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المقدمة . 1

العامة

هناااا اليرياار ماان مخالفااات وانتهاكااات القااانون الاادولي •

اإلنساااني والقااانون الجنااائي الاادولي ماان ق اا  الاادول 

. والجماعات المسلحة

قات آليات تعزيز احترام اليرامة ال شارية واإلنساانية فاي و•

الحرب 

.بعض االلتزامات تنط ق على الدول فقط•

–وبعااض التزامااات تنط ااق علااى جمياان أعاارا  الناازاع •

.سواء كان الطر  دوليًا أم غير دولي



مسؤولية الدولة تجاه احترام .  2
وكفالة احترام القانون الدولي اإلنساني

"  حافظ"اللجنة الدولية للصليب األحمر تعت ر 
القانون الدولي االنساني وهدفها مساعدة
المتضرّرين من النزاعات المسلحة ونشر

.  الوعي حول قوانين الحرب

لااايد لااادن اللجناااة 
حمر الدولية للصليب األ
انون صالحية تنفيا  القا
.  الدولي اإلنساني

هااا ه المهاااام تساااند 
إلاااى الااادول األعااارا  
فااااااي المعاهاااااادات 

.  الدولية



المادة األولى .  أ
المشتركة بين 
اتفاقيات جنيف

دول اتفاقيات جنيف يحاتّم علاى الا" ضمان احترام"إّن واجب 

ة غير المتورّعة فاي نازاع مسالح أن تطالاب الادول المتورّعا

.في نزاعٍ مسلح أن تضمن احترام القواعد

ن المادة األولى المشتركة بي
ن اتفاقيات جنيف تتطلب أ

تحترم الدول األعرا  في 
ف  تي"االتفاقيات األربن وأن 

".احترامها في جمين األحوال



القانون.  ب
الدولي العرفي  

ماان دراسااة اللجنااة 144حسااب القاعاادة العرفيااة •
الدولياااة للصاااليب األحمااار حاااول القاااانون الااادولي 

كفالااة "وعنااوان القاعاادة هااو )االنساااني العرفااي 
. 1"(: احتاارام الجمياان للقااانون الاادولي اإلنساااني

القوات المسلحة النظامية

يجب أال تشّجن الدول انتهاكاات القاانون. 144القاعدة •
. الاادولي اإلنساااني ماان ق اا  أعاارا  الناازاع المساالح
ويجب أن تمارس نفوذهاا  إلاى الحاد المميان  لوقاف 

.انتهاكات القانون الدولي اإلنساني

نياف تنّص المادة األولى المشتركة باين اتفاقياات ج•
تيفاا  احتاارام "علااى أّن الاادول األعاارا  تتعهااد باا ن 

كاول يتيارّر الحيام ذاتاي فاي ال روتو". ه ه االتفاقياة
اإلضاااافي األول بالنسااا ة الحتااارام أحياااام ذلااا  

. ال روتوكول



القرارات .  ج
ةالقضائية الدولي

محيمااة العاادل الدوليااة فااي 
ت قضااية نيياااراغوا ضااد الواليااا

(:1986)المتحدة 

واجاااب الااادول نحاااو احتااارام 
التزاًما "اتفاقيات جنيف يتضّمن 

بعاادم تشااجين األ ااخاص أو 
الجماعاااات المشااااركة فاااي 

علااى التصاارّ  بمااا ... الناازاع 
.القانون" يخالف

ب خلصت المحيمة أّن الواليات المتحدة خالفات التزاماتهاا بموجا
دم اتفاقيات جنيف عن عريق نشر دلي  حاول حارب العصاابات قا

.  يتوجيهات عملياتية مخالفة لم ادئ القانون الدولي اإلنسان



ةاإلعالنات الدولي.  د

أصااادر المجتمااان الااادولي قواعاااد تلااازم الااادول والجماعاااات 
رام المسلحة باحترام القانون الدولي اإلنسااني وبيفالاة احتا

.  القانون

المساهمة في السلوا غيار المشاروع ألعارا  النازاع يجاو  
عاان مسااؤولية دوليااةتحمياا  دولااة غياار عاار  فااي ناازاع 

القاااانون الااادولي التحاااريض علاااى مخالفاااات أو المسااااعدة 
.اإلنساني التي ترتي ها دولة عر  في النزاع

تلزم ة التي دوليالعالنات بعض اإل

الدول والجماعات باحترام القانون

الصادر عن مجلد األمن التابن681قرار رقم 

1990لألمم المتحدة عام 

الصادر عن 1977عام 32/91رقم قرار

ألمم المتحدة لالجمعية العامة 

مسودات المواد المتعلّقة بمسؤولية الدول

( 16المادة وبصفة خاصة  )



ي تدابير وقائية ف. 3
وقت السلم

م اتفاقيااات جنيااف األربعااة تلااز
:  الدول األعرا  بالتالي

نشاار نااص اتفاقيااات جنيااف•
على أوسن نطاق ممين؛ و

دراسة القانون الادولي إدراج •
ضاااامن باااارام  اإلنساااااني

.  التعليم

مااان 47حساااب الماااادة 
اتفاقيااااة جنيااااف األولااااى 

مااان اتفاقياااة 48والماااادة 
:جنيف الرانية

دة تتعهد األعرا  الساامية المتعاقا
ى ب ن تنشر نص ه ه االتفاقياة علا

أوساان نطاااق ممياان فااي بلاادانها  
فااي وقاات الساالم كمااا فااي وقاات 
الحاارب  وتتعهااد بصاافة خاصااة باا ن 
م تدرج دراستها ضمن بارام  التعلاي

العسااايرو  والمااادني إذا أميااان  
ضّمنها بحيث تص ح الم ادئ التي تت

معروفااة لجمياان الساايان  وعلااى 
حة  األخص للقوات المقاتلة المسالّ 
.وأفراد الخدمات الط ية والدينية

ا ها فاي وتيرّر اتفاقياة جنياف الرالراة ها ه االلتزاماات نفس 
.144وتيرّها اِتفاقية جنيف الرابعة في مادتها127مادتها 



اكماااالمح.4
الجنائية الدولية

نظرة عامة.  أ

المحاكم الجنائية الدولية هي
القانون الدوليآلية تنفي  
.  اإلنساني

ور دللمحاكم الجنائية الدولية 
مهم في تشيي  التفسير
للقانون الدولي اإلنساني 

المحاكم الجنائية الدولية

يو المحيمة العسيرية الدولية في عوك يرغ المحيمة العسيرية الدولية في نورم 

المحيمة الجنائية لرواندا  ة المحيمة الخاصة ليوغوسالفيا السابق

المحيمة الخاصة بل نان  المحيمة الجنائية الدولية في الهاو



المحكمة .  ب
الجنائية الدولية

ة المحيمااة الجنائيااة الدوليااة هااي الهيئااة القضااائية الدولياا
الدائمااة الميلّفااة علااى وجااي الخصااوص بمحاكمااة مرتي ااي 

.  انتهاكات القانون الدولي اإلنساني

ى المحيمة الجنائية الدولية ت سست ك ول محيمة قادرة علا
.محاكمة األفراد المتهمين بجرائم دولية أساسية

للمحكمة اختصاص 
:النظر في

جريمة اإلبادة الجماعية( أ

ةالجريمة ضد اإلنساني( ب

جريمة الحرب( ج

جريمة العدوان( د

ات فتحت المحكمة تحقيق
:في

ية  جمهورية اليونغو الديمقراع

جمهورية أفريقيا الوسطى 

أوغندا دارفور

لي يا فلسطين

إلى آخره



(ad hoc tribunals)المحاكم المخص صة .  ج
المحيمة الدولية العسيرية في نورم يرغ.1

ملياة التقت الواليات المتحدة األمرييية والم•
المتحدة واإلتحااد الساوفييتي فاي عهاران

ن وقرر الرؤساء معاق ة المسؤولي1943عام 
.  النا يين عن جرائم الحرب

تّماات فااي محيمااة نااورم يرغ محاكمااة •
.قادة الحزب النا ومن 200

:اليةوّجهت المحيمة العسيرية الدولية التهم الت
جرائم ضد اإلنسانية•
جرائم الحرب•
جرائم ضد السالم•



المحكمة .2
الدولية العسكرية

في طوكيو

أنشااائت المحيماااة العسااايرية 
الدولياااااة للشااااارق األقصاااااى 

بقااارار مااان "( محيماااة عوكياااو)"
.القائد العام للقوات الحليفة

أصدر الجنرال األمرييي مااا آرثار
ماة إعالنًا خاًصا ي مر بإنشااء محي
.ىعسيرية دولية للشرق األقص

االختصاص•

اتّ اان ميراااق محيمااة عوكيااو عموًمااا النمااوذج الاا و حددتااي •
.  محيمة نورم يرغ

كان للمحيمة •
:اختصاص النظر في

جرائم ضد اإلنسانية•

جرائم الحرب •

جرائم العدوان•

االتّهامات•

قد دافن المتهمون عن أنفسهم ب ني ال تجو  محااكمتهم عان•
.أفعال لم يين ارتيابها مح  عقوبة في السابق

وقااد رفضاات المحيمااة هاا ا الاادفاع وقااررت أّن األفعااال التااي •
ارتي هااا المتهمااون قااد خالفاات القااانون الاادولي اإلنساااني 

.العرفيّ 



انالدوليتالمحكمتان.3
فياليوغوسالالجنائيتان
ولروانداالسابقة

نظرة عامة •

  بعاد النزاعاات التاي دارت فاي يوغوساالفيا الساابقة ورواناادا•
كماة اختار المجتمن الدولي ت سيد محيمتاين دوليتاين لمحا

.  األ خاص المسؤولين عن ارتياب الجرائم الدولية

بقة المحيمااة الدوليااة الجنائيااة ليوغسااالفيا السااات ّسساات •
827و رقام 1993عاام 808بموجب قرارو مجلد األمن رقم 

.1993عام 

بموجااب قاارار المحيمااة الجنائيااة الدوليااة لرواناادا ت سساات •
.1994عام 955مجلد األمن رقم 

محيمتيناألمنمجلدأنش 
يوهمخصّصتينجنائيتين
ياليوغوسالفالدوليةالمحيمة
المحيمةو1993عامالسابقة
.1994عاملروانداالدولية

المحيمتينمقرّا•

يوغوسالفيامحيمةمقرّ •
.هولندا الهاوفيالسابقة

أرو افيرواندامحيمةومقرّ •
يكيجالفيفروعولها(تنزانيا)
.يوراونيووالهاو(رواندا)



المؤسسات .  د
المختلطة

نظرة عامة . 1

:تضم المؤسسات المختلطة المحاكم التالية•

(2002)سيراليونالمحيمة الخاصة ل•

(2003)كم ودياالدوائر االسترنائية في محاكم •

(2006)ل نان المحيمة الخاصة ب•

أنشاا  المجتماان الاادولي لجااان أو دوائاار خاصااة داخاا  •
ة  المحاكم الوعنياة القائماة بموجاب التشاريعات الوعنيا

:مر  المؤسسات التالية

المختلطةللمؤّسسات
نفدوفيمحليةعناصر
.دوليةعناصرالوقت 

دائرة جرائم الحرب •
ال وسنة في 

؛ و(2002)والهرس  

اللجان الخاصة •
للجرائم الخطيرة في

ليشتي-تيمور 
(2000.)



المحكمة . 2
الخاصة بلبنان

نظرة عامة•

ماة الوالية الرئيسية للمحيمة الخاصة بل ناان هاي محاك•
الاا و 2005األ اخاص المتهمااين بتنفياا  اعتاداء  اا اع 

.رفيق الحريروأدن إلى مقت  رئيد الو راء الل ناني 

بياروت ولهاا فارع فاي هااو مقر المحيماة فاي مديناة ال•
.نيو يوراوميتب في مدينة 

ميتبواالدعاءوالغر : وتت لف المحيمة من أربعة أجهزة•
.قلم المحيمةوالدفاع

المحيمة كمؤّسسة مختلطة•

انيين المحيمة هي هيئة قضائية مختلطة تضم قضاة ل نا•
.  وقضاة دوليين

:  فيما يتعلق بتموي  المحيمة•

.في المائة من تمويلها51الطوعيّة تشيّ  المساهمات •

.من تمويلهافي المائة49ويساهم ل نان بنس ة •
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