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 1ــةـــالمقـــــــدمـــ
وتعزيزهن في  سنانفيقف المجتمع الدولي بأف التأكيد عمى ضرورة احتراـ حقوؽ اإلأ

بؿ البد مف ، العديد مف المواثيؽ الدولية غير كنؼ لردع االسنتهنكنت المتزايدة لهن
لذلؾ أوردت بعض الوثنئؽ القنسنوسنية ، حمنيتهن مف خالؿ آلية تضمف هذه الحمنية

أو  المؤاانت الوطسنيةإلى  والدولية سنصوصًن تقضي بتمكيف الفرد مف المجوءالوطسنية 
 .يوشؾ وقوعهأو  الدولية لحمنية حؽ ضد حقوقه مف أي اسنتهنؾ وقع عميه

في أو  صبح بمقدور أي فرد االطمئسننف بأف حقوقه الواردة في داتور بالدهإذًا أ
مف المطنلبة برفع االسنتهنؾ  أي صؾ دولي تكوف دولته طرفًن فيه محمية بوايمة تمكسنهن

أو  الدولي بنلهيأةأو  وجبر الضرر . وقد تامى هذه المؤااة عمى الماتوييف الوطسني
المحكمة التي تمنرس اختصنصهن بنلسنظر والبت في الشكنوى المتعمقة بحقوؽ أو  المجسنة

 وال يشترط أف تكوف هذه اإلجراءات ذات سنطنؽ مكنسني واحد فقد تكوف وطسنية، سنانفاإل
عنلمية . وال يشترط أيضًن أف يكوف اختصنص تمؾ المؤااة أو  دولية إقميميةأو 

موضوعي واحدًا إذ قد يكوف اختصنص المؤااة قنصرًا عمى حقوؽ معيسنة بذاتهن وقد 
 يواع مف سنطنؽ االختصنص ليشمؿ عدد كبير مف الحقوؽ .
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ا المجنؿ تتمخص مشكمة البحث في التانؤؿ الوارد في هذ مشكمة البحث :: اولا 
تمنرس ، سنانفوالذي يدور حوؿ مبررات وجود مؤاانت دولية قضنئية لحمنية حقوؽ اإل

أو  االختصنص المذكور أسنفًن برغـ وجود مؤاانت وطسنية تمنرس سنفس االختصنص
 جزء مسنه ؟ ومن هي هذه المؤاانت ؟

ي اوؼ سنتبع في كتنبة البحث المسنهج التحميمي واالاتقرائ منهجية البحث :: ثانياا 
وتحميؿ  سنانفمف خالؿ جمع المندة العممية عف الحمنية الدولية القضنئية لحقوؽ اإل

 اآلراء الفقهية في هذا الخصوص . 

لبموغ من تقدـ اوؼ سنتبع خطة عممية مكوسنة مف ثالثة خطة البحث : : ثالثاا 
ويدرس ، سنانفماوغنت إسنشنء المحنكـ الدولية لحقوؽ اإل األوؿيسننقش المبحث ، مبنحث

في حيف يعنلج المبحث الثنلث المحكمة ، مبحث الثنسني المحكمة الجسننئية الدوليةال
بيسنمن المبحث الرابع المحكمة االوربية لحقوؽ ، والشعوب سنانفاألفريقية لحقوؽ اإل

، ومف ثـ سنختتـ بحثسنن بخنتمة سندوف فيهن االاتسنتنجنت والتوصينت التي سنراهن سنانفاإل
 مهمة. واهلل ولي التوفيؽ .

 األولثحث امل
 سناا ماوغات إسنشاء حماكم دولية حلقوق اإل

عف التقسنيف الدولي  األوؿ، يمكف حصر هذه الماوغنت في ثالث مطنلبو  
، سنانففي حيف ويعنلج المطمب الثنسني طبيعة الجرائـ المرتكبة بحؽ اإل، سنانفلحقوؽ اإل

 توى الدولي .امن المطمب الثنلث فيامط الضوء عمى الحنلة القنسنوسنية لمفرد عمى الما

 سناا التقنني الدويل حلقوق اإل:  األولاملطلة 
ية لمشعوب الواقعة تحت وطأة الحروب اهتمنـ الدوؿ سنانسنااتأثرت الحنلة اإل 

خنصة  سنانفضمنف حقوؽ اإلإلى  لذلؾ اعت، المتحنربة والمانلمة عمى الاواء
مف خالؿ ابراـ ية خالؿ الحروب كحنلة الجرحى واألارى والمدسنييف سنانسنالحنالت اإل
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، اميت فيمن بعد بقنسنوف الحرب التيعززت بنتفنقينت (1)االتفنقينت الدولية ذات الصمة 
 ي. سنانسنوأصبحت تامى بمجموعهن بنلقنسنوف الدولي اإل ،(2) جسنيؼ األربعة

سنش، لكف  نء مسنظمة األمـ المتحدة عنـ بعد اسنتهنء الحرب العنلمية الثنسنية وا 
ممن فاح المجنؿ ، وتعزيزهن سنانفرورة احتراـ حقوؽ اإلعمى ض (3)كد ميثنقهنأ 1945

عمى الماتوى الدولي  سنانفوااعًن أمنـ قنسنوسنية دولية متواصمة إلسنشنء قنسنوف لحقوؽ اإل
 (4)اتفنقينت دولية أو  عمى شكؿ إعالسننت دولية، وذلؾ مف خالؿ وثنئؽ دولية متعددة

                                                           

سنظنمػػػػًن دوليػػػػًن لحػػػػؿ  أقػػػػرتالتػػػػي  1997و  1899عمػػػػى اػػػػبيؿ المثػػػػنؿ ه إتفنقيػػػػنت الهػػػػني لعػػػػنمي  ((1
أت محكمػة التحكػيـ الدوليػة الدائمػة ودوسنػت قواعػد الحػرب . المسننزعنت الدولية بنلطرؽ الاممية وأسنشػ

العنلميػة اػنعد إلػى قيػنـ الحػرب  إبرامهنإال أف فشؿ هذه االتفنقينت في تحقيؽ الغرض المسنشود مف 
 .297-296، ص ص 1992، 5؛ د. عصنـ العطية ه القنسنوف الدولي العنـ، ط

-1اميت بنتفنقينت جسنيػؼ وهػي ه  1949أبرمت بعد الحرب العنلمية الثنسنية أربعة اتفنقينت عنـ ( (2
اتفنقيػػػػة تحاػػػػيف حػػػػنؿ الجرحػػػػى  -2اتفنقيػػػػة تحاػػػػيف حػػػػنؿ الجرحػػػػى والمرضػػػػى بػػػػنلقوات الماػػػػمحة 

اتفنقيػة حمنيػة  -4اتفنقية معنممة أارى الحرب  -3نلقوات المامحة في البحنر والمرضى والغرقى ب
 األشخنص المدسنييف في وقت الحرب .

سنحف شعوب األمـ المتحػدة، وقػد اليسنػن عمػى )لقد سنصت ديبنجة ميثنؽ األمـ المتحدة عمى من يأتي ) ((3
ية سناػنسنؿ واحػد جمبػت عمػى اإلسنسنقذ األجينؿ المقبمة مف ويالت الحرب التي مف خالؿ جي إفاسنفاسنن، 
وبكرامػة  سناػنفبػنلحقوؽ األاناػية لإ إيمنسنسنػنيعجز عسنهن الوصؼ، واف سنؤكد مػف جديػد  أحزاسننً مرتيف 

( كمػػن أكػػدت ذلػػؾ (الفػػرد وقػػدره وبمػػن لمرجػػنؿ والسناػػنء واألمػػـ كبيرهػػن وصػػغيرهن مػػف حقػػوؽ متاػػنوية
 .العديد مف مواد الميثنؽ 

، والعهػػد الػػدولي 1966المدسنيػػة والايناػػية لعػػنـ  سناػػنفلي لحقػػوؽ اإلعمػػى اػػبيؿ المثػػنؿ، العهػػد الػػدو ( (4
، قرار الجمعيػة العنمػة لممػـ المتحػدة 1966االقتصندية واالجتمنعية والثقنفية لعنـ  سنانفلحقوؽ اإل
والشػػػعوب الماػػػتعمرة، واتفنقيػػػة مسنػػػع  لمقطػػػنربشػػػأف مػػػسنح االاػػػتقالؿ  1969لعػػػنـ 1514ذي الػػػرقـ 

، واتفنقيػة 1989، واتفنقيػة حقػوؽ الطفػؿ لعػنـ 1949والمعنقب عميهػن لعػنـ  جريمة اإلبندة الجمنعية
وثيقػة دوليػة تػػدور  199فضػاًل عمػن يزيػػد عػف  ،1979التمييػز ضػػد المػرأة لعػنـ  أشػكنؿإقصػنء كػؿ 

 أو قرار دولي . إعالفبيف اتفنقية أو 
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أسنتجت بمجموعهن من يامى إذ ، سنانفويقع عمى رأاهن اإلعالف العنلمي لحقوؽ اإل
 . سنانفالقنسنوف الدولي لحقوؽ اإل

إف عممية التقسنيف عمى الماتوى الدولي تطبع الصفة الدولية لمحقوؽ التي 
تتضمسنهن وتاتوجب الحمنية مف مؤااة تعمؿ عمى ذلؾ الماتوى لضمنف تطبيؽ 

طويؿ إف الاير بهذه المايرة ذات الطريؽ الحيث ، فعالً  سنانفالحقوؽ الدولية لإ
كمن خمقه وأراده الخنلؽ العظيـ لـ تكف ثمرة جهود عدد  إسنانفك سنانفوالمرتبطة بنإل

بؿ أسنهن كنسنت ثمنر جهود كؿ أبسننء البشرية الذيف ، جهة معيسنةأو  معيف مف بسني البشر
يته وفقًن لمكرامة التي أرادهن الخنلؽ إسنانسنأف يحكـ بقواعد تخنطبه في  سنانفيريدوف لإ

 . (1)الكريـ

 سناا طثيعة اجلرائم املرتكثة حبك اإل: طلة الااسن امل
شكؿ الجريمة التي تاتمـز العقنب  سنانفغنلبًن من تتخذ اسنتهنكنت حقوؽ اإل 
وحرينته  سنانففقد مرت شعوب العنلـ بفصوؿ مؤلمة اسنتهكت فيهن حقوؽ اإل، لمفنعؿ

عمى ابيؿ ، بهنفي غينأو  (2)وحرمنته بإرتكنب أبشع الجرائـ تحت مظمة الايندة الوطسنية
المثنؿ الجرائـ التي ارتكبت اثسننء الحرب العنلمية الثنسنية وجرائـ القرصسنة المرتكبة عمى 
متف الافف والطنئرات وجريمة االتجنر بنلرقيؽ وجرائـ التطهير االثسنيف مف امثمة ذلؾ 

وجرائـ إبندة الجسنس في  1999-1991في األراضي اليوغاالفية الانبقة مسنذ عنـ 
وكنف رد فعؿ المجتمع الدولي عميهن يتخذ مانرات متسنوعة كوضع ( 3) 1994نـ رواسندا ع

سنشنء المحنكـ المختصة بتطبيؽ القواعد المذكورة عمى  القواعد اإلجرائية والجزائية وا 
                                                           

.  37. ص 1979 . دار العمـ لممالييف، بيروت، سنانف( د. صبحي المحمصنسني، أركنف حقوؽ اإل1)
ويسنظره د. محمد المجذوبه التسنظػيـ الػدولي السنظريػة والمسنظمػنت العنلميػة واالقميميػة والمتخصصػة، 

 . 19، ص2996، مسنشورات الحمبي الحقوقية، لبسننف، 8ط

د.ضػػػنري خميػػػؿ محمػػػود و بناػػػيؿ يواػػػؼ ه المحكمػػػة الجسننئيػػػة الدوليػػػة هيمسنػػػة القػػػنسنوف اـ قػػػػنسنوف  (2)
 .21، ص2993مة، بغداد، ، بيت الحك1الهيمسنة، ط

  .45- 9، ص ص ذاته اعالهالمصدر  ((3
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قواعد سنورمبرغ ، عمى ابيؿ المثنؿ، يةإسنانسنالمتهميف بنرتكنب جرائـ موصوفة بأسنهن ال 
والمواد ، نب جرائـ حرب خالؿ الحرب العنلمية الثنسنيةوطوكيو لمحنكمة المتهميف بنرتك

المتعمقة بتجريـ أعمنؿ القرصسنة البحرية  1982مف اتفنقية البحنر لعنـ  197-199مف 
تفنقية مسنع جريمة اإلبندة الجمنعية والمعنقبة عميهن عنـ  السنظنـ ، وأخيراً  1948وا 

 .(1)األاناي لممحكمة الجسننئية الدولية 

 احلالة القاسنوسنية للفرد علي املاتوى الدويل: املطلة الاالث 
أصبحت ذات قيمة  سنانفلقد تبيف مف عرض السنقطتيف الانبقتيف إف حقوؽ اإل

الماتوى الدولي فضاًل عف تدويؿ االسنتهنكنت التي تقع إلى  دولية بشكؿ يرقى بأحكنمهن
دويؿ حقوؽ أي إف هسننؾ ترابطًن بيف ت، ووصفهن بأسنهن جرائـ دولية سنانفعمى حقوؽ اإل

واذا  (2)وتدويؿ الماؤولية عف إسنتهنكنتهن أي تدويؿ الماؤولية الجزائية لمفرد  سنانفاإل
كنف هسننؾ من يمكف ااتسنتنجه بشكؿ واضح فهو المركز المتزايد الذي يختص به الفرد 
بوصفه ماتقاًل عف الدولة أي اسنه احد أشخنص القنسنوف الدولي العنـ واف كنف في سنطنؽ 

وذلؾ  (3)(سنانفوالجرائـ الدولية التي تخرؽ حقوؽ اإل سنانفحقوؽ اإل) موضوعي محدد
 لعدة أابنب ه

                                                           

ذ تضػػع فػػي  ((1 لقػػد سنصػػت ديبنجػػة السنظػػنـ األاناػػي لممحكمػػة الجسننئيػػة الدوليػػة عمػػى مػػن يػػأتي )... وا 
حابنسنهن أف مالييف األطفنؿ والسنانء والرجنؿ قد وقعوا خالؿ القرف الحنلي ضػحنين لفظػنئع ال يمكػف 

ذ تاػػػمـ بػػػأف هػػػذه الجػػػرائـ تهػػػدد الاػػػمـ سنسناػػػنتصػػورهن هػػػزت ضػػػمير اإل والرفػػػنه فػػػي  واألمػػػفية بقػػػوة، وا 
ذ تؤكد أخطر الجرائـ التي تثير قمؽ المجتمع الدولي بأاػره يجػب  تمػر مػف دوف عقػنب  أالالعنلـ، وا 

واف يجػب ضػمنف مقنضػنة مرتكبيهػن عمػى سنحػو فعػنؿ مػف خػالؿ تػدابير تتخػذ عمػى الصػعيد الػوطسني 
مرتكبػػي هػػذه  إلفػػالتعػػنوف الػػدولي، وقػػد عقػػدت العػػـز عمػػى وضػػع حػػد وكػػذلؾ مػػف خػػالؿ تعزيػػز الت
ذ تػذكر بػأف مػف واجػب كػؿ دولػة  اإلاػهنـالجرائـ مػف العقػنب وعمػى   أفبنلتػنلي فػي مسنػع الجػرائـ، وا 

  (تمنرس واليتهن القضنئية الجسننئية عمى أولئؾ الماؤوليف عف ارتكنب جرائـ دولية
 .19-9مصدر الانبؽ، ص ص  د. ضنري خميؿ محمود و بنايؿ يواؼ، ((2
  .418-417د. عصنـ العطية، مصدر الانبؽ، ص ص  ((3
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كنلقواعد التي تمسنع القرصسنة واعتبنر الفرد ، وجود قواعد دولية تخنطب الفرد مبنشرة -1
وقواعد اتفنقية مسنع جريمة اإلبندة الجمنعية والمعنقبة عميهن ، القرصنف مجرمًن دولينً 
 وقواعد تحريـ الرؽ .

مانءلة الفرد جزائيًن ه وهي التي مر ذكرهن بشأف جرائـ الحرب واإلبندة الجمنعية  -2
ية إذ تجعؿ الفرد ماؤواًل ماؤولية جزائية دولية عف ارتكنب سنانسنوالجرائـ ضد اإل

 تمؾ الجرائـ .
حؽ الفرد في التقنضي أمنـ المحنكـ الدولية ه يحؽ لمفرد االدعنء بصفته هذه عف  -3

حقوقه أمنـ المحنكـ الدولية مبنشرة وهو حؽ معترؼ به أي اسنتهنؾ لحؽ مف 
والمحكمة  سنانفومطبؽ في بعض االتفنقينت الدولية كنلمحنكمة األفريقية لحقوؽ اإل

 .(1) سنانفاألوربية لحقوؽ اإل

 املثحث الااسن 
 سناا دور احملكمة اجلنائية الدولية يف محاية حقوق اإل

مة الجسننئية الدولية، مف حيث اوؼ سنامط الضوء في هذا المبحث عمى المحك
، سنانفاسنشنءهن واالختصنصنت التي تمنراهن لغرض ابراز دورهن في حمنية حقوؽ اإل

 مف خالؿ تقايـ المبحث عمى مطنلب ثالثة، وذلؾ عمى السنحو االتيه

 سنشاء احملكمة اجلنائية الدولية: إاألولاملطلة 
مد في مؤتمر رومن في اعتمد السنظنـ األاناي لممحكمة الجسننئية الدولية اعت 

ويتضمف السنظنـ األاناي  2992/تموز/1ودخؿ حيز السنفنذ في  1998/تموز/17
مندة . بنعتمند هذا السنظنـ سنشأت المحكمة الجسننئية الدولية أصبح مقرهن  128ديبنجة و 

ى األولواف يكوف مقر هذه المحكمة في برليف واف تعقد جماتهن  في الهني بػ هولسندا .
ى لهذه المحكمة األولمبرغ وقد كنف الختينر مديسنة سنورمبرغ لعقد الجماة في مديسنة سنور 

                                                           

  كمن في السنظنـ األاناي لممحكمة الجسننئية الدولية . ((1
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داللة رمزية الف هذه المديسنة كنسنت مف المعنقؿ الرئياة لمحركة السننزية التي كنف يقودهن 
 .(1)هتمر

 ( 2)تكويف المحكمة الجسننئية الدولية ه تتكوف المحكمة مف ثالثة أجهزة ه 

إذ تتكوف هيأة ، مف هيأة الرئناة وشعب المحكمةالجهنز القضنئي ه الذي يتكوف  -1
الرئناة مف رئيس وسننئبيف يتـ اسنتخنبهـ مف قضنة المحكمة ومف قبمهـ . أمن شعب 
المحكمة فهي شعبة االاتئسننؼ والشعبة االبتدائية والشعبة التمهيدية . ويكوف عدد 

بنلترشيح قنضيًن يتـ تعييسنهـ في مسننصبهـ  18قضنة المحنكـ الجسننئية الدولية 
واالسنتخنب مف قبؿ الدوؿ األطراؼ في السنظنـ األاناي ووفؽ شروط حددهن السنظنـ 

 األاناي.
مكتب المدعي العنـ ه يعيف المدعي العنـ بنالسنتخنب وبنألغمبية المطمقة لمطراؼ  -2

في السنظنـ األاناي . ويتمتع بامطة تحريؾ الدعوى أمنـ المحكمة بسننًء عمى طمب 
مهمة مبنشرة التحقيؽ وجمع األدلة ، مف تمقنء سنفاهأو  احدى الدوؿ األطراؼ

صدار أوامر اإلحضنر والقبض والتوقيؼ.، وحفظهن  وا 
 قمـ كتنب المحكمة ه وهو الجهنز اإلداري لممحكمة . -3

 اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية: املطلة الااسن  
ئـ التي إف ممنراة المحكمة الجسننئية الدولية الختصنصهن تاتوجب تحديد الجرا

تدخؿ في اختصنصهن وتحديد سنطنؽ إختصنصهن القضنئي في سنظر الدعنوى المرفوعة 
  (3)أمنمهن بشأف هذه الجرائـ ومف ثـ تحديد القنسنوف الواجب التطبيؽ.

                                                           

)1(M.R. Marrus The Nuremberg War Crimes Trial , A Documentary History 

, Bedford Book , New York 1997 , p 261 

 مف السنظنـ األاناي . 43إلى  34المواد مف  (2)
 . 75د.ضنري خميؿ محمود و بنايؿ يواؼ، المصد الانبؽ، ص ((3
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 -1)مف السنظنـ األاناي لممحكمة الجسننئية الدولية عمى أسنه ) 5سنصت المندة 
وضع اهتمنـ المجتمع الدولي يقتصر اختصنص المحكمة عمى أشد الجرائـ خطورة م

 -ولممحكمة بموجب هذا السنظنـ األاناي اختصنص السنظر في الجرائـ األتية ه أ، بأاره
جريمة  –جرائـ الحرب د  -ية جسنانسنالجرائـ ضد اإل -جريمة اإلبندة الجمنعية ب

 ((العدواف

 وفيمن يأتي تعريؼ بهذه الجرائـ وصورهن ه

مف  6عؿ مف األفعنؿ المذكورة في المندة جريمة اإلبندة الجمنعية ه هي أي ف -1
أو  السنظنـ األاناي لممحكمة الجسننئية الدولية يرتكب بقصد إهالؾ جمنعة قومية

 جزئيًن.أو  إهالكًن كمينً ، بصفتهن هذه، ديسنيةأو  عرقيةأو  أثسنية
 هذه الصور عمى ابيؿ الحصر هإلى  مف السنظنـ األاناي 6وقد أشنرت المندة 

 ة قتؿ أفراد الجمنع - أ
 عقمي جايـ بنؼ راد الجمنعة .أو  الحنؽ أذى جادي  - ب
 جزئيًن .أو  إخضنع الجمنعة عمدًا ألحواؿ معيشية يقصد بهن إهالكهن الفعمي كمينً   - ت
 فرض تدابير تاتهدؼ مسنع اإلسنجنب داخؿ الجمنعة .  - ث
 جمنعة أخرى .إلى  سنقؿ أطفنؿ الجمنعة عسنوة - ج
مف السنظنـ  7الواردة في المندة  ية ه هي أي فعؿ مف األفعنؿسنانسنالجرائـ ضد اإل -2

مسنهجي أو  األاناي لممحكمة الجسننئية الدولية يرتكب في اطنر هجوـ وااع السنطنؽ
 موجه أي مجموعة مف الاكنف المدسنييف وعف عمـ بنلهجوـ .

 هذه الصور عمى ابيؿ الحصر هإلى  7وقد أشنرت المندة 

 القتؿ العمد  - أ
 اإلبندة - ب
 االاترقنؽ - ت
 قاري لماكنف المدسنييفالسنقؿ الأو  اإلبعند - ث
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 الحرمنف الشديد مف الحرية خالفًن لمقواعد األاناية لمقنسنوف الدولي أو  الاجف - ج
 التعذيب  - ح
أو  الحمؿ القاري،أو  اإلكراه عمى البغنء،أو  االاتعبند الجسناي،، أو االغتصنب - خ

أي شكؿ أخر مف أشكنؿ العسنؼ الجسناي عمى مثؿ هذه الدرجة ، أو التعقيـ القاري
 ورة.مف الخط

 عرقيةأو  مجموع محدد مف الاكنف ألابنب اينايةأو  اضطهند أية جمنعة محددة - د
ألابنب أخرى مف المامـ أو  متعمقة بسنوع الجسنسأو  ديسنيةأو  أثسنيةأو  قوميةأو 

أو  عنلميًن بأف القنسنوف الدولي ال يجيزهن وذلؾ فيمن يتصؿ بأي فعؿ مف هذه األفعنؿ
 حكمة . بأية جريمة داخمة في اختصنص الم

 االختفنء القاري لمشخنص . - ذ
 جريمة الفصؿ العسنصري . - ر
مف السنظنـ األاناي  8جرائـ الحرب ه هي أي فعؿ مف األفعنؿ المذكورة في المندة  -3

 مرتبط به .أو  لممحكمة الجسننئية الدولية يرتكب في اطنر سنزاع مامح
 هذه الصور عمى ابيؿ الحصر هإلى  8وقد أشنرت المندة 

 القتؿ العمد . - أ
 بمن في ذلؾ إجراء تجنرب بيولوجية.، يةإسنانسنالمعنممة الالأو  التعذيب - ب
 بنلصحة .أو  إلحنؽ أذى خطير بنلجاـأو  تعمد إحداث معنسننة شديدة - ت
إلحنؽ تدمير وااع السنطنؽ بنلممتمكنت واالاتيالء عميهن دوف أف يكوف هسننؾ  - ث

 ثة .ضرورة عاكرية تبرر ذلؾ وبنلمخنلفة لمقنسنوف الدولي وبطريقة عنب
أي شخص أخر مشموؿ بنلحمنية عمى الخدمة في أو  إرغنـ أي أاير حرب - ج

 صفوؼ قواعد دولة معندية .
أي شخص مشموؿ بنلحمنية مف حقه في أف أو  تعمد حرمنف أي أاير حرب - ح

 يحنكـ محكمة عندلة وسنظنمية .
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 الحبس غير المشروع .أو  السنقؿ غير المشروعيفأو  اإلبعند - خ
 أخذ الرهنئف . - د

الصور لسنوع واحد مف جرائـ الحرب وهي التي تقع اسنتهنكًن التفنقينت جسنيؼ  تأتي هذه
أمن بقية الصور واألسنواع فبنإلمكنف االطالع عميهن في كتنب د. ضنري خميؿ 

 .268صإلى  228مف ص، المحكمة الجسننئية الدولية، محمود و بنايؿ يواؼ
وال حتى تحديد جريمة العدواف ه لـ يوضع لحد األف تعريؼ لجريمة العدواف  -4

 لعسننصرهن الختالؼ وجهنت السنظر األمريكية و األوربية عف العربية .

 سنطاق اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية: املطلة الاالث
إف اختصنص المحكمة الجسننئية الدولية ليس بدياًل عف اختصنص القضنء 

سنمن  الوطسني لمدوؿ األطراؼ السنظنـ األاناي في حكـ الجرائـ المسنصوص عميهن فيه وا 
هو مكمؿ لهن في حكـ هذه الجرائـ إف هي لـ تمنرس اختصنصهن عميهن ألي ابب مف 

 األابنب . وهذا من يامى بمبدأ التكنمؿ .

بمعسنى أخر يسنعقد اختصنص المحكمة الجسننئية الدولية في حكـ الجرائـ  
ؼ المسنصوص عميهن في السنظنـ األاناي اذا لـ يمنرس القضنء الوطسني ألي دولة طر 

في السنظنـ األاناي إختصنصه بحكـ تمؾ الجرائـ ألي ابب مف األابنب . لذلؾ يسنظـ 
هذا المبدأ قواعد االختصنص بيف المحكمة الجسننئية الدولية وبيف االختصنص القضنئي 

 (1)لمدوؿ األطراؼ في السنظنـ األاناي.

سننئية اذا كنف القضنء الوطسني لدولة طرؼ في السنظنـ األاناي لممحكمة الج، إذاً 
غير مسنعقد لحكـ جريمة مف الجرائـ الواردة في السنظنـ األاناي يسنعقد أو  غير مختص

حيسنهن إختصنص المحكمة الجسننئية الدولية لحكمهن عمى أانس عدـ جواز فالت 
                                                           

، بحػث مسنشػور سناػنفمحمد مجذوب ه ماؤولية االمـ المتحدة عف توفير الحمنية الدولية لحقػوؽ اإل( (1
 11/3/2918لمبحث ه تنريخ الزينرة عمى الموقع التنلي 

http://www.imamednews.net/archeive/news . 

http://www.imamednews.net/archeive/news


 اإلنسان لحقوق الدولية القضائية الحماية

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

55 

. ومف الجدير بنإلشنرة إف مبدأ التكنمؿ بنلمعسنى (1)مرتكبي هذه الجرائـ مف العقنب
 نء الوطسني يكمؿ اختصنص المحكمة الجسننئية الدولية .المذكور أسنفًن ال يعسني إف القض

امن بخصوص القنسنوف الواجب التطبيؽ في المحكمة الجسننئية الدولية، فقد توضح 
مف السنظنـ األاناي القنسنوف الواجب تطبيقه عمى الشكنوى المرفوعة  21قراءة المندة 

 أمنـ المحكمة الجسننئية الدولية، وفؽ الترتيب االتي ه

ألاناي وأركنف الجرائـ والقواعد اإلجرائية وقواعد اإلثبنت الخنصة السنظنـ ا - أ
 بنلمحكمة.

 المعنهدات الواجبة التطبيؽ ومبندئ القنسنوف الدولي وقواعده . - ب
المبندئ العنمة لمقنسنوف التي تاتخمصهن المحكمة مف القواسنيف الوطسنية لمسنظـ  - ت

السنظنـ األاناي وال مع القنسنوسنية في العنلـ شريطة أف ال تتعنرض هذه المبندئ مع 
 القنسنوف الدولي .

كمن يجوز لممحكمة إف تطبؽ مبندئ وقواعد القنسنوف الدولي كمن هي مفارة في 
ويجب أف يكوف تطبيؽ القنسنوف وتفايره عماًل بهذه المندة متاقيف مع  (2)قراراتهن الانبقة

 ز ضنر ياتسندالمعترؼ بهن دوليًن واف يكوسنن خنلييف مف أي تميي سنانفمبندئ حقوؽ اإل
أو  المعتقدأو  الديفأو  المغةأو  الموفأو  العرؽأو  الافأو  أابنب مثؿ سنوع الجسنسإلى 

 الثروةأو  االجتمنعيأو  االثسنيأو  األصؿ القوميأو  غير الاينايأو  الرأي الايناي
 .(3)أي وضع أخر أو  المولدأو 

 (4) دولية :ما بخصوص العقوبات التي قد تحكم بها المحكمة الجنائية الأ

 العقوبنت الانلبة لمحرية ه - أ

                                                           

 .123ص -121 ص، الانبؽد.ضنري خميؿ محمود و بنايؿ يواؼ، المصدر  ((1
 األاناي .مف السنظنـ  2/ 21المندة  ((2
 مف السنظنـ األاناي 21/3المندة  ((3
 األانايمف السنظنـ  77المندة  ((4
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 اسنة  39الاجف مدة أقصنهن  -1
 الاجف المؤبد  -2
فضاًل عف فرض احدى العقوبتيف الانبقتيف لممحكمة أف تفرض معهن احدى  - ب

 العقوبتيف المنليتيف األتيتيفه
 الغرامة  -1
غير مبنشرة مف الجرائـ أو  مصندرة العنئدات والممتمكنت المتأتية بصورة مبنشرة -2

 مرتكبة المداف بهن المتهـ .ال
 وبقصد به رد الحقوؽ ورد االعتبنر والتعويض . (1)جبر أضرار المجسني عميه   - ت

أمن بنلسنابة لعقوبة اإلعداـ فال وجود لهن في السنظنـ األاناي لممحكمة الجسننئية  
الدولية الختالؼ السنظـ الداتورية لمدوؿ األطراؼ في السنظنـ األاناي وخنصة بيف 

اتورية األوربية والسنظـ الداتورية العربية واإلاالمية . إذ كنف مبرر الطرؼ السنظـ الد
هو العيوب التقميدية الموجهة لعقوبة اإلعداـ واهمن عدـ إمكنف إصالح الخطأ  األوؿ

ومبرر الطرؼ الثنسني اسنه ليس مف القبوؿ أف يعنقب مرتكب جريمة ، السننجـ عف تطبيقهن
وقت ال يعنقب بنإلعداـ مجـر ارتكب جريمة إبندة  قتؿ شخص واحد بعقوبة اإلعداـ في

 جمنعية .

مف السنظنـ األاناي لـ  89ورغـ عدـ السنص عمى عقوبة اإلعداـ إال إف المندة  
تمسنع الدوؿ مف توقيع العقوبنت المسنصوص عميهن في قواسنيسنهن الوطسنية وبنلتنلي جنء 

العربي واإلاالمي مف واطًن لمطرفيف األوربي مف جهة و السنص في هذه المندة حاًل 
 جهة أخرى .

مف اهـ المبندئ وتعد الصفة االاتقاللية لممحكمة الجسننئية الدولية، 
قنسنوف أو  المعترؼ بهن عنلميًن عمى الماتوى الوطسني إذ ال يخمو أي داتور

وطسني مف السنص عمى هذا المبدأ لضمنف اير العدالة . ومف بنب أولى سنجد 
                                                           

 ي .مف السنظنـ األانا 75المندة  ((1
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وخير مثنؿ ، هـ في السنظنـ األانايالسنص عمى هذا المبدأ هو امر م
لالاتقالؿ القضنئي عمى الماتوى الدولي هو محكمة العدؿ الدولية . ولكف 
عمى العكس يالحظ إف المحكمة الجسننئية الدولية ال تتمتع بنالاتقاللية 
التنمة إلمكنسنية التدخؿ في إجراءاتهن القضنئية وذلؾ وفؽ الصالحينت 

( مف السنظنـ األاناي لممحكمة 16و  13يف )الممسنوحة لمجمس األمف المندت
إلى  تمسنح مجمس األمف امطة إحنلة حنالت 13الجسننئية الدولية . فنلمندة 

ممن يمكف أف يشمؿ حتى الحنالت التي تتصؿ ، المحكمة بصورة مطمقة
فقد مسنحت مجمس  16بدوؿ ليات طرفًن في السنظنـ األاناي . أمن المندة 

المقنضنة لدى المحكمة لمدة اثسني أو  تحقيؽاألمف امطة وفؽ البدء في ال
عشر شهرًا . وهذا يشكؿ اسنتهنكًن خطيرًا لالاتقاللية ويؤثر عمى مصداقية 

جهنت ايناية بحتة إلى  وحيندية المحكمة وتهددهن بنالسنحراؼ لخضوعهن
 .(1)وهي مجمس األمف 

 املثحث الاالث
 والشعوب سناا احملكمة األفريقية حلقوق اإل

والشعوب، في حمنية  سنانفف دور المحكمة االفريقية لحقوؽ اإلاف الحديث ع
 يقتضي مسنن تقايـ المبحث عمى مطنلب ثالثة، عمى السنحو االتيه سنانفحقوؽ اإل

 والشعوب سناا إسنشاء احملكمة األفريقية حلقوق اإل: األولاملطلة 
شئ والشعوب بنعتمند البروتوكوؿ المسن سنانفأسنشأت المحكمة األفريقية لحقوؽ اإل 

 9والشعوب بمديسنة وقندوقو في  سنانفلهن مف قبؿ حكومنت المسنظمة األفريقية لحقوؽ اإل
والشعوب  سنانفإف الميثنؽ األفريقي لحقوؽ اإل، . ومف الجدير بنلذكر 1998جواف 

سنمن اكتفى أو  لـ يسنشئ أية هيئة قضنئية 1981)ميثنؽ البسنجوؿ( لعنـ  شبه قضنئية وا 

                                                           

 .187ضنري خميؿ محمود وبنايؿ يواؼ، المصدر الانبؽ، ص د. ((1
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والشعوب بصفتهن جهنز تنبع لمسنظمة الوحدة  سنانفاإلبإقنمة لجسنة أفريقية لحقوؽ 
 .(1) سنانفاألفريقية لضمنف احتراـ حقوؽ اإل

بمثنبة السنظنـ األاناي لممحكمة  1998فضاًل عف من تقدـ يعد بروتوكوؿ 
والشعوب ويتميز هذا السنظنـ بوضوح عالقة وثيقة تربط بيف  سنانفاألفريقية لحقوؽ اإل

األفريقية والتي تبيف إف دور المحكمة يكمؿ ويدعـ عمؿ المحكمة األفريقية والمجسنة 
كمن يتميز السنظنـ بأسنه أعطى المحكمة األفريقية  (2)المجسنة لمقينـ بنلمهنـ الموكمة اليهن

ويمكف عرض ، حؿ اممي لمسنزاعنت المطروحة أمنمهنإلى  مقدرة عمى العمؿ لموصوؿ
المجسنة أواًل وهو حؽ إلى  مجوءالسنزاعنت مبنشرة عمى المحكمة دوف الزاـ المعسنييف بنل
 .(3)معترؼ به لمفراد العندييف ولممسنظمنت غير الحكومية 

 سناا اختصاصات احملكمة األفريقية حلقوق اإل: املطلة الااسن 
 والشعوب

عمى  (مف البروتكوؿ )السنظنـ األاناي لممحكمة الجسننئية الدولية 7سنصت المندة  
ن المطروحة أمنمهن والمتعمقة بتفاير كؿ القضنيإلى  أف اختصنص المحكمة يمتد

مصندؽ  سنانفوتطبيؽ الميثنؽ والبروتوكوؿ واي صؾ قنسنوسني أخر له عالقة بحقوؽ اإل
هذا السنص يمكف االاتسنتنج بأف اختصنص إلى  عميه مف طرؼ الدوؿ المعسنية وبنلسنظر

 المحكمة األفريقية تتحدد في ثالثة أسنواع ه

 ه(مة الحمنيةاختصنص إصدار األحكنـ القضنئية )مه -1
أو  ال يقتصر اختصنص المحكمة األفريقية بميثنؽ مسنظمة الوحدة األفريقية 

بشرط أف  سنانفالبروتكوؿ المسنشئ لهن بؿ بكؿ صؾ قنسنوسني يتعمؽ موضوعهن بحقوؽ اإل
                                                           

والشػػعوب،  سناػػنفلحقػػوؽ اإل األفريقيػػة لممحكمػػةد. العربػػي شػػحط عبػػدالقندره االختصػػنص السنػػوعي  ((1
  .35، ص2992، 3قنسنوسنية، بيت الحكمة، ع دراانتمجمة 

  .36المصدر ذاته، ص ((2
  . 289ريقية، مكتبة االسنجمو المصرية، القنهرة، صبطرس بطرس غنليه مسنظمة الوحدة االف ((3
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يكوف هذا الصؾ مصندؽ عميه مف طرؼ الدوؿ المعسنية . إذ تصدر المحكمة قراراتهن 
امن لسنوعية القرارات فنف المحكمة تتمتع  (1)قنبمة لالاتئسننؼبنألغمبية وتكوف سنهنئية وغير 

 .(2) سنانفبصالحية مسنح تعويضنت لضحنين االعتداءات عمى حقوؽ اإل

المحكمة فهـ ه المجسنة إلى  أمن بنلسنابة لمطراؼ المعترؼ لهـ بحؽ المجوء 
تي قدمت الأو  الدولة العضو التي قدمت شكوى أمنـ المجسنة، سنانفاألفريقية لحقوؽ اإل

شكوى ضدهن، الدولة العضو التي لحؽ بأحد رعنينهن ضرر مف جراء خرؽ لحؽ مف 
، سنانفالمسنظمنت غير الحكومية التي لهن عالقة بحقوؽ اإل، الحقوؽ الواردة في الميثنؽ

 .(3)األفراد العندييف 

 االختصنص التفايري ه -2
ة بنلميثنؽ والمتعمق، تقوـ المحكمة بمهمة تفاير المانئؿ المعروضة أمنمهن

األفريقي والبروتكوؿ المسنشئ لممحكمة األفريقية وكؿ صؾ قنسنوسني أخر يتعمؽ بحقوؽ 
 .(4)مصندؽ عميه مف طرؼ الدوؿ المعسنية سنانفاإل

 اختصنص إصدار اآلراء االاتشنرية ه -3
والشعوب بإصدار أراء ااتشنرية حوؿ  سنانفتختص المحكمة األفريقية لحقوؽ اإل

.  سنانفأي صؾ قنسنوسني أخر يتعمؽ بحقوؽ اإلأو  القة بنلميثنؽأية ماألة قنسنوسنية لهن ع
واف اختصنصهن هذا يخضع لامطتهن التقديرية ويكوف بسننء عمى طمب أي دولة عضو 

أية مسنظمة أفريقية معترؼ بهن مف طرؼ أو  احد هينتهنأو  في مسنظمة الوحدة األفريقية
 .(5)مسنظمة الوحدة األفريقية

                                                           

  مف البروتوكوؿ . 28/2المندة  ((1
  مف البروتوكوؿ. 27المندة  ((2
  مف البروتوكوؿ. 34المندة  ((3
 مف البروتكوؿ . 4المندة  ((4
  مف البروتوكوؿ . 4المندة  ((5
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 سناا اص احملكمة األفريقية حلقوق اإلسنطاق اختص: املطلة الاالث
 والشعوب 

الواردة في  سنانفإف اختصنص المحكمة األفريقية يغطي كؿ أسنواع حقوؽ اإل 
إذ إف المحكمة األفريقية تعمؿ عمى حمنية ، والشعوب سنانفالميثنؽ األفريقي لحقوؽ اإل

 سنانفلكف الميثنؽ األفريقي لحقوؽ اإل، سنانفالحقوؽ المدسنية والايناية التقميدية لإ
والشعوب تضمف حقوقًن أخرى كنلحقوؽ االقتصندية واالجتمنعية والثقنفية المامنة 

والحؽ في التسنمية والحؽ في ، بنلجيؿ الثنسني وكذلؾ حقوؽ الجيؿ الثنلث كحؽ التضنمف
 .(1)الامـ واألمف الوطسني والدولي والحؽ في محيط سنظيؼ 

عممية الاهر عمى تطبيؽ وحمنية حقوؽ الجيميف الثنسني يصعب مف السننحية ال
والثنلث مف خالؿ إجراءات قضنئية أمنـ المحكمة ال ايمن اذا كنسنت هذه الحقوؽ تتطمب 

كمن هو األمر بنلسنابة لمحقوؽ االقتصندية ، بذؿ جهود اقتصندية جمة مف طرؼ الدولة
ري بيف األفراد والجمنعنت واالجتمنعية من عدا كوف الموضوع يدور حوؿ التمييز العسنص

كأف يتعمؽ األمر بنلتقايـ العندؿ لمثروات الموجودة فعاًل وليس ، بصدد هذه الحقوؽ
اجتمنعية جديدة . ويزداد األمر تعقيدًا بنلسنابة أو  فرص اقتصنديةأو  إيجند ظروؼ

الطرؽ الواجب اتبنعهن أو  لحقوؽ الجيؿ الثنلث اواء مف حيث محتوى هذه الحقوؽ
 طبيعة هذه الحقوؽ وصعوبة تحقيقهن الفعمي . إلى  وذلؾ بنلسنظر، هنلتحقيق

يصعب الامنح ألي مواطف رفع شكوى أمنـ المحكمة األفريقية ألجؿ ، اذاً  
وحتى لو افترض تقديـ شكوى ، الحؽ في محيط سنظيؼ مثالً أو  تطبيؽ الحؽ في التسنمية

هذه الحقوؽ فمن الذي بهذا الشأف وتوصمت المحكمة فعاًل إف دولة من خرقت احدى 
 تطمبه المحكمة مف هذه الدولة كوايمة لمتعويض ؟

إف المحكمة األفريقية يمكسنهن في الظروؼ الحنلية مف السننحية العممية ، أخيراً  
، سنانفتطبيؽ الحقوؽ المدسنية والايناية فقط التي تضمسنهن الميثنؽ األفريقي لحقوؽ اإل

                                                           

 .31، صالانبؽالمصدر د. العربي شحط عبدالقندر،  ((1
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ف هذه الحقوؽ ال تشكؿ عنئقًن مف حيث وذلؾ ال، بناتثسننء الحؽ في تقرير المصير
تطبيقهن عف طريؽ اإلجراءات القضنئية اذا من احترمت الدوؿ قرارات المحكمة وغيرت 

 . قواسنيسنهن الداخمية تبعًن لذلؾ

أمن بنلسنابة لبقية الحقوؽ فتبقى محنفظة عمى واقعهن الايناي بداًل مف اعتبنرهن  
بنلغة بنلسنابة لواضعي الميثنؽ وال يعسني إف قنسنوف واجب التطبيؽ واف كنسنت ذات أهمية 

سنمن هذه المحكمة حديثة السنشأة تحتنج إلى  ذلؾ يشكؿ تضنؤاًل في دور المحكمة وا 
اإلقميمية األخرى لالاتفندة مف تجنربهن  سنانفاالعتمند عمى ممنرانت محنكـ حقوؽ اإل

 .(1)الميداسنية 

 املثحث الراتع
 سناا احملكمة االورتية حلقوق اإل

 األوؿفي مطمبيف  سنانفنوؿ في هذا المبحث المحكمة االوربية لحقوؽ اإلاسنتسن
عف تكويف واسنشنء المحكمة ،امن المطمب الثنسني عف دور المحكمة في حمنية حقوؽ 

 ، وذلؾ عمى السنحو االتيهسنانفاإل

 تكوين احملكمة : األولاملطلة 
ؽ األوروبي طبقًن لمميثن 1959عنـ  سنانفسنشأت المحكمة األوروبية لحقوؽ اإل 

في إطنر مجمس أوروبن وتتألؼ مف ابعة وأربعيف قنضيًن مهمتهـ ، سنانفلحقوؽ اإل
ويجب عدـ الخمط بيف المحكمة ، وحرينته األاناية سنانفالاهر عمى احتراـ حقوؽ اإل

عدؿ التي ُتاّمى عندًة محكمة اتراابورغ وبيف محكمة ال سنانفاألوروبية لحقوؽ اإل
قضنة ، محكمة دولية سنانفالمحكمة األوروبية لحقوؽ اإل ،بورغاألوروبية ومقّرهن لوكام

المحكمة يسنتخبهـ برلمنف مجمس أوروبن مف الئحة تقّدمهن الدولة المعسنية تتضمف أامنء 

                                                           

 . 41-49صعربي شحط عبدالقندر، د. ال ((1
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كؿ إلى  . وتقوـ هيئة البرلمنف بنسنتخنب أحدهـ بعدمن تاتمع(1)ثالثة قضنة كبنر فيهن
دولة موقعة عمى الميثنؽ وكؿ شخص  مرافعة ُيدلي بهن كؿ مسنهـ في جماة مغمقة . كؿ

فردًا كنف أـ مؤااة مقيـ في هذه الدولة يحؽ له أف يرفع قضيًة أمنـ المحكمة وأف 
يطمب اسنعقندهن. فنلقنضي الممثؿ لكؿ دولة له مقعد في غرفة المحكمة ويهتـ بنلقضنين 

ة تتألؼ المحكمة مف خماة أقانـ في كؿ مسنهن محكمة تضـ ابع“ بمدهإلى  العنئدة
قضنة مهمتهن تفّحص القضنين المعقدة التي ُيطَمب السنظر فيهن. فإذا كنسنت القضية تطرح 
ماألة ترى المحكمة أسنهن خطيرة وتاتوجب تطبيؽ الميثنؽ وتتطّمب الكثير مف الشرح 

الغرفة العمين التي يعود لهن القرار القضنئي الرامي إلى  والتفاير فإف السنظر فيهن يعود
 . (2)المحكمة آالؼ الشكنوى وطمبنت السنظر فيهن تاتقبؿ”. لممحكمة

 سناا دور احملكمة يف محاية حقوق اإل: املطلة الااسن 
ف اختصنص المحكمة يشمؿ الفصؿ في المواضيع الخنصة بتفاير وتطبيؽ إ 

المحكمة مف جنسنب الدوؿ االطراؼ في االتفنقية امن الطرؼ إلى  االتفنقية التي ترفع
المحكمة فقط كنسنت المجسنة االوربية والجديد البنرز الذي إلى  وءاالخر الذي يحؽ له المج

هو تمؾ االمكنسنية المعطنة لمفراد في المجوء  سنانفادخمته االتفنقية االوربية لحقوؽ اإل
حيث اصبح لممحكمة حؽ السنظر في شكوى ، المحكمة عسند اسنتهنؾ حقوقهـإلى  مبنشرة

راءات التوفيؽ بيف الفرد والحكومة المدعى االفراد ومف حيث مدى مقبوليتهن والقينـ بإج
المحكمة مع عدـ اشتراط إلى  عميهن وفي حنلة عدـ امكنسنية التوفيؽ ترفع الدعوى تمقنئين

تبسني دولة لمدعوى كمن كنف في الانبؽ ومف ثـ يتـ ادراج الدعوى بناـ المدعي ضد 
رفع الدعوى مبنشرة اف الفرد الياتطيع اف يإلى  الدولة المدعى عميهن، وتجدر االشنرة

                                                           

 ،2919، دار المسنهػػػػػؿ المبسنػػػػػنسني، بيػػػػػروت، 1ط د. خميػػػػػؿ حاػػػػػيفه المسنظمػػػػػنت القنريػػػػػة واالقميميػػػػػة، (1)
 . 299ص

 2/2917/ 24لمبحث تنريخ الزينرة الموقع التنلي  (2)
http://arabic.euronews.com/2010/08/09/how-europe-s-judges-defend-human-

rights  

http://arabic.euronews.com/2010/08/09/how-europe-s-judges-defend-human-rights
http://arabic.euronews.com/2010/08/09/how-europe-s-judges-defend-human-rights
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اف ، ، فضاًل عف(1)اال بعد ااتسنفنذ جميع اجراءات التقنضي الموجودة في السنظنـ الوطسني
مسنح االفراد اهمية التقنضي امنـ المحنكـ الدولية يعد تطورًا في القنسنوف الدولي الذي كنف 

 سنانفوتعد احكنـ المحكمة االوربية لحقوؽ اإل، يحصر هذه االهمية عمى الدوؿ فقط
واذا من قضت المحكمة االوربية بأحكنـ وتبيف اف هسننؾ تعنرضًن ، احكنمًن سنهنئية ممزمة

بيسنهن وبيف احكنـ اصدرتهن محنكـ وطسنية في هذه الحنلة فأسنهن تحكـ بنلتعويض العندؿ 
 . (2)لمطرؼ الذي اصنبه الضرر

 بنختصنص اختينري، وهذا يعسني بأف سنانفوتتمتع المحكمة االوربية لحقوؽ اإل 
قضنءهن يجب اف إلى  اختصنصهن يقوـ عمى موافقة الدوؿ فحتى يمكف اخضنع دولة

تعمف الدولة اعترافهن بنختصنصهن بصورة الزامية وبكنفة الحقوؽ ودوف اتفنقية خنصة، 
، وقد اعطت المحكمة مراقبة تسنفيذ سنانفوقد منرات المحكمة دورًا في حمنية حقوؽ اإل

لجنف خبراء تتولى ممنراة الرقنبة عمى إلى  سنانفقراراتهن في مجنؿ حمنية حقوؽ اإل
ولجسنة الوزراء  سنانفتسنفيذ تمؾ القرارات ومف تمؾ المجنف هي المجسنة االوربية لحقوؽ اإل

حيث تقوـ تمؾ المجسنة بتامـ المعمومنت الواردة مف الدولة التي حصؿ فيهن اسنتهنؾ 
تي صدرت عف المحكمة، وقد ، ومف ثـ تقدـ تقنرير عف تسنفيذ القرارات السنانفلحقوؽ اإل

وقد ( 3)منرات المجسنة دورًا مميزًا في ممنراة الرقنبة عمى تسنفيذ قراراتهن في الدوؿ
حكمن عمى مدى سنصؼ القرف المنضي، وفي  12،999أصدرت المحكمة أكثر مف 

قضت المحكمة بأف االتفنقية األوروبية لحقوؽ ، في المنئة مف أحكنمهن 89أكثر مف 
دوؿ هيه إيطنلين وتركين  4هكت وجنء أكثر مف سنصؼ هذه األحكنـ بحؽ قد اسنت سنانفاإل

                                                           

، الجزء سنانف، مجمد حقوؽ اإلسنانفدرااة حوؿ االتفنقية االوربية لحمنية حقوؽ اإل( ابراهيـ عسننسني ه (1
 . 369، ص2996الثنسني، 

، بحث مسنشور في المجمػة المصػرية لمقػنسنوف سنانفحاف كنمؿ ه االتفنقية االوربية لحمنية حقوؽ اإل( (2
 .42، القنهرة، ص1955( لاسنة 11الدولي، المجمد )

، 2994( هيمػػػػيف تػػػػوراره ترجمػػػػة بناػػػػيؿ يواػػػػؼ، تػػػػدويؿ الداػػػػنتير الوطسنيػػػػة، بيػػػػت الحكمػػػػة، بغػػػػداد(3
 . 362يسنظره ابراهيـ العنسنيه المصدر الانبؽ، ص . 595ص
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تسنفيذ األحكنـ الصندرة أحكنـ المحكمة ممزمة لمدوؿ المعسنية، كمن اف إن  .وفرسنان ورواين
تغييرات في القنسنوف والممنراة في العديد مف المجنالت، ليس إلى  عف المحكمة أدى

كمن أثرت أحكنمهن بنلقواسنيف  ى في أوروبنفقط في الدولة المعسنية ولكف في دوؿ أخر 
تواجه  سنانفاال اف المحكمة االوربية لحقوؽ اإل .والممنراة في مسننطؽ أخرى مف العنلـ

تحدينت صعبة في ضوء من تامح به مواردهن الحنلية، وسنتيجة لمعدد الهنئؿ مف 
تراكـ إلى  ، إضنفة2998في العنـ  59،999الطمبنت الفردية التي تمقتهن )من يقرب مف 

. لكف يالحظ اف المحكمة ( 1)قضية .119،999القضنين المعروضة عميهن أكثر مف 
الطمب مف الدولة اف تبطؿ أو  ال تاتطيع ابطنؿ قرار وطسني سنانفاالوربية لحقوؽ اإل

 . ( 2)قراراتهن، اال اسنهن تاتطيع اف تطنلب بتعويض عندؿ عف االسنتهنكنت التي تاببهن

                                                           

 2918/ 26/2ي، تنريخ الزينرة ( لممزيد حوؿ الموضوع يسنظر الموقع التنل(1
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/TheEuropeanCourtforHu

manRights.aspx . 

 . 596، صانبؽالمصدر ال( هيميف توراره ترجمة بنايؿ يواؼ، (2

http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/TheEuropeanCourtforHumanRights.aspx
http://www.amnestymena.org/ar/Magazine/Issue14/TheEuropeanCourtforHumanRights.aspx
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 الخاتمة
إلى  توصمسنن (سنانفحثسنن المواوـ )الحمنية القضنئية الدولية لحقوؽ اإلفي سنهنية ب 

 عدد مف االاتسنتنجنت والتوصينت، سندوسنهن عمى السنحو االتيه

ية مف الـ االسنتهنؾ لحقوقهن والابب في ذلؾ هو عدـ وجود حمنية سنانسنتعنسني اإل -1
أو  ية بنلتقسنيففعنلة لهن وبنلرغـ المعنلجة الوطسنية الجزئية لماألة الحمنية القنسنوسن

إال إسنهن كنسنت قنصرة في مواجهة الجرائـ  (بنلقضنء )عف طريؽ المحنكـ الوطسنية
الديف أاناًن أو  العرؽأو  التي تتخذ مف الجسنسأو  يإسنانسنذات الطنبع الدولي الال

 الرتكنبهن .

سنمن وصمت -2  الجهود الدولية لـ تقؼ عسند حد المطنلبة بنلتقسنيف وضرورة الحمنية وا 
تبة المحنابة الدولية بطريؽ قنسنوسني عندؿ وهو القضنء الدولي لتوفر كؿ من عإلى 

وبنلتنلي سنشأت المحنكـ الدولية لحمنية حقوؽ ، ياتمزمه هذا السنوع مف القضنء
 . سنانفاإل

المحكمة الجسننئية الدولية( وهي دولية عنلمية ) األوؿالحظسنن مف خالؿ التطبيؽ  -2
إلى  رائـ محددة يؤدي ارتكنبهنإف اختصنص هذه المحكمة يقتصر عمى ج

مبدأ إلى  ولقد جنء هذا التحديد والحصر ااتسننداً ، سنانفاسنتهنؾ بشع لحقوؽ اإل
 . ()ال جريمة وال عقوبة إال بسنصالشرعية 

إذًا فهو لـ يشمؿ اسنتهنؾ الحقوؽ االقتصندية واالجتمنعية والثقنفية 
إف ممنراة  بؿ، وليس هذا فحاب، والايناية وحتى بعض الحقوؽ المدسنية

المحكمة الجسننئية الدولية الختصنصهن مرهوف بمبدأ التكنمؿ إذ ال تمنرس 
المحكمة الجسننئية الدولية اختصنصهن إال اذا لـ تمنرس المحكمة الجسننئية 

 الوطسنية المختصة اختصنصهن بسنظر القضية والبت فيهن ألي ابب.

لمجمس األمف  أمن العيب الفنضح الذي تضمسنه السنظنـ األاناي الذي يامح 
 التدخؿ بممنراة االختصنصنت القضنئية لممحكمة الجسننئية الدولية .
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فهو دولي إقميمي محدد بنلدوؿ األطراؼ في الميثنؽ ، أمن التطبيؽ الثنسني 
فهو مثقؿ بمن ال يحتمؿ وال ياتطنع إذ واع البروتوكوؿ ، سنانفاألفريقي لحقوؽ اإل

الحد الذي إلى  والشعوب سنطنؽ اختصنصهن سنانفالمسنشئ لممحكمة األفريقية لحقوؽ اإل
 يتعذر ممنراة المحكمة الختصنصهن عسنده .أو  يصعب

لكف  سنانفوفرت حمنية لحقوؽ اإل سنانفتبيف لسنن اف المحكمة االوربية لحقوؽ اإل -4
يعنب عمى المحكمة اسنهن التاتطيع اف تمغي اجراءات الدولة التي فيهن اسنتهنؾ 

 عويض عندؿ عف الضرر الذي تاببه لمفراد.اسنمن تطنلب بت سنانفلحقوؽ اإل

يمكف القوؿ إف وجود الشيء مع بعض السنقص أهوف مف عدـ وجوده الف ، أخيراً  
ية سنانسنالشعوب منزالت تاعى ولف تقؼ في اعيهن عسند حد مسنقوص فهذا هو كفنح اإل

 يتهمن فقط .إسنانسنلمحفنظ عمى 
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 :ــــصـمخــالمـ
لػػـ ياػػتقر فػػي ضػػمير البشػػر ويتبػػوأ المكنسنػػة  سناػػنفف المفهػػـو الحػػديث لحقػػوؽ اإلإ

الرفيعػػة التػػي يحظػػى بهػػن فػػي االسنظمػػة الديمقراطيػػة وعمػػى الاػػنحة الدوليػػة اال بعػػد اماػػمة 
كنسنت فػي المنضػي  سنانفطويمة وشنقة مف الكفنح الماتمر والمعنسننة المريرة . فحقوؽ اإل

الممنرانت الداخميػة لدولػة مػن، لكػف اليػـو أو  تعسنى بهن التشريعنتمحمية أو  ماألة فردية
يًن إسناػػػنسناصػػػبحت قضػػػية تتصػػػؼ بنلعنلميػػػة ولػػػيس مػػػف المبنلغػػػة بػػػنلقوؿ اسنهػػػن غػػػدت تراثػػػًن 

عػػػرؽ اسنتمػػػى . وتجػػػدر أو  اسنػػػى وجػػػد والػػػى اي ديػػػف إسناػػػنفمشػػػتركًن يحتضػػػف حقػػػوؽ كػػػؿ 
بعػػػد اف اعترفػػػت الػػػدوؿ  فسناػػػناف هسنػػػنؾ حمنيػػػة قضػػػنئية دوليػػػة لحقػػػوؽ اإلإلػػػى  االشػػػنرة

واقػػػرت اسنهػػػن لػػػـ تعػػػد تمتمػػػؾ حريػػػة التصػػػرؼ المطمػػػؽ  سناػػػنفبنلضػػػمنف الػػػدولي لحقػػػوؽ اإل
برعنينهن، اال وفؽ لمقواعد القنسنوسنية الدوليػة التػي ااػتقرت فػي التعنمػؿ الػدولي، وامػنـ هػذا 

بحثسنن  فأسنسنن سنانفالصرح العنلي مف الحمنية المتمثؿ بنلحمنية القضنئية الدولية لحقوؽ اإل
فيػػه تمػػؾ الحمنيػػة وتسننولسنػػن المسنظمػػنت الدوليػػة التػػي منراػػت حمنيػػة قضػػنئية دوليػػة لحقػػوؽ 

 . سنانفاإل
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ABSTRACT : 

 The modern concept of human rights has not settled in the 

conscience of humankind and has attained its high status in 

democratic systems and on the international scene only after a 

long and arduous series of continuous struggle and bitter 

suffering. Human rights were in the past an individual or a local 

issue that concerns the legislation or internal practices of a state, 

however, it has become a global issue. It is no exaggeration to say 

that it has become a common human heritage embracing the rights 

of every human being and any religion or race. It should be noted 

that there is international judicial protection of human rights after 

the States recognized the international guarantee of human rights 

and recognized that they no longer have the exclusive discretion 

of their nationals, except in accordance with the international legal 

rules that have been established in international dealing. In 

addition to this high structure of protection human rights, we 

discussed that protection and we addressed international 

organizations that have exercised international judicial protection 

of human rights . 


