


 اءـدع
 

 ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا
ربنا وال حتمل علينا إصرا كما محلته على 

 الذين من قبلنا.
اعف و ا ال طاقة لنا به، ربنا وال حتملنا م

 لنا عنا واغفر 
أنت موالنا فانصرنا على القوم ارمحنا و 

 الكافرين.
 



 داءـإه
 

 
 

احلمد هلل ذي املن والفضل واإلحسان، والصالة والسالم على نبينا حممد املبعوث 
 لإلنس واجلن وعلى آله األصفياء وصحابته األوفياء ومن تبعهم بإحسان.

الطريق إىل اخلري واحلق إىل الذين حيرتقون كالشموع ليضيئوا أهدي مثرة عملي هذا 
 واجلمال.

 من به.وإىل كل من عرف احلق وأ
اهلل الذين سهرا ا الفضل سأضل أدين هلم به الوالدين حفظهما نعليوإىل من هلم  

 على تعلمي.
 ريب أو بعيد ولو بنصيحة أمنت هبا.إىل كل من ساعدين عن ق

" فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات بومدين محمدإىل أستاذي الكرمي الدكتور "
 أمجعني.على حممد سيد املخلوقات وعلى آله الطاهرين وصحابته والصالة والسالم 

ساهم ت أملي أننفسي ومن الشيطان. وكل  وإن أخطأت فمن فإن أصبت فمن اهلل
 استعان هبا. باحث و طالب  كلهبا  بأن ينتفع هذه املذكرة فيما رجوت من إعدادها 

 

 قـي التوفيـه ولـوالل
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 :دمةـالمق
 

بطبعه فهو الركيزة األساسية اليت تبين على أساسها اجلماعات  اجتماعيا كائنا اإلنسانيعترب 
فيخضع لقواعد حتكم سلوكه و  وضمن هده اجلماعات تتحددحقوقه وواجباته ، البشرية ،

امة على مدار اىن العدوان واإلضهاد وإهدار الكر تصرفاته ضمن منظومة إجتماعية ،إال أنه ع
، بالرغم من املبادئ السامية اليت جاءت هبا الرساالت السماوية وهده احلقوق ليست خ التاري

هبا من مصدر معني أو جهة رمسية ، ألهنا حق فطري  اإلذنمنحة أو هبة ، وال تتوقف على 
وكل جمتمع مطالب بتكيف  أنظمته وتشريعاته ،وطبيعي يتمتع  به الفرد كما يتمتع بالوجود 

وعليه أن يلتزم هبا التزاما  القيم والقواعد ، وال تصطدم معها أو ختالفها ،حبيث تساير هده 
 .عمل ، وأمناط التعامل الحبيث يتجسد دلك يف واقع احلياة وأسلوب  ، وعملياحقيقيا 

ته أو أصله العرقي ، أو القومي أو جنسيته أو ديان ده احلقوق بصرف النظر عنويعرتف هب
دي وال ميكن إنتزاعها من الفرد ، كما أهنا غري حمددة على وضعه اإلجتماعي ،أو اإلقتصا

      ساسية .احلقوق اال، فيمكن إضافة حقوق جديدة تشتق من سبيل احلصر
 نساناإلألهنا تتعلق بإنسانية ، مهيةبالغة األلة قوق اإلنسان وحرياته األساسية مسأتعد حو 

كل دولة، وإمنا   وتقدير تة ختضع يهيمنةفلم تعد أمورا داخلية حبيف حد ذاته وأدميته  وكينونته
 دولنيل معظم أن استقر العامل، وبعد فبعد  والوطنية صارت أمرا دوليا يتجاوز السيادة القومية

ة حقوقه الغاية إىل اإلنسان ومحاي يها السياسي، أصبح من الضروري توجيهاستقال العامل الثالث
ستحدث والقوانني، ولذلك ا جلميع األنظمةاحملور األساسي  اهناليت ال جيوز أن هتدر، أل

 و فتعار يوضع  جملتمع الدويل عدة صكوك دولية بشأن حقوق اإلنسان، اليت تسعى اىلا
وإلزام وضعها موضع التنفيذ والتطبيق  جتسيد تلك احلقوق وأجهزة وهياكل، قصد وضع 

الدول على  خذتأاحلكومات يف نفس الوقت باختاذ اخلطوات الضرورية لضمان محايتها كما 
 الداخلية. وأنظمتهاعاتقها محاية حقوق اإلنسان من خالل دساتريها 

والدليل على ذلك ففكرة حقوق اإلنسان ذات أمهية بالغة يف الدراسات العاملية واحمللية 
توجهات واهتمام العديد من املفكرين، والباحثني ورجال القانون والسياسة، لدراسة قضايا 

 قابة عليها.حقوق اإلنسان والر 
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الشعوب باحلقوق األساسية لإلنسان منظمة األمم املتحدة اليت يشري ميثاقها إىل إميان  فإنشاء
وكرامة الفرد، واحلقوق املتساوية للشعوب كبريها وصغريها واملساواة بني الرجل واملرأة يف 

ة ودلك نظرا رب أول وثيقة دولية تضمن حقوق االنسان ولو بصورة مقتضبيثاق يعتفامل، احلقوق
الشتغال واضعوا امليثاق ببناء نظام االمن اجلماعي انداك وجعلهم مسألة حقوق االنسان 
 مرتبطة مبدأ السلم واالمن الدوليني بل هي من الوسائل القانونية حلمايته على املدى البعيد
.من هنا بدأت منظمة االمم املتحدة بتجسيد هده احلقوق من خالل مسامهات اجلمعية 

اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان م اإلعالن عنها يف فثامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي الع
لدويل فأصبح قوق اإلنسان من النطاق الداخلي إىل النطاق احب هتماماال، فقد خرج  1948

اليت مت  احلقوققوق اإلنسان أي بتلك دولية حلحبالة طبيعية ل الدويل للحقوق يهتم التناو 
صباغها بالطابع االلزامي وقد بدا دلك اتضمينها وثائق دولية مت الطابع الدويل يها و ب االعرتاف

العهدان الدوليان للحقوق  واضحا من خالل الكم ايهائل للنصوص الدولية وعلى رأسها
واليت دخلت حيز  1966املدنية والسياسية واحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف عام 

من خالل مت جاءت مرحلة محاية هده احلقوق على الصعيد الدويل  1976التنفيد سنة 
وسائل احلماية الدولية وخاصة يف نطاق قيام دعمها بانشاء اجهزة رقابة دولية لدالك و 

 ة الدولية املقررة حلقوق اإلنسان.سوولية اجلنائيامل
اهتا وحسن نيتها  ن عمل أجهزة الرقابة الدولية ظل لفرتة طويلة مرتبط مبدى قناعة الدول دإ

هدا  وفيي املقابل ظل العمل الدويل يواجه صعوبات وعراقيل على قائمتها مبدأ سيادة الدولة
ومن جهة أخرى بدأ العمل الدويل يتجه اىل رصد أجهزة دولية ملراقبة مدى التزام ،من جهة

 الدول بالنصوص الدولية اخلاصة حبقوق االنسان.
ول الدويل حلقوق اإلنسان بعد امليثاق، حماولة التجمعات كذلك من املعامل املتصلة بالتنا

أن توحد يها املواثيق حلقوق اإلنسان تتمثل يف اإلعالن للحقوق واحلريات والتكتالت اإلقليمية 
 صعيد القارة األمريكيةفقد جتسد ذلك على على املستوى اإلقليمي  اتفاقياتأو 

من  هابية أما الدول األوروبية فقد سبقت غري نطقة العر املوالقارة اإلفريقية كما يصدق على 
 الدول يف ذلك اجملال.
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  A/RES260 (03)Bأصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم  1948ففي عام 
لطرح فكرة الذي تضمن تكليف جلنة القانون الدويل بدراسة ما إذا كانت الظروف املهيأة 

منع وقمع جرمية إبادة تفاقية من ا 06ت املادة دولية مستقلة، كما نصإنشاء هيئة قضائية 
سعى اجملتمع  أخرىومن جهة  ة.اجلرمي هدهعلى معاقبة مرتكيب  1948اجلنس البشري لعام 

الدويل إىل تطوير نظام جديد حلماية ضحايا النزاعات املسلحة فكانت اتفاقيات جنيف 
كانت   اية لدالك.كمالنظام احلم األساسيتشكل احلجر  1949 عام اليت أقرت األربعة

هناية القرن  القرن التاسع عشر وحىتيراود البشرية منذ هناية احملكمة اجلنائية الدولية حلما 
للمحكمة اجلنائية  األساسيالنظام الذي أقر  1998لعام العشرين حيث كان مومتر روما 

ى نظام الدولية وفتح باب التصديق عليها من قبل الدول اليت وقعت باألحرف األوىل عل
بادة إلااحملكمة، وحسب نظامها األساسي فإن احملكمة اجلنائية الدولية ختتص فقط جبرمية 

دخل ضمن فأي جرمية من هذه اجلرائم تاجلماعية وجرائم ضد اإلنسانية وجرائم احلرب، 
حماكم موقتة حملاكمة جرائم ضد  إنشاءاختصاص هذه احملكمة أيا كان مكان وقوعها، كما مت 

 رواندامث حمكمة  1993سنة ية وجرائم إبادة اجلنس البشري بدأ مبحكمة يوغوسالفيا اإلنسان
 عقوبة اإلعدام. استثنتواليت  1994عام 

ن اجملتمع الدويل الزال يف حالة تطور مستمر ويتأثر بتصرفات الدول مع بعضها البعض إ
وق االنسان قرابة ربع يف جمال حق ن عمل اجهزة الرقابة الدولية،كما أوخاصة اجتاه االفراد 

تبث عدم كفايته وقصوره يف توفري احلماية الضرورية لالنسان الشيئ الدي خلق بور توثر أقرن 
مم املتحدة يف جمال تشجيع ومحاية العامل وهدا ما يتعارض مع غرض األيف مناطق خمتلفة من 

تتجه اىل  1990  من هنا بدأت جمهودات منظمة االمم املتحدة مند سنة  حقوق االنسان،
اجملتمع الدويل وخلق اليات حتديث نظام احلماية الدولية حلقوق االنسان مبا يتفق وتطلعات 

 . جديدة أكثر فعالية وثأتري يف سلوكات الدول يف هدا امليدان
 
 

 يف البحث هو : ارئيسي من هنا واجهنا إشكاال
 حقوق اإلنسان ؟ ما مدى حاجة النظام الدويل إىل آليات دولية جديدة لضمان صيانة
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إىل  1990سنة  بعداجلديد إن ضرورة البحث ألزمتنا التطرق إىل مدى حاجة النظام الدويل 
وما هي املتغريات اجلديدة اليت طرأت آليات دولية حلماية حقوق اإلنسان وما مدى فعاليتها 

 عليها ؟
 سوفييتد الجوهرية خاصة بعد سقوط اإلحتاشهد تغريات  1990 فاجملتمع الدويل بعد سنة

الزما على أصبح األنظمة الدميقراطية ومبادئ حقوق اإلنسان واحلريات العامة ، كما  وانتشار
املبادئ منظمة األمم املتحدة أن تتعامل مع هذه التغريات بشكل إجيايب ويتجه إىل محاية هذه 

قوق الدول نفسها سواء عن طريق تكريس ثقافة ح اجتاهمن خالل خلق آليات أكثر فعالية 
واملسامهة بقدر اإلمكان يف بناء اإلنسان يف اجملتمعات الوطنية وبالتايل اجملتمع الدويل ككل 

 أحد أهم ركائزه تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان .نظام أمن مجاعي متماسك 

بدأ اجملتمع الدويل يتجه إىل  1990سنة املوضوع كون بعد  هداإىل ذلك تظهر أمهية  باإلضافة
 1998روما  اتفاقيةالدائم على أرض الواقع وتزامن ذلك مع  الدويل جلنائيترسيخ القضاء ا

، واليت تعد قفزة نوعية يف بناء النظام القانوين  2002واليت دخلت حيز التنفيذ يف جويلية 
 للمجتمع الدويل وإحدى أهم اآلليات الدولية حلماية حقوق اإلنسان .

اهج أمهها املنهج التارخيي ، وجتلى ذلك من عدة من استخدامإن دراسة هذا املوضوع تطلب 
وكيف تعامل معها اجملتمع نسان التقليدية حلماية حقوق اإلخالل دراسة اآلليات الدولية 

محاية أكثر تكريس حلقوق اإلنسان وهي اآلليات الدويل ليحل حملها آليات أكثر فعالية أكثر 
 موضوع الدراسة .احلديثة 

يف الدراسة من خالل حتليل دراسة تكوين قارن بدا واضحا كما أن املنهج التحليلي امل
 غولدوستونكتقرير الطابع العاملي  األجهزة الدولية وعملها ودراسة أهم املشاكل الدولية ذات 

حلل هذه كأزمة دار فور والصومال وإعطاء أهم النتائج املتوصل إليها وذات الطابع اإلقليمي  
 نقدي .تخدمني يف ذلك املنهج الساألزمات م

دراسة اآلليات سة للموضوع هتدف بالدرجة األوىل  إىل وعلى هذا األساس كانت خطة الدرا
مع اآلليات التقليدية مع حلماية حقوق اإلنسان دراسة موضوعية مقارنة الدولية اجلديدة 

واملقارنة بني اآلليات ذات الطابع السياسي سواء الدولية أم اإلقليمية وبني اآلليات اإلشارة 
الطابع القضائي سواء الدولية أم اإلقليمية وذلك كله يف مواضع تستحق املقارنة ذات 
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 االقرتاحاتومواضع اخللل الذي يصيب اآلليات الدولية ويف األخري تقدمي النقائص  الستنتاج
الالزمة لذلك وذلك كله من خالل خطة مرتابطة األسباب والنتائج فقسمت املوضوع إىل 

 فصلني مها :
ان ودلك اجلديدة حلماية حقوق اإلنسالدولية إىل اآلليات السياسية  تعرضت األول الفصل

الطابع العاملي والدي  ذاتاآلليات السياسية املبحث األول تطرقت إىل  مبحثني. من خالل
 ودلك بالتعرض اإلنسانتقليدية حلقوق  كآلية اإلنسانجتسد يف اللجنة املعنية حلقوق 

 اإلنساناجمللس الدويل حلقوق  إىلمامها ،مت حتويها املتبعة أ إلجراءاتوا شأهتا،اختصاصاهتا،لن
 ألهم نموذجلكما تطرقت   أمامهاملتبعة  واإلجراءاتتكوينه اختصاصاته  إىلتعرضت  نيأ

اآلليات السياسية  إىل لقد تعرضتالثاين ف أما يف املبحثيف تقرير غولدستون  واملتمثل أعماله
يف النظام العريب،فالغريب جتسد  واإلفريقيالغريب  النموذج أوضحت أين اإلقليميالطابع  ذات
حلقوق  األمريكيةاملتمثل يف اللجنة  األمريكيوالنظام  روبية املتمثل يف اللجنة األو  رويباألو 

.أما النموذج اإلفريقي العريب فقد تناولت بالدراسة اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان  اإلنسان
م واألمن اإلفريقي ودراسة لبعض النزاعات اإلفريقية.كما تناولت والشعوب وجملس السل

 بالدراسة اللجنة العربية حلماية حقوق اإلنسان.
اجلديدة حلماية حقوق  الدولية اآلليات القضائية عاجلت من خاللهالفصل الثاين يف أما 

 ئية العامليةالقضا لياتاآل األول تطرقت إىل املبحث ففي، قسمته إىل مبحثني  أيناإلنسان 
اإلنسان ودلك واليت جتسدت يف احملكمة الدولية حلقوق  حلماية حقوق اإلنسان اجلديدة

أما يف املبحث  واختصاصاهتا وتشكيلتهاالقانونية  وطبيعتهااخللفية التارخيية يها  بالتطرق إىل
أوضحت  أين حلماية حقوق اإلنساناجلديدة  اإلقليميةالقضائية  اآلليات إىلالثاين تطرقت 

احملكمة األوروبية حلماية حقوق اإلنسان و احملكمة األمريكية حلماية حقوق اإلنسان و 
ين أوضحت أاحملكمة اإلفريقية حلماية حقوق اإلنسان واحملكمة العربية حلماية حقوق اإلنسان.

متة لتوضيح أهم النتائج تشكيل واختصاصات كل حمكمة وأهم النتائج احملققة، مت جاءت اخلا
 ليها.توصل إامل
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إن حقوق اإلنسان مل تعد حكرا على الدول و إمنا صارت حمل اهتمام اجملتمع الدويل كله و جعل 
جل الناوض هبذا الدور هنشأت العدتد من املنظمات  ههداهه اماتتاا وتريتتاا  ومن امن بني

وسائل و آلتات لتحقتق هدهني هساستني  اليت تعمل بعدة هسالتب  ومتةكاحلاحلكومتة و غري 
 هوهلما هو الويوف على الوضعتة احلقتقتة حلقوق اإلنسان داخل الدولة  والثاين هو ممارسة ضغط  
كبري علي الدول إلجبارها على احرتام حقوق اإلنسان  هقد هثبتت املمارسة العملتة هن األنظمة 

اال لردود الفعل الداخلتة و يف املقابل هتتم غاتة االهتمام بالرهي العام الدويل املتسلطة ال تلقي ب
لظاور يف شكل الدولة الراعتة حلقوق اإلنسان وسوف نتناول هاته اآللتات من خالل احماولة 

حلماتة حقوق اإلنسان ويف اجلدتدة في املبحث األول اآللتات الستاستة العاملتة هاملبحثني املوالتني 
 حلماتة حقوق اإلنسان . اجلدتدة بحث الثاين اآللتات الستاستة اإليلتمتةامل
 

 .ة العالمية الجديدة لحماية حقوق اإلنسانيليات السياساآلالمبحث األول: 
 قوانني الداخلتة للدول بل صارت حمل اهتمام اجملتمع الدويلالمل تعد حقوق اإلنسان حكرا على  

رجة األوىل إىل النظرة املختلفة للفرد عما كانت علته سابقا مها املعاصر بأمجعه وهذا راجع بالد
هدى إىل االهتمام الدويل املتزاتد حبقوق اإلنسان  الذي متت ترمجته يف معاهدات واتفايتات دولتة 
ذات صتغة عاملتة وإيلتمتة نصت على خمتلف حقوق اإلنسان لكن جمرد حصر   احلقوق 

لتات اآلبد من خلق ذلك كان الحنول دون انتااكاا لة توتصنتفاا ال تشكل ضمانة حقتق
ته االكفتلة حبماتتاا وإعطائاا يوة النفاذ والفعالتة  ولقد كانت األمم املتحدة سباية إىل تكرتس ه

 تزام الدويل حبماتة هاته احلقوق .لاآللتات بغتة الوصول إىل اال
نفتذ االتفايتات اخلاصة حبماتة لذلك هنشئت هتئة األمم املتحدة جلان من اجل اإلشراف على ت

حقوق اإلنسان كلجنة األمم املتحدة املعنتة حبقوق اإلنسان و جلنة القضاء على مجتع األشكال 
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ق اإلنسان لجنة املعنتة حلقو الالتمتز العنصري و جلنة  القضاء على هشكال التمتز ضد املرهة و 
 وجلنة حقوق الطفل . تبلتعذوجلنة املناهضة ل

يبل نشأته سوف جيعلنا نتطرق هقط إىل اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان  دا املبحثه ولذلك هإن
 وبعد نشأته

 المطلب األول: المجلس الدولي لحقوق اإلنسان قبل نشأته.
تنفتذ حقوق اإلنسان تعد هحد املاام األساستة اليت تضطلع هبا القانون  تال شك هن ضمانا

حلقوق املدنتة و الستاستة يف اجلزء الرابع اد العاد الدويل الدويل حلقوق اإلنسان. وهلذا الغرض هور 
منه الطرتقة اليت ارتآها مناسبة لذلك  هقط استحدث إنشاء جلنة مساها " اللجنة املعنتة حلقوق 

 اإلنسان" و سنعرض األحكام األساستة اليت حتكم عمل هذه اللجنة .
 الفرع األول: نشأة اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان.

لحقوق املدنتة و الستاستة و ذلك يف لمن العاد الدويل  18شئت هاته اللجنة مبوجب املادة هن
و هي جااز   1976سبتمرب  20يف االجتماع األول بني دول األطراف املنعقدة يف  1966عام 

يف متابعة مدى تطبتق الدول األطراف ملا جاء يف العاد الدويل حلقوق املدنتة و  1مستقل خمتص
و  2وترتبط هذه اللجنة بعالية وثتقة مع األمم املتحدة كوهنا هي اليت متوهلا من متزانتتاا تة  الستاس

تتألف هذه اللجنة من مثانتة عشر عضوا من مواطنني الدول األطراف يف هذا العاد  مع املراعاة 
اب و هن تشرتك هتاا بعض األشخاص ذوي اخلربة القانونتة  وتتم تعتني هعضاء اللجنة باالنتخ

االيرتاح السري   وتعملون هتاا بصفتام الشخصتة وحيق لكل دولة هن ترشح شخصني من 
 هشار من بدئ سرتان العاد. 6رعاتاها و جتري االنتخابات يف ظرف 

هعضاء من الدول  9عضو من الدول اإلهرتقتة  و  11منام  اعضو  43و تتكون اللجنة حالتا من 
هعضاء من الدول هوربا الغربتة و دول  10كا الالتتنتة و هعضاء من الدول همرت 8األستوتة و 

 3هخرى و مخسة هعضاء من الدول االشرتاكتة السابقة وهوربا الشريتة و مدة هؤالء األعضاء 

                                                 
1
  99 ص2001ويل العام الكتاب الثالث  حقوق اإلنسان   دار الثقاهة لنشر والتوزتع  : عبد الكرمي علوان  الوستط يف القانون الدد 

 .114 ص2003د:حممد خلتل موسى الوظتفة القضائتة للمنظمات الدولتة  دار وائل للنشر الطبعة األوىل   2
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و توجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة خطتة إىل الدول األعضاء تدعوها هتاا إىل  1سنوات 
ن تارتخ احملدد لالنتخاب  وتتم االنتخاب يف مقر هشار م 4تقدمي مرشحتام و ذلك خالل 

رشحون املاألمم املتحدة بدعوة من األمني العام  وتكون النصاب واهتا إذا بلغ الثلثني  وتفوز 
سنوات  و جيب هن تراعي التوزتع اجلغرايف  4احملصلون على هكرب عدد من األصوات بعادة 

جتدتد النصف لألعضاء  صفتام الشخصتة وتتم ء مباامام بالعادل عند االنتخاب  وتقوم هؤال
م اللجنة هكثر من عضو واحد من الدولة اختتارهم بالقرعة  وال جيوز هن تضكل سنتني  وتتم 

و يف حالة استقالة عضو هو وهاته هو انقطاعه تقوم رئتس اللجنة بإبالغ األمني العام  2نفساا
هشار تقوم  6قى من الوالتة العضو هكثر من الذي تعلن شغور املقعد  ويف حالة ما إذا كان يد تب

شارتن املوالتني من اجل ملء الخالل  مهتالغ عدد األعضاء حىت تقدم ترشتحااألمني العام بإب
املقعد الشاغر  و تتوىل العضو املنتخب املقعد الشاغر حىت انتااء ما تبقى من مدة والتة العضو 

اامه بإخالص ونزاهة وتنتخب اللجنة هعضاء منصبه  و تتعاد كل عضو بالقتام مب رالذي شاغ
مكتباا ملدة سنتني و جيوز إعادة انتخاهبم  كما تتوىل بنفساا وضع نظاماا الداخلي  و جيب هن 

عضو وتتخذ يراراهتا بأغلبتة األصوات  12تنص على هن النصاب ال تكتمل إال حبضور 
 . 3احلاضرتن

 اإلنسان              الثاني: اختصاصات اللجنة المعنية بحقوق الفرع
ختتص اللجنة بدراسة تقارتر املقدمة من الدول األعضاء يف العاد  وتلتزم هذه الدول بأن توايف 

كون هذه التقارتر حولتة هو بناءا علي طلب اللجنة و تقدم إىل و ت4اللجنة مبا وضعته من تقارتر
وز لألمني العام  بعد التشاور مع و جي األمني العام الذي حيتلاا بدوره إلتاا من اجل النظر هتاا

اللجنة   هن حيتل إىل الوكاالت املتخصصة املعنتة نسخا من هتة هجزاء تدخل يف متدان 

                                                 

 .163 ص1993بعة الثانتة اجلزائر  د: عمر سعد اهلل مدخل يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان   دتوان املطبوعات اجلامعتة  ط 1
 .98ص2002د:صاحل حممد حممود بدر الدتن االلتزام الدويل حبماتة حقوق اإلنسان  بدون طبعة دار الناضة العربتة  القاهرة  2 

ن  اجلزء األول   دار العلم للمالتني   د: حممود شرتف بستوين  حممد سعتد دياق عبد العظتم وزتر  الوثائق العاملتة واإليلتمتة حقوق اإلنسان  حقوق اإلنسا 3
 .40 ص1989بريوت  

يف القانون الدويل والشرتعة اإلسالمتة  دار الكتاب املصري ودار الكتاب اللبناين  تد: جعفر عبد السالم علي  القانون الدويل حلقوق اإلنسان  الدراسا  4
 .263ص 1999بريوت  طبعة االوىل
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للجنة هن تقوم كما ميكن   1اختصاصاا من التقارتر املقدمة من الدول األعضاء يف تلك الوكاالت
اا العاد بااللتزامات اليت ترتب  بدراسة البالغات ادعاء دولة طرف بان دولة هخرى طرف ال تفي 

 :بالشروط اآلتتة
حق الدولة املشتكتة إصدار إعالنا تعرتف هته هبذا االختصاص  وهن تكون الدولة املشتكتة  -1

 يد هصدرت مثل هذا اإلعالن.
هن تكون الدولة الشاكتة يد بذلت جادا لتسوتة النزاع ودتا يبل عرضه على اللجنة  و تقوم  -2

ة بالرد علتاا كتابة خالل ثالثة هشار  هإذا مل تنته املسألة إىل تسوتة ترضي كلتا الدولة األخري 
الدولتني الطرهني املعنتتني خالل ستة هشار من تارتخ تلقي الدولة املستلمة للبالغ األول  كان 

 لكل مناا هن حتتل املسألة إىل اللجنة بإشعار توجاه إلتاا وإىل الدولة األخرى.
لجنة يد استوهت من هن مجتع سبل االنتصاف احمللتة املناحة يد استخدمت و هن تكون ال  -3

عموما  هو تطبتق إجراءات  بادئ القانون الدويل املعرتف بهاستنفذت يف املسألة  وهقا مل
 2االنتصاف  ستستغرق مدة تتجاوز احلدود املعقولة

 الثالث: اإلجراءات أمام اللجنة : الفرع
إىل تسوتة مقبولة مناما كان ألي مناما هن حتتل النزاع إىل اللجنة بإشعار إذا مل تتوصل الدولتان 

 مالة ستة هشار.إىل الدولة األخرى بعد انتااء  توجاه إلتاا و
حتدد اللجنة جلساهتا سرتة مث تعرض مساعتاا احلمتدة على الدولتني للوصول إىل حل ودي  -

 ة املعرتف هبا يف هذا العاد.رتات األساستاحلعلى هساس احرتام حقوق اإلنسان و 
و إذا مل تتم التوصل إيل حل  ضمنت اهلتئة تقرترها النتائج اليت و صلت إلتاا بشأن مجتع  -

 املسائل الويائتة املتصلة بالقضتة املختلف علتاا بني الدولتني الطرهني املعنتتني هو هرائاا بشأن 
 
 

                                                 

 . 212 طبعة األوىل   ص 2007حقوق اإلنسان القواعد واآللتات الدولتة  دار مؤسسة ورسالن لطباعة والنشر والتوزتع سورتا د: نعمان عطا اهلل اهلتيت    1
2
 .215د: نعمان عطا اهلل اهلتيت  املرجع السابق  ص   
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ة وحمضر املالحظات الشفوتة املقدمة إمكانتات حل املسألة حال ودتا. وكذلك املذكرات اخلطت
 .1من الدولتني الطرهني املعنتتني

من تارتخ إتداعه لدتاا  هإذا مت  اعشر شار  جنة هن تقدم تقرترها يف غضون اثىنو جيب على الل
وصول إىل احلل التوصل إىل حل ودي ايتصر التقرتر على عرض موجز الويائع ويف حالة عدم ال

املذكرات اخلطتة وحمضر البتانات الشفوتة املقدم من طرف الدولتني  ضمت اللجنة إىل التقرتر
وتبلغ التقرتر إىل الدولتني املعنتتني هإذا تعذر الوصول إىل حل سلمي للمسألة حتال على هتئة 

 2التوهتق بعد احلصول على مراهقة الدولتني
 الرابع: هيئة التو فيق. الفرع

اإلنسان وحرتاته جيوز للجنة هن تعني هتئة توهتق  يف حالة عدم التوصل إىل حل حيرتم حقوق
صل إىل حد ودي تدة حتت تصرف الدولتني بغتة التو خاصة مبواهقة الطرهني  تضع مساعتاا احلم

 للمسألة.
هإذا تعذر االتفاق علتام هو  3وتتألف اهلتئة من مخسة هشخاص تقبلام الدولتان الطرهان املعنتتان

قوم اللجنة بانتخاهبم هو بانتخاب من تكمل العدد من بني على بعضام خالل ثالثة هشار ت
وال ميكن هن تكون هؤالء األعضاء من مواطين دولة  4هعضائاا بااليرتاح السري وبأكثرتة الثلثني

لتست طرها يف العاد هو دولة مل تصدر اإلعالن باعرتاف باختصاص اللجنة  كما تنتخب اهلتئة 
ع ملف القضتة املتواهر لدى اللجنة املعنتة حبقوق اإلنسان رئتساا وتعد نظاماا الداخلي وتوض

شارا من تارتخ تلقتاا اإلشعار  هإذا مل  12حتت تصرف اهلتئة  وعلى اهلتئة إصدار تقرترها خالل 
توصل إىل حل ودي التتوصل إىل حل يصرت تقرترها على توضتح املرحلة اليت بلغتاا  هما إذا مت 

وق اإلنسان املعرتف به يف هذا العاد  يصرت اهلتئة تقرترها على للمسألة على هساس احرتام حق
 عرض موجز الويائع واحلل الذي مت توصل إلته. 

                                                 
1
 ..217د: نعمان عطا اهلل اهلتيت  املرجع السابق  ص   
  .27 ص  2006/2007نتة واماتتاا يف اجلزائر  جامعة تلمسان شاشوا نور الدتن  احلقوق الستاستة واملد. 2

3
 .216د: نعمان عطا اهلل اهلتيت  املرجع السابق  ص   

4
 . 265د :جعفر عبد السالم علي  املرجع السابق  ص   
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هما إذا مل تتم التوصل إىل حل ودي للمسألة  ضمنت اهلتئة تقرترها النتائج اليت وصلت إلتاا 
اخلطتة وحمضر املالحظات بشأن مجتع املسائل الويائعتة املتصلة بالقضتة وهرهقته هتضا باملذكرات 

الشفوتة املقدمة من الطرهني  تقوم الدولتان خالل ثالثة هشار من استالماا التقرتر بإبالغ رئتس 
 1اللجنة مبدى يبوهلا لتقرتر اللجنة

 الخامس: التظلمات الفردية. الفرع
العاد الذي وهي اختتارتة ال تنطبق إال على الدول اليت انضمت إىل الربوتوكول الثاين امللحق ب

تغات والطعون اليت رهعاا هوكل للجنة املعنتة حبقوق اإلنسان احلق يف استالم الشكاوى والتبل
يف والتة دولة طرف ضد تلك الدولة حول هي إدعاء انتاك حق من احلقوق احملفوظة  الداخلون
 .2يف العاد

 :االختصاص
د الداخلة يف والتة اللجنة والذتن ختتص اللجنة باستالم والنظر يف الرسائل املقدمة من األهرا 

تدعون ههنم ضحاتا هي انتااك من جانب الدولة ألي حق من احلقوق املقررة يف العاد. و هكذا 
. بشرط هن تتقدموا بصفتام الشخصتة  3هإن هذا الربوتوكول تنظم شكوى األهراد ضد دولتام

للدعوة العمومتة  كما هخذت اللجنة بشخصتة الضرر  وهكدت هبذا اخلصوص هنه ال جمال
هاشرتطت توهر املصلحة الشخصتة يف املضرور  مث هبدت بعض املرونة حتث يبلت الشكاوى 
املرهوعة من بعض هيارب الضحتة  كما هخذت اللجنة بفكرة الضرر احملتمل شرط هن تكون حاال 

 .4وويعا وحمققا
 تلي: هلذا نقول هن النصوص تلزم اللجنة يبل التصدي للمسألة هن تتحقق مما

هن الفرد يد استنفذ مجتع الطرق التظلم احمللتة املتاحة  حتث هن هذه القاعدة ال تنطبق يف  -
 احلاالت اليت تستغرق هتاا إجراءات التظلم مددا تتجاوز احلدود املعقولة.

                                                 
1
 . 11حممدخلتل موسى الوظتفة القضائتة للمنظمات الدولتة  ص د:   

2
  2003  كلتة احلقوق بن عكنون اجلزائر  1996قوق اإلنسان واملواطن هلتات ضماهنا يف نص تعدتل الدستوري لعام عمران يامسي احلرتات األساستة وحد :  

 .187  ص 
3
 .267د: جعفر عبد السالم علي  املرجع السابق  ص   

4
 . 128شاشوا نور الدتن  املرجع السابق  ص  
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هال تكون شكوى حمل نظر همام هتة هتئات دولتة هخرى من هتئات التحقتق هو التسوتة  -
 القضائتة. 

 ب الثاني: المجلس الدولي لحقوق اإلنسان بعد نشأته. المطل
ت اجلمعتة العامة لألمم املتحدة جملس حقوق اإلنسان الذي هو هتئة هنشأ 2006يف عام 

ستاستة جدتدة تتعامل مع حقوق اإلنسان و حتل حمل جلنة حقوق اإلنسان  وميلك هذا اجمللس 
ك معاجلة االنتااكات الصارخة واملناجتة و صالحتات لتعزتز حقوق اإلنسان واماتتاا مبا يف ذل

االت الطارئة حلقوق اإلنسان و و الرد علي احل  قوق اإلنسان حلاإلساام يف منع االنتااكات 
االنتقائتة و جلنة حقوق اإلنسان بسبب تأستساا على سلبتات اليت راهقت عمل الجتاوز 

 االزدواجتة يف تقارترها و طرتقة اختتار هعضائاا.
  .الدولي لحقوق االنسان األول: نشأة المجلسالفرع 

لقد مت إنشاء هذا اجمللس على هنقاض جلنة األمم املتحدة حلقوق اإلنسان وتضطلع جبمتع مااماا 
دولة بتنما عارضت  191دولة لصاحل القرار من جمموع  170وآلتتاا ومسؤولتاهتا  و لقد صوتت 

وامتنعت ثالثة دول هخرى 1ئتل وجزر مارشال دول و هي الوالتات املتحدة األمرتكتة وإسرا 4
و  2006عن التصوتت و هي إتران وبتالروستا و هنزوتال  و استمرت اللجنة يف نشاطاهتا حىت 

هو تارتخ إنشاء اجمللس الدويل حلقوق اإلنسان وذلك مبوجب املادة األوىل من القرار ريم 
 تضمن إنشاء جملس حقوق اإلنسان.الصادر عن اجلمعتة العامة لألمم املتحدة و امل 60/251

 الدولي لحقوق االنسان.الفرع الثاني: اختصاصات المجلس 
نص الاليت جاء هبا الدويل ختصاصات جملس األمن هن حقوق اإلنسان لتست من بني ا رغم

على حتقتق ههداف  24/2هن من املمكن عمل اجمللس و ذلك بناء علي نص املادة  صرتح إالال
و هلذا هناك اختصاصات ورثاا اجمللس عن   يت تضمنتاا املادة األوىل من املتثاقاألمم املتحدة ال

  ودالك على النحو التايل: 60/251جلنة حقوق اإلنسان و هخرى مبوجب القرار 
 

                                                 

 1
 .264 ص2008سان واحلرتات األساستة  دار يندتل انشر والتوزتع  عمان مازن لتلو راضي وحتدر ادهم عبد اهلادي حقوق اإلند:    
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 االختصاصات الموروثة عن اللجنة.: البند األول
الوالتات وآلتات السابق على هن "تقوم باالطالع جبمتع  60/151من يرار  06لقد نصت املادة 

وماام ومسؤولتات جلنة حقوق اإلنسان"  وحدد اجمللس االيتصادي واالجتماعي صالحتاهتا. 
لتقدمي  05حتث تقوم اللجنة مبوجب الفقرة الثانتة من يرار ريم  09و 05مبوجب القرارتن 

        مقرتحات وتقارتر وتوصتات حول:   
 .اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -ه

عالنات هو االتفايتات الدولتة حول احلرتات املدنتة ومركز املرهة وحرتة اإلعالم والقضاتا اإل -ب
 املماثلة.

  .اماتة األيلتات  -ج
ماام  09مث همت القرار ريم  1.ين على العنصر هو اجلنس هو اللغة هوالدتنبمكاهحة التمتز امل-د

تتعلق حبقوق اإلنسان    وصالحتات اللجنة بنصه على اختصاصاا ببحث هي مسألة هخرى
ولقد خوهلا اجمللس االيتصادي واالجتماعي بعض الصالحتات األخرى تتعلق باجلانب اإلجرائي 

 وهي:
 تقرتح على اجمللس هي تغتري خبصوص مااماا. -
 توصتات بإنشاء جلان هرعتة إذا ارتأت ضرورة إلنشائاا.تتقدم للمجلس ب -
خرباء حكومتني هتتم مبجاالت خاصة هو من  ء جمموعات عمل مؤيتة خاصة تتألفإنشا -

بل تكفي  ميارسون ماامام دون العودة إىل اللجنة   خرباء مانتني معنتني بصفتام الشخصتة
هقط مواهقة رئتس األمني العام ملنظمة األمم املتحدة  وهوصت اللجنة يف دورهتا الثانتة عشر 

توضحون   تقدموا تقارتر دورتة سنوتة اجمللس هن تطالب الدول األعضاء يف األمم املتحدة هن
هتاا وضعتة حقوق اإلنسان يف دوهلم من حتث اإلجنازات واإلجراءات املنفذة يف سبتل اماتة 

دول  ويف  06تتكون من  1961احلقوق واحلرتات  ومت إنشاء جلنة خاصة بدراسة تقارتر سنة 
اليت جيب هن تتضمناا  وما  يامت اللجنة بإعداد مناذج للتقارتر حتدد املوضوعات 1965سنة 

                                                 
1
 .75املرجع السابق ص د:صاحل حممد حممود بدر الدتن 
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تالحظ على طرتقة تعامل اللجنة مع هاته التقارتر ههنا مل تكن يف الغالب تبدي هي مالحظات 
حول الدول الغري املنضبطة يف تقدمي تقارترها  بل كانت تركز هقط حول العقوبات اليت توجه 

هن اللجنة كانت هتدف  عملتة اإلصالح واجملاودات اليت جيب بذهلا  وهذا ما هدى إىل القول
بالدرجة األوىل إىل التوعتة حبقوق اإلنسان  وطرق تريتتاا وتطوترها هكثر من اهتماماا مبجال 

  غري هنه وبعد تزاتد هعضاء اللجنة عقب 1الريابة وامل الدول على احرتام حقوق اإلنسان
ع صالحتات اللجنة احلركات التحررتة واستقالل الدول النامتة صارت هاته الدول تطالب بتوست

لتتلقى الشكاوي املتعلقة بانتااكات حقوق اإلنسان  واستجابة لذلك يام اجمللس االيتصادي 
الذي خيول اللجنة  1235 لتبين القرار ريم يف دورته الثالثة واألربعني 1967واالجتماعي سنة 
لس مبوجب يرار اليت تتضمناا الشكاوي اليت تتقدم هبا األهراد وحدد اجمل تبرصد وحبث خمريا

 .2اإلجراءات الواجبة إتباعاا عند دراسة الشكاوي 1970لسنة  1503
 :60/251البند الثاني: االختصاصات المستحدثة بموجب القرار 

 معاجلة انتااكات حقوق اإلنسان وتقدمي توصتات بشأهنا والتنستق الفعال هلا. -
  واالضطالع باملاام االستشارتة والتقنتة القتام مباام التثقتف والتعلتم يف جمال حقوق اإلنسان -

 وذلك بالتشاور مع الدول املعنتة.
 تقدمي توصتات للجمعتة العامة من هجل تطوتر القانون الدويل حلقوق اإلنسان. -
حث الدول ومتابعة مدى التزاماا بتعادات يف جمال حقوق اإلنسان  وذلك يف شكل حوار  -

 لبناء يدرهتا يف جمال حقوق اإلنسان.هيل تفاعلي مع مراعاة احتتاجاهتا 
 توستع التعاون مع املنظمات غري احلكومتة. -
 تقدمي تقرتر سنوي إىل اجلمعتة العامة. -
 
 
 

                                                 
1
 .85 ص 1999اإلنسان جامعة بن عكنون اجلزائر حقوقعلي عاشور هار  دور األمم املتحدة يف الريابة على د:  

 .86 صالسابقد :علي عاشور هار  املرجع  2
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 .الدولي لحقوق اإلنسان الثالث: أعضاء المجلس الفرع
 تضم اجمللس عدة هعضاء ختتلف انتمائام وهعالتة حضورهم. 

 1ة وهربعون عضوا تنتخبام هعضاء اجلمعتة العامة: وهم سبعالدول األعضاء في المجلس -أ
ملدة ثالثة سنوات يابلة للتجدتد مرة واحدة وذلك ما نصت   بااليرتاع السري املباشر والفردي

  مع مراعاة التوزتع 2مة لألمم املتحدة يف دورهتا الستنيمن مذكرة األمانة العا 09علته املادة 
اجلوهرتة بني اجمللس وجلنة حقوق اإلنسان اليت كانت  اجلغرايف العادل  وهذا من بني الفروق

 .3تنتخب من طرف اجمللس االيتصادي و االجتماعي
: وهي بايي الدول باستثناء األعضاء يف اجمللس ولتس الدول األعضاء في األمم المتحدة -ب

تتمتع  كما   وتستطتع التقدم مبشارتع يرارات إذا تبنتاا إحدى الدول األعضاء  هلا حق التصوتت
وما عدا دلك هإهنا   حبق الرد يف حالة منايشة همر تتعلق هبا بإذن رئتس اجللسة و مواهقة اجمللس

حلضور هباته الصفة  وتستطتع . كما حيق ملمثلي املنظمات الدولتة هتضا ا4حتضر بصفة مرايب
الدولتة املتخصصة املنظمات  املنظمات الغري احلكومة وممثلوا حركات التحرتر الوطنتة وممثلوا ممثلو

 احلضور هتضا.
وتتخذ يراراته   : جيري اجمللس جلساته بصورة علنتة و استثناءا تكون سرتةتصويتالالجلسات و 

عن طرتق التصوتت برهع األتادي هو بالرتتتب األجبدي للدول األعضاء باملواهقة هو املعارضة هو 
وتتوج اجللسة   حساب نسبة التصوتتويف هاته احلالة ال تدرج هصوات االمتناع عند  االمتناع 

 بتقرتر ترهع إىل اجمللس االيتصادي و االجتماعي ملنايشته و عرضه على اجلمعتة العامة.    
 
 
 

                                                 
1
.united nations hand book 2007/2008 new zealand minstry  of foreign affairs 45th edition.p25.2007 

2
 .264:مازن لتلو راضي وحتدر ادهم عبد اهلادي املرجع السابق صد  

3
 .www.mae.dzاملويع الرمسي لوزارة اخلارجتة على االنرتنت  

4
 .78بق صد :صاحل حممد حممود بدر الدتن املرجع السا 
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 . مركز حقوق اإلنسان الرابع: الفرع
ملساعد حلقوق اإلنسان  اوهو مركز تابع لألمانة العامة ألمم املتحدة حتت إشراف األمني العام 

  وتقوم بدور هساسي كآلتة من آلتات 1عد املفوض السامي حلقوق اإلنسانالذي صار هتما ب
إعداد مواثتق حقوق اإلنسان حتث تقوم مبساعدة اجلمعتة العامة لألمم املتحدة واجمللس 
االيتصادي واالجتماعي وجملس حقوق اإلنسان  كما تتلقى الشكاوي و البالغات املقدمة من 

ختصني من هجل حبثاا ومتابعتاا  وتقوم بإنشاء املراكز األهراد و اجلماعات وتوجااا للم
واإلدارات الالزمة خلدمة اللجان واهلتئات املختصة يف جمال حقوق اإلنسان  ولذلك تشبه البعض 

 .22مبركز الدائرة اليت تعمل يف حمتطاا الكامل اهلتئات الرئتستة والفرعتة األمم املتحدة
 .اإلنسانالمفوض السامي لحقوق : الخامس الفرع

الذي صدر بناءا على ايرتاح مؤمتر  20/12/1993تعود إىل يرار اجلمعتة العامة الصادرة لتارتخ 
  وكان اهلدف من إنشاء هذا املنصب إجياد شخص ضلتع 1993تونتو  3هتنا حلقوق اإلنسان يف 

ل يف جمال اماتة وتفعتل حقوق اإلنسان وميتلك ماارات وخريات دبلوماستة تأهلام لالتصا
برؤساء العمل واحلكومات وحثام على تطبتق املعاتري الدولتة حلقوق اإلنسان  وتعني املفوض 
السامي مبوجب يرار صادر عن اجلمعتة العامة لألمم املتحدة بايرتاح من األمني العام  وتعني ملدة 

تحدة يف هربعة سنوات يابلة للتجدتد وتباشر ماامه كسكرتري  وهو املنسق جلمتع جاود األمم امل
جمال حقوق اإلنسان  إضاهة إىل عمل مع املنظمات غري احلكومتة وتتلقى املفوض السامي هكثر 

ألمم التات حمددة آلمن مائة هلف شكوى سنوتا على مستوى العام تتم دراستاا كلاا وهقا 
 املتحدة من هجل إحتاد التدابري الالزمة. 

 الفرع السادس :تقرير غولدستون
 بشأن احلقائق لتقصي املتحدة األمم بعثة اإلنسان حقوق جملس رئتس هنشأ   2009 هبرتل3 يف

 اإلنسان حقوق انون ق انتااكات مجتع يف التحقتق" يواماا والتة إلتاا ُمسندا   غزة يف الرتاع

 العملتات ستاق يف ويت هي يف ارُتكبت يد تكون اليت الدويل والقانون اإلنساين الدويل

                                                 
1
 .www.wikibidya.comاملويع الرمسي للقويل على األنرتنت  

 .293 ص2004د: الشاهعي حممد بشري يانون حقوق اإلنسان مصادره وتطبتقاته الوطنتة و الدولبة منشاة املعارف اإلسكندرتة الطبعة الثالثة   2
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   2009 تناتر 18 إىل 2008 دتسمرب28 من الفرتة هتأثناء غزة يف ابا تامالق جرى اليت العسكرتة
 .بعدها هو هثناءها هو العملتات هذه يبل ارتكبت سواء
 الدستورتة باحملكمة السابق القاضي غولدستون  رتتشارد القاضي بتعتني لسلمجا رئتس ويام

 لكي ورواندا  السابقة لتوغوسالهتا الدولتتني اجلنائتتني للمحكمتني السابق ههرتقتاواملدعي جلنوب

 كرتستني اجلامعتة األستاذة : هم املعتَّنون اآلخرون األعضاء الثالثة وكان . البعثة هذه ترهس

 هحد كانت اليت والعلوم الستاستة  لاليتصاد لندن بكلتة الدويل القانون هستاذة تشتنكني 

 والستدة  2008  حانون بتت إىل هدةاملو   احلقائق لتقصي املستوى الرهتعة البعثة  هعضاء

 حبالة املعنتة العام مني لأل سابق ا اخلاصة واملمثلة لباكستان العلتا احملكمة لدى احملامتة هتناجتالين

  بدارهور املعنتة الدولتة التحقتق جلنة يف عضو ا كانت   واليت1اإلنسان حقوق عن املداهعني

 جملس وعضو اآلترلندتة الدهاع يف يوات سابق طضاب وهو تراهريس  دتزموند والعقتد  2004

 .الدولتة اجلنائتة التحقتقات معاد إدارة
هكتوبر/تشرتن األول صّدق جملس حقوق اإلنسان باألمم املتحدة على تقرتر غولدستون  16ويف 

 وهوصى بأن تنايش اجلمعتة العامة التقرتر يف جلستاا املقبلة.
وعلتاا   2عتة العامة هن تتبىن توصتات تقرتر غولدستونويالت جمموعة املنظمات إن على اجلم

حتدتدا  هن تدعو كال  من إسرائتل واماس إىل إجراء حتقتقات موثوية يف مزاعم جرائم احلرب 
 املرتكبة هثناء حرب غزة وهن تقدم للعدالة املسؤولني عن األمر هبذه االنتااكات وتنفتذها.

من هتضا  هن تنظر يف همر تقرتر غولدستون وهن "تتبىن وورد يف بتان اجملموعة هن على جملس األ
 يرارا  تتسق مع نتائج التقرتر وتوصتاته".

 صّديت املنظمات التالتة على البتان:
 .. مجعتة عدالة  املغرب1
 .. الرابطة اجلزائرتة حلقوق اإلنسان  اجلزائر2

                                                 
1
لة حقوق اإلنسان يف هلسطني ويف األراضي العربتة احملتلة األخرى جملس حقوق اإلنسان تقرتربعثة  األمم املتحدة  لتقصي احلقائق بشان النزاع يف غزة  حا 

 من دورة األعمال.7نتة عشرة البندالدورة الثا
http://www.hrw.org/ar/news 

     11:45/2009/11/03على الساعة / 2
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 .. الرابطة اجلزائرتة للدهاع عن حقوق اإلنسان  اجلزائر3
 .كة العربتة حلقوق اإلنسان  مصر. الشب4
 .. املؤسسة العربتة للتنمتة واملواطنة  األردن5
 .. املركز البحرتين حلقوق اإلنسان  البحرتن6
 .. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان  مصر7
 .. مركز دمشق لدراسات حقوق اإلنسان  سورتا8
 .. املبادرة املصرتة للحقوق الشخصتة  مصر9

 .حوار للتنمتة الدميقراطتة  التمن. مؤسسة 10
 .. مجعتة حقوق اإلنسان هوال   السعودتة11
 .. هتومن راتتس ووتش  الوالتات املتحدة12
 .. مركز مدى  املغرب13
 .حق  البحرتن -. حركة احلرتات املدنتة والدميقراطتة 14
 .. املركز الفلسطتين حلقوق اإلنسان  غزة  هلسطني15
 .نسانتة والبتئتة  األردن. مرصد التنمتة اإل16
 .. الرابطة التونستة حلقوق اإلنسان  تونس17

                                                                                               :االستماع وجلسات التحقيقات

ات القو  جلسات استماع لضحاتا هجمات 2009تونتو  29-28عقدت يف غزة يف تومي 
الضحاتا ومن  اإلسرائتلتة على القطاع  منام هشخاص هصتبوا خالل اهلجمات اإلسرائتلتة وهسر

إهاداهتم حول التأثري النفسي  هقدوا سبل معتشتام  باإلضاهة إىل االستماع إىل آراء خرباء يدموا
 .واألطفال واالجتماعي ألعمال القتال على النساء

اإلسرائتلتني جراء إطالق الصوارتخ  ت استماع للمتضررتنتولتو بدهت يف جنتف جلسا 6بتارتخ و 
كامريات الفتدتو. من بني الذتن  من يطاع غزة. ويد يدمت اإلهادات بصورة شخصتة وعرب

جلعاد شالتط األسري يف غزة.  حضروا جلسات االستماع هذه عمدة عسقالن ووالد اجلندي
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لإلسرائتلتني يف الضفة الغربتة  اعتذكر هنه كان من نتة هرتق التحقتق عقد جلسات االستم
إال هن رهض  للصوارتخ املطلقة من عزة وجنوب إسرائتل  حتث تعرض السكان اإلسرائتلتون

 .دون حتقتق هذه النتة السلطات اإلسرائتلتة التعاون مع اللجنة يد حال

                          :ر التقري نتائج

اإلسرائتلتة والفصائل املسلحة الفلسطتنتة ما ميكن  توصل التقرتر إىل ارتكاب كل من القوات 
حتث اعترب ."رمبا تعترب جرائم ضد اإلنسانتة"  :يف التقرتر اعتباره جرائم حرب  وحسب ما جاء

الفلسطتنتة للبلدات اإلسرائتلتة بالصوارتخ جرمية حرب. ملخص التقرتر  التقرتر هن يذف الفصائل
ت الفلسطتنتة يف هربع هقرات هقط  وتناول يف البقتة صفحات حبث االنتااكا املكون من سبع

 مل تعثر على دلتل تسند االهتامات1املنسوبة إىل إسرائتل. هشار التقرتر إىل هن اللجنة  االنتااكات

مناا  اإلسرائتلتة للفصائل املسلحة الفلسطتنتة إذ هي "إما دهعت باملدنتني إىل مناطق تشن
 البقاء يف حمتط اهلجمات".اهلجمات هو هجربت املدنتني على 

 :اإلنسان مجلس حقوق

 29بتارتخ  عرض تقرتر جلنة غولدستون للمنايشة يف اجتماع جملس حقوق اإلنسان املنعقد

إلتاا جلنة تقصي  يف جنتف. حتدث رتتشارد غولدستون عن النتائج اليت انتات 2009سبتمرب
خبصوص هن هلا دواهع  للجنته احلقائق  وداهع عناا. كما رهض بقوة االهتامات اليت وجات
حتقتقات نزتاة ومستقلة لبحث ما  ستاستة. وطالب غولدستون كال  من إسرائتل واماس بإجراء

هشار  هستحال التقرتر إىل احملكمة  جاء يف التقرتر  ويف حال مل تفعلوا هذا يف غضون ستة
ت هطول مما جيب"  وهضاف: املنطقة يد استمر  اجلنائتة الدولتة. كما يال: "إن ثقاهة احلصانة يف

عملتة سالم ناجحة وترسخ املناخ الذي تشجع  "غتاب العدالة املستمر تقوض هي همل يف
 هعمال العنف".

اإلسرائتلتة بنتامني نتنتاهو بأنه يف حالة تبين جملس حقوق اإلنسان  صرح رئتس احلكومةولقد 
الم يف الشرق األوسط احلقائق "ستمس ذلك بشكل خطري بعملتة الس لتقرتر جلنة تقصي

                                                 
1
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ومبكانة األمم املتحدة وتعتد اهلتئة الدولتة إىل هرتهتا الظالمتة عندما كانت  وباحلرب على اإلرهاب
 وهضاف بالقول "إسرائتل فرتغ هذه اهلتئة من هي مضمون"  ما تعين ت1هسخف القرارات تتخذ

 حقاا يف الدهاع عن لن تقبل اجملازهات املنطوتة على عملتة السالم  يف حال ُسلب مناا

اليت  نفساا". هشار نتنتاهو إىل هنه يف حال هير جملس حقوق اإلنسان هذا التقرتر هإن "الدول
اجمللس الذي " :ستحارب اإلرهاب" ستواجه مصري ا مماثال  ملا تواجاه إسرائتل  وهردف بالقول

ا بدول هخرى".تنشغل بنا ا تر موجود يف هتدي التقر  ويال: "إن يرار تبين لتوم  ستنشغل غد 
التصدتق على القرار  هإن  مخسني دولة موجودة يف جنتف وهي تصوت غالبا  ضدنا. وإذا يررت

 املناسب." املسؤولتة ستكون على عاتق الدول اليت لن تستتقظ يف الويت
 2جلنة غولدستون توم  كان من املقرر هن تصوت جملس حقوق اإلنسان على اعتماد تقرتر

عن هن الرئتس  ال هن مصادر رهضت الكشف عن هوتتاا كشفت للجزترة. إ2009هكتوبر  
املصادر هن الرئتس  حممود عباس تنوي سحب اعرتاف حكومته بتقرتر غولدستون  وكشفت هذه

تصرتف األعمال سالم  الفلسطتين حممود عباس تعرض "لضغوط شدتدة" من يبل رئتس حكومة
بالتقرتر. كما ذكر نفس  ب اإليرار الفلسطتينهتاض هتدف إىل دهع الرئتس الفلسطتين إىل سح

اخلارجتة األمرتكتة هتالري كلتنتون دعته  املصدر هن حممود عباس تلقى اتصالني هاتفتني من وزترة
وحبسب املصدر نفساا  هإن هتاض اعترب هن  .هتاا إىل سحب االعرتاف الفلسطتين بالتقرتر

رائتل"   "ألننا ال نستطتع الويوف بوجه همريكا وإسخطأ   املواهقة على التقرتر والعمل على تروجيه
كما نقلت صحتفة نتوتورك تاميز عن إبراهتم خرتشة السفري  كما نقل املصدر عن هتاض
يوله "ال نرتد هن نضع العقبات همامام" يف إشارة إىل اإلسرائتلتني   الفلسطتين لدى األمم املتحدة

 يف القرار يد تفسح اجملال همام الفلسطتنتنيالفلسطتين عن هن إرجاء النظر  وحتدث السفري

حتققان يف  واإلسرائتلتني للتوصل إىل تسوتة هخرى بشأنه مناا إعداد الطرهني هلتئتني مستقلتني
هوروبتني يد  جرائم احلرب احملتملة. وكما هشارت صحتفة واشنطن بوست إىل هن دبلوماستني

معارتف اخلرب ذاته يف عددها  تناولت صحتفة رهكدوا يرار السلطة الفلسطتنتة بالتخلي عن القرا
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التقرتر بساعات وبالفعل  مت تأجتل  هكتوبر  يبل موعد منايشة التصوتت على 2الصادر توم 
 .2010اإلنسان القادمة يف مارس  التصوتت على التقرتر إىل جلسة جملس حقوق
 :أهم االتهامات التي أوردها تقرير غولدستون

تحدة ترمجة عربتة رمستة مللخص تقرتر القاضي رتتشارد غولدستون الذي امل هصدرت منظمة األمم
الرتمجة ههم ما  وضمت  التحقتق األممتة يف احلرب اإلسرائتلتة األخرية على يطاع غزة ترهس جلنة

 :ما تلي عرض موجز ألمهاا ورد يف التقرتر من اهتامات إلسرائتل وهصائل املقاومة الفلسطتنتة ويف

 .إلسرائيل ات الموجهةاالتهامأوال: 

 :يطاع غزة حصار -1

غزة ووصفه بأنه "عزل ايتصادي  تناول التقرتر احلصار الذي تفرضه إسرائتل على يطاع
مبوجب اتفايتة جنتف الرابعة بضمان  وستاسي"  ويال إنه خيلق حالة طوارئ  وإن إسرائتل ملزمة

ت والسلع األخرى بغتة تلبتة االحتتاجات املستشفتا تورتد املواد الغذائتة واللوازم الطبتة ولوازم
 .يتد اإلنسانتة لسكان غزة دون

جنتف الرابعة بوصفاا  وخلص التقرتر إىل هن إسرائتل انتاكت االلتزامات اليت تقتدها هبا اتفايتة
ومنشآت وخدمات  سلطة احتالل  مثل واجب احملاهظة على املنشآت واخلدمات الطبتة

 .املستشفتات

ألن األوضاع احلتاتتة اليت  1 الدويل اإلنساين األممتة هن إسرائتل انتاكت القانون واعتربت اللجنة
وبعدها تشري إىل نتة تويتع العقوبة اجلماعتة على سكان  هرضتاا يف غزة يبل احلرب وهثناءها

 .القطاع

 احلصار حيرم سكان غزة من هسباب العتش ومن هرص العمل والسكن  وذكر التقرتر هن
 

                                                 
1
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 التنقل ومغادرة بلدهم  وحيد من إمكانتة جلوئام إىل احملاكم القانونتة الفعالة  ن حرتةواملتاه  وم

 .اإلنسانتة واعترب هن هذه األهعال ميكن هن تكون مبثابة اضطااد  هي جرمية ضد

اإلبقاء على احلصار  وعرّب عن يلق اللجنة من تصرحيات مسؤولني إسرائتلتني تؤكد عزمام على
الفلسطتنتة يف غزة جلعاد شالتط   اح اجلندي اإلسرائتلي األسري لدى املقاومةإىل حني إطالق سر 

 .يف القطاع واعتربت هن ذلك تشكل عقوبة مجاعتة للسكان املدنتني

 :التحتتة تدمري املباين احلكومتة والبنتة - 2

لتة دمرت مبىن يال التقرتر إن احلرب اإلسرائت ويف موضوع تدمري املباين والبنتة التحتتة يف القطاع 
مل تعد ممكنا معه 1الرئتسي بقطاع غزة بشكل  لس التشرتعي الفلسطتين والسجنلمجا

اإلسرائتلي القائل بأن املؤسسات الستاستة واإلدارتة يف غزة  استخداماما  ورهضت اللجنة التربتر
 ."اإلرهابتة حلماس جزء من "البنتة األساستة

هعال يف العمل العسكري  واعتربت  بنتني املذكورتن هساماويالت إهنا ال جتد هي دلتل على هن امل
مدنتة  مبا تشكل انتااكا لقاعدة  هن اهلجمات اليت شنت علتاما هجمات متعمدة على ههداف

اهلجمات يصرا حصرتا على األهداف  القانون اإلنساين الدويل العريف  ومفادها وجوب يصر
 .العسكرتة

ئتلي ملقرات الشرطة يف غزة  ويالت يف تقرترها إن ههراد اإلسرا كما حققت اللجنة يف القصف 
ويُِتلوا عمدا  معتربة هن شرطة غزة هتئة مدنتة مكلفة بإنفاذ القوانني  وخلصت  الشرطة اسُتاِدهوا

 .اهلجمات على مقرات هذه الشرطة تشكل انتااكا للقانون الدويل اإلنساين إىل هن

 تة الداعمة" حلركة اماس تبعث على القلق بوجه خاص التقرتر هن مفاوم "البنتة األساس وهضاف

 .مشروعة بالنظر إىل هنه تبدو هنه حُيوِّل املدنتني واألعتان املدنتة إىل ههداف

اإلسرائتلتة الستاداف  وخُلص إىل وجود ستاسة متعمدة ومناجتة من جانب القوات العسكرتة
الوحتد الذي كان ما تزال تعمل يف  لديتقاملوايع الصناعتة ومنشآت املتاه  واعترب تدمري مطحن ا

 .عسكرتة  وهو مبثابة جرمية حرب يطاع غزة تدمريا غري مشروع وال تربره ضرورة

                                                 
1
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احلرب  خلصت اللجنة إىل هن ذلك كان هعال  وبشأن تدمري مزارع دواجن يف القطاع هثناء 
طت علته نفس تربره هي ضرورة عسكرتة  وهسق متعمدا من ههعال التدمري املفرط الذي ال

حالة تدمري مطحن الديتق  وكذلك الشأن بالنسبة  االستنتاجات القانونتة اليت خلصت إلتاا يف
 .القطاع لتدمري بئرتن ملتاه الشرب يف

هثناء توغل اجلتش  ووجدت اللجنة األممتة هنه باإلضاهة إىل التدمري الواسع النطاق للمساكن
للمباين املدنتة هثناء األتام  هخرى من التدمري املناجي اإلسرائتلي يف القطاع  باشرت يواته موجة

انسحاهبا وشتك  واعترب التقرتر هذا السلوك  الثالثة األخرية من وجودها يف غزة  وهي تعلم هن
 .سكن الئق انتااكا حلق األسر املعنتة يف العتش يف

 :املدنتني انتااكات حبق - 3

متعمدة وغري مربرة على املدنتني  وبرهض  وائتةاهتم تقرتر غولدستون إسرائتل بشن هجمات عش
 .اإلسعاف إلتام السماح بإخالء اجلرحى هو إتاحة وصول ستارات

الرابعة من حتث القتل  ويال إن سلوك القوات اإلسرائتلتة تشكل خريا خطريا التفايتة جنتف
االستاداف  وخلص إىل هن  1العمد والتسبب عمد ا يف إحداث معاناة كبرية لألشخاص احملمتني

 .للحق يف احلتاة املباشر والقتل التعسفي للمدنتني الفلسطتنتني تشكل انتااكا

اإلسرائتلتة مدنتني هلسطتنتني  وحققت اللجنة يف هربع حوادث هجربت هتاا القوات املسلحة
ملنازل هثناء  باالشرتاك يف عملتات تفتتش معصويب األعني ومصّفدي األتدي حتت هتدتد السالح

 .تات العسكرتةالعمل

املمارسة هي مبثابة استخدام للمدنتني الفلسطتنتني كدروع بشرتة  وههنا  وخلصت إىل هن هذه
 .القانون اإلنساين الدويل وتشكل جرمية حرب حمرمة مبوجب

معاملة املدنتني بصورة مستمرة ومناجتة  واالعتداء على كرامتام  كما اهتم التقرتر إسرائتل بإساءة
ورهت هن هذه املعاملة تعد تويتعا لعقوبة مجاعتة علتام  وهو ما رهت هته  نتام وإذالهلم وإها

 .التفايتات جنتف وجرمية حرب خريا خطريا
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 :يصف املستشفتات واملساجد -4

اإلسرائتلي للمستشفتات واملساجد هثناء حرهبا على غزة  وخلصت  حققت اللجنة يف القصف
يد هطلقت على 1ة االدعاء اإلسرائتلي القائل بأن النريان متعمدا ومباشرا  راهض إىل هنه كان يصفا

اإلسرائتلي من بعضاا  معتربة هن هذه اهلجمات تشكل اعتداءات متعمدة على سكان  اجلتش
 .وههداف مدنتة مدنتني

هصائل املقاومة املساجد  وههاد التقرتر هن األحداث اليت حققت هتاا اللجنة مل تثبت استخدام
تستبعد احتمال هن تكون ذلك  دروعا حلماتة هنشطة عسكرتة  إال هنه مل ألغراض عسكرتة هو

 .اللجنة يد حدث يف حاالت هخرى غري اليت حققت هتاا

االدعاءات اإلسرائتلتة القائلة  على هي هدلة تدعم -حسب ما ورد يف تقرترها–ومل تعثر اللجنة  
تات دروعا حلماتة هنشطة املستشف بأن سلطات غزة والفصائل الفلسطتنتة استخدمت مراهق
استخدمت لنقل مقاتلني هو ألغراض  عسكرتة  هو هن ستارات اإلسعاف اليت يصفتاا إسرائتل

 .عسكرتة هخرى

 المقاومة االتهامات الموجهة لفصائل :ثانيا

 :ملدنتني التواجدوسطا-1

ناء العملتات الفلسطتنتني كانوا موجودتن يف مناطق حضرتة هث يالت اللجنة األممتة إن املقاتلني
صوارتخ  واعترب التقرتر هنه رمبا حدث هن املقاتلني الفلسطتنتني مل ميتزوا  العسكرتة وهطلقوا مناا

 .متتتزا كاهتا يف مجتع األويات عن السكان املدنتني هنفسام

اللجنة مل تعثر على هدلة توحي بأن الفصائل الفلسطتنتة يد وجات  بتد هن التقرتر تؤكد هن
 كانت تشن هتاا هجمات هو ههنا هجربت املدنتني على البقاء يرب هماكن  مناطقاملدنتني إىل

 .اهلجمات

األمم املتحدة اليت  واستبعدت اللجنة هن تكون هصائل املقاومة باشرت هنشطة يتالتة من منشآت

                                                 
1
 10صتقرتر بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشان النزاع يف غزة  حالة حقوق اإلنسان يف هلسطني ويف األراضي العربتة   
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الفصائل يد عملت يرب    غري ههنا مل تستبعد احتمال هن تكون1تعرضت للقصف اإلسرائتلي
 .للخطر ت وعرضت سكان غزة املدنتنيهذه املنشآ

 :الصوارتخ إطالق - 2
من غزة باجتاه البلدات اإلسرائتلتة تلحق  يال تقرتر غولدستون إن الصوارتخ اليت تطلقاا املقاومة

 .على مدنتني هضرارا باملنازل واملدارس والستارات  وتسقط
نتتجة عملتات إغالق  علتموهضاف هن هذه الصوارتخ هثرت على حق األطفال والبالغني يف الت

التقرتر إنه تشاهد لدى األهراد  املدارس  وكذلك نتتجة لتضاؤل القدرة على التعُلم  وهو ما يال
 .النفستة الذتن تعانون هعراض الصدمات

االيتصادتة واالجتماعتة  وههنا  واعتربت اللجنة األممتة هن هلذه الصوارتخ تأثريا ضارا على احلتاة 
 .2001مرمى صوارتخ املقاومة منذ العام  املقتمني يف بلدات إسرائتلتة كانت يف تسببت يف نزوح

تشكل جرائم حرب  وههنا يد تكون مبثابة جرائم  ص التقرتر إىل هن هذه األهعال ميكن هنخلو 
الرئتستة هلجمات الصوارتخ الفلسطتنتة هو نشر الرعب  ضد اإلنسانتة  معتربا هن هحد األغراض

 .اإلسرائتلتني  مما تشكل انتااك ا للقانون الدويل دنتنيلدى السكان امل
 

 اآلليات السياسية اإلقليمية الجديدة لحماية حقوق اإلنسان.: المبحث الثاني
تعد منظمة األمم املتحدة وما تتصل هبا من املنظمات املتخصصة السباية يف جمال حقوق 

ألمم ملتحدة يف تكرتس احلماتة اإلنسان وتطوتر آلتات اماتتاا  حتث تأكد يصور منظمة ا
الفعالة حلقوق اإلنسان وهلذا حاول التنظتم الدويل تفادي هذا القصور من خالل السماح 
للجمعتات اإليلتمتة بإنشاء منظمة إيلتمتة تتكفل حبقوق اإلنسان على املستوى اإليلتمي  وهذا 

 من الفصل الثامن من متثاق األمم املتحدة.  52ما هكدته املادة 
ألمم املتحدة يامت جمموعة من الدول تربطاا وحدة اللغة بناءا على إحلاح اجلمعتة العامة لو 

صاحل الستاستة وااليتصادتة املشرتكة بإنشاء منظمات إيلتمتة املوالثقاهة  هو التجاوز اجلغرايف هو 

                                                 

www.aljazera.net1 
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يلتمتة ختتص بتحضري وصتاغة اتفايتات مجاعتة يف جمال حقوق اإلنسان  و من هبرز الوثائق اإل
اليت اعتمدهتا العدتد من املنظمات اإليلتمتة يف الويت احلاضر االتفايتة األوروبتة حلقوق اإلنسان 
واالتفايتة األمرتكتة حلقوق اإلنسان واملتثاق اإلهرتقي حلقوق اإلنسان والشعوب واالتفايتة العربتة 

 حلقوق اإلنسان.
 االول:النمودج الغربي  المطلب

ويب حلماتة حقوق اإلنسان إىل جاود عدد من اهلتئات واملنظمات األوروبتة تستند النظام األور 
صعتد اإليلتمي هو الوهوىل هده اهلتئات هي جملس هوروبا الذي تعترب ذا هعالتة وهمهتة سواء على 

العاملي كما توجد هناك هتئات هوروبتة هخرى تعتين حبقوق اإلنسان كاالحتاد األورويب و منظمة 
مبؤمتر األمن واالحتاد األورويب ولقد  1995عاماون األورويب واليت كانت تعرف يبل األمن و التع

  .متتزت اآللتات األوروبتة حلماتة حقوق اإلنسان بالتطور عرب الزمن
 النمودج األوروبيالفرع األول: 

ولتة من يبل الدول األوروبتة باعتبارها منظمة د 1949 ماي05بعدما مت إنشاء جملس هوروبا بتارتخ 
ولعل من إجنازات جملس هوروبا تويتعه  1تتمتع بشخصتة يانونتة مستقلة عن إرادة دول األعضاء

على االتفايتة األوروبتة حلماتة حقوق اإلنسان اليت دخلت حتز التنفتذ يف  04/11/1950يف 
ا حتث صرح الوزتر السابق الفرنسي روبري شومان انداك اهن اإلثفايتة اليت ويعن  03/09/1950

قرها على ع دلك همنا  بأنه من الواجب هن نتات مبا كنا نتمناه من كمال ودية ومعلتاا االن مل 
وحتتوي االتفايتة األوروبتة حلماتة حقوق اإلنسان على دتباجة ومخسة هبواب موزعة ...2حاهلا
 18خ مت حلقتاا وثتقة هخرى املتمثلة يف "املتثاق االجتماعي األورويب" بتارت  3مادة 69على 

 والتضمن احلقوق االيتصادتة واالجتماعتة  1961هكتوبر 

                                                 
1
 .149:عبد كرمي علوان  املرجع السابق   ص  د 

2
جستري  جامعة اتات عبد املالك نادتة  احلماتة اجلنائتة حلقوق اإلنسان يف ظل التشرتع الوطين والقانون الدويل اإلثفايي مدكرة مقدمة لنتل شاادة ما 

ص2005البلتدة جوان    171. 
 .72ص  2002نسان  دار رحيانة لنشر والتوزتع الطبعة األوىل د :حممد سعادي  حقوق اإل 3
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كاحلق يف العمل  احلق النقايب  حق التفاوض االجتماعي  احلق يف الضمان االجتماعي  احلق   
 يف املساعدة االجتماعتة.

ريابة الثالثة آلتات تقوم ب 1998قوق يف املرحلة السابقة لسنة احلوكان النظام األورويب حلماتة 
تنفتذ الدول األعضاء اللتزاماهتا و متثلت تلك اآللتات يف كل من اللجنة األوروبتة حلقوق  على

 وجلنة الوزراء. واحملكمة االوروبتة حلقوق اإلنسان  اإلنسان
 : اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسانالبند األول

ول املويعة على د من األعضاء مساوي لعدد الدة األوروبتة حلقوق اإلنسان من عدتتألف اللجن.
دولة الواحدة  وجتتمع اللجنة الاالتفايتة وال جيوز هن تكون يف اللجنة هكثر من عضو واحد يف 

  1مرات سنوتا يف سرتاسبورغ )هرنسا(س وتستمر كل دورة هسبوعني
طلقة ألصوات جملس الوزراء األوروبتني من يائمة بعد تخاب هعضاء اللجنة بأغلبتة موتتم ان

األورويب  وتكون لكل دولة من دول األعضاء هن تقرتح ثالثة همساء تكون من  مكتب الربملان
ضمناا إثنني على األيل من جنستتاا وتتم انتخاب هعضاء اللجنة ملدة ستة سنوات يابلة 
للتجدتد هذا و تشغل األعضاء اللجنة مناصبام بصفتام الشخصتة بصرف النظر عن جنستاهتم 

 .2مجتع دول اجمللس وهم ال ميثلون دوهلم هحسب بل
 اختصاصات اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان واإلجراءات المتبعة.-

ختتص اللجنة األوروبتة حلقوق اإلنسان بتلقي الشكاوي من هي دولة ختطرها عن دولة هخرى 
تكون يد اخرتيت هحدا هو هكثر من حقوق اإلنسان عن طرتق األمني العام جمللس هوروبا طبقا 

 .3االتفايتة من 24للمادة 
كما هلا هن تتلقى الشكاوي من هي شخص مجاعة ههرادا هو منظمة غري حكومتة ارتكازا لنص 

من االتفايتة وللجنة هن تبدي رهتاا بالقبول هو رهض الشكوى واالختصاص هتاا   25املادة 
 كتصرتح مناا حىت تتحرك الدعوى املقدمة إلتاا.

                                                 

 .116  ص  2009د :عبد الرزاق الزبتدي وحسان حممد شفتق  حقوق اإلنسان دار التازو ردي العلمتة لشر والتوزتع  عمان   1
2
 .172ص   2008ت   دار هومة ديادري عبد العزتز  حقوق اإلنسان يف القانون الدويل والعاليات الدولتة   احملتوتات وااللتا 

3
 .152:عبد الكرمي علوان  مرجع سابق ص  د 



 اآلليات السياسية الدولية الجديدة لحماية حقوق اإلنسان                   الفصـل األول:
 

 28 

. 1استنفذ وسائل االدعاء الداخلتة يف الدولة وتشرتط لقبول الشكوى هن تثبت الشاكي هنه
ومبجرد تلقي اللجنة الشكوى هإهنا تفحصاا مبعرهة عضو تعمل كمقرر و تستطتع هدا القرار  هن 
تسال كال من احلكومة املدعي علتاا والشاكي عن احلقتقة املعلومات املتعلقة بظروف احلالة 

ا تقدمه ممثل كل من الطرهني من بتانات وميكن للجنة هن تعقد جلسة مراهعة تستمع هتاا مل
شفوتة مت تقرر اللجنة ما إدا كان الطلب هو الشكوى مقبولة هو غري مقبولة ويرارها هنائي غري 

وإذا ما تقرر يبول الطلب هو الشكوى هان اللجنة تواصل حبتاا وجتري حتقتقا   2يابل لالستئناف
تسوتة للموضوع بطرتقة ودتة على هساس احرتام  بشأهنا و إدا رهت ضرورة دلك هإهنا حتاول إجياد

 .حقوق اإلنسان

إظاار  تسوتة الودتة للموضوع هإن اللجنة تضع تقرترا تتضمن عرض احلقائق معالوإذا مل تتم 
جلنة بعد حتقتق ومساع الشاود وهحص املستندات واملعاتنة وترسل اخلالف حسبما تأكدت منه 

وربا إىل احلكومة املعنتة هو تظل التقرتر سرتا )ما مل تقدم إىل هذا التقرتر إىل جلنة وزارة جملس ه
احملكمة( إىل هن تصدر اللجنة الوزراء يرارها  كما جيوز للجنة تقدمي القضتة إىل احملكمة خالل 

 .3هشار  وال تستطتع الشخص تقدمي القضتة بنفسه إىل احملكمة 03
بدورها املدعي العام همام احملكمة وال تتصرف   وإذا ما يدمت القضتة إىل احملكمة هإن اللجنة تقوم

كما لو كانت طرها يف الدعوى  وإمنا تفرض رهتاا يف املوضوع  وميكن عندئد طرح وجاي نظر 
األغلبتة واأليلتة يف اللجنة هما إذا مل تعرض القضتة على احملكمة هإن جلنة وزراء مبجلس هوروبا 

 قرار املناسب. التصدر 
 جنة الوزراء.: اللنيثاالبند ال

نظر تقارتر جلنة حقوق الاهلتئة التنفتذتة جمللس هوربا وتتكون من وزتر عن كل دولة وختتص ب هي
وتتلقى جلنة الوزراء تقرترا من الدولة اليت صدر احلكم ضدها حول مدة معتنة  4اإلنسان األوروبتة

                                                 
1
 .73د :حممد سعادي  املرجع السابق   ص   

2
 .174يادري عبد العزتز  املرجع السابق  ص   د: 

3
 .153د: عبد الكرمي علوان  مرجع سابق  ص   

4
 .320د :الشاهعي حممد بشري   مرجع سابق    ص   
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وتصدر يرارها بأغلبتة  1إلجراءات جلنة الوزراءوهذه املدة يابلة للتجدتد طبقا  حتددها اللجنة
جلنة الوزراء هنائي وملزم  ايتة حبقوق اإلنسان هم ال ويرارالثلثني هتما إذا كان هناك انتااك التف

 لدول األعضاء 
وهتضا تضطلع  جلنة الوزراء مبامة اإلشراف على تنفتذ هحكام احملكمة حقوق اإلنسان هذا وهقا 

ة الوزراء تتوىل هذه األخرية يف اإلشراف على تنفتذه هعند إحالة حكم احملكمة إىل جلن 45للمادة 
هما  2من االتفايتة 50سواء تعلق األمر بانتااك حقوق اإلنسان هو تعوتض املتضررتن طبقا للمادة 

من النظام  لثامنةاجلنة الوزراء تطبتق هحكام املادة اإذا هشلت الدولة املعنتة يف إصالح األمور كان 
هذه املادة تنص هن الطرف الذي تنتاك التزاماته تكون عرضة إلتقاف األساسي جمللس هوربا  و 

 ه يف اجمللس  ويد تطالب منه جلنة الوزراء االنسحاب من اجمللسمتثتل
 .النمودج األمريكيالفرع الثاني:  

حاولت منظمة الدول األمرتكتة هن تسري على غرار ما سارت علته الدول األوروبتة يف إجياد 
يف سان خوسته يف   22/11/1969توىل اماتة حقوق اإلنسان هن صدرت يف صتغة إيلتمتة ت

كوستارتكا  االتفايتة األمرتكتة حلقوق اإلنسان واليت هلزمت الدول املواهقة علتاا احرتام حقوق 
اإلنسان واحلرتات املنصوص علتاا يف االتفايتة  واليت تثبت لكل اخلاضعني لوالتتاا القانونتة من 

بسبب الفرق هو اللون اجلنس هو اللغة هو اآلراء هو الوضع االيتصادي هو دون هي تستري 
  3االجتماعي

كما صدر بروتوكول تناول احلقوق االيتصادتة واالجتماعتة والثقاهتة ويد دخل حتز التنفتذ يف 
  وبالتايل هصبحت مجتع الدول املويعة على االتفايتة ملزمة للتنفتذ  واجتات 16/11/1999

قوق احلاألمرتكتة إىل ذات االجتاه الذي ذهبت إلته االتفايتة األوروبتة لتنفتذ ما ورد من  االتفايتة

                                                 
1
 .155علوان  مرجع سابق  صد:عبد الكرمي   

2
 .179يادري عبد العزتز  مرجع السابق  صد :  

3
 .117عبد الرزاق الزبتدي وحسان حممد شفتق مزجع سابق صد:   
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على إنشاء  33و احلرتات ويد خصص املطلب الثاين لآللتات األمرتكتة حتت نصت املادة 
 مها:  1هتئتني

 واشنطن     ومقرها   اللجنة األمرتكتة حلقوق اإلنسان  -1
 ومقرها سان خوسته بكوستارتكا        قوق اإلنساناحملكمة األمرتكتة حل -2

 البند األول: اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان. 
رايبة والدهاع عن حقوق اإلنسان املهي هتئة تابعة ملنظمة الدول األمرتكتة هنشأت لتشجتع 

وتعمل كاتئة استشارتة للمنظمة  وتتكون اللجنة من سبعة هعضاء  من شخصتات هخاليتة 
تة معروهة بالكفاءة يف جمال حقوق اإلنسان وجيب هن متثل كل اللجنة كاهة الدول األعضاء لاع

وتتم انتخاهبم عن طرتق اجلمعتة العامة ملدة هربع سنوات  وجيوز إعادة انتخاهبم مرة   2املنظمة
 واحدة 

   :اختصاصات اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان                          البند الثاني
مقر اللجنة األمرتكتة حلقوق اإلنسان هو واشنطن بالوالتات املتحدة األمرتكتة وتلخص 

 من االتفايتة وهي: 41طبقا للمادة  3اختصاصاهتا
. تلقى شكاوى األهراد و جمموعات األهراد واملنظمات غري احلكومتة ضد هي دولة عضو يف 1

 منظمة الدول األمرتكتة. 
 قوق اإلنسان والدهاع عناا.. تنمتة احرتام الواجب حل2
 .األمرتكتة. تنمتة الوعي حبقوق اإلنسان بني شعوب القارة 3
. إصدار توصتات للحكومات األعضاء يف شان اإلجراءات الواجب اختاذها ملزتد من املراعاة 4

 هلذه احلقوق. 
 . 4. إعداد الدراسات وتقارتر  بأثرها مالئمة ألداء مااماا5

                                                 
 .127ص  2007إبراهتم اامد خلتفة  االلتزام الدويل باحرتام حقوق اإلنسان وحرتاته األساستة  دار اجلامعة اجلدتدة  د: 1

2
 . 127لتفة  املرجع السابق  ص د: إبراهتم اامد خ  

3
 . 75د: حممد سعادي  املرجع السابق  ص   

4
 .129د: ابراهتم اامد خلتفة  املرجع السابق  ص  
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جراءات اليت تتخذها يف مسائل حقوق اإلرتر من حكومات الدول عن . طلب تزوتدها بتقا6
 اإلنسان.

. تقدمي تقرتر سنوي للجمعتة العامة للمنظمة تعرض هته النظام القانوين املطابق على تلك 7
 الدول األطراف االتفايتة األمرتكتة حلقوق اإلنسان. 

 بناء على دعوة احلكومة املعنتة.. إجراء املرايبات يف الوايع يف دولة ما  باملواهقة هو 8
 . 1عرض متزانتة برنامج للجنة على األمني العام حىت تتسىن له تقدمياا إىل اجلمعتة العامة .9
يتام اللجنة بدراسة الشكوى املعروضة علتاا للفصل هتاا هتقوم بتأكد من توهر الشروط اليت  -

 :2نصت علتاا االتفايتة وهي
مثل القانوين  هي املالضحتة وجنستته وحمل إيامته وتويتعه وتويتع احتواء العرتضة على اسم  -

 املنظمة الغري احلكومتة اليت يدمت العرتضة 
طرق الطعن الداخلتة  لكي تستدل بالقرار الناائي للجمعتة املختصة اليت عاجلت استنفاد  -

من هذا التارتخ تبده  القضتة مع اإلشارة إىل تارتخ حصول الضحتة على تبلتغ القرار ألنه انطاليا
 .3حساب تقادم الشكوى ويد حدد األجل مبدة لستة هشار

هن ال تكون الشكوى نفساا يد عرضت على هتئة دولتة هخرى  وسبق الفصل هتاا اللجنة   -
 .4وهذا لتفادي صدور يرار مزدوج حول نفس املوضوع

بة مناا يف نفس الويت مدها وعند يبول اللجنة الشكوى ترسل نسخة مناا إىل الدولة املعنتة طال
توما  هإذا التزمت  90بكل املعلومات املتعلقة بالقضتة هو تقم بالرد على اإلدعاءات خالل 

 باحلكومة بالصمت وجاء ردها غامضا هإن هذا تدل على صحة اإلدعاءات.

                                                 
1
  املكتب العريب احلدتث 2008خنبة من هساتدة وخرباء القانون  حقوق اإلنسان هنواعاا  طرق اماتتاا يف القوانني احمللتة والدولتة طبعة   
 348 ص  اإلسكندرتة 
 2
 من اإلتفايتة األمرتكتة حلقوق اإلنسان. 46و74و44املادة   
3
 من نفس اإلتفايتة. 46املادة  

4
 من نفس اإلتفايتة.47املادة   
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م هما إذا يدمت ردا مباشر هإهنا تبلغاا للمنظمة غري احلكومة املعنتة  واليت علتاا هن تقد
توما كما تستطتع اللجنة إتباع هسلوب املصاحلة الودتة  هإذا انتات باتفاق  30مالحظتاا خالل 

 . 1هإهنا تصدر يرارا املصلحة وتقفل ملف الفحص خبصوص االنتااكات

 تستمع هعضاء اللجنة إىل املداخالت الشفاتة لكال الطرهني و تتلقوا املراسالت الكتابتة.-
بإحالة القضتة على احملكمة األمرتكتة  الى ما هو علته تتخذ اللجنة يرار و إذا ما استمر احلال ع

 حلقوق اإلنسان .

 النمودج اإلفريقي العربي:المطلب الثاني 
تعرضت القارة اإلهرتقتة عربتارخياا ملاسي ووتالت االستعمار  هكانت مرتعا له بأشد وهيسى 

 ء بغتة احلصول على الريتق.صوره  وكانت حمجة للدول االستعمارتة والشعوب البتضا
 حني يدمت مجعتة حقوق االنسان بالعراق ايرتاحا للجنة 1970ولقد كانت املبادرة األوىل سنة 

تة مث بالعمل على إصدار إعالن عريب حلقوق اإلنسان متاتدا التفايتة عربتة وحمكمة عدل عرب
 حبتث وضعت تلك الندوة 2 ببغداد عن احتاد احلقويني العرب 1979جاءت املبادرة الثانتة عام 

يتة العربتة حلقوق االنسان  وعدة يرارات تدعو اجلامعة العربتة لتنشتط جلنتاا حلقوق اتفاالمشروع 
 .االنسان

 :النمودج اإلفريقي األول الفرع
اليت  كان لظاور املواثتق واالتفايتات اإليلتمتة اخلاصة حبقوق اإلنسان هثرها املباشر على إهرتقتا              

حصلت معظم دوهلا على استقالهلا يف العقود القرتبة املاضتة بعد هن كانت تعتش هتمنة 
تقدمت الدول  1962و 1958االستعمار املباشر. ولقد مت عقد عدة مؤمترات يف إهرتقتا ما بني 

اإلهرتقتة بعدة مقرتحات تتعلق بالتعاون الستاسي وااليتصادي والتقين هتما بتناا ويادت هذه 
مت توالت املؤمترات  1963ملؤمترات التماتدتة إىل متثاق منظمة الوحدة اإلهرتقتة بأدتس هبابا عام ا

إىل إيرار متثاق إهرتقي حلقوق اإلنسان والشعوب وتكللت هذه اجلاود بالنجاح عندما يرر رؤساء 

                                                 
1
 من النظام الداخلي للجنة األمرتكتة حلقوق اإلنسان. 46واملادة 45/6املادة   

2
 .143د:يادري عبد العزتز  مرجع سابق  ص  
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اإلهرتقي تثاق املمبدتنة منروهتا العمل على إصدار  1969دول املنظمة الوحدة اإلهرتقتة عام 
 حلقوق اإلنسان والشعوب.

 لحقوق اإلنسان والشعوب  البند األول :الميثاق اإلفربقي
سامهت القارة اإلهرتقتة يف تكوتن القانون الدويل حلقوق اإلنسان  ويف التأكتد على ضرورة 
 االلتزام باحنرام حقوق االنسان وحرتاته األساستة واحلقتقة ان إهرتقتا اليت ورثت  هنظمة حكم

شبتاة باألنظمة الربملانتة السائدة يف الدول املستعمرة  إال ان هدا التوجه مل تكتب له البقاء 
هال نظام برملاين وال دساتري اليت وضعت بعد االستقالل كانت تعرب عن حقتقة بسبب هشله 

سان املتثاق اإلهرتقي حلقوق اإلن 1981الوايع اإلهرتقي  وتبنت منظمة الوحدة اإلهرتقتة يف عام
بتصدتق ثالثني دولة  1986هكتوبر  21والشعوب بامجاع دوهلا اخلمسني  وهصبح املتثاق ناهدا يف 

القارة اإلهرتقتة من الدول االعضاء يف املنظمة  متظمنا التاكتد على إزالة االستعمار الدي تعتشه 
 .  واالخد حبقوق اإلنسان اليت تنبع مناا التقالتد  والقتم احلضارتة االهرتقتة

                                                                        .: كيفية إعداد الميثاق ومساره التطوريأوال
 : 1تنبعث هكرة املتثاق اإلهرتقي حلقوق اإلنسان والشعوب من مصدرتن رئتستني مها

حنتاز ومنظمة األمم . اإلعالنات واالتفايتات وسائر الوثائق الناشئة من طرف حركة عدم اال1
املتحدة  وكذلك متثاق منظمة الوحدة اإلهرتقتة الذي نص على احلرتة واملساواة والعدالة والكرامة  

 كأهداف هساستة لتحقتق التطلعات املشروعة للشعوب اإلهرتقتة.
   اليت1969. احللقات الدراستة لألمم املتحدة  وهمهاا احللقة اليت هيتمت بالقاهرة يف سبتمرب 2

نصت على إنشاء جلان إيلتمتة معنتة حبقوق اإلنسان  إضاهة إىل حلقات دراستة عدتدة عملت 
 على الدعوة على إنشاء مثل هذا اللجان. 

ويف هذا املسار نذكر ههم احملطات التارخيتة اليت دعت إىل إيامة مثل هذا املتثاق  هقد مر املتثاق 
ادرات اخلاصة  مناا ما ايرتحه الدكتور "هزتكتوي" اإلهرتقي حلقوق اإلنسان والشعوب مبرحلة املب

إبرام معاهدة إهرتقتة  1943يبل متالد منظمة الوحدة اإلهرتقتة يف خد ذاهتا  إذ ايرتح منذ سنة 
حلقوق اإلنسان يف مذكرة تقدم هبا حول: "املتثاق األطلسي وإهرتقتا الغربتة الربتطانتة". وعاود 

                                                 
1
 .132لعزتز  مرجع سابق صد: يادري عبد ا 
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  1إثر ايرتاح الرئتس "نكروما" بإيامة الوالتات املتحدة اإلهرتقتة 1961الدكتور نفس االيرتاح سنة 
  1961لتله حماولة رجال احلقوق األهارية إجياد وصتاغة املتثاق وجعله يف إطار يانوين سنة 

"  من هجل دراسة ههم احلقوق األساستة لإلنسان ربـ "داكا 1967لتجتمع هؤالء احلقويتون سنة 
حىت هواخر الستتنات  ويف  اصةتواصل بعد ذلك املبادرات اخلوالشعوب بصفة عامة  مث ت

السبعتنات عقد مؤمتر بالقاهرة طلب األمني العام لألمم املتحدة من األمني العام ملنظمة الوحدة 
اإلهرتقتة إنشاء اللجنة اجلاوتة حلقوق اإلنسان  كما انضمت إىل هذه املبادرات اخلاصة مسامهة 

 .2كومتة مثل منظمة العفو الدولتةاملنظمات الدولتة غري احل
  انعقد مؤمتر هقااء القانون األهارية بـ "هدتس بابا" حتت إشراف اللجنة 1971ويف سنة 

  مث 1973االيتصادتة اإلهرتقتة ومت هته تأتتد نداء القاهرة  مث تأيت بعده مؤمتر  "دار السالم" سنة 
م بقسط هام من اجلاود الدولتة الرامتة حتث ساه 3 1979سبتمرب  20-10" يف امؤمتر "منزو هت

إىل إعداد تلك الوثتقة  هقد ورد ضمن توصتاته ايرتاح إنشاء جلنة اهرتقتة حلقوق اإلنسان  تضمن 
 تعزتز واماتة حقوق اإلنسان يف إهرتقتا بواسطة جمموعة من الوسائل واإلجراءات.

إلهرتقي حلقوق اإلنسان ولقد متخض عن تلك الدعوة الشروع الرمسي يف إعداد املتثاق ا
عقد رؤساء الدول واحلكومات اإلهرتقتة مؤمترهم السادس عشر  وهيروا  1979والشعوب  هفي 

 4الصادر عنام بإعداد مشروع من هجل إنشاء هجازة للناوض حبقوق اإلنسان 115ضمن القرار 
لسنة برئاسة لتجتمعوا يف نفس ا 1979جوتلتة  20إىل  17وهذا بعاصمة لتبريتا "منروهتا" من 

  صاديت علته الدول سنة 5اخبري  20" لدراسة مشروع تقدمت به السنغال من طرف ي"كتم باك
بـ "نريويب" العاصمة الكتنتة هتن مت املصادية على ما تعرف اآلن باملتثاق اإلهرتقي حلقوق  1981

                                                 
1
 .377ص 1996هؤاد شباط حممد  عزتز شكري   القضاء الدويل  املطبعة اجلدتدة دمشق د:  
 2
يف هن تويل احلكومات  1979دتسمرب17 املؤرخ يف 34/141وهعربت عن األمل بالقرار اهحاطت اجلمعتة العامة لألمم املتحدة علما بتقرتر مبادرة  منزو هت 

 عنتة توصتات هلده املبادرة االهتمام الواجب.واملنظمات امل
3
 148ص1995د: عمر صدوق  دراسة يف مصادر حقوق اإلنسان   دتوان مطبوعات اجلامعتة   

4
 .210دعمر سعد اهلل مرجع سابق  ص 

5
 .132:يادري عبد العزتز مرجع سابق  ص د 
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 1986 هكتوبر 21اإلنسان والشعوب من طرف الدول احلاضرة آنذاك  لتدخل حتز التنفتذ يف 
 . 2دولة األعضاء يف املنظمة 52دولة من جمموع  45ويد صاديت علته حىت اآلن 1

 : محتوى الميثاقثانيا
مادة  وهو نتاج املفاهتم  68وحيتوي املتثاق اإلهرتقي حلقوق اإلنسان والشعوب على دتباجة 

التارخيتة والقتم    هقد هخذوا يف اعتبارهم التقالتد3اإلهرتقتة املتعلقة حبقوق اإلنسان والشعوب
 احلضارتة اإلهرتقتة اليت كانت مصدر إهلام لفكرهم حول حقوق اإلنسان والشعوب.

قوق اليت تتوجب اماتتاا  وتتعاد الدول اإلهرتقتة احلويد هشارت دتباجة متثاق املنظمة إىل 
د التعاون بالتزامات مببادئ منظمة األمم املتحدة  واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان من هجل جتست

   .4بني الدول اإلهرتقتة
كما تظار جلتا ايتناع الدول األعضاء يف املنظمة بضرورة كفالة يف التنمتة باستحالة هصل 
احلقوق املدنتة و الستاستة عن احلقوق االيتصادتة و االجتماعتة و الثقاهتة و تضطلع تلك الدول 

من اجل االستقالل عرب إزالة مجتع هشكال للتحرتر الكامل إلهرتقتا اليت ال تزال شعوهبا تناضل 
 .5االستعمار

مادة   30لقد وزعت مواد املتثاق على ثالثة هجزاء   تتضمن اجلزء األول احلقوق و الواجبات يف 
و هي ال ختتلف يف جمملاا عن احلقوق املدنتة   الستاستة   االيتصادتة و الثقاهتة الواردة يف 

مناا حق يف القضاء على كاهة هنواع التمتز العنصري  احلق يف   6الشرعة الدولتة حلقوق اإلنسان
 املساواة  احلق يف احلرتة و األمن الشخصي  احلق يف الثقاهة  حرتة الرهي  املمارسة احلرة لألدتان  

                                                 
1
 .214سان  املصادر ووسائل الريابة  اجلزء األول  بدون طبعة صد:حممد توسف علوان  حممد خلتل املوسى القانون الدويل حلقوق االن 

2
 1987هرباتر  04بتارتخ  06والصادر يف اجلرتدة الرمستة ريم  1987هرباتر 03املؤرخ يف 87/37ويد صاديت اجلزائر على هدا املتثاق مبوجب املرسوم  

3
 .164د:عبد كرمي علوان مرجع سابق ص 

4
خلاصة باملتثاق اإلهرتقي :تقدترا منا بأن احلرتة واملساواة والعدالة والكرامة هي ههداف هساستة ال غىن عناا لتحقتق اآلمال من الدتباجة ا02تنص الفقرة  

 املشروعة للشعوب اإلهرتقتة... 
5
 .349 ص2005حممود شرتف بستوين  الوثائق الدولتة املعنتة حبقوق اإلنسان دار الشروق اجمللد الثاين طبعة التانتة: د 

 371 ص1998د:  ساسي سامل احلاح املفاهتم القانونتة حلقوق اإلنسان عرب الزمان واملكان منشورات اجلامعتة املفتوحة  الطبعة الثانتة  6
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احلق يف االنضمام إىل النقابات  حرتة االجتماع  حرتة التنقل و اإليامة ومغادرة البالد  و حظر 
ارسة احلقوق الستاستة و الوظائف العامة  حق امللكتة  حق العمل  احلق يف طرد األجانب  مم

 الصحة البدنتة و النفستة  احلق يف التعلتم.
كما تضمن اجلزء األول على جمموعة من الواجبات جتسدت يف ثالث مواد هي: واجبات الفرد 

ما و مساعدهتا عند حنو هسرته   مع تنوته خاص بواجب احرتام الوالدتن يف كل ويت وإطعاما
احلاجة  و على الفرد واجبات حنو جمتمعه ودولته بتوظتف يدراته البدنتة و الذهنتة يف خدمة 
اجملتمع  وعدم تعرتض همن الدولة للخطر و احملاهظة علي التضامن االجتماعي و االستقالل 

 .1الوطين
احلماتة حتث حتدث عن  (  هقد اشتمل علي تدابري63 اىل30هما يف اجلزء الثاين )املواد من 

 . اتكوتن و تنظتم اللجنة اإلهرتقتة حلقوق اإلنسان و الشعوب  و اختصاصاهتا و إجراءاهت
( تضمن املسائل اإلجرائتة اليت تتوالها األمني العام 65إىل  64اجلزء الثالث من املتثاق)املواد من 

 ملنظمة الوحدة اإلهرتقتة.
تعاد الدول األطراف يف املتثاق بصفة هردتة هو مجاعتة مبمارسة تربز االلتزام الدويل هبذا احلق يف 

 .2لتضامن اإلهرتقياحق التصرف يف ثرواهتا الطبتعتة هبدف تقوتة الوحدة اإلهرتقتة و 
كما تنطوي املتثاق على هكرة جدتدة هخرى تعرب هتاا عن إيراره للحق يف اسرتداد ممتلكات 

مي تعوتض مناسب عن ذلك  وهو ما تفسح اجملال الشعوب اليت مت االستتالء علتاا  وتقد
 .       3للمطالبة بتعوتض مالئم عن االستغالل غري املشروع للثروات و املوارد الطبتعتة

ترهض املتثاق اإلهرتقي يطعا هي شكل  من هشكال العدوان االيتصادي و هذا تنبع من دعوته 
تصادي األجنيب   وخاصة ما متارسه إىل التزام الدول بالقضاء على هشكال االستغالل االي

املكاسب الناجتة عن  االحتكارات الدولتة  وذلك متكتنا لشعوهبا يف االستفادة بصورة تامة من

                                                 
1
 .34حممود شرتف بستوين  حممد سعتد الدياق عبد العظتم وزتر  مرجع سابق صد : 

2
تع الشعوب حبرتة يف ثروهتا مبواردها الطبتعتة  وميارس هدا احلق ملصلحة السكان وحدهم وال جيوز من املتثاق اإلهرتقي:تتصرف مج 21من املادة1تنص  الفقرة   

 حرمان الشعب من هدا بأي احلال من األحوال .
3
 التعوتض املالئم. من املتثاق اإلهرتقي :يف حالة االستتالء للشعب الذي مت االستتالء على ممتلكاته احلق يف اسرتدادها ويف21من املادة 2تنص الفقرة   
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مواردها الطبتعتة  وتعرتف املتثاق بفئة جدتدة من حقوق اإلنسان املعروهة لدى الفقه باحلق يف 
ي حقوق نادرا ما هثريت يف احملاهل الدولتة  التنمتة والبتئة الصحتة  احلق يف الرتاث املشرتك  وه

 وكثريا ما جرى إنكارها من يبل الفقه الدويل التقلتدي والستاسي.
وحيقق املتثاق الشرعتة لنشاط حركات التحرر الوطين وذلك من خالل عدد من األحكام  هاو 

ق  ولتس من جاة يد هعلن هن الشعوب كلاا سواستة وتتمتع بنفس الكرامة  وهلا نفس احلقو 
هناك ما تربر ستطرة شعب على شعب هخر  كما هن هلا احلق يف الوجود وهو حق ثابت يف 
حتقتق مصريها  ومن جاة ثانتة تعرتف بأن للشعوب املستعمرة احلق يف هن حترر نفساا من 
هغالل الستطرة  واللجوء إىل كاهة الوسائل اليت تعرتف هبا اجملتمع الدويل  وبذلك حسم املتثاق 

تة هامة طاملا كانت موضوع خالف من الدول الغربتة اليت تعارض النشاط العسكري حلركات يض
 .1التحرر وتعتربها منظمات إرهابتة

 : تقييم الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب.اثالث
نص املتثاق اإلهرتقي حلقوق اإلنسان والشعوب على حقوق جدتدة هغفلتاا العدتد من 

لتة ملا هلا من همهتة كبرية يف تطور العاليات الدولتة  وإرساء دعائماا وهو همر االتفايتات الدو 
تدل على هن واضعي هذا املتثاق مل تغفلوا عن هذا اجلتل اجلدتد من احلقوق  كما تدل على 
االجتاه الصحتح لشعوب القارة اإلهرتقتة يف سبتل القضاء على احلروب واملنازعات والبحث عن 

 .2اسبة لتنمتة يدراهتا االيتصادتة واالجتماعتة والثقاهتةبتئة نظتفة من
لكن هذا ال تعين خلوه من العتوب والتنايض  حتث هن اتساع احملتوى املوضوعي للمتثاق الذي 
مشل حقويا لإلنسان وهخرى للشعوب  وحقويا ايتصادتة  واجتماعتة وثقاهتة باإلضاهة إىل هخرى 

ه إىل حد كبري وجعله هشبه بإعالن للحقوق  هالطبتعة ة وستاستة  يد هضعف من هعالتتنتمد
القانونتة املتمتزة لكل هئة من هئات هذه احلقوق كانت تقتضي ختصتص وثتقة منفصلة لكل هئة 
هو على األيل وضع هسلوب ريابة خمتلفة لكل مناا مبا تتالءم مع طبتعة احلق املطلوب الريابة على 

                                                 
1
 .190،191ص 2003عمر سعد اهلل حقوق اإلنسان و حقوق الشعوب دتوان املطبوعات اجلامعتة  اجلزائر د:  

2
 .379د: ساسي سامل احلاج   املرجع السابق  ص 
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تثاق من نصوص شبتاة بتلك املوجودة يف العاد الدويل . كما نالحظ خلو امل1احرتام واماتته
اخلاص باحلقوق املدنتة والستاستة  واليت تتتح للدول األطراف يف حاالت استثنائتة هن تتخذ يف 
هضتق احلدود تدابري مناسبة ملعاجلة املويف وال تتقتد هتاا بااللتزامات املرتتبة على انضماماا 

 للمتثاق.
غفل عدة حقوق مامة وردت يف مواثتق هخرى  كحق اإلضراب واحلق كما هن املتثاق يد ه

النقايب  كما هن احلقوق االيتصادتة واالجتماعتة وردت بنصوص خمتصرة مثاهلا " هن حق العمل 
مكفول بظروف متكاهئة ومرضتة مقابل هجر متكاهئ " هاذا النص مل تبني احلقوق اليت ميكن 

 ة هو احلق يف ظروف عمل صحتة.هصلاا عن حق العمل  كاحلق يف الراح
إن يرارات اللجنة غري مضمونة التنفتذ نظرا لعدم وجود اجلااز القضائي على غرار ما هو احلال 
يف االتفايتتني األوروبتة واألمرتكتة  ومن مث هتسوتة النزاعات املتعلقة خبرق حقوق اإلنسان تكون 

لف العام وستطرة هنظمة احلكم ستاستة ودتة ال يضائتة  إضاهة إىل ذلك إن ظروف التخ
هرتقتة ما زالت تشكل عقبة همام تطبتق هحكام املتثاق اإلهرتقي اإلالدتكتاتوري يف هغلب الدول 

حلقوق اإلنسان والشعوب  حتث هضحى جمرد وثتقة تارخيتة تضاف إىل جمموع الوثائق والقوانني 
 . 2اليت تعج هبا هدراج مكاتب إدارات هذه الدول

 :اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب.يالبند الثان
 من طرف منظمة الوحدة اإلهرتقتة مقرها يف  1987هنشئت اللجنة اإلهرتقتة يف جوتلتة  

من  31عضو منتخبني  من الشخصتات املستقلة طبقا للمادة  11" باجنور " غامبتا تتكون من 
 من املتثاق. 33طبقا للمادة 3ة املتثاق   مؤمتر رؤساء و حكومات منظمة للوحدة اإلهرتقت

من املتثاق  و تعقد اللجنة دورتني كل سنة   36ملدة ستة سنوات يابلة للتجدتد   طبقا للمادة 
يف دورتة عادتة و دورات استثنائتة بدعوة من رئتساا للتشاور مع هعضاء جلنة آخرتن  كما تقوم 

امني يابلة للتجدتد  كما تعد تقرترا سنوتا عن اللجنة انتخاب رئتساا و نائب الرئتس ملدة ع

                                                 
1
 .721-720 ص1985د :عزت سعتد الستد الربعي اماتة حقوق اإلنسان يف ظل التنظتم اإليلتمي  القاهرة مطبعة العاصمة  

2
 .160د: عمر صدوق  املرجع السابق ص 

3
 .77د: حممد سعادي املرجع السابق ص 
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هنشطتاا  و ال جيوز هن تضم اللجنة اإلهرتقتة  حلقوق اإلنسان و الشعوب هكثر  من عضو واحد 
 م. و تقوم األمني العام ملنظمة الوحدة اإلهرتقتة بدعوة األطراف إىل تقدمي ترشتحا هت1ألتة دولة

لى األيل من تارتخ إجراء االنتخابات  وتعد األمني اليت ال تتعدى شخصني يبل هربعة هشار ع
العام يائمة على هساس الرتتتب األجبدي وتنتخب اللجنة اإلهرتقتة حلقوق اإلنسان رئتسا ونائبه 

 .  2من بني هعضائاا
 : اختصاصات اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب 
اإلهرتقتة يف متدان حقوق اإلنسان و  ةجتمع الوثائق وهجراء دراسات و البحوث حول املشكل -1

الشعوب  كما تقوم اللجنة بوضع املبادئ و القواعد الالزمة حلل املشكالت القانونتة املتعلقة 
حبقوق اإلنسان و الشعوب و احلرتات األساستة لتكون هساسا تبين علته حكومات اإلهرتقتة 

 تشرتعاهتا.
ق بناء علي طلب دولة طرف هو إحدى مؤسسات  تفسري كاهة األحكام واردة يف هذا املتثا -2

 . 3منظمة الوحدة اإلهرتقتة هو منظمة تعرتف هبا منظمة الوحدة اإلهرتقتة
 ضمان اماتة حقوق اإلنسان و الشعوب طبقا لشروط الواردة يف متثاق. -3
ن القتام بأي ماام هخرى يد توكلاا إلتاا مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات و جيوز للجنة ه -4

مني العام هو إىل هي شخص األهلا هن تستمع خاصة  تلجئ إىل هتة وستلة مالئمة للتحقتق كما
 .4هخر يادر على تزوتدها باملعلومات

و من اجلدتد بالذكر انه إذا كان لدى الدولة طرق يف هذا املتثاق هسباب معلومة لالعتقاد بأن 
ت نظرهتا كتابة هلذا االنتااك  و توجه دولة هخرى طرها هته يد انتاكت هحكامه هان هلا هن تلف

و على الدولة اليت  هذه الرسالة هتضا إىل األمني العام ملنظمة الوحدة اإلهرتقتة و إىل رئتس اللجنة 
وجات إلتاا الرسالة هن تقدم توصتات هو بتانات مكتوبة حول هذه املسألة خالل الفرتة ال 

                                                 
1
 .133شاشوا نور الدتن   مرجع سابق ص 

2
                                                                                                                                                                                                                                                                            .                 122 ص1996القمح توسف  اماتة حقوق اإلنسان يف ظل املتثاق اإلهرتقي حلقوق اإلنسان والشعوب اطروحة ماجستري جامعة اجلزائر جوان  بو  

3
 من املتثاق اإلهرتقي حلقوق اإلنسان.45/2هنظر املادة  

4
 من نفس املتثاق.46هنظرا املادة  
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على هن تتضمن هذه التوصتات و البتانات  1ة تتجاوز ثالثة هشار من تارتخ استالماا الرسال
بقدر اإلمكان بتانات عن القوانني اللوائح اإلجرائتة املطبقة هو اليت ميكن تطبتقاا و كذلك عن 

بالفعل و اليت ال تزال متاحة و إذا مل تتم تسوتة خالل هشار  اوسائل اإلنصاف اليت مت استفادهت
الدولة املوجاة إلتاا تسوتة القضتة على حنو مرض  من تارتخ تلقي الرسالة األصلتة من جانب

لكال الطرهني املعنتني عن طرتق املفاوضات الثنائتة هو هي إجراء هخر   حيق لكل من الدولتني 
عرض هذه القضتة على جلنة إلبالغ رئتساا و إخطار الدولة األخرى املعنتة و األمني العام 

لة طرف يف هذا املتثاق إذا رهت هن دولة هخرى طرها و جيوز ألي دو  2ملنظمة الوحدة اإلهرتقتة 
هته يد انتاكت هحكامه هن ختطر اللجنة مباشرة بتوجته رسالة إىل رئتساا واألمني العام ملنظمة 

 .3الوحدة اإلهرتقتة و الدولة املعنتة
و من اجلدتر بالذكر انه ال جيوز للجنة النظر يف هي موضوع تعرض علتاا إال بعد التأكد من 

إجراءات النظر هتاا يد  االستنفاذ كل رسائل األنصاف الداخلتة هن وجدت  ما مل تتضح هن
غري معقولة  و جيوز للجنة هن تطلب من الدول األطراف املعنتة تزوتدها بأتة  طالت ملدة

املوضوع  و جيوز لدول األطراف هن تكون ممثلة همام اللجنة عند حبثاا بمعلومات ذات صلة 
 4تقدم مالحظات مكتوبة هو شفوتة  للموضوع و هن

و تتوىل اللجنة بعد حصوهلا على املعلومات اليت تراها ضرورتة من الدول األطراف املعنتة هو من 
هي مصادر هخرى و بعد استنفاد كاهة  الوسائل املالئمة للتوصل إىل حل ودي يائم على احرتام 

و النتائج اليت استخلصتاا  و تتم اعدد  حقوق اإلنسان و الشعوب إعداد تقرتر تسرد هته الويائع
هذا التقرتر يف مدة معقولة مث حيال إيل الدول املعنتة   و ترهع إىل مؤمتر رؤساء الدول و 
احلكومات و جيوز للجنة  تقدمي تقرترها إىل مؤمتر رؤساء الدول و احلكومات هن تطرح هي 

 توصتات تراها مفتدة 

                                                 
1
 295ساسي سامل احلاح مرجع سابق ص.د:ا 

2
 من نفس املتثاق.48و47املواد  

3
 من نفس املتثاق. 49املادة  

4
 من نفس املتثاق. 51و50املادة  
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للجنة هن تقدم إىل كل دورة عادتة ملؤمتر رؤساء الدول و و من اجلدتد  بالذكر به جيب على ا
يف الوايع هن دور اللجنة  يف اماتة حقوق اإلنسان تقتصر  و 1احلكومات تقرترا حول هنشطتاا 

على هذا  هي على هحص شكاوى الدول األطراف و األهراد و حماولة التوصل إىل حل ودي 
إىل هذا احلل تتم عرض األمر على مؤمتر رؤساء يائم على احرتام حقوق اإلنسان و إذا مل تصل 

 .الدول و حكومات اإلهرتقتة
 : مجلس السلم واألمن اإلفريقي.البند الثالث

تادد السالم  إزاء هثر االنتشار والتداول واالجتار غري املشروع باألسلحة الصغرية واخلفتفة مما
الشعوب اإلهرتقتة  وإذ  ت معتشةواألمن يف إهرتقتا وتقوض اجلاود الرامتة إىل حتسني مستوتا

االنتشار والتداول واالجتار  نذكر يف هذا الصدد باإلعالن حول املويف اإلهرتقي املوحد بشأن
املؤمتر الوزاري ملنظمة الوحدة اإلهرتقتة  غري املشروع باألسلحة الصغرية واخلفتفة والذي هعتمده

  وكذلك املقررات الالحقة 2000سمرب إيل هول دت نوهمرب 30واملنعقد يف باماكو/ مايل/ من 
املسألة و هن املشكالت اليت تسبباا األلغام وانتشار وتداول  ملنظمة الوحدة اإلهرتقتة حول هذه

واخلفتفة تشكل عقبة خطرية همام التنمتة االجتماعتة وااليتصادتة إلهرتقتا  وهنه  األسلحة الصغرية
و هن تطوتر .حنو جتد ومتسق على ياري متزاتدميكن حل هذه املشاكل إال يف إطار تعاون  ال

القانون وكذلك تنفتذ  املؤسسات والثقاهة الدميقراطتة القوتة  ومراعاة حقوق اإلنسان وستادة
النزاعات همر ضروري لتعزتز األمن  برامج اإلنعاش وستاسات التنمتة املستدامة يف هرتة ما بعد

 .النزاعات منعاجلماعي والسالم واالستقرار الدائمني وكذلك 
 : تشكيل مجلس السلم واألمن اإلفريقي ومهامه.أوال
مت حتدتدها يف الربوتوكول اخلاص بإنشائه وهدا  و ماامهجملس السلم واألمن اإلهرتقي  تشكتلإن 

 التطرق إلته.وهو ما ستتم  و السادسةاخلامسةتني يف املاد
 
 

                                                 
1
 من نفس املتثاق. 53و  52املادة  
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 تشكيل مجلس السلم واألمن اإلفريقي-1

( عضوا  تتم انتخاهبم على هساس احلقوق 15واألمن من مخسة عشر ) تتكون جملس السلم
 :1التالتة املتساوتة بالطرتقة

 .عشرة هعضاء تتم انتخاهبم لفرتة سنتني - ه
 .انتخاهبم لفرتة ثالث سنوات لضمان االستمرارتة مخسة هعضاء تتم - ب

اإليلتمي العادل والتناوب  واألمن تطبق املؤمتر مبده التمثتل عند انتخاب هعضاء جملس السلم و
 2:تتعلق بكل دولة عضو حمتملة واملعاتري التالتة هتما

 .االلتزام بتعزتز مبادئ االحتاد - أ
يف تعزتز السلم واألمن وصتانتاما يف إهرتقتا  ويف هذا الصدد  تكون اخلربة يف  اإلساام - ب

 .عملتات دعم السالم متزة إضاهتة جمال
 .املطلوبة من العضوتة تويل القتام باملسؤولتاتاملقدرة وااللتزام ب -ج
 .على املستوتني اإليلتمي والقاري املشاركة يف تسوتة النزاعات وصنع السالم وتعزتز السالم -د

خبصوص املبادرات اإليلتمتة والقارتة لتسوتة  االستعداد والقدرة على حتمل املسؤولتة -هـ
 .النزاعات

 .الصندوق اخلاص الذي تنشأ لغرض معنيالسالم هو  اإلساام يف صندوق -و

 .إلعالن لومي  عالوة علي حكم القانون وحقوق اإلنسان احرتام احلكم الدستوري طبقا   -ز

بعدد كاف من العاملني وجمازة على حنو جتد لدى املقر الرئتس  وجود بعثات دائمة مزودة -ح
 .وي علتاا العضوتةللتمكن من تويل املسؤولتات اليت تنط لإلحتاد واألمم املتحدة

 .املالتة لالحتاد الوهاء بااللتزامات -ط

                                                 
 املادة اخلامسة الفقرة األوىل من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي..  1

2
 املادة اخلامسة الفقرة الثانتة من بروتوكول  اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  
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  1واألمن مباشرة جيوز إعادة انتخاب كل عضو تنتاي مدة والتته يف جملس السلمو

واألمن للمعاتري املنصوص علتاا  تقوم املؤمتر بتقتتم دوري ملدى استتفاء هعضاء جملس السلم كما
        .الغرض إجراء مناسب هلذاواختاذ كل  الفقرة الثانتة 5 يف املادة

 .مهام مجلس السلم واألمن اإلفريقي -2
 :2تتمثل ماام جملس السلم األمن واإلهرتقي هتما تلي

 .إهرتقتا تعزتز السالم واألمن واالستقرار يف  - أ
 .اإلنذار املبكر والدبلوماستة الويائتة  - ب
 .والوساطة واملصاحلة والتحقتق ذلك استخدام املساعي احلمتدة صنع السالم  مبا يف -ج

 .3والتدخل  السالم عملتات دعم -د
 .وإعادة التعمري يف هرتة ما بعد النزاعات بناء السالم -هـ
 .الكوارث العمل اإلنساين وإدارة -و
 .هي ماام هخرى يد تقررها املؤمتر -ز

 : سلطات مجلس السلم واألمن اإلفريقي وإجراءاتهثانيا
واألمن اإلهرتقي وإجراءاته مت حتدتدها يف الربوتوكول اخلاص بإنشائه  إن سلطات جملس السلم

  من خالل النقطتني األتتتني.وهدا يف املادتني السابعة والثامنة وهو ما ستتم دراسته 
 سلطات مجلس السلم واألمن اإلفريقي.-1

 : 4حدد الربوتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي سلطاته كاأليت
 مباتلي: واألمن بالتعاون مع رئتس املفوضتة تقوم جملس السلم وال:أ

                                                 
1
 تقي.املادة اخلامسة الفقرة الثالثة من  بروتوكول اخلاص  إنشاء جملس السلم واألمن اإلهر   

2
 املادة السادسة من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  

3
 من بروتوكول اخلاص  إنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي. املادة الرابعة الفقرة  ح ي  

4
 املادة السابعة الفقرة األوىل من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  
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هضال  عن الستاسات اليت يد تؤدي إىل اإلبادة اجلماعتة  تريب ومنع اخلالهات والنزاعات - أ
 .اإلنسانتة واجلرائم ضد

 .حتدث القتام مباام صنع وبناء السالم لتسوتة النزاعات حتثما - ب
 .عثات دعم السالمالتصرتح بتشكتل ونشر ب -ج
العامة لالضطالع مبثل هذه البعثات مبا يف ذلك الصالحتات  رسم اخلطوط التوجتاتة  -د

 .مبراجعة دورتة هلذه اخلطوط التوجتاتة  املتعلقة هبا والقتام
جرائم  توصتة املؤمتر بالتدخل نتابة عن االحتاد يف هتة دولة عضو يف ظروف خطرية  مثل -هـ

واملواثتق الدولتة  ماعتة واجلرائم ضد اإلنسانتة كما مت حتدتدها يف االتفايتاتاحلرب واإلبادة اجل
 . 1ذات الصلة

 2على يرار صادر عن املؤمتر  إيرار طرق تدخل االحتاد يف هتة دولة عضو بناء -و
عقوبات عندما حيدث تغتري غري دستوري للحكومة يف هتة دولة عضو كما هو  هرض -ز

 .لوميإعالن  منصوص علته يف
 .تنفتذ ستاسة الدهاع املشرتك لالحتاد -ح 
منظمة الوحدة اإلهرتقتة بشأن منع اإلرهاب ومكاهحته واالتفايتات  ضمان تنفتذ اتفايتة -ط

 والقارتة واإليلتمتة ذات الصلة األخرى ومواءمة وتنستق اجلاود على املستوتني واملواثتق الدولتة

 .ويلاإليلتمي والقاري ملكاهحة اإلرهاب الد
بصورة وثتقة بني اآللتات اإليلتمتة واالحتاد لتعزتز وإحالل  تعزتز املواءمة والتنستق والتعاون -ي

 .واالستقرار يف إهرتقتا السالم واألمن
                                                 

1
 رابعة الفقرة  ح من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.املادة ال  

2
 املادة الرابعة من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  
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واألمم املتحدة والوكاالت التابعة هلا  تعزتز وتطوتر "شراكة يوتة للسالم واألمن" بني االحتاد -ك
 .األخرى ت الصلةوهتضا  مع املنظمات الدولتة ذا

جمال السالم  وضع الستاسات واإلجراءات الالزمة لضمان اختاذ هتة مبادرة خارجتة يف -ل
 .واألمن يف القارة يف إطار ههداف وهولوتات االحتاد

احملرز حنو تعزتز املمارسات الدميقراطتة واحلكم الرشتد وستادة القانون واماتة  متابعة التقدم -م
من  ه األساستة واحرتام يدستة احلتاة اإلنسانتة والقانون اإلنساين الدويلاإلنسان وحرتات حقوق

 .جانب الدول األعضاء يف إطار مسؤولتات منع النزاعات املنوط به

املتحدة وغريها  واألممومعاهدات منظمة الوحدة اإلهرتقتة وتشجتع تنفتذ اتفايتات  تعزتز -ن
 .السالح بة على األسلحة ونزعمن املعاهدات واالتفايتات ذات الصلة بالريا

تتادد هتاا االستقالل  دراسة واختاذ اإلجراءات املالئمة يف إطار صالحتاته يف األوضاع اليت -س
 .ذلك العدوان من جانب املرتزية الوطين ألتة دولة عضو وستادهتا من جراء هعمال العدوان مبا يف

 .سلحة هو الكوارث الطبتعتة الكربىامل دعم وتساتل العمل اإلنساين يف هوضاع النزاعات -ع
إىل املؤمتر حول هنشطته ووضع السالم واألمن يف  تقدمي التقارتر بانتظام عن طرتق رئتسه -ف

 .إهرتقتا

مسألة هخرى هلا آثار على إحالل السالم واألمن واالستقرار يف القارة  اختاذ يرار بشأن هتة -ص
 .1سلطات يد تفوضاا إلته املؤمتر وممارسة هتة

 

                                                 
1
 املادة التاسعة الفقرة الثانتة  من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  
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الدول األعضاء على هن جملس السلم واألمن  عند تنفتذه لواجباته مبوجب هذا  تتفقثانيا:
 1. هإنه تعمل باإلنابة عناا الربوتوكول

الصادرة عن جملس السلم واألمن طبقا   تتفق الدول األعضاء على يبول وتنفتذ املقررات ثالثا:
 .2للقانون التأستسي

ون التام جمللس السلم واألمن وتقوم بتساتل اإلجراءات اليت التعا تقدم الدول األعضاءرابعا:
 3.النزاعات وإدارهتا وتسوتـتاا وهقا للماام املنوط به مبوجب هذا الربوتوكول تتخذها ملنع

 

 إجراءات مجلس السلم واألمن اإلفريقي.   -2
 :4اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي إجراءاته كاأليت لالربوتوكو  حدد

 واالجتماعات أوال: التنظيم
وهلذا الغرض تكون كل  تتم تنظتم جملس السلم واألمن بصورة متكنه من العمل املتواصل-1

 .الرئتس لالحتاد عضو يف جملس السلم واألمن ممثال  يف مجتع األويات يف املقر

ل والوزراء هو رؤساء الدو  جيتمع جملس السلم واألمن على مستوى املمثلني الدائمني -2
الدائمني ولكن مرتني على األيل يف  واحلكومات وجيتمع كلما لزم األمر على مستوى املمثلني

 .واحدة علي األيل يف العام على التوايل الشار وجيتمع الوزراء ورؤساء الدول واحلكومات مرة

 5.املقر الرئتس لالحتاد تعقد اجتماعات جملس السلم واألمن يف-3

                                                 
1
 انتة  من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.املادة  السابعة الفقرة الث  

2
 املادة  السابعة الفقرة الثالثة  من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي. 

3
 املادة  السابعة الفقرة الرابعة  من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي  

4
 بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقياملادة  الثامنة  من   

5
 من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي. 3املادة  الثامنة  الفقرة األوىل   
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شرتطة هن -إىل االنعقاد هتاا  ل األعضاء جملس السلم واألمنيف حالة دعوة إحدى الدو -4
الدولة النفقات اإلضاهتة اليت تقوم هبا  تدهع هذه –تواهق هغلبتة ثلثي هعضاء اجمللس علي ذلك

 .الرئتس لالحتاد املفوضتة نتتجة عقد االجتماع خارج املقر

 ثانيا: الهياكل الفرعية واللجان الفرعية
 ما رهى ذلك ضرورتا  ألداء ماامه  هن تقوم بإنشاء هتاكل هرعتة كل ألمنجيوز جمللس السلم وا
وجيوز هن   1اهلتاكل الفرعتة جلانا  خمتصة للوساطة هو املصاحلة هو التحقتق وجيوز هن تشمل هذه

دولة واحدة هو جمموعة دول  وتسعى جملس السلم واألمن هتضا  إىل احلصول على  تتكون من
 .ماامه تة هو غري ذلك من هشكال اخلربة اليت يد حيتاج إلتاا ألداءعسكرتة هو يانون خربة

 ثالثا: الرئاسة.
يبل األعضاء حسب الرتتتب األجبدي  تتم شغل منصب رئتس جملس السلم واألمن بالتناوب من

 .واحد ألمسائام وتشغل كل رئتس هذا املنصب ملدة شار

 .رابعا: جدول األعمال
املؤيت على هساس مقرتحات تتقدم هبا رئتس  جدول هعماله حيدد رئتس جملس السلم واألمن

دولة عضو هن تعرتض على إدراج هي بند على جدول  وال جيوز ألتة  2املفوضتة والدول األعضاء
 .األعمال املؤيت

 خامسا: النصاب القانوني.
يف  النصاب القانوين هو ثلثي إمجايل عدد األعضاء تكون العدد املطلوب من األعضاء لتشكتل 

 .جملس السلم واألمن
                                                 

1
 املادة  الثامنة  الفقرة الثانتة من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  

2
 ابعة من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.املادة  الثامنة  الفقرة الر   
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 .سادسا: توجيه األعمال
جيوز ألي عضو يف جملس السلم واألمن    وال1تعقد جملس السلم واألمن اجتماعات مغلقة  -1

اجمللس هن تشارك يف املنايشات هو عملتة صنع  تكون طرها  يف نزاع هو وضع جيري حبثه من يبل
ة هلذا العضو لعرض يضتته على اجمللس إذا لزم  الدعو  القرار خبصوص هذا النزاع هو الوضع وتوجه

 .املداوالت على هن تنسحب بعد ذلك من
 :الصدد ويف هذا 2جيوز جمللس السلم واألمن هن تقرر عقد اجتماعات علنتة  -2

إذا كانت طرها يف  توجه الدعوة إىل هتة دولة عضو ال تنتمي إىل عضوتة جملس السلم واألمن  - ه
وتشارك هذه  إذا لزم ثه من يبل جملس السلم واألمن وذلك لعرض يضتتاانزاع هو وضع جيري حب

 .الدولة يف املنايشات دون هن تكون هلا حق التصوتت
دعوة هتة دولة عضو ال تنتمي إىل عضوتة جملس السلم واألمن للمشاركة دون التمتع  جيوز - ب

 لس السلم واألمن إذا رهتالتصوتت يف املنايشات اليت جتري حول هتة مسألة تعرض على جم حبق

 .هذه الدولة هن مصاحلاا تتأثر بصورة خاصة
منظمة دولتة هو منظمة للمجتمع املدين مشرتكة هو ماتمة  جيوز دعوة هتة آلتة إيلتمتة هو -ج

يبل جملس السلم واألمن للمشاركة دون التمتع حبق التصوتت  يف  بنزاع هو وضع جيري حبثه من
 .ا النزاع هو الوضعهبذ املنايشات املتعلقة

                                                 
1
 من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي. 1املادة  الثامنة  الفقرة السادسة   

2
 من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي. 2املادة  الثامنة  الفقرة السادسة/   
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مع هطراف معنتة هو ماتمة بنزاع هو 1 جيوز جمللس السلم واألمن هن تعقد مشاورات غري رمستة -3
 دولتة ومنظمات للمجتمع املدين إذا لزم وضع جيري حبثه وكذلك مع آلتات إيلتمتة ومنظمات

 . للوهاء مبسؤولتاته

 .سابعا: التصويت
تسرتشد مقررات جملس  كما واحد م واألمن صوتتكون لكل دولة عضو يف جملس السل-1

الرهي ويف احلاالت اليت ال ميكن هتاا التوصل إىل  السلم واألمن على وجه العموم مببده اإلمجاع يف
واألمن مقرراته اخلاصة باملسائل اإلجرائتة باألغلبتة البستطة  إمجاع يف الرهي تعتمد جملس السلم

جبمتع املسائل األخرى ثلثي هصوات هعضائه احلاضرتن عند  املقررات اخلاصة بتنما تتم اعتماد
 .التصوتت

 .ثامنا: قواعد اإلجراءات
مبا يف ذلك ما تتعلق مناا بعقد اجتماعاته وتوجته  تقدم جملس السلم واألمن يواعد إجراءاته -1

وهي جانب آخر ذي صلة بأعماله  لبحثاا وإيرارها من  هعماله والدعاتة وحماضر االجتماعات
 .يبل املؤمتر

 :أهداف مجلس السلم واألمن اإلفريقي ومبادئه ثالثا
إىل اإلحتاد اإلهرتقي  مت إنشاء آلتة جدتدة لتسوتة الصراعات  ةمع حتول منظمة الوحدة اإلهرتقت

بدال من آلتة منع وإدارة   وحل الصراعات وهو ما متثل يف إنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي 
 حقوق اإلنسان وستادةاملؤسسات والثقاهة الدميقراطتة القوتة  ومراعاة  تطوترالذي كان هدهه 

النزاعات همر  القانون وكذلك تنفتذ برامج اإلنعاش وستاسات التنمتة املستدامة يف هرتة ما بعد

                                                 
1
 من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي. 3نة  الفقرة السادسة /املادة  الثام  
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 وهو ما ستتم  النزاعات والسالم واالستقرار الدائمني وكذلك منع ضروري لتعزتز األمن اجلماعي 
 . النقطتني األتتتني التطرق إلته يف

 هداف مجلس السلم واألمن اإلفريقي.ه -1
 : 1جاءت ههداف جملس السلم و األمن اإلهرتقي يف الربوتوكول اخلاص بإنشائه كاأليت

إهرتقتا من هجل ضمان اماتة وحفظ حتاة وممتلكات  تعزتز السالم واألمن واالستقرار يف - أ
 .ك خلق الظروف املواتتة لتحقتق التنمتة املستدامةوكذل ورهاهتة الشعوب اإلهرتقتة وبتئتاا

ويف حاالت حدوث النزاعات تكون مسؤولتة جملس السلم واألمن  تريب ومنع النزاعات - ب
 .السالم بغتة تسوتة هذه النزاعات هي تويل ماام إحالل وبناء

عد النزاعات وذلك وإعادة التعمري يف هرتة ما ب تعزتز وتنفتذ األنشطة املتعلقة ببناء السالم -ج
 .هعمال العنف لتعزتز السالم واحلتلولة دون جتدد

 .الدويل بكاهة جوانبه تنستق ومواءمة اجلاود القارتة الرامتة إيل منع ومكاهحة اإلرهاب -د

 .2وضع ستاسة دهاع مشرتك لالحتاد -هـ

حقوق اإلنسان  القانون واماتة تعزتز وتشجتع املمارسات الدميقراطتة واحلكم الرشتد وستادة -و
اإلنساين الدويل وذلك كجزء من اجلاود  وحرتاته األساستة واحرتام يدستة حتاة اإلنسان والقانون

 .الرامتة إيل منع النزاعات
 مبادئ مجلس السلم واألمن اإلفريقي. -2

                                                 
1
 املادة  الثالثة من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  

 
2
 املادة  الرابعة الفقرة /د من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  
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واألمن باملبادئ املنصوص علتاا يف القانون التأستسي ومتثاق األمم  تسرتشد جملس السلم
 :1العاملي حلقوق اإلنسان وتسرتشد بنوع خاص باملبادئ التالتة اإلعالناملتحدة و 

 .للخالهات والنزاعات التسوتة السلمتة - ه
 .تطورها إيل نزاعات كاملة االستجابات املبكرة الحتواء هوضاع األزمات للحتلولة دون - ب

دستة حتاة اإلنسان لإلنسان واحرتام ي احرتام ستادة القانون واحلقوق واحلرتات األساستة -ج
 .والقانون اإلنساين الدويل

 .التنمتة االيتصادتة واالجتماعتة وهمن الشعوب والدول الرتابط بني -د
 .هراضي الدول األعضاء احرتام ستادة ووحدة -هـ
 .لدولة هخرى عدم التدخل من جانب هتة دولة عضو يف الشؤون الداخلتة -و

 .ول األعضاءاملساواة املطلقة والرتابط بني الد -ز
 .يف الوجود املستقل احلق الثابت -ح
 .احرتام احلدود املوروثة عند نتل االستقالل -ط
االحتاد يف التدخل يف هتة دولة عضو يف هعقاب مقرر صادر عن املؤمتر هتما تتعلق  حق -ي

 .2خطرية مثل جرائم احلرب واإلبادة اجلماعتة واجلرائم ضد اإلنسانتة بظروف
  3بغتة استعادة السالم واألمن عضو يف هن تطلب التدخل من االحتاد حق هتة دولة -ك

 البند الرابع :نمادج النزاعات اإلفريقية
وتسوتة هرتقتة ملنع إاالهرتقتة حتاول إنشاء التة ن الدول االهرتقتة و من خالل منظمة الوحدة إ

 بالستنغال يف  تونته سنةيف داكار  28النزاعات اإلهرتقتة وهو ماهكدت علته القمة اإلهرتقتة ال
إنشائااو  1993 يف القاهرة يف تونته سنة 29 حتث يررت إنشاء هده األلتة وهيرت القمة 1992

 املتغريات .لتكتف مع لوهدا إلعادة ترتتب البتت اإلهرتقي اصدرت إعالنا بشأهنا 

                                                 
1
 وتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.املادة  الرابعة من بر   

2
 املادة  الرابعة/ح من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  

3
 املادة  الرابعة/ي من بروتوكول اخلاص بإنشاء جملس السلم واألمن اإلهرتقي.  
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ألن قتة و بع الدويل يف القارة اإلهرتخاصة يف ضوء تزاتد النزاعات املسلحة غري دات الطا
املشاكل   تعقتد  القارة ترتتب علته مزتدا من ي تدخل خارجي يف شؤوناالحداث هثبتث هن ه

  كما حدت يف الصومال وغريها من الدول اإلهرتقتة.
 أزمة دارفورأوال:

إيلتم دارهور هحد هكرب األيالتم يف السودان اآلن وهو تقع يف غرب السودان وتبلغ مساحته 
وتقرتب عدد سكانه من ستة مالتني إنسان  وهي تساوي مساحة هرنسا ةامبال مربع 404،196

معظمام من املسلمني السنة وعندهم توجه إسالمي واضح حتث تزداد هتام ستة احملاهظني 
% من السكان. لقد ظارت يف هذا اإليلتم حركات تدعو إىل 50لكتاب اهلل حث تصل إىل 

كان هذا يف هرتة السبعتنات من القرن العشرتن مث التمرد واالنفصال عن الكتان األم السودان و 
وازداد الوضع اضطرابا  مع  2003تفايم الوضع ووصل إىل احملاوالت العسكرتة لالنفصال يف سنة 

وهصبحت القضتة مطروحة عاملتة: هل تنبغي هن تنفصل دارهور عن السودان ؟ هم  1مرور الويت
على هذا السؤال ال بد من كي ميكن اإلجابة هن بقاءها كإيلتم يف داخل الدولة حتمي ؟؟ ول

تارخيتة ووايعتة وستاستة ومبتنة للمويف يف دارهور كما تنبغي هن ننظر إىل األمور بتجرؤ  مراجعتة
 .وحتادتة حىت نستطتع هن نصل إىل حل منطقي للمشكلة 

 أزمة دارفورالتخوف من -1
ون دولة مستقلة بإمكانتات يوتة حتث هنه : املساحة الضخمة هلذا اإليلتم واليت تؤهله هن تكأوالا 

ولقد دهب احملللون  2لتس هقط من عشرات الدول يف العامل ولكنه هتضا  ميتلك البرتول والتورانتوم
الغربتون على وصف اإليلتم بأنه تساوي مساحة هرنسا لريخموا يف الوجدان انه من املمكن هن 

 تستقل بذاته.
  600من ناحتته الغربتة مع تشاد حبدود طوهلا  دة لإليلتم هاو تتجاوراهتة  املعق: احلدود اجلغر ثانياا 

وعلته هدخول األهراد من وإىل دارهور سال للغاتة  كتلو مرت وكذلك مع لتبتا وههرتقتا الوسطى 
وخاصة هن هناك يبائل كثرية ممن تعتش يف اإليلتم ترتبط بعاليات مصاهرة ونسب وعاليات 

                                                 
1
 http://www.amnesty-arabic.org/text/htm.     احلراملنعم منصور علي  عبد  

2
 .31دم حممد هامد عبد اهلل  يضتة دارهور  األسباب والتداعتات وسبل املعاجلة   اجمللة العربتة للعلوم الستلستة  صا 

http://www.amnesty-arabic.org/text/htm
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املشاكل وخاصة تشاد وهذا جعل الكثري من  اجملاورةئل يف الدول لقبااايتصادتة وستاستة مع 
  .اد تكون مرجعتتاا إىل دارهور والعكسالستاستة اليت حتدث يف تش

: طبتعة القبائل يف اإليلتم تثري الكثري من القلق همع هن اجلمتع مسلمون إال هن األصول ثالثاا 
القبائل اإلهرتقتة غري العربتة  وهؤالء تعملون من السكان تنتمون إىل  %80ختتلف هحوايل  ةاألثتنت

تعملون يف الرعي. وهذه اخللفتات العريتة هلا تأثري يف هيف املعظم يف الزراعة  هما بقتة السكان 
االختالف بني الطائفتني  وهذا همر متويع  ونكتفي بالقول بأن اجلمتع مسلمون  هقد حدثت 

وبني األوس واخلزرج ومناا االنفصال حتت يتادة  خالهات يبل ذلك بني املااجرتن واألنصار 
موحدة يوتة تضم اجلمتع.وتزتد من تعقتد املوضوع يف دارهور مشكلة التصحر ويلة املراعي؛ مما 
تدهع القبائل الكثرية إىل التصارع على موارد املاء ومناطق الزراعة  وهو صراع من هجل احلتاة  

 1. تصبح إزهاق األرواح هته همرا  طبتعتا  
: الُبعد التارخيي املاّم ملنطقة دارهور ؛ هاملنطقة يف معظم تارخياا كانت بالفعل مستقلة عن رابعاا

السودان  وكانت يف وايع األمر سلطنة مسلمة تضم عدد ا كبري ا من القبائل اإلهرتقتة  وآخر 
 سنة إىل 1898سالطتناا هو السلطان املسلم الَورِع علّي بن دتنار  الذي حكم من سنة 

  والذي كان ترسل كسوة الكعبة إىل مكة على مدار عشرتن سنة كاملة  !  وكان ُتطِعم م1917
احلجتج بكثاهة  لدرجة هنه هيام مكان ا لتزوتد احلجاج بالطعام عند متقات ههل املدتنة املعروف 

تة األوىل من بذي احلَُلتفة. ويد ويف هذا السلطان املسلم مع اخلالهة العثمانتة يف احلرب العامل
منطلق إسالمي  إال هن هذا هزعج جدًّا السلطات اإلجنلتزتة اليت كانت تستطر على السودان 

  ومن توماا وهو جزء من م1917آنذاك  هقامت بضم هذا اإليلتم إىل السودان يف سنة 
  .السودان
تم دارهور هرنسا  وتأيت يف مقدمة الدول املاتمَّة بإيل  : التدخل الغريب الصاتوين الكثتفخامساا

حتث متثِّل هذه املنطقة تارخي ا مامًّا جدًّا لفرنسا؛ ألن دارهور هي هيصى شرق احلزام املعروف 
باحلزام الفرانكفوين )هي املنسوب إىل هرنسا(  وهي الدول اليت كانت تستطر علتاا هرنسا يدمي ا يف 

                                                 
1
.     احلراملنعم منصور علي  عبد  http://www.amnesty-arabic.org/text/htm 

http://www.amnesty-arabic.org/text/htm
http://www.amnesty-arabic.org/text/htm
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كامريون  ويد استطاعت هرنسا هذه املنطقة  وهي دارهور وتشاد والنتجر وإهرتقتا الوسطى وال
الوصول إىل شخصتة من يبتلة الفور  وهي هكرب القبائل اإلهرتقتة يف دارهور  وإلتاا تنسب اإليلتم 
)دارهور(  وهذه الشخصتة هي عبد الواحد حممد نور صاحب التوجُّاات العلمانتة الفرنستة 

باسم جتش حترتر السودان  وهي الواضحة  ومؤسِّس هكرب مجاعات التمرد يف دارهور  واملعروهة 
حركة خمتلفة عن اجلتش الشعيب لتحرتر السودان  واملتمركزة يف جنوب السودان  وإن كانت 
 األتدلوجتة الفكرتة للحركتني متشاهبة  بل هناك تنستق واضح بتناما. 

ى تنتمي هما إجنلرتا هاي تضع هنفاا يف املنطقة عن طرتق خلتل إبراهتم  الذي هنشأ حركة مترد هخر 
إىل يبتلة هخرى من القبائل اإلهرتقتة  وهي يبتلة الزغاوة  حتث يام مدعوم ا بربتطانتا بإنشاء حركة 

 1العدل واملساواة  وهي كذلك حركة علمانتة تطالب بفصل دارهور عن السودان.
 يف وإضاهة  إىل هرنسا وإجنلرتا هاناك همرتكا صاحبة األطماع املستمرة لتس يف دارهور هقط  وال

السودان هحسب  بل لتس يف القرن اإلهرتقي وحده  وإمنا يف العامل همجع!! هاي تدهع بقوة يف 
اجتاه وجود يوات ُدولّتة حلفظ السالم يف املنطقة تكون حتت الستطرة املباشرة جمللس األمن  وِمن 

حة ووضوح يف مسألة مَث ألمرتكا. وهخري ا تأيت دولة الكتان الصاتوين "إسرائتل" لتشارك بقوَّة وصرا
دارهور  ولتس هقط عن طرتق حتالف مجاعات الضغط الصاتونتة يف همرتكا واملعروف بتحالف 
"هنقذوا دارهور"  ولكن هتض ا عن طرتق التدخل الساهر للحكومة الصاتونتة نفساا حتث رصدت 

م اجلمعتات مالتني دوالر ملساعدة الجئي دارهور  وهتحت الباب هما 5احلكومة الصاتونتة مبلغ 
اخلريتة يف إسرائتل للمشاركة. كما هعلنت عن استعدادها لشراء هدوتة ومعدات لتحلتل املتاه مبا 

هلف دوالر تتم مجعاا من بعض الشركات الصاتونتة!! كما سبق هن هعلنت تستيب  800تعادل 
هن  2008تب سنة لتفين وزترة اخلارجتة التاودتة يف اجتماع هلا مع بعض السفراء األهارية يف تل هب

 حكومتاا ستسعى إلجياد حل ألزمة دارهور!
: األخطاء اإلدارتة والفكرتة الفادحة اليت ويعت هتاا احلكومة السودانتة ؛ هوايع األمر هن سادساا

احلكومة السودانتة ال تتعامل مع دارهور كجزٍء مام يف الدولة السودانتة  وذلك منذ عشرات 

                                                 
1
.     احلراملنعم منصور علي  عبد  http://www.amnesty-arabic.org/text/htm 

http://www.amnesty-arabic.org/text/htm
http://www.amnesty-arabic.org/text/htm
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ا ثروات ههنا هرض صحراوتة تعتش هتاا يبائل بدوتة  ولتس هتا السنني  وكان منطلقاا يف ذلك
ون السودانتة بشكل مؤثر؛ وهذا هدى إىل هقٍر شدتد للمنطقة  ُتذكر  وال تداخل مع الشؤ 

وهقدان للبنتة التحتتة  وانعدام لألمن  وعدم متثتل مناسب يف احلكومة هو الربملان  وعدم وجود 
ة  وغري ذلك من مظاهر اإلمهال اليت ههقدت الكثري من اتصال علمي هو إعالمي مع املنطق

شعب دارهور الوالء لدولة السودان األم  وحىت عندما توىل الرئتس عمر البشري احلكم بعد 
هإنه توىل يف ظروف صعبة تزامنت مع احلرب املدمِّرة يف جنوب السودان  واليت  1989االنقالب 

زداد السقوط املعنوي يف دارهور  وهذا كله ياد إىل هخذت االهتمام احلكومي السوداين كله  ها
تنامي حركات التمرد  وحىت عندما تتم جلسات مصاحلة هو تفاوض مع زعماء املتمردتن  هإهنا 
تكتفي بتأجتل املشكلة ال حلاا  وهذا تُادِّئ األوضاع لفرتة حمدودة لتعود لتشتعل بشكل هكرب 

 1بعدها بقلتل! 
هلف جندي   90لشدتد للحكومة السودانتة  هجتشاا ال تزتد على : الضعف العسكري اسابعاا

وخاصة  بعد املرور حبرب جنوب السودان على مدار عشرتن عام ا كاملة  هرهقت اجلتش بصورة  
كبرية  وهذا اجلتش الضعتف ال تستطتع حبال هن تستطر على املساحات الشاسعة املوجودة 

صة؛ وهذا هدى إىل ظاور عصابات "اجلاجنوتد"  بالسودان بصفة عامة  ويف دارهور بصفة خا
وهي عصابات من يبائل عربتة تركب اخلتول وتلبس املالبس البتضاء وحتمل الرشاشات  وتتجول 
حِبُرِّتة يف ربوع دارهور  هتقتل وتسرق وتفرض ما ترتد  وتتَِّام الغرب احلكومة السودانتة بالتعاون 

لسودانتة ذلك  ولكنه يف العموم مظار من مظاهر مع عصابات اجلاجنوتد  وتنفي احلكومة ا
االنفالت األمين  والضعف العسكري غري املقبول؛ هإذا كانت احلكومة متعاونة مع اجلاجنوتد كما 
تقول الغرب  هاذا مظار من مظاهر الضعف حتث ال تستطتع احلكومة بنفساا الستطرة على 

 ت احلكومة غري متعاونة معام  هاذا هتض ا مظار األمور هتلجأ إىل البلطجتة واجملرمني . وإذا كان
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من مظاهر الضعف  حتث تعلن احلكومة بصراحة ههنا ال ستطرة هلا على عصابات اجلاجنوتد  
وههنم تقتلون من اجلتش السوداين كما تقتلون من املتمردتن  وهذا وضع يف احلقتقة غري مقبول 

 مراجعة وحساب.من حكومة مستقرة وجتش نظامي  وهو همر حيتاج إىل 

: حالة اجلال الشدتدة اليت مير هبا ههل دارهور  مع كون الكثري منام حيفظ كتاب اهلل عزَّ ثامناا
وجلَّ  همدارسام ضعتفة جدًّا  وإعالمام منعدم  وِمن مَثَّ هإن الستطرة الفكرتة علتام تصبح 

  ولكن تكفي هن تطبِّقوا ما سالة للغاتة. ولتس بالضرورة هن تكون األمر بالتحوُّل إىل النصرانتة
ترتده احلركات املتمردة والغرب الصلتيب والعدو الصاتوين من هصٍل للدتن عن الدولة  وعلمانتة 
املناهج  وهكرة االنفصال  وهذا همر يد ال تستنكره الشعب هناك يف ظل غتاب املعلمني والدعاة 

 واملفكرتن املخلصني.
قة تشرح طبتعة املنطقة  وتشعباهتا اجلغراهتة والتارخيتة : عدم وجود دراسات علمتة موثَّ تاسعاا

والسكانتة  وطرق التعامل مع القبائل املختلفة  ومناهج تفكريهم ومنطقاهتم  وِمن مَث هإن الذي 
تسعى حلّل املشكلة وجلمع األطراف ال تستطتع غالب ا هن تدخل من الباب الصحتح  ويد تفشل 

 السلتم  وال املعلومات الديتقة رد ا؛ حتث ال ميلك آلتات احلليف احلل حىت لو كان خملص ا متج
 ة.األزم ساليب الحديثة إلدارةاأل -3

تتطلب وجود هكثر  حتث هنالك هسالتب حدتثة للتعامل مع األزمة وتتمثل يف طرتقة هرتق العمل
أسلوب حدتثا  مع األزمة ب من خبري ومتخصص يف جماالت خمتلفة ملواجاة األزمات. كما تتعامل

للتعامل اذا حدثت  االستعداد على ههبة1التعبوي الذي حيدد مواطن األزمات هتكون  االحتتاطي
عبارة عن تفاعل بني القمة والقاعدة  األزمة وهنالك هسلوب خاص باملشاركة الدميقراطتة وهي

نطاق وهو جعلاا يف  االحتواءإدارة األزمات  تسوده الشفاهتة وصوال  حلل األزمة. ومن هسالتب
حالة عدم وضوح الرؤتة لألزمة ولعل هجنح  سلوب التصعتد يفه استخدامحمدود كما ميكن 

هو  اجتماعتامضموهنا سواء  كان مضمونا  ستاستا  هو  من إهراغااهسلوب يف إدارة األزمات هو 
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 اراوانتصالعمل من إهراغ األزمة من مضموهنا تعد حتجتما  لألزمة  هنجاح هرتق ايتصادتادتنتا  هو 
من إدارة األزمات هو الذي جلأت إلته اخلرطوم مؤخرا  وهي تدتر هزمة  علتاا وهذا األسلوب

كل األسالتب السابقة وكان األثر يلتال  لتستفتد السلطات من كل تلك   استخدمت دارهور هقد
.وتقدم ما تعرف اآلن بإسرتاتتجتة دارهور التجارب

1
  

  :تشملو : أهداف إستراتيجية دارفور الجديدة :-4
 -2 .احلل الناائي توطني عملتة سلمتة يف دارهور تسمح مبشاركة هوسع من اجملتمع لضمان -1

بعثة تونامتد للقضاء على مظاهر  هرض الوايع باختاذ تدابري حمكمة بالتعاون مع علىتعزتز األمن 
  .االنفالت األمين

  .اآلمنة واملستدامة للنازحني ودعمام تعجتل العودة الطوعتة -3
  .على هرض الوايع هن تنفذ احلكومة مشارتع تنموتة وستاستة   -4
 -6 .بني يطاعات اجملتمع يف دارهور العمل الوثتق مع بعثة التونامتد لتساتل وتنظتم املشاورات -5

الوطنتة وتقتضي ذلك دهع التعوتضات واسرتداد  تطبتق العدالة للجمتع من خالل اآللتات
  .ممتلكات املواطنني

  .عملتات اإلغاثة من اإلغاثة إىل التنمتة دة هتكلةإعا-7
لتعزتز املكاسب اليت حتققت يف عملتة السالم ودعم  استقطاب الدعم اإليلتمي والدويل -8

  .اتفايتات املستقبل
 املصاحلة بني مكونات جمتمع دارهور باالستفادة من اآللتات األهلتة يف تسوتة تعزتز -9

  .االتفايتات السابقة املنازعات مع االستفادة من
وشامل تنبين علي هساس التشاور مع جمتمع دارهور مع اعتبار  إبرام اتفاق ستاسي هنائي-10

  .السابقة املفاوضات واالتفايتات
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 رور اإلستراتيجية الجديدة لحل أزمة دارفو المحا-5
 دارهور هزمة دارهور مخسة حماور وهي تشمل كل ما حيتاجه املويف يف تضمنت إسرتاتتجتة حل

جوهر األزمة يف  باعتبارهااجلانب األمين وجاء الرتكتز على املسألة األمنتة  حتث مشلت احملاور
املدنتني  األمنتة واماتة التفاتاتإىل تأمني دارهور الكربى من  اإلسرتاتتجتةويد هدهت هنا  دارهور

اإليلتم ونشر  إىل الحونزع السالح غري املشروع ووضع التدابري من دول اجلوار ملنع دخول الس
  .ثقة املواطن يف احلكومة الستعادةيوات شرطة 

 مسئولاإلسرتاتتجتة يف حماورها التنمتة كمحور ثان هقد حتدث د. غازي صالح الدتن  تضمنت
 دارهور يائال : إن احلكومة ستتخذ إجراءات كبرية لتنفتذ مشروعات تنموتة وستاستة على ملف

التنمتة  تش الكرمي للمواطنني. هقد هدهت اإلسرتاتتجتة بعملتةهرض الوايع وحتقتق سبل الع
  .لتحقتق التوازن املطلوب الذي تسببت يف عدم حتقتقه احلرب

السالم  اإلسرتاتتجتة هتضا  حتقتق املصاحلة والعدالة بني مواطين دارهور وبذلك تتم توطني تضمنت
احملور هتضا  إنفاذ  سالم ويد تضمن هذابداخل اإليلتم بدال  من اهلجرة إىل اخلارج حبثا  عن ال

اإلسرتاتتجتة على  اعتمدت مشروعات تعوتض عاجلة للمجتمعات املتأثرة بالصراع يف دارهور ويد
  .اآللتات التقلتدتة يف املصاحلات وتعزتزها

النازحني والالجئني من احملاور اليت رعتاا اإلسرتاتتجتة حتث تتم ذلك عرب إنشاء  إعادة توطني
ويد  باخلدمات التعلتمتة والصحتة هبا واالهتماممنوذجتة وتوصتل اخلدمات الضرورتة إلتاا  يرى

  .يالدار هور  حتاة التشرد والنزوح لإلنسان وإهناءهدهت اإلسرتاتتجتة بإعادة التوطني 

تغلق الباب على  علتاا اإلسرتاتتجتة حتث مل ارتكزتالتفاوض من احملاور األساستة اليت 
على األغلبتة  واالعتمادوحة ولكناا رمست خط تفاوض تقوم على حشد الداخل مفاوضات الد

 .الصامتة يف صناعة السالم رالدار هو 
1 

  :آليات التنفيذأوال:
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 ملف مسئولحكماء دارهور هقد حتدث  إىلآلتات التنفتذ هباإلضاهة  إىلاإلسرتاتتجتة  تطريت

 اإلهرتقيواإلحتاد  ذاكرا  األمم املتحدة االتفايتةدارهور عن ما همساه بالشركاء الرئتستني يف تنفتذ 
لعب  غاىلدارهور هؤالء مجتعا   ملف مسئولواجلامعة العربتة ومنظمة املؤمتر اإلسالمي هقد دعا 
الدويل نسبة  للدور السالب الذي تقوم به  دور يف حتقتق السالم بدارهور  مستثنتا  بقتة اجملتمع

لعبت هي األخرى دورا  حترتضتا  وداعما  لتمرد دارهور   لعظمى اليتاحملكمة اجلنائتة وبعض القوى ا
  .مل تتغري سلوكام وهو تبعد هؤالء ضمن آلتات التنفتذ ما ملف دارهور مل تتحرج همسئول

  :اإلستراتيجية مطلوبات نجاح:ثانيا
  :هذه اإلسرتاتتجتة تتطلب همور عدة تتمثل يف جناح
 بتانات ياعدة :أوال

تتعلق بآثار احلرب  بتانات مامتاا تدوتن كل شاردة وواردة خاصة بدارهور ستما ما إنشاء ياعدة
  واملطلوبة وجاود السالم وعمل اإلحصاءات الالزمة للمشروعات املوجودة

   هرتق عمل:ثانيا
هإن األزمة تدار عرب هرتق عمل توكل إلته  وملا كانت اإلسرتاتتجتة مصممة يف األصل ملواجاة هزمة

اإلسرتاتتجتة وتكون مامة هذا الفرتق إدارة هذه األزمة والويوف  فتذ الرؤتة اليت تضمنتاامامة تن
والتنفتذ والتنستق والبد من هذا الفرتق هن تكون من القتادات صاحبة  على آلتة التخطتط
  .القرار جتئة  وذهابا  لدى من هو هعلى اختاذترتدد يف  التفوتض حىت ال

 التخطتط:ثالثا

التوطني  لى احملاور اخلمس اليت تضمنتاا اإلسرتاتتجتة واملتمثلة يف األمن والتنمتة وإعادةع استنادا
ومراحل التنفتذ  واملصاحلات والتفاوض هتجب التخطتط لكل حمور تراعى يف ذلك التويتت الزمين

 .وهولوتات التنفتذ وتوزتع املاام واألدوار
1 

  :قالتنست :رابعا
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جلدولة  واجبات وعامل الزمن تقتضي هن تتم التنستق بني اجلمتع وهقا  التداخل يف املاام وال هذا
عنصر التنستق ضروري  زمنتة تراعي األهم هاملام والزمان واملكان وهن ال ترتك األمر تنداح هكذا 

منظمات اجملتمع املدين احمللتة  إلجناز هذه اإلسرتاتتجتة ولعل التنستق تكون ماما  ستما بني
  .املاام والدولتة إلجناز

 اإلعالم:خامسا

 عنصر هساسي يف إجناح اإلسرتاتتجتات وحىت تكتمل جناح هذه اإلسرتاتتجتة البد من اإلعالم

 اإلعالم هباإلضاهة للدور ال اصطحاب
على الدور التحفتزي ملنفذي اإلسرتاتتجتة هالبد  ريايب والتوعوي للداخل واخلارج هاو تعمل هتضا  

  اإلسرتاتتجتة ت وحمفزاتمن تضمني اإلعالم ضمن آلتا

  املال :سادسا
هقد كان  األموالضخ املزتد من  إىل هاي حباجة اإلسرتاتتجتةهو عصب احلتاة وحىت تنجح هذه 

 اتتجتةإسرت ضن املاحنون وحتسبا لنجاح  لعدم ضخ املال يف سالم اجلنوب األثر الواضح حتث
 .وواضحة مصادر متوتل ثابتة إىلدارهور هاي حباجة 

 رير منظمة العفو الدولية حول إقليم دارفورتق -6
  هطلقت احلكومة السودانتة هتدي 2003عقب تشكتل مجاعتني متمردتني يف هرباتر وإبرتل 

متلتشتات بدوتة ملاامجة يرى اجلماعات املستقرة يف دارهور  بغرب السودان. ويف هذه اهلجمات 
 القسري من دتارهم اليت ُهحريت؛ تعرض الناس للقتل والنساء لالغتصاب والقروتون للتاجري

 وُهحريت حماصتلام ومواشتام  وهي مصادر رزيام الرئتستة  هو هنبت. وتقدم اجلتش السوداين
ا  العسكري تراهقاا يف هجماهت يالز رتدي معظم ههرادها اآلن تالدعم ملتلتشتا اجلنجاوتد اليت 

ات ما ال تقل عن ملتون نسمة ملتون نسمة. وب 1,2وهدت اهلجمات إىل هتجري ما ال تقل عن 
ماجرتن داخلتا  وُهجربوا على االنتقال إىل جوار البلدات هو القرى الكبرية يف دارهور  وعرب ما 

ويُتل ما تفوق الثالثني هلف شخص واغتصبت   احلدود وجلئوا إىل تشاد 170,000تزتد على 
 آالف النساء والفتتات. 
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و الدولتة إىل تشاد للحصول على مزتد من املعلومات   عاد مندوبو منظمة العف2004 ويف ماتو
حول العنف الذي مورس ضد النساء يف دارهور. وهجرت املنظمة مقابالت مع عشرات النساء 

امرهة اغتصبت خالل النـزاع. وتشري الشاادات اليت مُجعت مقرونة بأنباء  250ومجعت همساء 
ون املستقلون واملنظمات غري احلكومتة يف العنف اجلنسي اليت مجعتاا األمم املتحدة والصحفت

دارهور  تشري دون هدىن شك إىل هن االغتصاب وغريه من هشكال العنف اجلنسي واسع 
االنتشار. ولتس االغتصاب وغريه من هشكال العنف اجلنسي يف دارهور جمرد نتتجة للنـزاع هو 

لعفو الدولتة تشري إىل نتتجة لسلوك جنود غري منضبطني. هالشاادات اليت مجعتاا منظمة ا
استخدام االغتصاب وغريه من هشكال العنف اجلنسي كسالح يف احلرب الدائرة يف دارهور  
إلذالل النساء وجمتمعاهتن ومعايبتام وبث الرعب يف صفوهام وهتجريهم. وتشكل االغتصاب 

إلنسان وغريه من هشكال العنف اجلنسي يف دارهور انتااكات جستمة للقانون الدويل حلقوق ا
 والقانون اإلنساين الدويل  مبا يف ذلك جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانتة. 

وتتناول التقرتر هتضا  عوايب االغتصاب الذي ترتك آثارا  هورتة وبعتدة املدى على النساء تتجاوز 
الناجتات من  ماهبالعنف اجلسدي الفعلي. وهي تشمل وصمة العار والنبذ اللذتن تقابل 

للذتن تتمخض عناما عوايب اجتماعتة وايتصادتة وختمة وعوايب طبتة وعوايب االغتصاب وا
 1على الصحة العقلتة وغريها من العوايب طوتلة األجل. 

وعرب دعم اهلجمات اليت تشناا املتلتشتات على السكان املدنتني ومنح احلصانة من العقاب 
ات القانونتة املرتتبة علتاا يف اماتة للماامجني  انتاكت احلكومتة السودانتة بصورة هعلتة الواجب

املدنتني. وتدعو منظمة العفو الدولتة احلكومة السودانتة إىل التحرك اآلن لوضع حد لالغتصاب 
وتقدمي مرتكبته إىل العدالة هورا . وتدعو منظمة العفو الدولتة اجملتمع الدويل إىل التأكد من وهاء 

بالنسبة حلقوق اإلنسان وإىل تقدمي دعم هوري وهعال احلكومة السودانتة بالوعود اليت يطعتاا 
 . 2ومتواصل إىل شعب دارهور

 ثانيا :أزمة الصومال
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من املعلوم هن الصومال هي إحدى الدول اإلهرتقتة اليت تقع يف منطقة القرن اإلهرتقي ألهنا تقع 
 مث العاملتة الثانتة ولقد استعمر اإلتطالتون الصومال يبل احلرب  يف حمل هطماع القوى اإلسرتاتتجة

خضعوا لإلستعمار الربتطاين والفرنسي  ومند دلك التارتخ  والصومال ضحتة الصراع اإلستعماري 
 وظارت هثار اإلستعمار بعد إستقالل الصومال خاصة يف عاد ستاد بريي الدي يام نظام 

ردة حىت  احلكم  على هساس يبلتة  اليت ههدرت حقوق اإلنسان  ولكن ما إنتات احلرب البا
وترتب إشتعال الصراع القبلي وانتشار   1991كانت هناتة نظام ستاد بريي حتث سقط يف تناتر 

وهدى تدخل بعض القوى الدولتة العنف بني القبائل الصومالتة من هجل الستطرة على احلكم 
 واإليلتمتة يف الصراع إىل إشتداد ضرواته.

 :األزمة عناصر
كن ردها إىل عنصر واحد  بل إهنا نتاج تداخل من العناصر  ال شك يف هن هزمة الصومال ال مي

 الدختلة على اجملتمع الصومايل واملتأصلة هته  ومن بني ههم هذه العناصر جند:
معاجلة املشاكل النامجة عن  هشلت احلكومات املتعايبة على الصومال يف:التركة االستعمارية-1

اليت حتولت إىل هوتة ستاستة للوصول إىل  القبلتة خملفات االستعمار الثقاهتة والستاستةواستغلت
 .السلطة ومعتارا لتقامساا

حتث تعامل االستعمار مع الصومالتني كمجموعات يبلتة ولتس كقومتة :تستتس القبتلة-
واحدة  وعقد اتفايات مع شتوخ القبائل يف مناطقاا  واعتربها جمموعات ستاستة مستقلة  مما 

لذي ههرز بدوره ما ميكن تسمتته بالقبلتة الستاستة واعتمادها هوتة ههضى إىل تستتس القبتلة ا
 1ستاستة بدال من الوطنتة واملواطنة اجلامعة.

تقستم األراضي الصومالتة إىل مخسة هجزاء متماتزة  الصومال اإلتطايل )يف اجلنوب( الصومال -
لة من يبل إثتوبتا( ومنطقة الربتطاين )يف الشمال( الصومال الفرنسي )مشال غرب( وهوغادتن )احملت

 هنفدي )مشال شرق كتنتا حالتا(.
ويد ههرز هذا األمر تقالتد ستاستة متضاربة  حبتث هضحى لكل منطقة من هذه املناطق إرث 
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بذور االنقسام   إداري وستاسي منحدر من التجربة االستعمارتة اليت خضعت هلا  هضال عن زرع
 راهتة الصومالتة.والصراع بني خمتلف هذه املكونات اجلغ

التقستم االستعماري املوروث جعل هول مشروع لدولة االستقالل السعي إىل حترتر األراضي -
احملتلة مما هدخلاا يف حروب حترتر متوالتة ههنكت متزانتتاا واستنزهت ايتصادها الضعتف هصال 

 لتمي والدويل.باإلنفاق العسكري  وهعايتاا عن التنمتة احلقتقتة  وعزلتاا عن حمتطاا اإلي
ستاسة اإلهقار وانعدام مشارتع للتنمتة اليت اتبعاا االستعمار هورث الدولة املستقلة حالة -

ايتصادتة متأزمة  وجعلاا تعتمد بصورة شبه كاملة على املساعدات اخلارجتة بسبب عدم وجود 
ة لتحقتق االكتفاء برنامج تنموي حقتقي ومدروس علمتا تؤدي إىل استغالل املوارد الطبتعتة املتوهر 

 1الذايت.
ههسح هذا الصرع اجملال واسعا همام إثتوبتا لتسلتح ومتوتل بعض : الصراع على السلطة-2

القبائل ملواجاة حكم ستاد بري مما صعد الصراع  هضال عن تراجع هتبة الدولة وهقدان ستطرهتا 
 مما هدى يف هناتة املطاف إىل سقوطاا.

كان التناهس على هشده على منطقة القرن األهرتقي  :ى الكبرىالحرب الباردة وتنافس القو -3
وهو ما كرس التخلف والتبعتة الستاستة وااليتصادتة وهرهق الصومال بالصراع مع املعارضة 

 املسلحة.
تعاظم هذا الدور املدعوم غربتا مقابل تراجع الدور العريب اإلسالمي بسبب :الدور اإلثيوبي-4

تة دول اجلوار العريب  مما ساهم يف عزل الصومال عن حمتطه العريب انكفاء الدور املصري وبق
 اإلسالمي وإخضاعه إلسرتاتتجتات دولتة وإيلتمتة مضرة بالبلد واستقراره الداخلي.

هشلت هذه احلكومات يف معاجلة املشكالت النامجة :إخفاق الحكومات الوطنية المتعاقبة-5
بسبب يلة الكوادر من ذوي الكفاءة العلمتة واإلدارتة   عن خملفات االستعمار الثقاهتة والستاستة

حتث استغلت القبلتة للوصول إىل السلطة هو االحتفاظ هبا  مما ههرز اعتماد القبلتة بدل الكفاءة  
 كمعتار لتقاسم السلطة وكرس القبلتة كاوتة ستاستة متتز األهراد واجلماعات.
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والذي كان  على النظام الشتوعي 1969 اعتمدت حكومة االنقالب سنة:النظام الشيوعي-6
ثقاهة التمرد على األخالق  مع هتمتش دور   وتغذتة ضد تقالتد ودتن ارة الشعب الصومايل 
التدتن  ويد هصبح االستبداد ومبده احلزب الواحد ممتزا  املثقفني واملفكرتن وعلماء الدتن وحماربة

ناء يبتلته وحماربته القبائل األخرى  مما حرض لعاد ستاد بري  إضاهة إىل حماباته واعتماده على هب
 اآلخرتن على التناهس للوصول إىل السلطة كمصدر للنفوذ والثروة والتمتز.

هساسا يف هنب املال العام واستغالله بطرق غري يانونتة  ومتثل ذلك:استفحال الفساد العام-7
املناصب ذات العالية بالثروة باإلضاهة إىل احملسوبتة  ويد هدى كل ذلك إىل التكالب على بعض 

 ومشارتع التنمتة املمولة من اخلارج كمجال للناب والثراء.
إن املعارضة الستاستة خارج اعتمادها على القبتلة  مل تكن متلك :عجز المعارضة السياسية-8

هي مشروع ستاسي يومي واضح املعامل ميكن هن تشكل خمرجا للشعب الصومايل من الدكتاتورتة 
 .حلكومة ستاد بري القبلتة

 النمودج العربي الفرع الثاني : 
 ألة حقوق االنسان  وكانت هول خطوة من يبل اجلامعةمتثاق جامعة الدول العربتة مبسمل تاتم 

 وهي يف 08/09/1968عربتة دائمة حلقوق االنسان يف  يف هدا الشأن يرارها بإنشاء جلنة إيلتمتة
لى حقوق االنسان يف األراضي العربتة احملتلة ومل هتتم جلنة مداولة تركز يف عملاا ع حقتقتاا

ده اللجنة هي هتئة ستاستة تتكون من ممثلي الدول هحبقوق االنسان يف البلدان العربتة كما ان 
 االعضاء يف اجلامعة. 

ولعل احلكومات العربتة واللجنة الدائمة حلقوق اإلنسان يف جامعة الدول العربتة تسرتشد مبا ياله 
 العام للجامعة مؤخرا :ان األحزاب واملنظمات األهلتة متتل القوى احلتة للمجتمع املدين االمني

والعامل الفعال يف بناء الدولة القوتة احلدتثة  وينوات هساستة للتعبري عن نبض الرهي العام العريب 
 . 1ويتادته حنو األهضل
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الدائمة حلقوق اإلنسان مبقتضى  جنةمت إنشاء الل. : اللجنة العربية لحقوق اإلنسانالبند األول 
  ويد جاء إنشاء هده اللجنة يف 1968سبتمرب3  بتارتخ  2443يرار جامعة الدول العربتة عدد 

تغة جلنة دائمة ودات صبغة حكومة عمال بأحكام املادة الرابعة من متثاق جامعة الدول العربتة ص
خيتارون من  اعضو  11اللجنة من  تتكونو  ،1مة لدى املنظمة ئالدي تنص على تكوتن جلان دا

  51سنوات يابلة للتجدتد طبقا لنص املادة  هربع و هذا ملدة 2خرباء هذه األمة املتخصصني
حتث ترشح كل يطر عريب شخصني كما ترشح نقابات احملامني شخصا ثالثا لتكوتن يائمة   

 كما برتشتحام الشخصتة كممثلني للدول اليت يامت هذا وتعمل هعضاء تلك اللجنة بصفتام
بطلب من  جملس اجلامعة  عادتتني كل سنة وجيوز هلا هن تعقد دورة إسثتنائتة تعقد اللجنة دورتني

 كما هو بقرار من اللجنة يف دورة سابقة هو بطلب من إحدى الدول األعضاء 3هو األمني العام 
ألمني العام هو من تعقد إجتماعاهتا بقر اجلامعة هو يف بلد عريب هخرإدا طلب دلك كما حيضر ا

 . تنوب عنه
 اختصاصات اللجنة العربية لحقوق اإلنسانالبند الثاني  :

 . 54و 53ختتص اللجنة العربتة حلقوق اإلنسان طبقا للمادتني 
 توعتة حقوق اإلنسان تعزتز و  – 1
حول اإلجراءات  األعضاء اليت ترهعاا الدولكل ثالث سنوات النظر يف تقارتر  الدورتة   -2
  4تخذة لتعزتز حقوق اإلنسانامل
 النظر يف الشكاوي املرهوعة من طرف األهراد  -3
 إصدار التوصتات و التعلتقات  -4
جسمتة حلقوق اإلنسان من جانب هي يطر عريب  و ذلك بناء على  تالنظر يف هي انتااكا -5

 .طلب عضوتن على األيل باللجنة
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 .175 ص2005د: شطاب كمال  حقوق اإلنسان يف اجلزائر بني احلقتقة الدستورتةو الوايع املفقود دار اخللدونتة النشر والتوزتع 2
3
 . ن اللجنة العربتة حلقوق اإلنساناملادة الرابعة م 
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 الفصل الثاني: اآلليات القضائية الدولية الجديدة لحماية حقوق اإلنسان.
 

ساة ود إىل لقتتريخ لملصري لقاومي بشأن لألب تد  طبيقات  لقاات  لنجاتي  لقوو ي ط إن أوىل
قزيتس ملك يودل   باوخو نصر أجرى حمتكمة ضو سقو بلبمت أن لمللك لقيتكقيل لملقالد،   1286

  هتلقارن لخلتمس لملقالد وقو أشتر فا كمت  ممتثلة قيلت حممت جر  يف صالقت ك لملهزوم وأعومه،
سلبة قاتيقة دوققة طتب ة قلوول لملاتصرة إىل وجود  1لقاتنون لقوو ي لق تم يف لقارون لقوسبى

 مونية ت. ويف لقارن لقتتسع عشر، جنو لقفاقهعن لألضرلر لقيت سييتهملاتضتة رعتيت لقوول لملاهزمة 
دوققة مؤقفة من مخسة فقه بإنشت  حمكمة  نتديلقذي  1876عتم  La mannelه لملسمى مبشروع
إثاتن ماهم مب رفة أطرلف وثالثة من قيل دول لحملتيوة ألجل طوققع عاوبت  جزليقة  ي نيأعات  
 هت بكل دقة وأمتنة قولعو لحلرب وأعرلفهت.لقيت خلص فق لالطفتققة  مع خمتقف
ز  لق تملقة لألوىل أوزلرهت فاو أفر  ت لحلربتيقة دوققة ب و أن وض س حمتكمة جاطأسقإن فكرة 

وعوم لقتصتر لحلرب على  قلاولعو لقووققة، كرررق لملتماهت لخل ةمجلة أمور جسقم هذه لحلرب
 لق تكسة ةلحلرب لق تملقة لألوىل كتنت لملرآإن .2، فاو لمتو  قتشمل لملونقني أياتلق سكريني

فظهر  لق ويو ياوم جهتز قاتي  على طبيقاه ،دو ي   ي قتااني جاتي ملوى حتجة لجملتمع لقوو 
طلك لقيت صور  من  فتوزعت على عمومهت ،اظقم هذه لقغتيةمن لقوعول  ولنجهود ألجل ط

  ت سقتسقت.أو طلك لقيت لختذ  طتب  فاهت 
قاتنون وض قة حاوق لإلنستن بسب لالنتهتكت  لق تمة ألحكتم لأقت إققهت  ونظرل قلوض قة لقيت

سقتسة وطبيقق  إحتشتدل مرلكز  لنتشترلقوو ي لإلنستين يف إقلقم يوغسالفقت ستبات من خالل 
 لقتصفقة لق رققة فإن جملس لألمن لقوو ي قو أصور عوة طوصقت  يوعو من خالهلت لألطرلف 

                                                 

324، ص 1971محقو لقس وي، ماومة يف لقورلسة لقاتنون لنجاتي ، مبي ة لمل ترف بغولدد: 
1
  

2
 ل ي لحلاوققة ملى عيو لقيتق  حممود لق زلوي ،لقاقمة لقاتنونقة قارلرل  جملس لألمن لقوو ي يف جمتل محتية حاوق لإلنستن، ماشورل  لحل د: 

 .283-282بوون لقبي ة، ص 
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لقوو ي  جملس لألمن لقرمت . ك1رتطية عن لقاتنون لقوو ي لإلنستنلملجيت  للملتاتزعة بأن طلتزم بتقو 
أو خمتقفت  أخرى لملسؤوققة لقفردية قألشختص لملرطكيني ألعمتل خمتقفة الطفتققت  جاقف 

مهمة حمتكمة وإدلنة لنجرليم حمتكم ختصة، لقيت أوكلت هلت قلاتنون لقوو ي لإلنستين فتارر إنشت  
 سة جبرليم لحلرب ومجقع لنجرليم لملرطكية ضو لإلنستنقة.لملت

 إىل ميحثني: وقاو قسمت هذل لقفصل 
  لإلنستنحلمتية حاوق  لنجويوة لآلققت  لقااتيقة لق تملقة: لمليحث لألول
    حلمتية حاوق لإلنستن. لنجويوة : لآلققت  لقااتيقة لإلقلقمقة ولمليحث لقثتين

 اإلنسانلحماية حقوق  الجديدة : اآلليات القضائية العالميةالمبحث األول
عاتصر لقولقع لقيت هقئت  طشكللقوضع لقرلهن قلاتنون لقوو ي أصيحت لحملتكم لقووققة يف إطتر 

وذقك مباتسية نظرهت يف قاتيت لقاتنون  ،وبيقق محتية حاوق لإلنستن وحاوق لقش قتب آققت هلت 
ت كتن يألقاتنون لقوو ي لإلنستين، ولحلاقاة أن لحملتكم لقووققة  لنتهتكت و لقوو ي حلاوق لإلنستن 

  ، وطرسقخقئت  طافقذ قلاتنون لقوو ييقق طلك لحلاوق نظرل قكوهنت هإمنت طاوم على طبنوعهت 
قو يرتطب عاه يف لملستايل لقاريب خمتقفتهت، وهو وضع  وق لإلنستنقة بتمليتدئ غري لملسوغحلال

 ويف حتل لقازلعت  لملسلحة.، صريورة لقوول إىل طبيقق طلك لحلاوق أثات  لقسلم 
 .لدولية الدائمةالمحكمة الجنائية ا: المطلب األول

و مخسون ساة مات طفصل بني قرلر لنجم قة لق تمة قألمم لملتحوة بتملولفاة على إطفتققة قمع 
وبني لملولفاة على نظتم رومت لألستس  بإنشت  حمكمة جاتيقة دليمة 1948م تقية لإلبتدة لنجمتعقة 

الل هوه لقفرتة على مثل هوه لحملكمة.وخ1948،فاو نصت لملتدة لقستدسة من إطفتققة 1998
على مستوى لنجم قت  لق لمقة أم على لقلجتن لقتتب ة  ل مل طتوقف لألحبتث سو 1948-1998

لملستوى لقفردي قلفاهت  حول ضرورة إنشت  حمكمة دوققة جاتيقة دليمة  قألمم لملتحوة أم على
 وطشكقلهت وإختصتصهت. 

                                                 
1
 .151ص  2006حيقتوي نورة بن عل  ،محتية حاوق لإلنستن يف لقاتنون لقوو ي ولقولخل ، دلر هومة لنجزلير ،طي ة لقثتنقة د:  
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قلوول  لقسقتسقة لملتيتياة كتن عسريل بسيب لملولقفهول لقاظتم سهال،بل   يكن مقالدمل و 
لقاظم لقاتنونقة لملختلفة قتلك لقوول.وقاو كتن هلول لقتيتين ولإلختالف بصمت   وكذقكلجملتم ة،

فمن لستي تد قي ض لملستيل حني يشتو لإلختالف ،إىل لقوصول ولضحة على نصوص وأحكتم 
ولضحة قكسب إىل حلول طولفاقة ووسبقة إلناتد لقاظتم ،لىل صقتغة غري حمودة وغري 

 لقتأيقو.وققس هولبغريب يف جمتل لالثفتققت  لقووققة بصفة عتمة.
مت إعتمتد لقاظتم لإلستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة يف ختتم لملؤمتر لقوبلومتس  مبوياة رومت وقاو 

برعتية ماظمة لألمم لملتحوة ،مث أصور  لقسكرطترية لخلتصة  1998يوققو17لق تصمة لإليبتققة يف 
لقيت ورد  هبول  ،مث مت م تنجة ب ض لألخبت  لملتدية a/conf.9/183هول لقابتم حتت رقم هبت

لألمم لملتحوة وإصولره مرة لالخرى يف  لقاص من لقاتحقة لقلغة، ومت ط ويله من جتنيه سكرطترية
وقو 1ولالخري هو لمل تمو رمسقت من جتنب لالمم لملتحوة  1999متيو18،و1998سيتمرب  25

 .inf/1999/pcn.icc/3قاظتم لالستس  حتت رقمصور هولل

   .خلفية التاريخية إلنشاء المحكمةال: األولالفرع 
ت لقثتنقة ولألرب ني عتم نتقشت نجاة لقاتنون لقوو ي مسأقة إنشت  لحملكمة لنجاتيقة لقووققة ماذ دورهت

قوو ي عتم ل. فاو لعتمو  نجاة لقاتنون 1994وورة لقستدسة ولألرب ني عتم لق وحىت 1990
محكمة لنجاتيقة لقووققة، وأنشأ  نجاة حتاريية ملؤمتر قلاظتم لألستس  لقمشروع  1994

 1996 تنون لألولك  16يف  15/207قرلرهت رقم دو ي قلمفوضني قورلسته مبوجب دبلومتس  
1997لالولتنون ك  15يف  62/160ولقارلر رقم 

2. 
يف مار ماظمة  1998 متوز 17و حريزلن15مت بني هذل وعاو مؤمتر لألمم لملتحوة يف رومت بإيبتققت 

دوقة وحارطه بصفة  160ه (، وقو شتركت فقعقة لقتتب ة قألمم لملتحوة )لقفتوولقزرل يةلألغذ
( هقئت  وبرلمج طتب ة قألمم 9وكتال  خمصصة و ) مخسةماظمة دوققة حكومقة و  16مرلقب 

 لملتحو من بقاهت:

                                                 
1
 . 55،ص2006طي ةلنجويوة   د:ماتصر س قو محودة ،لحملكمة لنجاتيقة لقووققة ،لقاظرية لق تمة قلجرمية لقووققة ،دلر لنجتم ة  

2
 .299د:ملى عيو لقيتق  حممود لق زلوي ،لملرجع لقستبق، ص   
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بتعتمتد لنتهت  ستمر  لملفوضت  فقهت ملوة مخسة أستبقعتمقة حلاوق لإلنستن. وللملفوضة لقس
، ققيقت  لقصني، همولفاة وسيع دول م ترضة و دوقة  120لقاظتم لألستس  قلمحكمة بغتقيقته 

دوقة عن لقتصويت من بقاهت  21لق رلق، لقواليت  لملتحوة، إسرليقل، لهلاو، قبر، فقمت لمتا ت 
ستني  لستقفت  وتس  قلمحكمة على دخوهلت حقز لقافتذ ب لقوول لق ربقة ونص لقاظتم لألس غتقيقة

2002عتم  متوز يف لألول من يوققوحتاق  طصويات وهو مت
1. 

  .التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمةالبند األول: 
 لملمترسة سلبةلألستس  هقئة قاتيقة دليمة هلت لحملكمة لنجاتيقة لقووققة ه  وفات قاظتمهت 

موضع لالهتمتم ققس لقوول أزل  أشو لنجرليم خبورة  لى لألشختص لقبيق قنيلختصتصهت ع
لقوو ي وطكون لحملكمة مكملة قلواليت  لقااتيقة لقوطاقة، مت جت  يف لملتدة لألوىل من لقاظتم 

لنجرليم لقيت متس لألسرة لقووققة وه  جرمية لإلبتدة،  قلمحكمة فه  ختتص بتقاظر يفلألستس  
نستنقة، جرليم لحلرب وجرمية لق وولن. فف  لقصود عرفت لملتدة لخلتمسة من لقاظتم لنجرليم ضو لإل

قلمحكمة لنجرليم لقووققة وحود  عاتصرهت وطركت ط ريف جرمية لق وولن وشروط لألستس  
ب و ذقك وض ت لمل تهوة لملاشئة لحملكمة . 2ممترسة لحملكمة الختصتصتهتت يف هذل لجملتل م لات

متوز /  1ودخلت حقز لقافتذ يف  1998ة لمل روفة باظتم رومت لألستس  يف رومت عتم لنجاتيقة لقووقق
 .لمل تهوةأي ب و أربع ساول  طفرييت من لعتمتد ذقك  2002يوققه 

 ق لملاظمة إىل هذل لقاظتم وال طبي ونظتم هذه لحملكمة هو نظتم قاتي  دو ي نشأ بإرلدة لقوول
 ذل  لختصتص مستايل  مكمل الختصتص لقاات  لقوطين، أحكتمه بأثر رج  ، مث أنه ييني أنه
 .3ويكرر من لملسؤوققة لقفردية فاط

 .أهمية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية :البند الثاني
فال  مرطك ي لنجرليم لقووققة لخلبرية ألطكمن أمهقة إنشت  حمكمة لنجاتيقة لقووققة يف وضع حو 

 ي لنجرليم لخلبرية حقث قوحظ لزديتد كيري يف حجم مرطك م تقية وكذقك يف ضمتن لق اتب من
                                                 

1
 .92،ص 2008قاوة م مر يشوي، لحملكمة لنجاتيقة لقووققة لقوليمة ولختصتصتهتت، دلر لقثاتفة قلاشر ولقتوزيع د: 

2
 .92ص2004هلومة قلبيتعة ولقاشر طي ة د:سكتكين بتية ، لق ولقة لنجاتيقة لقووققة و دورهت يف محتية حاوق لإلنستن، دلر ل  

3
 .309ص  1993عمر س و لهلل،موخل يف لقاتنون لقوو ي حلاوق لالنستن ، ديولن لملبيوعت  لنجتم قة ،طي ة لقثتنقة،لنجزلير  د: 
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لنجرليم لقووققة ولقازلعت  لق رفقة ولق اصرية وققتم ممثل  ب ض لقوول بترطكتب هذه لنجرليم دون 
يف  كربىورل  لقسلبة. وقو لعترب إنشت  حمكمة لنجاتيقة لقووققة خبوة  متسرتين من عاتب خوف 
رمزل قلتاتمن لإلنستين من أجل مكتفحة لنجرليم  ه  ط وو  حلاوق لإلنستن مل لق ت لإلحرلمطريق 
. وقو جت  يف دييتجة لقاظتم لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة ط يريل عن أمهقة إنشت  1لخلبرية

 حقث نص فقهت على:هذه لحملكمة 
 بلقش و طوجو مجقع ة رولبط مشرتكمتت  أن طوركإن لقووقة لألطرلف يف هذل لقاظتم لألستس  

و إذ يالاهت أن هذل لقاسقج لقرققق ميكن أن يتمزق يف أي وقت وإذ مشرتكت، كل م ت طرلثتطش
قو وق ول خالل لقارن لحلت ي ضحتيت طاع يف لعتيترهت أن ماليني لألطفتل ولقاست  ولقرجتل 

 لإلنستنقة باوة.ضمري هز  قفاتيح ال ميكن طصورهت 
خبر لنجرليم يف لق تمل وإذ طؤكو أن  هتفولقر ولألمن وإذل طسلم بأن هذه لنجرليم لخلبرية هتود لقسلم 
ضمتن ماتضتة بوون عاتب وأنه جيب  مير  لقيت طسقري قلق لجملتمع لقوو ي بأسره جيب أال

ص قو لقوطين كلك ومن خالل ط زيز لقهت على حنو ف تل من خالل طوبري طتخذ على قمرطكي
 لقوول. ط تون
 محكمة الجنائية الدولية وصالحيتها.لل الطبيعة القانونية:   الثاني الفرع

ذل من خالل لقصالحقت  لقيت كلقاتنونقة و  قاتي  طظهر من خالل طيق تهإن ف تققة كل جهتز 
يف خصتيص لحملكمة لنجاتيقة لقووققة وكقفقة حتركهت  لقتم نمن لقتحلقل و  كتن البو  إذ ،يتمتع هبت
يت ماحت هلت وهو مت سقتم لقتبرق إققه يف لقفرع لألول، ويف موى لقصالحقت  لق ساورسهوهو مت 

 لقثتين. قفرعيف ل

 الجنائية الدولية الدائمة الطبيعة القانونية للمحكمة :األول البند
لقفارة لألوىل من لقاظتم لقتأسقس ، على أن لحملكمة لنجاتيقة لقووققة لقشخصقة  4طاص لملتدة 

 حاهت ملمترسة وظتيفهت وأدل  مهتمهت. لقيت طستمت هلت لألهلقة لقاتنونقة كلقاتنونقة لقووققة،

                                                 
1
 .267،ص 2007إبرلهقم حممو لق اتين، إنشت  لحملكمة لنجاتيقة لقووققة، دول لإلمترل  لق ربقة، طي ة د:  
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ا  لقوضع تاعاومت يم ىن هذل أنه ميكن قلمحكمة لقاقتم بأي إجرل  قتنوين من طلات  نفسهت 
 دون لنتظتر طرخقص من أي طرق كتن.لقوو ي ذقك، 

لقولرد يف لقوييتجة ولقفارة لقثتنقة من لملتدة لقرلب ة من لقاظتم لقتأسقس   يح ر ويؤكو هذل لقتص
 أطه" ميكن قلمحكمة أدل  مهتمهت وسلبتهت".محكمة لقيت جت  ماهت قل

أهلقة لقاتنونقة  كمت هلت ،لقووققةمن هذه لملاتاقت  طؤكو أن لحملكمة لقشخصقة لقاتنونقة 
 يف أدل  مهتمهت. طستحاهت
أن  لقرلب ة إذلقولردة يف لقاظتم لألستس  ه  ناقض مت ورد يف لملتدة  هوه لملاتاقت غري أن 

ولقسؤلل لقذي يبرح نفسه: مت هو  ال طتمتشىشخصقة لقاتنونقة قلمحكمة، وسلبتهت لملستالة لق
 لألستس لقاتنوين لقوو ي لقذي لستاو علقه لقاتنون لقتأسقس قلمحكمة. 

لألطرلف لقيت طفسر لقتكتمل كتفوق  ي ترض ياول لألستتذ محتدي يف هذل لقصود "" إن لقااتش
ارياة متاح لالختصتصت  قلمحتكم كذقك لقيت ط ترب لقت تمل  اتيقة لقوو ي، و قلمحكمة لنج

 .1لقوطاقة
" ال طتمقز لحملكمة بتقتفوق على لألجهزة لقااتيقة   Mauro polit وحسب لألستتذ مورو بوققيت

و يف حتقة عوم قورة  .لخلبرية لقوطاقة يف لقااتيتلألخرى، وقكن طأيت كتكملة قألجهزة لقااتيقة 
على أستس أية متدة من  نتست ل.2لقوطاقة على لقتكفل مبثل هذه لقااتيتلألجهزة لقااتيقة 

  ود  طن سلبة لقارلر لقاهتي  إىل ألقاتنون لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة، طوصل لألستتذ 
سم هذل لنجهتز تي  لقااتة لقوطاقني، وعلى أي أستس قتنوينحمل  محكمة فقمت خيص حلوهلتلق

 تققة. الستاالققة ولقف  ي لنجويو بتلقااتي  لنجاتي  لقوو 
جهتز زل قاتيقت طكمقلقت قكن مل حيود مىت طكون تهج لعتربهتقلمحكمة  لقتأسقس  إن لقاتنون

ن أن لقاتنو  هول و لألجهزة لقوطاقة ي لو  على  تز دوققتهقاتي  طكمقل  ومىت طكون ج
 وأستسهت لقاتنوين.مت خيص لقبرف لقذي حيود طيق تهت لقتأسقس  قلمحكمة با  غتمات فق

                                                 
1
 M.hamai :le point sur la question la création dune course criminelle internationale .idra de l'école nationale 

d'administration,volume6n1,1996,p143. 
2
 Mauro politi ,le statut de romé de la cour pénale international, le point de vue d'un négociateur ;revue 

générale de droit international public,n2,1999,p.841. 
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 .صالحيات المحكمة: الثاني البند
ختتص بتقاظر يف لنجرليم لقيت متس طاص لملتدة لألوىل من لقاظتم لقتأسقس : على أن لحملكمة 

. وقاو لإلنستنقة، جرليم لحلرب وجرمية لق وولن ضو . لنجرليم1لألسرة لقووققة، ويف جرمية لإلبتدة
وحود  عاتصرهت من جهة لنجرليم لقووققة  قلمحكمةألستس  عرفت لملتدة لخلتمسة من لقاظتم ل

لقاظتم لألستس  قلمحكمة طبورل هتمت يف جمتل لنجرليم ضو لإلنستنقة، حقث وسع  حاق أخرى 
إبتدة لنجاس ، لقت ذيب من دليرة لختصتص لحملكمة لقيت أصيحت طاظر يف جرليم لقاتل لق موي، 

. 2بتق اف لنجاس ، لقوعترة، لقرق لنجاس  طت لقيت لنب أخرى لقو إىل ج ،و هتك لق رضلقيشري 
 لقاص على هذه لنجرليم كتن بصفة عتمة وغري موقاة. أنغري 
جرليم لحلرب فإن لختصتص لحملكمة كتن مالصت حبقث ال ميكن قلمحكمة لقيحث يف لنجرليم أمت 

غري لقووققة وهو من أعمتل لقشغب لقاتمجة من لقصرلعت  لقولخلقة و   لملاجزةذل  لقبتبع لقوو ي 
عن لقاتنون لقوي  أمت 1977لقصتدر عتم  مت أكوه لقربطوكول لقثتين لمللحق بتطفتققت  جاقف

وميتدئ  وثتنقت لالطفتققت  لقووققة  لألستس  تمهتنظ أوالمهتمهت فهو  أدل  طبياه لحملكمة عن
ة قلاتنون كمت كرس هذل لمليتدئ لق تم و ثتقثتلقاتنون لقوو ي ولمليتدئ لخلتصة بتقازلعت  لملسلحة 

لقشرعقة عوم لقرج قة، لملسؤوققة لنجاتيقة لقفردية،  أمههت  ومن لقاظتم لمليتدئ لق تمة قلاتنون لنجاتي
 .3مسؤوققة لقريقس على لملرؤوس

نص ولحو، وعوم قيول طاومي أي ولنجتنب لإلجيتيب يف هذل لقاظتم هو مجع لنجرليم لقووققة يف 
 .4  قلمحكمةبشأن لقاظتم لألستس حتفظ

رليم لقووققة لقيت طاص علقهت كجرمية أمت لنجتنب لقسل ي يف لقاظتم هو ناص يف طوحقو كتفة لنج
 سيب يف ذقك هو لالعتيترل  لقسقتسقة أكثر من لقاتنونقة.لقو  لق وولن

                                                 
1
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة. 06لملتدة   

2
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 07لملتدة   

3
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 33إىل  22لملولد من   

4
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 120لملتدة   
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: " ... لنجرليم ضو لإلنستنقة غري حمودة بوقة:  Serge Sourسور سترج وياول لألستتذ 
بتبع لقاخم، جهة، ولق عتيترل  لإلرلدية منعلى ماتيقس ط ب  مكتنة ولس ة الاو حتويوهت يست

 " بقة لفرتلضت  غري متوق ة.....ط ريفت  عتمة هتوف إىل طغلألف تل.ولمليتشر ملثل هذه 
عوة طفسريل  طستاو علقهت لقوول  ن لقاص على هذه لنجرليم بصفة عتمة حيمل لحملكمة رهقاةإ

لحملكمة يف من صالحقت   ة على مثل هذه لنجرليم هو مت يااصلقووققلقصيغة  إضفت من قتهرب 
لقوقة يف   يف هذل لقاوع من لنجرليم ال سقمت وأن لقاتنون لنجاتي  سول  دلخل  أو دو ي ياتا قمع

قووقة  ظتم لألستس  بشأن لإلمكتنقة لملتتحةمن لقا 124طكقف عاتصر لنجرمية ومت ولرد يف لملتدة 
تول ل من دخول جبرليم لحلرب ملوة سيع ساول  إب ماه لملت لاة 8اتاقت  لملتدة ستي تد ملق او ال

 .1لقتافقذ لقاظتم لألستس  حقز
 لمحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتهااتشكيل :نيالثا المطلب

وصوال إىل قاو سيق وأن عرضات يف لملبلب لألول لخللفقة لقتترخيقة قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة 
هذل لقاظتم لألستس  لقذي حيكم عمل  شرحقيق تهت لقاتنونقة أمت يف هذل لملبلب سوف نتبرق ط

يف ذقك طيقتن لملالمح لألستسقة قه، وذقك من خالل لحلويث عن طشكقل متاصني حمكمة 
لحملكمة لنجاتيقة لقووققة وآققة عملهت وعن لختصتصتهتت م تموين على نصوص لقاظتم لملتية 

شرين ولقيت طوزعت على ثالثة عشر بتبت مسيوقة بوييتجة لحتو  على ماتس  ولق ولقثمتنقة 
لقفرع لألول طشكقل قذقك سااسم هذل لملبلب إىل فرعني خنصص لحملكمة وخصتيص لقاظتم 

     لحملكمة لنجاتيقة لقووققة أمت لقفرع لقثتين فسوف نتبرق إىل لختصتصتهتت.
 .ولية الدائمةتشكيل المحكمة الجنائية الد :الفرع األول

 ( من نظتم رومت لألستس  أجهزة لحملكمة لنجاتيقة لقووققة كمت يل : 43قاو حود  لملتدة )
 ة هقئة لقريتس -أ

  ش ية لستئاتف وش ية لبتوليقة وش ية متهقوية.   -ب 
 

                                                 
1
 .95ملرجع لقستبق، ص د:سكتكين بتية ،ل  
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 مكتب لملوع  لق تم. -ج
 قلم لحملكمة. –د 

 وطاتف إققهت مج قة لقوول لألطرلف
 :هيئة الرئاسية -1
( من لقاظتم لألستس  قلمحكمة، من ريقس 38ون هقئة لقريتسة حسب مت طاص علقه لملتدة )طتك

لحملكمة بتستثات  مكتب لملوع  لق تم،   إدلرةلهلقئة لقريتسقة وقتضقني، وهذه لهلقئة ه  لملسؤوقة عن 
 كمت أهنت مكلفة مبجموعة مهتم، أخرى وفات قلاظتم لألستس .

لقثتين بتألغليقة لملبلاة قلااتة، وطتمثل مهمة لقاتييني يف لحللول وياتخب لقريقس ونتييه لألول و 
حمل لقريقس عاو غقتبه أو طاحقته، حقث حيل لقاتيب لألول حمل لقريقس يف حتقة لقغقتب أو 

أي لقريقس ولقاتيب لألول. وموة  لثانيلقتاحقة، وحيل لقاتيب لقثتين حمل لقريقس يف حتقة غقتب 
، وطكون لملوة لألقرب ه  1كااتة  حلني لنتهت  موة خومتهم  عمل هؤال  ه  ثالث ساول

وجيب على لهلقئة لقريتسقة لقتاسقق . 2نفو وال جيوز إعتدة لنتختهبم إال مرة ولحوة أخرى فاطلأل
 مع لملوع  لق تم وطلب مولفاة يف مجقع لقااتيت لملشرتكة بقاهمت.

   الشعب والدوائر القضائية: -2
من لقاظتم لألستس  أمت لقوولير فاو  34قش ب يف لقفارة )ب( من لملتدة وقو متت لإلشترة إىل ل

 . 39طاماتهت لملتدة 
 وطااسم لقش ب لقااتيقة يف لحملكمة لقووققة إىل ثالثة وطشمل 

 ، لقش ية لقتمهقوية.لالبتوليقةستئاتفقة، لقش ية لقش ية لإل
 ش ية لالستئاتف:  -1

                                                 
1
 .114د:عل  يوسف لقشكري،لقاات  لنجاتي  لقوقوو ي يف لق تمل لملتغري ،ص 

2
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 38من لملتدة  01أنظر لقفارة   
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 ذلهتم، هم أحريناتيقة لقووققة من لقريقس وأرب ة قاتة يف لحملكمة لنج لالستئاتفقف  ش ية طتأ
وال  1يتهملقااتة يف هذه لقش ية طقلة موة وال، وي مل هؤال  لالستئاتفلقذين ي ملون يف دليرة 

  ي ملون إال يف هذه لقش ية
 : لالبتوليقةلقش ية  -2

ول  قتبلة ألن طتكون هذه لقش ية من عود ال يال عن ستة قاتة، و ي ملون  ملوة ثالث سا
أمت عن  2لالبتوليقةمتتو حلني إمتتم لقاظر يف أية قاقة يكون قو بوئ لقاظر فقهت بتقف ل بتقش ية 

ي ملون ملوة ثالث ساول   لالبتوليقةفإنه ياوم مبهتمهت ثالثة من قاتة لقش ية  لالبتوليقةلقوليرة 
 3ول لقاظر فقهت وقذقك ميكن أن متتو  واليتهم حلني إمتتم أي قاقة كتنول قو بوؤ 

 لقش ية لقتمهقوية: -3
مىت  قالمتولدوطتأقف كذقك من عود ال يال عن ستة قاتة ي ملون ملوة ثالثة ساول  قتبلة 

  4لقتات ظروف لق مل ذقك
أمت لقوليرة لقتمهقوية فإنه يتوىل مهتمهت إمت ثالثة قاتة أو قتض ولحو من قاتة لقش ية لقتمهقوية 

 .5شكقل أكثر من دليرة متهقويةوققس هاتك من حيول دون ط
جتور لإلشترة إىل أن أحكتم لقاظتم لألستس  قو أجتز  لنتاتل قاتة لقش يتني لالبتوليقة 

رأ  هقئة لقريتسة أن ذقك فقه حسن سري قل مل  ولقتمهقوية من ش ية إىل أخرى، إذل مت
 .6يتهمبتحملكمة، على عكس قاتة ش ية لالستئاتف ال جيوز هلم لق مل إال دلخل ش 

وإحلتق لقااتة بتقش ب لملختلفة، جيب أن يكون على أستس طيق ة لملهتم لقيت يايغ  أن طؤديهت  
كل ش ية، وكذل لملؤهال  ولخلربة لقيت يتمتع هبت لقااتة لملاتخيون حقث حتتوي كل ش ية جمموعة 

 من لقااتة لقذين يتمقزون يف فروع لقاتنون لملختلفة. 

                                                 
1
 ..36/أ( من لملتدة 9وه  موة طسع ساول  حسب نص لقفارة )  

2
 قلمحكمة. من لقاظتم لألستس  39( من لملتدة 3/ج/2أنظر لقفارة )  

3
 .116د:عل  يوسف لقشكري ،مرجع ستبق،ص 

4
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 39/أ( من لملتدة 3أنظر لقفارة )  

5
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 39/ج( من لملتدة 2أنظر لقفارة )  

6
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 39( من لملتدة 4أنظر لقفارة )  
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 : مكتب المدعي العام -3
ي و مكتب لملوع  لق تم من بني أهم لألجهزة يف لحملكمة لقوليمة، وهو جهتز ي مل بصفة و 

مستالة عن بتق  لألجهزة مهمته طلا  لإلحتال  وأية م لومت  موثاة عن جرليم طوخل يف 
 لختصتص لحملكمة هبوف درلستهت، ومن مث لقاقتم مبهتم لقتحاقق ولملاتضتة.

كتب، وهو يتمتع بسلبة كتملة يف إدلرطه وطاظقمه سول  من حقث ويتوىل لملوع  لق تم ريتسة لمل
لملوظفني أو لملرلفق أو مولرد لملكتب وجيب أن يكون لملرشح قوظقفة لملوع  لق تم متمت ت 
بتألخالق لقرفق ة، وذل كفت ة عتققة مع طولفر لخلربة لقولس ة يف جمتل لقتحاقات  لنجاتيقة، كمت 

غليقة لملبلاة ألعات  مج قة لقوول لألطرلف، ونشري أخريل إىل وجوب  ياتخب بتالقرتلع لقسري بتأل
كون لملوع  لق تم ونولبه من جاسقت  خمتلفة، وياومون بوظتيفهم على أستس لقتفرغ، كمت ال 
جيوز هلم مزلوقة أي نشتط يكون من شأنه لقت ترض مع مهتمهم يف لإلدعت ، لو ياتل من لقثاة يف 

 .1لستاالهلم
يب لق تم موع عتم ولحو أو أكثر بتإلضتفة إىل لملستشترين من دوي لخلربة لقاتنونقة ويستعو لقات

 وموظف  لملكتب ولحملااني.
لنتختب لملوع  لق تم قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة دليمة، وهو مت  21/04/2003وقو مت بتتريخ 

وحستب جمرم  لحلرب.  قة لنجاتيقة لقووققةلوخيقة قو مت طسجقلهت يف مسرية لق وصف بأنه حلظة طتر 
حقث حوث أن أكو  مج قة لقوول لألطرلف لحملكمة لنجاتيقة لقووققة على لختقتر لقسقو )قويس 

من لألرجاتني كموع عتم لحملكمة، وكتن مورياو  Louis Morino Cmopoceمورياو كونيوس 
ذل  لقوقت كونيوس لستتد جبتم ة هترفرد لألمريكقة كمت لنه عاو مباامة مكتفحة لقرشوة ويف 

 هو ريقس فروعهت يف أمريكت لقالطقاقة وجزر لقكتريق ي.
 
 
 

                                                 
1
 لألستس  قلمحكمة.من لقاظتم  42أنظر لملتدة   
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 :قلم المحكمة -4
ة لجملين علقهم ولقشهود لقيت يتكون قلم لحملكمة من لملسجل ونتييه ولملوظفني إضتفة إىل وحو

لون أمتم لحملكمة قلمجين علقهم ولقشهود لقذين، ميث هت لملسجل قامتن طولبري لحلمتية ولألمنياشئ
 . 1وكذل محتية لقغري لقذين ميكن أن يت رضول قلخبر بسيب إدال  لقشهود بشهتدلهتم

سجل ريتسة لنجهتز، وميترس مهتمه حتت سلبة ريقس لحملكمة، حقث يتم لنتختبه عن يتوىل لمل
عتيتر أية طوصقة من غليقة لملبلاة مع لألخذ ب ني لالطريق لقااتة وعن طريق لالقرتلع لقسري وبتأل

ل  لقبرياة وبات ل على طوصقة وميكن أيات لنتختب نتيب لملسجل بذقوول لألطرلف مج قة ل
 لملسجل.

ة ولقكفت ة لق تققة، ويشغالن ماصيهمت ق وجيب أن يكون لملسجل ونتييه من دوي لألخالق لقرف
ملوة مخس ساول  ي مل فقهت لملسجل على أستس لقتفرغ، ونتييه ياتخب على أستس لالضبالع 

  2ن طاتصر موة مخس ساول  حسيت طارره أغليقة لقااتةاتاقهت لحلتجة وميكن أبأية مهتم ط
 : جمعية الدول األطراف -5

ط ترب مج قة لقوول لألطرلف مبثتبة لهلقئة لقتشري قة قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة طتكون هذه لنجم قة 
ولحو ميكاه من ممثل  لقوول لألطرلف يف لقاظتم لألستس  حقث يكون قكل دوقة طرف ممثل 

 لالست تنة مباتوبني ومستشترين.
 أمت لقوول لألخرى لملوق ة على لقاظتم لألستس  ميكن أن طتمتع بصفة مرلقب يف لنجم قة. 

وقلجم قة سلبة إنشت  قولعو قل مل لقولخل  قلمحكمة ووضع قولعو لإلجرل ل  مبت يتفق مع 
ولملوع  لق تم ولملسجل، كمت أهنت طرلجع لقاظتم لألستس ، كمت أهنت ختتص بتمتقتز لنتختب لقااتة 

طويف  لملقزلنقة وطصتدق علقهت ومتاح لقوعم قلمحكمة عن طريق لقت تمل مع لقوول لألطرلف لقيت ال
ل يف وجيوز قلجم قة أن طاشأ أية هقئت  طرلهت ضرورية حلسن سري لق م بتقتزلمتهتت لملاررة علقهت،

 تهتت.قتصتد يف نفالحملكمة وط زيز كفت هتت ولال

                                                 
1
 . 119د:عل يوسف لقشكري ،مرجع ستبق،ص 

2
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 43أنظر لملتدة   
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ومن أجل مهتمهت، يكون قلجم قة مكتب يتأقف من ريقس ونتييني ومثتنقة عشرة عاول طاتخيهم 
جتمتعت  عاو لقارورة، على أال يال عاو لاللنجم قة ملوة ثالث ساول ، وجيتمع هذل لملكتب 

 ممثلقهم لملشتركة يفحملكمة ولملوع  لق تم ولملسجل و عن لجتمتع ولحو يف لقساة وجيوز قريقس ل
 لجتمتعت  لنجم قة ولملكتب.

عت  يف مار لحملكمة أو يف مارر لألمم لملتحوة مرة يف لقساة، ممت ميكن عاو توط او هذه لالجتم
 لجتمتعت  لستثاتيقة يوعول إققهت لملكتب وبات ل على طلب ثالث لقوول لألطرلف.

رل  فتدل مل  ولفق لآلع لقتوصل إىل لقارلرل  بتويكون قكل دوقة طرف وبصو  ولحو، وحيتول لنجمق
ميكن هذل لقتولفق، فإن لقارلرل  لملت لاة بتملستيل لملوضوعقة طتخذ بأغليقة طليت لألعات  لحلتضرين 

جرليقة فتتخذ بتألغليقة لقيسقبة قلوول لألطرلف ت لقارلرل  لملت لاة بتملستيل لإللملصوطني، أم
 .1لحلتضرة لملصوطة

 ائية الدولية الدائمة.:اختصاصات المحكمة الجنالفرع الثاني
قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة لختصتصت  هذه لحملكمة على حود لقاظتم لألستس  نتقجة هول  
هت وعلى هذل لألستس سس لألرب ة، وه  نوع لنجرمية ومكتن وزمن لرطكتهبت وشخص مرطكيلأل

 كتينخص  قلمحكمة وثتنقت: لالختصتص لملأوهلت: لالختصتص لقشلختصتصت  يوجو ثالثة 
 زمتين وثتقثت: لالختصتص لملوضوع . لقو 

 االختصاص الشخصي للمحكمة: :األول البند
ومت ب وهت يف  25على لالختصتص لقشخص  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة يف لملولد  جت  لقاص

ولقذي ياصو به لختصتص لحملكمة لنجاتيقة لقووققة مبحتكمة  2لقيتب لقثتقث من لقاظتم لألستس 
فاط، مب ىن أنه ال طسأل أمتمهت لألشختص لمل اوية أو لالعتيترية من دول أو  قني لألشختص لقبيق

 أو هقئت  طتمتع بتقشخصقة لالعتيترية.  ماظمت 

                                                 
1
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 112أنظر لملتدة   

2
 من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 33إىل  -25أنظر لملولد من   
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لق ول لقووققة،  فلم يكن لالختصتص لقااتي  لقوو ي يشمل لألفرلد إذ كتن لالختصتص حمكمة
 لنجرمية لقووققة أن طوفع مسؤوققةمت ال جيوز ملرطكب ك 1من لقاظتم لألستس  34وحبكم لملتدة 

ريقس لحلكومة على لقاحو لملستموة من صفته كريقس لقووقة أو  لنجاتيقة عاهت لستاتدل إىل لحلصتنة
 وهو لمل ىن لملاصوص علقه يف  2يف لقاتنون لقولخل  لقذي يكون ماصوصت علقه

 من لقاظتم لألستس  على أنه "  27لملتدة 
 لقرمسقة. لقصفةص بصورة متستوية دون أي متققز قع لألشختيق هذل لقاظتم على مجيب -1
أو لقاولعو لنجزليقة ختصة لقيت قو طرطيط بصفة لقرمسقة قلشخص وقو  ال حتول لحلصتنت  -2
ظتم من ن 25نصت لملتدة من لختصتصهت حقث  لألحولثخرج لقاظتم لألستس  قلمحكمة أ

وقت لرطكتب عتمت  17مره عن على أي شخص يال ع على أنه ال يكون قلمحكمة لختصتص
لقتشري ت  لقوطاقة فقمت يت لق حمتكمة لحلوث لملاسوبة إققه وبذقك فإن لقاظتم ال خيرج عن لنجرمية 

ملهت إىل إصالح قة وم تقيته ب اوبت  خمفاة طس ى جمولقيت طس ى إىل لختتذ طولبري وإجرل ل  م ا
 .لجتمتعقت هلحلوث وإعتدة طأهقل

بأهنت جت   قتاوم بوور طكمقل  قوظتيف حمكمة ،3لكمة لنجاتيقة لقووققة قينشت  لحملوقذقك عاو إ
لقااتي  لقوو ي لق ول لقووققة أو ذقك قتوفري نظري جاتي  الختصتصهت لملوين أو طوسقع نبتق 

 .لألفرلدل قث يشمحب
يل : " أن لنجرليم ضو لقاتنون لقوو ي  يف أحو أحكتمهت إىل مت وميوغور مة نحمك  أشتر حقث 

ردة، قذقك فإن لقوسقلة لقوحقوة قتبيقق قولعو لجملطرطكب من قيل لألفرلد وققس من قيل لقكتيات  
                           لألفرلد مرطك ي لنجرليم. " اتنون لقوو ي طكون مب تقية أوقئكلق

ملسؤوققة لنجاتيقة ب و لحلربقني لق تملقتني وختصة ل طارر  ف الملسؤوققة لقووققة قألفرلد أخر أن لمب ىن 
قإلفرلد  لنجاتيقة ةمن لألحكتم لملاررة قلمسؤوقق ، و ي تربعمت يكونول قو لرطكيوه من لنجرليم لقووققة

نون بترطكتب لنجرليم ضو لقسالم لملوللألشختص لقبيق قون  يف لقاتنون لقوو ي لمل تصر:حقت بت 

                                                 
1
 كمة على مت يل : قلوول وحوهت لحلق يف أن طكون أطرلفت يف لقوعتوى لقيت طرفع قلمحكمة.من لقاظتم لألستس  قلمح 34طاص لقفارة لألوىل من ملتدة   

2
  153،ص 2001حممود شريف بسقوين ،لحملكمة لنجاتيقة لقووققة نشأهتت ونظتمهت لألستس  ، طي ة نتدي لقااتة،مصر   

3
 .155قاوة م مر يشوي، لملرجع لقستبق، ص   
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اتيقة لقووققة قألشختص لقبيق قني ومن مث أصيحت لملسؤوققة لنج، جرليم لحلرب أو لإلنستنقة أو 
غة كوسقلة حتول دون لرطكتب هذه لألف تل وطأمني بتق مهقةرليم لقووققة، هلت ألنجن عمت يرطكيونه م
 .1نون لقوو يتفتعلقة مرلعتة لقا
 نظتم لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة متامات هذل لمليوأ وذقك يف لملتدطني و قوقك جت 
جت  يف لملتدة لألوىل: " طاشأ هبذل حمكمة لنجاتيقة  لق شرين فارة أوىل ماهت حقتتمسة و لألوىل ولخل

سلبة ملمترسة لختصتصهت على لألشختص لقووققة " لحملكمة " وطكون لحملكمة هقئة دليمة هلت 
 أزل  أشو لنجرليم خبورة موضع لالهتمتم لقوو ي ... "

  الختصاص الزمني والمكاني للمحكمة.ا :الثاني البند
إن لختصتص لحملكمة لنجاتيقة لقاظر يف لنجرليم لملرطكية ب و نفتد لقاظتم لألستس  هلت و هذل حتاقات 

 .2ل مب ىن أن لختصتصهت يكون مستايلقرج قة مليوأ لقشرعقة أو طبيقات ق وم 
بأنه ققس قلمحكمة لختصتص إال فقمت يت لق  قاظتم لألستس  قتارمن ل 11وقاو جت   لملتدة 

تدة حقث نصت هذه لمل 126و لقذي نظمته لملتدة لقيت طرطكب ب و نفتد هذل لقاظتم  بتنجرليم
قافتد يف لققوم لألول من لقشهر لقذي ي اب لققوم لقستني من ل على دخول لقاظتم لألستس  حقز

ق تم قألمم ل منيولفاة أو لالنامتم قوى لألأو لملطتريخ لإلبولع لقصك لقستني قتصويق أو لقايول 
قافتذ من ل" ققوخل بذقك لقاظتم لألستس  حقزل  11/04/2002لقذي حتاق يف "  ة،لملتحو

       "  01/07/2002لقاتحقة لقاتنونقة يف " 
مبوجب لقاظتم  شخصلقأي  قةمست وم ىن مت طاوم أنه ال يكون قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة 

، حىت وقو ذل لقشخصه قووقةق قيوئ نفتد هذل لقاظتم بتقاسية لألستس ، عن أي سلوك ستب
ه لقفارة من لقاظتم و هو مت أقرطرمية لقووققة حسب مت ورد يف لملتدة لخلتمسة لنجشكل هذل لقسلوك 
( من لقاظتم، مع أهنت أورد  لستثات  هو إمكتنقة لختصتص لحملكمة قاظر 11لقثتنقة من لملتدة )

                                                 
 عن لنجرليم ضو لقسالم ولإلنستنقة وجرليم لحلرب ،بوون طي ة ص لقبيق قنيد:حات عقسى ، مسؤوققة لألشخت 1

   www.sis.gov.ps/arabic/roya/10/p8 hotmail 
2
 .442لقبي ة لالوىل ،ص  2003د:هقثم ماتع، لإلم تن يف حاوق لإلنستن، لألهت ي قلبيتعة ولقاشر ولقتوزيع سوريت   

http://www.sis.gov.ps/arabic/roya/10/p8%20hotmail
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قيوهلت بتختصتص  ةذه لألخري جرليم لرطكيهت أفرلد دوقة ققست طرفت يف لقاظتم، إذل مت أعلات ه
 لحملكمة. 

ر يف فتحملكمة ال طاظل  فاط.إن لختصتص لحملكمة هو لختصتص مستايإذن يفهم ممت سيق، 
رج قت، إال  تفه  ال متلك لختصتص تت ي تقو ب لألستس تمهت نظ نلنجرليم لقيت لرطكيت قيل سريت

 12من لملتدة  لقثتقثةب لقفارة ، مت مل طكن لقووقة قو أصور  إعالنت مبوج1إذل حوث لستثات 
طامات هذه لملتدة أحو لمليتدئ لق تمة قاظرية لقاتنون أو هو ميوأ عوم لقوض قة لقذي ياا  

لقرج   من طتريخ بو  سريتن مف وهلت ممت جي ل لحملكمة غري خمتصة زماقت ب وم طبيقق لقاولنني ألثر 
قتبيقق ل رومت لألستس  لقذي دخل حقز نظتم لنجرليم مت لرطكتهبت قيل بو  نفتد قلمتتب ة عن 

  ويف هذل طبيقق مليوأ أخر من ميتدئ نظرية لقاتنون وهو ميوأ لقشرعقة بتقاظر إىل 01/07/2002
طتوالهت لحملكمة ب و بو  سريتن لقاظتم لألستس . كمت ميكن لقاول أن نص متتب ة قاتيقة  كل

ق تم فقات قاتنون لمل تهول  ألخص لطفتققة هو نتقجة ماباقة قاولعو لقاتنون لقوو ي وبت 11لملتدة 
زمة فاط قة لمل تهول  لقووققة لقيت طكون ملعلى ميوأ عوم لقرج  28لقيت نصت يف متدهتت  1969

 ماهت  نذكريوأ يف عوة ماتسيت  لقاات  لقوو ي هذل لملتدهت وقو أكو ألطرلفهت من طتريخ بو  نف
ثر لقرج   لألمج ت بريبتنقت ولققونتن بتخلصوص إعبت  قرلر لحملكمة لق ول لقووققة يف لقااقة لقيت 

عاومت  1993و  1886لملوق ة بني دوقيت على أستس ممت طلاهت قلم تهول   1926م تهوة 
اوهلت أن " قيول هذه لقاظرية ي ين ثر لقرج   الطفتققة بلألونتن إعبت  رفات لحملكمة طلب لقق
من نفس لالطفتققة طاص على  320لملوة  بقاهت 1926لطفتققة من  29إعبت  أثر لقرج   قلمتدة 

أن لمل تهوة طوخل حقز لقافتذ ميتشرة ب و لقتصويق وجيب أن خيص ذقك كل نصوص لمل تهوة،  
رفض هذه لقاتقجة يف حتقة وجود أي نص ختص أو شئ أخر يتبلب لقتفسري كتن بتإلمكتن 

 لقرج  .
لجملتل أمتم إمكتنقة  تهول  مث فتحت م ىن ذقك أهنت أكو  يف لقيولية ميوأ عوم لقرج قة لمل

ستات  لقولرد يف بذقك وهو مت يبتبق لال ت نصت ختصت لالطفتققة طيات رج قت إذل طاماإعبت  

                                                 
1
 .170قاوة م مر يشوي لملرجع لقستبق، ص د:  
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من لمل تهوة. ومن هات إمكتنقة طبيقق لالطفتققة بأثر  كني من لطفتققة فقات يف عيترة مت مل 28لملتدة 
 .1تم لألستس  يف مولجهة طلك لقووقةقيوأ نفتذ لقاظلقرج   على لألف تل لقستباة 

كمة، حول هذل لألخري ولختصتص لحمل من لقاظتم لألستس  طرحت إشكتال 124قكن لملتدة 
ل لالنامتم إىل لقاظتم، أن طبتقب طأجقل لختصتص لحملكمة بتقاظر ولقيت أجتز  قلوول لقيت طاي

م لألستس  علقه هذه لألحكتم يف جرليم لحلرب ملوة سيع ساول  طيوأ من طتريخ بوأ سريتن لقاظت
قك د ط و طبيقات قلميوأ لق تم لقستيو يف لقاولنني لق تدية لقوطاقة وهو سريتهنت فوري وميتشر. و

دون خوف من لق ودة إىل لملتض   إىل لقاظتم لألستس  قلمحكمة لالنامتمع لقوول على قتشجق
قيل لالنامتم إىل لقاظتم لألستس  وإثترة لقيحث يف لنجرليم لقيت طكون هذه لقووقة قو لرطكيتهت 

  2قلمحكمة
و ب و طوضقح لالختصتص لقزمين هلقئة لحملكمة، و مت طثريه من لإلشكتال ، سوف حنتول طيقتن 
نبتق سريتن نصوص لقاظتم لألستس  قلمحكمة ، و ق ل أهم ميوأ ياوم علقه هذل لقاتنون، وهو 

ميوأ شرعقة لنجرمية و لق اوبة نصت على ميوأ أن ال جرمية و ال عاوبة إال باص أو مت يسمى 
 ميوأ شرعقة لق اوبة  23من لقاظتم لألستس ، ميوأ شرعقة لنجرمية و نصت لملتدة  22لملتدة 

، هو عوم رج قة لقاولعو لنجاتيقة لجملرمة إىل لملتض  ، فال ميوأ لقشرعقةقكن لقاتقجة لملتدة على 
ق اتب طسري بأثر فوري ل أن قتعوة لقتجرمي و ، م ىن ذقك3سري على لألف تل لقالحاة قافتدهت 

( على أنه " ال يسأل لقشخص جاتيقت 24/1ال طرطو إىل لخللف،و هو مت نصت علقه لملتدة )و 
   4" ن سلوك ستبق قيو  نفتد لقاظتممبوجب هذل لقاظتم ع

                                                 
1
 .55-54، ص 2008د:لقبتقب نصر لقوين بومستحة ،لحملكمة لنجاتيقة لقووققة شرح لطفتققة رومت متدة مبتدة  ،دلر هومة   

2
 . 317ص    2005لق ربقة لقاتهرة ،أقبي ة  نيقل مصبفى إبرلهقم خلقل ،آققت  لحلمتية لقووققة حلاوق لإلنستن ،دلر لقاهاة د: 

3
إىل لملتض  ه  أن طلك لقاولعو طتامن لحلو لألدىن من حريت  لألفرلد و حاوقهم و ققس من لق ول  ةلحملكمة من طارير عوم رج ة لقاولعو لنجاتيقة لنجرمي  - 

لإلفرلد  ةن طلك كتنت ماررة يف ذقك لقوقت، و لقاول بغري ذقك ي ين حمت سام تقيتهم على أف تل كتنت ميتحة وقت لرطكتهبت، أو لحلكم علقهم ب اوبت  لشو م
ر يشوي ، مرجع لقستبق ، عن أف تل لرطكيت يف وقت ال طوجو فقه طلك لقاتعوة لنجاتيقة لجملرمة ، و يف هذل إهولر مليوأ شرعقة لنجرليم و لق اوبت  ، أ. قاوة م م

 . 173ص 
4
من لقاظتم لألستس  : لنظر : دكتور حممود شريف بسقوين ، لحملكمة لنجاتيقة لقووققة ، لملرجع لقستبق  11بيق   هو لملتدة و إن كتن موضع هذه لقفارة لق - 

 .  151،ص 
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مة يه قيل بو  نفتد نظتم لحملكال يسأل جاتيقت عن أي سلوك لرطك م ىن هذل لقاص: أن لقشخص
 إن كتن لقسلوك يشكل جرمية.، حىت و لقستقفة لقذكر 126لنجاتيقة حسب مت قررطه لملتدة 

، كذقك ن سلوكهم أمتم حمتكم ختصةلستثات ل إن هذل لمليوأ ال مياع من حمتكمة مرطكية لنجرليم ع
لقيت طشكل حملتكمة جمرم  لحلرب طتملت أن سلوكهم جمرم أصال حسب قولعو لقاتنون لقوو ي 

تكم حمكمتت نور مربح و طوكقو وحمكمتت ، و ماتل هذه لحملي ، سول  أكتنت لطفتققة أو عرفقةلنجات
                                              1حمكمة سريلققون يوغسالفقت لقستباة و 

قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة بأثر فوري  إذن فإذل كتنت لقاتعوة لق تمة، ه  سريتن لقاظتم لألستس 
هذل ، فتن  لقاتنون أملتديت يف قاقة م قاة، غريمىت كتن هاتك قتنون أصلح لملتهم ، فإنهميتشرو 

 .لقاتنون لقصلح هو لقذي سقبيق
و يثري ميوأ طبيقق لقاتنون لألصلح لملتهم بأثر رج   مسأقتني مهمتني طتمثل لألول يف حتويو 

 ر لقوعوى  لنجاتيقة لقاتنون لقذي ميكن إن جيري علقه ط ويل أو لقتغقري عاو نظ
لقاتنون لنجويو قلمتهم من  لمل تيري لمل تموة قتحويو موى صالحقةو لقثتنقة : طتمثل يف ط قني 

 .عومهت
من نظلم رومت لألستس ، قو ( 21فتقاسية ملسأقة حتويو لقاتنون لقولجب لقتبيقق أحنو لملتدة )

 : مصتدره يف حتال حصر  
رليم و لقاولعو لإلجرليقة و قولعو لإلثيت  لخلتصة بتحملكمة هذل لقاظتم لألستس  و أركتن لنج -1
. 
حقثمت يكون ذقك ماتسيت، لمل تهول  لقولجية لقتبيقق و ميتدئ لقاتنون لقوو ي و قولعوه مبت   -2

 يف ذقك لمليتدئ لملاررة يف لقاتنون لقوو ي قلماتزعت  لملسلحة .
مة من لقاولنني لقوطاقة قلاظم لقاتنونقة يف ت لحملكدة لق تمة قلاتنون لقيت طستخلصهو إال : فتملت -3

 لق تمل ، مبت يف ذقك ، حسيمت يكون ماتسيت . 
 : ه مصورلنو بذقك يكون لقاتنون لقولجب لقتبيقق أمتم لحملكمة ق

                                                 
1
 .58.54ص  2004،دلر لقفكر لنجتم   لإلسكاورية د:عيو لقفتتح بقوم  حجتزي ، لحملكمة لنجاتيقة لقووققة ، - 
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ألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة، وكذقك مصتدر أصلقة و طتمثل يف نظتم رومت ل -1
 2مث ميتدئ لقاتنون لقوو ي و قولعوه   1ة لمل تهول  لقووققة لقشترع

 و ميتدئ و قولعو لقاتنون  3و لملصتدر لقثتنوية و طتمثل يف لمليتدئ لقاتنونقة لق تمة  -2
 .يف حوود م قاة 4لملستموة من أحكتم لحملكمة و ذقك لق رف لقوو ي 

  لنه ال عاوبة أكو 23ال باص و لملتدة أقر  صرلحة بأنه ال جرمية إ 22و قكن و مبت أن لملتدة 
يف اصوص علقهت صرلحة ال بتنجرليم و لق اوبت  لملن لملتهم أمتم لحملكمة ال يؤلخذ إال باص فتإ

كتن قصتحل   و طغقري يف هذل لقاصوص، وأذل مت حصل أي ط ويل لقاظتم دون غريهت، و بتقتت ي إ
ذل مت قبيع، إبتخرى من عرف و غريه، قكن، لملتهم فهو لقذي جيب أن يبيق دون لملصتدر لأل

حوث لقتغقري فقهت فتنه يست تن هبت يف لقتفسري فاط و قكن دليمت يف لحلوود لقيت ياص علقهت 
  5لقاظتم لألستس  .

ستس  قو لخذ بتمليتدئ لق تمة قلاتنون لنجاتي  أن نظتم رومت لأل بذقك و كخالصة ملت سيق ناول
ح صالقولنني لإللستثىن من ذقك  وري وثر فلقرج قة نصوص لقاظتم و سريتهنت بأ، فأخر عوم 

ر ل صوو يح قلمتهم مىت عول لقاتنون لقاومي قصالحقث طيق ميوأ لألخذ بتقاتنون لإل قلمتهم
خذ ب ني لالعتيتر بأن لقاتنون لقوحقو لمل تو به يف هذل لجملتل هو لحلكم لقاهتي  ضو لملتهم مع لأل

 رومت لألستس  .

                                                 
1
ربم لقوول يف شأن من شؤون لقووققة ، و لقشترعة ماهت ه  لمل تهول  لق تمة لقيت طربم بني عود غري حموود من لقوول يف و لمل تهول  ه  لطفتققت  ط  -   

 أمورهتم لقوول مجق ت أو يكون لقغرض ماهت طسجقل قولعو م قاة دليمة قتاظقم عالقة دوققة عتمة .
2
لقهت يف لمل تهول  و قكاه م رتف هبت دوققت مثل لمليتدئ لقيت حيكم لحلرب و طتاماهت قولنقاهت و و قولعو لقاتنون لقوو ي و ميتديه ه  طلك لقيت مل ياص ع -  

 أعرلفهت .
3
ت ، و قو لشرتط فقهت و ياصو بتمليتدئ لق تمة قلاتنون : طلك لمليتدئ لق تمة قلاتنون لقولخل  شرط أن يكون لمليوأ ي ترب فإنه من لقوول لملختلفة يف جمموعه - 

 مت لألستس  أن طكون ميتدئ مستخلصه من لقاظم لقاتنونقة لمل رتف هبت يف لق تمل.نظتم رو 
4
من لقاتحقة  و لق رف لقوو ي هو إطيتع لجملتمع لقوو ي قتصرف م ني خالل فرتة طويلة حبقث يتوقو لإلحستس بأن لنتهتج هذل لقتصريح قو أصيح أمر ملزمت - 

 لقاتنونقة .
لنجرمية و لق اوبة يف لقاظتم لألستس  قلمحكمة فإنه ال ميكن لقلجو  إىل لق رف كوسقلة قتارير عاوبة أو مستع صفة لنجرمية على  قكن لنظرل العتمتد ميوأ شرعقة

 ف ل م ني ققس قه هذل لقوصف حسب لقاظتم لألستس .
 .65إىل  62أنظر: عيو لقفتتح بقوم  حجتزي، لملرجع لقستبق، ص 

5
 . 57رجع  لقستبق، ص د: عيو لقفتتح بقوم  حجتزي، لمل- 
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ختتص باظر  عن لالختصتص لملكتين : فإن لحملكمة: أمت هذل عن لالختصتص لقزمين قلمحكمة
دوقة طسجقل لقسفقاة أو  1لنجرليم لقيت طاع يف إقلقم كل دوقة طرف وقو طصيح طرفت يف نظتم رومت

 كتنت لقووقة طرفت، أو كتنت لقووقةرة إذل وق ت لنجرمية على متاهت و أو لقبتي
إذل كتنت لقوول لقيت وق ت على  تلقيت حيمل جاسقتهت لقشخص لملتهم طرفت يف لقاظتم أم -2

 طلك لنجرمية  قست طرفت يف لقاظتم ، فتقاتعوة أن لحملكمة ال ختتص باظرلنجرمية ق أكلقمهت
قاقة  إال إذل قيلت لقووقة بتختصتص لحملكمة يف نظر لنجرمية أممت لحملكمة لقصالحقة يف نظر أي

 يف لقاظتم تلقووقة لمل اقة طرفمن و بفض لقاظر عمت إذل كتنت حتتل إققهت من قيل جملس لأل
 2أم ال. 

 : االختصاص الموضوعي للمحكمة الفرع الثالث
هبت  لملاوطمتترس لحملكمة لنجاتيقة لقووققة لختصتصت  جاتيقة عويوة يف جمتل عملهت لقااتي  

قولعو لإلجرل ل  و لإلثيت  و عاتصر لنجرمية ، و ق ل من بني أهم طيات قلاظتم لألستس   و 
تهتت لقاظر يف لقوعتوى لمل روضة علقهت و لملتاماة إحتقة لملتهم علقهت إلجرل  حمتكمته لختصتص

 الرطكتبه إحوى لنجرليم لملاصوص علقهت يف لقاظتم لألستس  . 
و عن لقيحث يف لختصتصت  لحملكمة لنجاتيقة لقووققة يتبلب مات لقيحث يف لنجرليم لقيت دخل 

تصتصهت لقااتي  يف نظر لقوعتوى لملوضوعة أمتمهت خلختصتص ، و من مث حتويو نبلق ل يف
على أنه "  5بشأن هذه لنجرليم، و أن نص لقاظتم لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة يف لملتدة 

ياتصر لختصتص لحملكمة على أشو لنجرليم موضع لهتمتم لجملتمع لقوو ي بأسره ، و قلمحكمة 
 :  3لنجرليم لآلطقة مبوجب هذل لقاظتم لألستس  لختصتص لقاظر يف

 جريمة اإلبادة الجماعية  -1
  جرائم ضد اإلنسانية -2
 جرائم الحرب  -3
 جريمة العدوان  -4

                                                 
1
 .329.قياتن ص 2001عل  عيو لقاتدر لقاهولج  ،لقاتنون لقوو ي لنجاتي  ،ماشورل  حل ي لحلاوققة،لقبي ة لألوىل د: 

2
 من لقاظتم لألستس . 12و  11أنظر لملتدطني  - 

3
 142،ص 2006اوققة طي ة لألوىل ققول جنقب حممو، لحملكمة لنجاتيقة لقووققة حنو لق ولقة لقووققة ،ماشورل  لحلل ي لحل د: 
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 :جريمة اإلبادة الجماعية أوال
: ه  مفتهقم ط رب  اس لقيشري أو جرليم إبتدة لنجاسجرمية لإلبتدة لنجمتعقة أو جرليم إبتدة لنج
هتوف إىل لقاات  على لنجاس لقيشري و لستئصتقه من  كلهت عن م ىن ولحو و هو لألف تل لقيت

دولسوي أن هتطه لنجرليم رغم عوم إنصتفهت  بتولفر لقاصو لنجاتي   ،والحظ لقفاقه1مكتن م ني
قلاات  على مجتعة وطاقة أو عاصرية أو دياقة إال أن دقك ال ي فقهت من كوهنت جرمية ضو 

 2لإلنستنقة
حني  1933يه إققهت لق تمل عتم او ط 3لقاومية قوم لقيشرية ذلهتت جرمية لإلبتدة ط ترب من لنجرليم 

( إىل خبورة هذه لألعمتل و دعت إىل جترميهت ، كمت  lemkemر لقفاقه لقيوقوين ) لققمكني تأش
 لققونتنقني  لالصبالحنيسم ، حقث أنه لخذ لقتسمقة من جع إققه لقفصل يف طسمقتهت هذل لالير 
 (genosو لقذي ي ين " ل ) ( نجاس " وcide  و لقذي ي ين " لقاتل " و كون بذقك كلمة )

genocide  . أي إبتدة لنجاس و قو لعتربهت جرمية لنجرليم 
( و بوأ  يف لقسريتن 9/12/1948مم لملتحوة هذه لالطفتققة يف )و قو أقر  لنجم قة قأل

   4.ت( وطاا  هذه لالطفتققة ماع لإلبتدة لنجمتعقة و لق اتب علقه12/01/1951)
طفتققة كتنت  لنجم قة لق تمة قألمم إقرلر هذه لالقيل  1964و يف لحلتدي عشر من ديسمرب عتم 
إن إبتدة لنجاس ه  إنكتر حق لقوجود وقو جت  فقه " 96لملتحوة قو أصور  قرلرهت رقم 

، هذل لإلنكتر حلق كتقاتل لقذي ميثل إنكتر حق لقشخص يف لحلقتة  شرية بأكملهتنجمتعت  ب
و ، سول  من نتحقة لقثاتفقة أرلر جاسقة، و يصقب لإلنستن بأضيتاتىف مع لقامري لق تمد لقوجو 

                                                 
1
 . 313د: عيو لقفتتح بقوم  حجتزي، لملرجع لقستبق، ص  - 

2
 . 72،ص2006،د :عيو لق زيز لق شتوي ،أحبتث يف لقاتنون لقوو ي لنجاتي  ، دلر هومة قلبيتعة ولقاشر ولقتوزيع لنجزلير ،لنجز  لقثتين ،طي ة لألوىل   

3
تس  لقيت طامات حروبت قتمت و هوفت إىل لإلبتدة لألجاتس لقيشرية ، طذكر ماهت مت حوث من غزو لملغول قليشر حقث محل لقتتريخ لقكثري من لمل - 

من إبتدة لقسكتن لملون و لقوول لقيت لستوقول علقهت ، و من مث لنجمتعت  لقصلقيقة و مت حوث فقمت بني مآس متثلت يف إبتدة لق رب  هلإلسالم  ، و مت لرطكيو 
أثتر  كمت دلف ت أوروبت و بتل هذه لنجرمية و ذقك من خالل مت حصل من جمتزر بشرية يف لحلربني لق تملتني لألول و لقثتنقة، و مت خلفه ذقك منلملسلمني ،  

 خبرية على لألمن و لقسلم و لقووقتني .
4
 .147د:عل  يوسف لقشكري ،مرجع ستبق،ص- 
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 ة، لألمر لقذي ال يافق و لقاتنونطستهم هبت هذه لنجمتعة لقيشري من نتحقة لألمولل لألخرى لقيت
 1.لألخالق  و ماتصو لألمم لملتحوة

أن لقوول و )طار( باوهلت: " أ (confirm)طفتققة لستخومت قفظ ولملتدة لألوىل من هذه لال
بتدة لنجاس لقيشري مت ي ين أن جرمية إ ،تنون لقوو ي "هذه لنجرمية طاع يف لقا ف طار بأنطرللأل

 . أالطفتق ققة لق رفقة و ققس إىل لملصور طستاو إىل لقاولعو لقوو 
يف قتل أفرلد  جرمية لإلبتدة بأهنت لرطكتب أعمتل م قاة طتمثل 1948لملتدة لقثتنقة من لطفتققة و 

لنجمتعة أو إحلتق ضرر جسمتين أو عاالين جسقم بأفرلد مجتعة أو طومر فرض ظروف م قشقة 
  .من شأهنت أن طؤدي إىل طومري لنجمتعة بشكل كل  أو جزي ، أو نال لقصفتر

فرض طولبري من شأهنت إعتقة لقتولقو دلخل لنجمتعة   أو 2قسرل من مجتعة على مجتعة أخرى 
ظتم مث نص علقه يف ن ورميورجطفتققة كرست لمليوأ لقذي لستار علقه يف حمتكمت  نكذقك فتن لال

ق اوبة لرطكب عفت  من لو لق سكرية يف لإلقلصفة لقرمسقة أأنه ال لعتول  لحملكمة لنجاتيقة لقووققة، و 
ختص لقذي لرطكيول أو لق سكرية ققست مربر حلصتنة لألشن لقصفة لقرمسقة هذه لنجرمية مب ىن أ

 3من لالطفتققة. 3لقيت نصت علقهت لملتدة ه لنجرليم و هذ
 يةالجرائم ضد اإلنسان :ثانيا

لى أنه :"ي و جرمية ضو لإلنستنقة: من نظتم لحملكمة لنجاتيقة لقووققة ع لألوىللقفارة  7طاص لملتدة 
دى ين م تنتة شويوة أو يف أ ل لقيت طاسب عموللألخرى ذل  لقبتبع لملمتث نستنقةلقالإلألف تل 

 خبري يلحق بتنجسم أو بتقصحة لق القة أو لقيونقة " 
متس لقصفة  ط ترب لنجرليم ضو لإلنستنقة من أكثر لنجرليم لرطيتطت حلاوق لإلنستن ذقك أهنتو 

، فإمت أن هتورهت كلقة أو أهنت حتط من ققمتهت ممت يتاتىف مع مت يس ى لجملتمع لإلنستنقة يف لإلنستن
  4و دوققة ة دلخلقة أإسيتغ لحلمتية علقهت سول  محتياوق لإلنستن و تحاقاه من إرست  حللقوو ي ق

                                                 
1
 . 261ص  1999،دلر لقاهاة لق ربقة لقاتهرة ،طي ة لقثتنقة ميتدئ لقاتنون لنجاتي  لقوو ي مشتر هلذل لقارلر قوى د/ أشرف طوفقق  مشس لقوين، - 

2
 .  262د: أشرف طوفقق مشس لقوين، لملرجع لقستبق ن ص  - 

3
 . 324د :عيو لقفتتح بقوم  حجتزي، لملرجع لقستبق، ص  - 

4
 .  193د: قاوة م مر يشوي ،  لملرجع لقستبق ، ص -  



 اآلليات القضائية الدولية الجديدة لحماية حقوق اإلنسان                  الفصـل الثـاني:
 

 88 

لقذي وض ته نجاة لقاتنون لقوو ي عتم ، و ة لنجرليم لملخلة بسلم لإلنستنقةقاو عرف مشروع موونو 
 : ، لنجرليم ضو لإلنستنقة كمت يل 1996

لرطكتبه بشكل ماتظم أو نستنقة كل ف ل من لألف تل لقتتققة عاو ياصو بتنجرمية لملرطكية ضو لإل
 : مثل 1مت  أو من أي ماظمة أو مجتعةحوى لحلكو ياور نص من إعلى نبتق ولسع أو 

 لقاتل لق مو  -1
 لإلبتدة  -2

 لقت ذيب -3

 تق لالسرتق -4

 اقة دياقة أو أثألسيتب سقتسقة وعاصرية أو  لالضبهتد -5

ولحلريت   تك لحلاوقدياقة لقذي يشمل لنتهثاقة أو لقاظتم  ألسيتب عاصرية أو أ لقتمقز -6
 يؤدي إىل إحلتق ضرر جسقم جبز  من لقسكتن لألستسقة قإلنستن و 

 .قلسكتن  أقاسريلإلب تد لقت سف  أو لقاال  -7

 .لقت سف  لالحتجتز  -8

 .شختص سري قأللالختفت  لقا -9

 .خرى من لالعتول  لنجاس  لالغتصتب و لقوعترة لقاسرية و لألشكتل لأل -11

مت بتقسالمة لنجسوية أو لق القة أو بتقصحة أو نستنقة لقيت يلحق ضررل جسقلألعمتل لقال -11
 .، و لإلصتبة لنجسوية لنجسقمة" ، مثل لقاشويةقكرلمة لإلنستنقةبت

، أسفر  لنجهود لقووققة لقستباة عن نتتيجهت، حقث جرى، 1998ستس  ق تم ومع نظتم رومت لأل
دول لق تمل، حقث  نستنقة يف م تهوة دوققة لعتموهتت أغلبوألول مرة، ط ريف لنجرليم ضو لإل

ف تل لقيت تم بت ريف قلجرليم ضو لإلنستنقة مع إيرلد قتيمة بتألجت   لملتدة لقستب ة من لقاظ
  2.هذه لنجرليم، و وضع ط ريفت  هلت طوخل ضمن

                                                 
1
 153قشكري ،مرجع ستبق،صد:عل  يوسف ل 

2
 من نظتم رومت لألستس  .  7أنظر لملتدة  - 
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ستس ، جنو أهنت طاع جمموعة شروط جيب طولفرهت يف هذه لملتدة لقستب ة من لقاظتم لألبتستارل  و 
 :لخلمسة وه  هذه لقشروطنستنقة، و حق طاورج ضمن لنجرليم ضو لإل فقهتف تل لملذكورة لأل
 .إطتر هجوم ولسع لقابتق أو ماهج  جيب أن طرطكب لنجرمية يف -1
 أن يوجه لهلجوم ضو أية جمموعة من لقسكتن لملونقني . -2
 كون لملرطكب على علم بتهلجوم .  -3
 ستس متققزي عوم لشرتلط لرطكتب لنجرمية على أ-4
 لشرتلط لرطكتب لنجرمية بتقازلع لملسلح. عوم -5

 نستنقة فاو ورد طفسريهت يف لقفارة لقثتنقةستنقة لملشتوقة يف لنجرليم ضو لإلنإف تل لقالن لألأمت ع
 ه  أوىل لنجرليم  من لملتدة لقستب ة من لقاظتم لألستس  فكتنت جرمية لقاتل لق مو

 لقاتجم عن حكم زهتق لقروح غريل إبوين أي شكل من أشكت ضو لإلنستنقة، ولقاتل لق مو
نستين لقذي ي تقب علقه ، ويستوي كون لقف ل لقإل1عولم عن حمكمة خمتصة قتنوين صتدر بتإل

، أمت لنجرمية لقثتنقة 2لقشهود، لرطكب باصو لقاتل أو نتج عاه لقاتل لق مو كاتقجة حتمقة قه 
 لقفرع لألول من لملبلب قتفصقل فقهت يفلملصافة كجرمية لإلنستنقة أو ه  جرمية لإلبتدة قو ييني لو 

حوى أو مجقع تق وهو أن ميترس مرطكب لنجرمية إلقف ل لحملظور لقثتقث هو لالسرتقلألول و 
أو أشختص كأن يشرتيهم أو ييق هم أو ي ريهم أو بت  لملتصلة بتحلق يف ملكقة شخص لقسل

، و ختصة لقاست  و 3ة ي تقيهم أو كأن يفرض علقهم مت متثل ذقك من م تملة ستقية قلحري
 لألطفتل .

مل يشرتط رومت بني لنجرليم ضو لإلنستنقة و ي قلسكتن فاو لعتربه نظتم ال لقاسر عن لألب تد أو لقاو 
 دية أمت فقمت خيص لقف ل لخلتمسيف هذه لنجرمية وجوب كون لقاسر بتست متل لقاوة لملت

 

                                                 
1
 . 199أ.قاوة م مر يشوي، لملرجع لقستبق ص  - 

2
 . 481د: عيو لقفتتح بقوم  حجتزي، لملرجع لقستبق ص  - 

3
 . 539د: عيو لقفتتح بقوم  حجتزي، لملرجع لقستبق ص  - 
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ف يف لقاظتم لألستس  قلمحكمة  ر لحلرمتن لقشويو من لحلرية لملونقة فإنه مل ي وهو لقسجن و  
 سيب ذقك أن كل لقوول طبيق عاوبة لقسجن على لجملرمني .و 
ياصو به من لنجرليم ضو لإلنستنقة و  لعتربهتألستس  كذقك على جرمية لقت ذيب و نص لقاظتم لو 

موجود حتت سقبرة ط مو إحلتق أمل شويو و م تنتة شويوة سول  أحلتن بونقت أو عالقت بشخص 
 .إشرلفه لملتهم و

هت يف لملولثقق لقووققة لق تمة وقكاه مشل أف تال غتصتب لمل تتد جترميويشمل لقف ل لقستبع جرمية لال
أو أي لقت اقم لقاسري و أخرى وهو لالستي تد لنجاس  ولإلكرله على لقيات ، ولحلمل لقاسري، 

 على ذل  لقورجة من لخلبورة . 1شكل أخر، من  أشكتل لق اف لنجاس  
ف ل لالضبهتد فاو س ت ب ض لقوقود لملشتركة يف مؤمتر رومت إىل حوطه من جمموع أمت عن 

سيتب لنجرليم ضو لإلنستنقة ذقك أن لالضبهتد قو يتم على أية مجتعة حمودة من لقسكتن أل
 قاقة أو ثاتفقة أو دياقة أو مت لاة باوع لنجاس ) ذكر و أنثى ( سقتسقة أو عرفقة أو أث
ف ل لق اصري ، فاو فت  لقاسري قألشختص ، و جرمية لققني و مهت لالختأمت عن لقف لني لقيتق

 نستنقة لجملرمة متر رومت بامهمت إىل لألف تل لقالجنحت لقوول لملشتركة يف مؤ 
 جرائم الحرب.:رابعا

 ولملآس بأسلحتهت لقرهقية وأغرقت لق تمل يف حبتر لقومت  ولقوموع جت   لحلرب لق تملقة لقثتنقة 
ولملونقني ولقاست  ولألطفتل ولق جزة، لقذين لق شرل  من لملاليني لقيشر، من لحملتربني  إبتدة بسيب

 ت يكلملستوى لق تمل  ملولجهة هذه لقا مفوضت  علىوطارر إجرل   ققس هلم أي دور يف لمل ركة
كتنت طتخذه لحلروب، فاو   ينستين لقذإلقلولحلو من ويال  لإلجرلم لقوو ي، ونتقجة قلوجه 

وكتن  2هتتلأعرلف لحلرب وعتد صة نصفه لقثتين حمتوال  عوة قتاانيارن لقتتسع عشر، وختشهو لق
 من لمل تهول  لق تمة قكل أبرلزهت:ذقك يف جمموعة 

 ولقيت وض ت قولعو م تملة لحملتربني يف لحلروب لقيحرية.  16/04/1856يس لطفتققة بتر  -1

                                                 
1
 . 610-562بق، ص د: عيو لقفتتح بقوم  حجتزي، لملرجع لقست - 

2
 .207قاوة م مر يشوي، لملرجع لقستبق، ص  أ  
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بتحسني حتقة لنجرحى يف مقولن لقاتتل، ولخلتصة  22/08/1864لطفتققة جاقف لملا اوة يف  -2
  06/07/1906وطي تهت لطفتققة أخرى يف 

لملا اوة يف عتم  بأحكتم لحلرب لقربية ولقثتنقةولخلتصة  1899لطفتققة الهتي لألوىل عتم  -3
ن لحلرب، كذقك عاو  يف قلسفن لقتجترية عاو إعالولخلتصة بتحويو لملركز لقاتنوين  1907

وقامتن لحلاوق  1ملولجهة هذه لقكولرث 1949أغسبس  12 بتتريخ طفتققت جاقف عوة ل
 ه : 2لإلنستنقة يف فرتل  لحلرب وهذه لالطفتققت 

 أفرلد لقاول  لملسلحة يف لملقولن.لالطفتققة لألوىل: ختصة بتحسني أوضتع لنجرحى ولملرضى من  -
 .ختصة بتحسني أوضتع مرضى وجرحى لقاول  لقيحريةلالطفتققة لقثتنقة:  -
 لالطفتققة لقثتقثة: ختصة مل تملة أسرى لحلرب. -
 أثات  لحلرب.لالطفتققة لقرلب ة: ختصة حبمتية لملونقني  -
( 50، 13يف لملتدطني ) هتكر ذ  ردحرب أو جرمية  13مت يصل إىل لطفتققت  جاقف قاو عود  و 

، ن لالطفتققة لقثتقثةم 130( من لالطفتققة لقثتنقة ولملتدة 51، 44من لالطفتققة لألوىل ولملتدطني )
 لملذكورة يف مت يل :وطتمثل فئت  لنجرليم  3من لالطفتققة لقرلب ة 147ولملتدة 

I.  علقهت لالطفتققت  لألربع:نصت لنجرليم لقيت 

حولث أالم كربى إ -4-    لقتجترب لقيقوقوجقة -3-لقت ذيب    -2-   ولق ملقاتل  -1
 لمل تملة غري لإلنستنقة. -6-سوية ولقصحقة ول ل  خبرية ضو لقسالمة لنجإي -5-ماصودة   

II. :جرليم ورد  يف لالطفتققت  لألوىل ولقثتنقة ولقثتقثة 

ذ على نبتق ولسع ولقيت طتخومتلكهت بصورة ال طربرهت لقارورل  لق سكرية ختريب لألمولل  -7
 غري مشروع.

III.  ثتقثة ولقرلب ة:قل لالطفتققتنيجرليم ورد  يف 

 

                                                 
1
 .670:عيو لقفتتح بقوم  حجتزي ، لملرجع لقستبق ص  د  

2
 .164د:عل  يوسف لقشكري ،مرجع ستبق،ص 

3
 .672: عيو لقفتتح بقوم  حجتزي ، لملرجع لقستبق، ص  د  
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 مة يف لقاول  لق سكرية قووقة عووة قيالدهإكرله لقشخص على لخلو -8
حسيهت طفرضه لالطفتققت   نقة وحقتديةمن حاه يف حمتكمة قتنو م  شخص حم متن حر  -9

 لقووققة.
 مشروعةمتكن طولجوهم بصورة غري إقصت  لألشختص ونالهم من أ -10
 غري لملشروع.لالعتاتل  -11
 أخذ لقرهتين. -12
IV. لألوىل ولقثتنقة:نيورد  يف لالطفتققت لنجرليم لقيت  

نظرل ولألعالم لملمتثلة وقو مت جترمي هذه لألف تل  شترطهر وإ متل علم لقصلقب لألمحلستسو   -13
لألستس ، كتن على لقوول أن طتوىل لمل تقية على هذه لألف تل، خلبورهتت، وقيل صوور نظتم رومت 

 .شى ولمل تهول  لقووققةتمبت يتم طريق ط ويل طشري تهتتوذقك عن 
ستباة مت كتن يتم لقلجو  إىل إنشت  لحملتكم لنجاتيقة لقووققة لخلتصة مثل حمكميت يوغوسالفقت لقك
على نص نظتمهت  ،ولقويوباشو  لحملكمة لنجاتيقة لقووققة اقق عاتب جمرم  لحلربقتح رولنولو 

من لخلتمسة ماهت، و لملتدة يف   طوخل ضمن لختصتص لحملكمة ودقكيتلنجرليم لألشو خبورة لق
 بقاهت جرليم لحلرب.

من لقاظتم لألستس  قلمحكمة، على مخسني حكمت طاتول  218وقذقك فاو لشتملت لملتدة 
 .جرليم لحلرب لملختلفة، ولقيت قسمت إىل أربع فئت  من لنجرليم لملذكورة

لنتهتكت  جسقمة الطفتققت   ت على جمموعة لنجرليم لقيت ط ولقفئة لألوىل، فاو لشتمل فأمت
قهم أحكتم لطفتققة ربع، إضتفة إىل أف تل ضو لألشختص أو لملمتلكت  لقوين حتملألجاقف 

     1جاقف ذل  لقصلة
قلاولنني أمت لقفئة لقثتنقة: فاو لشتملت على جمموعة لألف تل لقيت طشكل لنتهتكت  خبرية 

 2رية على لقازلعت  لملسلحة لقووققةولألعرلف لقست

                                                 
1
 مة.أ، من لقاظتم لألستس  قلمحك 02لقفارة  08أنظر لملتدة   

2
 ب، من لقاظتم لألستس  قلمحكمة. 02لقفارة  08أنظر لملتدة   
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يف حتقة نزلع مسلح غري دو ي وه  متثل لنتهتكت  لنجسقمة  طاع أمت لقفئة لقثتقثة: وه  جرليم لقيت
 1قلمتدة لقثتقثة لملشرتكة بني لطفتققت  جاقف لألربع 

على ذل  لقفئت  وه  لنجرليم لقيت طاع أثات  لقازلعت  لملسلحة غري لقووققة أمت لقفئة لقرلب ة: 
 2ضبرلبت  ولقتوطرل  لقولخلقةلاللملاصوص علقهت يف لقفئة لقثتقثة، دون أن طسري على حتال  

ملتدة د لقيت جت   هبت لختصة، ميكن مالحظة أن أغلب لقياو وفقمت خيص جرليم لحلرب  خريل،وأ
ن كتن ، وإسول  قتنون الهتي أو قتنون جاقفجز ل من قتنون دو ي ستبق لقثتماة من لقاظتم ط ترب 

لنجاسقة، حقث  وأبرزهت لنجرليم   الت  بأحكتم أكثر طبورل يف ب ض لجملقو جتلقاظتم لألستس  
 ة من لنجرليم لملذكورة بشكل سبح  يف لملولثقق لقووققة لقستباة.كتنت هذه لقفئ

    جريمة العدوان. خامسا:
ولن لقيت نص علقهت لقاظتم لقووققة أيات لقاظر يف جرمية لق و ويوخل ضمن لحملكمة لنجاتيقة

بأن لحملكمة لنجاتيقة لقووققة متترس لختصتصهت  5/2لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة يف لملتدة 
يتم لعتمتد حكم ي رف هذه لنجرمية وحيود شروط ممترسة لحملكمة  متإزل  جرليم لق وولن عاو

مع أحكتم لألمم  لملتصل إققه متساتوجوب كون لحلكم هذه لقفارة  ، كمتالختصتصهت إزل 
لملتدة لألوىل ولقثتقثة  ، مثتين مولد طوردنجم قةلقذي ولفات علقه لو  وطامن ط ريف لق وولن لملتحوة.

 ماهت الرطيتطهت لمليتشر بت ريف لق وولن 
 مت هو لست متل لقاوة لملسلحة من قيل دوقةمن لقارلر على أن لق وولن نصت المادة األولى: 

طرياة ال طتال م مع شرعقة  ةالهلت لقسقتس  أو أيدوقة أخرى أو سالمة أرلضهت ولستا ضو سقتدة
 لألمم لملتحوة، كمت يتاح من هذل لقت ريف أن كلمة دوقة،

ماظمة لألمم  ة مت أو م رفة مت إذل كتنت عاول يفبووقمبسأقة لالعرتلف  مست ملة دومنت -1
 لملتحوة.

 "جمموعة دول". طتامن عن لقلزوم مفهوم -2

                                                 
1
 ب من لقاظتم لألستس  قلمحكمة.8/2أنظر لملتدة   

2
 .214قاوة م مر يشوي، لملرجع لقستبق، ص   
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دة عمتل لقولر من لأل يتت شروط ف ل لق وولن، فجت  فقهت  أن أطامافاو  :أما المادة الثالثة
 بأحكتم لملتدة لقثتنقة: م ال مع لالحتفتظ فقمت يل ، سول  جرى إعالن حرب أ

قووقة أخرى أو كل لحتالل  لملسلحة مت أو لهلجوم علقهت من قيل لقاول أرلض  دوقة  لجتقتح -1
أو لستقال  بتست متل لقاوة على أرض لالجتقتح أو لهلجوم عن  وإن كتن مؤقتت، نتجمعسكري 

 أخرى. دوقة
لست متل أي أنولع أسلحة و لملسلحة قووقة أخرى أأرلض  دوقة مت من قيل لقاول   قصف -2

 من قيل دوقة ضو دوقة أخرى. 
 .هت من قيل لقاول  لملسلحة قووقة أخرىطئلشو أو حصتر موليت دوقة مت  -3
أو  ةجوية أو ضو لقيحريو أ لحة قووقة مت ضو قول  مسلحة برية، حبرية،هجوم قول  مس -4

 لقبريلن لملوين قووقة أخرى.
ذه لقووقة بإرلدة هإذل لست ملت دوقة مت قوهتت لملسلحة لقيت متركز  على أرلض  دوقة أخرى  -5

قاول  على لألرض ل دل  متويو وجود طلك أو إ ،لملتولفق علقهت يف لق او  قلشروط لمل اقة، خالفت
 لألجل لملتفق علقهت.  لمل اقة إىل لب و من 

بأن طست مل هذه لألخرية طلك  خرىة مت وض ت أرلضهت حتت طصرف دوقة أت دوقققل إذل -6
 لألرلض  قلاقتم ب مل عوولين.

قلاقتم  و مرطزقةت  مسلحة، قول  غري نظتمقة أمسهت، زمرل أو مجتعإذل أرسلت دوقة مت ه  بت -7
 ودة أعاله.ة يلفت حو لألعمتل لحملبأعمتل قوة مسلحة ضو دوقة أخرى إىل درجة من لخلبور 

وبتقرجوع إىل لقاظتم لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة، وموقف لقوول من جرمية لق وولن، جنو 
أثات  مؤمتر رومت، حقث طليت جمموعة من لألخرية قو عرفت لق ويو من لملاتقشت  أن هذه 

مت طأيقوهم  جرمية لق وولن ضمن لختصتص لحملكمة وقولقوول ماهت أملتنقت وإيبتققت ومصر بإدرلج 
 من قيل لق ويو من لملشرتكني.
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وة قوور جملس لألمن يف طارير وجود حتقة عوولن من ر  إشكتققة أخرى، بني لقوول لملؤيكمت ثت
 من.من قيل جملس لأل عومهت، ولقوول لقرلفاة هلذل لقتوخل

لقاظتم وقذقك وهبوف لقتوققف بني هذه لآلرل  مجق ت، مت لالطفتق على نص لملتدة لخلتمسة من 
كمة، على أن ط رف لنجرمية يف كجرمية رلب ة طوخل ضمن لختصتص لحمل  ولقيت أورد  لق وولن

 وقت الحق خالل مؤمتر ي او ب و سيع ساول  من دخول لالطفتققة حقز لقافتذ.
 

 .اإلنسان حقوق لحماية الجديدة المبحث الثاني:اآلليات القضائية اإلقليمية
وق لإلنستن على لقوثتيق لق تملقة لملشتر إققهت أنفت إذ طوجو وثتيق ال طاتصر لحلمتية لقووققة حلا

إقلقمقة س ت إققهت جمموعة من لقوول إىل طكريس طاظقم لقوو ي إقلقم  حلاوق لإلنستن ممت ي ين 
وه  على وجه لق موم طستهوف  1وجود نصوص وقولعو قتنونقة إقلقمقة طتاتول هذل لنجتنب

قز هبت هذه لجملموعة لإلقلقمقة عن طريق إضتفة ملست  متقزهت من لالستجتبة قلافات  لقيت طتم
 لقوثتيق لق تملقة.

غري أن لقاتنون لقوو ي حلاوق لإلنستن لملاشأ بوثتيق إقلقمقة، ال بو من أن يكون ذل مغزى ب و 
، حقث مت بشكل عتم عوم لإلكثتر من قولعوه 2لقتشويه لقذي حلق به يف طلك لملاتطق من لق تمل

لاة حبرية لقرأي ولقتمثقل لقوميارلط  ولقتامقة لالقتصتدية، ومت فقهت جتحقم لقسلبت  حلق لق مل لملت 
لملسؤوققة لنجاتيقة  طثيقتجتترب يف جمتل ب وة ،كمت مر لجملتمع لقوو ي ولقصحة ولقت لقم لخل... 

وظقفة لقيت و دقك بغض لقاظر عن نوعقة لقوفرض لق اوبة لنجزليقة على مارتيف لنجرليم لقووققة 
جاتيقة إنشت  حمكمة هوه لنجرليم ،وبرز  غولة لحلرب لق تملقة لألوىل فكرة ضرورة   مارتفوميترسهت 

ىل غتية لحلرب لق تملقة ومل طكرس يف لقولقع لق مل  ودقك إدوققة ،إال أن هوه لقفكرة مل طتيلور ،
  وق ت يف إقلقمهت.   لقثتنقة حقث مت إنشت  حمكميت يوغسالفقت ورولنول إزل  لنجرليم لقيت

 

                                                 
1
 .244متزن ققلو رلض  وحقور لدهم عيو لهلتدميرجع ستبق، ص  د: 

2
 .187 د:ملى عيو لقيتق  حممود لق زلوي ،مرجع ستبق، ص  
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لقااتيقة  وقذقك ستكون درلسة ماسمة إىل مبتقيني. فف  لملبلب لألول طبرقت إىل لآلققت 
 لقوليمة. لقااتيقة لإلقلقمقة لملؤقتة ويف لملبلب لقثتين لآلققت  لإلقلقمقة

 .اآلليات القضائية اإلقليمية المؤقتة لحماية حقوق اإلنسانالمطلب األول: 
لق تملقة لقثتنقة كثريل من لالعتول ل  لقصترخة ال بسط ميتدئ لإلنستنقة من قتل شهو  لحلرب 

وط ذيب وهتجري، ولنتهتكت  جسقمة حلاوق لإلنستن ممت وقو أضرلر كل من لقفاهت  ورجتل 
لقذين لقرتفول ولرطكيول أبشع لنجرليم  ولملسئوقنيلقسقتسة على وجود حمتكمة لألفرلد لملتهمني 

 لقووققة.
رة طأسقس حمتكمة جاتيقة دوققة جت   قلحقلوقة دون وقوع حرب عتملقة أخرى، وقلحو من إن فك

 طصرفت  لألشختص ولقوول لقيت هتود لقسلم ولألمن لقوو ي من نتحقة أخرى.
جاتي  دو ي  قتااانيإن لحلرب لق تملقة لألوىل كتنت لملرأة لق تكسة ملوى حتجة لجملتمع لقوو ي 

وياوم جهتز قاتي  على طبيقاه. فظهر  لق ود من لقوعول  ولنجهود ألجل طاظقم هذه لقغتية 
 .1فتوزعت على عمومهت بني طلك لقيت صور  من لقفاهت  وطلك لختذ  طتب ت سقتسقت

وعاو لنوالع لحلرب لق تملقة لقثتنقة ومت صتحيهت من ويال  ومآس  أصتبت لقيشرية، ذقك أن 
ست  لقيت ملكهت أطرلف لحلرب حبق لقيشرية جتتوز  كل لحلوود فتجسو على أرض لقولقع لملمتر 

مت عتنته لقيشرية من صور لنجرليم لحلرب وعاومت وض ت لحلرب أوزلهنت بتطت قل قتن فظتعة لنجرمية 
لقووققة لقيت حلات لإلنستنقة، فتم لإلعالن عن هزمية دول لحملور أو ج ل لقفكرة لقيت لختذ  عن 
طصريح موسكو حاقاة، إذ أن مامون لقفكرة ياص على حمتكمة جمرم  لحلرب أمتم حمكمة 
جاتيقة شكل من قيل لحللفت  دون لإلشترة إىل كقفقة إجرل ل  طلك لحملتكمة، فظهر  لحملتكم 

وبرطوكول لألول  1949لقووققة لنجاتيقة عاب إقرلر لقتزلمت  لقوول لملت تقوة يف لطفتققة جاقف ق تم 
مبحتسية كل من ياتهك نصوصهت وأن حتتكم كل من يرطكب إحوى لنجرليم  1977م ق ت

لملاصوص علقهت يف طلك لالطفتققت  دون لقاظر إىل مرلكزهم، إذ طاوم بتسلقمه إىل لقووقة لقيت 
 طبتقيهم الختصتصهت مبحتكمتهم.

                                                 
1
 .28د:ملى عيو لقيتق  حممود لق زلوي ، لملرجع لقستبق، ص   
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 : المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا سابقا.األولالفرع 
طولقت لقتاترير من خمتلف لملاظمت  لقووققة لحلكومقة وغري لحلكومقة ولق ويو ، 1991ماذ عتم 

ليم لحلرب يتستقط من لملصتدر لألخرى حول لألوضتع يف يوغوسالفقت. لقستباة طتحوث على جر 
وطاتهك فقهت لملسكن ولحلرمت  ولألعرلض، وميترس فقهت لقت ذيب ولقتبهري  الفتآلبفقهت لقاحتيت 
 1ذقك من لالنتهتكت  لقصترخة قلاتنون لقوو ي لإلنستين لق رق  إىل غري

وأمتم هذه لقفاتيح مل ياف لجملتمع لقوو ي مكتوف لأليوي بل قتم بتق مل من خالل لألمم 
 لملتحوة من أجل وقف هذه لالهتتمت ، وإخالل لألمن ولقسالم يف يوغوسالفقت ستبات.

 .فيا السابقةليوغسال أسباب نشأة المحكمة الجنائية :البند األول
طقلة قرون عويوة وأحوثهت هو  عرف طتريخ شيه جزيرة لقيلاتن عوة صرلعت  حربقة ودياقة

وبوأ لقصرلع يف  2لالحتتدية سم مجهورية يوغسالفقتتلقصرلع لقذي حوث فقمت كتن ي رف ب
لألمر  م25/6/1992وسلوفقاقت لستاالهلمت يف  كرولطقت يوغسالفقت لقستباة حني أعلات كل من

لألسود، وبتقتت ي حوثت نزلعت  مسلحة بني لقاومقت   قذي مل يرق نجمهورييت صربقت ولنجيلل
ولملسلمني يف مجهورية لقيوساة ولهلرسك عاب لنفصتهلت  لملختلفة ختصة بني لقصرب ولقكرول 

 .3لقستبق عن لالحتتد لققوغساليف
بقة بتقورجة لألوىل ووجود لقصر  وق ل لألسيتب لألستسقة ورل  هذه لألزمة بصفة عتمة لألطمتع

لملسلمون لألغليقة إضتفة إىل ذقك يوجو  أقلقة صربقة وكرولطقة يف لإلقلقم لقيوسين، حقث يشكل
لإلسالم دياتً وقومقة هلم بقامت لقصرب يوياون بتملسقحقة  لقي و لقويين ولملذه ي، فتملسلمون يشكل

حقث كتن  لإلقلقم لحلقوي أمهقة هذل إىل بتملسقحقة لقكتثوققكقة، بتإلضتفة لألرثوذكسقة ولقكرول 
 .4لقووقة لالحتتدية لقستباة يشكل قلب

                                                 
1
 . 289ملى عيو لقيتق  حممود لق زلوي، لملرجع لقستبق ،صد:  

2
 .29ص. 1996بفرنست  حلاوق لإلنستن لقوو ي لحملتكم لقووققة لخلتصة.لمل هو.د. حممو أمني لملقولين 

3
 .16،ص 2002 مولجهة لقتبور لقااتي  لقوو ي،موكرة خترج قاقل شهتدة متجستري،جتم ة لنجزلير بودر هجرية ،وحوة لقاظتم لقاتنونقتقوو ي يف- 

4
 141ص 2000، لملاشورل  مركز لقورلست  ولألحبتث لقاتنونقة لقبي ة لألوىل  لنجزل ل  لقووققة . ،قبتهر ماصورد:لل 
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لقصرب لقذين يوعمهم لنجقش لقصريب  يف لحلاقاة فإن لقصرلع غري متكتفئ بني لقبرفني
ضو  ذقك لرطكب لقصرب خمتقفت  صرحية  ولقكرول ، ولملسلمني غري لجملهزين بتألسلحة ،وعلى

وقتلول لملونقني لألبريت  وطردول وشردول لآلالف  لقووققة، فأبتدول لقارى قلاتنون لقوو ي ولقاولعو
لنتشر  م سكرل  لالعتاتل لنجمتعقة لقيت مورس فقهت لشو  ولهلتربني من لملو ، كمت 1لملهجرين

ولنجرليم لقإلنستنقة، كمت مورس مت يسمى بتقتبهري لق رق  حقث لرطكيت  أنولع لقت ذيب لنجسوي
  . لإلعولمت  ولقوفن يف ماتبر مجتعقة لجملتزر ونفذ 

قلت تمل مع هذل لقازلع، وعلقه أصور لق ويو من لقارلرل   وقاو وجو جملس لألمن نفسه موفوعت
 :طلك لقيت ولكيت بولية هذل لقصرلع وحسيات أن نذكر ب اهت وختصة

مقثتق لألمم لجمللس طبيقات قلفصل لقستبع من  وهو أول قرلر لختذه م713/1991لقارلر رقم أوال:
لمل ترك، وجت  فقه حظرل عتمت وكتمال عن بقع لألسلحة  شهر من لنوالعألملتحوة وب و ثالثة 

  . لققوغسالفقة قألرلض  ولمل ول  لحلربقة ونالهت
لقووققة إىل هذه لألرلض ،مع  لقاتض  بإرستل جمموعة من لقاول  م724/1991رقملقارلر ثانيا:

على لملسلمني ال على لقصرب  لألسلحة كتن مفروضت عملقتىل أن قرلر حظر وصول إلإلشترة 
 . وكرولطقت ولقكرول  لقذين كتنت طصلهم لألسلحة عن طريق صربقت

بإدلنة سلبت  لنجمهورية لقفقورلققة لققوغسالفقة، وقرر لختتذ  لقاتض  م757/1992لقارلر رقم 
  .لحلظر لقيحري لملفروض علقهت عاوبت  ضوهت متثلت يف

لقصرب قلبتيرل  لق سكرية إال أن هذل لقارلر  لقذي مياع لستخولم م781/1992لر رقم لقار ثالثا:
حقث طوخلت قول  لحللف لألطلس  بأول  م12/4/1993ظل حربًل على ورق حىت طتريخ 

مبرلقية أجول  لقيوساة ولهلرسك طبيقات قارلر  طوخل هلت يف يوغسالفقت لقستباة من خالل لقاقتم
  . لحلظر لنجوى

ولقاتض  بتشكقل نجاة حمتيوة من لخلربل  مهمتهت درلسة  م780/1992  لقارلر رقما:رابع
 وحتلقلهت ولقتحاق من لالنتهتكت  لخلبرية نستينمبختقفت  لقاتنون لقوو ي لإل لمل لومت  لملت لاة

                                                 
1
 .42،ص2005لك قاشر ولقتوزيع لقاتهرة لقبي ة لألوىل:عل  يوسف لقشكري ،لقاات  لنجاتي  لقوو ي يف لق تمل متغري،إيرت  د 
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.ولملختقفت  لنجسقمة حلاوق لإلنستن لقيت جتري يف إقلقم يوغسالفقت لقستباة
1

 

يوغسالفقت لقستباة من  إىل حاقاة مت جيري يف إقلقم 1992طايه يف صقف  كمت أن لقرأي لق تم
ولهلرسك وطولقت  لنتهتكت  وخمتقفت  جسقمة حلاوق لإلنستن ختصة يف إقلقم لقيوساة

 .لق تملقةلقشهتدل  ولقتحاقات  ولملاتال  يف لقصحتفة 
 فقمت يت لق مبمترسة نجاة حاوق لإلنستن عوة قرلرل  طت لق بتقيوساة ولهلرسك وختصة ولختذ 

 بتدة فارر  لقلجاة طسمقة مارر ختص يف شخص ريقس لقوزرل لقتبهري لق رق  وحمتوال  لإل

حاوق  لقيوقاوي لقستبق ) متزوفقشك  ( وكتنت مهمة هذل لملارر لقتحاقق ميتشرًة يف أوضتع
بزيترل  إىل  لإلنستن يف يوغسالفقت لقستباة يف لقيوساة ولهلرسك ختصة، وطلب ماه أيات لقاقتم

وقوم هذل لملارر طاريرين  هذه لملاتطق برفاة خربل  من نجاة حاوق لإلنستن وإعولد طاترير دورية،
رف ت إىل  م22/10/1992إىل  12 ولقثتين من م21/8/1992إىل  16يف فرتطني خمتلفتني لألول من 

  بش ة وأستققب ذكرنته من ممترست جملس لألمن، وعكس مت جت  يف هذين لقتاريرين مت سيق أن
ولطفتققت  جاقف متترس يف لقيوساة  شاق ة ولنتهتكت  وخمتقفت  جسقمة حلاوق لإلنستن

وعملقت  طبهري عرق  ماصودة يف  ولهلرسك من قتل وط ذيب ولغتصتب وطشريو وهوم ماتزل
  2كهات جتري حو ذلهتت ال نتقجة لمل ترك لقيت كتنت

قرر  حتقة  30/11/1992رية لقيت عاوهتت يف كمت أن نجاة حاوق لإلنستن يف جلستهت لقبت
 يوغسالفقت لقستباة لملسلمني ورأ  أهنم عرضة حسب طاويرهت قإلبتدة نتقجة مت جيري يف إقلقم

لألمن إىل طأسقس حمكمة جاتيقة دوققة  هذه ه  لقظروف لقيت دف ت بتجملتمع لقوو ي ممثاًل مبجلس
  . مؤقتة حملتكمة جمرم  لحلرب لققوغسالفقة

 .الدولية المؤقتة ليوغسالفيا السابقة المحكمة الجنائية تنظيم :بند الثانيال
عن طريق جملس  م1993ساةلنجاتيقة لقووققة لملؤقتة ققوغسالفقت لقستباة يف متيو  مت إنشت  لحملكمة

 /متيو25بتتريخ  827/93،ولقارلر رقم م1993 حزيرلن22بتتريخ  808/93بتقارلرين رقم  لألمن

ي يكلف مباتضتةلألشختص لملسؤوقني عن لالنتهتكت  لنجسقمة قلاتنون لقوو ي ،لقو  م1993
                                                 

1
 .30، لقرجع لقستبق،صحممو أمني لملقولين :د 

2
 .32ص لقستبقأمني لملقولين . مرجع  حممو :د  
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على لقفصل  لستاتدل و هول 1 1991لإلنستين لملرطكية يف أرلض  يوغسالفقت لقستباة ماو عتم 
 . لقستبع من مقثتق لألمم لملتحوة

 وطتكون هذه لحملكمة منوقغتهت لقرمسقة ه  لإلجنلقزية ولقفرنسقة،  2الهتي هبوقاول ومار لحملكمة يف

 . 3دليرطني قلمحتكمة ودليرة قلب ون ، ومكتب لملوع  لق تم وقلم لحملكمة

 لملوع  بإحتقة لقااتيت إىل لحملكمة، وجهتز لالدعت  لق تم لقتتبع قلمحكمة هو جهتز وياوم

 ي مل حتت مالة لحملكمة فاط ،كمت ياوم لملوع  لق تم بفحص لقااتيت ودرلسة 4مستال

 لملرفوعة ل مجق هت لقولخلة ضمن لختصتص لحملكمة، وطاوم لحملكمة بتقاظر يف لقااتيتلملستي
هقئة  قالستئاتف أمتم أمتمهت من خالل هقئت ، وطكون لألحكتم لقصتدرة عن هذه لألخرية قتبلة

شرط فثمة أسيتب إن طولفر   لالستئاتف لقتتب ة قلمحكمة، ولالستئاتف ققس متتحتً دون ققو أو
لقصتدر مشوبت خببأ يف طبيقق  أن يكون لحلكم - ن يف لحلكم بتالستئاتف وه ميكن لقب

ولحملكمة بوأ  عملهت بأرب ة عشر  ، -لقاتنون أو خببأ يف لقوقتيع من شتنه أن خيل بتق ولقة
هقئه ماهت طتأقف من ثالث قاته ومن  قتضقًت حقث كتنت لحملكمة طتكون من ثالث هقئت  كل

بت ويل لقاظتم  م1329/2000لقارلر رقم  ، وقتم جملس لألمن يف5قاتة طام مخس ةهقئة لستئاتفق
قتضقتً ياتخيون ملوة أربع ساول   27يف لحملكمة  لألستس  قلمحكمة ققيوول عود لقااتة لق تملني

لالستئاتف إىل سي ة، وأجتز هلقئة لالستئاتف لقاظر يف  ، كمت رفع لقت ويل عود لقااتة وهقئة
وجتري عملقة لنتختب قاتة لحملكمة من لنجم قة لق تمة  ةقات من مخس لقااتيت هبقئة طتأقف

 .6ي وهت جملس لألمن ب و أن طرشح لقوول مرشحني هلذه لقغتية قألمم لملتحوة من بني قتيمة
 

                                                 
1
 . 2،صنتطت ي فتغار طبور نظتم لملختقفت  لنجسقمة و لملسؤوققة لنجاتيقة لقفردية قوى لحملكمة لنجاتيقة لقووققة ققوغسالفقت لقستباة  

2
 276د:عل  عيو لقاتدر لقاهوج  ،مرجع ستبق  ،ص 

3
 .44د:عل  يوسف لقشكري،مرجع ستبق،ص 

4
 .276د:عل  عيو لقاتدر لقاهوج  ،مرجع ستبق  ،ص 

5
 .44د:عل  يوسف لقشكري،مرجع ستبق،ص 

6
 .62ص 2003دلر وليل قلاشر،لقبي ة لألوىل، خلقل لملوسى .لقوظقفة لقااتيقة قلماظمت  لقووققة. حممو:د - 
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مبوجب لملتدة لقستدسة من نظتمهت لألستس  بصالحقة حمتكمة لألشختص  وطتمتع لحملكمة
، وبتقتت ي فإن لملسؤوققة 1مبحتكمة لألشختص لالعتيترية مب ىن أهنت ال ختتص لقبيق قني فاط،

خيففهت،   طت لق بتقفرد كمت إن لملاصب لقرمس  قلمتهم ال ي فقه من لملسؤوققة لنجاتيقة وال لنجاتيقة
هبذه لنجرليم ويالحظ  كمت ال ي ف  لملرؤوسني من لملسؤوققة لنجاتيقة وال رؤست هم إذل كتن ي لمون

من قيل أوقئك لقرؤست  أو ققتمهم  على لنتفت  لق لم ملسؤوققة يف حتل لقتوققلإمكتنقة لقتهرب من ل
 .2بتختتذ لقتولبري لقارورية ولمل اوقة

من لقاظتم  5 لملتدة إىل 2 لملتدة حود لختصتص لحملكمة قلاظر يف لنجرليم لقولردة من كمت
لحلرب  وقرر موى لالختصتص لقاوع  قلمحكمة بتقاظر يف جرليم لألستس  قلمحكمة
بتده لنجمتعقة ولنجرليم قلاتنون لقوو ي لإلنستين لإلطفتق  ولق ريف وجرليم لإل ولالنتهتكت  لنجسقمة

 3لإلنستنقة ضو
لقستباة مبت يف ذقك  ويشمل لختصتص لحملكمة من حقث لملكتن إقلقم مجهورية يوغسالفقت

 م1991ياتير  1ن فتيوأ من لقزمت أمت من حقث 4إقلقمهت لألرض  وجمتقه لنجوي ومقتههت لإلقلقمقة

لحملتكم لقوطاقة يف حمتكمة لألشختص عن لالنتهتكت  لنجسقمة  كمت طشرتك لحملكمة لقووققة مع
لقيت لرطكيت يف يوغسالفقت لقستباة، وطتمتع لحملكمة لقووققة بأسياقة على  قلاتنون لقوو ي لإلنستين

 أن طبلب من لحملتكم لقوطاقة رمسقت لقوطاقة وجيوز هلت يف أي مرحلة من مرلحل لقوعوى لحملتكم

لألدقة  بتقتاتزل عن لختصتصهت قلمحكمة لقووققة وفاًت قلاظتم لألستس  واليحة لإلجرل ل  و
 . لخلتصة بتحملكمة

من لحلاوق، ماهت أن مجقع لألشختص  ويتمتع لملتهمون لقذين ميثلون أمتم هذه لحملكمة ب ود
ي ترب لملتهم بريئتً حىت طثيت أدلنته وقه حاور  ألقولل، كمتمتستوون أمتم لحملكمة وحرية لإلدال  بت

خيتتره، كمت حيق قه لستجولب لقشهود إذل طلب ذقك وقه أيات  لحملتكمة ولقوفتع بافسه أو من

                                                 
1
 .47د:عل  يوسف لقشكري،مرجع ستبق،ص 

2
 .150 ص. لملرجع لقستبقلقبتهر ماصــور . د:  

3
 .61 ص لملرجع لقستبقلملوسى . حممو خلقل:د  

4
 283د:عل  عيو لقاتدر لقاهوج  ،مرجع ستبق  ،ص 
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على لقشهتدة ضو نفسه أو لالعرتلف جبرمية، كمت قه جمتنًت لحلصول  إحاتر شهود لقاف  وال جيرب
وال حيق قلمحكمة حمتكمة  يفهم لقلغة لملستخومة يف لحملكمة، شفوي إذل مل على مستعوة مرتجم

 /د لنه جيب على لملتهم أن حيار21/4لملتدةستسى قلمحكمة يف غقتبقت إذ نص لقاظتم لال لملتهم

 1بافسه حمتكمته ولن يولفع عن نفسه بشخصه أو من خالل مستعوة قتنونقة خيتترهت
موطه إىل لملمترسة  لقسجن وطرجع لحملكمة يف حتويووطاتصر لق اوبت  لقيت طفرضهت لحملكمة على 

يوغسالفقت لقستباة. كمت حيق  لق تمة لملت لاة بأحكتم لقسجن لقيت كتنت سترية يف حمتكم
لألستس  أن طأمر بإعتدة أية ممتلكت  أو  من نظتمهت 24 لملتدةقلمحكمة طبيقات قلفارة لقثتقثة من 

سلوك جاتي  مبت يف ذقك وستيل لإلكرله إىل  سبةأمولل يكون قو جرى لالستقال  علقهت بول
 .متقكقهت لحلاقاقني
 قلمحكمة من لقاظتم لألستس  27لملتدةبتقسجن لقيت طصورهت لحملكمة حسب  وطافذ لق اوبت 

لحملكمة من قتيمة لقوول لقيت أبو  جمللس لألمن لست ولدهت قايول أشختص  دوقة ط قاهت يف
 يف لقسجن وفات قلاتنون لقستري يف لقووقة لمل اقة وختضعبتقسجن، ويكون لالحتجتز  مولنني

 .لحملكم إلشرلف

 .1994 ندااالفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية لرو 
نول يف لق شرية لألخرية جمتزر بش ة، نتقجة ط ودية لقايلقة يف لجملتمع لعتنت إفرياقت وبتألخص رو 

تحكم يف لقسلبة لملماوحة قكل مجتعة لقولحو ودعم سقبرة فئة على أخرى ققتسىن هلت لق
وألغرلض طكرس لقتمزق يف أسس وباقة لجملتمع وخلق أحزلب سقتسقة أستسهت لالنتمت  لقايل  

اتيقة  لنجولقبتيف  ولملذه ي، وهو منوذج شتيع يف إفرياقت.و ب و ساة ونصف على طأسقس لحملكمة 
لقاتض   08/11/1994يف  955ر رقم لقووققة يف يوغوسالفقت لقستباة، أصور جملس لألمن لقارل

نول وذقك ب و طلا  لجاتيقة دوققة حملتكمة لملهتمني بترطكتب جرليم لإلبتدة يف رو بتشكل حمكمة 
 .2نول لطليت من حكومة رو 

 
                                                 

 .39ـ.صلملرجع لقستبقحممو لمنب لملقولين.  .:د  1
2
 .296، لملرجع لقستبق، ص  د:ملى عيو لقيتق  حممود لق زلوي  
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 البند األول: ظروف نشأة المحكمة.
و لقذي سرعتن مت حتول إىل حرب  1993نول يف ساة لنتقجة لقصرلع لقولخل  لقذي عرفته رو  

أهلقة عاقفة شيت بني لحلركة  لالنفصتققة لملسمتة بتنجيهة لقوطاقة لقرولنوية ، ضو لقاول  
نول لمل روفة بوول ل.طوسع نبتق هذه لحلرب و لقازلع ققمتو إىل لقوول لجملتورة قرو 1لحلكومقة 

أي لقيحريل  لقكربى، وأدى ذقك إىل لملستس لخلبري بأمن وسالمة لملاباة ، لألمر لقذي نفر لقر 
، وبات  على طارير لألمن لق تم قألمم لملتحوة لملؤرخ 2لق تمل لقوو ي على إنشت  حمكمة جاتيقة دوققة

، و كذل لقتاترير لخلتصة لقيت قومهت لملارر لخلتص قلجاة لألمم لملتحوة حلاوق 1994يف جويلقة 
 935جب قاليحة رقم لإلنستن و لستاتدل أيات إىل لألعمتل لقيت قومتهت نجاة لخلربل  لملكونة مبو 

لخلبرية حلاوق لإلنستن يف   ، ختصة ماهت لقتارير لالبتولي  لملت لق بتالنتهتكت 1994قساة 
  نول إضتفة إىل لنتهتكتلنول، لملتامن لمل لومت  عن جرليم إبتدة لنجاس لقيشري مارتفة يف رو لرو 

 955لقاليحة رقم  وبات  على ذقك قرر جملس لألمن مبوجب 3مجتعقة حلاوق لإلنستن لآلخرى
ئوقني عن نول، حملتكمة لملسلإنشت  حمكمة جاتيقة دوققة ختصة برو  1994.11.08لملؤرخة يف 

نول لجرليم إبتدة لنجاس لقيشري . أمت خبصوص لقصالحقة لقزماقة حملكمة رو لنجرليم ضو لإلنستنقة و 
31/12/1994/ إىل  1/1من .ةفه  طاتصر على لقفرتة لملمتو

بتازلنقت بتقفرلر رقم ومارهت أورش   4
977 . 

 .البند الثاني: تأسيس المحكمة وأجهزتها
نول، إذ هاتك من لمولقف ب ض لقوول حول كقفقة طأسقس لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرو طاتربت 

نتدى طأسقس لحملكمة لستاتدل قلفصل لقستدس من مقثتق لألمم لملتحوة وهاتك من نتدي 
من نفس لملقثتق وجتايت قت بقل وضقتع لقوقت، وطزليو طفتقم طأسقسهت على أستس لقفصل لقستبع 

نول قرر جملس لألمن إنشت  لقازلع يف رو للالنتهتكت  لقصترخة قاولعو وميتدئ لقاتنون لإلنستين  

                                                 
1
 .54د:عل  يوسف لقشكري،مرجع ستبق،ص 

2
 .55د:سكتكين بتية، لملرجع لقستبق، ص   

3
 لقصتدرة عن جملس لألمن ولخلتصة بإنشت  حمكمة لنجاتيقة لقووققة برولنول. 935وهو مت ورد يف دييتجة لقاليحة رقم   

4
 .190ص 2005م تقية مرطك ي لنجرليم ضو لإلنستنقة، ديولن لملبيوعت  لنجتم قة لنجزلير،-ققةعيو لقاتدر لقياريل  ،لق ولقة لنجاتيقة لقوو  د:  
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كمة لألشختص لملتهمني بترطكتب لنتهتكت  جسقمة ضو لإلنستنقة وفات ت حمكمة ختصة حمل
لملؤرخ   955لألمم لملتحوة لستاتدل إىل قرلر رقم من مقثتق  39قلفصل لقستبع من لملتدة 

8/11/1994. 
 .الغرف والنيابة العامة: أوال

نول من ثالث غرف لبتوليقة وطس ة قاتة موزعني على ثالث لطتشكل لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرو 
ة أمت لقاقتب 1من لقاتنون لألستس  قلمحكمة 1/ لقفارة 11ماتعو قكل غرفة عمال باص لملتدة 

لق تمة فال طال أمهقة يف باقة لحملكمة ملت طتمتع به من صالحقت  ومتتب ة لقسري لحلسن ملختلف 
 إجرل ل  لالهتتم و لقتحاقق.

: طاظر لقغرف يف خمتلف لقااتيت لحملتقة علقهت ولملت لاة جبرليم ضو لإلنستنقة و إبتدة الغرف -1
ين وغريهت من لنجرليم لملاصوص علقهت يف لألجاتس ولالنتهتكت  لخلبرية قلاتنون لقوو ي لإلنست

نول، أمت غرفة لالستئاتف لمن لقاتنون لألستس  من لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرو  2،3،4لملولد 
وه  لقغرفة لقوحقوة  2لقفارة  11فتتكون من مخسة قاتة على مخسة ماتعو طيات قاص لملتدة 

 كوم علقه.حملللقيت طاظر يف لقب ون لقيت طرفع من طرف لملتهم 
طاوم بإصولر أولمر طت لق بتملتتب ت ، لقايض إيولع لحليس لالحتقتط ، لإلفرلج  النيابة العامة: -2

لملؤقت و لقتحاقق يف خمتلف لنجرليم ولألشختص لملشتيه فقهم لملتسييني يف جرليم إبتدة لألجاتس 
كية على أرلض  لقرولنوية وجرليم ضو لإلنستنقة ولنتهتكت  قولعو لقاتنون لقوو ي لإلنستين لملرط

 .31/12/1994إىل  1/1وأرلض  لقوول لجملتورة بني 
 .ثانيا:كتابة الضبط وديوان وموارد المحكمة

كتتبة ضيط طسهر على لقسري لحلسن قاشتط لحملكمة يف جرد لمللفت  و حتاري لنجلست  كمت أن 
وظفني أمت فقمت خيص مولرد هاتك ديولن لحملكمة لقذي يسهر على طأمني لإلدلرة ومرلقية نشتط لمل

 لحملكمة فإهنت طستعو على لقتمويل لملت ي ولستمرلر نشتط لحملكمة وطوعقم لستاالققتهت. 

                                                 
1
ماتعو يف كل  3: 1قتضقت طتب ني قوول خمتلاة على لقاحو لقتت ي: لقفارة  14من لقاتنون لألستس  قلمحكمة: طتشكل لحملكمة من  1لقفارة  11طاص لملتدة   

 غرفة من لقغرف لالبتوليقة.
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كتتبة ضيط لحملكمة: طتكون من مصتحل إدلرية وطااقة خمتلفة، ماهت قسم إعتنة لقاحتيت   -1
               1مهورولقشهود ولملصتحل لقااتيقة ولقاتنونقة وفرع لقصحتفة ولق القت  مع لنج

خرين، لقذين يسهرون على لحملكمة من ريقس لقويولن وموظف  لديولن لحملكمة: يتكون ديولن  -2
من لقاتنون لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة  16إدلرة شؤون لملصتحل لإلدلرية لقتتب ة قلمحكمة، لملتدة 

 تم ب و مشتورة ريقس لحملكمة كمت يتم ط قني ريقس لقويولن من طرف لألمني لق  2نولللقووققة قرو 
ملوة أرب ة ساول  قتبلة قلتجويو، أمت موظف  ديولن لحملكمة ي قاون من طرف لألمني لق تم، 

 وبتقرتلح من ريقس لحملكمة.
مولرد متويل لحملكمة: طتوىل ماظمة لألمم لملتحوة لملقزلنقة لق تدية لقتكفل بافات  لحملكمة  -3

  3من لقاتنون لألستس  قلمحكمة 30ت قلمتدة نول طياللنجاتيقة لقووققة قرو 
 .تشكيلة المحكمةالبند الثالث: 

نول من ريقس لحملكمة لقذي ياتخب من طرف لقااتة لقتتب ني لطتشكل لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرو 
قلمحكمة ونتيب لقريقس.بتإلضتفة إىل إحوى عشر قتضقت جيلسون يف لقغرف لالبتوليقة، لخلمس 

 غرف لالستئاتف و لقوكقل لق تم و مستعوة مكلفني بتقاقتبة لق تمة.قاتة طتب ني ق
أمت ريقس لقويولن مكلف بتسقري لملصتحل لإلدلرية و شؤون لملوظفني بتإلضتفة إىل كتطب لقايط 

 392وأعولن لملوظفني آخرين يسهرون على إدلرة كتتبة لقايط وييلغ عود لملوظفني لإلمجت ي ب 
 قتت ي:موزعني على حنو ل 4موظفت

 موظف حمل ، خيري ولحو ملحق. 92موظف دو ي،  94يف أورشت: 
 خيري. 33موظف حمل ،  59موظف دو ي،  113: كقفت  ييف  
 

                                                 
1
 .22ص 2007كوسة فاقل ،لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنول، دلر هومة قلبيتعة قاشرولقتوزيع،لنجزلير، د: 

2
لقويولن من لقاتنون لألستس  لحملكمة لقويولن مكلف بتسقري وطأمني لإلدلرة ومصتحل لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنول: لقويولن يتشكل من ريقس  16نص لملتدة   

 وموظفني آخرين.
3
مصتريف لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنول طاسب ل إىل لملقزلنقة لق تمة ملاظمة لألمم لملتحوة طيات قاص لملتدة -من لقاتنون لألستس  قلمحكمة:30طاص لملتدة    

 من مقثتق لألمم لملتحوة . 17
4
 .24د كوسة فاقل، مرجع لقستبق، ص   
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 رئيس القضاة. أوال:
نول من أرب ة عشر قتضقت موزعني حسب ماتعو كل غرفة لطتكون لحملكمة لنجاتيقة  لقووققة قرو 

قة حىت يتمكاون من خومة لق ولقة مع لألخذ وجيب أن طتوفر فقهم لقازلهة ولألخالق لملثتق
 بتجربتهم يف لقاتنون لنجاتي  ولقاتنون لقوو ي لق تم ولقاتنون لقوو ي حلاوق لإلنستن. 

نول من طرف لقااتة لقتتب ني قلمحكمة ب وهت ياوم ولوياتخب ريقس لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قر 
لقغرف لقيت عقاول فقهت و خيتتر لقااتة كل  ورل  قتوزيع لقااتة وال جيلسون إال يفتلقريقس مبش

.و ييتشر لقااتة مهتمهم  1من لقاتنون لألستس  قلمحكمة 13غرفة لبتوليقة و هذل طيات قلمتدة 
 12غرفة لالبتوليقة بصفة مؤقتة و مامون لملتدة لقبتقغرفة ، و ميكن قلريقس ط ني أي عاو من 

ف ياتخيون من طرف لنجم قة لق تمة حسب قاتة لقغر قاتنون لألستس  قلمحكمة على أن من ل
 لقاتيمة لملسلمة من طرف جملس لألمن.

 ثانيا: الوكيل العام و مساعده.
ي ني لقوكقل لق تم من طرف لألمني لق تم قألمم لملتحوة ويستعوه وكقل عتم مستعو و ي تجل 

نول و لقوول للقم رو م لمللفت  لخلتصة بتألشختص لملتورطني يف لنجرليم لخلبرية على إقتلقوكقل لق 
من  15قاص لملتدة  توفا 1994ديسمرب  31جتنف  إىل  01لجملتورة و هذل يف لقفرتة لملمتوة بني 

 .2نولللقاتنون لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة قرو 
 ويتصرف لقوكقل لق تم بكل حرية و ال خياع  ألية أولمر ثتنقة من دوقة أخرى.

 مة. البند الرابع: اختصاصات المحك
نول ، طاوم هذه لألخرية لبات ل على اليحة جملس لألمن لملاشأة قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة برو 
متدة و ختتص هذه  32بوظتيفهت ، كمت نصت علقهت أحكتم نظتمهت لألستس   لملتكون من 

 3لحملكمة يف  حمتكمة مسؤو ي جرليم إبتدة لنجاس لقيشري ، لنجرليم ضو لإلنستنقة

                                                 
1
قاتة لحملكمة ياتخيون لقريقس ب و لقاقتم بتملشتورل  فإن لقريقس ي ني قاتة لقغرفة لإلبتوليقة وال جيلسون لال -من لقاتنون لألستس  قلمحكمة13طاص لملتدة  

 يف لقغرف لقيت عقاول فقهت لقااتة كل غرفة خيتترون لقريقس لقوي ياوم بتسري مجقع لإلجرل ل  لقاتنونقة أمتم لقغرف لقيت يرتأسهت.
2
 لألستس  قلمحكمة.مان لقاظتم  3و2رلجع لملتدطني  

3
 :إن لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرونول  خمتصة لجتته لألشختص لقبيق ني  طيات ألحكتم  لقاتنون  لنجاتي .5طاص لملتدة  
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 اص الشخصيأوال: االختص
من  03يف حمتكمة لألشختص لقبيق قني طيات قلمتدة  لختتص لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنو

لقاتنون لألستس . أيات ميكاهت متتب ة كل من أمر، أو لرطكب لنتهتكت  جسمقة من مامون 
لحق لملتدة لقثتقثة لملشرتكة الطفتققت  جاقف حلمتية ضحتيت لحلرب، و لقربوطوكول لقثتين لمل

08/06/1977الطفتققت  جاقف لقصتدر  
.وختتص كذقك يف لنجرليم لقيت يرطكيهت لملرؤوس ال 1

 2ط ف  قتيوه لألعلى من لملسؤوققة لنجاتيقة إذل كتن علم بذقك
  .ثانيا:االختصاص اإلقليمي أو الزمني

لقوول نول، بل ميتو إىل ستير لتصر فاط على إقلقم رو لالختصتص لإلقلقم  قلمحكمة ال يا إن
 .3نوللمن لقاتنون لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة قرو  07لجملتورة هلت وهذل عمال خيص لملتدة 

مت لالختصتص لقزمين: فإن لقفارة لألخرية من لملتدة لقستب ة لقيت حود  بفرتة لقزماقة متتو من أ
نتهتكت   لنجسقمة نجاة لخلربل  لقستباة حول لالوهو مت أثيتته  1994ديسمرب  31جتنف  إىل  01

حكومة رولنول لقرتحت بولية لحلرب  لقيت حود  هوه لقفرتة رغم أن قلاتنون لقوو ي لإلنستين
 .4بولية لالختصتص لقزمين قلمحكمة 1990لكتوبرلألهلقة يف شهر 

 :االختصاص المشترك ثالثا:
نجاتيقة لقووققة و ممت ال شك فقه أن مسأقة طولخل لالختصتص و طكتملقة لقت تون ، بني لحملكمة ل

 لحملتكم لقرولنوية  طظهر جبوية يف ناتط لقاظتمني لقااتيقني من حقت لهلقتكل  لملاشئة و لقاصوص 
 

                                                 
1
 56سكتكين بتية، لملرجع لقستبق ،ص .د:  

2
 من لقاظتم لألستس   قلمحكمة. 6لملتدة  

3
تصتص  لإلقلقم  قلمحكمة ميتو إىل لحلوود لقرولنوية مبت فقهت لحلوود لقربية لنجوية حىت إقلقم لقوول من لقاظتم لألستس  قلمحكمة :أن لألخ 7طاص لملتدة  

 31جتنف  و ياته  لىل  1لجملتورة يف حتقة  لإلعتول ل  لخلبرية حلاوق لإلنستن لملارتفة من طرف لملولطاني لقرولنوين . أمت لإلختصتص لقزمين قلمحكمة ميتو من
  1994ديسمرب 

4
 .191عيو لقاتدر لقياريل  ، لملرجع لقستبق ،صد:  
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، لقيت طياتهت وستر  وفاهت لحملتكم لقوطاقة 1لمل تموة من طرف لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنوة  
 لقرولنوية هذل من جهة.

من لقاتنون لألستس  قلمحكمة .طرح إشكتل حول  جهة أخرى نصت لملتدة لقثتماة و من 
مسأقة رفع لققو ، و لنجهة لقااتيقة لملختصة مب ىن هل  لحملكمة لنجاتيقة لقووققة لملختصة أم 

 لنجهت  لقااتيقة لقوطاقة ؟ 
فهذه لألخرية  ه  لملختصة ألن لنجرليم وق ت على لألرلض  لقرولنوية ، و ميكن قلمحكمة 

 قرولنول أثات  سري لإلجرل ل  أن طبلب من لحملتكم لقوطاقة ، برفع لققو قصتحلهت لنجاتيقة لقووققة 
 وول لألخرى.لقكمت أن حجقة لألمر لملاا  فقه مفروضة على كتفة لنجهت  لقااتيقة لقوطاقة و 

إن إجرل  رفع لققو هو قرلر يصور عن لقغرفة لالبتوليقة لقتتب ة قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنول 
  2عاومت طليت لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنول من أملتنقت رفع يوهت TADICط مثل قاقة فا

 وهذل بسيب :
عاومت يكون سري و عمل لحملكمة لقوطاقة أو غري وطاقة قو يسمح قلمتهم بتإلفال  من  -1

 حكم صور ضوه
ى لقتحاقات  و لملتتب ت  تتب ة قلاتنون لق تم، ولن هلت طأثري عللقإذل صافت جرميته من لنجرليم  -2

 لنجترية أمتم لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنول.
 قانون الدولي اإلنساني.ال قواعد :انتهاكاتالخامسالبند 

نظر قلورجة لخلبرية لقيت بلغت لق اف يف رولنول ، و لالنتهتكت  لقصترخة قاولعو لقاتنون لقوو ي 
عو لقاتنونقة لقيت حتم  لإلنستن و حاوقه يف لإلنستين و ب و طفكري يف سن جمموعة من لقاول

لقازلعت  لملسلحة عرفت باولعو لقاتنون  لقوو ي لإلنستين ، لقذي يتامن يف م اته جممل لقاولعو 
 لقاتنونقة لقووققة لقيت طوفر لحلمتية قلفرد و لحرتلم خمتلف حاوقه، و لقاظتم لقاتنوين قلازلعت  

                                                 

ورطهم يف من لقاتنون لألستس  قلمحكمة: أن لحملكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنول ولنجهت  لقااتيقة لقوطاقة خمتصة حملتكمة لألشختص لملشيوهني يف ط 8طاص لملتدة 1
  لنتهتكت  لخلبرية لملرطكية فوق طرلب لقوول

2
 .73رجع لقستبق،ص كوسة فاقل، لملد:  
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وو ي لقيت طشكل جز  ماه عرفقت و آخر لطفتققت حقث مت لملسلحة، مثل باقة قولعو لقفتنون لق
إذ أن  1طووين لق ويو من قولعوه لق رفقة لقيت أصيحت قولعو لطفتققة مث أصيحت قولعو أمرة

، و لقبتبع لقثتين بروطوكول إضتيف ثتين ق تم 1949لقبتبع لألول هلذه لحلاوق لطفتققة جاقف قساة 
 هذه لقاولعو جت   جمردة لهلوف. لقذي  أضتف حاوقت  قلش وب الن 1977

 :2و ميكن لقاول أن أي جرمية من لنجرليم ضو لإلنستنقة البو أن طتولفر فقهت لألركتن لقتتققة
 أن طكون هاتك سقتسة دوقة أو سقتسة من قيل ماظمة غري حكومقة. -1
 إن طرطكب هذه لنجرمية على نبتق ولسع وعلى أستس ماهج  ذقك إن لقركن لقسقتسة هو -2

لقركن يف لالختصتص لقذي ي مل على حتويل لنجرليم من جرمية وطاقة إىل جرمية دوققة ، قذقك 
 فهو ركن أستس  و ضروري.

 أوال: انتهاكات المادة الثالثة المشتركة.
إن هاتك ف ال لنتهتكت   1998ساة  –جون بول إكقسو  –من خالل لحلكم لقصتدر ضو 

هتمته لحملكمة جرليم لق اف لنجاس  و لقت ذيب و لقاتل و خبرية قلمتدة لقثتقثة لملشرتكة حقث ل
و لقربوطوكول لإلضتيف لقثتين  1949هو مت يتاتىف مع لملتدة لقثتقثة لملشرتكة من لطفتققة جاقف ق تم 

ف لى لق موم فتن لطفتققة جاقف ال طابيق إال  3عاومت حكم علقه بتقسجن لملؤبو  1977ق تم 
 لملتدة لقثتقثة طتصوى قازلعت  لملسلحة لقولخلقة.على لقازلعت  لملسلحة، قكن 

يف حني لنجرليم لقيت لرطكيهت لقصحفقون و لقكهاة ال طكون عرضة قل اتب مبوجب أحكتم لملتدة 
 لقرلب ة من لقاتنون لألستس  قلمحكمة لنجاتيقة لقووققة قرولنول.

 
 
 

                                                 

 .83ص ،1985لقاتهرة، رشتد عترف لقسقو لقربع  ،نظرة حول حاوق لإلنستن من لقازلعت  لملسلحة، 1د:
2
 .478عيو لقفتتح بقوم  حجتزي، لملرجع لقستبق ص د:  

3
 . 99كوسة فاقل،لملرجع لقستبق،د:  
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 قواعد القانون الدولي.تجريم انتهاكات : ثانيا
جون كميتدل وجورج لملتهمني كل من جول بول أكسقو و  نوللاتيقة لقووققة قرو جرمت لحملكمة لنج

 روطتغتنول بأهنم لرطكيول لنتهتكت  خبرية قاولعو لقاتنون لقوو ي لإلنستين لملتمثلة فقمت يل :
 كإبتدة لقش ب لملوين لقرولنوي دون متققز.  -
 نوي.لي  قلش ب لملوين لقرو لست متل لق اف ضو لحلقتة ولألشختص بغرض طومري كل  أو جز  -
ة كتقت ذيب ولالغتصتب ولإلصتبت  لنجسوية على كرلمة لقشخص بتمل تملة لملهقالالعتول   -

ولق القة. وكرس لقاتنون لقوو ي لإلنستين حق لحلقتة قلفرد وهذل وفات مليتدئ حاوق لإلنستن 
ولملقثتق لإلفريا   1948ة ولقذي أكوطه لملولثقق لقووققة كتإلعالم لق تمل  حلاوق لإلنستن قسا

وألن محتية حقتة  1ولقذي أكو لحلق يف لحلقتة قكل لقش ب 1976لمل لن عاه يف لنجزلير عتم 
لإلنستن وكرلمته أكوطه لطفتققة ماع إبتدة لنجاس لقيشري يف لملتدة لقثتنقة ولقيت عرب  عن ولجب 

ت جت   به لطفتققة جاقف ق تم لحرتلم لحلقتة وقت لحلرب ووقت لقسلم يف لقظروف لق تدية وهو م
من لقاتنون لألستس   ةولملتدة لقرلب  1977وهو مت أكوه لقربوطوكول لإلضتيف لقثتين ق تم  1949

 قلمحكمة.
 .المطلب الثاني: اآلليات القضائية اإلقليمية الدائمة لحماية حقوق اإلنسان

أن طتخذ مت طرله من إجرل ل  من مقثتق لألمم لملتحوة قلتاظقمت  لقووققة  52قاو خوقت لملتدة 
طسمح هلت بتقاظر يف لقااتيت لقيت هتم لإلقلقم لنجهوي لقذي ياتم  إققه سول  مت حيوث يف أوروبت 
وأمريكت وإفرياقت أمت إقلقم لقوول لق ربقة باوهلت ققس يف هذل لملقثتق مت حيتول دون ققتم طاظقمت  أو 

لقسلم ولألمن لقوو ي مت يكون لق مل لإلقلقم  صتحلت وكتال  إقلقمقة ط تجل  لألمور لملت لاة حبفظ 
مت هذه لقتاظقمت  أو لقوكتال  لإلقلقمقة ونشتطهت لملتاليم مع  ماتصو لألمم لفقهت وماتسيت متد
 لملتحوة وميتديهت.

 

                                                 

 .99كوسة فاقل،لملرجع لقستبق ص:ـ د:  1
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  لإلقلقمقة يف لقوقت لحلتضر برز لقوثتيق لإلقلقمقة لقيت لعتموهتت لق ويو من لملاظمتومن أ
طفتققة لق ربقة حلاوق ققة لألمريكقة حلاوق لإلنستن ولالفتطروبقة حلاوق لإلنستن و لالفتققة لألو لالط

طفتققت  ،طشكل مبفردهت قتنونت دوققت وض قت ختصت ن ،وطتملت أن كل ولحوة من هوه لاللإلنست
 .  بكل ماباة جغرلفقة

 : المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان.األولالفرع 
ن قيل أعات  جملس أوروبت ، يتم لنتختبه ماوق لإلنستن من قاتة دول طتكون لحملكمة لألوربقة حل

و طا او لحملكمة يف  1وروبت بأغليقة لألصول  لملشرتكة يف لقتصويتلنجم قة لالستشترية جمللس أ
ثالثة قاتة لثاتن ماهم  تجمللس طرشقحكل عاو بفرنست وميلك  سرتلسيورغ بب أوروبتمار جملس 

 9ووقة و موة لق اوية لقولحو  سفر لالنتختبت  على بات  قتضط ، وقل حيمل جاسقته على لأل
 ساول  قتبلة قلتجويو .

  اختصاصات المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان : :البند األول
 :2ققهتإ ةتقلقااتيت لحمل يف اظرتقتص لحملكمة بخت
 .وروبقة حلاوق لإلنستنى لقوول لألطرلف يف لالطفتققة لألمت من إحوإ – 1
 نستن .أو من لقلجاة لألوروبقة حلاوق لإل  -2

من  45دة تة حلاوق لإلنستن طيات قلمقوروبسري و طبيقق مولد لالطفتققة لألفو طاظر لحملكمة يف ط
        . 3و هنتيقة ةملإلنستن ملز  حلاوق ل  لحملكمة لألوروبقةن قرلر لالطفتققة كمت أ

لقشتك  أوال أن يستافذ كتفة لقبرق لقاظتم  جيب علىوقك  طكون لقوعوى مايوقة أمتم لحملكمة 
فإن لحملكمة  لم لملتتحةطرق لقتظمل يلجأ لقشتك  إىل  ذللخلقة يف لقووقة لملشكو يف حاهت أمت إلقو

 قن طايل طليه.
 . 4قيول أي طلب فردي ولقذي اتف إىل ذقك أن لحملكمة طرفضي

                                                 
1
 .194لقستبق، ص عمر س و لهلل، لملرجع  د:  

2
 .154:عيو لقكرمي علولن، مرجع ستبق ،ص  د  

3
 .74د حممو س تدي مرجع ستبق،ص   

4
 .123د: إبرلهقم لمحو خلقفة ،مرجع ستبق ص   
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هو نفس لملسأقة نظرهتت لحملكمة  يكون من لقاتحقة لنجوهرية -2أو يكون لجملهول لملصور،  -1
 جرل  أخر من أجل حتاقق دو ي أو طسوية.و يكون قو قوم إىل إبتقف ل، أ

كمت قة ب كس مت هو م مول به يف لقلجاة لألوربقة حلاوق لإلنستن  أمت عن لنجلست  فه  علا
هنتيقة و كمة كمت أن أحكتم لحملكمة مسيية لحملقتضقت على لألقل ضروري قصحة لن اتد  11يوجو 

نجاة لقوزرل  أن طشرف لألطرلف لحرتلمهت كمت يكون على وجيب على لقوول  52طيات قلمتدة 
 . 45على طافقذهت طيات قلمتدة 

أو أن ط لن عوم قيول أي طلب ولقذي طرله يت ترض مع أحكتم لالطفتققة وأخريل على لحملكمة 
 تخولم لحلق يف طاومي  لسأو ميثل بسو ويكون مؤسست بشكل ردي  لخلتصة هبت  لقربطوكوال 
   لقشكوى.

                                 1998الثاني: المرحلة التي تبدأ منذ  البند
وطزليو عود لقوول لقيت لنامت  إن لقتبورل  لقيت عرفتهت لقاترة لألوروبقة وبتخلصوص جملس أوروبت

أمتم لمل روضة زيتدة لقااتيت و  ومة إققهت،يف أسرع وقت يف لقشكتوي لملا بتقيتولقرغية  تإققه
وطول لإلجرل ل  وطاوميهت  نستنلإل ماترنة مع لحملكمة لألوروبقة حلاوق لقلجاة لألوروبقة حلاوق

وبسيب لقيط  يف لإلجرل ل  لقذي متقز به  1ساول ست ر يف لقشكتوي طستغرق لقاظ إل قو
وق لإلنستن، إذل أن لقربوطوكول لقاظتم لقاومي قتمت لقوول لألطرلف بإنشت  لحملكمة لألوروبقة حلا

ى لقلجاة لألوروبقة حلاوق لإلنستن ة لألوروبقة حلاوق لإلنستن قو أقغلمللحق بتالطفتقق 11رقم 
  3وأصيح دور لحملكمة أوسع من لقستبق، إذ أصيح من حق لحملكمة 2نجاة لقوزرل  ب ووأ
 ولقووقة لقيت لنتهكت حاوقه. لقفرد قيوهلت، وإمكتنقة لقتوفقق بني يف لقشكتوي من حقتلقاظر  -
 
 

                                                 
1
 .47،ص 2008/2009حلاوق لإلنستن،، جتم ة وهرلن  ةويس نولل، لحملكمة لألوروبقد  

2
 .179:قتدري عيو لق زيز ،مرجع ستبق، ص د 

3
 .117و لقرزلق لقزبقوي وحستن حممو شفقق،مرجع ستبق ،صعيد:   
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لقتوققف طرفع لقوعوة طلاتيقت إىل لحملكمة، مع إقغت  شرط طياقهت مت دوقة  مكتنقةيف حتقة عوم إ -
ميتشرة، علمت أن  هحلاوق لقوعوة بتسم صتحيهت ضو لقووقة لملاتهكة وأن طورج ت قلوعوىم

 ةلحملود قع إجرل ل  لقتاتض مج ال ب و لستافتدكن قه رفع دعوة أمتم لحملكمة إلقشخص لقذي مي
 يف قتنون طلك لقووقة. 

 .11ول رقم وكأجهزة المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان وفقا للبروت
حلاوق لإلنستن لنجهتز دخول لقربطوكول لحلتدي عشر حقز لقتافقذ أصيحت لحملكمة لألوروبقة  ب و

مت مت إقغت  لقلجاة لألوروبقة حلاوق اوق لإلنستن كطفتققة لألوروبقة حلملرلقية طافقذ لال لقوحقو
لحلتدية عشر لقربوطوكول  ،كمت1لإلنستن ونجاة لقوزرل  لقذي كتن هلت لقوور يف إصولر لقارلر

لألعات  طايل لختصتص لحملكمة وأصيحت كل لقوول  لقبيق قة لالختقترية قايول دوقة لألعات 
إىل لحملكمة وبذقك أصيح لقلجو  بتالختصتص لإلجيتري، وكذقك قيول لقلجو  من طرف لألفرلد 

 إىل لحملكمة من حق كل متظلم .
 لقلجاة على لالزدولجقة بني ن إقغت  لقلجاة لألوروبقة حلاوق لإلنستن أدى إىل لقاات مت أك

قاتة يف لحملكمة، فتقغرفة ه   07حبقث عوضت صالحقت  لقلجاة بغرفة طتكون من ولحملكمة 
لقتسوية لقودية طاوم لحملكمة بتقيث يف لملوضوع ب و حمتوقة  من عومهلقيت طيث يف قيول لقشكوى 

 لأيت فإن لقغرفة طصور قرلر م ر ية قلجاة لألوروبقة لقيت كتنت طاووخبالف مت كتن حيوث بتقاس
أشهر ومل يبلب أحو أطرلف لقازلع  ةالثمرور ثإال ب و مالزمت، غري أن لقارلر ال يصيح هنتيقت 

يايل إال مبولفاة عاو غري أن هذل لالستئاتف  17ى لملكونة من على لقغرفة لقكرب إحتقة لقااقة 
 .2قاتة 5طتكون من لقيت نجاة 
 .نسانكمة األمريكية لحقوق اإلالمح :الثاني الفرع

ميتشرة و  مريكقةلقووقة لألطتكون لحملكمة من سي ة قاتة ماتخيني من لنجم قة لق تمة ملاظمة 
تققة و من فت  لخللاقة لق ني ذوي لقصنتنو من بني لقا فتهم  لقشخصقةبص3هؤال  لقااتة ماتخيون

                                                 
1
 .49ويس نولل، لملرجع لقستبق، ص د:   

2
 .180:قتدري عيو لق زيز، لملرجع لقستبق، ص د 

3
 من لالطفتققة لألمريكقة حلاوق لإلنستن. 69إىل  52لملولد من   
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أعات  نجاة لقاتنون  ختقترل  شيقه بتجر لإلنستن و هذل لإل هلم بتقكفت ة يف جمتل حاوقلقشهود 
 لقتتب ة قلجم قة لق تمة قألمم لملتحوة . لقوو ي

قاتض  مستال ن لأو عاوية لقلجاة و  مكتنقة لنجمع بني عاوية لحملكمةتققة عوم إطؤكو لالطفو 
و يولجه ثات  ممترسة ملهمته ه أو رأي أيوه أسؤوققة من جرل  قرلر لختذية مأو ال يرتطب علقه أ
مت عن عهوة يربرهت أ هاتك متذل كتن ن لنجم قة لق تمة ملاظمة لقوول لألمريكقة إلقاتض  عاوبة م

 ساول  ميكن جتويوهت مرة ولحوة فاط . 6 لقااتة
 نسان .األمريكية للحقوق اإل ةكماختصاص المح:ولالبند األ

 .لقااتي  و لقثتين لختصتص لستشتري ختصتصلالول : لألقلمحكمة لختصتصتن
 ختصاص القضائياال -1

ي جرل  أو لقوضع لقذو إصالح لإلوب متتع لملتارر حباه لقكتمل أو حرية أحتكم لحملكمة بوج
ن يوفع وجيب أ يكون عتداللن ط ويض وقك لحلق أو طلك لحلرية ،و ق تهتكتشكل لن
جلة تن طتخذ لقتولبري لق لمحكمة أكن قكمت ميلألوىل  لقفارة  63،طيات قاص لملتدة قلمتارر

تنقة لقفارة لقث 53صالحه وهول طيات قاص لملتدة تارر ال ميكن إلقشخص لمل إصتبةلقالزمة قتجاب 
 مومقة قلماظمة أمر ى لنجم قة لقط رض لحملكمة عل، و 1غري قتبلة قلب نو  ة هنتيقةملحملك أحكتمو 
ىل لنجم قة لقساوي قلجم قة حقث طاال إ ذقك ضمن طاريرهت أو أحكتمهتذ ل لقيت طافلوو ق

 .لقسقتس لق مومقة مسؤوققة مولجهة لقوضع 
 :ستشارياالختصاص اال-2
 نستن على أنهقة لألمريكقة حلاوق لإل، من لالطفتق4ستشتري نصت علقه لملتدة لالختصتص لال 

طفتققة أو غريهت من يف مت يت لق بتفسري لال ةستشترة لحملكمعات  يف لملاظمة لجيوز قلوول لأل
 .نستنحباوق لإل م تهول  لملت لاة

فتققت  لقووققة طوطصور لحملكمة فتتويهت قوول لقيت طبليهت شأن موى لطفتق قولنقاهت لقولخلقة و لال
على طلب هذه لقفتتوى  صرستسقة و ال ياتلقاتيمة لقيت حتم   حاوق لإلنستن و حريتطه لأل

                                                 
1
  .325د :قشتف   حممو بشري، مرجع ستبق، ص  
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ية دوقة عاو يف لملاظمة لقوول نستن بل جيوز ألل لألطرلف يف لالطفتققة لألمريكقة حلاوق لإللقوو 
 1جهزة مقع لألنج لألمريكقة و كذقك 

 رزمة قكاهت طتمتع باقمة أدبقة بت ذللالستشترية قلمحكمة لألمريكقة حلاوق لإلنستن غري مرل  ولآل
 .2عتيترعوم آخذهت ب ني لال

 .نسانقية لحقوق اإليفر المحكمة اإل :الثالث الفرع
ة يف دورة لقرلب ة و قفريامؤمتر لقامة ملاظمة لقوحوة لإل قذي لقرهلقربوطوكول لاتاى مب نشئت

نص  قرلره مث وردووق ت علقه ثالثون دوقة فور إ 1998يونقو  10ىل إ 8لملا اوة من لقثالثني 
يونقو  11فريا  لملوقع يف قوم  يف ن لألستس  قالحتتد لإلقاتنو من ل 18و  5علقهت يف لملتدطني 

إنشت   ضرورةييتجة طؤكو و يتكون لقربوطوكول من مخسة و ثالثني متدة قومت قه د ، 2000
لقسالم وكرلمة لق ولقة و  و اقة يف حتاقق لحلرية و لملستولةيفر عقهت قرستقة ماظمة لإللحملكمة طو

 3ب لإلفرياقةو  ت  قلش قتبل تنستن و فالإل
  .محكمةال: تشكيل البند األول

لنتختهبم وفات مت  طتكون لحملكمة من إحوى عشر قتضقت من موظف  دول لألعات  من لملاظمة
لق ملقة و  فت  لخللاقة لق تدية لملشهود هلم بتخلربةشخصقة بني لقاتنوين ذوي صقكفت هتم لق

من جاسقة  تنقة قتضمال يكون قلمحكأط يشرت  و4اتيقة و لق لمقة يف جمتل حاوق لإلنستن لقا
نتختهبم مرة ساول ، كمت جيوز إعتدة ل ستتنفس لقووقة، ويتم لنتختب قاتة لحملكمة ملوة 

كمت وفات قلاتنون لقوو ي،   لقوبلومتسقنيويتمتع لقااتة بتحلصتنة لمل هودة قلمثلني  ولحوة.
ن اتة لحملكمة ذقك على أستس أق  ن بتحلصتنة ضو لإلياتف ولق زل إال بارلر مجتع  قيتقيتمت و 

إذل رفاه لملؤمتر  هنتيقت إالقليات  يف عاوية لحملكمة، ويصيح قرلر لحملكمة لقاتض  مل ي و صتحلت 
نتييت قه ملوة ساتني وميكن وطاتخب لحملكمة ريقست و  ،5لقتت ي قرؤست  لقوول ولحلكومت  لإلفرياقة

                                                 
1
 . 163، لملرجع لقستبق ص د: عيو لقكرمي علولن  

2
 . 185د: قتدري عيو لق زيز، لملرجع لقستبق ص   

3
 .328د : لقشتف   حممو بشري ،لملرجع لقستبق،ص 
 .64،ص 2007/2008أشريف  شريف لملاظمت   غري لحلكومقة ودورهت يف طرققة ومحتية حاوق لإلنستن يف لنجزلير4

5
 .320د: لقشتف   حممو بشري ،لقرجع لقستبق،ص 
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فاط، وال جيلس لقاتض  يف لحملكمة عاو لقاظر يف قفرتة أخرى ولحوة نتختهبم ملرة ولحوة ل ةإعتد
 قلمحكمة بسي ة قاتة من إحوى عشر. تبع هلت، ويكتمل لقاصتب لقاتنوينقاقة طت لق بووقة ط

أن طا او لنجم قة لق مومقة، وقكن جيوز وفقمت يت لق مار لحملكمة فإنه يتحود لملكتن لقذي حتوده 
عاومت طرى أغليقة لحملكمة ذقك ماتسيت،  فرياقةيف إقلقم أي دوقة عاو يف ماظمة لقوحوة لإل

لحملكمة ب و لقتشتور لقالزم  ن طغري لحلكومة لق مومقة مارة لملسياة قلوول لمل اقة، وجيوز أوبتملولفا
بتألغليقة وال يايل لقب ن فقه ويتلى لحلكم  ويتخذويكون حكم لحملكمة هنتي  ، 1مع لحملكمة

لألطرلف ،ويتم إبول  حقثقت  حكم لحملكمة  إىلتر لقالزم علاقة يف لحملكمة مع إرستل لإلخب
مل ميثل حكم لحملكمة كلقت أو جزيقت فإن لقرأي لنجمتع  قلااتة ويكون من حق أي قتض  وإذل،

  2أن يسلم رأيت فرديت أو م ترضت.
 وطت هو لقوول لألطرلف بروطوكول إنشت  لحملكمة بتإلمثتتل قلحكم يف أي قاقة طكون أطرلفت فقهت

ويتم إخبتر أطرلف لقااقة حبكم لحملكمة،ويتم إرستقه إىل دول لألعات  ماظمة  طافقذه،وضمتن 
قتبة عن لنجم قة ن طافقذهيرلقب  لقذيإخبتر جملس لقوزرل  بتحلكم  كذقكلقوحوة لإلفرياقة  ويتم  

    لق مومقة .
 : اختصاصات المحكمةالبند الثاني

أي وثقاة أخرى طت لق حباوق لإلنستن،  أو ت لاة بتملقثتق. إبول  لقرأي يف أي مسأقة قتنونقة م1
و على طلب لملاظمة أو إحوى هقئتهت أوذقك بات ل على طلب إحوى لقوول لألعات  أو بات ل 

لملستقة أي ماظمة إفرياقة م رتف هبت من جتنب ماظمة لقوحوة لإلفرياقة ذقك بشرط أال طكون 
 اة إبول  لقرأي فقهت سيق فحصهت بولسبة لقلج

 لقاظر يف لقااتيت لقيت يرف هت إىل لحملكمة كل من: -2
 نجاة حاوق لإلنستن  -
 لقووقة لق او لقيت قومت لقشكوى قلجاة  -
 

                                                 
1
 .141د :إبرلهقم أمحو خلقفة،لملر جع لقستبق،ص 

2
 .355خنية من أستطذة وخربل  لقاتنون ،مرجع ستبق،ص 
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 لقووقة لق او لقيت قومت لقشكوى ضوهت إىل لقلجاة  -
 اهت ضحقة لنتهتك حاوق لإلنستنقطللقووقة لق او لقيت يكون أحو مو  -
 إلفرياقة لملاظمت  لقووققة لحلكومقة ل -
كاهت متم لحملكمة قتيمة ميلمل روضة أ ذل كتنت هاتك مصلحة قلووقة لق او بتملاظمة يف لقااقةو إ
 لماظمت  غرين طسمح قمة أوميكن قلمحك 1قسمتح هلت بتالنامتم لن طاوم طلب قلمحكمة أ

متم أدعتوى ميتشرة  لفرلد بتن ياومو مرلقب أمتم لقلجاة و كذل لأل حكومقة لقيت لكتسيت صفة
عالن قربوطوكول و ه  لقيت طشرتط صوور إمن ل 34لحملكمة طيات قاص لقفارة لقستدسة مام لملتدة 

لقسكرطري  عالنت  قوىهبذل لالختصتص قلمحكمة كمت طودع إ رتف من جتنب لقووقة لق او ط
 عات  .لوول لأللق تم قلماظمة لقذي يرسل صورل ماهت ق

لجاة لقيت لق رأي ن طبلبمتم لحملكمة فإهنت ميكاهت أقة قيول عرض قاقة أأو عاو لقيث يف مس
 2ىل لقلجاة و حتقلهت إاظر يف لقااقة بافسهت أن ط، و قلمحكمة أميكن سرع متطاومه هلت بأ

 نستن صتدقتأخرى مت لاة حباوق لإل و أي وثقاةق لحملكمة نصوص لملقثتق لملاظمة أطبيو 
مل روضة ىل طسوية ودية يف لقااقة لإلى لقوصول ميكن قلمحكمة لق مل ع علقهت لقوول لمل اقة ، و
نذر لستثات ل طيات  فمت الإ وص لملقثتق و طاظر لقااقة عالنقةخالل باصعلقهت بشرط عوم لإل

 متم لحملكمة .ب كل طرف يف لقااقة ممثل قتنوين أمتم لحملكمة و طاقجرل ل  أإ‘قاولعو 
 .: المحكمة العربية لحقوق اإلنسانالفرع الرابع

، فاو أنشأ 1986ساة  بتيبتققت زلو قة حلاوق لإلنستن يف مشروع سريكجتنب لقلجاة لق رب إىل
من لألقبتر لق ربقة  لحلاوق لإلنستن طتكون من سي ة قاتة ياتخيهم ممثلو لملشروع لحملكمة لق ربقة 

 لحملتمني فقه شخصت ثتقثتثاني وطرشح ناتبت  شخصني ليارتح هلت كل قبر عريب قتيمة لملرشحني 
 .3من لقاتنونني لقيترزين، وطكون هذه لق اوية ستة ساول  قتبلة قلتجويو

 
                                                 

1
 .355خنية من أستطذة وخربل  لقاتنون،لملرجع لقستبق،ص 

2
 329د: لقشتف   حممو بشري، لملرجع لقستبق،ص 

3
 .333د: لقشتف   حممو بشري، لملرجع لقستبق ص   
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 .اختصاصات المحكمة العربية لحقوق اإلنسان:البند األول
ى طاومي لقاظر يف لقوعتوي لقيت يرف هت لقبرف ضو لقبرف أخر ب و ماى موة م قاة عل -1

 .1لألطرلف طصل لقلجاة إىل حل يرطاقهمل إذل لقاليحة لقولخلقة  لدعتيه إىل لقلجاة وفات ملت حتوده
إىل  إققهت لقلجاة بسب عوم متكاهت من لقوصول لهتقتوي لألشختص لقيت حتكشلقاظر يف  -2 

 عاه أمتم لحملكمة. طوكقل من ياوبحل بشأهنت وقكل طرف 
وحتويو لقتزلمت  لألطرلف بات  على طلب لالستشترية خبصوص طفسري لملقثتق  لآلرل طاومي  -3

 لقيت يؤدن هلت وفات قاليحة لقولخلقة.لف ولهلقئت  لألطر 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .  139ملرجع لقستبق ص شتشول نور لقوين، ل  1
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 : ةـــالخاتم
 

ي نتاج كفاح البشرية مند ه إمناة، و اإلنسان ليست وليدة العصور احلديثإن حقوق 
ل يف افها ،و سائلها والياهتا، وهي متثهديومنا هدا،وإن اختلفت مفاهيمها وأىل ظهورها إ

 الوقت الراهن رمزا للتطور واالرتقاء وعالمة من عالمات التقدم .
حلماية  الدولية اجلديدة السياسية ستعراض اآللياتهاته ا ولقد حاولت من خالل دراسيت

 ابة شريعة دولية بدأوالتطبيق اليت أصبحت مبث عها موضع التنفيذنسان ،ووضحقوق اإل
مم واليت ترتبط بعالقة وثيقة مع ميثاق األ 1966نسان الصادرة باللجنة املعنية حبقوق اإل

من توقيع اجملتمع  ماعية للدول ،وعل  الرممرادة اجلوالدي يعرب عن اإل1945املتحدة الصادر
أن التفككات والنزاعات إال نسان ،ية حقوق اإلامحلليات معقدة وكثيفة الدويل عل  آ

جراءات اليت أقرهتا االتفاقيات فاإل ت أن نظام احلماية مري كايف ،املنتشرة بني الدول قد بين
ا ،كمليات احلماية قراءة واضحة ءة آنصوصها متنع قرا تنفيذة  عل  من أجل الرقاب الدولية
 تؤثرهاته اإلجراءات  لتنفيذاملقررة   جالفتعقيدات اإلجراءات وطول اآل من فعاليتها ، حتد

فراد وليس املقصود هنا جتاهل اجملهودات اليت حققها اجملتمع الدويل عل  حقوق هؤالء األ
من خالل نشاطات األمم  حلماية وترقية حقوق اإلنسان سواء بصفة فردية أو مجاعية أو

جراءات حلماية هده احلقوق االعرتاف مبا مت حتقيقه من اإل جيباملتحدة، وإمنا بالعكس 
مام الصعوبات اليت ماية يف النصوص الدولية والوقوف أ،خاصة فيما يتعلق بتكريس احل

 .واجهتها يف هدا اجملال
رياته األساسية ال يرجع إىل الدويل باحرتام حقوق اإلنسان وح االلتزاموالواقع أن عدم 

 تفاقيات الدولية اليت متثل املصدر الرئيسي حلقوق اإلنسان وإمنا يرجع.االضعف 
ن مكلف بالرقابة عل  تصرفات الدول يف عدم وجود جهاز دويل فعال حىت اآل إىل أوال:

تدخل دورا كبريا يف هذا اجملال عن طريق هذا الشأن، وإن كانت األمم املتحدة تلعب اليوم 
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نالحظ أن هذا اجمللس ال يطبق معيارا موضوعيا يف ، و لكن ينبغي أن الدويل جملس األمن
 .هذا الشأن، وإمنا خيضع ألهواء الدول الكربى ويف مقدمتها الواليات املتحدة األمريكية 

عدم كفاية التشريعات الداخلية وعدم حرص أجهزة كل دولة خاصة يف الدول إىل  ثانيا:
 األساسية.احملافظة عل  حقوق اإلنسان وحرياته  النامية عل 

ن الكم اهلائل من االتفاقيات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان تعد شاهدا ودليال أ ثالثا:
حلماية حقوق عل  حرص اجملتمع الدويل عل  إرساء قواعد قانونية ذات طابع دويل 

نائية الدولية حلقوق اإلنسان، حيث متثل هذه القواعد اجلانب املوضوعي للحماية اجل
ضمانة مهمة هلذه احلماية، وإن كانت الصيغة عامة خاصة يف واليت تعد اإلنسان، 

خذ مري أمنا يؤ  ،ت مفصلة لذاك التعميمكاناالتفاقيات العامة إال أن االتفاقيات اخلاصة  
 عل  هذه االتفاقيات أهنا قد خلت من الشق الثاين للقواعد املوضوعية وهو الشق العقايب

ك أن معدي تل  لتحقيق تلك احلماية، ويبدواألساسي  عوالذي ميثل احلامي احلقيقي والراد 
الدول هي صاحبة احلق أوال وأخريا، شكلة السيادة باعتبار االتفاقيات قد راعوا يف ذلك م

 واألعمال اليت تعد انتهاكا هلا.وأن هذه االتفاقيات متثل فقط سقفا لبيان أنواع احلقوق 
واعد من قبل تضمن تطبيق تلك الق آليةوجود  خر للحماية املوضوعيةلرديف األوا رابعا:

ن تلك يف ثنايا هده الدراسة بأىل إنشائها ،وتبني لنا الدول وهو ما سعت األمم املتحدة إ
لية آقابة ومنها ما هو طابع عالجي كر وال شرافوقائية كآلية اإلات طبيعة اآلليات منها ذ

نه يف ه األخرية ال سيما أن دورها ال يقل شأنا عن هدوىل فإلأل لنسبةاحلماية القضائية ،فبا
رسال الفرق  العاملة يف امليدان لتلمس مدى تطبيق بالتحقيق وإوقات قد تقوم بعض األ

، مري أن نسان انتهاكات حقوق اإلوحقيقة االدعاءات اليت تصلها عن  االتفاقيات الدولية
ىل املصداقية كالتقارير ائلها مري فعالة بل يفتقد بعضها إن وسأرمم كثرهتا إال  اآللياتتلك 

و عضاء ،وحىت الوسائل األخرى فان األمر ينتهي باحلل الودي ،أالدول األ الواردة من
دا كانت الدول املعنية ضعيفة ، إال إوضوع من قبلهاول املعنية مبراجعة املدباالستجداء من ال

تلك اآلليات ،لدا جيب أن يكون بينها تنسيق اإلجراءات اليت تقوم هبا  تتماثل،وقد 
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فوض السامي حلقوق اإلنسان املجدت أجهزة ترتبع تلك اآلليات مثل ن و وخاصة بعد أ
 .نسانوجملس حقوق اإل

قريبا من خالل الدراسة بأنه   نشئدي أنسان والقوق اإلالدويل حلمجلس لبالنسبة لخامسا:
عط  وأقايف للمجلس االقتصادي واالجتماعي والثنسان التابعة قد حل حمل جلنة حقوق اإل

خبالف  ،عضوا 47 ددين باملخولة لتلك اللجنة ،وتبني بان أعضائها حممجيع الصالحيات 
عضاء يف اللجنة أ،وقد جنح بعضوية اجمللس دول مل تكن 53 إىلعضائها اللجنة اليت وصل أ

ة  بأهنا تنتهك حقوق مصنف من قبل الواليات املتحدة األمريكيالسابقة ،بل بعضها 
ظام العاملي اجلديد اليت تتزعمه أن إنشاء اجمللس يعد ضربة يف نعش الن يبدونسان و اإل
سالمية ول ال سيما العربية واإلعضاء وبقية الدجيب عل  الدول األ ،ولنجاحهمريكاأ

 ليه.العون له ليقوم باملهام املوكلة إ يف مد ن تسع  جاهدةاجملتمع املدين أومنظمات 

فقد تبني من ات الطابع اجلنائي ،القضائية ذ الشق األخر واملتعلق باآللياتعن  أما سادسا:
ىل معاقبة جمرمي تلك مع الدويل عقب احلرب العاملية الثانية سارع إن اجملتخالل الدراسة بأ

الدول  لثمت تلك احملاكم كانت  نوالشرق ،ورمم أ غربالاحلرب وشكل لدلك حمكمتني يف 
وقد  جنائي ،نشاء قضاء دويل بإالنواة األوىل  هنا كانت مبثابةيف تلك احلرب إال أاملنتصرة 

سي اليت ة رمم املأت فرتة ليست باليسري ن هدأيف هدا الشأن ،وإكانت اجلهود عل  وثرية 
هنا عادت عقب اجملازر البشعة اليت وقعت يف البوسنة أ الإ ،نسانيةتعرضت هلا اإل

ىل تشكيل حمكمتني من إديد حيت سارع جملس األظهور من جىل الندا إا،ويف رو واهلرسك
قد يف نشأهتما  الدويل ، إال أن الطابع املؤقت وحتكم جملس األمناحلرب تلك ملعاقبة جمرمي

شاء قضاء ندويل إىل إدويل دائم ،حيت سارع اجملتمع الافقدمها صالحيتهما كقضاء جنائي 
هذه الدراسة بأن هذه  ثنايائية الدولية، وتبني يف ل يف احملكمة اجلنادويل جنائي دائم واملتمث

العدالة الدولية وضمانة احملكمة متثل خطوة مهمة خطاها اجملتمع الدويل يف سبيل إرساء 
  .أكيدة لتحقيق احلماية اجلنائية الدولية حلقوق اإلنسان
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ا عوائق منه، احلديث تبني بان مثة عوائق تواجهه الدويل أثناء دراسة فعالية القضاء  عا:ساب
صالحيات احملكمة إىل صور ساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،كقداخلية تضمنها النظام األ

بينما جرائم احلرب  ،مها جرائم اإلبادة وجرائم ضد اإلنسانن عل  اجلرميتني فقط حد اآل
احملكمة  اختصاصنص عليها النظام األساسي عل  أنه من حق الدول أن تعلق عدم قبوهلا 

الواردة يف وذلك فيما يتعلق جبرائم احلرب  ،سريان هذا النظام ءسبعة سنوات من بد ملدة
املادة الثامنة، إضافة إىل عدم اختصاص احملكمة باملعاقبة عل  جرمية العدوان حىت يتم 

 تعريفه هذا فيما خيص العوائق الداخلية.
سها الواليات املتحدة ما فيما خيص العوائق اخلارجية وأمهها وقوف دول الكربى وعل  رأأ

دون قيام احملكمة بعملها، ومن مث إفشال اجملتمع الدويل من تأسيس األمريكية للحيلولة 
ساسي هلذه احملكمة مع النظام األ عل  الدول املصادقة تعاونجيب قضاء دويل جنائي، 

مل  جانب إجناح عيقف إىللتشكيل رأي عاملي املنظمات الدولية احلكومية والغري حكومية 
     .ترتدد من عمل هذه احملكمة عل  املصادقة عليها الدول اليت مازالت  هذه اهليئة، وحث
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