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 ةالمقدم

 همية البحث ومسوغات اختيارهأ :اوال
اال ػػ ؿ  ػػاالمف كالبسػػمـ إلػػ   التػػت تػػ دم بسػػ ابتعػػد الازاتػػات الدا ميػػة مػػف اأ

، الػػػدكلتاأمػػػف  أاهػػػا تػػػ ير تػػػاييران م الػػػرت تمػػػ  الع ىػػػات الدكليػػػة كتمػػػ ، الػػػدكلييف
لمػا لهػا ، الح الدكؿ بسكاء كاات هػذ  المصػالح بسيابسػية اـ اىتصػاديةككذلؾ تم  مص

مػػف ايػػر أػػت تػػاجيا الازاتػػات كاحتقػػاف االك ػػاع الدا ميػػة التػػت ىػػد ت ػػرز ازاتػػات ىػػد 
ىكمية لذلؾ أالازاتات الدا مية هػت تاػازع  ػيف مجمكتػات اك  ترىيةاك  تككف طائ ية

مماربسػات ييػر ماطقيػة اك  تمػف  ػ ؿ م ال ػا (دياية ...، بسيابسية، ترىية)م تم ة 
ام ااها م ال ة لمقااكف المتعارؼ تميه ، ايااء مماربسة الحياة اليكمية الأراد المجتمع

كالبسائد أت ذلؾ المجتمع ك ع ارة ا رل اتتماد ىكاتد كبسػ ؿ ي تػدتها المتاػازع حبسػب 
ييػػػر اف تمػػػؾ ، كأػػػؽ هػػػكا  كمعتقػػػد ر يتػػػه لكاىػػػع الحػػػاؿ الػػػذم يريػػػب أػػػت صػػػيركرته 

كمصػػػػالح  اهػػػػداؼك  ابسػػػػ ابتماػػػػع مػػػػف كجػػػػكد  ت الم ال ػػػػة لمقػػػػااكف العػػػػاـ الالمماربسػػػػا
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كيتميؿ ذلؾ أت كييػر ، ماطقية كلرتية ذات ط يعة كياية بسامية كا يمة تقؼ كراءها
مػػف الازاتػػات الدا ميػػة أػػت العػػالـ ككمػػا هػػك مي ػػت أػػت مطالػػب العديػػد مػػف االىميػػات 

 الدياية كالعرىية كالبسيابسية . 
ذا ابستعر اا التار  ىد  ابسافيخ اجد اف الازاع مف اجؿ ياية ملركتة لدل اإلكا 

كجد أت ال كاتث ال طريػة لم ػرد كىػد تجبسػد ذلػؾ أػت ىػكؿ الصػحا ت ا ػت ذر ال  ػارم 
ر ػػت اع تاػػه ب تج ػػت لمػػف ال يجػػد ىػػكت يكمػػه كيػػؼ اليحمػػؿ بسػػي ه كي ػػرج  احيػػان 

 ػػذاء كهػػك مػػا يع ػػر  ك ػػكح تػػف ىااتػػة كلػػعكر  ػػاف حػػؽ الحيػػاة المػػرت ط  ال، تاػػهب
يبستحؽ ابست داـ القكة ل ماف مقكمات هذا الحؽ اذ اف الحؽ أت الحياة مف مقاصػد 

ماطقيػػػة لمػػػا تعيلػػػه المجتمعػػػات مػػػف  ابسػػػ ابأ ػػػ  تػػػف كجػػػكد ، اللػػػريعة االبسػػػ مية
 ت.ابساااإلاأمف  ازاتات دا مية كاحتقااات ىد يككف لها تاييران ىكيان تم 
 ف الػػدكلت المعاصػػر الاهػػا ت تقػػدكمػػا ااهػػا تعػػد مػػف الملػػاكؿ التػػت تكاجػػه القػػااك 

ذا  حياػػا إلػػ   القكاتػػد القااكايػػة الدكليػػة التػػت تحكمهػػا كتقيػػدها كتحػػد مػػف  طكرتهػػا، كا 
أػػت ىكاتػػد القػػااكف الػػدكلت أ ااػػا اجػػد اف المػػادة الياليػػة الملػػتركة أػػت ات اىيػػات جايػػؼ 
ف هػػت التػػت ك ػػعت الحمايػػة لممػػداييف أػػت الازاتػػات الدا ميػػة أقػػط كلػػـ يتطػػرؽ القػػااك 

كما اف الازاتات الدا ميػة لػـ تا ػذ ، الازاتات الدا مية إال أت هذ  المادةإل   الدكلت
الحػركب كبسػيمة بسػائدة أػت إلػ   اهتمامها ال ـز أت القااكف الدكلت كذلػؾ الف المجػكء

الازاتػػػػات الدكليػػػػة أػػػػت ظػػػػؿ القػػػػااكف الػػػػدكلت التقميػػػػدم كاجػػػػكاء التػػػػكازف الػػػػدكلت  ػػػػيف 
حيػث كااػا يقػكداف الاػزاع الػدكلت ماػذ ، ية كاالتحاد البسػكأيتتالكاليات المتحدة االمريك

، ك عد ذلؾ ا حت ٜٜٔٔالحرب العالمية اليااية حت  ت كؾ االتحاد البسكأيتت بساة 
الازاتػػػات الدا ميػػػة هػػػت الصػػػكرة االك ػػػح المع ػػػرة تػػػف صػػػي ة الازاتػػػات أػػػت العػػػالـ 

 المعاصر .
 هيكمية البحث :ثانيا  

ث هػػذا المك ػػكع أػػت اطػػار م حيػػيف تعق همػػا كتمػػ  هػػدم مػػا تقػػدـ أػػاات بسػػا ح
 كتم  الاحك اآلتت: ،  اتمة تت مف اهـ الاتائا كالتكصيات
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 ت. ابساام هكـ الازاتات المبسمحة الدا مية أت ظؿ القااكف الدكلت اإل: االكؿالم حث 
ت كدكر ابسػػااالػدكلت اإلاأمػػف  ايػػر الازاتػات المبسػػمحة الدا ميػة تمػ : اتالم حػث اليػا
 ائت الدكلت أت الحد ماهاالق اء الجا

 املبحث االول
مفهىم الىزاعات املسلحة الداخلية يف ظل القاوىن الدويل 

 يوساواإل
إف الازاع المبسمح الدا مت  مكجب ات اىات جايؼ هك اػزاع يحصػؿ تمػ  إىمػيـ 

اك   ػػػػيف القػػػػكات المبسػػػػمحة كىػػػػكات مبسػػػػمحة مالػػػػقة تاهػػػػا،، احػػػػد االطػػػػراؼ المتعاىػػػػدة
كاىػػرت هػذ  االت اىػات م ػػدا تػدـ التػػد ؿ أػت اللػػ كف ، رلجماتػة اظاميػة مبسػػمحة ا ػ

ت ذريعػػة لمتػػد ؿ أػػت اللػػ كف الدا ميػػة ابسػػااالدا ميػػة لمػػدكؿ لكػػت ال يكػػكف لمقػػااكف اإل
 لمدكلة . 

كىد ترؼ  عض ال احييف الاػزاع الػدا مت  ااػه التاػازع  ػيف مجمكتػات م تم ػة 
تػػراؼ الحيػػاة اليكميػػة مػػف  ػػ ؿ م ال ػػات ييػػر ماطقيػػة ال (ديايػػة، بسيابسػػية، ترىيػػة)

ماطقيػػة  اهػػداؼك  ابسػ ابلممجتمػع . ييػػر اف مماربسػاتها ييػػر الماطقيػػة التماػع كجػػكد 
تقػػػػؼ كراءهػػػػا كمػػػػا هػػػػك مي ػػػػت أػػػػت مطالػػػػب العديػػػػد مػػػػف االىميػػػػات الديايػػػػة كالعرىيػػػػة 

 .(ٔ)كالبسيابسية 
يميػػؿ احػػد ،  ال ػػة التلػػا ؾ، الاػػزاع  اتت ػػار  ظػػاهرة ذات ا عػػاد متااهيػػة التعقيػػد

 ابسػػػافالػػػاة اإلإلػػػ   كتعػػػكد ظػػاهرة الازاتػػػات ال لػػػرية، ت اليا تػػػةابسػػػااكاىػػػع اإلمعػػالـ ال
حيػػػث ترأتهػػػا ت ىاتػػػه أػػػت مبسػػػتكياتها الم تم ػػػة . أرديػػػة كااػػػت اـ جماتيػػػة ، االكلػػػ 

اك  ا بسػػية :كاي ػػا أػػت ا عادهػػا المتاكتػػة،  ػػدءت مػػف صػػراع كلػػدم تدـ ىا يػػؿ كها يػػؿ
لػػػذا أػػػاف تقػػػديـ ، الػػػخ ، ...تاري يػػػة ، اكاجتماتيػػػة، اك اىتصػػػاديةاك  بسيابسػػػية، يقاأيػػػة

ه كااكاتػه يتطمػب أهمػا البسػس ابسػ ا ل هػـ كتحميػؿ م هػكـ الاػزاع كط يعتػه ك  اطار تاـ
                                                           

، داز اىْٖضخ اىعسثٞخ، اىقابٕسح، 2د. ؽبشً ٍؾَد عزيٌ، قبُّ٘ اىْصاعبد اىَعيؾخ اىدٗىٞخ، ط( ْٝظس: 1)
 .88، ؾ 2002
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أػػػ ات أػػػت هػػػذ  الدرابسػػػة بساك ػػػح الط يعػػػة المعقػػػدة ، هػػػذا الاػػػزاع . كأػػػت هػػػذا الصػػػدد
تاكع ا عاد إل   كالمتدا مة لمصراع التت تجد جذكرها أت مصادر كييرة ماها ما يعكد

كماهػػػػا مػػػػا يتعمػػػػؽ  تػػػػدا ؿ مبسػػػػ  اتها كمصػػػػادرها مػػػػف جااػػػػب ت ػػػػر، ،   الظػػػػاهرةهػػػػذ
تلػػا ؾ ت ات تهػػا كتاييراتهػػا الم الػػرة كييػػر الم الػػرة ،هػػذا أ ػػ ن تػػف إلػػ    اال ػػاأة

كتمػػ  ، الكياأػػة كالعاػػؼاك  الت ػػاكت أػػت مبسػػتكيات الظػػاهرة مػػف حيػػث المػػدل اكالقػػكة
كؿ يتاػاكؿ تحديػد  م هػكـ الازاتػات ذلؾ أ ف هذا الم حث بسيتااكؿ ي يػة مطالػب ،اال

امػػػا اليػػػاات أبسػػػيتـ أيػػػه  يػػػاف ااػػػكاع الازاتػػػات كطػػػرؽ حمهػػػا، كأػػػت ، الدا ميػػػة كا عادهػػػا
 .(ٔ)المطمب اليالث بساك ح الازاتات الدا مية كأؽ ات اىات جايؼ

 املطلب األول
 مفهىم الىزاعات املسلحة الداخلية وابعادها

حان أيمػا تقدمػػه مػف تعري ػػات لم هػػكـ تعكػس حػػاالت الاػزاع المتاكتػػة يػراءت كا ػػ
كاقػػاط التركيػػز التػػت يكليهػػا الم تصػػكف ، الاػػزاع، كمػػا تتعػػدد اي ػػا  ػػ ر االهتمػػاـ  هػػا

كأػػت اطػػار ابسػػتعراض  عػػض ، اهميػػة ك يػػرة تاػػد تاػػاكلهـ لمم هػػكـ  الدرابسػػة كالتحميػػؿ
أػػػػ ف دائػػػػرة ، التعري ػػػػات الم كيػػػػة التػػػػت كردت أػػػػت القػػػػكاميس الم كيػػػػة لم هػػػػكـ الاػػػػزاع

اك  ب حالػػة تػػدـ االرتيػػاحإلػػ   معػػارؼ االمريكيػػة تعػػرؼ الاػػزاع  ااػػه تػػادة مػػا يلػػيرال
اك  حػػػاجتيفاك  تػػػدـ التكاأػػػؽ  ػػػيف ري تػػػيفاك  ال ػػػ ط الا بسػػػت الاػػػاتا تػػػف التعػػػارض

حاجاتػػػه ب . امػػػا دائػػػرة معػػػارؼ العمػػػكـ االجتماتيػػػة أػػػ ف اك  اكيػػػر مػػػف ري ػػػات ال ػػػرد
كالتعريػػػؼ  المعػػػاات ، لم هػػػكـ الاػػػزاعا ػػػراز الط يعػػػة المعقػػػدة إلػػػ   اهتمامهػػػا ياصػػػرؼ

يلػػػير ، كالػػػدالالت الم تم ػػػة لمم هػػػكـ أػػػت ا عػػػاد  المتاكتػػػة . أمػػػف الماظػػػكر الا بسػػػت
 الػد كؿ أػت الػاطيفاك  ب مكىؼ يككف لدل ال رد أيه داأػُع لمتػكرطإل   م هكـ الازاع

كهػػػذا ي كػػػد اهميػػػة م هػػػكـ الاػػػزاع أػػػت أهػػػـ ، لهمػػػا ط يعػػػة مت ػػػادة تمامػػػان ب، اكيػػػراك 

                                                           
ْٝظس: د . ٍْٞاس ٍؾَا٘د ثادٗٛ، ٍمٖاً٘ اىْاصاا، دزاظاخ واٜ انـا٘ه اىْظسٝاخ ىنظاجبة ٗانّا٘اا،  (1)

، عبٍعاخ ، ٍسماص دزاظابد اىَعازقجو1991ثؾش واٜ ٍغياخ دزاظابد ٍعازقجيٞخ، اىعادد اىضبىاش ىعاْخ 
 90اظٞ٘ط ٍفس. ؾ 
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ت كتمميػػات اال ػت ؿ العقمػػت ابسػاالمك ػكتات المتعمقػة  قػػدرة ال ػرد تمػػ  التكيػؼ اإلا
 . (ٔ)اي ا

 يكػػػكف، أػػػ ف الاػػػزاع يعاػػػت مكىػػػؼ تااأبسػػػت  ػػػاص، امػػػا مػػػف الااحيػػػة البسيابسػػػية
كالتػت يكػكف كػؿ ، تم  دراية  عػدـ التكاأػؽ أػت المكاىػؼ المبسػتق مية المحتممػة، اطراأه

ل طػػراؼ  ىػػؼ اليتكاأػػؽ مػػع المصػػالح المحتممػػةات ػػاذ مك اك  ت اػػتإلػػ   مػػاهـ م ػػطران 
أػػ ف ، ك يامػػا يهػػتـ لػػكيس كػػكزر  ػػالتركيز تمػػ  الاػػزاع أػػت  عػػد  االجتمػػاتت، اال ػػرل

اي ػػاح ال عػػد االاير كلػػكجت أػػت العمميػػة الازاتيػػة، كمػػف يػػـ أػػ ف إلػػ   لػػكرا اػػادر تتجػػه
ك ػػػاع ا، اك مطالػػب، اك الاػػزاع أػػت  عػػػد  االجتمػػاتت إامػػا يميػػػؿ ب اظػػاالن حػػكؿ ىػػػيـ

كيكػكف الهػدؼ هاػا متمػي ن ب لػيس ، اادرة باك  حكؿ مكارد محدكدة، اك ىكةاك  معياة،
ازالػػػة اك  الحػػػاؽ ال ػػػرر،اك   ػػػؿ اي ػػػا أػػػت تحييػػػد، أقػػػط أػػػت كبسػػػب القػػػيـ المريك ػػػة

، ككمػػا يحػػدد كػػكزر، الػػت مص مػػاهـ ب . الاػػزاع أػػت ميػػؿ هػػذ  المكاىػػؼاك  المااأبسػػيف
 ػيف ، اك  ػيف االأػراد كالجماتػات، اك لجماتػات ػيف ااك  يمكف اف يحدث  ػيف االأػراد
الجماتػػات االجتماتيػػة، امػػا أيمػػا اك  دا ػػؿ الجماتػػة، اك الجماتػػات  ع ػػها الػػ عض

يحػػدث اتيجػػة لمتاػػاأس  ػػيف اك  أػػ ف الاػػزاع يالػػا، يتعمػػؽ  ال عػػد االاير كلػػكجت لمصػػراع
ابسػؿ اك  ذريػةاك  ابسػرةاك  كهاػا ىػد يكػكف الطػرؼ متمػي ن أػت أػرد طرأيف تم  االىؿ،

ىػػػد يكػػػكف طرأػػػا الاػػػزاع ط قػػػة ، ذلػػػؾإلػػػ   مجتمػػػع كامػػػؿ . إ ػػػاأة، اك  لػػػرم معػػػيف
 .(ٕ)دياان ، اك ى يمةاك  ماظمة بسيابسية، اك اأكاران ، اك اجتماتية

ييػػر المتكاأقػػة كالتػػت تتميػػز  قػػدر  هػػداؼاأاك  لػػذا أػػ ف الاػػزاع يػػرت ط  الري ػػات
، اك ت الااتجػػػة تػػف اللػػػططمػػف االبسػػػتمرارية كالديمكمػػة يجعمهػػػا تتميػػز تػػػف الماازتػػا

يػػذهب ، أػػت هػػذا االتجػػا ، لحظيػػةاك  التػػت تالػػا اتيجػػة لمبسػػ  ات كىتيػػة، اك ال  ػػب

                                                           
ْٝظس: د. أؽَد عص اىدِٝ عجد هللا ٗآخسُٗ، ٍعغٌ اىقبُّ٘، اىٖٞئخ اىعبٍخ ىؽؤُٗ اىَطبثع األٍٞسٝاخ،  (1)

  . 621، ؾ2002اىقبٕسح، 
د. ؽاابشً ٍؾَااد عاازيٌ، قاابُّ٘ اىْصاعاابد اىَعاايؾخ اىدٗىٞااخ، اىَاادخو ىيْطااب  اىصٍاابّٜ، داز ْٝظااس:  (2)

 .166،اىطجعخ اىضبّٞخ، ؾ 0022اىْٖضخ اىعسثٞخ، اىقبٕسح،
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تػدـ االت ػاؽ  ػيف اك  تعريؼ م هػـ الاػزاع  ااػه ب مػف اال ػت ؼإل   ىامكس لكاجماف
 متااى ة ب . اك  اأكار متعار ةاك  م ادئاك  جماتات

 ااػه اك  ،ىتػاؿاك  زاع  ااه ب معركةأااه يعرؼ الا، اما ىامكس الكتاب العالمت
أػ ف م هػكـ ، ممتدان ب . ك كجػه تػاـاك   اصة إذا كاف الازاع طكي ، ك احاك  ا اؿ

الازاع أت االد يات البسيابسية المت صصة ياظر إليه ب  اتت ار  ظاهرة ديااميكيػة ... 
ت ػاتميف أيػه يككف كؿ مف الم، يقترح ب مكى ان تااأبسيان معياان ، مف جااب، ب . أالم هكـ

كمػػا يكػػكف كػؿ مػػاهـ م ػػطران ، تالمػان  عػػدـ التكاأػػؽ أػت المكاىػػؼ المبسػػتق مية المحتممػة
اي ػػان الت ػػاذ مكىػػؼ ييػػر متكاأػػؽ مػػع المصػػالح المدركػػة لمطػػرؼ اال ػػر ب . مػػف هاػػا 

التركيػػػػز تمػػػػ  ال عػػػػد التااأبسػػػػت أػػػػت تعريػػػػؼ الاػػػػزاع إلػػػػ   كػػػػاف هاػػػػاؾ اتجػػػػا  ياصػػػػرؼ
كااػه ب تػادة مػا ، الجماتػات باك  لتااأبسػت  ػيف االأػراد اتت ار  ب احد الكاؿ البسمكؾ ا
بسػػكاء كااػػت تمػػؾ ، ييػػر متكاأقػػة اهػػداؼاكيػػر حػػكؿ اك  يحػػدث تاػػدما يتاػػاأس طرأػػاف

 .  (ٔ)حكؿ المكارد المحدكدة ب، اك متصكرةاك  حقيقة هداؼاأ
حيػث يكصػؼ ، أ ف م هكـ الازاع يتميز  ال بساطة كالم الرة، كأت تعريؼ ا ر

محتممػػػة  ػػػيف اطراأػػػه ب . كهاػػػا تيػػػار اهميػػػة ، اك تمميػػػة مااأبسػػػة ظػػػاهرةالاػػػزاع  ااػػػه ب 
كػػالتت تحػػدث أػػت المجػػاالت الريا ػػية  –التمييػػز  ػػيف الاػػزاع ك عػػض ااػػكاع المااأبسػػة 

يتااأبسػػػػكف مػػػػف اجػػػػؿ المػػػػرح اك  تمػػػػ  بسػػػػ يؿ الميػػػػاؿ ب أ ػػػػت المااأبسػػػػة يتعػػػػاكف االأػػػػراد
الحػػػػاؽ ال ػػػػرر اك   يامػػػػا أػػػػت الاػػػػزاع أػػػػ ف ب احػػػػداث، كى ػػػػاء كىػػػػت طيػػػػب كممتػػػػع ب

 . (ٕ)المعاكم  اال ريف إاما يعد هدأان محددان لمصراع ا بسه باك  المادم
أ اػػه يميػػؿ ابسابسػػان محكريػػان أػػت تعريػػؼ ، امػػا دكر باالرداة ب تاػػد اطػػراؼ الاػػزاع

م هػػكـ إلػػ   الاػػزاع لػػدل اتجػػا  ا ػػر مػػف كتػػاب االد يػػات البسيابسػػية . كمػػف يػػـ الاظػػر
، ياػتا تػف ا ػت ؼ أػت دكاأػع اطراأػه، زع لػررادات بالازاع  اتت ار  أػت جػكهر  ب تاػا

                                                           
ْٝظس: ٍععد عجد اىسؽَبُ شٝداُ قبظٌ، ردخو األٌٍ اىَزؾدح وٜ اىَعيؾخ غٞس ذاد اىطبثع اىادٗىٜ،  (1)

 .62، ؾ2003داز اىغبٍعخ اىغدٝدح ىيْؽس، اإلظنْدزٝخ، 
زدُ، األ -ْٝظس: د. عَس ظعد هللا، اىقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّعابّٜ، ٗصاب و ٗ آزا ، داز ٍغادنٗٛ، عَابُ (2)

  .330، ؾ2002اىطجعخ األٗىٚ،
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مكااػػػاتهـ، هـ كتطمعػػػاتهـاهػػػداأك ، كأػػػت تصػػػكراتهـ إلػػػ   ممػػػا يػػػ دم  هػػػـ، كمػػػكاردهـ كا 
كمػع ذلػؾ ب  ااتهػاج بسيابسػات ت تمػؼ أيمػا  ياهػا اكيػر مػف ات اىهػا ب، اك ات اذ ىػرارات

 .  (ٔ)ال يصؿ الازاع مرحمة الحرب المبسمحة ب
يعكػػس ب مكى ػػان يكػػكف لطػػرأيف اك   هػػكـ الاػػزاع يميػػؿاف مإلػػ   كيػػذهب الػػ عض

مصالح يير متكاأقة  درجة تجعؿ ىػرار احػد االطػراؼ اك  ىيـاهداؼ اك اكير اك  أيه
م هػكـ الاػزاع  اتت ػار  ب إلػ    صدد هذا المكىؼ بسيئا لم اية ب كمف هاا يمكف الاظػر

ات  ديمػػػػػة ابسػػػػػتجا إلػػػػػ   ممػػػػػا يػػػػػ دم، اتيجػػػػػة لعػػػػػدـ التكاأػػػػػؽ أػػػػػت ال ايػػػػػات كالمصػػػػػالح
يعػػػد بسػػػمة ، ب أػػػاف الاػػػزاع  هػػػذ  الكي يػػػة كتمػػػ  ذلػػػؾ لمملػػػك ت البسيابسػػػية الرئيبسػػػية ب

ملػػػتركة لكػػػؿ الػػػاظـ البسيابسػػػية الدا ميػػػة كالدكليػػػة ب امػػػا الاػػػزاع أػػػت م هػػػكـ ت ػػػر أ اػػػه 
التػػػت تميػػػؿ االطػػػار المرجعػػػت الطػػػراؼ المكىػػػؼ  هػػػداؼيت مػػػكر أػػػت  ػػػكء القػػػيـ كاأ

تحػػػدد أػػػت ب الا ػػػاؿ المػػػرت ط  ػػػالقيـ كالمطال ػػػة ذلػػػؾ أػػػاف الاػػػزاع ي الازاتػػػت . كتمػػػ 
ال رىػػاء هػػت  اهػداؼحيػػث تكػػكف ، القػػكة كالمػكارد،  تحقيػؽ الك ػػعيات الاػادرة كالمميػػزة

 .(ٕ)الق اء تم  ال صكـ باك  ايذاءاك  تحييد
تكجيػػه االهتمػػاـ احػػك إلػػ   أػػ ف هاػػاؾ ر ل ا ػػرل تبسػػع ، مابسػػ ؽإلػػ   إ ػػاأة

 لرأض  يف اطراؼ المكىؼ التصارتت . اال عاد الا بسية  ع ىات الق كؿ كا
تعريػؼ الاػزاع أيهػا  ااػه ب ذلػؾ العػداء المت ػادؿ إلػ   كمف هاا تتجه تمؾ الر ل

 .(ٖ)بأيما  ياها تم  م تمؼ المبستكيات الدكؿاك  اللعكباك   يف االأراد كالجماتات
 

 

                                                           
ْٝظس: ٕبّص ثٞزس غبظس" ؼٜ  ٍِ اإلّعبّٞخ وٜ ؽبند انضطساثبد ٗاىز٘رساد اىداخيٞاخ: اقزاساػ  (1)

، 1988، ْٝابٝس/وجساٝس 169ى٘ضع ٍدّٗخ ىق٘اعد اىعي٘ك"، اىَغياخ اىدٗىٞاخ ىيفايٞت األؽَس،عادد:
 .6ؾ

، ٍ٘قااع عيااٚ 2008ٞااخ، اىَؾبضااسح انٗىااٚ، د. ٍفااطمٚ ـاابٝظ، رؾيٞااو اىْصاعاابد اىدٗىْٝظااس:  (2)
 انّزسّٞذ

ْٝظس: د. ؽبشً ٍؾَد عزيٌ،"قبُّ٘ اىْصاعبد اىَعيؾخ غٞس اىدٗىٞخ"، اىقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّعبّٜ دىٞو  (3)
ىيزطجٞو عيٚ اىفعٞد اى٘طْٜ، ٍقبىخ واٜ ٍؤىال ىَغَ٘عاخ ٍاِ اىجابؽضِٞ،  عاداد ّ جاخ ٍاِ اى جاسا  

 .210،اىطجعخ األٗىٚ، ؾ2003، دازا ىَعزقجو اىعسثٜ، اىَز ففِٞ، رقدٌٝ أؽَد وزؾٜ ظسٗز
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 املطلب الثاوي
 أوىاع الىزاعات وطرق حلها

كػػػػاف هاػػػػاؾ ازاتػػػػات ،  قػػػػاع االرضحييمػػػػا كجػػػػد ال لػػػػر، كأػػػػت ام  قعػػػػة مػػػػف 
اف اتاػازع أػت ، اك كليس مف المعيب اف ا تمؼ أت تصػكراتاا كصراتات كا ت أات

، كأػت أهماػا لمػا يحػيط  اػا، الات ػؽ أػت ر يتاػا ل لػياء، أاحف جميعػان ، تحقيؽ ارادتاا
كمػػػا اتتقػػػد  ااػػػه تصػػػرؼ ، أمػػػا هػػػك  ػػػديهت تاػػػد اال ػػػريف ىػػػد اليكػػػكف  ػػػديهيا تاػػػدم

كلكف مف المعيػب حقػا اف الا هػـ ط يعػة ، ت ر  اال ركف تصرأان  اطئان ىد تع، صحيح
 تقريب مبساأات تصكراتاا المت اتدة .إل   كالابسع ، ا ت أاتاا

ية اف تطمػػػػػػؽ تاػػػػػػاف الازاتػػػػػػات كاال ت أػػػػػػات ابسػػػػػػاا مػػػػػػؿ أػػػػػػت المجتمعػػػػػػات اإل
ية كاجتماتيػػػػة كيقاأيػػػػة تلػػػػكؿ مصػػػػدران إابسػػػػاادكف  ػػػػكا ط ، كالازاتػػػػات  ػػػػيف اأرادهػػػػا

كهاػػػاؾ ملػػػكمة حقيقيػػػة أػػػت اف ، كاالبسػػػتقرار أػػػت الػػػ  داأمػػػف  جعػػػان أػػػت ابسػػػتت ابكمر 
الامتمػؾ االدكات كالكبسػػائؿ التػػت تبسػػاتداا أػػت اط ػػاء حرائػػؽ الازاتػػات التػػت يمكػػف اف 

أكمػا هػك مطمػكب اف ، ك التػالت، (ٔ)ظرؼ تتكأر أيه مصػادرهااك  تادلع أت ام كىت
 –اف المطمكب اي ان اف يككف لػدياا أ، صيدلية طكارئ، يككف أت  يت كؿ كاحد ماا

أف ، كبسػػػػائؿ كادكات ل ػػػػض الازاتػػػػات كحمهػػػػا  عػػػػد تل يصػػػػها –اأػػػػرادا كم بسبسػػػػات 
، مجمكتة اأراداك  مرض اجتماتت يمكف اف ُيصيب أردا –أت حقيقتها  –الازاتات 

أيكػػػكف الػػػ ه ، ييػػػرهـإلػػػ   كىػػػد تتعػػػداها، كىػػػد يقتصػػػر تمػػػ  االطػػػراؼ الم الػػػرة لهػػػا
كذلػػػؾ تاػػػػدما ، لػػػذم يمكػػػف اف يصػػػيب ا ػػػػريف ليبسػػػكا طرأػػػا أيهػػػا ػػػالمرض المعػػػدم ا

 حركب تاكؿ اال  ر كاليا س .إل   تتحكؿ الازاتات
 :ها هتابس ا كاهـ هذ  الازاتات ك 

 

                                                           
ظااعٞد ظاابىٌ اىغاا٘ٝيٜ "اىطجٞعااخ اىقبّّ٘ٞااخ اى بـااخ ىورمبقٞاابد اىدٗىٞااخ ىيقاابُّ٘ اىاادٗىٜ . دْٝظااس:  (1)

ٍقبىااخ قااٜ ٍؤىاال ىَغَ٘عااخ ٍااِ اىجاابؽضِٞ  -آوااب  ٗرؾاادٝبد-اإلّعاابّٜ"، اىقاابُّ٘ اىاادٗىٜ اإلّعاابّٜ
 .268، ؾ 2005ىضبىش،،ٍْؽ٘زاد اىؾيجٜ اىؾق٘قٞخ، اىغص  ا
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 النزاعات الدينية: :اوال
بسػكاء كااػت االديػاف ، كهت الازاتات التت تحػدث  ػيف ات ػاع الػديااات الم تم ػة

ميػػػػؿ ، كالهادكبسػػػػت، كاليهػػػػكدم، كالمبسػػػػيحت ،كالػػػػديف اإلبسػػػػ مت :بسػػػماكية اـ ك ػػػػعية
كحالػػة الاػػزاع ، الازاتػػات  ػػيف ات ػػاع الػػديف اإلبسػػ مت كالديااػػة اليهكديػػة أػػت أمبسػػطيف

هػػت تمػػؾ الازاتػات التػػت تالػػب ، اك الػديات أػػت اادكايبسػيا  ػػيف المبسػػمميف كالمبسػيحييف
ركتبسػػتاات كالازاتػػات  ػػيف الكايكليػػؾ كال ،  ػػيف ات ػػاع المػػذاهب التػػت تت ػػع دياػػان كاحػػدان 

كالازاتػػات التػػت ، اك ك ػػيف البسػػاة كاللػػيعة أػػت الػػديف اإلبسػػ مت، أػػت الػػديف المبسػػيحت
كالازاتات  يف المعتػدليف كالمتطػرأيف أػت المػذهب ، تحدث  يف ات اع المذهب الكاحد

 البسات.
 النزاعات السياسية: :ثانيا 

 ػيف  أتػارة تكػكف، كهت الازاتػات التػت تالػب  ػيف االطػراؼ البسيابسػية الم تم ػة
اكيػػر أػػت اطػػار الدكلػػة الكاحػػدة ميػػؿ الازاتػػات التػػت تحػػدث أػػت كػػؿ الػػدكؿ اك  حػػز يف

اكير تمػ  اك  التت ت مف  كجكد اأحزاب أت   دها . كىد تتكبسع لتككف  يف دكلتيف
 تتكبسػػعاك  كىػػد تحػػؿ  الكبسػػائؿ البسػػممية المعتػػادة، مبسػػائؿ حدكديػػةاك  مبسػػائؿ تجاريػػة

كػػػالازاع  ػػػيف ، تلػػػرات القتمػػػ  مػػف الطػػػرأيف صػػػراتات تاي ػػػة كىتػػػاؿ يػػذهب أيػػػهإلػػ  
ك ػػيف الككيػػت ، العػػراؽ كايػػراف الػػذم ابسػػتمر حػػكالت يمػػاف بسػػاكات مػػف القتػػاؿ العايػػؼ

 يزك كاحت ؿ .إل   كالعراؽ كالذم تطكر
 النزاعات القومية: :ثالثا

 االتراؽ الم تم ة كر ية كؿإل   كهت الازاتات التت تالا  بس ب االاتماء
كلهػػػا الحقػػػكؽ كاالمتيػػػازات دكف ، ة أػػػت الكجػػػكد كالعػػػيش االأ ػػػؿىكميػػػة اف لهػػػا احقيػػػ
 القكميات اال رل .

 النزاعات الفكرية: :رابعا
 حيث يرل، كهت الازاتات التت تادلع  يف ات اع االأكار كالتكجهات الم تم ة
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كيريػػػػد اف يط قهػػػػا أػػػػت االكبسػػػػاط ، كػػػػؿ مػػػػاهـ احقيػػػػة كصػػػػحة االأكػػػػار التػػػػت يحممهػػػػا
كالازاتػات ، كيرأض  لدة كجكد ات اع االأكػار اال ػرل، أيهااالجتماتية التت يعيش 

 ػػػيف القػػػكمييف ، اك الػػػدائرة أػػػت الػػػ  د ال ر يػػػة كامريكػػػا  ػػػيف العممػػػااييف كاالبسػػػ مييف
 كاالبس مييف أت ال  د العر ية .

 :النزاعات االقتصادية :خامسا
، ةاىتصػػادي بسػػ ابدكليػػيف أاك  كهػػت الازاتػػات التػػت تالػػا  ػػيف طػػرأيف كطايػػيف

 مالية .، اك تجاريةاك 
 :كيمكف حؿ كؿ هذ  الازاتات مف   ؿ كبسائؿ كىائية ك كبسائؿ ت جية

 الوسائل الوقائية :اوال
، كهت الكبسائؿ الهامة كال ػركرية التػت تماػع الازاتػات كالازاتػات ى ػؿ حػدكيها

كالتاكيػػػػد تمػػػػ  اال ػػػػكة ، تتعمػػػػؽ  طػػػػرح اأكػػػػار كم ػػػػادئ تامػػػػة الي تمػػػػؼ أيهػػػػا اياػػػػاف
كالػػػر يقاأػػػة البسػػػ ـ كت ميػػػب ، الحريػػػة البسيابسػػػيةاك  الكطايػػػةاك  الديايػػػةاك  يةابسػػػاااإل

الت ػػػػػػػاكض كااللتػػػػػػػزاـ  ػػػػػػػالعهكد كالمكاييػػػػػػػؽ إلػػػػػػػ   كالمجػػػػػػػكء دائمػػػػػػػان ، اأكػػػػػػػار ال تاػػػػػػػؼ
كتقاػػيف اال ػػت ؼ كالتاػػكع أػػت ، كاالمػػر  ػػالمعركؼ كالاهػػت تػػف الماكػػر، كالمعاهػػدات

كيػد تمػ  اف التعػايش البسػممت ي اػ  لكؿ كييقة تت مف احتراـ االطػراؼ كاأػة . كالتا
كا ػػذ ، ية كالكطايػػةابسػػااتمػػ  ابسػػاس االتتػػراؼ كاالحتػػراـ المت ػػادؿ كح ػػظ الحقػػكؽ اإل

تػداد الماػاها التعميميػة الداتيػة إلػ   الملاحاات كالمهاترات المذه يػة كالطائ يػة ...كا 
، بكالعمؿ تم  تكحيػدها أػت اطػار ال مػد الكاحػد  حيػث يتمقػ  الطػ ، البس ـ كالمح ة

هػػذا كمػػه إلػػ   كىػػد الػػار القػػرتف الكػػريـ، مػػكاد تدريبسػػية تكػػاد تت ػػؽ تمػػ  م ػػادئ تامػػة
ب ـْ  قكله ب ِإفَّ الّمَه اَل ُيَ يُِّر َما ِ َقْكـٍ َحتَّ  ُيَ يُِّركْا َما ِ َاْاُ بِسِه
(ٔ). 

 الوسائل العالجية :ثانيا
 اتاتأت حالة الكب الازاتات كالاز كهت الكبسائؿ التت يمكف المجكء اليها 

                                                           
 (.11ظ٘زح اىسعد انٝخ ) (1)
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المحػػػػاكـ إلػػػػ   كالمجػػػػكء، الت ػػػػاكض كالصػػػػمحإلػػػػ   كت عيػػػػؿ م ػػػػادئ الػػػػدتكة، كتكبسػػػػعها
ت البسػػريع أػػت ماػػاطؽ الازاتػػات الم تم ػػة لحمايػػة ابسػػااكالتػػد ؿ الػػدكلت كاإل، كالق ػػاء

البسػػػكاف المػػػداييف حمايػػػة تامػػػة  ػػػد تيػػػار العمميػػػات العبسػػػكرية كتجػػػاكزات االطػػػراؼ 
كحمايػػػة ، كى هػػػا مػػػف جااػػػباك  لقػػػااكفكذلػػػؾ مػػػف اجػػػؿ تجاػػػب ااتهاكػػػات ا، المعاديػػػة

إلػػػ   اركاح االلػػػ اص كصػػػحتهـ ككػػػرامتهـ مػػػع العمػػػؿ تمػػػ  اال تػػػ دم تيػػػار الاػػػزاع
تعػػريض مبسػػتق مهـ لم طػػر مػػف جااػػب ا ػػر . كر مػػا ابسػػت دـ القػػكة  م تمػػؼ ااكاتهػػا 
لمف ال يرجع تف ظممه  ما أيها القكة المبسمحة كهت حاالت ابستياائية اليجب المجكء 

 .  (ٔ)اد ال ركرةاليها إال ت

 املطلب الثالث
 الىزاعات املسلحة الداخلية يف اتفاقيات جىيف
اكلهمػػا أػػت ، كرد تعريػػؼ الازاتػػات الدا ميػػة أػػت ات اىػػات جايػػؼ أػػت مك ػػعيف

كياايهمػػػا أػػػت ال ركتككػػػكؿ اال ػػػاأت اليػػػاات لبسػػػاة ،  مكجػػػب المػػػادة الياليػػػة الملػػػتركة
ٜٔٚٚ . 

 ة المشتركة:التعريف الوارد في المادة الثالث :اوال
الم ػػػادئ كاالحكػػػاـ الػػػكاردة أػػػت المػػػادة الياليػػػة الملػػػتركة مػػػف ات اىيػػػات جايػػػؼ 

ت صػػح تػػف تهػػد جديػػد أػػت التاظػػيـ الػػدكلت لمازاتػػات المبسػػمحة ييػػر  ٜٜٗٔاالر ػػع 
حيػث اصػ  ت المػادة ، الدكلية أت ظؿ ك ع جديد لممحار يف أػت ميػؿ هػذ  الازتػات

دكليػػػػػة تمػػػػػ  المتمػػػػػرديف  عيػػػػػدان تػػػػػف اظػػػػػاـ الياليػػػػػة الملػػػػػتركة الل صػػػػػية القااكايػػػػػة ال
االتتراؼ  المحػار يف  ػؿ ك   ػت مػف اللػركط التػت كااػت تعت ػر ملػددة أػت القػااكف 
الػػػدكلت التقميػػػدم لتط يػػػؽ ىػػػػكاايف الحػػػرب كاتراأػػػه تمػػػػ  الازاتػػػات الدا ميػػػة كركػػػػزت 

 .(ٕ)المادة  لكؿ اك ر تم  مدل أعالية التمرد أت حد ذاته كحجـ ااتلار  كتاظيمه

                                                           
ْٝظااس: د. ـااوػ اىاادِٝ عاابٍس، ٍقدٍااخ ىدزاظااخ قاابُّ٘ اىْصاعاابد اىَعاايؾخ، داز اىمنااس اىعسثااٜ،  (1)

 .441، ؾ 1916اىقبٕسح، اىطجعخ األٗىٚ، 
 . 261ْٝظس: د. ظعٞد ظبىٌ اىغ٘ٝيٜ، ٍفدز ظبثو، ؾ  (2)
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أػت حالػة ىيػاـ اػزاع )د ذكرت المادة اليالية الملتركة أػت مطمعهػا مػا اصػه )كى
يمتػػـز كػػؿ ، مبسػػمح لػػيس لػػه طػػا ع دكلػػت أػػت ارا ػػت احػػد االطػػراؼ البسػػامية المتعاىػػدة

كأػت ت بسػير مصػطمح لػيس لػه ، ب ...طرؼ مف اطراؼ الازاع  اف يط ػؽ كحػد اداػ  
الحػركب إلػ   ح االلػارةطا ع دكلت ... ب جرل اال ت ؼ هؿ المقصكد مف المصػطم

كػػػػؿ صػػػػكر الازاتػػػػات الدا ميػػػػة  مػػػػا أيهػػػػا اتمػػػػاؿ إلػػػػ   االهميػػػػة  م هكمهػػػػا الػػػػدىيؽ اـ
لكػػػػف كاف كػػػػاف الم هػػػػكـ اليػػػػاات اكيػػػػر مكائمػػػػة ل يػػػػراض ، العصػػػػياف كاال ػػػػطرا ات

ية لتكبسيع اظـ الحماية حت  تط ؽ تم  كػؿ صػكر الازاتػات الدا ميػة إال اف ابساااإل
لػػػـ  ٜٜٗٔمر الد مكمابسػػػت إلىػػػرار ات اىيػػػات جايػػػؼ اأر ػػػع ايػػػة المػػػ تمريف أػػػت المػػػ ت

كلػػـ يكػػف تجػػاكز اصػػط ح ، ييػػر الحػػرب االهميػػة  م هكمهػػا ال اػػت الػػدىيؽإلػػ   يتجػػه
الحػػرب االهميػػة أػػت المػػادة إال تجػػاكزان تر ػػيان كلػػذلؾ التمػػرد دا ػػؿ الدكلػػة تميمػػت أػػت 

بسابسػػييف اكلهمػػا الحػػرب االهميػػة متػػ  ابسػػتكأ  المحػػار كف أػػت هػػذا التمػػرد لعاصػػريف ا
كياايهما هك ابستي اء المتمرديف ، هك طا ع تمكمية التمرد أت حجمه كمدا  الج راأت

الصكؿ التاظيـ مف حيث   كتهما لقيادة مبس كلة كاحترامهـ لمحػد االداػ  لمم ػادئ 
كلػػذلؾ يبسػػت عد مػػف تط يػػؽ هػػذ  ، ية المع ػػر تاهػػا أػػت المػػادة الياليػػة الملػػتركةابسػػاااإل

اال ػػطرا ات كالتػػكترات الدا ميػػة الاعػػداـ العمكميػػة أػػت حجمهػػا القكاتػػد أػػت حػػاالت 
ككػػذلؾ التط ػػؽ هػػذ  القكاتػػد تمػػ  رجػػاؿ حػػرب العصػػا ات اظػػران ، كمػػداها الج راأػػت

الأتقػػػػػادهـ الصػػػػػكؿ التاظػػػػػيـ المطمػػػػػكب اليػػػػػراض ااط ػػػػػاؽ هػػػػػذ  المػػػػػادة إال اف هػػػػػذ  
كف الػػػكطات كالقػػػاا ابسػػػافالحػػػاالت ت قػػػ  ملػػػمكلة  قكاتػػػد القػػػااكف الػػػدكلت لحقػػػكؽ اإل

 .(ٔ)لمدكلة  اصة أت الحقكؽ التت التق ؿ التعميؽ
 :7711التعريف الوارد في البروتوكول االضافي الثاني  :ثانيا

 مكجػػػب ال قػػػرة اأكلػػػ  مػػػف المػػػادة اأكلػػػ  مػػػف ال ركتككػػػكؿ اال ػػػاأت اليػػػاات 
يبسػػػػرم هػػػػذا ال ركتككػػػػكؿ الػػػػذم يطػػػػكر كيكمػػػػؿ المػػػػادة الياليػػػػة الملػػػػتركة مػػػػف  ٜٚٚٔ

... ب أػػػػػت الػػػػػارة  اصػػػػػة إال اف  تمػػػػػ  الازاتػػػػػات الدا ميػػػػػةٜٜٗٔجايػػػػػؼ ات اىيػػػػػات 
                                                           

ِ ٗ األعٞاابُ اىَدّٞااخ وااٜ اىْصاعاابد اىَعاايؾخ غٞااس اىدٗىٞااخ، ْٝظااس: زقٞااخ ع٘اؼااسٝخ، ؽَبٝااخ اىَاادّٞٞ (1)
  .12، ؾ2001زظبىخ دمز٘زآ، عِٞ ؼَط،
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ال ركتكككؿ لـ يمغ احكاـ المادة اليالية الملتركة أيما ي ػص اطػاؽ المػادة  ػؿ حػاكؿ 
تقػػديـ اطػػاؽ جديػػد الاط ػػاؽ ىكاتػػد الحمايػػة أػػت الازاتػػات المبسػػمحة ييػػر الدكليػػة أػػت 

اأت الياات تط يػؽ احكامػه أػت تكدة الاظرية التقميدية حيث الترط ال ركتكككؿ اال 
الازاتػػات المبسػػمحة ..، ك ػػذلؾ يكػػكف ال رتككػػكؿ ىػػد الػػترط اليػػراض ااط ػػاؽ احكامػػه 
تمػػػ  المتمػػػرديف اللػػػركط المػػػذككرة أػػػت المػػػادة الملػػػتركة مػػػف تمكميػػػة حجػػػـ التمػػػرد 

 القيػػػػػادة المبسػػػػػ كلة كاحترامػػػػػه لمحػػػػػد االداػػػػػ  لمم ػػػػػادئ )كابسػػػػػتي اء  اليػػػػػراض التاظػػػػػيـ 
يؼ ال ركتكككؿ اليػاات تمػ  هػذ  اللػركط لػرط الرىا ػة االىميميػة ام كي  (يةابساااإل

اف يمارس المتحػار كف تمػ  جػزء مػف االىمػيـ بسػيطرة هادئػة تبسػمح  ػااط ؽ تمميػات 
إلػػ   كتػػكحت هػػذ  الاظػػرة ال ػػيقة، تبسػػكرية متكاصػػمة كمابسػػقة  ػػد الحككمػػة القائمػػة

كهػػك مػػا تززتػػه ، يفاللػػركط الملػػددة أػػت ظػػؿ اظػػاـ االتتػػراؼ  المحػػار إلػػ   العػػكدة
ال قرة اليااية صراحة  ابست عاد التػكترات كاال ػطرا ات الدا ميػة اأمػر الػذم تجاكزتػه 

 .(ٔ)المادة اليالية الملتركة مما جعؿ اطاىها المادم اكبسع

 املبحث الثاوي
ودور  يوساوالدويل اإلاألمه  أثر الىزاعات املسلحة الداخلية على

 مىهاالقضاء اجلىائي الدويل يف احلد 
اتهػػػاء الحػػػرب ال ػػػاردة  ػػػيف اللػػػرؽ ممػػػي   االتحػػػاد البسػػػكأيتت كال ػػػرب ممػػػي  ا 

 الكاليات المتحدة االمريكيػة اصػ حت مصػطمحات صػاع البسػ ـ كح ػظ البسػ ـ ك اػاء 
كيتكاأػػؽ ، الكاجهػػة التا يذيػػة ل مػػـ المتحػػدة أػػت مجػػاؿ البسػػمـ كاالمػػف الػػدكلييف، البسػػ ـ

المتعمػػؽ  ػػالحركب االهميػػة مػػع تاػػاىص حػػاد أػػت  الامػػك البسػػريع لالػػاط االمػػـ المتحػػدة
ك حمػػكؿ ، تقمػػص تػػدد الحػػركب االهميػػة  لػػكؿ متبسػػارع ٕٜٜٔتػػددها، اذ ماػػذ تػػاـ 

حر ػػان .  ٖٓأػػت المائػػة  حيػػث اصػػ حت ال تزيػػد تػػف ٓٗتااىصػػت ىرا ػػة  ٖٕٓٓتػػاـ 
الما ػػية ااهيػػت حػػركب اهميػػة تػػف طريػػؽ الت ػػاكض اكيػػر ممػػا  ٘ٔكأػػت البسػػاكات الػػػ 

                                                           
ىقعااُ٘ ظاابعد، ٍجاادأ اىزَٞٞااص ثااِٞ اىَقاابريِٞ ٗغٞااس اىَقاابريِٞ ٗرؾاادٝبد اىْصاعاابد اىَعاايؾخ ْٝظااس:  (1)

س، ؾ عبٍعخ ثبىؾبط ى ضٞس ، ثجْبرأ، اىغصا ا -، ميٞخ اىؾق٘  2009اىَعبـسح، زظبىخ ٍبععزٞس 
40-41. 
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الػػػدكر الك يػػػر ل مػػػـ المتحػػػدة التػػػت إلػػػ   كيرجػػػع ذلػػػؾ، يف الما ػػػييفحػػػدث أػػػت القػػػرا
اتاحػػت ال ػػرص لمت ػػاكض كالتابسػػيؽ االبسػػتراتيجت كرصػػدت المػػكارد الماليػػة إلػػ   بسػػعت

كال لػػػػػرية ال زمػػػػػة لمتا يػػػػػذ . كهكػػػػػذا ااقػػػػػذت مئػػػػػات اآلالؼ مػػػػػف االركاح ممػػػػػا تػػػػػزز 
 االبستقرار االىميمت كالدكلت .

تبس ر  اذ لـ، كؽ اىترف اي ان  حاالت ألؿ ك يرة يد اف هذا الاجاح يير المبس 
أػػػػت المائػػػة مػػػػف الحػػػػركب  ٕ٘التبسػػػػكية إال أػػػت حػػػػكالت إلػػػػ   الكبسػػػاطة تػػػػف التكصػػػؿ

كلـ يجتذب المكارد البسيابسية كالمادية ال زمػة لمتا يػذ الاػاجح إال  عػض هػذ  ، االهمية
ب ك يمػة ككااػت لهػا تكاىػ، التبسكيات . كاتيجة لذلؾ ألػمت جهػكد كييػرة تاػد التا يػذ

ممتزمػا التزامػا جػادان  تكطيػد البسػ ـ أػت اأمػف  أت  عض االحيػاف . كلػك كػاف مجمػس
اأ اابسػتاف أػت مطمػع التبسػعياات المكػف ااقػاذ المزيػد مػف حيػاة ال لػر أمػـ يكػف لاظػػاـ 
الطال اف اف يتبسمـ مقاليد البسمطة تمػ  االطػ ؽ كلكااػت القاتػدة ىػد ُحرمػت مػف اهػـ 

  .(ٔ)م ذ لها
ا حػث أيػه ايػر الازاتػات  :مطالػب، االكؿة أت هذا المك كع ي يػلذا بسا حث 

اما المطمب الياات أبساتااكؿ أيه تيار الازاتات الدا مية ، القكمت االىميمتاأمف  أت
دكر الق ػاء  لم حث أت الدا مت لمدكلة،أت حيف ا صص المطمب اليالثاأمف  أت

 . الجاائت الدكلت أت الحد ماها

 املطلب األول
 االقليمياألمه  ىزاعات املسلحة الداخلية علىأثر ال

ال لػػؾ اف التهديػػدات التػػت تمػػس االبسػػرة الدكليػػة هػػت تهديػػدات مترا طػػة اليػػكـ 
أالتهديػػدات التػػت تتعػػرض لهػػا الدكلػػة الكاحػػدة هػػت تهديػػد ، اكيػػر مػػف ام كىػػت م ػػ 

لممجتمػػػع الػػػدكلت  ابسػػػر  . كلػػػـ تكػػػف القػػػدرة لمتػػػاير الملػػػترؾ  ػػػيف ال ػػػع اء كاالىكيػػػاء 
كيعاػػت التكامػػؿ االىتصػػادم العػػالمت اف هجكمػػان ارها يػػان ، اك ػػح ممػػا هػػت تميػػه االف

                                                           
ْٝظس: رقسٝس اىمسٝو اىسوٞع اىَعز٘ٙ اىَعْاٜ ثبىزٖدٝاداد ٗاىزؾادٝبد ٗاىزرٞٞاس اىفابدزح عاِ انٍاٌ  (1)

 .  A/59/565اىَزؾدح . اى٘صٞقخ زقٌ 
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رئيبسػػيان أػػت ام مكػػاف مػػف العػػالـ متقػػدـ الامػػك بسػػتككف لػػه تكاىػػب ك يمػػة تمػػ  رأػػا  
ايمػػػكؿ بسػػػاة  ٔٔم يػػػيف ال لػػػر أػػػت العػػػالـ الاػػػامت كيقػػػدر ال اػػػؾ الػػػدكلت اف هجمػػػات 

م يػيف  ٓٔلكف أػت أقػر  مقػدار كحدها زادت مف تدد االل اص الذيف يعي ٕٔٓٓ
 ميػػػكف دكالر . كام  ٓٛكمػػػف المػػػرجح اف تتجػػػاكز التكم ػػػة الكميػػػة ل ىتصػػػاد ، ابسػػػمة

 بسػػائر تتجػػاكز هػػذ  االرىػػاـ  كييػػر . إلػػ   حػػادث ياطػػكم تمػػ  ارهػػاب اػػككم بسػػي دم
كمػػا اف امػػف اكيػػر الػػدكؿ يػػراءا يمكػػف اف يصػػ ح رهياػػة لقػػدرة اأقػػر دكلػػة تمػػ  احتػػكاء 

اكىػػات رحػػ ت الطيػػراف الدكليػػة اىػؿ مػػف أتػػرات ح ػػااة كييػػر مػػف  مػرض االػػال كالف
مميػػػكف  ٓٓٚاالمػػػراض المعديػػػة يمكػػػف أم را ػػػؾ  طػػػكط الطيػػػراف الدكليػػػة كتػػػددهـ 

ابسمة بساكيان اف يككف حام ن لممرض تم  الصػعيد العػالمت دكف ىصػد. أقػد ااتلػرت 
 مػدان  ٖٓمة أػت ابسػ ٓٓٓٛ يف اكيػر مػف  (بسارز)المت زمة التا بسية الحادة الك يمة 

لػ ص . كمػا اف جائحػة االا مػكازا أػت تػاـ  ٓٓٚالهر كىتمت ىرا ة  ٖأت ي كف 
مميكف ل ص أت ي كف أترة تزيػد ىمػي ن تمػ  بسػاة كاحػدة كهػك  ٓٓٔىتمت  ٜٜٔٔ

تدد اكير  كيير مف ىتؿ أت الحرب العالمية اأكل  كاليكـ يمكف ل يػركس ممايػؿ اف 
 .(ٔ)لؾ الكىتيقتؿ تلرات الم ييف أت جزء مف ذ

كتمحؽ الجماتات اإلرها ية الدكلية ال ػرر  الػدكؿ ال ػعي ة التمابسػان ماهػا أػت 
هذ  الػدكؿ لممػ ذ االمػف، كيبسػاتد تمػ  تجايػد المبسػمحيف تكامػؿ الظمػـ التػت تعاايهػا 

كالديمقراطيػة  ابسػافاللعكب التت ي ذيها ال قػر كاالحػت ؿ االجا ػت كااتهػاؾ حقػكؽ اإل
مػػػف الػػػكاؿ التعصػػػب كالعاػػػؼ المػػػدات، كهػػػك  مػػػيط م ػػػزع  كالتعصػػػب الػػػديات كييػػػر 

 ياتلر أت تمؾ المااطؽ التت ترت ط أيها الحركب االهمية  الصراح اإلىميمت . 
كأػػػػت البسػػػػاكات اأ يػػػػرة بسػػػػاتد الحصػػػػكؿ تمػػػػ  بسػػػػمع ابسابسػػػػية ىيمػػػػة مػػػػف ى يػػػػؿ 
الم ػػدرات أػػت ال مػػداف التػػت تكتا هػػا الحػػركب االهميػػة المبسػػمحيف أػػت تمكيػػؿ االػػطتهـ 

 .(ٕ)م الغ ك يرة مف اأمكاؿ الاقدية كاقؿ

                                                           
 .9/2000/ 30وٜ  839ٍقبه وٜ اىَغيخ اىدٗىٞخ ىيفيٞت انؽَس، اىعدد –ْٝظس: ـجؾٜ اىط٘ٝو  (1)
 جبة اىْصاعبد اىداخيٞخ اىعسثٞخأظ –د . ظبٍٜ اى صّداز ْٝظس:  (2)
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كي ذم ال قر كاالمراض المعدية كالتدهكر ال يئت كالحركب الكاحػد ماهػا اال ػر 
أػػػػت دكرة مهمكػػػػة ال قػػػػر كيػػػػرت ط ارت اطػػػػان ىكيػػػػان  الػػػػكب الحػػػػركب اأهميػػػػة . كتكاصػػػػؿ 

إزهػاؽ اتػدادا ك يػرة مػف  (االيػدز)اأمراض مف ى يػؿ الم ريػا كأيػكس اقػص المااتػة 
، ركاح كزيػػػػادة ال قػػػػر . كمػػػػا اف المػػػػرض كال قػػػػر  ػػػػدكرهما يرت طػػػػاف  تػػػػدهكر ال يئػػػػةاال

ت اىـ حػدكث االمػراض المعديػة مػف ى يػؿ الم ريػا . كمػا اف إل   كي دم ت ير المااخ
اإلجهػػػاد ال يئػػػت الاػػػاجـ تػػػف اتػػػداد البسػػػكاف الك يػػػرة كالػػػاقص أػػػت االرا ػػػت كالمػػػكارد 

المدات . كتيبسػر الجريمػة الماظمػة ييػر  الط يعية اال رل يمكف اف يبسهـ أت العاؼ
كيبسػهـ ، الكطاية كييران مف ا طر التهديدات التت يتعرض لهػا البسػمـ كاالمػف الػدكلياف

ال بسػػػػاد كاالتجػػػػار ييػػػػر الملػػػػركع كيبسػػػػؿ اأمػػػػكاؿ أػػػػت  ػػػػعؼ الػػػػدكؿ كترىمػػػػة الامػػػػك 
االىتصػػادم كتقػػكيض الديمقراطيػػة . كهكػػذا تهيػػال هػػذ  االالػػطة  يئػػة تبسػػمح  ااػػدالع 

اك  اع المػػػدات كاحتمػػػاؿ تػػػكأير الجماتػػػات االجراميػػػة الماظمػػػة االبسػػػمحة الاككيػػػةالاػػػز 
ال ايكلكجيػػة ل رهػػا ييف ي عػػث تمػػ  القمػػؽ  صػػ ة  اصػػة اك  الكيماكيػػةاك  االلػػعاتية

كي بسػػػػر ازديػػػػاد االتجػػػػار  الم ػػػػدرات جزئيػػػػان الزيػػػػادة البسػػػػريعة أػػػػت معػػػػدالت االصػػػػا ة 
يما أػت اكر ػا اللػرىية كاجػزاء مػف ابسػيا البسػ (االيػدز)  ايركس اقص المااتة ال لػرية 

كتقكض االطة الجريمة الماظمة مػف جهػكد  اػاء البسػ ـ كتػذكت ايػراف حػركب اهميػة 
كييرة مف   ؿ االتجار يير الملركع  البسمع االبسابسػية الم ججػة لمصػراع كاالبسػمحة 

 .(ٔ)الص يرة

 املطلب الثاوي
 خليآثار الىزاعات املسلحة الداخلية على امه الدول الدا

ال لػػػؾ اف لمصػػػراتات الدا ميػػػة تػػػاييرات م الػػػػرة كييػػػر م الػػػرة تمػػػ  مجمػػػػؿ 
كلتك يح هذ  االيار  لكؿ اكير ك كحا بساا ذ دكلة جي ػكتت ، االك اع أت الدكلة

كدكلػػة الػػيمف امكذجػػا  اتت ػػار اف هػػاتيف الػػدكلتيف لػػهدتا صػػراتات دا ميػػة كػػاف لهػػا 
هػا  لػكؿ م الػر ،أ ػت جي ػكتت تيارا  طيرة تم  م تمؼ ىطاتات الدكلػة كمبسػت اما

                                                           
 رقسٝس اىمسٝو اىسوٞع اىَعْٜ ثبىزٖدٝداد ٗاىزؾدٝبد ٗاىزرٞٞس، ٍفدز ظبثو .ْٝظس:  (1)
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كال  تهد ىريب اتدت كزارة التعميـ تقريران  لاف االزمة المتعػددة اال عػاد التػت يعػاات 
ماها الاظاـ التعميمت أت ذلؾ ال مد كا   اؽ الاظاـ المدربسػت  كجػه تػاـ  االبسػهاـ أػت 
 دأػػػػع تجمػػػػة التاميػػػػة اليقاأيػػػػة كاالجتماتيػػػػة كاالىتصػػػػادية . كتتجمػػػػ  هػػػػذ  االزمػػػػة أػػػػت

أابسػػػػ ة القيػػػػد ، المعػػػػدالت ال ال ػػػػة االا  ػػػػاض لتاميػػػػة التعمػػػػيـ االبسابسػػػػت أػػػػت جي ػػػػكتت
تػا  ض أػت ، أػت المائػة 1ٖٛٔكهت ابس ة  ال ة التدات التتجاكز ،  التعميـ اال تدائت
الممايمػػة ، أػػت المائػػة . كهػػذ  الم لػػرات التعميميػػة ٘ٔاىػػؿ مػػف إلػػ   المرحمػػة اليااكيػػة

ُتعػد  مػف  (كاريتريػا ،كالصػكماؿ، اييك يػا)المجػاكرة  أت حد  عيػد لمم لػرات أػت ال مػداف
أ ػػػ ن تػػػف ذلػػػؾ أقػػػد تػػػاا  االىتصػػػاد مػػػف ، اداػػػ  الم لػػػرات التعميميػػػة أػػػت اأريقيػػػا

تػػدأؽ ال جئػػيف مػػف )الازاتػػات التػػت لػػهدتها ماطقػػة القػػرف االأريقػػت أػػت اليماايايػػات 
تػػ كة تمػػا  ،كمػػف الكػػكارث الط يعيػػة ميػػؿ الج ػػاؼ كالمجاتػػات(، اييك يػػا كالصػػكماؿ

أقػػػد ادم الاػػػزاع الػػػدا مت أػػػت لػػػمالت الػػػ  د ، يعاايػػػه مػػػف جػػػراء ال قػػػر المػػػدىع كا يػػػران 
ت ػػ يـ ميزاايػػة كزارة الػػدأاع تمػػ  حبسػػاب التعمػػيـ كييػػر  مػػف إلػػ   (ٜٜٗٔ-ٜٜٔٔ)

كابسػػػتمرت المػػػكارد العامػػػة المرصػػػكدة لمتعمػػػيـ أػػػت التاػػػاىص ، القطاتػػػات االجتماتيػػػة
 . ٜٜٙٔ/ ٜٜ٘ٔالهيكمت أت تاـ اتيجة لتط يؽ  رااما التصحيح 

زاء هػػػػذ  الصػػػػكرة التػػػػت ت ػػػػرز أيهػػػػا االحتياجػػػػات االجتماتيػػػػة كاالىتصػػػػادية ، كا 
ت ابسػااىد ي دك االهتمػاـ  م ػادرة تعميميػة ميػؿ ملػركع ابستكلػاؼ القػااكف اإل، العاجمة

، أت مجاالت التعميـ اأكل  كالصػحة امرا صعب الت بسير اظرا لكجكد اكلكيات ممحة
-ٜٜٔٔكػػػاف الاػػػزاع الػػػدا مت الػػػذم لػػػهدته جي ػػػكتت )، كػػػس المتكىػػػعكلكػػػف تمػػػ  ت

كاال ػطرا ات الحاليػة أػت ، كالازاتات المبسمحة المبستمرة أت  مػداف مجػاكرة، (ٜٜٗٔ
التت دأعت البسػمطات  بس اباأ، تم  كجه التحديد، اللماؿ ك التكترات اإلىميمية هت

تب  كصػ ه ملػركتان ابسػااإلبابستكلػاؼ القػااكف اإلػ   الاظرإل   التعميمية أت جي كتت
 كييؽ الصمة  احتياجات ال  د . 

اكػػدت كزارة التعمػػيـ إف الكىػػت ماابسػػب تمامػػان ل ػػدء ملػػركع ، كأ ػػ ن تػػف ذلػػؾ
 – لػػكؿ ييػػر م الػػر  –تعميمػػت )ال يقتصػػر أحبسػػب تمػػ  اللػػ اب  ػػؿ يعتمػػد اي ػػان 
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يػػػرس إحبسػػػاس اك ػػػر إلػػػ   اآل ػػػاء كالػػػ  المجتمعػػػات المحميػػػة  كجػػػه تػػػاـ( يرمػػػتإلػػػ  
ية أت بسياؽ ماطقػة ابساا المبس كلية أيما يتعمؽ  اك اع الازاع المبسمح كالمبساتدة اإل

 القرف اأأريقت الماكك ة  الازاتات .
بابستكلػػػػػاؼ القػػػػػااكف إلػػػػػ   كحقيقػػػػػة اأمػػػػػر إف البسػػػػػمطات أػػػػػت جي ػػػػػكتت تاظػػػػػر

 (.ٔ)ية ك يبسع  لتحقيؽ  ير ال لرإابسااتب كملركع له ا عاد ابساااإل
ا مية ابست رؽ الازاع أيها  مس جكالت تمػ  مػدار ار ػع اما اليمف أاف حر ان د

ف تترؾ ايارها تم  المجتمع كال مد ككؿ أ ت ، كأت كاأة مااحت الحياة، بسايف ال د كا 
 الجااب البسيابست  مقت الحرب حالة االاقبساـ  يف ا ااء اللعب .

االىتصػػادم أػػاف اىتصػػاد الػػيمف لػػيس  الصػػمب الػػذم يمكاػػه مػػف  كأػػت الجااػػب
بسػػ  ا  -كػػالتمرد الحػػكيت  -مػػا يجعػػؿ حػػدكث ازمػػة دا ميػػة ، زمػػات الك يػػرةمكاجهػػة اأ

أت ااحدار م لرات الحالة االىتصادية كت اتؼ الك ع المتردم معيليا اتيجػة مػا 
اذ  م ت  بسائر هذا الازاع ، تتك د  الدكلة مف  بسائر كت عات كتكاليؼ مالية كمادية

ال ػػػػرار أػػػػت الماػػػػازؿ كالػػػػدكر ، أ ػػػػ  تػػػػف ا(ٕ)م ػػػػالغ ىػػػػدرت مميػػػػكف دكالر امريكػػػػت
 البسكاية كم بسبسات الدكلة.

 اص  ى ؿ الحرب، كماها:
 تلريد تالؼ اأبسر مف المكاطايف الذيف ليس لهـ مصمحة أت هذ  الحرب.   -ٔ
أقػػػد الكييػػػر مػػػف ابسػػػر اأػػػراد الجػػػيش لمػػػف يعػػػكلهـ، حيػػػث ذه ػػػكا  ػػػحية لهػػػذ   -ٕ

 الحرب. 
كهػت يػارات ى ميػة  ػيف  زرع الحرب ليارات ى ميػة ك يػرة الحجػـ ك عيػدة المػدل، -ٖ

 .  (ٖ)ى ائؿ صعدة كالق ائؿ التت لارؾ اأراد ماها أت اتكف هذ  الحرب

                                                           
 .23ْٝظس: ـجؾٜ اىط٘ٝو، ٍفدز ظبثو، ؾ  (1)
.اىزقسٝاس انظازسارٞغٜ اىَْٞاٜ 2001/  5/  21وٜ  10410ْٝظس: ـؾٞمخ اىؽس  انٗظظ، اىعدد  (2)

 . 2001ىعْخ 
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ت كؾ الابسيا االجتماتت أت اكبساط اأبسر أػت ظػؿ التاػاأس المحمػكـ تمػ    -ٗ
 الكالءات  يف الطرأيف.

تػػاجيا أػػتف ك  أػػات مذه يػػة  بسػػ ب حػػرص كػػؿ طػػرؼ تمػػ  اتهػػاـ الطػػرؼ  -٘
يػة. كيػتهـ الحكييػكف الدكلػة  ااهػا تحػارب تؿ اآل ر  ااػه يتحػرؾ  ػدكاأع مذه 

صػػػػم  اع تميػػػػه كبسػػػػمـ، كتبسػػػػتعيف  ػػػػذلؾ  البسػػػػم ييف الكهػػػػا ييف – يػػػػت الا ػػػػت 
 .(ٔ)التك يرييف أت الدا ؿ كال ارج

هػػػذ  اآليػػػار بسػػػكؼ ت مػػػؼ ااعكابسػػػات بسػػػيئة مػػػا لػػػـ يػػػتـ معالجتهػػػا جميعػػػا أػػػت 
تطػاء ماظكمة مترا طة كت ر اجهزة امياة كك يمػة  حمػؿ ربسػالة الاصػح  كاإلصػ ح كا 

 الحقكؽ أهمه.

 املطلب الثالث
دور القضاء اجلىائي الدويل يف احلد مه الىزاعات املسلحة 

 الداخلية
الازاتػػػات المبسػػػمحة  الدكليػػػة تقتصػػػر تمػػػ  كأقػػػان لممػػػاها التقميػػػدم أػػػ ف الجػػػرائـ

 يير اف اآليار البسػم ية التػت  اتػت، الدا مية الازاتات المبسمحةإل   كال تمتد، الدكلية
ت م هػػا تمػػ  الاطػػاىيف الػػدكلت كاالىميمػػت كتمػػ  الاحػػك الػػذم  ياػػا   الحػػركب الدا ميػػة

الجػػرائـ الكاىعػػه أػػت  ػػؿ الازاتػػات المبسػػمحة الدا ميػػة جػػرائـ دكليػػة  اتت ػػارإلػػ   دأػػع
  يػػػػة الحػػػػد ماهػػػػا كردع  المحػػػػاكـ الجاائيػػػػة الدكليػػػػة ،كتػػػػد ؿ أػػػػت اطػػػػاؽ ا تصػػػػاص

 مرتك يها .
لجاائيػػػػة الدكليػػػة البسػػػػا قة كالتػػػت ااتهػػػػت كاليتهػػػػا كالجػػػدير  الػػػػذكر اف المحػػػاكـ ا

التا عيف  اىتصرت تم  محاكمة مرتك ت الجرائـ الدكلية ()محكمتت طككيك كاكرم رغ
لػـ يكػف  هػاتيف المحكمتػيف ك التػالت أػ ف، لمدكؿ المهزكمة أت الحرب العالمية اليااية

 الكطاية. لها دكر  لاف الازاتات المبسمحة

                                                           
 : اىيغْخ اىدٗىٞخ ىيفيٞت انؽَس، اىزؾدٝبد اىَعبـسح اٍبً اىقبُّ٘ اىدٗىٜ اإلّعبّٜ .ْٝظس (1)
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رف الما ػػػػػت االػػػػػات محكمتػػػػاف جاائيتػػػػػاف دكليتػػػػػاف كأػػػػت  دايػػػػػة تبسػػػػػعياات القػػػػ
كالياايػة الجػرائـ التػت كىعػت أػت  ركاادا االكل  ت ص االحداث التت لهدتها م ىتتاف

تػدة إلػ   كحيث اف اال يرة ىد لهدت حر ان  ركس  عد ت ككهػا، يكيبس أية البسا قة
رج  التػػالت تػػف كي ػػ، دكؿ أػػالازاع الػػدائر أيهػػا يعػػد ازاتػػان مبسػػمحان دكليػػان كلػػيس دا ميػػان 

  حياا. اطاؽ
االتجػػا   ىػػد لػػكمت ابسابسػػان مهمػػان أػػت  مػػكرة كهكػػذا كااػػت تجر ػػة محكمػػة ركااػػدا

الحػػػديث أػػػت تػػػد الجػػػرائـ المرتك ػػػة اياػػػاء الازاتػػػات المبسػػػمحة الدا ميػػػة  ميا ػػػة جػػػرائـ 
الجاائيػػػػة الدكليػػػػة  هػػػػذا االتجػػػػا  كجػػػػد صػػػػدا  أػػػػت الاظػػػػاـ االبسابسػػػػت لممحكمػػػػة، دكليػػػػة

ت اػػ  الاظػػاـ  ٜٜٛٔاىػػرار اظػػاـ ركمػػا االبسابسػػت أػػت تمػػكز مػػف تػػاـ )الدائمػػة( ،أعاػػد 
دكليػػة ت ػػتص المحكمػػة الجاائيػػة الدكليػػة  محاكمػػة كمحابسػػ ة  جريمػػة الحػػرب كجريمػػة

 الدا ميػػة ،كىػػداك  مرتك يهػػا بسػػكاء كااػػت ىػػد ارتك ػػت اياػػاء الازاتػػات المبسػػمحة الدكليػػة
الدا ميػة ،كلعػػؿ مػػف  ماربسػت المحكمػػة  ال عػؿ ا تصاصػػها  لػػاف العديػد مػػف الق ػػايا

 اهمها ى يتت )دارأكر أت البسكداف( كى ية لي يا ..
أػرتيف اتاػاكؿ أػت االكؿ إلػ   لهذا المطمب بساقبسـ درابستاا كتم  هدم ما تقدـ

 كاتااكؿ أت الياات ى ية لي يا . ، ى ية دارأكر
 قضية دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية: الفرع االول

البسػػػكداف )دارأػػػكر( كلي يػػػا مػػػف اكلػػػ  الحػػػاالت التػػػت تعػػػد الحالػػػة أػػػت كػػػؿ مػػػف  
بسػػمطته أػػت إحالػػة دكؿ ييػػر اطػػراؼ لممحكمػػة الجاائيػػة اأمػػف  ابسػػت دـ أيهػػا مجمػػس

 الدكلية كأؽ ال صؿ البسا ع مف ميياؽ اأمـ المتحدة .
امحػػظ ااهمػػا ابسػػت دما  ػػد دكلتػػيف اأمػػف،  كمػػف ىػػراءة بسػػريعة لقػػرارم مجمػػس 
اف ا قػػات اإلحالػػة ، ( ماػػه٘ٔٔاس اػػص أػػت المػػادة )كمػػا اف الاظػػاـ اأبسػػ، تػػر يتيف

ييػػر اف ىػػرارم ، تتحممهػػا اأمػػـ المتحػػدة  مكاأقػػة الجمعيػػة العامػػةاأمػػف  مػػف مجمػػس
ت ػماا اف اأمػـ المتحػدة لػف تتحمػؿ ام ا قػات تػاجـ تػف اإلحالػة  مػا اأمف  مجمس
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التكػاليؼ كاف تتحمؿ تمؾ ، الم حقات الق ائيةاك  أت ذلؾ ا قات تتعمؽ  التحقيقات
 . (ٔ)اطراؼ أت الاظاـ اأبساس، كالدكؿ التت تريب أت اأبسهاـ أيها طكاتية

 ذور التاريخية لمحالة في دارفور:الج أوال :
هػػػػػػت تلػػػػػػاد  :تقػػػػػػع دارأػػػػػػكر يػػػػػػرب جمهكريػػػػػػة البسػػػػػػكداف كتحػػػػػػاذم ي يػػػػػػة دكؿ 

هااؾ صراتان ىابسيان مع الط يعػة  ابسافكي كض اإل، كجمهكرية اأريقيا الكبسط  كلي يا
لػػػذا تبسػػػكف هػػػذ  الماطقػػػة الق ائػػػؿ الرحػػػؿ كي مػػػب تمػػػ  الع ىػػػات ، بسػػػ يؿ ال قػػػاء أػػػت

، (ٕ)أالق يمة هت اكاة التركي ة اإلجتماتيػة أػت دارأػكر، اأجتماتية أيها الطا ع الق مت
كاتيجػػػة لػػػذلؾ كػػػاف الصػػػراع تمػػػ  المػػػكارد هػػػك الطػػػا ع المميػػػز كال الػػػب تمػػػ  اىمػػػيـ 

إل   . كتعكد جذكر اكؿ ازاع مف هذ  اللاكمة دارأكر، البسيما  يف الرتاة كالمزارتيف
( ى يمػػة كتقػػد لحمهػػا ٕٕكىػػد  م ػػت تػػدد الازاتػػات حػػدان ك يػػران ليلػػمؿ )، (ٖ)ٜٛٙٔتػػاـ 

كاحػػػد هػػػذ  الازاتػػػات هػػػك الاػػػزاع ، (ٗ)(ٖٕٓٓ-ٕٜٗٔ( مػػػ تمران لمصػػػمح مػػػا يف )ٜٖ)
إلػ   ماػاطؽ ج ػؿ )مػرة( ادلإلػ   الذم الب  بس ب ازكح ى ائؿ اأ الة )رتػاة اأ ػؿ(
إلػ   كازحػت اي ػان ى ائػؿ الزيػاكة، ازاع  ياها ك يف الق ائؿ المالكػة لهػا )ى ائػؿ ال ػكر(

كمػا اف ، جاكب دارأكر مما تبس ب أت صراع مػع المقيمػيف أيهػا مػف ى ائػؿ الزريقػات
امتهػػاف جماتػػات ماظمػػة لماهػػب المبسػػتمر  بسػػ ب ال قػػر كىمػػة المػػكارد إلػػ   ذلػػؾ دأػػع

كاأيػػة لحمػػؿ البسػػ ح  ػػد الحككمػػة  ابسػػ ابككػػؿ ذلػػؾ كتػػدمير التجديػػد التمقػػائت لهػػا، 
، ك ػػيف حركػػة العػػدؿ كالمبسػػاكاة كالحركػػة اللػػع ية (٘)أالػػب اػػزاع  ػػيف ى ائػػؿ الجاجكيػػد
                                                           

( ٍِ 8( اى بؾ ثبىؾبىخ وٜ دازو٘ز، ٗاىمقسح)31/4/2005و1593ٜ( ٍِ اىقساز)1( ْٝظس اىمقسح )(1
 ( اى بؾ ثبىؾبىخ وٜ ىٞجٞب. 26/2/2011وٜ  1910اىقساز)

(، ٍغيخ اىعٞبظخ 2010-2003خ ٗاىقجٞيخ وٜ أشٍخ دازو٘ز)ْٝظس، زعد قبظٌ ـبىؼ:  ؼنبىٞخ اىدٗى( (2
ٗاىدٗىٞخ؛ ٍغيخ ٝفدزٕب ٍسمص اىَعزْفسٝخ ىيدزاظبد اىعسثٞخ ٗاىدٗىٞخ، ميٞخ اىعيً٘ اىعٞبظٞخ، 

 ٍٗب ثعدٕب.2،ؾ2012، ض20اىغبٍعخ اىَعزْفسٝخ،ا
ب ٞخ اىدٗىٞخ ثإـداز ْٝظس، د.ثسا  ٍْرز مَبه عجد اىيطٞل: اىغ٘اّت اىقبّّ٘ٞخ ىقساز اىَؾنَخ اىغْ( (3

ٍرمسح  عزقبه ثؾو اىس ٞط اىع٘داّٜ عَس اىجؽٞس، ثؾش ٍقدً  ىٚ اىَؤرَس اىعيَٜ انٗه ىنيٞخ 
 .3، ؾ 2009ّٞعبُ –اىقبُّ٘ ثغبٍعخ رنسٝذ 

( ْٝظس: اىفبد  اىَٖدٛ: ّؾ٘  زظب  ق٘اعد اىعده ٗاىعوً ٗاإلّفبف وٜ دازو٘ز، رقدٌٝ ٍؾَد (4
 .153،ؾ 2001ظبد ؽق٘  اإلّعبُ ،اىقبٕسح، ، ٍسمص اىقبٕسح ىدزا1وب و،ط

( اىغْغ٘ٝد: عجبزح عِ وفب و ٍِ اىؽجبة اٍزِٖ اىربزاد، ٍٗعْٚ اىغْغ٘ٝد ٕ٘ )عِ( زعو ٝؾَو (5
 اىعوػ ٗ)ع٘ٝد(ؽفبُ، اىسعو اىرٛ ٝؾَو اىعوػ عيٚ ظٖس اىؾفبُ .
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لتحريػػر البسػػكداف  قيػػادة )جػػكف يراػػغ( الػػذم تمػػرد تمػػ  الاظػػاـ الحػػاكـ أػػت البسػػكداف، 
 عػد تػاـ إال اف تصػاتد اأحػداث ، الق اء تم  حركة التمػردإل   مما دأع الحككمة

 عػػد الهجػػكـ تمػػ  مدياػػة ال الػػر ك ػػرل مػػدف اأىمػػيـ كتاصػػمة كاليػػة لػػماؿ ، ٖٕٓٓ
كدأػػع الحككمػػة لربسػػتعااة  الجاجكيػػد لػػدحر ، دارأػػكر، اجػػا اأحتقػػاف المكجػػكد هاػػاؾ

التمػػرد كمػػف هػػذ  المرحمػػة  ػػدات ازمػػة دارأػػكر التػػت كااػػت  دايػػة لمتػػد ؿ الػػدكلت أػػت 
اأمػػر الػػذم ، (ٔ)رائـ المرتك ػػة أػػت دارأػػكرالك ػػع أػػت البسػػكداف  ػػداأع ك ػػع حػػد لمجػػ

تلػػػكيؿ لجاػػػة تحقيػػػؽ أػػػت تمػػػؾ الجػػػرائـ  رئابسػػػة )دأػػػع اع الحػػػاج إلػػػ   دأػػػع الحككمػػػة
ييػر اف تبسػارع ، اتائا مهمة حكؿ الجرائـ المرتك ة أػت دارأػكرإل   يكبسؼ( تكصمت

اأمػػف  لػػجعت مجمػػس، ية المكجػػكدة أػػت دارأػػكرابسػػاااأحػػداث كتػػد ؿ الماظمػػات اإل
لتػػد ؿ، كتلػػكيؿ لجاػػة  رئابسػػة القا ػػت اإليطػػالت )ااطكايػػك كابسيبسػػت(  رجػػت تمػػ  ا

( ٕ٘ٓٓ/كػااكف اليػاات/ٖٔاأميف العػاـ الػذم ىػدمها  تػاريخ)إل    تكصيات تـ رأعها
 .(ٕ)  ية ات اذ اإلجراء الماابسباأمف  لرئيس مجمس

اف جػػػػرائـ اإل ػػػػادة الجماتيػػػػة اليمكػػػػف إي اتهػػػػا أػػػػت إلػػػػ   كىػػػػد تكصػػػػمت المجاػػػػة 
ية ابسػااييػر اف الجػرائـ  ػد اإل، ، لعدـ تكأر القصد الجاائت لدل الحككمػة(ٖ)كردارأ

كمػػا اف المجاػػة ، كجػػرائـ الحػػرب مػػف الم كػػد ااهػػا ارتك ػػت كالتػػزاؿ ترتكػػب أػػت دارأػػكر
 كجػػدت دالئػػؿ مكيكىػػة  ػػاف القػػكات المتمػػردة مبسػػ كلة تػػف ااتهاكػػات  طيػػرة ىػػد تصػػؿ

اييف كبسمب ممتمكاتهـ كالتلريد كتػدمير درجة جرائـ الحرب  ما أت ذلؾ ىتؿ المدإل  

                                                           
 .381ْٝظس د.عَس ٍؾَ٘د اىَ صٍٜٗ، ٍفدز ظبثو، ؾ ( (1
َ٘إسح: دٗز ٍغيط األٍِ وٜ  ؽبىخ اىغسا ٌ اىدٗىٞخ  ىٚ اىَؾنَخ اىغْب ٞخ ( ْٝظس، ؽَصح طبىت اى(2

اىدٗىٞخ ،زظبىخ ٍبععزٞس وٜ اىقبُّ٘ اىعبً، ميٞخ اىؾق٘ ،عبٍعخ اىؽس  األٗظظ،عَبُ، األزدُ 
 .ٍٗب ثعدٕب 86، ؾ2012،
و٘ز ،أُ ر٘ـيذ اىيغْخ اىزؾقٞقٞخ اىزٜ ؼنيٖب ٍغيط األٍِ ىيزؾقٞو وٜ اىفساا اىغبزٛ وٜ داز( (3

اىؾنٍ٘خ اىع٘داّٞخ، ىٌ رسرنت  ثبدح عَبعٞخ ٍجبؼسح أٗ عِ طسٝو اىَيٞؽٞبد اىزبثعخ ىٖب، غٞس أُ 
األوعبه اىَسرنجخ وٜ دازو٘ز رعزجس خطٞسح رفو  ىٚ عسا ٌ ضد اإلّعبّٞخ أٗ عسا ٌ اىؾسة ٗنرقو 

 خط٘زح ٗثؽبعخ عِ عسَٝخ اإلثبدح اىغَبعٞخ . 
See: Report of the international commission of inquiry on Darfur to the UN 

secretary - general, Geneva, 25 Jun, 2005, p.161.  
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كىررت المجاة إمكااية إحالة تمؾ الجرائـ لممحكمة الجاائيػة الدكليػة  ػدالنمف ، (ٔ)القرل
اأمػػف  كاكصػػت  ػػاف يقػػكـ مجمػػس، م تمطػػةاك  إالػػاء محكمػػة جاائيػػة دكليػػة  اصػػة

لمبسػمـ ككػكف الحالػة أيهػا تلػكؿ تهديػدان ،   حالة الك ع أت دارأكر لممحكمػة الجاائيػة
 مكجػػب اأمػػف  كاأمػػف الػػدكلييف ممػػا يعاػػت ااهػػا تػػد ؿ أػػت صػػميـ ا تصػػاص مجمػػس

 الاظاـ اأبساس لممحكمة.
ىرر مجمس اأمف، إحالة الك ع أػت  تكصييات المجاة المذككرةإل   بستاادان اك  
( أػػت جمبسػػته ٖٜ٘ٔ،  مكجػػب ىػػرار  المػػرىـ )(ٕ)المحكمػػة الجاائيػػة الدكليػػةإلػػ   دارأػػكر

، اف (ٖ)( كط قػػػػان لم قػػػػرة اأكلػػػػ  مػػػػف القػػػػرارٕ٘ٓٓ/تذار/ٖٔأػػػػت )( الم ر ػػػػة ٛ٘ٔ٘)
( لمتحقيػػؽ مػػف ٕٕٓٓتمػػكزٔيقػػرر اف يحيػػؿ الك ػػع أػػت دارأػػكر ماػػذ )اأمػػف  مجمػػس

( ات ػاء تػف ٗ( ت ػكان كامتاػاع )ٔٔالمحكمة الجاائية ؛ كىد صدر القرار  مكاأقػة)
يث ااهػا مػف ح، التصكيت مف  ماهـ الكاليات المتحدة التت كجدت ا بسها أت مازؽ

المحكمػػػة التػػػت إلػػػ   كمػػػف جهػػػة ياايػػػة تقػػػكـ   حالػػػة الػػػدكؿ، جهػػػة تعػػػارض المحكمػػػة
كتػػػػتهـ البسػػػػكداف  ارتكػػػػاب جػػػػرائـ إ ػػػػادة جماتيػػػػة كات ػػػػذت الصػػػػيف مكى ػػػػان ، تعار ػػػػها

 .(ٗ)مماي ن لمكىؼ الكاليات المتحدة
لهذا القػرار لػرع مكتػب المػدتت العػاـ  جمػع المعمكمػات لعمػؿ درابسػة  ابستاادان  

لية لمحالة أت البسكداف، كتقيػيـ مػا إذا كااػت هاػاؾ جػرائـ يػزتـ ارتكا هػا تػد ؿ أػت اك 
ك ػػالريـ مػػف اف المجمػػس هػػك الػػذم احػػاؿ الك ػػع أػػت البسػػكداف ، ا تصػػاص المحكمػػة

إال اف المكتب المذككر اك ح اف هااؾ إجراءات مت ذة ازاء الجػرائـ ، لممدتت العاـ

                                                           
(، ٍزبػ 2005/ؼجبط/1( ثٞبُ األٍِٞ اىعبً ثؽأُ رقسٝس ىغْخ اىزؾقٞو اىدٗىٞخ ىدازو٘ز، اىضوصب  )(1

 عيٚ اىفمؾخ:
www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid=441 ، ٜآخس شٝبزح و

13/5/2015. 
(2) Elise Keppler, Yolanda J. Revilla ،council makes historical referral on 

Darfur to ICC ،ICC monitor ،the newspaper of the NGO coalition for the 
ICC, issue 29, Apr.2005,p.1,downloaded from the ivsl. 

(3) See: doc.s/res/1593(2005)UNSC, available at: 
www.un.org/Arabic/sc/archived/sc res05.htm ،last accessed on 3/5/2015.  

 .6-5ؾ -د.ثسا  ٍْرز مَبه، اىَفدز اىعبثوىَصٝد ٍِ اىزمبـٞو ْٝظس ( (4

http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid=441
http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid=441
http://www.un.org/Arabic/sc/archived/sc%20res05.htm
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ية كجرائـ الحرب المتميمػة ابسااجرائـ  د اإلالمرتك ة مف القكات الحككمية، البسيما ال
أػػػػت القتػػػػؿ العمػػػػد، ييػػػػر اف ام إجػػػػراءات ى ػػػػائية مممكبسػػػػة لػػػػـ تت ػػػػذ  عػػػػد أػػػػت هػػػػذا 

 .(ٔ)الصدد
ك عػػد اف ت ػػيف اف المعػػايير القااكايػػة ىػػد ابسػػتكأيت أػػتح مكتػػب المػػدتت العػػاـ  

 .(ٕ)(ٕ٘ٓٓ/حزيراف /ٔ)تحقيقان ربسميان حكؿ الك ع أت دارأكر أت
 عاوى الجزائية ضد المتهمين في دارفور:الد :ثانيا  

  الدعوى الجزائية ضد أحمد هارون وعمي كوشيب: -7
الدكليػػة  ػػد احمػػد  لممحكمػػة الجاائيػػة التػػت اىامهػػا المػػدتت العػػاـ الػػدتكل تعػػد 

المحكمػة  اكؿ دتكل ت ص الحالػة أػت دارأػكر كالماظػكرة امػاـ هاركف كتمت ككليب
تػػتم ص  ك، :ICC-02/05-01/07لػػرىـ تحمػػؿ ا الجاائيػػة ،كهػػذ  الػػدتكل  اتػػت

 المت ػػمف إحالػػة الك ػػع أػػت دارأػػكراأمػػف  كىائعهػػا  ااػػه تقػػب صػػدكر ىػػرار مجمػػس
كلؼ المدتت العاـ تف تمقيه مح كظات كيائؽ لجاة ، المحكمة الجاائية الدكليةإل  

كمعمكمات كاأية مف مصادر م تم ة كماهػا تقػارير ، التحقيؽ الدكلية المعاية  دارأكر
، ك عػػد ىيامػػه  التاكػػد مػػف معػػايير اأ تصػػاص كالمق كليػػة كمصػػالح العدالػػة، اءال  ػػر 

( مػػػػف الاظػػػػاـ ٛ٘إبسػػػػتاادا لممػػػػادة )، الػػػػدائرة التمهيديػػػػة اأكلػػػػ إلػػػػ   ىػػػػدـ طم ػػػػان  طيػػػػان 
كصدر  (ٕٚٓٓ/ٕ/ٕٚ، إلصدار امر ى ض  حؽ )احمد هاركف(  تاريخ )(ٖ)اأبساس

ة تمػ  صػدكر مػذكرة ىػ ض (  المكاأقػٕٚٓٓ/ٗ/ٕٚ)كصدر ىرار الدائرة المذككرة أت
( تهمػػة ابسػػتاادان ٕٗ، كجػػه إليػػه المػػدتت العػػاـ المبسػػ كلية تػػف )( حػػؽ )احمػػد هػػاركف

( ٕٓت ػمات )، / اد)د( مػف الاظػاـ اأبسػاسٖ/ٕ٘ اد)ب( ، ٖ/ٕ٘أحكاـ المادتيف 
                                                           

( اىَقدً  ىٚ ٍغيط األٍِ عَوً ثبىقساز اىَؽبز  ىٞٔ أعوٓ، 15( ْٝظس: رقسٝس ٍنزت اىَدعٜ اىعبً )(1
 اىمقسح اىضبىضخ ٍْٔ.

 ٍنزت اىَدعٜ اىعبً، ٍزبػ عيٚ اىفمؾخ:اىع٘داُ، -( ـؾٞمخ اى٘قب ع، اى٘ضع وٜ دازو٘ز(2
20070227_-Darfur-Sheet-OTP_Fact-www.iccnow.org/.../ICC ، ٜآخس شٝبزح و

1/6 /2015. 
قساز اىَدعٜ اىعبً ثبىؽسٗا وٜ اىزؾقٞو  ظزْبداً  ىٚ اإلؽبىخ ٍِ ٍغيط األٍِ أٗ اىدٗه األطساف ن  3

دٝخ، غٞس أُ اىدا سح ْٝجرٜ أُ ر٘اوو نؽقبً عيٚ اإلعسا اد اىزٜ ٝزطيت ٍفبدقخ اىدا سح اىزَٖٞ
 ٝز رٕب اىَدعٜ اىعبً ضد اىَزَِٖٞ مفدٗز ٍرمسح قجض أٗ رنيٞل ثبىؾض٘ز.

http://www.iccnow.org/.../ICC-OTP_Fact-Sheet-Darfur-20070227_
http://www.iccnow.org/.../ICC-OTP_Fact-Sheet-Darfur-20070227_
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اك  ا( كا  عػاد البسػكاف-ٔ/ٚية ماهػا: القتػؿ العمػد )ـابسػااتهمػة الرتكا ػه جػرائـ  ػد اإل
الحرمػػاف اللػػديد تمػػ  ام احػػٍك ت ػػر مػػف اك  د( كالبسػػجف -ٔ/ٚ)ـ الاقػػؿ القبسػػرم لهػػـ

ق( كاأأعػػاؿ  -ٔ/ٚالحريػػة ال دايػػة  مػػا ي ػػالؼ القكاتػػد اأبسابسػػية لمقػػااكف الػػدكلت )ـ
أػػت اك  ية اأ ػػرل ذات الطػػا ع الممايػػؿ التػػت تبسػػ ب تمػػدان أػػت معااػػاة لػػديدةابسػػااالإل

ؾ( كالتعػػػػػذيب  -ٔ/ٚـال دايػػػػػة )اك  الصػػػػػحة العقميػػػػػةاك  اذل  طيػػػػػر يمحػػػػػؽ  الجبسػػػػػـ
 :( تهمػػػة لجػػػرائـ الحػػػرب ماهػػػإٕح( أ ػػػ ن تػػػف ) -ٔ/ٚك( كاأ ػػػطهاد)ـ -ٔ/ٚ)ـ

( كاالتتػػداء تمػػ  ٘ق  اػػد-ٕ/ٛ( كالهجمػػات  ػػد المػػداييف )ٔج  اػػد -ٕ/ٛالقتػػؿ )ـ
 (.ٕج  اد-ٕ/ٛكرامة األ اص كالمعاممة المهياة كاأحاطة  الكرامة )ـ

( تهمػػػة الرتكا ػػػه جػػػرائـ  ػػػد ٕٕكجهػػػت إليػػػه )، امػػػا المػػػتهـ )تمػػػت ككلػػػيب( 
د(  -ٔ/ٚالاقػػؿ القبسػػرم لهػػـ )ـاك  ا( كا  عػػاد البسػػكاف-ٔ/ٚالقتػػؿ )ـ :ية ماهػػاابسػػاااإل

الحرمػػاف اللػػديد تمػػ  احػػٍك ا ػػر مػػف الحريػػة ال دايػػة  مػػا ي ػػالؼ القكاتػػد اك  كالبسػػجف
 -ٔ/ٚح( كاإل ػػػطهاد )ـ -ٔ/ٚق( كالتعػػػذيب )ـ-ٔ/ٚاأبسابسػػػية لمقػػػااكف الػػػدكلت )ـ

 ية اأ ػرل ذات الطػػا ع الممايػػؿ التػت تتبسػػ ب أػت معااػػاة لػػديدةابسػػااالإلك( كاأأعػاؿ 
ؾ(، كمػػػا  -ٔ/ٚال دايػػػة )ـاك  الصػػػحة العقميػػػةاك  أػػػت اذل  طيػػػر يمحػػػؽ  الجبسػػػـاك 

(تهمػػػة الرتكا ػػػه جػػػرائـ حػػػرب ماهػػػا: ابسػػػتعماؿ العاػػػؼ  ػػػد الحيػػػاة ٕٛكجهػػػت إليػػػه )
القابسػػػػية كالتعػػػػذيب كاألػػػ اص ك  اصػػػػة القتػػػػؿ  جميػػػػع ااكاتػػػه كالتلػػػػكيه كالمعاممػػػػة 

( كاأتتػػداء تمػػ  كرامػػة األػػ اص ك  اصػػة المعاممػػة المهياػػة كاأحاطػػة ٔ-/جٛ)ـ
اك  ( كتعمػػد تكجيػػه هجمػػات  ػػد البسػػكاف المػػداييف  صػػ تهـ هػػذ ٕ-/جٛ الكرامػػة )ـ

( كااليتصػػػػاب ٘-ٕ-/قٛ ػػػػد اأػػػػراد اليلػػػػارككف م الػػػػرة أػػػػت اأتمػػػػاؿ الحر يػػػػة )ـ
اك  أبسػػتي ء تميهػػا مػػالـ يكػػف هػػذا التػػدميرااك  (كتػػدمير ممتمكػػات العػػدكٙ/قٕ/ٛ)ـ

 . (ٔ)(ٕٔ/قٕ/ٛاأبستي ء مما تحتمه  ركرة الحرب )ـ

                                                           
(1) See the website of the court ,Darfur, Sudan,ICC-02/05-01/07,the 

prosecutor v. Ahmad Muhammad Harun("ahmad harun")and Ali Abd-Al-
Rahman("Ali Kushayb ") ،pre-trial ,available at: 
http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations

http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc%200205%200107/Pages/darfur_%20sudan.aspx
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 الدعوى الجزائية ضد الرئيس السوداني عمر البشير: -ٕ
التػت  امػاـ المحكمػة الجاائيػة الدكليػة هػت الق ػية مف اهـ الق ايا التت رأعػت

،كهػذ  لق ػية  اتػت تحمػؿ رأعها المػدتت العػاـ  ػد الػرئيس البسػكداات تمػر ال لػير 
اصػػػػػدرت الػػػػػدائرة التمهيديػػػػػة ، أ ػػػػػت بسػػػػػا قة ى ػػػػػائية، ICC-02/05-01/09الػػػػػرىـ 

تمتها ، ( مذكرة ى ض  حؽ الرئيس البسكداات تمر ال ليرٜٕٓٓ/تذار /ٗ)اأكل  أت
ا( إللػػتراكه -ٖ/ٕ٘( ابسػػتاادان أحكػػاـ المػػادة )ٕٓٔٓ/تمػػكز/ٕٔمػػذكرة ياايػػة  تػػاريخ )

كىػد صػدرت المػذكرة الياايػة  عػد ابسػتئااؼ ، أت جرائـ تد ؿ أػت ا تصػاص المحكمػة
اتهمػػػه المػػػدتت العػػػاـ  االلػػػتراؾ أػػػت ارتكػػػاب جػػػرائـ  ػػػد ، (ٔ)ىػػػرار الػػػدائرة التمهيديػػػة

ا( كاإل ػػػػادة -ٔ/ٚت  ػػػػيف االلػػػػتراؾ أػػػػت القتػػػػؿ )ـ( تهػػػػـ تراكحػػػػ٘ية كتػػػػددها )ابسػػػػاااإل
 -ٔ/ٚز( كا  عاد البسػكاف كالاقػؿ القبسػرم لهػـ )ـ -ٔ/ٚب( كااليتصاب )ـ  -ٔ/ٚ)ـ

كهت تعمػد ، ك( كما كجهت إليه تهمة االلتراؾ أت جرائـ حرب -ٔ/ٚد( كالتعذيب)ـ
 ػد اأػراد مػداييف اليلػارككف اك  تكجيه هجمات  ػد البسػكاف المػداييف  صػ تهـ هػذ 

ف تػػػـ اك  ( كتهمػػػة اهػػػب ام  مػػػدة٘-ٕ-/قٛـ)ت اأتمػػػاؿ الحر يػػػة أػػػ مكػػػاف حتػػػ  كا 
، كمػػػا كجهػػت إليػػػه ي يػػة تهػػػـ  اإل ػػادة الجماتيػػػة، (ٔ-/قٛاالبسػػتي ء تميػػػه تاػػكة )ـ

 ػػػالريـ مػػػف اف تقريػػػر المجاػػػة التحقيقيػػػة التػػػت لػػػكمها مجمػػػس اأمػػػف، لػػػـ يي ػػػت كجػػػكد 
لحػاؽ  ػرر ٔ/ٙتػة كأػؽ المػادة )جرائـ إ ادة جماتية متميمة  القتؿ أأػراد الجما ( كا 

ب( كا   ػػػػاع الجماتػػػػة تمػػػػدان أحػػػػكاؿ  -ٔ/ٙتقمػػػػت  ػػػػاأراد الجماتػػػػة )ـاك  جبسػػػػدم
 . (ٕ)ج( -ٔ/ٙجزئيان )ـاك  معيلية يقصد  ها إه كها ال عمت كميان 

                                                                                                                                                      
/situation%20icc%200205/related%20cases/icc%200205%200107/Pages/
darfur_%20sudan.aspx ,last accessed on 2/7/2015.  

ٍ٘قع اىزؾبىل األزدّٜ ىدعٌ اىَؾنَخ اىغْب ٞخ اىدٗىٞخ، ٍرمسح  عزقبه اىجؽٞس اىضبّٞخ ،رطجٞو قبُّ٘ ( (1
 دٗىٞخ، ٍزبػ عيٚ اىفمؾخ:أً ىعجخ 

www.iccarabic.org/index.php/openion/6285html، last accessed on 11/5/2015.  
أظئيخ ٗأع٘ثخ ثؽأُ أٍس اىقجض اىفبدز ضد عَس أؽَد ؽعِ اىجؽٞس، ز ٞط دٗىخ اىع٘داُ، ( (2

 :اى٘صٞقخ
icc-pids-pis-sud-02-001/09-ara:ٍزبؽخ عيٚ اىفمؾخ ، 

cpi.int/menus/icc/situation%20and20%cases/situations/situation-www.icc, 
last accessed on 2/7/2015.  

http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc%200205%200107/Pages/darfur_%20sudan.aspx
http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200205/related%20cases/icc%200205%200107/Pages/darfur_%20sudan.aspx
http://www.iccarabic.org/index.php/openion/6285html
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situation%20and20%cases/situations/situation
http://www.icc-cpi.int/menus/icc/situation%20and20%cases/situations/situation
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مػػػػذكرات القػػػػ ض هػػػػذ  ال تػػػػزاؿ ييػػػػر م عمػػػػة ل ايػػػػة هػػػػذ   كالجػػػػدير  الػػػػذكر اف 
 (ٕٓٔٓ/ايػػػار/ٕ٘هيديػػػة اأكلػػػ  امػػػرت  تػػػاريخ)المحظػػػة،  ػػػالريـ مػػػف اف الػػػدائرة التم

ىػػراران  ات مػػه  عػػدـ تعػػاكف البسػػكداف اأمػػف  مجمػػسإلػػ   مبسػػجؿ المحكمػػة  ػػاف يحيػػؿ
مما يطرح تبسا الت حكؿ ، ام ىراراأمف  الت اذ اإلجراء الماابسب، كلـ يت ذ مجمس

 .(ٔ)أت ىراراته كتايرها  االتت ارات البسيابسيةاأمف  مدل جدية مجمس
 قضية ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية: ثانيالفرع ال

لهدت الماطقػة العر يػة ، أت مطمعه العقد الياات مف القرف الحادم كالعلريف 
، تبسػميته  ػالر يع العر ػتإلػ   يػكرات متعػددة أػت الكييػر مػف ال مػداف ممػا دأػع الػ عض

إذ ،  يػػاكىػػد ااعكػػس ذلػػؾ تمػ  الك ػػع أػػت لي، كاحػف ا  ػػؿ تبسػػميتها اليػػكرات العر يػة
اػػزاع إلػػ    ػػد اظػػاـ الػػرئيس معمػػر القػػذاأت ،كتحكلػػت أيمػػا  عػػد الػػ ت اليػػكرة هاػػاؾ

كتعززت أرص التد ؿ ، ازاع مبسمح يير ذم طا ع دكلتإل   دا مت مبسمح.يـ تحكؿ
،  ػالجرائـ المرتك ػة أػت لي يػا ابسافأ ت اأمـ المتحدة ادد مجمس حقكؽ اإل، ال ارجت

إلػ   . كتكصػمت المجاػة التحقيقيػة(ٕ)ئؽ حػكؿ لي يػاكلكؿ المجاة الدكلية لتقصػت الحقػا
، ية كجػرائـ حػربابسػااك التحديد جرائـ  د اإل، اف ىكات القذاأت ارتك ت جرائـ دكلية

كاتمػػاؿ ىتػػؿ كا ت ػػاء ىبسػػرم كتعػػذيب أػػت بسػػياؽ هجػػكـ كابسػػع كماهجػػت تمػػ  البسػػكاف 
لمقػااكف  اف القكات المااه ػة لمقػذاأت إرتك ػت  ركىػات، كابستاتجت المجاة، المداييف

 .(ٖ)تابسااالدكلت اإل
( أػػػػػت جمبسػػػػػته ٜٓٚٔىػػػػػرار  المػػػػػرىـ )اأمػػػػف  ك اػػػػاء تمػػػػػ  ذلػػػػػؾ ات ػػػػػذ مجمػػػػػس 

حيػػػث اكػػػد المجمػػػس تمػػػ   ػػػركرة محابسػػػ ة  (ٕٔٔٓ/ٕ/ٕٙ) ( المعقػػػكدة أػػػتٜٔٗٙ)

                                                           
(1) Toni Pfanner, interview with Philippe Kirsch, president of the ICC, 

international review of the Red Cross, vol, 88, issue 861, March, 2006, 
p.11, downloaded from the ivsl.  

رأىمذ اىيغْخ ٍِ أظَب  خضس)األزدُ(، د.ٍؾَ٘د ؼسٝل ثعّٜٞ٘ ٗاىقبضٜ وٞيٞت مسغ، ْٝظس  2
عيٚ عدٗه األعَبه، ٗضع ؽق٘  اإلّعبُ اىرٛ ٝزطيت  4، اىجْد 19  اإلّعبُ اىغيعخ ٍغيط ؽق٘

،اىمقسح A/HRC/19/68  ٕزَبً اىَغيط، رقسٝس اىيغْخ اىدٗىٞخ ىزقفٜ اىؾقب و ؽ٘ه ىٞجٞب،اى٘صٞقخ:
 .1، ؾ2

 .223، ؾ 810رقسٝس اىيغْخ اىدٗىٞخ ىزقفٜ اىؾقب و ؽ٘ه ىٞجٞب، ٍفدز اىعبثو،اىمقسح 3
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، كيلػػمؿ ذلػػؾ القػػكات ال ا ػػعة (ٔ)المبسػػ كليف تػػف الهجمػػات المكجهػػة  ػػد المػػداييف
( مػػػف الاظػػػاـ اأبسػػػاس التػػػت تجيػػػز ٙٔلمػػػادة )اإلػػػ   كالػػػار القػػػرار اي ػػػان ، لبسػػػيطرتهـ
تاجيػػؿ المحاكمػػة اك  اف يطمػػب مػػف المحكمػػة الجاائيػػة كىػػؼ التحقيػػؽاأمػػف  لمجمػػس
 اػاء تمػػ  ىػرار يصػػدر  المجمػس كأقػػان لم صػؿ البسػػا ع ، ( لػػهر ىا مػة لمتجديػػدٕٔلمػدة)

، (ٕ)المحاكمػػة يهػػدد البسػػمـ كاأمػػف الػػدكلييفاك  مػػف المييػػاؽ إذا كػػاف ابسػػتمرار التحقيػػؽ
المحاكمػة  عػد اف اك  كالمجمس هاا الػار لهػذ  المػادة لي كػد حقػه أػت إيقػاؼ التحقيػؽ

ات ذ ىػرار  ابسػتاادان اأمف  اف مجمسإل   ، كما تطرؽ القرار(ٖ)امر  ها أت هذا القرار
( مػػف ال صػػؿ البسػػا ع مػػف مييػػاؽ اأمػػـ المتحػػدة كيقػػرر إحالػػة الك ػػع أػػت ٔٗلممػػادة )

كيطمػػػب مػػػف البسػػػمطات المي يػػػة ، (ٕٔٔٓ/ٕ/ ٘ٔة كماػػػذ)المحكمػػػة الجاائيػػػإلػػػ   لي يػػػا
مػػع ، التعػػاكف الكامػػؿ مػػع المحكمػػة كالمػػدتت العػػاـ كتقػػديـ المبسػػاتدة ال ػػركرية لػػذلؾ

التبسػػميـ  ػػاف الػػدكؿ ييػػر اأطػػراؼ أػػت المحكمػػة كماها)لي يػػا( ال يقػػع تميهػػا ام التػػزاـ 
لماظمػػػات  مكجػػػب ذلػػػؾ الاظػػػاـ كيحػػػث جميػػػع الػػػدكؿ كالماظمػػػات اأىميميػػػة كبسػػػائر ا
. كىػػػد (ٗ)الدكليػػػة المهتمػػػة  ػػػاأمر تمػػػ  التعػػػاكف التػػػاـ مػػػع المحكمػػػة كالمػػػدتت العػػػاـ

 اىيمت العديد مف الدتاكل امػاـ المحكمػة الجاائيػة الدكليػة أػت اطػار الحالػة أػت لي يػا
 :كالازاع المبسمح الدا مت الدائر أيها كلعؿ مف اهمها ما ياتت

 القذافي وعبد اهلل السنوسيالدعوى الجزائية ضد سيف األسالم  :أوال  
التت اىامهػا  مف اهـ الدتاكل التت ال تزاؿ ماظكرة اماـ المحكمة هت الدتكل 

المػػدتت العػػاـ  ػػد بسػػيؼ اإلبسػػ ـ القػػذاأت كت ػػد اع البساكبسػػت، كالتػػت  اتػػت تحمػػػؿ 
كالمػػػتهـ الػػػرئيس أػػػت هػػػذ  الػػػدتكل )بسػػػيؼ اأبسػػػ ـ ، ICC-01/11-01/11الػػػرىـ:

                                                           
اىَدعٜ اىعبً وٜ اىَؾنَخ اىغْب ٞخ، أُ اىق٘اد اىَ٘اىٞخ ىيقراوٜ رٖبعٌ اىَدِّٞٞ ٗرسرنت عسا ٌ قبه ( (1

ضد اإلّعبّٞخ ٗىِ ٝنُ٘ ْٕبك  وود ٍِ اىعقبة، ْٝظس ٍغيخ اىَؾنَخ اىزٜ ٝفدزٕب رؾبىل 
 .1، ؾ 2011، 4اىَؾنَخ اىغْب ٞخ اىدٗىٞخ، مبُّ٘ اىضبّٜ، ا

(2) Kenneth A. Rodman, is peace in the interests of justice?The case for 
broad prosecutorial discretion at the ICC LJIL, vol, 22, issue, 01, 
Mar.2009, p.105.  

(اىرٛ  ر رٓ ٍغيط األٍِ وٜ 1910األٌٍ اىَزؾدح، ٍغيط األٍِ،اىقساز)( ْٝظس ّؿ اىقساز:(3
 (.S/RES/1970اى٘صٞقخ )، 2،ؾ26/2/2011(، اىَعق٘دح و6491ٜعيعزٔ)

 ( .1910ٍِ اىقساز ) 4،5اىمقسرِٞ ( (4
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المي ػػػت البسػػػا ؽ )معمرالقػػػذاأت(، كرئػػػيس م بسبسػػػة القػػػذاأت القػػػذاأت( هػػػك اجػػػؿ الػػػرئيس 
مػف ى ػاة ، (ٕٔٔٓ/حزيػراف/ٕٚ، صػدرت  حقػه مػذكرة ىػ ض م ر ػة أػت )(ٔ)لمتامية

اتماػػت تػػف كجػػكد ، الػػدائرة التمهيديػػة اأكلػػ ، كتاػػدما ى  ػػت البسػػمطات المي يػػة تميػػه
ة دتػػػكل جزائيػػػة  ػػػد  لػػػدل المحػػػاكـ المي يػػػة، كاف إجػػػراءات الػػػدتكل كصػػػمت لمرحمػػػ

المحاكمتػػػه تمػػػ  ابسػػػاس تػػػدـ مق كليػػػة الػػػدتكل الجزائيػػػة التػػػت حركهػػػا المػػػدتت العػػػاـ 
ابستاادان لم دا التكامؿ كككف المحاكـ المي ية لها ،  د  اماـ المحكمة الجاائية الدكلية

 .(ٕ)الكالية تم  الدتكل التت تجرم التحقيؽ أيها
الجاائيػػػة الت مػػػت تممػػان اف البسػػػمطات المي يػػة ىػػػدمت طم ػػػان ربسػػميان مػػػف المحكمػػة 

تف المطال ة  تبسميـ بسيؼ اأبس ـ كيمؽ ى ػيته لػديها، كاتماػت تػف أعاليػة الق ػاء 
. كلكػػف المحكمػػة الجاائيػػة الدكليػػة طال ػػت (ٖ)الػػكطات المي ػػت لمحاكمػػة بسػػيؼ اأبسػػ ـ

اأمػف   تبسميـ بسيؼ اإلبس ـ القذاأت كطال ت البسمطات المي ية  اإلمتياؿ لقرار مجمػس
كاف إجػػراءات المق كليػػة يػػتـ ، م طمػػب ماهػػا التعػػاكف مػػع المحكمػػةالػػذ، ٜٓٚٔالمػػرىـ 

كما اف المػدتت العػاـ لممحكمػة الدكليػة ، ال ت  ها مف ى اة الدائرة التمهيدية اأكل 
، ك اػػػاءان تمػػػ  ذلػػػؾ تقػػػدت (ٗ)رأػػػض محاكمػػػة بسػػػيؼ اإلبسػػػ ـ امػػػاـ المحكمػػػة المي يػػػة

-ٜق كليػػة الػػدتكل  تػػاريخ)الػػدائرة التمهيديػػة جمبسػػة إبسػػتماع لماظػػر أػػت الػػدأع  عػػدـ م
( أػػػػػػت م اػػػػػػ  المحكمػػػػػػة أػػػػػػت الهػػػػػػام، كتمبسػػػػػػكت الحككمػػػػػػة المي يػػػػػػة ٕٕٔٓ/ٓٔ/ٓٔ

، (٘)،ب( مػػف الاظػػاـ اأبسػػاس التػػت تجيػػز الطعػػف أػػت مق كليػػة الػػدتكلٕ/ٜٔ المػػادة)
                                                           

 (.6،اىمقسح)14(، ٍفدز ظبثو، ؾ1910األٌٍ اىَزؾدح، ٍغيط األٍِ،اىقساز)( (1
 /ثْد أ( ٍِ اىْظبً األظبض.1(، اىمقسح )11( ْٝظس اىَبدح)(2

(3) Libya asks ICC to abandon case against Saif Al-Islam, available at: 
http://ilawyerblog.com/libya-asks-icc-to-abandon-case-against-saif-al-
islam/, last accessed on 10/7/2012. 

٘ثخ ٍْؽ٘زح عيٚ ـمؾخ ٍِٕٞ٘ ( ىٞجٞب ٗاىَؾنَخ اىغْب ٞخ اىدٗىٞخ ٗظٞل األظوً اىقراوٜ،أظئيخ ٗأع(4
 ،زاٝزط ٗٗرػ

www.hrw.org/ar/news/2012/01/30 ٜ11/1/2015، آخس شٝبزح و. 
قبه ٍَضو ىٞجٞب )د.أؽَد اىغٖٞبّٜ( " أُ اىؽعت اىيٞجٜ ىٔ اىؾو وٜ أُ رزبػ ىٔ اىمسـخ ألقبٍخ ( (5

َغبه ٕٗرا ٍب ٝزضَْٔ ٍجدأ اىزنبٍو ْٗٝؿ عيٞٔ ن أمضس ٗن أقو ٍِ ذىل ؛ ٗأُ اىعداىخ وٜ ٕرا اى
اىؾنٌ اىَزعسا ٍِ اىَؾنَخ اىغْب ٞخ اىدٗىٞخ ٗعدً  عطب  اىيٞجِٞٞ اى٘قذ اىنبوٜ، نٝزمو ٍع ٗضع 
ؽنٍ٘خ عدٝدح ّؽأد ثعد ّصاا ٍعيؼ ٗر٘اعٔ ٍؽبمو أٍْٞخ مجسٙ، مَب أُ اىزعسا نٝعَؼ ىيٞجٞب أُ 

زارٖب وٜ ٍغبه اىزؾقٞو ٗاإلرٖبً ٗاىَؾبمَخ، ٗ ُ ٕرٓ اىطسٝقخ اىَزعسعخ نرعزجس وسـخ رط٘ز قد

http://ilawyerblog.com/libya-asks-icc-to-abandon-case-against-saif-al-islam/
http://ilawyerblog.com/libya-asks-icc-to-abandon-case-against-saif-al-islam/
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/30
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/30
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ت الػر المقا ػاة ، اك لككاهػا تحقػؽ، مف الدكلة التت لها ا تصاص الاظرأت الػدتكل
 .(ٔ) الرت المقا اة أت الدتكل اك لككاها حققت، اك أت الدتكل

ىػػد ال يبسػػػع ها أػػت الاػػػزاع  ك تقػػديراا أػػ ف دأػػػع الحككمػػة المي يػػة  م ػػػدا التكامػػؿ 
كمػػػ  ران ردت الػػػدائرة التمهيديػػػة طعػػػف ، تمػػػ  احقيػػػة محاكمػػػة بسػػػيؼ االبسػػػ ـ القػػػذاأت

ك ػررت الػػدائرة اف الحككمػة المي يػػة تكاجػه صػػعك ات أػت مماربسػػة ، (ٕ)الحككمػة المي يػػة
أيمػػا يتعمػؽ  جكااػػب اك  ا الق ػػائية مماربسػة كاممػػة أػت أػػت كػؿ ااحػػاء اىميمهػابسػمطاته

ذات صػمة  هػػذ  الق ػػية ممػا يجعػػؿ اظامهػػا الق ػػائت ال ياط ػؽ تميػػه المعاػػ  الػػكارد 
اف لي يػػا لػػـ تػػتمكف مػػف إلػػ   كالػػارت الػػدائرة، ( مػػف الاظػػاـ االبسػػاسٖ/ٚٔأػػت المػػادة)

، تهػػد  الحككمػػةإلػػ   )الزاتػػاف( ك الػػة اقػػؿ )بسػػيؼ االبسػػ ـ( مػػف مكػػاف احتجػػاز  أػػت
كتػػػدـ القػػػدرة تمػػػ  تمػػػ  الحصػػػكؿ تمػػػ  اىػػػكاؿ اللػػػهكد كتػػػدـ القػػػدرة تمػػػ  البسػػػيطرة 
بسػػيطرة كاممػػة تمػػ   عػػض مراكػػز االحتجػػاز كتػػكأير الحمايػػة الكاأيػػة لملػػهكد، أ ػػ ن 

كأقػان لمػا ، تف كجكد تق ات تممية تعترض الحصكؿ تم  تمييؿ ىااكات لمملػت ه  ػه
ألػػػؿ لي يػػػا أػػػت تقػػػديـ اأدلػػػة الكاأيػػػة إلػػػ   المي ػػػت، ك مصػػػت الػػػدائرةيتطم ػػػه القػػػااكف 

كالمقاعة أػت كػكف اف التحقيقػات التػت تجريهػا تلػمؿ الق ػية تياهػا المعرك ػة امػاـ 

                                                                                                                                                      
ضب عخ عيٚ ىٞجٞب ّٗظبٍٖب اىقضب ٜ وقظ،ٗ َّب ظزغعو ٍِ ٍجدأ اىزنبٍو نٍعْٚ ىٔ وٜ ٍعزقجو 

 قضبٝب اىَؾنَخ اىغْب ٞخ اىدٗىٞخ" ْٝظس:
ثْربشٛ أصْب  عيعخ األظزَبا اىزٜ عقدد وٜ  ميَخ ٍَضو ىٞجٞب د.أؽَد اىغٖٞبّٜ أظزبذ اىقبُّ٘ وٜ عبٍعخ

 ، ٍزبؽخ عيٚ اىفمؾخ:9/1/2015ًٝ٘ 
-lamis-al-saif-demand-http://vivalibya.wordpress.com/2012/08/30/we

icc/-the-to-transfer-immediate-gaddafis ٜ3/8/2015، آخس شٝبزح و. 
(1) See: doc. ICC-01/11-01/11-T-2-Red-ENG WT 09-10-2012 1/94 NB PT, 

hearing, open session, p.3, para, 17. 
ىَؾنَخ، ٗىٌ ( مَب زدد دا سح انظزئْبف اىطيت اىيٞجٜ ثبزعب  رعيٌٞ )ظٞل انظوً اىقراوٜ(  ىٚ ا(2

 رقزْع ثبألظجبة اىزٜ اظزْدد اىٖٞب اىؾنٍ٘خ اىيٞجٞخ . 
See: doc. ICC-01/11-01/11-387 18-07-2013 1/12 NM PT OA4, NO.ICC-

01/11-01/11OA4, Date: 18 July 2013, the appeals chamber, situation in 
Libya, in the case of the prosecutor v.Saif AL-Islam Gaddafi and 
Abdullah AL-Senussi,decision on the request for the suspensive effect and 
related isseues, para,12-18,pp.7-9. 

http://vivalibya.wordpress.com/2012/08/30/we-demand-saif-al-islam-gaddafis-immediate-transfer-to-the-icc/
http://vivalibya.wordpress.com/2012/08/30/we-demand-saif-al-islam-gaddafis-immediate-transfer-to-the-icc/
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، كهػػذا ماذه ػػت إليػػه دائػػرة اأبسػػتئااؼ أػػت الحكػػـ الػػذم (ٔ)المحكمػػة الجاائيػػة الدكليػػة
تػػف الػػدائرة التمهيديػػة  ، ايػػدت الحكػػـ اأكلػػت الػػذم صػػدرٕٗٔٓ/٘/ٕٔاصػػدرته أػػت 

 .(ٕ)اأكل  القا ت  مق كلية الدتكل اماـ المحكمة الجاائية الدكلية
ت ػد اع البساكبسػت( رئػيس الم ػا رات )أهك  المتهـ الياات أت هذ  الق ية اما 

أػػت ، صػػدرت  حقػػه مػػذكرة ىػػ ض مػػف ى ػػاة الػػدائرة التمهيديػػة اأكلػػ  المي يػػة )بسػػا قان(
لقػت (ٖ)المدتت العاـ كالطمب الػذم ىدمػه مطالعة (  ااء تم ٕٔٔٓ/حزيراف/ٕٚ) ، كا 

طال ػػػػت لي يػػػػا  عػػػػّدها دكلػػػػة ، القػػػػ ض تميػػػػه أػػػػت مكريتاايػػػػا حػػػػام ن جػػػػكاز بسػػػػ ر مػػػػزكر
لدكر  أت الجػرائـ المرتك ػة أػت ، الجابسية كاإلىميـ الذم ارتك ت تميه الجريمة  تبسميمه

 تبسػػػػػػميـ  ، كطال ػػػػػػت المحكمػػػػػػة الجاائيػػػػػػة الدكليػػػػػػة(ٗ)ٜٜٙٔبسػػػػػػجف  كبسػػػػػػميـ أػػػػػػت تػػػػػػاـ 
)البساكبسػػت( إليهػػا إبسػػتاادان لمػػذكرة القػػ ض، كمػػا طال ػػت أرابسػػا  تبسػػميمه ابسػػتاادان لحكػػـ 

لػػدكر  الم تػرض أػػت االتتػػداء تمػ  طػػائرة )دم بسػػت  ٜٜٜٔييػا ت صػػدر  حقػه تػػاـ 
، كأػػػػػت الاهايػػػػػة بسػػػػػممت مكريتاايػػػػػا (٘)ٜٜٛٔ( التا عػػػػػة للػػػػػركة )اكتػػػػػا( أػػػػػت تػػػػػاـ ٓٔ

مقا ػػاته تمػ  اأرا ػػت المي يػة ممػػا يلػػكؿ ، التػػت اتماػت تػػف (ٙ)لي يػاإلػػ   البساكبسػت
                                                           

(1) See:doc. ICC-01/11-01/11-344-Red 31-05-2013 1/91 FB PT, No.: ICC-
01/11-01/11, Date: 31 May 2013,pre-trial chamber I,situation in Libya, in 
the case of the prosecutor v. Saif Al-Islam Gaddafi and Abdullah Al-
Senussi,decision on the admissibility of the case against Saif Al-Islam 
Gaddafi,pp.26-89.  

 ( ْٝظس اىؾنٌ اىَرم٘ز عيٚ ـمؾخ اىَؾنَخ اىغْب ٞخ اىدٗىٞخ:(2
ICC Appeals Chamber confirms the admissibility before the ICC of the case 

against Saif-Al-Islam Gaddafi,available at: 
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press % 20 

releases/Pages/pr1005.aspx last accessed on 27/7/2015. 
 

(3) See, Antonio Cassese, international law, oup Oxford, 2th edition, 2004, 
p.269.  

ْٝظس، عجد هللا اىعّْ٘عٜ األغيٚ صَْبً ثِٞ أع٘اُ اىقراوٜ، ٍقبضبح ٍدٝس اىَ بثساد اىيٞجٞخ اىعبثو ( (4
، ٍزبػ عيٚ 13/5/2015اا ثِٞ اىَؾبمٌ اىَؾيٞخ ٗاىدٗىٞخ، طساثيط، ـؾٞمخ اىصٍبُ،ٍ٘ضع ّص
 اىفمؾخ:

http://www.azzaman.com/?p=26250, last accessed on 23/7/2015.  
 ( ٍِ اىْظبً انظبض.90ْٝظس اىَبدح )( (5
دٝس ثسّبٍظ األثؾبس ٗاىعٞبظبد ٗاىؾَود وٜ ٍْظَخ اىعم٘ اىدٗىٞخ، (أعيِ ٍبزٝل ٍبشزْٝعنط ٍ(6

أُ اىعْ٘ظٜ قد ٝ٘اعٔ ٍؾبمَخ عب سح ٗعق٘ثخ األعداً عيٚ  زرنبثٔ ىغسا ٌ ضد اإلّعبّٞخ، ْٝظس 

http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20%25%2020%20releases/Pages/pr1005.aspx
http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/press%20and%20media/press%20%25%2020%20releases/Pages/pr1005.aspx
http://www.azzaman.com/?p=26250
http://www.azzaman.com/?p=26250
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الػػػػذم يحػػػػث البسػػػػمطات المي يػػػػة تمػػػػ   ٜٓٚٔاأمػػػػف  ااتهاكػػػػان صػػػػار ان لقػػػػرار مجمػػػػس
 التعاكف مع المحكمة الدكلية.

يير اف الدائرة التمهيدية اأكل  اتمات اف الػدتكل ال اصػة  البساكبسػت ييػر  
ئااؼ ىػرار الػدائرة المػذككرة كايػدت دائػرة اأبسػت، مق كلة اماـ المحكمة الجاائيػة الدكليػة

كا رز الػتهـ المكجهػة لممتهمػيف أػت هػذ  الق ػية هػت إرتكػاب  .ٕٗٔٓ/تمكز/ٕٗأت 
/هػػػػػ(مف ٔ-ٚ/ا( كالتعػػذيب)ـٔ-ٚالقتػػؿ)ـ، ية  صػػكرة ييػػر م الػػرةابسػػااجػػرائـ  ػػد اإل

 الاظاـ اأبساس.
 معمر القذافي: الدعوى الجزائية ضدالرئيس الميبي السابق :ثانيا  

اىػػػاـ المػػػدتت العػػػاـ   ػػػية لي يػػػا امػػػاـ المحكمػػػة الجاائيػػػة الدكليػػػةكأػػػت اطػػػار ى
 دتػػكل  ػػد الػػرئيس المي ػػت البسػػا ؽ معمػػر القػػذاأت، كهػػذ  الػػدتكل  اتػػت تحمػػؿ الػػرىـ:

ICC-01/11  إذ اصػػدرت الػػدائرة التمهيديػػة اأكلػػ  مػػذكرة ىػػ ض  حػػؽ معمػػر محمػػد
لمبسػػػػػ كليته  (ٕٔٔٓ/ حزيػػػػػراف /ٕٚا كمايػػػػػار القػػػػػذاأت الػػػػػرئيس المي ػػػػػت البسػػػػػا ؽ أػػػػػت)

 كصػػػػػ ه لػػػػػريكان ييػػػػػر م الػػػػػر أػػػػػت ارتكػػػػػاب جػػػػػرائـ مزتكمػػػػػة تػػػػػد ؿ أػػػػػت ، الجاائيػػػػػة
/ا( كهػت الجػرائـ التػت ارتك تهػا ٖ/ٕ٘)، إبسػتاادان أحكػاـ المػادة(ٔ)ا تصاص المحكمػة

المي يػة ال ا ػعة لبسػيطرته أػت امػاكف لػت  أػت اىمػيـ لي يػا، كالبسػيما أػت اأمػف  ىكات
 ٘ٔ)أػػػػػػت المػػػػػدة مػػػػػػف، مػػػػػف المػػػػػػدف المجػػػػػاكرة ا ػػػػػازم كطػػػػػػرا مس كمصػػػػػراته كييرهػػػػػػا 

 .(ٕ)(ٕٔٔٓل اط ٕٛ( ل اية )ٕٔٔٓل اط

                                                                                                                                                      
ثٞبُ ـؾمٜ ـبدز عِ ٍسمص األعوً ٍْؽ٘ز عيٚ ـمؾخ ٍْظَخ اىعم٘ اىدٗىٞخ: 

-intelegence  -releases/Libyaformer-media/press-www.amnesty.org/ar/for
09-2012-icc-immediately-surrendered-be-must-chief,last accessed on  

19/7/2015.  
ثؽأُ ٍعَس ٍؾَد أثٜ  58( اىَؾنَخ اىغْب ٞخ اىدٗىٞخ،قساز ثؽأُ طيت اىَدعٜ اىعبً ثَ٘عت اىَبدح (1

  ٍْٞبز اىقراوٜ ٗظٞل األظوً اىقراوٜ ٗعجد هللا اىعّْ٘عٜ،اى٘صٞقخ:
ICC-01/11-12-tARB 08-07-2011 1/44 RH PT  33، ؾ19،اىمقسح. 

 بٕٞسٝخ اىعسثٞخ اىيٞجٞخ،اى٘صٞقخ: اىَؾنَخ اىغْب ٞخ اىدٗىٞخ، اىؾبىخ وٜ اىغَ( (2
ICC-01/11-13-tARB 27-06-2011 6/7 CB PTK6، ؾ. 

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/Libyaformer-%20intelegence%20-chief-must-be-surrendered-immediately-icc-2012-09
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/Libyaformer-%20intelegence%20-chief-must-be-surrendered-immediately-icc-2012-09
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احكػػػػاـ إلػػػػ   ( ااق ػػػػت هػػػػذ  الػػػػدتكل ىااكاػػػػان ابسػػػػتاادان ٕٔٔٓ/ ٔٔ/ٕٕ) كأػػػػت 
مقتػػػؿ الػػػرئيس  كذلػػػؾ  عػػػد اأتػػػ ف تػػػف الاظػػػاـ االبسابسػػػت لممحكمػػػة الجاائيػػػة الدكليػػػة

( مػػػف الاظػػػاـ اأبسػػػاس، ٗة، ال قػػػر ٛ٘البسػػا ؽ معمػػػر القػػػذاأت ابسػػػتاادان أحكػػػاـ المػػػادة )
حيػػث طمػػب المػػدتت مػػف الق ػػاة بسػػحب مػػذكرة القػػ ض الصػػادرة  حػػؽ معمػػر القػػذاأت 

أاأصػؿ اف المحكمػة الجاائيػة الدكليػة هػت ، حقػكؽ ال ػحاياإل   اما  الابس ة لكأاته،
تكمػػاس )، كمػػا أعمػػت أػػت الحكػػـ الػػذم ادااػػت  ػػه المػػتهـ (ٔ)التػػت تق ػػت  التعكي ػػات
اظػػػػاـ ركمػػػػا يمػػػاح ال ػػػػحايا دكران م تكػػػػران  كصػػػػ هـ لػػػػهكدان  لك اكػػػا ديػػػػالك( ،حيػػػػث اف

اف كظي ػة المحكمػة ليبسػت ، كمػف المبسػمـ  ػه، كملاركيف كمبست يديف مػف التعكي ػات
امػػػػا لهػػػػا كظي ػػػػة ت عيػػػػة ، (ٕ)تقا يػػػػة أحبسػػػػب الػػػػدتكل المدايػػػػة التػػػػت تت ػػػػع الػػػػدتكل )كا 

صػػػدكر  كلكػػػف أػػػت حالػػػة كأػػػاة المػػػتهـ أػػػالم حظ اف الكأػػػاة حصػػػمت  عػػػد، الجزائيػػػة(
اأكؿ هػػك  :كهاػػا اميػػز  ػػيف أر ػػيف، مػػذكرات القػػ ض كى ػػؿ تاكيػػد الػػتهـ كالمحاكمػػة

المحكمػػة الجاائيػػة هػػت التػػت  أ ػػت هػػذ  الحالػػة، كأػػاة المػػتهـ  عػػد صػػدكر حكػػـ يدياػػه
كال ػػرض اليػػاات هػػك ، الحكػػـ الصػػادر   دااػػة المػػتهـإلػػ   ت ػػتص  ػػالتعكيض ابسػػتاادان 

 عػػػد اأ ػػػذ  -إلػػػ   هاػػػا اميػػػؿ، صػػػدكر الحكػػػـكأػػػاة المػػػتهـ  عػػػد تكجيػػػه اأتهػػػاـ كى ػػػؿ 
إاتهػػاء  - محدكديػػة مػػكارد المحكمػػة الماليػػة كتػػدـ إلػػ اؿ المحكمػػة  الػػدتكل المدايػػة 

كتصػػػػػ ح المحػػػػػاكـ المدايػػػػػة الكطايػػػػػة هػػػػػت الم تصػػػػػة ، الػػػػػدتكتيف الجزائيػػػػػة كالمدايػػػػػة
كط قػان لماظػاـ القػااكات الػذم ا ػذ ، ك صػدد ى ػيتت المتهمػيف المػذككريف،  التعكيض

ه الاظػػاـ اأبسػػاس أالػػدتكل الجزائيػػة تعت ػػػر لػػـ تحػػرؾ  عػػد امػػاـ المحكمػػة الجاائيػػػة  ػػ
ممػا يعاػت حتميػة ىيػاـ ال ػحايا المت ػرريف مػف الجػرائـ ، الدكلية ى ػؿ تكجيػه اأتهػاـ

  رأع دتاكل مداية اماـ المحاكـ المداية الم تصة.، المابسك ة لممتهميف المذككريف

                                                           
(1) Carsten Stahn, how is the water? Light and shadow in the first years of 

the ICC, CLF, vol, 22, 2011, p.176, downloaded from the ivsl. 
ىَسوو اى بٍط )أ( رقٌٞٞ اىعداىخ اىغْب ٞخ، رأصٞس ّظبً (، اىَؤرَس األظزعساضٜ، اRC/11( اىقساز)(2

زٍٗب األظبظٜ عيٚ اىضؾبٝب ٗاىَغزَعبد اىَزأصسح، اىزقسٝس اىَقدً ٍِ عٖزٜ اىزْعٞو )ؼٞيٜ 
 .125، ؾ 2ٗوْيْدا( ،اىمقسح 
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اتػػات المبسػػمحة الدا ميػػة اصػػ حت تعػػد كتمػػ  هػػدم مػػا تقػػدـ يت ػػح  ػػاف الاز  
 إذ يقػػع تمػػ  تاتقهػػا، جػػرائـ دكليػػة ،تػػد ؿ أػػت ا تصػػاص المحكمػػة الجاائيػػة الدكليػػة

ردع  مهمػػػة م حقػػػة كمحابسػػػ ة مرتك ػػػت جػػػرائـ الحػػػرب أيهػػػا ،كهػػػذا اأمػػػر مػػػف لػػػااه
  مرتك ت تمؾ الجرائـ.
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 الخاتمة
مػف اأيػر مػا يجعمهػا تأػة أت  تاـ هذا ال حث ت يف لاا اف الازاتات الدا مية لها 

كالتحػرم تػف  كالبسمـ الدكلييف كلذلؾ ال  د مف التصػدم لهػااأمف  دكلية تا ر أت جبسد
يجػاد الحمػكؿ الماابسػ ة لهػا أف تركهػا دكف حمػكؿ بسػي دم حتمػا ابس اب  هػذ  الازاتػات كا 
أػػت اماػػه  ابسػػافالػػدكلت  رمتػه كمػػف يػػـ أااهػػا تمػس اإلاأمػػف  تػػايير م الػػر لهػا تمػػ إلػ  
إلػػ   أػػت حياتػػه كحريتػػه كاىتصػػاد  ك ايتػػة التحتيػػة كىتػػؿ كتلػػريد، المبسػػتكيات كاأػػةتمػػ  

، اف الازاتات الدا مية ىد تككف اتيجة صراتات لمهيماة تم  البسمطة احيااان ، يير ذلؾ
ىكمية كايمب هذ  الازاتات تحرؾ مػف اك  طائ يةاك  كىد تككف ترىية، ام إاها بسيابسية

لػػذا أػػاف الازاتػػات الدا ميػػة لهػػا تػػايير ، ذلػػؾ الاػػزاع لهػػا مصػػمحة أػػت دكؿ كىػػكل  ارجيػػة
م الػر كييػر م الػر أػت اإل ػ ؿ  ػاأمف كالبسػمـ الػدكلييف كالػذم يالػد المجتمػع الػػدكلت 

 ت يتجم   اك ح صكر  .ابساااإلاأمف  ك التالت أاف تاييرها تم ، لتحقيقه
الحمػػكؿ مهمػػة ال ػػد لاػػا مػػف اف اقػػؼ تاػػدها إليجػػاد  كىػػد اظهػػر هػػذا ال حػػث امػػكرت

التػػت تػػ ير  لػػكؿ  بسػػ ابأاهػػا تكػػكف مػػف اأ، الماابسػػ ة لمكاجهػػة ا طػػار هػػذ  الازاتػػات
اأمػػػف  الػػػدا مت كالػػػدكلت كمالػػػه مػػػف تػػػاييرات تمػػػ اأمػػػف  ييػػػر م الػػػر تمػػػ اك  م الػػػر

مجمكتػػة مػػف االبسػػتاتاجات التػػت تحػػدد إلػػ   كمػػف هػػذا ال حػػث تكصػػمت، ت  رمتػػهابسػػاااإل
 :هتاير هذ  الازاتات الدا مية ك 

 االستنتاجات:
ك ػػػذلؾ أػػػاف ، الازاتػػػات الدا ميػػػة تحصػػػؿ أػػػت الػػػدكؿ التػػػت ت يػػػب أيهػػػا البسػػػمطة -ٔ

ىطعػػػت  التػػت، حصػػػكؿ هػػذ  الازاتػػػاتإلػػ   أػػػت تمػػؾ ال مػػػداف ادلاأمػػف  ييػػاب
كذلؾ الف ىػااكف ، يير مبسمحةاك  لكطان ك يرا أت المكاجهات إف كاات مبسمحة

 البس ح هك الذم يبسكد اإلىميـ .
ات الدا ميػػة  حػػدكث  ركىػػات تديػػدة لقكاتػػد القػػااكف الػػدكلت تقتػػرف تػػادة الازاتػػ -ٕ

ت كالتػػػت يػػػذهب  ػػػحية لهػػػا الكييػػػر مػػػف اأ ريػػػاء كالمػػػداييف كذلػػػؾ الف ابسػػػاااإل
ييػػر المبسػػمحة هػػك الصػػكرة الياايػػة اك  الازاتػػات الدا ميػػة المبسػػمحةاك  الازاتػػات

 لمحرب الدامية كاف كاات دا مية .
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ت الدا مية مف الحصكؿ تم  ااكاع مػف تمكات الجماتات المبسمحة أت الازاتا -ٖ
اأبسمحة المحرمة دكليا، كذلؾ يلػكؿ تهديػدان لرمػف كالبسػمـ الػدكلييف الػذم يالػد 

 المجتمع الدكلت لتحقيقه.
ااعكابسػػات كتػػداتيات هػػذا الاػػزاع يال ػػان مػػا يكػػكف كابسػػع الاطػػاؽ كمتعػػديان لحػػدكد  -ٗ

 اإلىميـ.اك  الدكلة
تمعػػات الدا ميػػة كااتلػػار اآلأػػات ييػػر لمازاتػػات الدا ميػػة دكر أػػت ت كيػػؾ المج -٘

البسػػػػػميمة كااتلػػػػػار اأك ئػػػػػة كاإلمػػػػػراض كالعػػػػػادات ال طػػػػػرة كالجريمػػػػػة الماظمػػػػػة 
إل   الدكؿ المجاكرة تم  اىؿ تقدير كمف يـإل   كااعكابسها  صكرة يير م الرة

 العالـ كأت ذلؾ مبساهمة أت اإل  ؿ  البسمـ كاأمف الدكلييف .
يير اك  مف اكلكياته هك ابست  ؿ الظركؼ الطارئةااتلار ال بساد المالت كالتت  -ٙ

الط يعيػػة أػػت اهػػب المػػاؿ العػػاـ كالتعػػاكف مػػع ماظمػػات دكليػػة م تصػػة أػػت تمػػؾ 
 كاف ال ابسر الكحيد هك الماؿ العاـ لم مد الذم حاصؿ أيه ازاع .، اأمكر

 :التوصيات
دتكة المجتمػع الػدكلت مػف  ػ ؿ الماظمػات الدكليػة ذات الصػمة لمبسػعت  جديػة  -ٔ

 لت عيؿ الكبسائؿ الك يمة لمحد مف الازاتات الدا مية كتحجيمها .
الصػػادرة كأػػؽ ال صػػؿ البسػػا ع مػػف المييػػاؽ لتكػػكف اأمػػف  ت عيػػؿ ىػػرارات مجمػػس -ٕ

 ها .ابس ا اكير حبسمان أت تدـ ابستمرار هذ  الازاتات كمعالجة 
ابسػػػػتيعاب الازاتػػػػات الدا ميػػػػة مػػػػف  ػػػػ ؿ تاطيرهػػػػا  قكاتػػػػد ىااكايػػػػة كتلػػػػريعات  -ٖ

 ذات أعالية.كا حة ك 
اللػػركات مػػف  يػػع اك  ىػػرارات تحػػـر تمػػ  الػػدكؿ اأ ػػرلاأمػػف  إصػػدار مجمػػس -ٗ

كػػػؿ اأطػػػراؼ المتصػػػارتة كتكىيػػػع تقك ػػػات رادتػػػة لمػػػف إلػػػ   البسػػػ ح كالػػػذ ائر
 ي الؼ هذ  القكاتد القااكاية .

الر يقاأة البس ـ كالمح ة كالتركيز تم  الكتت الجمعت  اف الازاع كالاػزاع هػك  -٘
 لرمف . قدافاالجتماتية كأ تدمير لمحياة
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 المصادر
 القران الكريم* 
 الكتب القانونية :اوال
معجػػػػـ القػػػػااكف، الهيئػػػػة العامػػػػة للػػػػ كف المطػػػػا ع ، د. احمػػػػد تػػػػز الػػػػديف ت ػػػػد اع كت ػػػػركف .ٔ

 .ٕٕٓٓاأميرية، القاهرة، 
احػػػك إربسػػاء ىكاتػػد العػػػدؿ كالبسػػ ـ كاإلاصػػاؼ أػػػت دارأػػكر، تقػػديـ محمػػػد  :الصػػادؽ المهػػدم .ٕ

 .ٕٚٓٓ،القاهرة،  ابساف، مركز القاهرة لدرابسات حقكؽ اإلٔطأائؽ،
، د. ػػػػراء ماػػػػذر كمػػػػاؿ ت ػػػػد المطيػػػػؼ: الجكااػػػػب القااكايػػػػة لقػػػػرار المحكمػػػػة الجاائيػػػػة الدكليػػػػة  .ٖ

الم تمر العممػت إل    حث مقدـ،   صدار مذكرة إتتقاؿ  حؽ الرئيس البسكداات تمر ال لير
 .ٜٕٓٓايبساف –لكمية القااكف  جامعة تكريت  االكؿ

، دار الاه ػة العر يػة، القػاهرة، ٕد. حاـز محمد تتمـ: ىااكف الازاتات المبسمحة الدكلية، ط .ٗ
ٕٕٓٓ. 

، ىػػػااكف الازاتػػػػات المبسػػػػمحة الدكليػػػة، المػػػػد ؿ لماطػػػػاؽ الزمػػػاات، دار الاه ػػػػة العر يػػػػة، ... .٘
إلػػػ   أػػػت إحالػػػة الجػػػرائـ الدكليػػػةاأمػػػف  دكر مجمػػػس :. حمػػػزة طالػػػب المػػػكاهرةٕٕٓٓالقػػػاهرة،

كميػػة الحقكؽ،جامعػػة اللػػرؽ ، كمػػة الجاائيػػة الدكليػػة ،ربسػػالة ماجبسػػتير أػػت القػػااكف العػػاـالمح
 .ٕٕٔٓاأكبسط،تماف، اأردف ،

اأردف،  -ت، كيػائؽ ك تراء، دار مجػدالكم، تمػافابسااالقااكف الدكلت اإل :د. تمر بسعد اع .ٙ
  ٖٖٓص، ٕٕٓٓالط عة اأكل ،

زاتػػػػات المبسػػػػمحة، دار ال كػػػػر العر ػػػػت، د. صػػػػ ح الػػػػديف تػػػػامر: مقدمػػػػة لدرابسػػػػة ىػػػػااكف الا .ٚ
 .ٜٙٚٔالقاهرة، الط عة اأكل ، 

د. مبسػػعد ت ػػد الرحمػػاف زيػػداف ىابسػػـ: تػػد ؿ اأمػػـ المتحػػدة أػػت المبسػػمحة ييػػر ذات الطػػا ع  .ٛ
 .ٖٕٓٓدار الجامعة الجديدة لمالر، اإلبسكادرية، ، الدكلت

 البحوث والمقاالت :ثانيا
ت دليػػؿ ابسػػاابسػػمحة ييػػر الدكليػػةب، القػػااكف الػػدكلت اإل.د. حػػاـز محمػػد تتمـ،بىػػااكف الازاتػػات المٔ

لمتط يػػؽ تمػػ  الصػػعيد الػػكطات، مقالػػة أػػت م لػػؼ لمجمكتػػة مػػف ال ػػاحييف، إتػػداد ا  ػػة مػػف 
 .ٖٕٓٓال  راء المت صصيف، تقديـ احمد أتحت بسركر، دارا لمبستق ؿ العر ت، 

(، مجمػػة البسيابسػػة ٕٓٔٓ-ٖٕٓٓ.رتػػد ىابسػػـ صػػالح: إلػػكالية الدكلػػة كالق يمػػة أػػت ازمػػة دارأػػكر)ٕ
 ت العر ية كالدكلية، كمية العمكـكالدكلية، مجمة يصدرها مركز المبستاصرية لمدرابسا
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 .ٕٕٔٓ، ٕٓالجامعة المبستاصرية،ع، البسيابسية
.د. بسػػػػػعيد بسػػػػػالـ الجػػػػػػكيمت بالط يعػػػػػة القااكايػػػػػػة ال اصػػػػػة ل ت اىيػػػػػات الدكليػػػػػػة لمقػػػػػااكف الػػػػػػدكلت ٖ

مقالػػػػة ىػػػػت م لػػػػؼ لمجمكتػػػػة مػػػػف  -كتحػػػػديات تأػػػػاؽ-تابسػػػػااتب، القػػػػااكف الػػػػدكلت اإلابسػػػػاااإل
 . .ٕ٘ٓٓال احييف ،مالكرات الحم ت الحقكىية، الجزء اليالث،

المجمػػػة ، ت كالتعمػػػيـ االبسابسػػػت صػػػ حت الطكيػػػؿ مقػػػاؿابسػػػاا.صػػػ حت الطكيػػػؿ، القػػػااكف الػػػدكلت اإلٗ
 .ٕٓٓٓ/ٜ/ٖٓ تاريخ ٜٖٛالعدد ، الدكلية لمصميب اأحمر

 حػػث ، كاالاػػكاع بسػػ ابدرابسػػة أػػت االصػػكؿ الاظريػػة لر، عم هػػكـ الاػػزا، .د . مايػػر محمػػكد  ػػدكم٘
جامعػػة ، مركػػز درابسػػات المبسػػتق ؿ، ٜٜٚٔالعػػدد اليالػػث لبسػػاة ، أػػت مجمػػة درابسػػات مبسػػتق مية

 ابسيكط مصر.
ية أػػت حػػػاالت اال ػػػطرا ات كالتػػػكترات الدا ميػػػة: اىتػػػراح ابسػػػاا.هػػااز  يتػػػر يابسػػػرب لػػػتء مػػػف اإلٙ

، ياػػػاير/أ راير ٜٙٚكليػػػة لمصػػػميب اأحمر،تػػػدد:لك ػػػع مدكاػػػة لقكاتػػػد البسػػػمكؾب، المجمػػػة الد
ٜٔٛٛ ، 

 الرسائل واالطاريح الجامعية :ثالثا
رىيػػػة تكالػػػرية، حمايػػػة المػػػداييف ك اأتيػػػاف المدايػػػة أػػػت الازاتػػػات المبسػػػمحة ييػػػر الدكليػػػة،  .ٔ

 .ٕٔٓٓتيف لمس،، ربسالة دكتكرا 
زاتػػػػات المبسػػػػمحة م ػػػػدا التمييػػػز  ػػػػيف المقػػػػاتميف كييػػػػر المقػػػاتميف كتحػػػػديات الا، لعقػػػكف بسػػػػاتد .ٕ

 .ٕٛٓٓجامعة  الحاج ل  ير بساة  -كمية الحقكؽ   ااته  –ربسالة ماجبستير ، المعاصرة
 المصادر من الشبكة الدولية )االنترنت( :رابعا
مكىػػػػع تمػػػػ  ، ٕٛٓٓ، المحا ػػػػرة االكلػػػػ ، تحميػػػػؿ الازاتػػػػات الدكليػػػػة، د. مصػػػػط   صػػػػايا .ٔ

   االاترايت:
http://www.kau.edu.sa/content.aspx?Site_ID=590&lng=AR&cid=1154 

 المكىع االلكتركات، مركز اإلماـ الليرازم لمدرابسات كال حكث .ٕ
http:/www.inciraq.com. 

المكىػػػػػػػع ، ٕٛٓٓ، المحا ػػػػػػػرة اأكلػػػػػػػ ، تحميػػػػػػػؿ الازاتػػػػػػػات الدكليػػػػػػػة، د. مصػػػػػػػط   صػػػػػػػايا .ٖ
  http://www.mustaphasaijd.maktoobblog.com                :االلكتركات

تقريػػر ال ريػػؽ الرأيػػع المبسػػتكل المعاػػت  التهديػػدات كالتحػػديات كالت ييػػر الصػػادرة تػػف اأمػػـ   .ٗ
 . A/ٜ٘/٘ٙ٘الكييقة رىـ ، المتحدة

apps.who.int/gb/archive/pdf_files/WHA58/A58_40-ar.pdf  

http://www.mustaphasaijd.maktoobblog.com/
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أػػػػػػت ، ٔٓٗٓٔتػػػػػػدد ، لػػػػػػرؽ اأكبسػػػػػػطـ. صػػػػػػحي ة الٕٚٓٓ، التقريػػػػػػر االبسػػػػػػتراتيجت اليماػػػػػػت .٘
  http://aawsat.com                                            ـ.ٕٚٓٓ/٘/ٕٔ

اقػ ن تػف ككالػة اأا ػاء اليمايػة ، ـٕٛٓٓ/ٛ/ٙ، أػت ٗٗٛٓٔتػدد ، صػحي ة اللػرؽ اأكبسػط .ٙ
  :aawsat.comhttp//                                              بس ا .

 ت .ابسااالتحديات المعاصرة اماـ القااكف الدكلت اإل، المجاة الدكلية لمصميب اأحمر .ٚ
https://www.icrc.org/ar/war-and-law/contemporary-challenges-for-ihl  

 كمحركػػػػػػػػػػػات الازاتػػػػػػػػػػػات الدا ميػػػػػػػػػػػة العر يػػػػػػػػػػػة. ابسػػػػػػػػػػػ ابد.بسػػػػػػػػػػػامت ال زاػػػػػػػػػػػدار،  .ٛ
https://www.google.iq/?gws_rd=ssl#q   

، (ٕ٘ٓٓ//لػػ اطٔ) يػػاف اأمػػيف العػػاـ  لػػاف تقريػػر لجاػػة التحقيػػؽ الدكليػػة لػػدارأكر، الي يػػاء  .ٜ
 متاح تم  الص حة:

www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsid=441  
 .ٕ٘ٔٓ/٘/ٖٔت ر زيارة أت 

 حة .لي يػػا كالمحكمػػة الجاائيػػة الدكليػػة كبسػػيؼ اأبسػػ ـ القذاأت،ابسػػئمة كاجك ػػة مالػػكرة تمػػ  صػػٓٔ
ت ػػػػػػر زيػػػػػػارة أػػػػػػت ، www.hrw.org/ar/news/2012/01/30، هيػػػػػػكمف رايػػػػػػتس ككتػػػػػػش

ٔٚ/ٚ/ٕٓٔ٘. 
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 :الممخص
ت بسػػكاء اكااػػت ابسػػااتلػػكؿ الازاتػػات المبسػػمحة اهميػػة ك يػػرة أػػت القػػااكف الػػدكلت اإل

ازاتػات ييػر ذات طػا ع دكلػت كاقصػد اك  فازاتات دكلية كالتت تعاػ   ػالازاع  ػيف دكلتػي
اك   هػػػا الازاتػػػات التػػػت تقػػػـك دا ػػػؿ حػػػدكد الدكلػػػة الكاحػػػدة  ػػػيف مجمكتػػػة مبسػػػمحة كدكلػػػة

كتلػػػكؿ تمػػػؾ الازاتػػػات ايػػػارا ، مجمكتػػػات مبسػػػمحة دا ػػػؿ الدكلػػػة الكاحػػػدة كػػػالحرب االهميػػػة
تمػؾ الازاتػات بسم ية تم  كاىع الدكؿ كابستقرارها كبسيادتها كبس متها االىميمية، كاذا كااػت 

تيير الػكاليات ىااكايػة كبسيابسػية تمػ  المبسػتكل الػدكلت لمػا لهػا تػايير تمػ  البسػمـ كاالمػف 
مػا يطمػؽ تميػه  ػاأمف اك  تابسػاااإلاأمػف  الدكلييف، أاف لتمؾ الازاتات ايػرا تمػ  م هػكـ

ت مػػف  ػػ ؿ ابسػػاااإلاأمػػف  ال لػػرم، لػػذا أػػاف الازاتػػات المبسػػمحة تػػ ير ايػػرا كا ػػحا أػػت
التػػػايير تمػػػ  حيػػػاة االأػػػراد كحقػػػكىهـ االبسابسػػػية أػػػت إلػػػ   مػػػف العكامػػػؿ التػػػت تقػػػكدالعديػػػد 
تعطيؿ التمتع  تمؾ الحقكؽ أػت ظػؿ االك ػاع التػت يمػر  هػا ال ػرد إل   كت دم، المجتمع

الحػؽ أػت التعمػيـ اك    ؿ الازاتات كالحرماف مف الحؽ أت الحيػاة كحرمااػه مػف الحريػة
 ية، ادتابسػااك قيػة االأػراد، كر مػا تػ دم التػد  ت اإلكالصحة كالرتاية الصحية ال زمػة 

كاالمػػػف  ابسػػػافزيػػػادة معااػػػاة االأػػػراد كالتػػػايير البسػػػم ت تمػػػ  م هػػػـك حمايػػػة حقػػػكؽ اإلإلػػػ  
ت تمكمػػا  مػػا ي ػػدـ االأػػراد أػػت دا ػػؿ تمػػؾ الػػدكؿ، ممػػا يعاػػت اف تمػػؾ الازاتػػات ابسػػاااإل

متػػع  حقػػكىهـ كتزايػػد اتػػدادهـ ىػػادت االأػػراد احػػك مزيػػد مػػف المعااػػاة كتػػدـ ىػػدرتهـ تمػػ  الت
مف ال قػراء كحػاجتهـ المابسػة لممزيػد مػف التعػاكف الػدكلت، مػف اجػؿ الح ػاظ تمػ  كجػكدهـ 

 ك قائهـ كاأراد اكال كمكاطايف ياايا دا ؿ دكلهـ.

ت  م هكمػػة ابسػػاااإلاأمػػف  كلػػذلؾ بسػػاعالا أػػت هػػذا ال حػػث ايػػر تمػػؾ الازاتػػات تمػػ 
الجمػاتت اأمػف  كلة، اذ اااا اماـ مرحمة االاتقاؿ مػفالكابسع كتايير  تم  االأراد دا ؿ الد

كالػػذم ي  ػػع للػػركط مك ػػكتية حبسػػب مييػػاؽ االمػػـ المتحػػدة كالػػذم تكػػكف لمػػدكؿ أيػػه 
ت الػػػذم ابسػػػس تمػػػ  حقػػػكؽ ابسػػػاااإلاأمػػػف  دكراأمػػػف، إلػػػ   الػػػدكر الػػػرئيس أػػػت تحقيػػػؽ

  .الرئيبسة دا ؿ الدكلة مف اجؿ ماع الازاتات مبستق   ابسافاإل
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ABSTRACT: 

Armed conflicts are of great importance in international 

humanitarian law, whether they are international conflicts that 

concern conflict between two states or conflicts that are not of an 

international nature. By that we mean conflicts that arise within 

the borders of a single state between an armed group and a state or 

armed groups within a single state, such as civil war, and these 

conflicts constitute effects Negative on the reality of states, their 

stability, sovereignty and territorial integrity, and if these conflicts 

raise legal and political problems at the international level because 

they have an impact on international peace and security, then 

these conflicts have an impact on the concept of human security or 

what is called human security, so armed conflicts have a clear 

impact In human security through many factors that lead to 

affecting the lives and rights of individuals Fundamental in 

society, and lead to the disruption of the enjoyment of those rights 

in light of the conditions experienced by the individual during 

conflicts such as the deprivation of the right to life and the 

deprivation of freedom or the right to education, health and health 

care required as the rest of the individuals, and may lead to 

humanitarian interventions, led to an increase in the suffering of 

individuals and negative impact On the concept of protecting 

human rights and human security in general to serve individuals 

inside these countries, which means that these conflicts have led 

individuals towards more suffering and their inability to enjoy 

their rights and their increasing numbers of poor people and their 

urgent need for more international cooperation, in order to 

preserve their existence and their survival as individuals First, and 

secondly, citizens within their own countries. 
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Therefore, we will address in this research the impact of 

these conflicts on human security with the broad understanding 

and its impact on individuals within the state, as we are facing a 

transition from collective security which is subject to objective 

conditions according to the United Nations Charter in which states 

have the main role in achieving security, to the role of human 

security that Basis the main human rights inside the country in 

order to prevent future conflicts.  

 

 


