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التنفيذذذل الذذذو ني. 5

للقذذذذذانون الذذذذذدولي 

نظذذذذام : اإلنسذذذذاني

ة االنتهاكات الجسيم

نظرة عامة.  أ

من اتفاقية جنيف الثانية 50المادة من اتفاقية جنيف األولى و49المادة حسب 
: من اتفاقية جنيف الرابعة146المادة من اتفاقية جنيف الثالثة و129المادة و

تتعهذذد األ ذذراس السذذامية المتعاقذذدة بذذ ن تتءذذل يع  جذذرال تضذذر عي  لذذ م لفذذر 
 حذذدا المءالفذذات ... عقوبذذات ج ائيذذة فعالذذة علذذى األيذذءاص الذذل ن  قترفذذون 

.الجسيمة لهله االتفاقية

سذيمة  لت م كل  رس متعاقد بمالحقة المتهمين باقتراس مثل هله المءالفات الج
.  ، وبتقد مهم  لى محاكمه، ي اً كانت جنسيتهم...

متهم ينه  سلّمهم  لى  رس متعاقد معنّي آخذر لمحذاك... وله ي ضاً،  ذا فضل ذلك 
.ما دامت تتوفّر لدا الطرس الملكور يدلّة اتهام كافية ضد هؤالل األيءاص

يحكذام على كل  رس متعاقد اتّءاذ التدابير لوقف جميع األفعال التي تتعذار  مذع
.هله االتفاقية بءالس المءالفات الجسيمة



ات االنتهاك"تعريف .  ب
"الجسيمة

يمة حسب اتفاقية جنيف األولى والثانية، المخالفات الجس
:هي األفعال التالية التي تقترف ضد أشخاص محميين

التعل ب  القتل العمد

تعّمد  حداث آالم يد دة المعاملة الال نسانية

تدمير الممتلكات يو االستيالل عليها على نطاق واسع

حسب اتفاقية جنيف الثالثة، المخالفات الجسيمة هي
:  األفعال التالية التي تقترف ضد أسرى الحرب

التعل ب  القتل العمد

تعّمد  حداث آالم يد دة  المعاملة الال نسانية

الحرمان من المحاكمة العادلة رغام يسير الحرب علي الءدمة 

حسب اتفاقية جنيف الرابعة، المخالفات الجسيمة هي 
:ت مدنيةاألفعال التالية التي تقترف ضد المدنيين أو ممتلكا

التعل ب  القتل العمد

تعّمد  حداث آالم يد دة المعاملة الال نسانية

الحج  غير المضروع النفي يو النقل غير المضروع



التزامات الدول .  ج
بموجب نظام 

ةاالنتهاكات الجسيم

 ل ام التضر ع•

 لذ م لفذر   جذرال تضذر عي على كذل دولذة  ذرس اتءذاذ يع •
 مرون على األيءاص الل ن  قترفون يو  عقوبات ج ائية فعالة 

.باقتراس  حدا المءالفات الجسيمة التفاقيات جنيف

 ل ام مالحقة المتهمين•

ات بذاقتراس المءالفذمالحقذة المتهمذين تلت م كل دولة  ذرس ب•
.الجسيمة يو باألمر باقترافها

 ل ام المحاكمة•

الطذرس محذاكم تلت م كل دولذة  ذرس بتقذد م المتهمذين  لذى •
. لمحاكمتهم، ي اً كانت جنسية المتهمين

 ل ام تسليم المتهمين  لى  رس متعاقد•

لذى تسذلّم المتهمذين  ولدولة  رس ي ضاً،  ذا فضذلت ذلذك، ين •
مذذا دامذذت تتذذوفر لذذدا الطذذرس  ذذرس متعاقذذد آخذذر لمحذذاكمهم

.الملكور يدلّة اتهام كافية ضد هؤالل األيءاص



(Universal Jurisdiction )االختصاص القضائي العالمي . 6

نطرة عامة.  ي

ة، االختصذذاص القضذذائي العذذالمي  عنذذي يّن يع دولذذ•
بغذذّ  النظذذر عذذن مضذذاركتها فذذي نذذ اع  يو عالقتهذذا

ي بالمتهمين في جر مة م عومة، عليها الت ام دولذ
:بإجرال

التحقيق؛ •

محاكمة المتهمين؛ يو •

تسليم المتهمين  لى دولة  يخرا لمحاكمتهم•

عنذذدما تعتمذذد دولذذة مذذا علذذى ماذذدي  االختصذذاص •
لين القضائي العالمي،  حاكم بع  األفراد المسذؤو

:على جرائم محّددة بغ  النظر عن

جنسية المضتاه فيهم؛ يو •

المكان اللع  عيش فيه المضتاه فيهم؛ يو •

. مكان حدوث الجرائم•

ينطبق االختصاص القضائي 
:العالمي على الجرائم التالية

يةالجر مة ضد اإلنسان اإلبادة الجماعية

التعل ب جر مة الحرب

القرصنة االستعااد



(متواصل)االختصاص القضائي العالمي . 6
الدول التي اعتمدت على االختصاص القضائي العالمي . ب

محاكمذة حاليًا، تقوم الحكومة الفدرالية األلمانية بمالحقة و
عقيد سابق من القذوات المسذلحة السذور ة الذلع سذافر

اعتقلتذذه السذذلطات .  لذذى يلمانيذذا و لذذب اللجذذول هنذذا 
األلمانيذذة واتّهمتذذه بارتكذذاب جذذرائم حذذرب علذذى األراضذذي 

.السور ة قال دخوله  لى يلمانيا

دولة اعتمدت على االختصاص 15أكثر من 
:  القضائي العالمي، ومن بينها

بلجيكا يستراليا

فرنسا كندا

يلمانيا ساانيا

الوال ات المتّحدة سو سرا



االختصاص . 6
القضائي العالمي

(متواصل)

االختصاص . ج
القضائي العالمي في 

اتفاقيات جنيف

اه تذذنا اتفاقيذذات جنيذذف علذذى يّن الذذدول األ ذذراس مل مذذة بتعّقذذب المضذذت

بارتكابهم مءالفات جسذيمة بغذ  النظذر عذن جنسذياتهم ومكذان ارتكذاب

حاكم المءالفات الم عومة، ويّن الدول مل مة بتقد م المضتاه فيهم  لى م

. الدول يو بتسليمهم  لى دولة يخرا لمحاكمتهم



اع التزامات أثناء النز. 7
المسلح ومسؤولية 

القيادة

االحتيا ات في الهجوم. ي

ماذدي تطايذقعلى قادة العمليات العسكر ة الت كيد على •
فذذي جميذذع الهجمذذات بذذالت امن مذذع ماذذدي االحتيا ذذات 

.  التناسب وكللك مادي الضرورة العسكر ة

 جب على من  ءطّط لهجوم ين  تحّقق مذن يّن األهذداس•
.  يهداس عسكر ةالتي  هاجمها هي 

ضذع الو منح القانون الدولي اإلنساني بضذكل افتراضذي •
اس المدني لجميذع األعيذان التذي ال تت هذل   جابيذاً ك هذد

.عسكر ة

ولللك، في حالة الضك،  جذب علذى مءطّذط الهجذوم ين •
. فتر  يّن األيءاص هم مدنيون

وبالتذذذالي، فذذذي حالذذذة الضذذذك،  جذذذب ين  فتذذذر  يّن •
.األيءاص هم مدنيون
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مسؤولية الرؤسال والقادة عن يفعال مرؤوسيهم. ب•

ن تضكلت فكرة مسؤولية القادة عن يفعال مرؤوسيهم ع•
.ونورمايرغ و وكي– ر ق المحكمتين العسكر تين 

: عاقب القانون الدولي اإلنساني األيءاص الل ن•

؛ و رتكاون جرائم حرب ماايرةً . 1•

. صدرون يوامر بارتكاب جرائم الحرب. 2•

و قع على القادة العسكر ين واجب التذدخل فذي حذاالت•
ا االنتهاكذذات للقذذانون الذذدولي اإلنسذذاني التذذي  رتكاهذذ

.  ييءاص  عملون تحت  مرتهم

:تقوم فكرة مسؤولية القادة على ثالثة يركان•

؛ ووجود عالقة واقعيّة بين الرئيس والمرؤوس. 1•

جر مًة معرفة الرئيس يّن جر مًة قد ارتكات يو معرفته ينّ . 2•
؛ وعلى ويك االرتكاب

.تقصير الرئيس في منع يو  نهال الجر مة. 3•

التزامات أثناء النزاع. 7
المسلح ومسؤولية 

(متواصل)القيادة 



الخاتمةةةةةةةة. 8

ة هنا  آليات متعّدد

لتنفيذذذذذل القذذذذذانون 

الدولي اإلنسذاني،

:  ومن بينها ما  لي

:إلنسانيملّخص أهم اآلليات وتدابير لتنفيذ القانون الدولي ا

التدر ب ( ب)نضر اتفاقيات جنيف؛ ( ي: )تدابير وقائية في وقت السلم
في القانون الدولي اإلنساني

المحكمذذذذة الجنائيذذذذة الدوليذذذذة؛ ( ي: )المحذذذذاكم الجنائيذذذذة الدوليذذذذة
المؤسسات المءتلطة( ج) المحاكم المءصّصة؛ ( ب)

نظام االنتهاكات الجسيمة والتنفيل الو ني للقانون الدولي

(Universal Jurisdiction)االختصاص القضائي العالمي 

االحتيا ذذذات فذذذي الهجذذذوم؛ ( ي: )الت امذذذات يثنذذذال النذذذ اع المسذذذلح
 مسؤولية الرؤسال والقادة عن يفعال مرؤوسيهم( ب)
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