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اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيألقًٝات ٚتطٜٛط آيٝات َٛادٗتٗا يف ايكاْ ٕٛايسٚي*ٞ
أ.ز .سػني عبسعً ٞعٝػ / ٢نً ١ٝايكاْٚ ٕٛايػٝاغ / ١داَع ١ايػًُٝاْ١ٝ

(یجب عهیُب حًبیت حمىق األلهیبث ألَهب
أكثس انفئبث انًستهدفت بأعًبل اإلببدة انجًبعیت).
كىفي آَبٌ (انسكستیس انعبو انسببك نًُظًت
االيى انًتحدة ،خطببه في  7أبسیم  4002بًُبسبت
()1
انركسي انعبشسة نإلببدة انجًبعیت في زواَدا)

املًدل
تعس دطمي ١االباز ٠اؾُاع ١ٝإسس ٣أبطظ اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝاييت تكذلف اظا ٤األقًٝات يف ايعاملٚ ،عً ٢ايطغِ َٔ ايتسابرل
ايسٚيٚ ١ٝاالقًٚ ١ُٝٝايساخً( ١ٝايٛطٓ )١ٝملٛادٗتٗا ،اال إٔ ٖص ٙاؾطميَ ١ابطست تطتهب يف كتًـ ز ٍٚايعاملٚ ،ال غُٝا يف ظَٓٓا
املعاقط ،األَط ايصٜ ٟػتسع ٞإؽاش تسابرل إناؾ ١ٝملٛادٗتٗا ٚضزعٗاٚ ،يف ْطام ٖصا ايبشح غٝذط ٟايذلنٝع بؿهٌ خام
عً ٢تطٜٛط اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝملٛادٗتٗا.
Abstract
The crime ofgenocide,one of the leadinginternationalcrimes
committedagainst minoritiesin the world.In spite of theinternational and
regionalmeasures andinternal(national) to contend with, but this crimeis
stillbeing committed invarious countries around theworld, especially
inmodern times. So itmusttake additional measures toconfront anddeter.
Within the scope ofthis researchwill bea special focuson the development
ofinternational legal mechanismsto address them.

_____________________________________________________________________________________________

* قسّ ٖصا ايبشح يف املؤمتط ايعًُ ٞايسٚي ٞايجاْ ٞؾاَع ١ايتُٓ ١ٝايبؿط – ١ٜايػًُٝاْْٝ / ١ٝػإ .2015
(َ)1تاح عً ٢ايطابطhttp://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=305. :
٤١
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أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

املكسَ١
تعطف (األقًٝات) بهْٗٛا فُٛع َٔ ١االؾدام تعٝـ يف زٚيٚ ١اسس ٠أ ٚيف َٓطكَ ١عٚ ،١ٓٝشلا أقًٗا ايعطقٚ ٞزٜٗٓا
ٚيػتٗا ٚتكايٝسٖا اـاقَ ٖٞٚ ،١تشس َٔ ٠خالٍ ٖ ١ٜٛايعٓكط أ ٚايس ٜٔأ ٚايًػ ١أ ٚايتكايٝس يف ظٌ تكٛض بايتهأَ ؾُٝا بِٗٓٝ
بػطض احملاؾع ١عً ٢تكايٝسِٖ ٚعً ٢ؾهٌ عبازتِٗ ٚنُإ تعًٚ ِٝتطب ١ٝأبٓا ِٗ٥املٛاؾل يطٚح ٚتكايٝس أقًِٗ ايعطقٖٓٚ)1(.ٞاى
َٔ ٜعطؾٗا بأْٗا فُٛع َٔ ١ضعاٜا زٚيَ ١ع ١ٓٝتٓتُ ٞاىل دٓؼ أ ٚز ٜٔأ ٚق ١َٝٛغرل َا تٓتُ ٞاي ٘ٝغايب ١ٝايػهإ)2(،أ ٚأْٗا
مج اع ١غرل َػٝططَٛ َٔ ٠اط ي ز ٍٚأقٌ عسزا َٔ بك ١ٝايػهإٜ ،طتبط أؾطازٖا ببعهِٗ عٔ ططٜل ضٚابط عطق ١ٝأ ٚز ١ٜٝٓأٚ
يػ ١ٜٛأ ٚثكاؾ ،١ٝمتٝعِٖ ظال ٤عٔ بك ١ٝايػهإٜٚ ،تهأَ أؾطاز ٖص ٙاؾُاع ١ؾُٝا ب ِٗٓٝيًشؿاظ عًٖ ٢ص ٙاـكا٥ل
ٚتُٓٝتٗا)3(،أ ٖٞ ٚفُٛع َٔ ١االؾطاز تتُٝع عٔ ايبك ١ٝايػايب ١ٝالؾطاز ؾعب َعني مبٝعات ػُع ب ِٗٓٝنايًػ ١أ ٚاؾٓؼٖٚ ،ؤال٤
ٜتُتعٚ ٕٛؾكا يكٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاملعاقط باؿكٛم شاتٗا ٜٚتشًُ ٕٛبعض االيتعاَات اييت ٜتُتع بٗا أؾطاز ايؿعب أٚ
()4

ٜتشًُْٗٛا.

ٚعهِ خكا٥كٗا ٖصٚ ،ٙالغُٝا يهْٗٛا أقًٚ ،١ٝمجاع ١غرل َػٝططٚ ،٠يف عسز َٔ األسٛاٍ ،يععيتٗا عٔ اجملتُع عهِ
خكٜٛتٗا ايعطق ١ٝأ ٚايس ١ٜٝٓأ ٚايًػ ١ٜٛأ ٚايجكاؾٜ ،١ٝالسغ إٔ تاضٜذ ايبؿط ١ٜؾٗس إقذلاف نجرل َٔ اؾطا ِ٥اؾػ ١ُٝأظاٗ٥ا،
غٛا ً٤أنإ ٖصا يف ظَٔ اؿطب أّ ايػًِٚ ،يعٌ أبطظٖا دطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝاييت إغتٗسؾت ايكها ٤عًٖ ٢ص ٙاؾُاعات
ايبؿط ١ٜنًٝا أ ٚدعٝ٥ا ،عطَاْٗا َٔ سكٗا يف ايٛدٛز ،األَط ايص ٟإغتسع ٢تسخٌ اجملتُع ايسٚيٚ ٞقٝاَ٘ ظٗٛز نبرل َٔ ٠أدٌ
ايتكس ٟشلص ٙاؾطا ،ِ٥اييت تهًًت أبطظٖا يف  1948/12/9بإقطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١األَِ املتشس ٠التؿاقَٓ( ١ٝع دطمي١
اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا).
إٔ ٖص ٙاإلتؿاق ١ٝيعبت زٚضا َُٗا يف ايتكس ٟؾطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاع ١ٝاملطتهب ١نس األقًٝاتٚ ،قس ػًٖ ٢صا خاق ١بعس
تؿه ٌٝاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاـاق ١بٛٝغػالؾٝا ايػابكٚ ،١احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥اـاق ١بطٚاْساٚ ،احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝاييت
دػس ايٓعاّ االغاؽ يهٌ َٓٗا أسهاّ اإلتؿاق ،١ٝنُا إٔ قطاضاتٗا ناْت َطتهعا يًعكاب عٔ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع َٔ ١ٝدٗ،١
ٚيتطٜٛط اإلتؿاق َٔ ١ٝدٗ ١ثاْ .١ٝنُا نإ حملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝزٚضٖا يف تؿػرل أسهاّ اإلتؿاق َٔ ١ٝخالٍ قطاضاتٗا
االغتؿاضٚ ،١ٜيف نٝؿ ١ٝتطبٝكٗا.

_____________________________________________________________________________________________

( )1ز .بؿرل ايؿاؾع ،ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ يف ايػًِ ٚاؿطب ،ط َ ،3هتب ١اؾال ٤اؾسٜس ،٠املٓكٛض ،1976 ،٠م .108
( )2ز .عبسايٛاسس نطَّ ،عذِ َكطًشات ايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛط َ ،2هتب ١زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ،عُإ ،1998 ،م .61
( )3زٚ .ا ٌ٥أمحس عالّ ،محا ١ٜسكٛم األقًٝات يف ايكاْ ٕٛايسٚي ، ٞط  ،2زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط ،2002 ،٠م .23
( )4ز .قُس غعٝس ايسقام ،ايتٓع ِٝايسٚيَٓ ،ٞؿأ ٠املعاضف ،االغهٓسض ،1981 ،١ٜم .62
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يكس أؽص عً ٢قعٝس َٓعُ ١األَِ املتشس ٠عسٜس َٔ ايتسابرل يطزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع١ٝيألقًٝات ،متجًت أبطظٖا يف
قطاضات فًؼ األَٔٚ ،تكاضٜط غهطترلٖا ايعاّٚ ،تكاضٜط ايًذٓ ١ايسٚي ١ٝؿكٛم االْػإ ٚتٛقٝاتٗاٚ ،تؿه ٌٝكتًـ ؾإ
املتابعٚ ١ايطقس ؾطا ِ٥اإلبا ز ٠اؾُاع ١ٝيف كتًـ َٓاطل ايعاملٚ ،إغتشساخ َٓكب املػتؿاض اـام يًػهطترل ايعاّ املع ي مبٓع
()1

اإلباز ٠اؾُاعَٓٚ ،١ٝكب املػتؿاض اـام يًػهطترل ايعاّ املع ي مبػؤٚي ١ٝاؿُا ، ١ٜاىل غرل شيو.

نُا بصيت ايس ٍٚعً ٢إختالف ْعُٗا دٗٛزا نبرل ٠يف ٖصا اجملاٍ ،بتذطٖ ِٜص ٙاؾطا ِ٥يف تؿطٜعاتٗا ،ؾهال عٔ إؽاش
عسٜس َٔ ايتسابرل ملٛادٗتٗا ٚضزعٗا ٚايعكاب عًٗٝا.
اال إٔ ٖص ٙايتسابرل ٚغرلٖا التعاٍ ست ٢اي ّٛٝال تؿهٌ ضازعا يعسّ إقذلاف دطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف َٓاطل كتًؿَٔ ١
عاملٓا ،ؾعً ٢قعٝس ايعطام خاق ،١سكًت َجٌ ٖص ٙاؾطا ِ٥أبإ سهِ ايٓعاّ ايعطاق ٞايػابلٚ ،متجٌ شيو َجال يف محالت
االْؿاٍ أ ٚقكـ َس ١ٜٓسًبذ ،١أ ٚغرلٖا ،نُا ٚقاَت ايتٓعُٝات اإلضٖاب ١ٝممجً ١مبا ٜػُ( ٢زاعـ) بإقذلاف َجٌ ٖص ٙاؾطاِ٥
نس األقًٝات يف ايعطام ،خاق ١يف ايؿذل ٠بني َٚ 2015/6/10ا بعسٖا ،اييت ٚقؿتٗا املؿٛن ١ٝايػاَ ١ٝؿكٛم االْػإ
()2

بهْٗٛا دطا( ِ٥تطق ٢اىل اإلباز ٠اؾُاع.)١ٝ

إٔ إقذلاف دطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝاالغتُطاض يف شيو يف عسز َٔ ايبًسإٚٚ ،دٛز ساالت غرل قً َٔ ١ًٝاالؾالت
َٔ ايعكاب عٔ إضتهابٗاٜ ،ػتسع ٞإؽاش تسابرل إناؾٚ ،١ٝايًذ ٤ٛاىل آيٝات أخط َٔ ٣أدٌ ايتكس ٟشلص ٙاؾطاٚ ِ٥ضزع
إضتهابٗاٚ ،يعٌ أبطظ ٖص ٙاآليٝات عً ٢قعٝس ايكاْ ٕٛايسٚي ٖٛ ٞتطٜٛط االسهاّ اـاق ١بايتكس ٟيإلباز ٠اؾُاعْ ١ٝؿػٗا،
غٛا ً٤املسضد ١يف إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا أّ املٛاثٝل ايسٚي ١ٝشات ايكً ،١اييت ٚنعت يف ن٤ٛ
أسهاَٗا.
ٚيػطض تػًٝط ايه ٤ٛعً ٢تأضٜذ ػط ِٜاإلباز ٠اؾُاع١ٝيألقًٝاتٚ ،بٝإ أِٖ اآليٝات يتطٜٛط املٛادٗ ١ايكاْ ١ْٝٛايسٚي١ٝ
يإلباز ٠اؾُاع ١ٝيألقًٝات ،غٓٛظع ٖصا ايبشح عً ٢ثالثَ ١طايبْ ،بني يف املطًب األ ،ٍٚاملكسَات ايتأضخي ١ٝيتذط ِٜاإلباز٠
اؾُاع ١ٝيألقًٝاتْٚ ،ػتعطض يف املطًب ايجاَْ ٞهُ ٕٛإتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا ،يف سني غٓهطؽ
املطًب ايجايح البطظ اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝيتطٜٛط َٛادٗ ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيألقًٝاتٚ ،عً ٢ايٛد٘ اآلت:ٞ
_____________________________________________________________________________________________

( )1عجٓا :ضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف ايكاْْٛني ايسٚيٚ ٞايٛط ي ،نٛؾاض ٣ظاْه ٛغًُٝاْ( ٢فً ١داَع ١ايػًُٝاْ ، )١ٝايكػِ  ،Bايعسز ،41
 ،2013م .258-255
(" )2تكطٜط س ٍٛمحا ١ٜاملسْٝني يف ايٓعاع املػًح يف ايعطام 11:أ ًٍٜٛاىل  10ناْ ٕٛاأل،2014 ٍٚتكطٜط َهتب سكٛم االْػإ يف املؿٛن١ٝ
ايػاَ ١ٝيألَِ املتشس ٠ؿكٛم االْػإ ،م َ ،32 ،4تاح عً ٢ايطابط:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_11Sep10Dec2014_AR.pdf
٤٣
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اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

املطًب األٍٚ
املكسَات ايتأضخي ١ٝيتذط ِٜاإلباز ٠اؾُاع ١ٝيألقًٝات
يكس أعاضت ايبؿطَٓ ١ٜص ايكسّ االْتبا ٙاىل تًو اؾطا ِ٥اييت باتت تػُ ٢يف ايكطٕ ايعؿط ٜٔباإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝقس
دطت عًُٚ ١ٝنع األغؼ ايكاْ ١ْٝٛيًُالسك ١اؾٓا ١ٝ٥عٔ ٖص ٙاؾطمي ١عًَ ٢س ٣ثالث ١قطٚ ،ٕٚعًٚ ٢د٘ ايتشسٜس يف املطسً١
احملكٛض ٠بني غٓيت  ،1948ٚ 1648أ ٟأْٗا أختتُت بإقطاض إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عٓٗا يف
 ،1948/12/9أَا ايبسا )1648( ١ٜؾٗ ٞتعٛز اىل قًح ٜٚػتؿايٝا ايص ٟأق ِٝعً ٢أغاؽ إبطاّ َعاٖستنيُٖ ،ا َعاٖس٠
ايػالّ بني ايُٓػا ٚاملاْٝا يف 1648 /10/14املٛقع ١يف َس( ١ٜٓأٚغٓابطٚى)َٚ ،عاٖس ٠ايػالّ املٛقع ١بني ؾطْػا ٚاملاْٝا املٛقع١
يف ايتأضٜذ ْؿػ٘ يف َسَْٛ ١ٜٓػذلٚ .يف نٖ ٤ٛاتني املعاٖستني دطت محا ١ٜاؾُاعات ايس َٔ ١ٜٝٓاملالسك ١اؾػس ،١ٜؾعً٢
()1

أغاغُٗا َٓشت األقًٝات ايس ١ٜٝٓعً ٢األضان ٞاالملاْ ١ٝنُاْات قسٚز ٠يػطض محا ١ٜسكٛقِٗ.

ٚقس ؾٗس ايكطْإ ايػازؽ عؿط ٚايػابع عؿط عكس عسز َٔ اإلتؿاقٝات املهطغ ١ؿُا ١ٜاألقًٝات ايس ١ٜٝٓاملػٝش ١ٝعً٢
أضان ٞايسٚي ١ايعجُاْ )2(،١ٝنُا متٝع ايكطٕ ايتاغع عؿط بعكس َجٌ ٖص ٙاإلتؿاقٝات َٔٚ ،شيو ميهٔ االؾاض ٠اىل املازتني7ٚ 5 /
َٔ إتؿاق ١ٝايػالّ بني ضٚغٝا ٚتطنٝا املٛقع ١يف َس( ١ٜٓازضٜاْٛبٌ) يف َ 1829/9/14جاالٚ ،نصيو اىل َعاٖس ٠باضٜؼ
املعكٛز ٠يف  1856/3/3يف أعكاب سطب ايكطّ ،اييت تطتب عً ٢أسس بٓٛزٖا االعذلاف يؿطْػا عُا ١ٜاملػٝشٝني يف
()3

ايؿطم.

ٚتعأَ إضغا ٤أغؼ اؿُا ١ٜايسٚي ١ٝؿُا ١ٜسكٛم األقًٝامتع ايبس ٤تسضجيٝا بعًُٚ ١ٝنع األغؼ ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝؿُا١ٜ
سكٛم اإلْػإ يف ظطٚف ايٓعاعات املػًش ،١إش ؾٗس ايكطٕ ايتاغع عؿط بسا ١ٜشيوٚ ،أختتِ بعٗٛض ايكاْ ٕٛايسٚيٞ
اإلْػاْٚ .ٞعً ٢ايطغِ َٔ إٔ املكازض األغاغ ١ٝيًكاْ ٕٛايسٚي ٞاالْػاْ( ٞإتؿاقٝات الٖا ٟيػٓيت  )1907ٚ 1899مل
تهطؽ عًٚ ٢د٘ اـكٛم ؿُا  ١ٜاألقًٝات ايك ١َٝٛأ ٚاالثٓ ،١ٝاال أْ٘ دطت قاٚالت يتٛؾرل ٖص ٙاؿُا َٔ ١ٜخالٍ تؿهٌٝ
ؾإ ايتشكٝل اـاق ١يف إْهًذلا ٚؾطْػا ٚضٚغٝا ،اييت عست أعُاٍ ايعٓـ ،اييت أضتهبت نس األقًٝات ايك ١َٝٛيف أثٓا٤
()4

سطٚب ايبًكإ ،إْتٗانات ألسهاّ إتؿاقٝات الٖا ٟيػٓيت .1907ٚ 1899

_____________________________________________________________________________________________

( )1زازٚاْ ٞت.ؽَ .كسَات ْؿ ٤ٛاالغؼ ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝيًتعكب اؾٓا ٞ٥عٔ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝفً ١االقتكاز ٚايكاْ ،ٕٛايعسز ،5
 ،2011م ( 162-158بايًػ ١ايطٚغ.)١ٝ
( )2ز .قُس ٜٛغـ عًٛإ ،ز .قُس خًَٛ ٌٝغ ،٢ايكاْ ٕٛايسٚي ٞؿكٛم اإلْػإ ،ز  ،2زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ٚايتٛظٜع ،عُإ ،2003 ،م
.450
( )3ز .محٝس ايػعسَ ،ٟكسَ ١يف زضاغ ١ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓاَ ،ٞ٥طبع ١املعاضف ،بػساز ،1971 ،م .78
( )4ز .محٝس ايػعس ،ٟاملكسض ايػابل ،م .86
٤٤
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يكس دػس ايٓعاّ ايكاْ ْٞٛايسٚي ٞاؾسٜس ايص ٟمتدض عٔ اؿطب ايعامل ١ٝاألٚىل ،اىل سس نبرل املبازئ اييت أضغٝت
()1

عًٗٝا إتؿاقٝات ايػالّ يف ؾطغا ٟغٓٚ ، 1919 ١عًٚ ٢د٘ اـكٛم تٛؾرل اؿُا ١ٜايسٚي ١ٝيألقًٝات َٔ اإلباز ٠اؾُاع،١ٝ

ٚمتجٌ ٖصا السكا يف عكس عسز َٔ اإلت ؿاقٝات (اإلعالْات) ايجٓاٚ ١ٝ٥املتعسز ٠االططاف بني ايس ٍٚغكٛم إيعاَٗا بإسذلاّ
سكٛم األقًٝات عً ٢أضانٗٝا ،اييت ؾهًت مبذُٛعٗا ْعاّ عكب ١األَِ ؿُا ١ٜاألقًٝات ،ايص ٟسلٌ محا ١ٜثالثني ًَٕٛٝ
إْػإ ،ايٓاطكني بػت ٚثالثني يػ َٔ ،١غهإ غت عؿط ٠زٚي ،١ايصٜ ٜٔؿهً ٕٛسٛاىل  َٔ %25غهإ أٚضبا آْصاى (َٔ
()2

ز ٕٚإستػاب األقاي ِٝاييت ناْت ؼت االْتساب).

ٚبصيو دطت ٚ ،ألَ ٍٚط ٠عً ٢قعٝس املُاضغ ١ايسٚي ،١ٝقاٚالت مجاع ١ٝيًُالسك ١اؾٓا ١ٝ٥عٔ اؾطا ِ٥املكذلؾ ١نس
األقًٝاتٚ ،مت اإلعذلاف بإ اإلباز ٠اؾُاع١ٝيألقًٝات ايك ١َٝٛيف ْطام إقً ِٝنٌ زٚيٜ ١ؤز ٟاىل َػؤٚي ١ٝاألؾطاز ؾهال عٔ
َػؤٚي ١ٝايسٚيْ ١ؿػٗا .إٔ ٖصا املٛقـ أظا ٤محا ١ٜاألقًٝات َٔ اإلباز ٠اؾُاع ١ٝغبكت٘ َكسَات تأضخي ،١ٝأبطظٖا إعالٕ
ايٛالٜات املتشس ٠االَطٜه ١ٝاملتهُٔ االؾاض ٠اىل ايكتٌ اؾُاع ٞيألضَٔ االتطاى ،ايص ٟؾهٌ أبطظ األَجً ١عً ٢اإلباز٠
اؾُاع١ٝيألقًٝاتٚ ،ايص ٟخك٘ بايصنط ايتكطٜط االغتؿاض ٟحملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف  ،1951 /5/28املٛغ ّٛبـ":ؼؿعات
()3

غكٛم إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا".

ٚاملككٛز ٖٓا األسساخ ايساَ ١ٝاييت سكًت يف  1915/5/24يف ايسٚي ١ايعجُاْ ١ٝنس ايػهإ األضَٔ)4(،ؾعً ٢أثطٖا
أقسضت سهَٛات نٌ َٔ ؾطْػا ٚبطٜطاْٝا ٚضٚغٝا إعالْا َؿذلنا اؾاضت ؾ ٘ٝاىل أْ٘ إضتباطا باؾطا ِ٥اؾسٜس ٠يذلنٝا نس
ايبؿطٚ ١ٜاؿهاض ٠تبًؼ سهَٛات ايتشايـ عًٓا اؿه ١َٛايذلن ١ٝباْ٘ يكاٖ ٤ص ٙاؾطا ِ٥غٝتشٌُ املػؤٚي ١ٝايؿدك ١ٝأعها٤
()5

سه ١َٛتطنٝا ايعجُاْ ١ٝناؾٚ ١نصيو ممجًٖٛا ايطزل ٕٛٝش ٚٚايعالق ١بإضتهاب ايكتٌ اؾُاع ٞيًػهإ.

ٜٚتكـ ٖصا ايتكطٜح ايسٚي ٞبأُٖٝت٘ عً ٢ايكعٝس ايسٚي ٞنٜ ْ٘ٛعس األْٛ َٔ ٍٚع٘ يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞيف ايٓل عً٢
عباض( ٠اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ.)١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

( )1زَ .عطٚف عُط ن ،ٍٛعكب ١األَِ ٚسكٛم االْػإ ،نٛؾاض ٣ظاْه ٛغًُٝاْ ،٢فً ١داَع ١ايػًُٝاْ ،١ٝايكػِ  ،Bايعسز .2010 ،30
( )2ؾؿاْٝا ؽ.إ .ايهُاْات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝؿُا ١ٜاألقًٝات ايكْ :١َٝٛبص ٠تأضخي ،١ٝتؿًٝؼ ،1959 ،م ( 67بايًػ ١ايطٚغ.)١ٝ
()3ايتكطٜط االغتؿاض ٟحملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف َٛ ،1951/5/28دع األسهاّ ٚايؿتاٚ ٣ٚاالٚاَط ايكازض ٠عٔ قهُ ١ايعسٍ ايسٚي،١ٝ
(َ ،)1991-1948تاح عً ٢ايطابط:
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
(ٚ )4ي ِٝلٝب دٛضز ْكاضَ ،ؿٗ ّٛاؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ١ٝيف ايكاْ ٕٛايسٚيَ ،ٞطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب ،١ٝبرلٚت ،2008 ،م .86-84
( )5ز .قُٛز ؾطٜـ بػَ ،ْٞٛٝسخٌ يسضاغ ١ايكاْ ٕٛاالْػاْ ٞايسٚي ،ٞاملعٗس ايسٚي ٞؿكٛم االْػإ ،داَع ١زٜب ،ٍٛؾٝهاغ ،2001 ،ٛم 76
َٚا ًٜٗٝا.
٤٥

اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

إٔ األؾهاض املتعًك ١باملالسك ١اؾٓا ١ٝ٥عٔ دطا ِ٥اؿطب اييت ططسٗا ممجً ٛاؿهَٛات يف إْهًذلا ٚؾطْػا عاّ ،1918
اييت تهُٓت نطٚض ٠قانُ ١االَدلاطٛض االملاْٚ ٞقاز ٠املاْٝا آْصاىٚ ،ؾٗٝا مت ايتأنٝس عً ٢ساالت َٔ عسّ ايعكاب عٔ اؾطاِ٥
املكذلؾ ١نس األبطٜا َٔ ٤األقًٝات ايكٚ ١َٝٛأؾرل نُجاٍ اىل ايػهإ األضَٔ يف تطنٝا ،تهتػب بسٚضٖا أُٖ ١ٝنبرل ،٠نْٗٛا
إغتٗسؾت َعاقبٜ َٔ ١تشٌُ املػؤٚي ١ٝايؿدك ١ٝعٔ إؾعاٍ اؿطب أ ٚإضتهاب أعُاٍ دػ ١ُٝتؿهٌ إْتٗانا يكٛاْني ٚقٛاعس
()1

اؿطب.

يكس ناْت َعاٖس ٠ؾطغا ٟيًػالّ املٛقع ١يف ٚ ، 1919/6/28ايٓاؾص ٠يف ايتأضٜذ ْؿػ٘ ،اـط ٠ٛاألٚىل عً ٢ططٜل
ططح َػأي ١املػؤٚي ١ٝايؿطز ١ٜيف ايكاْ ٕٛايسٚي ،ٞؾعًٚ ٢ؾل املاز 227 ٠ؾكطٚ )1( ٠دٗت ايس ٍٚاملتشايؿ ١عًٓا اىل
االَدلاطٛض االملاْ ٞايػابل ٚي ِٝايجاْ ٞنٛيٓتػ ًٛٓٝٝتُٗ ١االٖاْ ١ايبايػ ١يألخالم ايسٚيٚ ١ٝايك ٠ٛاملكسغ ١يإلتؿاقٝاتٚ ،يػطض
()2

َكانات٘ زعت اىل تؿه ٌٝقهُ ١زٚي ١ٝتهِ مخػ ١قهآَ ٠هٌ َٔ ايٛالٜات املتشسٚ ٠بطٜطاْٝا ٚؾطْػا ٚإٜطايٝا ٚايٝابإ.

يكس ؾهًت يف اؾًػ ١ايجاْ ١ٝملؤمتط باضٜؼ يًػالّ يف  1919/1/25ؾٓ ١يًتشكٝل يف قهاٜا َػؤٚي ١ٝاالؾدام
()3

املصْبني يف إؾعاٍ اؿطب ٚعكٛباتِٗ ،اييت أطًكت عًٗٝا تػُ( ١ٝؾٓ ١املػؤٚيٝات ملبتسئ اؿطب ٚتٓؿٝص ايعكٛبات).

ٚقس

نُت ايًذٓ ١املصنٛض ٠مخػٚ ١عؿط ٜٔممجال عٔ ايس ٍٚاملٓتكطٚ ،٠أمكطت َُٗتٗا يف ٚنع تكطٜط عٔ إْتٗانات املاْٝا
ٚسًؿاٗ٥ا يًكاْ ٕٛايسٚي ٞيف أثٓا ٤اؿطب.
ٚتهُٔ ايتكطٜط ايصٚ ٟنعت٘ ايًذٓ ١املصنٛض ٠االؾاض ٠اىل (إْتٗاى قٛاْني ٚقٛاعس اؿطب ٚقٛاْني ايبؿطٚ ،)١ٜبعهٗا
َٔ اؾطا ِ٥اؾٓا ١ٝ٥ايص ٟعس بعس اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ َٔ ١ٝدطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاعٚ١ٝاؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ،١ٝنُا إست ٣ٛايتكطٜط
إؾاض ٠اىل (قاٚالت ػطٜس غهإ األقاي ِٝاحملتً َٔ ١قَٝٛتِٗ) ،بتشسٜس عسٜس َٔ اؿاالت اييت سكًت يف قطبٝا ،نُا دطت
االؾاضٚ ٠بؿهٌ خام اىل دطا ِ٥ايػًطات احملً ١ٝيف قطبٝا َٚكسْٝٚا اييت دطت يف املساضؽ ٚايهٓا٥ؼ ٚاألعٝإ ايجكاؾ١ٝ
ايتأضخيٚ.١ٝقس ططست ايًذَٓ ١كذلسا بتؿه( ٌٝقهُ ١عػهط ١ٜعًٝازٚيٚ ،)١ٝزعا أعهاؤٖا اىل قانُ( ١نٌ َٔ إْتٗو قٛاْني
اؿطب ٚع ازاتٗاٚ ،نصيو َٔ إضتهب دطا ِ٥نس اإلْػاْ )١ٝأَاّ احملانِ يف بالز ،ٙأ ٚإٔ ٜكسّ اىل احملهُ ١ايعػهط ١ٜايعًٝا
()4

ايسٚي.١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

()1ز .محٝس ايػعسَ ،ٟكسض غابل ،م .87
( )2ز .عً ٞعبسايكازض ايكٗٛد ،ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥أِٖ اؾطا ِ٥ايسٚي ،١ٝاحملانِ ايسٚي ١ٝاؾٓآَ ،١ٝ٥ؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝبرلٚت،
 ،2001م 177
()3زْٜٛ .ؼ ايععاَ ، ٟٚؿهً ١املػؤٚي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايؿدك ١ٝيف ايكاْ ٕٛايسٚي ،ٞزضاغ ١قاَْ ١ْٝٛكاضَْ ،١طبع ١ؾؿٝل ،بػساز ،1970 ،م 106
َٚا ًٜٗٝا.
()4أْعط ْل ايتكطٜط :املكسض ايػابل ،م .107
٤٦
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ٚعً ٢ايطغِ َٔ إٔ االَدلاطٛض األملاْ ٞنإ ٜتٛدب إ حيانِ أَاّ (قهُ ١خاق )١إغتٓازا اىل ْل املاز 227 /٠ؾكط٠
(َ َٔ )1عاٖس ٠ؾطغا ٟيػٓ ،1919 ١اال إٔ شيو مل ٜتشكل ملٓح املًُه ١اشلٛيٓس ١ٜي٘ ايًذ ٤ٛايػٝاغ)1( .ٞأَا غكٛم
َػا٤ي ١فطَ ٞاؿطب اآلخط ٜٔأَاّ احملانِ ايعػهط ،١ٜؾإٔ شيو مل ٜتشكل أٜها يعسّ ضغب ١املاْٝا يف تكسميِٗ يس ٍٚاؿًؿا،٤
ٚقس تهُٔ ايطًب اـام ايص ٟغًِ يٛؾس أملاْٝا يف باضٜؼ يف  1920/2/3قٛا ِ٥تهِ أزلا ٤سٛاىل ( )900ؾدل َٔ
املػؤٚيني عٔ االْتٗانات اؾػ ١ُٝيكٛاْني اؿطب ٚأعطاؾٗا ،بٛقؿٗا دطا ِ٥نس قٛاْني اإلْػاْ.١ٝ
ٚعًٚ ٢ؾل املٛازَ َٔ 230-228 /عاٖس ٠ؾطغا ٟيًػالّ إعذلؾت املاْٝا عل ايس ٍٚاملٓتكط ٠يف َالسكَٛ ١اطٓٗٝا
قهاٝ٥ا َٚػا٤يتِٗ دٓاٝ٥ا عٔ إْتٗاى قٛاْني اؿطب ٚأعطاؾٗا أَاّ قانُِٗ ايعػهط ١ٜايٛطٓٚ .١ٝبٓا ً٤عً ٢إقطاض ايٛؾس
االَطٜه ٞمل تتهُٔ ٖص ٙاملعاٖس ٠االؾاض ٠اىل (اؾطا ِ٥نس قٛاْني اإلْػاْٚ .)١ٝقس قازقت اؿه ١َٛاألملاْ ١ٝاؾسٜس ٠آْصاى
عًَ ٢عاٖس ٠قًح ؾطغاَ ٟع بعض ايتشؿعاتَٗٓٚ ،ا عسّ املٛاؾك ١عً ٢ايٓكٛم املتعًك ١مبعاقب ١فطَ ٞاؿطب ،شيو ألٕ
قاْ ٕٛايعكٛبات األملاْ ٞحيعط تػً ِٝاملٛاطٓني األملإ اىل ايس ٍٚاألخط ٣ملػا٤يتِٗ دٓاٝ٥ا َٚعاقبتِٗٚ.قس مت ايتٛقٌ اىل ضأٟ
مبػا٤ي ١املتُٗني املصنٛض ٜٔأَاّ احملهُ ١ايعًٝا يف الٜبعى ،اال إٔ أملاْٝا عاضنت َػأي ١تٛد ٘ٝاالتٗاّ اىل نباض قاز ٠ايكٛات
()2

املػًش ١يألغط ٍٛايبشط ٟايعػهط ٟعً ٢إعتباض أْ٘ ٜؿهٌ تٗسٜسا ألضنإ ايٓعاّ ايػٝاغ ٞيف أملاْٝا.

ٚقس متدهت قانُات الٜبعى عٔ قانُ ١عسز ٜػرل َٔ ايعػهطٜني األملإ عٔ دطا ِ٥أقذلؾت يف َعػهطات
االغطٚ ،٣عٔ إغطام َػتؿؿٝات عا ،١ُ٥ؾًِ تهٔ غ ٣ٛقانُات إغتعطان( ١ٝقٛض )١ٜإلضنا ٤ايس ٍٚاملٓتكطٚ ،٠قس
إغتٓتذت ؾٓ ١ايتشكٝل يف تكطٜطٖا إٔ (أسهاّ االتٗاّ مل تتٛاؾل َع دػاَ ١اؾطا ِ٥املكذلؾ ،)١إش قسّ اؿًؿا )45( ٤قه ١ٝاىل
ٖص ٙاحملهُ ،١مل ٜجبت االتٗاّ اال يف غت زعا ٣ٚؾكط ،سهِ ؾٗٝا غت ١أؾدام بعكٛبات طؿٝؿ ١مل تٓؿص قط.

)(3

أَا غكٛم َػؤٚي ١ٝتطنٝا  ،ؾإٔ ايس ٍٚاملتشايؿ ١ناْت تٓ ٟٛايكٝاّ باملػا٤ي ١ايكها ١ٝ٥يألؾدام املصْبني يف ايتعاٌَ
ايكاغَ ٞع األغطٚ ،٣عًُٝات ايذلسٚ ٌٝايكتٌ اؾُاع ٞيًػهإ األضَٔٚ ،متجًت ٖص ٙايٓ ١ٝيف إعالٕ اؿًؿا ٤ايكازض غٓ١
 ،1915ايص ٟتهُٔ ايتأنٝس عً ٢املػا٤ي ١ايؿدك ١ٝيًُتُٗني ِٖٚ ،أعها ٤اؿه ١َٛايعجُاْ ١ٝمجٝعِٗٚ ،قس قاّ ايكا٥س
األعً ٢ايدلٜطاْ ٞاألزَرلاٍ ناضتٛب يف  1919/1/18بإبالؽ ٚظٜط خاضد ١ٝتطنٝا بإٔ بطٜطاْٝا ايععُ ٢تػع ٢اىل َعاقب ١نٌ
َٔ إضتهب ايكتٌ اؾُاع ٞيًػهإ األضََٔ ،ع اإلؾاض ٠اىل إٔ نٌ َٔ قاّ بٗص ٙاؾطا ِ٥غٝػا ٍ٤بكٛض ٠ؾدكٚ ،١ٝإٔ يس٣
سه ١َٛبطٜطاْٝا ايععُ ١ْٝ ٢ثابت ١بايكٝاّ بصيوٚ.قس إؾذلنت بطٜطاْٝا ايععُ ٢إٔ األغاؽ ايكاْ ْٞٛملػا٤ي ١املتُٗني ٜٓشكط يف
_____________________________________________________________________________________________

()1ز .عً ٞعبسايكازض ايكٗٛدَ ،ٞكسض غابل ،م .178
( )2زْٜٛ .ؼ ايععاَ ،ٟٚكسض غابل ،م .113-105
()3ز .محٝس ايػعسَ ،ٟكسض غابل ،م  ، 107-105ز .قُٛز ؾطٜـ بػ ،ْٞٛٝاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيْ ،١ٝؿأتٗا ْٚعاَٗا االغاؽَ ،طابع
ضٚظايٛٝغـ اؾسٜس،٠ايكاٖط ،2002 ،٠م .39
٤٧

أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

إْتٗاى (قٛاْني اؿطب ٚأعطاؾٗا ٚقٛاعس ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ،)ٞإٔ تتِ َكاناتِٗ أَاّ احملانِ ايٛاقع ١يف اإلقً ِٝايص ٟأقذلؾت ؾ٘ٝ
اؾطا.ِ٥

)(1

ٚؼت نػط َٔ ططف اإلزاض ٠ايعػهط ١ٜيًس ٍٚاملتشايؿ ١قاَت ايػًطات ايذلن ١ٝبإعتكاٍ عؿطات َٔ ايػٝاغٝني
قاز ٠تطنٝا ،اال إٔ عسٜسا َِٓٗ أطًل غطاس٘ السكا ْتٝذ ١يًتعاٖطات املعاضن ١اييت إْسيعتٚ ،نصيو يعطٚف أخطٚ .٣يف
ْٗاَ ١ٜاٜؼ  1919قاّ ايدلٜطاْ ٕٛٝبٓكٌ ( َٔ )67املعتكًني ٚإستذعتِٗ يف دعٜطَ ٠ايطٚ ١أَانٔ أخطٚ .٣إضتباطا بايتطٛضات
ايػٝاغ ١ٝايالسك ١يف تطنٝا مت اإلتؿام يف ْٗا ١ٜعاّ  1921بني ايدلٜطاْٝني ٚاألتطاى عً ٢إطالم غطاح املعتكًني يف َايطا.أَا
عً ٢قعٝس ايكها ٤ايذلن ،ٞؾكس أقطت احملهُ ١ايعػهط ١ٜيف تطنٝا يف  1919/7/5بإٔ عسزا َٔ ايٛظضاٚ ٤عسز َٔ قاز٠
سعب االؼاز ٚايذلق ٞايصْ ٜٔعطت قهاٜاِٖ عً ٢أغاؽ قاْ ٕٛايعكٛبات ايذلنَ ِٖ ٞصْب ٕٛيف (تٓع ِٝاإلباز ٠اؾُاع١ٝ
()2

ٚتٓؿٝصٖا) أظا ٤األقً ١ٝاألضَٓ.١ٝ

ٚمبٛدب أسهاّ َعاٖس ٠غٝؿط يًػالّ املٛقع ١يف  1920/7/10إعذلؾت تطنٝا باؿل يف احملانُ( ١املاز،)226/٠
ٚأخصت عً ٢عاتكٗا االيتعاّ بتػً( ِٝاألؾدام ناؾ ١املتُٗني بإضتهاب قٛاْني اؿطب ٚأعطاؾٗا)ٖٚ ،ص ٙايعباضَ ٠ؿابٗ ١ملا
ٚضز يف َعاٖس ٠ؾطغا ٟيًػالّ يػٓ .1919 ١إٔ َعاٖس ٠غٝؿط يًػالّ ؾهًت خط ٠ٛاىل األَاّ يف ْكٗا يف املاز 23/٠عً٢
اؿل يف تؿه ٌٝقهُ ١عػهط ١ٜيًٓعط يف قهاٜا املتُٗني يف ايكتٌ اؾُاع ٞاييت سكًت عً ٢األضان ٞاييت ناْت يف
()3

 1914/7/1دع٤ا َٔ أضان ٞايسٚي ١ٝايعجُاَْ ،١ٝع إيتعاّ تطنٝا باإلعذلاف بايٛال ١ٜايكها ١ٝ٥شلص ٙاحملهُ.١

ْٚعطا يعسّ ايتكسٜل عًٖ ٢ص ٙاملعاٖسٚ ،٠إغتبساشلا مبعاٖس ٠يٛظإ املٛقع ١يف  1923/6/22ؾكس با٤ت نٌ اؾٗٛز
املصنٛض ٠يًُػا٤ي ١عٔ ٖص ٙاؾطا ِ٥بايؿؿٌ ،إش تهُٓت املعاٖس ٠اؾسٜس ٠إعالْا باإلعؿا َٔ ٤اؾطا ِ٥ناؾ ١املطتهب ١يف املطسً١
()4

احملكٛض ٠بني ٚ 1914/7/1يػا.1922/11/20 ١ٜ

ؾهال عُا تكسّٖٓ ،اى دٗٛز أخط ٣يعبت زٚضا َُٗا عً ٢ططٜل املػا٤ي ١عٔ اؾطا ِ٥ايسٚي( ١ٝدطا ِ٥اؿطب ٚاؾطاِ٥
نس اإلْػاْ )١ٝنس األقًٝات ،أبطظٖا َكذلسات ايًذٓ ١اإلغتؿاض ١ٜيًشكٛقٝني اييت أغػت غٓ 1922 ١ؼت َعً ١عكب١
األَِٚ ،اييت نًؿت بتؿهْ ٌٝعاّ يًُؤغػات ايكها ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝاييت ططست ؾهط ٠تؿه( ٌٝاحملهُ ١ايعًٝا يًكها ٤ايسٚي،)ٞ
()5

اال إٔ اؾُع ١ٝايعاَ ١يعكب ١األَِ عست شيو غابكا ألٚاْ٘.

_____________________________________________________________________________________________

( )1زازٚاْ ٞت.ؽَ .كسَات ْؿ ٤ٛاالغؼ ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝيًتعكب اؾٓا ٞ٥عٔ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعَ ،١ٝكسض غابل ،م َٚ 180ا ًٜٗٝا.
()2زازٚاْ ٞت.ؽ .املكسض ايػابل ،م َٚ 182ا ًٜٗٝا.
()3ز .سػٓني ابطاٖ ِٝقاحل عبٝس ،اؾطمي ١ايسٚي ،١ٝايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط ،1979 ،٠م .79
()4املكسض ايػابل ،ايكؿشْ ١ؿػٗا.
()5ز .عبسايٖٛاب سَٛس ،االدطاّ ايسٚي ،ٞداَع ١ايهٜٛت ،ايهٜٛت ،1978 ،م َٚ 276ا ًٜٗٝا.
٤٨
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نُا قاَت مجع ١ٝايكاْ ٕٛايسٚيٚ ،ٞاؾُع ١ٝايسٚي ١ٝيًكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥بسضاغَ ١ػأي ١اإلختكام ايكها ٞ٥اؾٓا ٞ٥ايسٚي،ٞ
إش أمثطت دٗٛز ٖاتني اؾُعٝتني عٔ ايتٛقٝع عً ٢إتؿاق ١ٝؼطٚ ِٜعكاب اإلضٖاب عاّ  ،1937اييت ْكت عً ٢إَهاْ ١ٝتأغٝؼ
قهُ ١دٓا ١ٝ٥زٚي ،١ٝاال إٔ ٖص ٙاإلتؿاق ١ٝمل ؼكٌ عًَ ٢كازق ١ايعسز املطًٛب َٔ ايسَ ٍٚا أز ٣ؾُٝا بعس اىل عسّ
()1

غطٜاْٗا.

ٚؾٗست ْٗا ١ٜاؿطب ايعامل ١ٝاألٚىل قٝاّ اجملتُع ايسٚي ٞبٛنع ْعاّ َٔ ايهُاْات ؿُا ١ٜاألقًٝات ،متجٌ أبطظٖا يف
نُإ سل األقًٝات يف اؿٝاٚ ،٠قس ْكت املعاٖسات املدلَ ١بني ايس ٍٚاؿًؿا َٔ ٤دٗٚ ١بٛيٓسا (املازٚ ،)2/٠ضَٚاْٝا
(املازٚ ،)1/٠تؿٝهٛغًٛؾانٝا (املازٚ ،)1/٠قطبٝا ٚنطٚاتٝا ٚغًٛؾٝٓٝا (املاز َٔ)1/٠دٗ ١ثاْ ،١ٝعً ٢إيتعاّ نٌ َٔ بٛيٓسا
()2

ٚضَٚاْٝا ٚتؿٝهٛغًٛؾانٝا بإسذلاّ سكٛم األقًٝات ايك ١َٝٛاييت تعٝـ عً ٢أضانٖ ٞص ٙايبًسإ.

ٚعً ٢ايطغِ َٔ أُٖٖ ١ٝص ٙاملعاٖسات نًٗا بايٓػب ١يألقًٝات املصنٛض ،٠اال أْٗا بكٝت سدلا عًٚ ٢ضم ،نْٗٛا مل ػس
ططٜكٗا اىل ايتطبٝل ايعًُٚ ،ٞنصيو عً ٢ايطغِ َٔ اؾٗٛز اييت بصيت ؾإٔ ايٓعاّ ايٓاظ ٟايص ٟدا ٤اىل غس ٠اؿهِ يف املاْٝا
غٓ 1933 ١مل ٜطتسع عٔ إقذلاف أبؿع اؾطا ِ٥نس األقًٝات ْؿػٗا ،اال إٔ ٖص ٙاؾٗٛز َٚا مياثًٗا نإ شلا ايسٚض املِٗ يف
ايتأثرل يف ايػاغٚ ١املؿهط ٜٔيف إدطا ٤قانُات زٚي ١ٝألَ ٍٚط ٠يف تأضٜذ ايبؿطٚ ١ٜإقطاض أٚ ٍٚثٝك ١زٚي ١ٝغكٛم اؾطاِ٥
نس اإلْػاْ.١ٝ
يكس أغتدسّ َكطًح (اإلباز ٠اؾُاع ،)١ٝايص ٟإبتهط ٙايؿك ٘ٝضٚؾا ٌٝ٥يُٝهني ٚططس٘ يف نتاب٘ (سهِ احملٛض يف أٚضبا
احملتً،)١غرل َط ٠يسٚ ٣نع ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايعػهط ١ٜايسٚي ١ٝيٓٛضَدلز ،اال إٔ ايٓل ايٓٗا ٞ٥شلصا ايٓعاّ
إعتُس َكطًشا َطازؾا ٖ( ٛاؾطا ِ٥نس اإلْػاْٚ)3(،)١ٝشيو نٜ ٞؿٌُ أٜها اإلباز ٠اؾػس ١ٜيألقًٝات ايكٚ ١َٝٛاإلثٓ١ٝ
ٚايعٓكطٚ ١ٜايس ،١ٜٝٓنُا إغتدسّ املسع ٕٛايعاَ ٕٛيف َػاض قانُات ْٛضَدلز بكٛضَ ٠تهطضَ ٠كطًح (اإلباز ٠اؾُاع،)١ٝ
اال إٔ ٖصا املكطًح مل ٜطز يف ايكطاض ايٓٗا ٞ٥يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايعػهط ١ٜايسٚي ١ٝيٓٛضَدلز املتدص يف -9/30

_____________________________________________________________________________________________

()1ز .عً ٞعبسايكازض ايكٗٛدَ ،ٞكسض غابل ،م َٚ 188ا ًٜٗٝا.
()2آباؾٝسظا .أ.ر .محا ١ٜسكٛم األقًٝات يف ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايساخًَٛ ،ٞغه ،1996 ،ٛم ( 18بايًػ ١ايطٚغ.)١ٝ
( )3سسزت املاز 6 /٠ؾكط( ٠ز) َٔ ْعاَٗا األغاؽ اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ١ٝبهْٗٛا "ايكتٌ ،اإلباز ،٠االغذلقام ،االبعازٚ ،غرلٖا َٔ االؾعاٍ غرل
اإلْػاْ ١ٝاملطتهب ١نس ػُع َسْ ٞقبٌ أ ٚأثٓا ٤اؿطب ،أ ٚاالنطٗاز ايكا ِ٥عً ٢أغاؽ غٝاغ ٞأ ٚعٓكط ٟأ ٚز ٜي تٓؿٝصا أل ٟدطمي ١أَ ٚتعًل بأٟ
دطمي ١تسخٌ يف اختكام احملهُ ١غٛا ً٤نإ شيو ايؿعٌ فطَا أ ٚغرل فطّ يف ايكاْ ٕٛايٛط ي يًسٚي ١املطتهب عً ٢أضنٗا ٖصا ايؿعٌ"ْ /كال عٔ:
ز .قُٛز ؾطٜـ بػَ ،ْٞٛٝكسض غابل ،م .314
٤٩

أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

 . 1946/10/1إٕ ايٓعاّ األغاؽ حملهُْٛ ١ضَدلز ٜهتػب أُٖ ١ٝخاق ١عً ٢قعٝس ػػٝس سل األقًٝات يف ايٛدٛز ،نْ٘ٛ
()1

أنس ٟعً ٢نطٚض ٠محاٚ ١ٜدٛز األقًٝات َٔ بطـ اؿهَٛاتٚ ،عس أ ٟإعتسا ٤عًٖ ٢صا اؿل دطمي ١نس اإلْػاْ.١ٝ

املطًب ايجاْٞ
إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا
إٔ عسّ قسض ٠قهُْٛ ١ضَدلز عً ٢إزاَْ ١ا ٜػُ ٢بـ (اإلباز ٠اؾُاع )١ٝزؾع اىل ططح ٖص ٙاملػأي ١عً ٢ايؿٛض بعس
اؿطب ايعامل ١ٝايجاْ ١ٝيف ْطام اؾُع ١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١األَِ املتشس ،٠ؾؿ ٞزٚضتٗا األٚىل املٓعكس ٠يف ْٗا 1946 ١ٜتكسّ ممجًٛ
(نٛبا ٚبُٓا ٚاشلٓس) ()2مبؿطٚع قطاض إغتٗسف ؼكٝل ٖسؾني ،األٜ ٍٚتُجٌ يف اإلعذلاف بإٔ اإلباز ٠اؾُاع ١ٝتعس دطمي ١ميهٔ
إضتهابٗا يف ٚقت ايػًِ ،نُا تطتهب يف ٚقت اؿطبٚ ،ايجاْ ٞبإٔ ٖص ٙاؾطميٜ ١ػط ٟعًٗٝا االختكام ايكها ٞ٥ايعاملَ ،ٞا
()3

ٜع ي إَهاْ ١ٝتعكب َطتهبٗٝا دعاٝ٥ا بكطف ايٓعط عٔ االختكاقني االقًٚ ُٞٝايؿدك.ٞ

ٚيف ن ٤ٛشيو أنست اؾُع ١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١األَِ املتشس ٠يف قطاضٖا املطقِ  )1( 96املتدص يف  1946/12/11عً٢
إٕ  ":إباز ٠اؾٓؼ ايبؿط ٖٞ ٟإْهاض سل ايٛدٛز ؾُاعات بؿط ١ٜبأنًُٗا نايكتٌ ايص ٟميجٌ اْهاض سل ايؿدل يف اؿٝا،٠
ٖصا االْهاض ؿل ايٛدٛز ٜتٓ اؾَ ٢ع ايهُرل ايعاّ يًذُاع ١ايبؿط... ،١ٜإٔ إباز ٠االدٓاؽ دطمي ١يف ْعط ايكاْ ٕٛايسٚيٜ ٞسٜٗٓا
ايعامل املتُسٕٜٚ ،عاقب َطتهبٖٛا غٛا ً٤أناْٛا ؾاعًني أقًٝني أّ ؾطنا ٤ؾٗٝاٚ ،بػض ايٓعط عٔ –قؿاتِٗ سهاَا ناْٛا أٚ
()4

أؾطازا عازٜنيٚ -غٛا ً ٤قاَٛا بإضتهابٗا الغباب تتعًل بايعطم أ ٚايس ٜٔأ ٚايػٝاغ ١أ ٚالغباب أخط."...٣

ٚاملالسغ إٔ ٖصا ايكطاض مل ٜتهُٔ ايتأنٝس عً ٢إَهاْ ١ٝإضتهاب دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝقت ايػًِ ،ؾهال عٔ عسّ
إستٛا ٘٥تٛنٝشا ؾُٝا ٜتعًل باالختكام ايكها ٞ٥ايعامل ،ٞاال أْ٘ تهُٔ تهًٝؿا َُٗا يًُذًؼ االقتكازٚ ٟاالدتُاع ٞيألَِ
املتشس ٠بٛنع إتؿاق ١ٝزٚي ١ٝغكٛم اإلباز ٠اؾُاع.١ٝ
يكس َطت قٝاغْ ١ل اإلتؿاق ١ٝاملصنٛض ٠بجالخ َطاسٌ أغاغ ،١ٝؾؿ ٞاملطسً ١األٚىل ٚنعت غهطتاض ١ٜاألَِ املتشس٠
َؿطٚع اإلتؿاقٚ ،١ٝغاِٖ يف شيو ثالث َٔ ١نباض خدلا ٤ايكاْ : ِٖ ،ٕٛضٚؾا ٌٝ٥يُٝهني ٚ ،بًٝال ٚ ،زا ؾابطٚ ،متت يف املطسً١
ايجاَْ ١ٝطادع ١ايٓل َٔ ططف ؾٓ ١خاق ١ؾهًٗا اجملًؼ االقتكازٚ ٟاالدتُاع ٞيألَِ املتشسٚ ،)ECOSOC( ٠يف
_____________________________________________________________________________________________

( )1ز .قُٛز ؾطٜـ بػ ،ْٞٛٝايتذط ِٜيف ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥ايسٚي ٞمحا ١ٜسكٛم اؾٓػإ ،اجملًس ايجاْ ،ٞزاض ايعًِ يًُالٜني ،برلٚت ،ب.ت.تأضٜذ
ايٓؿط ،م .459
( )2ز .عً ٞمج ٌٝسطب ،ايكها ٤ايسٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥احملانِ اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝزاض املٌٓٗ ايًبٓاْ ،ٞبرلٚت ،2002 ،م ( 335اشلاَـ .)27
( )3ز .سػٓني ابطاٖ ِٝقاحل عبٝسَ ،كسض غابل ،م .261
( )4قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١األَِ املتشس ٠املطقِ  )1( 96املتدص يف .1946/12/11
٥٠
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املطسً ١ايجايج ١بات َؿطٚع اإلتؿاق ١ٝايصٚ ٟنعت٘ ٖص ٙايًذٓ ١أغاغا يًُٓاقؿات اييت دطت يف ْطام ايًذٓ ١ايػازغ ١ايتابع١
يًذُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس ٠املٓعكسْٗ ٠ا ١ٜغٓٚ ،1948 ١ؾٗٝا مت ٚنع ايٓل ايٓٗا ٞ٥يإلتؿاق ،١ٝثِ قسّ يًذُع ١ٝايعاَ ١يألَِ
()1

املتشس ٠يًُكازق ١عً.٘ٝ

يكس أقطت اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشسْ ٠ل إتؿاقَٓ( ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا) يف ،1948/12/9
ٚشيو قبٌ ٚ ّٜٛاسس َٔ إقطاض االعالٕ ايعامل ٞؿكٛم االْػإ ايص ٟمت يف ٚ ،1948/12/10بعس اؿك ٍٛعًٚ ٢ثا٥ل
املكازق ١ايعؿط ٜٔاملطًٛب ١عً ٢أغاؽ املاز َٔ 13/٠اإلتؿاق ١ٝأقبشت ٖص ٙاإلتؿاقْ ١ٝاؾص ٠إعتباضا َٔ .1951/1/12
يكس سسزت املاز َٔ 2/٠اإلتؿاق(١ٝاإلباز ٠اؾُاع )١ٝبهْٗٛا تع ي "أٜا َٔ األؾعاٍ ايتاي ١ٝاملطتهب ١بككس ايتسَرل ايهً ٞأٚ
اؾع ٞ٥ؾُاع ١ق ١َٝٛأ ٚإثٓ ١ٝأ ٚعٓكط ١ٜأ ٚز ،١ٜٝٓبكؿتٗا ٖص:ٙ
(أ) قتٌ أعها َٔ ٤اؾُاع.١
(ب) إؿام أش ٣دػس ٟأ ٚضٚس ٞخطرل بأعها َٔ ٤اؾُاع.١
(ز) إخهاع اؾُاع ١عُسا يعطٚف َعٝؿٜ ١ٝطاز بٗا تسَرلٖا املاز ٟنًٝا ا ٚدعٝ٥ا.
(ز) ؾطض تسابرل تػتٗسف اؿؤ ٍٚز ٕٚإلاب األطؿاٍ زاخٌ اؾُاع.١
(ٖـ) ْكٌ أطؿاٍ َٔ اؾُاع ١عٓ ٠ٛاىل مجاع ١أخط".٣
إٔ ٖصا ايتعطٜـ ٜعس تًدٝكا نبرلا يًٓل املكذلح ،ايصٚ ٟنع٘ خدلا ٤غهطتاض ١ٜاألَِ املتشس ،٠ايص ٜٔقػُٛا اإلباز٠
اؾُاع ١ٝاىل أْٛاع ٖ :ٞاإلباز ٠اؾػسٚ ١ٜايبٛٝيٛدٚ ١ٝايجكاؾ)2(.١ٝاال إٔ ايًذٓ ١ايػازغ ١يًذُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس٠قٛتت
عً ٢إغتبعاز اإلباز ٠ايجكاؾٖ ،١ٝصا عً ٢ايطغِ َٔ نْٗٛا ٚنعت إغتجٓا ً٤عًٖ ٢ص ٙايكاعس ٠ايعاَ ١بايعكاب عٔ (ْكٌ أطؿاٍ َٔ
اؾُاع ١عٓ ٠ٛاىل مجاع ١أخط .)٣نُا قٛت ٚانع ٛاإلتؿاق ١ٝبأغًب ١ٝاألقٛات عً ٢ايتعسٜالت املكذلس ١بؿطب ايٓكط)ٚ( ١
َٔ َؿطٚع اإلتؿاق ١ٝاملتعًك ١بايعكاب عٔ (إؽاش تسابرل َٛدٗ ١م ٛإدباض مجاعَ ١ا عً ٢تطى َػانِٓٗ يتذٓب  ،يف ساي١
ايبكا ،٤ايتٗسٜس بايتعاٌَ ايكاغَ ٞعِٗ)ٚ ،بٗص ٙايكٛض ٠ؾإٔ ٚانع ٞاإلتؿاق ١ٝإغتبعسٚا (ايتطٗرل اإلث ي) َٔ إتؿاق ١ٝاإلباز٠
اؾُاع.١ٝ

_____________________________________________________________________________________________

( )1قُس ق ٞايس ٜٔعٛض ،زضاغات يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥زاض ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط ،1965 ،٠م َٚ 262ا ًٜٗٝا.
( )2ز .قُس عبساملٓعِ عبسايػ ي ،اؾطا ِ٥ايسٚي ،١ٝزضاغ ١يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥زاض اؾاَع ١اؾسٜس ٠يًٓؿط ،االغهٓسض ،2007 ،١ٜم
.595
٥١

أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

ؾهال عٔ ٖصا ٜالسغ إٔ ٚانع ٞاإلتؿاق ١ٝإغتبعسٚا االختكام ايكها ٞ٥ايعامل ٞغكٛم دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝؾؿٞ
املاز َٔ 6 /٠اإلتؿاق ١ٝجيط ٟاالعذلاف باالختكام االقًٚ ُٞٝسسٚ ،ٙنصيو بإختكام احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝإش تٓل ٖصٙ
املاز ٠عً ٢إٔ حيانِ األؾدام املتُٗ ٕٛبإضتهاباإلباز ٠اؾُاع ١ٝاَاّ قهُ ١كٛي ١يتًو ايسٚي ١اييت عً ٢إقًُٗٝا أضتهبت ٖصٙ
اؾطمي ،١أ ٚأَاّ قهُ ١دٓا ١ٝ٥زٚي ١ٝتػطٚ ٟالٜتٗا ايكها ١ٝ٥عً ٢أططاف اإلتؿاق ،١ٝايصٜ ٜٔعذلؾ ٕٛبٗص ٙايٛال ١ٜايكها.١ٝ٥
 َٔٚاملعطٚف إٔ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاملصنٛض ٠مل تهٔ قس أغػت آْصاى بعس ،اال إٔ اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس،٠
بعسَا إؽصت قطاضٖا باملكازق ١عً ٢اإلتؿاق ،١ٝإؽصت قطاضا ٜكه ٞبايعٌُ عًٚ ٢نع َؿطٚع ايٓعاّ األغاؽ شلص ٙاحملهُ،١
ايص ٟإغتُط ايعٌُ بٛنع٘ ْكـ قطٕٚ ،تهًٌ بإقطاض ايٓعاّ األغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف  1998/7/16يف املؤمتط
ايسبًَٛاغ ٞاملٓعكس يف ضَٚا ؼت ضعآَ ١ٜعُ ١األَِ املتشس ،٠ايص ٟأقبح غاضٜا عاّ ٚ .2002قس قهت املاز َ٘ٓ 5 /٠بككط
إختكام احملهُ ١عً ٢اؾطا ِ٥األنجط خطٛض ٠اييت تؿهٌ َٛنع إٖتُاّ اجملتُع ايسٚيٚ ،ٞقس دا٤ت اإلباز ٠اؾُاع ١ٝعً٢
ضأؽ ٖص ٙاؾطاٜٚ،ِ٥ؿهٌ أعها ٤إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا اي 108 ّٛٝزٚي ،١يف سني بًؼ عسز
()1

ايس ٍٚاألعها ٤يف ايٓعاّ األغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي 116 ١ٝزٚي.١

ٚيف ايػٓٛات ايالسك ١بطظت بني َؿٗ( َٞٛاإلباز ٠اؾُاع(ٚ )١ٝاؾطا ِ٥نس اإلْػاْ )١ٝاملطتبطني ٚاملدتًؿني قًَ ١عكس،٠
شيو إٔ اإلباز ٠اؾُاع ١ٝمل جيطِ االعذلاف بٗا يف إتؿاق ١ٝزٚي ١ٝؾشػب ،بٌ ٚتعأَ َع ٖصا االعذلاف أٜها ٚنع ايتعاَات
إناؾ ١ٝنبرلٚ ،٠بهُٓٗا :االيتعاّ بايتكس ٟؾطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝااليتعاّ بإقساض ايتؿطٜعات ايٛطٓٚ ،١ٝإؽاش ايعكٛب ١عٔ
ٖص ٙاؾطميٚ ،١نصيو االيتعاّ بايتعا ٕٚيف ْطام تػً ِٝاجملطَنيٚ ،عً ٢أغاؽ أسهاَاإلتؿاق ١ٝحياٍ اىل قهُ ١ايعسٍ ايسٚي١ٝ
()2

إختكام ايٓعط يف ايٓعاعات ايٓاؾ ١٦بني ايس ٍٚاألعها ٤غكٛم تؿػرل أسهاّ اإلتؿاقٚ ١ٝتطبٝكٗا.

يكس مت االعذلا ف باؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ١ٝيف ايٓعاّ األغاؽ يًُشهُ ١ايعػهط ١ٜايسٚي ١ٝيٓٛضَدلز ،اال إٔ ٖصا
االعذلاف نإ نٝل ايٓطامَ ،ا أز ٣اىل تٛد ٘ٝاالْتكازات اي ٘ٝعٓس االؽاش ايؿعً ٞي٘ٚ ،شيو ساٍ إؽاش ايكطاض يف أ ٍٚقه١ٝ
تعطض اَاّ احملهُ ١املصنٛضٚ .٠ؾهال عٔ ايٓعاّ االغاؽ شلص ٙاحملهُْ ١بعت االيتعاَات األخط ٣املطتبط ١باؾطا ِ٥نس
اإلْػاْ ١ٝآْصاى َٔ ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعطيف.
يكس أؾاضت زٜباد ١اإلتؿاق ١ٝاىل قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس ٠ضقِ ( 96أ) املؤضر يف ٚ ،1946/11/11ؾٗٝا مت
ايتأنٝس عً" ٢إٔ اإلباز ٠اؾُاع ١ٝدطمي ١مبكته ٢ايكاْ ٕٛايسٚي ،ٞتتعاضض َع ضٚح األَِ املتشسٚ ٠أٖساؾٗا ٜٚسٜٗٓا ايعامل
املتُسٕ"..."ٚ ،بإٔ اإلباز ٠اؾُاع ١ٝقس اؿكت ،يف مجٝع عكٛض ايتأضٜذ ،خػا٥ط دػ ١ُٝباإلْػاْ..."ٚ ،"١ٝبإٔ ؼطٜط ايبؿط١ٜ
َٔ َجٌ ٖص ٙاآلؾ ١ايبػٝهٜ ١تطًب ايتعا ٕٚايسٚي."...ٞ
_____________________________________________________________________________________________

(ٖ )1ص ٙاإلسكا ١ٝ٥ست ٢تأضٜذ  2010/3/24يف :ز .عً ٞمج ٌٝسطبَ ،كسض غابل ،م َٚ 360ا ًٜٗٝا.
( )2املٛاز َٔ 9-5 /اإلتؿاق.١ٝ
٥٢
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ٚتهُٓت املاز َٔ 1/٠اإلتؿاق ١ ٝتٛنٝشا َُٗاَ ،ؿاز ٙإٔ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝميهٔ إٔ تطتهب يف ظَٔ ايػًِ أٚ
أثٓا ٤اؿطبَ ،ا جيعًٗا ؽتًـ عٔ (اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ،)١ٝمما سػِ ايٓعاع ايكا ِ٥آْصاى س ٍٛإَهاْ ١ٝتطبٝل َؿٗ ّٛاإلباز٠
اؾُاع ١ٝيف ساي ١إْتؿا ٤ساي ١ايٓعاع املػًح .إٔ ٖصا ي٘ قً ١أٜها مبؿٗ َٞٛايطزع ٚايعكٛب ،١ؾعً ٢أغاؽ ٖص ٙايكً ١أؾاضت
قهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف قطاضٖا املؤضر يف  2007/2/26يف قه( ١ٝايبٛغٓٚ ١اشلطغو نس قطبٝا ٚاؾبٌ األغٛز) اىل أْ٘
ْتٝذ ١يًتٗسٜس بإؽاش ايعكٛب ١ال جيط ٟنُإ ضزع اإلباز ٠اؾُاع ١ٝؾشػب ،بٌ إٔ االيتعاّ بطزع اإلباز ٠اؾُاعٜ١ٝتدص طبٝع١
()1

شات ،١ٝنٜ ْ٘ٛعس "َعٝاضٜا ٚايعاَٝا".

ٚسسزت دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝعًٚ ٢ؾل املاز َٔ 2/٠اإلتؿاق ١ٝبهْٗٛا اؾطمي ١اييت تطتهب بككس (ْ )١ٝايكها ،٤نًٝا
أ ٚدعٝ٥ا ،عً ٢مجاع ١ق ١َٝٛأ ٚإثٓ ١ٝأ ٚعٓكط ١ٜأ ٚزٚ ،١ٜٝٓإؾتًُت املازْ ٠ؿػٗا عً ٢ايعكاب عٔ مخؼ قٛض يإلباز ٠اؾُاع،١ٝ
 ٖٞٚنُا تكسّ :قتٌ أؾطاز َٔ اؾُاع ١املػتٗسؾ ،١إؿام أش ٣دػس ٟأ ٚضٚس ٞخطرل بِٗ ،إخهاع اؾُاع ١عُسا يعطٚف
َعٝؿ ١ٝيتسَرلٖا َازٜا نًٝا أ ٚدعٝ٥ا ،ؾطض تسابرل يًشؤ ٍٚز ٕٚااللاب زاخٌ اؾُاعْ ،١كٌ االطؿاٍ َٔ اؾُاع ١عٓ ٠ٛاىل
مجاع ١اخط.٣
إٕ تعطٜـ اإلباز ٠اؾُاع ١ٝايٛاضز يف املاز َٔ 2 /٠اإلتؿاق ١ٝأثبت ايعَٔ قشت٘ ،ؾعً ٢ايطغِ َٔ ايسعٛات ايطاَ ١ٝاىل
ايتٛغع ؾ ،٘ٝاال أْ٘ أزضز ز ٕٚتعسٜالت يف ٚثا٥ل زٚيَ ١َُٗ ١ٝجٌ ايٓعِ األغاؽ يًُشانِ اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاـاق ١بٛٝغػالؾٝا
ٚضٚاْسا اٚحملهُ ١اؾ ٓا ١ٝ٥ايسٚي .١ٝإٔ ٖص ٙايطغب ١ايٛانش ١يف االبكا ٤عً ٢ايٓل نُا ٖ ٛعً ٘ٝال ٜعٛز اىل ايٓعع ١احملاؾع ١يف
ايعًُ ١ٝايتؿطٜع ١ٝايسٚيٚ ،١ٝأمنا تعٛز اىل إٔ ايجػطات املطتبط ١بايتعطٜـ ايهٝل يإلباز ٠اؾُاع ١ٝاملسضز يف إتؿاق ١ٝاإلباز٠
اؾُاع ١ٝيػٓ 1948 ١قس مت ايعٌُ عً ٢ػاٚظٖا السكأَ خالٍ ايتٛغع ايهبرل يف ؼسٜس َاٖ ١ٝاؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ١ٝيف
ايتػعٓٝات َٔ ايكطٕ املان ،ٞاألَط ايص ٟأز ٣اىل إ اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ١ٝباتت تؿتٌُ عً ٢اؾطا ِ٥املطتهب ١أٜها يف ظَٔ
ايػًِ بايٓػب ١جملاَٝع نبرل َٔ ٠ايٓاؽٖ ،صا ؾهال عٔ ايكٝاّ بايتٛغع املػتُط ألقٓاف ٖص ٙاؾطا ِ٥يف ن ٤ٛتطٛض ايتؿطٜعات
ايسٚي ١ٝيف ْطام سكٛم االْػإْٚ .تٝذ ١يصيو بك ٞايتؿػرل ايكها ٞ٥يًُاز َٔ 2 /٠اإلتؿاق ١ٝنُا نإ عً ٘ٝغابكا َطابكا
يٓٛاٜا ٚانع ٞاإلتؿاق ،١ٝؾايتعطٜـ ،نُا نإ غابكاٜ ،ؿذلض ايكها( ٤ايتسَرل) دػسٜا عً ٢اؾُاع ١بٓا ً٤عًَ ١ْٝ ٢ػبكٚ ،١يٝؼ
االعتسا ٤عًٚ ٢دٛزٖا َٔ ،خالٍ ايتعطض يتكايٝسٖا ايجكاؾ ١ٝأ ٚتطٗرلٖا عطقٝا.
ْٚكت املاز َٔ 3/٠اإلتؿاق ١ٝعً ٢ايعكاب عً ٢اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝاملؿاض ايٗٝا يف املازَٗٓ 2 /٠اٚ ،نصيو عٔ أضبع١
أقٓاف إناؾ( ١ٝخاق َٔ )١دطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝعً ٢ضأغٗا املػاُٖ( ١اإلؾذلاى) يف اإلباز ٠اؾُاع .١ٝأَا األقٓاف
ايجالث ١األخط ٣ؾٗ ٞتتعًل بكٛض اإلباز ٠اؾُاع ١ٝغرل ايتاَ( ١ايتآَط عً ٢إضتهاباإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝايتشطٜض عً٣اإلباز٠
_____________________________________________________________________________________________

()1قطاض قهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝاملؤضر يف  2007/2/26يف قه( ١ٝايبٛغٓٚ ١اشلطغو نس قطبٝا ٚاؾبٌ األغٛز).
٥٣

أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

اؾُاع )١ٝأ ٚغرل املٓتٗٚ ،١ٝشيو يف األسٛاٍ املتهُٓ ١ساالت عسّ إضتهاباإلباز ٠اؾُاع ١ٝبعس (قاٚي ١إضتهاباإلباز ٠اؾُاع،)١ٝ
يصيو ؾإٔ املاز َٔ 2 /٠اإلتؿاق١ٝتعدل عٔ اؾاْب ايطزع ٞيف اإلتؿاقٜٚ .١ٝهتػب سكط ايتشطٜض عً ٢اإلباز ٠اؾُاع ١ٝمبعٝاضٜٔ
ُٖا إٔ ٜه ٕٛايتشطٜض (َباؾطا ٚعًٓٝا) أُٖ ١ٝعً ٢ايكعٝس ايتطبٝك ٞايكها ،ٞ٥ن ٕٛشيو ٜػتبعس ايسؾع عُا ١ٜسط ١ٜايتعبرل.
ٚتأغٝػا عً ٢املبازئ اييت أضغاٖا ايٓعاّ األغاؽ حملهُْٛ ١ضَدلز ْكت املاز َٔ 4/٠اإلتؿاق ١ٝعً ٢عسّ ايسؾع مبٓكب
ضٝ٥ؼ ايسٚي ١أَٓ ٚاقب نباض َٛظؿٗٝا ايعاَنيٚ ،طايبت املاز َٔ 5/٠اإلتؿاق ١ٝايس ٍٚاألعها ٤بإقساض ايتؿطٜعات ايالظَ١
يتطبٝل ْكٛم اإلتؿاقٚ ١ٝا يٓل ؾٗٝا عً ٢تسابرل ؾاعًٚ ،١تٓؿٝصا يصيو عًُت نجرل َٔ ايس ٍٚعً ٢إزضاز ْكٛم اإلتؿاق ١ٝيف
()1

تؿطٜعاتٗا ايعكاب،١ٝ

يف سني ضأ ٣املؿطع يف عسز َٔ ايبًسإ عسّ نطٚض ٠شيو عً ٢إعتباض إٔ دطا ِ٥ايكتٌ ٚايعٓـ اييت

تؿهٌ أغاؽ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝقس تهُٓتٗا تؿطٜعاتٗا ايعكابٚ ١ٝجيط ٟايعكاب عٓٗا بكطاَ ،١األَط ايصٜ ٟع ي ستُ١ٝ
َعاقب ١املصْبني يف إضتهاب دطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاع١ٝدعاٝ٥ا يف األسٛاٍ ناؾ.١
ٜٚتكـ ْل املاز َٔ 6/٠اإلتؿاق ١ٝبهَ ْ٘ٛجرلا يًذسٍ ،ألْ٘ ٜتعًل مبشانُ ١املصْبني بإضتهاباإلباز ٠اؾُاع ١ٝأَاّ قهُ١
كٛي ١يًسٚي ١اييت يف إقًُٗٝا أضتهبت دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝأ َٔ ٚططف "قهُ ١دٓا ١ٝ٥زٚي ١ٝته ٕٛشات إختكام" ،اال أْ٘
بعس سٛاىل عؿط غٓٛات عً ٢إقطاض اإلتؿاق ١ٝضؾهت احملانِ االغطا ١ًٝٝ٥ايسؾع ايص ٟتكسّ ب٘ (أزٚيـ إخيُإ) ايص ٟنإ حيانِ
أَاَٗا بعسّ غطٜإ ٚالٜتٗا ايكها ١ٝ٥عًٚ ،٘ٝشيو عً ٢أغاؽ إٔ ايٓل املصنٛض ٜتعاضض َع االختكام ايكها ٞ٥ايعاملٞ
بايٓػب ١ؾطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝتطبٝكا يصيو أقطت احملهُ ١ايعًٝا يف إغطا ٌٝ٥بأْ٘ بكطف ايٓعط عٔ ْل املازَٔ 6 /٠
()2

اإلتؿاق ١ٝؾإٔ ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعطيف جيٝع األخص باالختكام ايكها ٞ٥ايعامل.ٞ

ٚعًٚ ٢ؾل املاز َٔ 7/٠اإلتؿاق ١ٝتًعّ ايس ٍٚاألعها ٤بايكٝاّ بتػً ِٝاملتُٗني يف إضتهاب دطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاعٚ" ١ٝؾكا
يكٛاْٗٓٝا َٚعاٖساتٗا ايٓاؾص ٠املؿعٖٚ ،"ٍٛصا ايٓل ٜؿٛب٘ ايػُٛض ،اال إٔ ايس ٍٚته ٕٛيف نًَ ٘٥ٛعَ ١بايتعا ٕٚيف تػًِٝ
املعٓٝني يف سايٚ ١دٛز إتٗاَات نسِٖ بإضتهاب دطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاع ١ٝبؿطط َطاعا ٠املبازئ اييت ؼطّ
( ،)refoulementأ ٟعسّ ٚدٛز تٗسٜس سكٝك ٞباالْتٗاى اؾػ ِٝؿكٛم االْػإ يف ايسٚي ١اييت تطايب بايتػً.ِٝ
ٚتتهُٔ املاز َٔ 8/٠اإلتؿاق ١ٝإعالْا بإٔ ايس ٍٚاألعها ٤ميهٓٗا ايًذ ٤ٛاىل األدٗع ٠املدتك ١يف َٓعُ ١األَِ املتشس،٠
ن ٞتتدص  ،باالغتٓاز اىل َٝجاقٗا ،ايتسابرل ايالظَ ١ملٓع أؾعاٍ اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝقُعٗاٚ ،ال ٜعس ٖصا ايٓل ًَعَا يًسٍٚ
()3

املصنٛض ،٠بٌ أْ٘ قًُا ٜػتدسّ عً ٢ايكعٝس ايعًُ َٔٚ ،ٞشيو طًبات ايٛالٜات املتشس ٠االَطنَ ١ٝجال غكٛم زاؾٛض.

_____________________________________________________________________________________________

( )1عجٓا :ضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف ايكاْْٛني ايسٚيٚ ٞايٛط يَ ،كسض غابل.
( )2قطاض قهُ ١أٚضؾً ِٝيف قه( ١ٝاغطا ٌٝ٥نس أزٚيـ إخيُإ) املطقُ )61/40( ١يف ٚ ،1961/12/11قطاض احملهُ ١ايعًٝا يف اغطا ٌٝ٥يف يف
ايكه ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ضقِ ( )61/336يف َاٜؼ .1961
( )3تكطٜط (س ٍٛاالظَ ١يف زاؾٛض) يف  2004/9/9عً٢

ايطابطhttp://geneva.usmission/gov/press2004/0910CrisisinDarfur.htm. :
٥٤
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ٚعًٚ ٢ؾل املاز َٔ 9 /٠اإلتؿاقَٓ ١ٝشت قهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝقالس ١ٝايٓعط يف ايٓعاعات املتعًك ١بتؿػرل اإلتؿاق ١ٝأٚ
تطبٝكٗا أ ٚتٓؿٝصٖاٚ .يف قه( ١ٝايبٛغٓٚ ١اشلطغو نس قطبٝا ٚاؾبٌ األغٛز) ،اييت أنست ؾٗٝا احملهُ ١فسزا عً ٢إٔ ايسٍٚ
َٔ سٝح اؾٖٛط ميهٔ إٔ تطتهب اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝبٓٝت إٔ احملهُ ١تتدص قطاضٖا يف ايكه ١ٝاملصنٛض ٠إغتٓازا اىل أسهاّ
املاز َٔ 9 /٠اإلتؿاق .١ٝدسٜط بايصنط أْ٘ غبل إٔ قسَت حملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝقبٌ ٖص ٙايكه ١ٝعس ٠طًبات غكٛم اإلباز٠
()1

اؾُاع ،١ٝاال أْٗا إؽصت يف ٖص ٙايكه ١ٝؼسٜسا أ ٍٚقطاض ْٗا ٞ٥بٗصا اـكٛم.

أَا بايٓػب ١يًٓكٛم املتبك َٔ ١ٝاإلتؿاق ١ٝؾتتكـ بطبٝعتٗا ايؿٓ ،١ٝؾٗ ٞتتعًل مبػاَ ٌ٥جٌ ْؿط ْل اإلتؿاق ١ٝبعسز َٔ
ايًػاتٚ ،تطبٝكٗا يف االقاي ِٝاييت ال تتُتع عهِ شاتٚ ،ٞغطٜإ اإلتؿاقٚ ،١ٝإعا ٠ايٓعط ؾٗٝاٚ ،ايتكسٜل عًٗٝاٚ .املالسغ إ
اإلتؿاق ١ٝال ؼت ٟٛأْ ١ٜكٛم س ٍٛتعسًٜٗا ،اال إمنشهُ ١ايعسٍ ايسٚي١ٝأداظت يف تكطٜطٖا االغتؿاض ٟغٓ 1951 ١إدطا٤
()2

ايتعس ٌٜعً ٢اإلتؿاق ١ٝبؿطط إٔ ال ٜهَ ٕٛتعاضنا َع َهُ ٕٛاإلتؿاقٚ ١ٝأٖساؾٗا.

إٔ إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا تعس اإلتؿاق ١ٝايسٚي ١ٝاألٚىل  ،اييت إؽصتٗا اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ
املتشس٠يف ْطام سكٛم االْػإ  ،بٌ ٖ ٞاإلتؿاق ١ٝايسٚي ١ٝاالٚىل اييت ضنعت االْتبا ٙعً ٢محا ١ٜاألقًٝات ايكٚ ١َٝٛاإلثٓ١ٝ
ٚايعٓكطٚ ١ٜايس ١ٜٝٓيف ساي ١تٗسٜس ٚدٛزٖاٚ .بٗصا املعٓ ٢ؾإٔ اإلتؿاق ١ٝتتٛاؾل متاَا َع أٖساف األَِ املتشسٚ ،٠نصيو أٖساف
سطن ١ايسؾاع عٔ سكٛم االْػإ املعاقط ٠ايطاَ ١ٝاىل َٛادٗ ١ايتُٝٝع ايعٓكطٖ ،ٟصا ؾهال عٔ إٔ ٖص ٙاإلتؿاق ١ٝأبطظت زٚض
ايكها ٤اؾٓا ٞ٥يف ْطام محا ١ٜسكٛم االْػإ ٚتطٜٛطٖا.
يكس ٚدٗت يالتؿاق ١ٝإْتكازات ٚاغعٚ ،١شيو بايٓعط حملسٚز ١ٜفاالت تطبٝكٗا ،خاق ١بايٓػب ١يعسٜس َٔ ساالت
االْتٗانات اؾػ ١ُٝؿكٛم االْػإ ،اال إٔ ٖص ٙاملؿهً ،١نُا تكسّ ،مل تعاجل َٔ خالٍ ايتٛغع يف تعطٜـ اإلباز ٠اؾُاع ١ٝاٚ
تعس ٌٜاإلتؿاق ،١ٝبٌ َٔ خالٍ ايتٛغع يف َؿٗ ّٛاؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ،١ٝيصيو ؾإٔ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝتتكـ بصاتٝتٗا
ٚمتٝعٖا نُٔ االختكام ايكها ٞ٥يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝايصٜ ٟكتكط عً" ٢أؾس اؾطا ِ٥خطٛضَٛ ٠نع إٖتُاّ اجملتُع
()3

ايسٚي ٞبأغط."ٙ

إٔ قطاضات قهُ ١ايعسٍ ايسٚيٚ ١ٝنصيو احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاـاق ١بٛٝغػالؾٝا ايػابك)4(،١تؤنس عً ٢ايتعاّ
َٛقـ عسّ ايتٛغع يف تؿػرل َؿٗ ّٛاإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝعٔ االَتٓاع عٔ ايتٛغع ؾ ٘ٝبؿُ ٍٛساالت ايتطٗرل اإلث يٚ ،اؿاالت
_____________________________________________________________________________________________

()1ايتكطٜط االغتؿاض ٟحملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف َ ،2007/2/26كسض غابل ،م .230
()2ايتكطٜط االغتؿاض ٟحملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف َ ،1951/5/28كسض غابل ،م .15
( )3املاز 5 /٠ؾكط َٔ )1( ٠ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي.١ٝ
( )4س ٍٛقطاضات احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاـاق ١بٛٝغػالؾٝا ٚاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاـاق ١بطٚاْسا بٗصا اـكٛم أْعط عجٓا :ضزع دطمي١
اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف ايكاْْٛني ايسٚيٚ ٞايٛط يَ ،كسض غابل ،م .255-253
٥٥
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األخط َٔ ٣االعتسا٤ات عً ٢اجملا َٝع ايبؿط ،١ٜاييت تػتٗسف تطسَٓ َٔ ًِٗٝاطل غهٓاِٖٚ ،يٝؼ ايكها ٤عً ِٗٝدػسٜاٚ .يف
ايٛقت شات٘ ،قاَت قهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف تكطٜطٖا االغتؿاض ٟيػٓ 2007 ١بٛنع َؿٗ ّٛناٌَ ٚداَع يطزع (َٓع) اإلباز٠
اؾُاع ١ٝإغتٓازا اىل قٝاغ ١املاز َٔ 1/٠اإلتؿاق)1(،١ٝؾٗص ٙاملاز ٠تٓل عً ٢ايتعاَات ايس ٍٚاملتعًك ١مبٓع اإلباز ٠اؾُاع١ٝ
ٚاملعاقب ١عًٗٝاٖ ،ص ٙااليتعاَات اييت دط ٣تٛغٝعٗا ،بٌ سلًت أٜها تًو األؾعاٍ اييت اقذلؾت خاضز سسٚز أقاي ِٝتًو ايسٍٚ
اييت تػط ٟعًٗٝا ،مبعٓ ٢إٔ إيتعاّ ايس ٍٚبطزع اإلباز ٠اؾُاع ١ٝضبط باإليتعاّ بتٛؾرل اؿُا ١ٜايص ٟإعذلؾت ب٘ اؾُع ١ٝايعاَ١
()2

يألَِ املتشس ٠غٓ،2005 ١ايص ٟسع ٞمبػاْس ٠فًؼ األَٔ ٚتأٜٝس ٙيف ايػٓ ١ايالسك.١

إ إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا ،باإلختالف عٔ أغًب ١ٝاإلتؿاقٝات ايسٚي ١ٝاألغاغ ١ٝاألخط ٣يف
ْطام سكٛم االْػإ ال تتهُٔ آي ١ٝيًطقاب ١عً ٢إْؿاشٖا ،يصيو ػط ٣زٚضٜا ايسع ٠ٛيتأغٝؼ دٗاظ ضقاب ٞشلصا ايػطض عً٢
أغاؽ بطٚتٛن ٍٛتهُ ًٞٝيالتؿاق ،١ٝأ ٚإغتٓازا اىل قطاض َٔ اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس .٠يصيو زعا ايػهطترل ايعاّ يألَِ
املتشس ٠يف  2004/7/12اىل تؿهَٓ ٌٝكب املػتؿاض اـام املع ي بطزع اإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝمت ؼكٝل شيو يف
.2004/8/1
ٚقس انست ؾٓ ١ايتشكٝل ايسٚي ١ٝاـاق ١بساؾٛض ،اييت ؾهًٗا فًؼ األَٔ يف  2004/9/18بٓا ً٤عً ٢قطاض ٙاملطقِ
( ،) 1564يف تكطٜطٖا املٛد٘ اىل ايػهطترل ايعاّ يألَِ املتشس ،٠عً ٢إٔ اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ١ٝميهٔ إٔ ته ٕٛيف بعض
األسٛاٍ دػ ،١ُٝنُا يف دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع .١ٝبٌ إٔ ايًذٓ ١أنست أٜها عً ٢أْ٘ تٓؿأ يف نجرل َٔ األسٛاٍ خالؾات غرل
َجُط ٠إٔ ناْت االْتٗانات املطتهبٜ ١كته ٞإٔ تٛقـ بهْٗٛا دطمي ١إباز ٠مجاع ١ٝأّ (ببػاط )١دطا ِ٥نس اإلْػاْ( ١ٝيٝؼ
()3

اال)،

َا ٜؿرل اىل ايكعٛبات اييت تهتٓـ ععٍ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝعٔ اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ١ٝعً ٢أغاؽ إتؿاقَٓ ١ٝع

دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا.

_____________________________________________________________________________________________

()1ايتكطٜط االغتؿاض ٟحملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف َ ،2007/2/26كسض غابل.
( )2قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس ٠ضقِ ( )1/60يف  )A/RES/60/1( 2005/9/16ؼت عٓٛإ (املػؤٚي ١ٝعٔ محا ١ٜايػهإ َٔ اإلباز٠
اؾُاعٚ ١ٝدطا ِ٥اؿطب ٚايتطٗرل ايعطقٚ ٞاؾطا ِ٥املطتهب ١نس اإلْػاْ.)١ٝ
( )3تكطٜط ايًذٓ ١ايسٚي ١ٝاـاق ١بساؾٛض املؿهً ١بٓا ً٤عً ٢قطاض فًؼ األَٔ ضقِ ( )1564يف  ،2004/9/18املكسّ اىل ايػهطترل ايعاّ يألَِ
املتشس ٠يف  ، 2005/1/25ايص ٟتهُٔ االؾاض ٠غكٛم ٖص ٙاالْتٗانات نصيو اىل "أْٗا يٝػت أقٌ دس َٔ ١ٜدطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝايبؿع."١
٥٦
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املطًب ايجايح
اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝيتطٜٛط َٛادٗ ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيألقًٝات
إٔ إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا يػٓ 1948 ١تعس األغاؽ املعتُس يف ايٓعاّ األغاؽ يًُشهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٚ ،١ٝايتؿطٜعات اؾٓا ١ٝ٥ايٛطٓٚ ،١ٝنصيو املٛاثٝل ايسٚي ،١ٝغُٝا َؿطٚع َس ١ْٚاؾطا ِ٥نس ايػالّ ٚأَٔ
اإلْػاْ ،١ٝيصيو ؾإٔ اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝاييت تهطؽ يتطٜٛط َٛادٗ ١اإلباز ٠اؾُاع١ٝيألقًٝات ٜؿذلض إٔ تٓكب يف املكاّ
األ ٍٚعًٖ ٢ص ٙاإلتؿاقَ ،١ٝع عسّ غض ايٓعط ،بطبٝع ١اؿاٍ ،عٔ ايٓعاّ األغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝبٛقؿ٘ ايٛثٝك١
ايسٚي ١ٝايطٝ٥ػ ١اييت دػست أسهاّ ٖص ٙاإلتؿاق ١ٝايسٚي.١ٝ
ٚتعس َػأي ١تطٜٛط اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝيًتكس ٟيإلباز ٠اؾُاع ١َُٗ ١ٝيًػاٚ ،١ٜشلا األٚي ١ٜٛنُٔ اآليٝات اييت
ميهٔ إٔ تعتُس يف َٛادٗ ١اإلباز ٠اؾُاع١ٝيألقًٝاتٜٚ ،طتبط ٖصا بأغباب ،أبطظٖا:
أٚال :تأنٝس ؾٓ ١اـدلا ٤اييت تهِ  16ؾدك ١ٝزٚي ،١ٝاييت ؾهًٗا ايػهطترل ايعاّ ايػابل ملٓعُ ١األَِ املتشس( ٠نٛيف
عٓإ) ،يسضاغ ١املؿهالت اييت تٛاد٘ ايعامل يف تكطٜطٖا املكسّ يف  2004/12/12عً ٢إٔ َؤغػات األَٔ اؾُاع ٞبست غرل
ؾعاي ١يف قهَ ١ٝهاؾش ١اإلْتٗانات اؾػ ١ُٝؿكٛم االْػإ ٚاإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝاملككٛز ،يف املكاّ األَٓ ،ٍٚعُ ١األَِ
املتشسٚ ،٠املٓعُات اإلقً ١ُٝٝاملعٓ ١ٝبهُإ األََٔٗٓٚ ،ا داَع١ايس ٍٚايعطبَٓٚ ،١ٝعُ ١االؼاز االؾطٜكَٓٚ ،ٞعُ ١ايسٍٚ
()1

االَطٜه.١ٝ

يصيو ؾإٔ ايبت يف َػأي ١تطٜٛط اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي َٔ ١ٝأدٌ ايتكس ٟؾطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٜ ١ٝتطًب َٔ األَِ
املتشس ٠خاق ١ايٓعط ؾٗٝا َٔ ايٓاس ١ٝايتؿطٜع ،١ٝغُٝا ؾُٝا ٜتعًل بإيتعاَات ايسٚ ٍٚاجملتُع ايسٚي ٞعَُٛا أظا ٤محا ١ٜايػهإ
املسْٝني ،األَط ايص ٟإغتسع ٢إقطاض ايسٚض ٠ايػتني يًًذُع ١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١األَِ املتشس ٠املٓعكس ٠يف 2005/9/16-14
األخص بٓٗر َػؤٚي ١ٝاؿُا ،)Responsibility of protect( ١ٜايصَ ٟؿاز ٙإٔ ايػٝاز ٠ايٛطٓ ١ٝال جيب إٔ تػتدسّ
أغاغا يعسّ ايتسخٌ يف َػا ٌ٥اإلباز ٠اؾُاعٚ١ٝدطا ِ٥اؿطب ٚايتطٗرل ايعطقٚ ٞاؾطا ِ٥نس اإلْػاْٚ ،١ٝنصيو زع ٠ٛاجملتُع
()2

ايسٚي ٞاىل زعِ َٓعُ ١االَِ املتشس ٠يف دٗٛزٖا اييت تبصشلا يف قه ١ٝضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع.١ٝ

ثاْٝا :زعا ايػهطترل ايعاّ ملٓعُ ١األَِ املتشس( ٠بإ ن )َٕٛ ٞيف خطاب٘ يف َؤغػ ١غتاًْ ٞيف ْٜٛٛٝضى يف
 2012/1/18ايس ٍٚناؾ ١اىل بصٍ دٗٛز أندل يتذػٝس َػؤٚي ١ٝاؿُا ١ٜعٔ املسْٝني يف تًو اؿاالت ،اييت يف ظًٗا ال ميهٔ
_____________________________________________________________________________________________

( )1تكطٜط ايًذٓ ١املٛغ ّٛبـ( :عامل أنجط أَٓاَ :ػؤٚيٝتٓا املؿذلنَ ،)١تاح عً ٢ايطابط:
http://un.org/arabic/secureworld/report_arabic.pdf
( )2قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١االَِ املتشس ٠ضقِ ( )1/60يف َ ،2005/9/16كسض غابل.
٥٧
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ؿهَٛاتِٗ تٛؾرلٖا شلِ أ ٚعٓسَا ال تطٜس ايكٝاّ بصيو .نُا أنس عً ٢أْ٘ ال ميهٔ يف ايكطٕ اؿازٚ ٟايعؿط ٜٔغض ايٓعط أَاّ
ساالت اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝاؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ،١ٝنُا أؾاض ،ؾُٝا ٜتعًل بكعٛبات تطبٝل ْٗر (َػؤٚي ١ٝاؿُا ،)١ٜاىل ٚدٛز
()1

نجرل َٔ املػا ٌ٥املعكس ٠شات ايطبٝع ١ايٓعطٚ ١ٜايتطبٝك ،١ٝاييت تتطًب إدابات عًَُ ١ٝػبب.١

إٔ ايٓعط يف َػأي ١تطٜٛط اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚيٜ ١ٝؿذلض ز ٕٚؾو زضاغ ١األغؼ ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ،١ٝاملتعًك ١بتعإٚ
ايس ،ٍٚغٛا ً٤أنإ ٖصا يف ْطام َٓعُ ١األَِ املتشس ٠أّ خاضدٗاٚ ،شيو بٗسف ٚنع اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝايؿاعً ١يطزع
دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝاَ ،ا ٜؿهٌ سذط ايعا ١ٜٚيف إغذلاتٝذ ١ٝايس ٍٚاألعها ٤يف َٓعُ ١األَِ املتشس ٠يف
َٛادٗ ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝخاقٚ ،١اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝعاَٚ .١يف االعالٕ املؿاض اي ٘ٝأنس (بإ ن )َٕٛ ٞعً ٢أْ٘ يس ٣ايبت يف
َػأي ١ػػٝس ْٗر (َػؤٚي ١ٝاؿُاٜ )١ٜتٛدب إٔ تٓشكط املُٗ ١املططٚس ١يف ضزع ايعٓـ ،يصيو زعا اىل دعٌ عاّ 2012
عاَا يطزع اؾطا ِ٥ايسٚيَٖٛٓ ،١ٝا ،عًٚ ٢د٘ اـكٛم ،اىل اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايتطٗرل ايعطق.ٞ
إ اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝاملٓؿٛز ٠يتطٜٛط املٛادٗ ١ايسٚي ١ٝؾطا ِ٥اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝميهٔ إٔ ٜٓشكط أُٖٗا ؾُٝا
ٜأت:ٞ
أٚال َٔ :املِٗ إٜال ٤قسض َٔ االٖتُاّ باؾٛاْب اؾسٜس ٠ايتٝأثرلت عً ٢قعٝس ايتطبٝكات ايعًُ ،١ٝالغُٝا غكٛم
قه ١ٝؼسٜس (أضنإ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ،)١ٝخاقٚ ١إٔ ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝتهُٔ تطٜٛطا الضنإ ٖصٙ
اؾطا ِ٥اييت غبل إٔ دطت قٝاغتٗا يف قهُْٛ ١ضَدلزٚ ،نصيو يف ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اـاق ١بٛٝغػالؾٝا ايػابك،١
ٚشيو بإستٛا ٘٥عً ٢أضبع ١أقٓاف َٔ اؾطا ِ٥ايسٚي ،١ٝدا٤ت عً ٢ضأغٗا دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝشيو يف املاز 5 /٠ؾكط٠
(/1أ) َٔ ايٓعاّ االغاؽ.
إٔ ايٛقـ ايتؿك ًٞٝالضنإ اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝاملصنٛض ٠يف االسهاّ ايعاَ( ١ايكػِ ايعاّ) َٔ ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ١
اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيَ ،١ٝكاضْ ١بايٓعِ االغاؽ يًُشانِ اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝاـاقٜ ١تٛاؾل ز ٕٚؾو َع َتطًبات َبسأ َؿطٚع١ٝاؾطاِ٥
ٚايعكٛباتٚ .يهٔ املالسغ إٔ تعطٜـ اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف املاز َٔ 6 /٠ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٜ ١ٝتطابل متاَا
َع ايتعطٜـ املسضز يف املاز َٔ 2 /٠إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عً ،٘ٝؾُٝا عسا زَر املازتني َٔ 3 ،2
اإلتؿاق ١ٝيف َازٚ ٠اسسٚ)2( .٠يف ايٛقت ْؿػ٘ٚ ،مبا ٜتعاضض َع شيوٜ ،السغ إٔ عٓاقط أضنإ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع،١ٝ
ٚدطا ِ٥اؿطبٚ ،اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ،١ٝاملسضد ١يف ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝدط ٣ايعٌُ عً ٢تطٜٛطٖا،
ٚخاق ١مبا ٜتٛاؾل َع قٛاعس االدطا٤ات ٚاالثبات ،أ ٟقبٌ ْؿاش ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُٖٚ .١صا األَط أز ٣اىل ايتكً،ٌٝ
ٚبؿهٌ ًَشٛظ َٔ ،ايسٚض ايص ٟميهٔ إٔ تًعب٘ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝيف تػبٝب ايعكاب املتدص عٔ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع.١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

(َ )1تاح عً ٢ايطابطhttp://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16019#.VkTrAhChfmI :
( )2ز .قُٛز ؾطٜـ بػَ ،ْٞٛٝسخٌ يسضاغ ١ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاالْػاَْ ،ٞكسض غابل ،م .93
٥٨
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إٕ اؾاْب االجياب ٞاملِٗ يف ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيٜ ١ٝتُجٌ يف إٔ قػُ٘ ايعاّ ٜتهُٔ املبازئ ايطٝ٥ػ،١
َجٌ َبسأ َؿط ٚع ١ٝاؾطاٚ ِ٥ايعكٛبات ،االعتسا٤ات االدطاَ ،١ٝاملػاُٖ ١ؾٗٝاَ ،ػؤٚي ١ٝايطؤغاٚ ٤ايكاز ،٠عسّ ايسؾع بايتكازّ،
ايطنٔ املعٓ ٟٛيًذطمي.. ،١اخل ٖٞٚ ،تعس ػػٝسا يًددل ٠املذلانُ ١يف ٖصا اجملاٍٚ ،الغُٝا ايتطبٝكات ايكهاٖٚ ،١ٝ٥صا إغتبعس
ايسٚض ايص ٟناْت قهُٜٛ ١غػالؾٝا ايػابك ١تك ّٛب٘ َجال بٛنعٗا َجٌ ٖص ٙاملبازئ يف َػاض احملانُات ايسٚي ١ٝاؾاض.١ٜ
ثاْٝاٜ :عس (تٗذرل ايػهإ ٚاؾطا ِ٥اؾٓػ )١ٝعًٚ ٢ؾل ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي( َٔ ١ٝاؾطا ِ٥نس
اإلْػاْٚ ،)١ٝيهٔ يف املُاضغ ١ايعًُ ١ٝتطتهب ٖص ٙاؾطا ِ٥يف َػاض االغتدساّ ايٛاغع ٚاملٓعِ يًك ٠ٛنس ايػهإ املسْٝني.
ٚيف نجرل َٔ األسٛاٍ تطتهب ٖص ٙاؾطا ِ٥باالضتباط َع إضتهاب دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع.١ٝ
ٚبٗصا اـكٛم ٜالسغ إٔ احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاـاق ١بطٚاْسا قس تٛغعت يف ؼسٜس أضنإ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع١ٝ
نْٗٛا أزضدت ؾٗٝا أٜها االغتكاب ٚاالؾعاٍ اؾٓػ ١ٝاملٗ ١ٓٝيهطاَ ١اجملٓ ٢عً ،ِٗٝإش أنست يف أسس أسهاَٗا عً" ٢إٔ
االغتكاب ٚايعٓـ اؾٓػ ٞناْا دع٤ا ال ٜتذعأ عٔ اـط ١ايطاَ ١ٝاىل إباز ٠مجاع ١ايتٛتػٖٚ ،ٞص ٙاالعُاٍ ناْت َٛدٗ١
()1

خاق ١نس ْػا ٤ايتٛتػٚ ،ٞعًُت بؿهٌ َباؾط عً ٢إبازتِٗٚ ،بايتاي ٞعً ٢إباز ٠ايتٛتػ ٞبٛقؿٗا (مجاع.")١

إٔ َؿٗ( ّٛايتطٗرل ايعطق )ٞايصٚ ٟنعت٘ قهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف (قه ١ٝايبٛغٓٚ ١اشلطغو نس قطبٝا ٚاؾبٌ األغٛز)
ٜهتػب أُٖ ١ٝنبرلٖ )2(،٠صا عًُا أْ٘ مل حيكٌ بعس عً ٢ايعٓا ١ٜاملتطًب ١عً ٢قعٝس ايكاْ ٕٛايسٚي .ٞإٔ ايسٚض ايص ٟتك ّٛب٘
ٖص ٙاحملهُ ١عً ٢قعٝس تؿػرل إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا ٜتكـ ٖ ٛاآلخط باُٖ ١ٝنبرل ،٠اال أْ٘ مل
ٜؿهٌ ؿس اآلٕ أغاغا يعس (ايتطٗرل ايعطقْ )ٞؿاطا شا قً ١باإلباز ٠اؾُاعْٚ .١ٝط ٣إٔ ٖصا املٛقـ ايػًيب َٔ ٖص ٙاملػأي١
قس ٜتعاضض َع قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١االَِ املتشس ٠ضقِ ( )121/47املتدص يف  ،1993/2/7ايص ٟعست ؾ( ٘ٝايتطٗرل
()3

ايعطق َٔ )ٞقٛض اإلباز ٠اؾُاع.١ٝ

ؾهال عٔ ٖصاٚ ،يػطض ايٓعط يف ٖص ٙاملػأي َٔ ١اؾٛاْب ناؾ َٔ ،١املتٛدب ضبط شيو بأسهاّ املاز( 7 /٠ز) َٔ
ايٓعاّ األغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝاييت ٚقؿت (ايتطٗرل ايعطق )ٞبإغتدساّ عباضات (تطس ٌٝايػهإ أْ ٚكٌ ايػهإ
بايك ٖٞٚ ،)٠ٛاملاز ٠اييت أزضدت ؼت باب (اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ .)١ٝإٔ ٖصا ٜططح ز ٕٚؾو تػاؤال عٔ تًو اؿاالت اييت
يف ظًٗا ٜؿهٌ (ايتطٗرل ايعطق )ٞقٓؿا َٔ اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝالغُٝا عٓسَا ٜتعًل بذلس ٌٝايؿعٛب األقًَٓ َٔ ١ٝاطل غهٓاٖا
ايتكًٝس.١ٜ
_____________________________________________________________________________________________

)1(Prosecutor v. akayesu. Para.933
( )2ايتكطٜط االغتؿاض ٟحملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف َ ،2007/2/26كسض غابل.
)3(Doc.S/25274,10.02.1993
٥٩

أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

يصيوٜ ،كذلح إٔ تك ّٛؾٓ ١ايكاْ ٕٛايسٚي ٞملٓعُ ١األَِ املتشس ،٠اييت تهطًع بٛنع َؿطٚع َس ١ْٚاؾطا ِ٥نس
ايػالّ ٚأَٔ اإلْػاْ ٖٞٚ ،١ٝتك ّٛبصيو َٓص بسا ١ٜاـُػٓٝات َٔ ايكطٕ املان ،ٞبإزضاز دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف املؿطٚع
املصنٛض بٛقؿٗا قٓؿا َػتكال ٚقاُ٥ا عس شات٘ َٔ اؾطا ِ٥ايسٚيٚ ،١ٝشيو بٗسف األخص بايٓٗر ْؿػ٘ ،احملسز يف ايٓعاّ األغاؽ
يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝغكٛم دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع.١ٝ
ٚيف ايٛقت ع َٔ ،٘ٓٝاملِٗ َطاعا ٠أسهاّ املازَ َٔ 17 /٠ؿطٚع املس( ١ْٚسػب ايكٝػ ١ايٓٗا ١ٝ٥املكط ٠غٓ،)1996 ١
اييت عست اإلباز ٠اؾُاع ١ٝقٓؿا َػتكال َٔ اؾطا ِ٥ايسٚي ،١ٝايصٜ ٟتُٝع بأضنإ َػتكً ١ؽتًـ عٔ أضنإ غرلٖا َٔ اؾطا.ِ٥
بعباض ٠أخط ،٣يكس سسزت اإلباز ٠اؾُاع ١ٝبٛقؿٗا دطمي ١قا ١ُ٥بصاتٗا عً ٢قعٝس ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ،ٞشيو بإقطاض إتؿاقَٓ ١ٝع
دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا عاّ ٚ ،1948نطغت يف َؿطٚع َس ١ْٚاؾطا ِ٥نس ايػالّ ٚأَٔ اإلْػاْ ١ٝاملاز/٠
 17اييت إختكت بٗص ٙاؾطميٚ ١سسٖاٚ ،يهٔ املالسغ إٔ ٖص ٙاؾطميٚ ١ضزت يف ايكػِ ايجاَْ َٔ ٞؿطٚع املس ١ْٚايص ٟحيٌُ
عٓٛإ (اؾطا ِ٥نس ا يػالّ ٚأَٔ اإلْػاْ ،)١ٝايصٜ ٟتهُٔ أْٛاعا َتعسز َٔ ٠اؾطا:ٖٞ ِ٥دطمي ١ايعسٚإ(املاز ،)16 /٠اإلباز٠
اؾُاع( ١ٝاملاز ،)17 /٠اؾطا ِ٥نس اإلْػاْ( ١ٝاملاز،)18 /٠اؾطا ِ٥نس َٛظؿ ٞاألَِ املتشس( ٠املاز ،)19 /٠دطا ِ٥اؿطب
(املاز.)20 /٠
ٚبٗص ٙايكٛض ،٠إٔ إزضاز دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف ْطام اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝاملصنٛضٚ ،٠ؼت عٓٛإ ٖ( ٛاؾطا ِ٥نس
ايػالّ ٚأَٔ اإلْػاْ َٔ ، ٖٛٚ ،)١ٝباب االؾاض ،٠ايعٓٛإ ْؿػ٘ ايص ٟحيًُ٘ َؿطٚع املسْ ١ْٚؿػ٘ ،إمنا ٜع ي ايطدٛع فسزا اىل
املػأي ١شاتٗا اييت ططست يًٓكاف عٓس إؽاش قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس ٠ضقِ ( )1/96عاّ َ ٖٞٚ ،1946ػأي١
()1

االختكام ايكها ٞ٥ايعاملٚ ،ٞشيو يف نَ ٤ٛكذلح (نٛبا ٚبُٓا ٚاشلٓس) املتكسّ شنط.ٙ

ٚتأغٝػا عًَ ٢ا تكسّ َٔ ،ايهطٚض ٟععٍ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝعٔ غرلٖا َٔ اؾطا ِ٥ايسٚيٚ ،١ٝعًٚ ٢د٘
اـكٛم عٔ اؾطا ِ٥نس اإلْػاْٚ ،١ٝشيو بٗسف تطبٝل االختكام ايكها ٞ٥ايعامل ٞعً ٢دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝيف سني إٔ
اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝاألخطٜ ٣ػط ٟعًٗٝا َبسأ االقً ١ُٝٝأَ ٚبسأ ايؿدك.١ٝ
ثايجآَ :املِٗ يف ايُٓٛشز ايكاْ ْٞٛؾطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝإبطاظ زليت (ايٓ ١ٝاالدطاَٚ ١ٝإضتباط اؾطمي ١بعَٔ اؿطب)،
ايًتني يف نُٗ٥ٛا ميهٔ ععٍ ٖص ٙاؾطمي ١عٔ اؾطا ِ٥نس اإلْػاْٚ ،١ٝشيو عً ٢ايطغِ َٔ إٔ املاز َٔ 1 /٠إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي١
اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا ْكت عً ٢إٔ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝميهٔ إٔ تطتهب يف ٚقت ايػًِ ٚاؿطب عً ٢سس
غٛا.٤
_____________________________________________________________________________________________

( )1أْعط يف شيو ؼؿعات ايٛالٜات املتشس ٠االَطٜه ١ٝعً ٢إْؿا ٤قهُ ١دٓا ١ٝ٥زٚي ١ٝؽتل باؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝيس :٣ز .محٝس ايػعسَ ،ٟكسض
غابل ،م ٚ ،178سَ ٍٛؿطٚع املس ١ْٚأْعط املكسض ْؿػ٘ م .179-163
٦٠
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إٔ َطاعاٖ ٠اتني ايػُتني إمنا ٜع ي إٔ تهٝٝـ االْتٗانات املطتهب ١بٛقؿٗا إباز ٠مجاع ١ٝغٛف ئ ٜتطًب اضتباط ٖصٙ
اؾطمي ١بعَٔ اؿطب ،نُا ٖٚ ٛدٛب ٞيف عسٜس َٔ اؿاالت املطتبط ١باثبات إضتهاب اؾطا ِ٥نس اإلْػاْٖٛٚ ،١ٝاملعٝاض ايصٟ
نإ سازلا يف عسّ ايٓل عً ٢دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١ايعػهط١ٜايسٚي ١ٝيف ْٛٝضَدلزٖ ،صا
عً٣ايطغِ

َٔ

إٔ

دًػات

احملانُات

تهُٓت

اىل

االؾاض٠

ٖصٙ

اؾطمي١

َطاضا

ٚتهطاضا.

ٚبٗصا اـكٛم ٜالسغ إٔ ْل املاز َٔ 1 /٠اإلتؿاق ١ٝؾُٝا ٜتعًل باَهاْ ١ٝإضتهاب دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف ظَٔ ايػًِ أٚ
اؿطب مل ٜططح ع ً ٢ايكعٝس ايٓعط ٟيًٓكافَ ،ا ٜػتسع ٞايٓعط يف َس ٣زقَ ١هُٖ ٕٛص ٙاملازٚ ٠قشتٖ٘ .صا عًُا إٔ ايٓعاّ
االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝمل ٜؿط اىل ظَإ غطٜإ إختكاقٗا بايٓػب ١ؾطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝؾٌٗ ٖ ٛيف ظَٔ ايػًِ
()1

أّ ظَٔ اؿطب؟ أّ يف اؿايتني؟

أَا بايٓػب ١يهطٚض ٠إبطاظ زل( ١ايٓ ١ٝاالدطاَ )١ٝيف ايُٓٛشز ايكاْ ْٞٛؾطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝاملؿاض ايٗٝا يف املاز2 /٠
َٔ اإلتؿاق ،١ٝأ ١ْٝ ٟايكها ٤عً ٢اؾُاع ١املػتٗسؾ ١بٛقؿٗا نصيو ،ؾإٔ شيو ٜٗسف اىل يؿت االْتبا ٙاىل أُٖ ١ٝتطٜٛط
األغؼ ايٓعط ١ٜاييت ٜك ّٛعًٗٝا ػط ِٜاالْتٗانات اييت تعس إباز ٠مجاعٚ ،١ٝشيو مبطاعا ٠ايعطٚف ناؾ ١اييت تطتهب يف ظًٗا
األعُاٍ االدطاَٚ ،١ٝإَهاْ ١ٝتهٝٝؿٗا بٛقؿٗا إباز ٠مجاعٚ ،١ٝيٝؼ ايعٌُ عً ٢تٛقٝؿٗا نذطا ِ٥نس اإلْػاْ ،١ٝنُا ٜالسغ
ٖصا غرل َط ٠يف قانُات ٜٛغػالؾٝا ٚضٚاْساٚ .ميهٔ إٔ ٜالسغ يف عسز َٔ األسٛاٍ َجال ايتعاضض يف ايكطاضات اييت إؽصتٗا
()2

احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاـاق ١بٛٝغػالؾٝا ٚشيو عً ٢أغاؽ (ايٓ ١ٝاالدطاَ.)١ٝ

يصيو ؾإٔ ؾطظ زليت (ايٓ ١ٝاالدطاَٚ ١ٝظَٔ اؿطب) ٚبٝإ ايذلابط بُٗٓٝا ٜؿهالٕ َعٝاضا َُٗا يتهٝٝـ اؾطا ِ٥بٛقؿٗا
إباز ٠مجاعٚ،١ٝيف ايتطب ٝل ايكهاٜ ٞ٥السغ إٔ َطاعا ٠تٛاؾط ٖاتني ايػُتني ٖ ٞاييت تؿهٌ االغاؽ يًكطاضات ايكها ١ٝ٥اييت
إؽصتٗا احملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ١ٝاـاق ١بٛٝغػالؾٝا عً ٢غب ٌٝاملجاٍٚ ،اييت مبكتهاٖا عست نجرل َٔ االْتٗانات االدطاَ١ٝ
دطا ِ٥نس اإلْػاْٚ ،١ٝشيو عً٣ايطغِ َٔ تٛاؾط أضنإ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝؾٗٝاَ ،ا ٜؿرل بطبٝع ١اؿاٍ اىل ايذلابط بني
اؾطا ِ٥نس اإلْػاْٚ ١ٝظَٔ اؿطبٚ ،عسّ تٛاؾط ٖصا االضتباط ؾُٝا ٜتعًل ظطمي ١اإلباز ٠اؾُاع.١ٝ
ضابعا :إٔ َٔ أبطظ ايجػطات اييت تعاَْٗٓ ٞا إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا ٖ ٛعسّ إستٛاٗ٥ا عً٢
أسهاّ قسزٚٚ ٠انش ١بكسز ضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٖ ،١ٝصا عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ٖص ٙاإلتؿاق ١ٝدا٤ت ؼت عٓٛإ (َٓع)
دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا ،ؾٗ َٔ ٞسٝح االغاؽ ال تتعًل بايطزع (املٓع) بكسض َا تتعًل بايعكاب ،إش إستٛت
عً ٢عسز َٔ االسهاّ ايعاَ ١غكٛم ايعكاب عٔ اإلباز ٠اؾُاع.١ٝ
_____________________________________________________________________________________________

( )1ز .عً ٞمج ٌٝسطبَ ،كسض غابل ،م َٚ 338ا ًٜٗٝا.
( )2عجٓا :ضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف ايكاْْٛني ايسٚيٚ ٞايٛط يَ ،كسض غابل ،م َٚ 254ا ًٜٗٝا.
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أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

ٚيعٌ َٔ املِٗ بٗصا اـكٛم ،إٔ ؼت ٟٛاإلتؿاق ١ٝعً ٢أسهاّ ؼسز ؾٗٝا ايتعاَات ايس ٍٚاالعها ٤يف اإلتؿاق١ٝ
غكٛم ضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع َٔٚ ،١ٝشيو عً ٢غب ٌٝاملجاٍ ايتعاَٗا مبٓع أ ٚؼط ِٜايسعا ١ٜاىل ايهط ٙايعٓكطٟ
ٚايتشطٜض عًَ ٖٛٚ ،)٘ٝا تسعَٓ ٛعُ ١ايْٛٝػهَ ٛجال بكٛضَ ٠تٛاقً ١اىل َهاؾشتٖ٘ )1(،صا عًُا إٔ املاز َٔ 3 /٠اإلتؿاق١ٝ
تٓل عً ٢ػط( ِٜايتشطٜض عً ٢اإلباز ٠اؾُاع ،)١ٝايصٜ ٟتشكل بؿهٌ َباؾط ٚعً يَ ،ا ٜعٗط يف ايٛقت ْؿػ٘ أُٖ ١ٝاملكذلح
املططٚح ٚأُٖٝت٘.
يكس ؾٗست َطسً ١إعساز َؿطٚع اإلتؿاق ١ٝططح مجً َٔ ١املكذلسات املطتبط ١بصيو ،اال إٔ املػٛز ٠ايٓٗا ١ٝ٥يالتؿاق ١ٝمل
تتهُٔ غ ٣ٛاالسهاّ ايعاَ ١غكٛم ايتشطٜض ايعً ي ٚاملباؾط عً ٢إضتهاباإلباز ٠اؾُاعٚ .١ٝيهٔ طاملا إٔ تهٝٝـ االؾعاٍ
بٛقؿٗا إباز ٠مجاعٜ ١ٝتطًب إغتعٗاض ايٓ ١ٝاالدطاَ ١ٝبإباز ٠اؾُاع١املػتٗسؾ ١نًٝا أ ٚدعٝ٥ا ،يصيو َٔ املِٗ األخص بتذطِٜ
(ايسعا ١ٜيًهط ٙايعٓكطٚ ٟايتشطٜض عً )٘ٝبٛقؿُٗا َٔ ايتسابرل ايطاَ ١ٝاىل ضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝشيو إٔ ايسعا١ٜ
ٚايتشطٜض املصنٛضٜ ٜٔػبكإ يف نجرل َٔ اؿاالت إضتهاباإلباز ٠اؾُاع ١ٝبايٓػب ١يًذُاعات املػتٗسؾٚ .١بٗصا اـكٛم
سسزت املاز 1 /٠ؾكط َٔ )1( ٠إتؿاق ١ٝايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع ايعٓكط ٟيػٓ 1965 ١بإٕ (ايتُٝٝع ايعٓكطٖٛ )ٟ
"متٝٝع أ ٚاغتجٓا ٤أ ٚتكٝٝس أ ٚتؿهٜ ٌٝك ّٛعً ٢أغاؽ ايعطم أ ٚايً ٕٛأ ٚايٓػب أ ٚاألقٌ ايك َٞٛأ ٚاالث ي ٜٚػتٗسف أٚ
ٜػتتبع تعط ٌٝأ ٚعطقً ١االعذلاف عكٛم اإلْػإ ٚاؿطٜات األغاغ ١ٝأ ٚايتُتع بٗا أ ٚمماضغتٗا ،عً ٢قسّ املػاٚا ،٠يف املٝسإ
ايػٝاغ ٞأ ٚاالقتكاز ٟأ ٚاالدتُاع ٞأ ٚايجكايف أ ٚيف أَٝ ٟسإ آخط َٔ َٝاز ٜٔاؿٝا ٠ايعاَٖٚ)2(،"١صا ٜتٛاؾل متاَا َع ٚقـ
اؾُاع ١املػتٗسؾ ١يف املاز َٔ 2 /٠إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا.
خاَػا َٔ :ايهطٚض ٟايتأنٝس عً ٢أَُٖ ١ٝػا٤ي ١ايس ٍٚبكسز تٓؿٝصٖا اليتعاَاتٗا ( ،)erga omnesؾؿ ٞايٛقت
ايصٜ ٟعٌُ اجملتُع ايسٚي ٞعً ٢تٛطٝس قسضات ايس ٍٚاملػتكً ،١ؾأْ٘ ٜطايبٗا بتٓؿٝص ايتعاَاتٗا أظا ٤نُإ َكاحل ايبؿط ١ٜمجعا،٤
ٚيف ْطاقٗا بطبٝع١اؿاٍ َٛادٗ ١دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝاييت نُا ٚقؿتٗا زٜباد ١إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝبأْٗا دطمي١
زٚي ،١ٝتػببت يف خػا٥ط دػ ١ُٝيإلْػاْ ١ٝعًَ ٢ط ايعكٛضٚ ،إٔ ؼطٜط ايبؿطَ َٔ ١ٜجٌ ٖص ٙاآلؾ ١ايبػٝهٜ ١تطًب ايتعإٚ
ايسٚي.ٞ
إٔ ؼً ٌٝإتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝاٚ ،نصيو ايٓعاّ االغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي١ٝ
ٚايكطاضت ايكازض ٠عٔ َٓعُ ١األَِ املتشس ٠أ ٚاملًتكٝات ايسٚيٚ ١ٝاإلقً ١ُٝٝاملتعسزٜ ٠ؤنس َٔ دٗ ١عً ٢نطٚضٚ ٠دٛز
_____________________________________________________________________________________________

( )1س ٍٛدٗٛز ايْٛٝػه ٛيف َٛادٗ ١ايهط ٙايعٓكط ٟعً ٢ايطابط:
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international?utm_campaign days/international-day-for-the-elimination-of-racial-discrimination/
=social&utm _medium _MzY1MTc0MA%3D%3D&utm _content=engagor =engagor&utm
_source=twitter
(ْ )2ل اإلتؿاق ١ٝعً ٢ايطابطhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html:
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االيتعاَات ايسٚي ١ٝغكٛم َػؤٚي ١ٝاجملتُع اي سٚي ٞعٔ ضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا َٔٚ ،دٗ ١ثاْ ١ٝعً٢
أُٖ ١ٝتٓؿٝصٖا يف ايٛاقع ايعًُ.ٞ
غازغا :يكس إْكهت عً ٢إقطاض إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا عكٛز طَٓ( ١ًٜٛص عاّ ٚ 1948ؿس
اآلٕ)ٚ ،خالٍ ٖص ٙايؿذل ٠ايعَٓ ١ٝايط ١ًٜٛبطظت َؿاٖ ِٝدسٜس ٠بايٓػب ١يًذُاع ١املػتٗسؾ ١يف دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف املاز/٠
 َٔ 2اإلتؿاق ،١ٝمل تهٔ َططٚس ١عٓس إقطاض اإلتؿاقٚ ،١ٝتؿهٌ ايتطبٝكات ايكها ١ٝ٥أغاغا َُٗا يًػا ١ٜبايٓػب ١يتطٜٛط َؿّٗٛ
اؾُاع ١املػتٗسؾٚ ،١ميهٔ االؾاض ٠بٗصا اـكٛم اىل َػاُٖ ١احملهُ ١ايسٚي ١ٝاـاق ١بطٚاْسا يف إناؾتٗا َؿٗ( ّٛاؾُاع١
املػتكط ٠أ ٚايجابت )1(،)١األَط ايصٜ ٟػِٗ يف تٛغٝع سًك ١اؾُاعات املؿُٛي ١باؿُا ١ٜيف اإلتؿاق َٔ ١ٝاإلباز ٠اؾُاع.١ٝ
غابعا :إٔ ايكها ٤عً( ٢اـكا٥ل ايجكاؾ )١ٝيًذُاعات املؿُٛي ١باؿُا ١ٜيف اإلتؿاقٜ ١ٝؿهٌ داْبا نبرلا يف ايٓ١ٝ
االدطاَ ١ٝبايكها ٤عًٖ ٢ص ٙاؾُاعاتٖٚ .ص ٙاملػأي ١تطًل عًٗٝا يف ايؿك٘ ايكاْ ْٞٛتػُ( ١ٝاإلباز٠ايجكاؾَ ٖٞٚ)2(،)١ٝجاض ْكاف،
الغُٝا يف َؤيؿات ايكاْ ٕٛايسٚي ٞايكازض ٠يف ايس ٍٚايػطبٚ ،١ٝمل ؼػِ بعس.
اؾسٜط بايصنط إٔ قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس ٠ضقِ ( )1/96يػٓ 1946 ١سسز اإلباز ٠اؾُاع ١ٝبهْٗٛا دطمي١
تكذلف نس اؾُاعات ايس ١ٜٝٓأ ٚايعٓكط ١ٜأ ٚايػٝاغ ١ٝأ ٚغرلٖا ،مبعٓ ٢إٔ ايكطاض ايسٚي ٞاملصنٛض بإغتدساَ٘ عباض( ٠أٚغرلٖا)
قس سلٌ قٛض اإلباز ٠اؾُاع ١ٝناؾ ،١مبا ؾٗٝا (اإلباز ٠ايجكاؾ ،)١ٝاال أْ٘ َٔ املػتبعس بطبٝع ١اؿاٍ إعتُاز ٖصا ايكطاض يف تهٝٝـ
االؾعاٍ ايطاَ ١ٝاىل تسَرل اـكا٥ل ايجكاؾ ١ٝيًذُاع ١املػتٗسؾ ١يف اإلتؿاق ١ٝبٛقؿٗا إباز ٠مجاعٚ ،١ٝشيو ألٕ إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي١
اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب ٖ ٞاملعٓ ١ٝبايتطبٝل َٔ دٗ ،١نْٗٛا سًت قٌ ايكطاض املصنٛض ايصَٗ ٟس يٛنعٗا ٚإقطاضٖأَٚ ،
دٗ ١ثاْ ١ٝأْاإلتؿاق ١ٝايسٚي ١ٝتػُ ٛعً ٢ايكطاضاتٚ ،إٔ ناْت قازض ٠عٔ اؾُع١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١األَِ املتشس.٠
ٚيهٔ بػض ايٓعط عٔ املٛقـ ايػًيب يٛانع ٞاإلتؿاقٖ َٔ ١ٝص ٙاملػأي ،١اال إٔ ٖص ٙاإلتؿاق ١ٝتهُٓت يف املاز2 /٠
(ٖـ) داْبا َٓٗا ؾُٝا ٜتعًل ب تشطْ( ِٜكٌ أطؿاٍ َٔ اؾُاع ،١ٝعٓ ،٠ٛاىل مجاع ١أخطٚ .)٣األَط ٖٓا ٜتعًل بتًو اؿاي ١عٓسَا
جيط ٟإْتعاع األطؿاٍ عٓ َٔ ٠ٛإسس ٣اؾُاعات ايبؿطٚ ، ١ٜتػًِ يذلبٝتٗا اىل مجاع ١بؿط ١ٜأخطَ ،٣ا ٜؤز ٟبطبٝع ١اؿاٍ اىل
ؾكسإ ٖؤال ٤األطؿاٍ ـكا٥كِٗ ايك ،١َٝٛمبا يف شيو ايجكاؾٚ ،١ٝبايتاي ٞإْسثاض األدٝاٍ اؿاًَ ١شلا.

()3

_____________________________________________________________________________________________

)1(Prosecutor v. akayesu
( )2سٖ ٍٛص ٙاملػأي :١ؾاال ؾطٜس ابطاَٖ ،ِٝكسض غابل ،م .28-26
()3سسزت املاز َٔ 15 /٠ايعٗس ايسٚي ٞاـام باؿكٛم االقتكازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝيػَٓ1966 ١ؿٗ( ّٛاؿكٛم ايجكاؾ ،)١ٝاال إٔ ٖصا
املؿٗ ّٛمل ٜهٔ زقٝكاَ ،ا ٜػتسع ٞزضاغت٘ ٚتطٜٛط ٙبتٛغٝع سًكت٘ ،نٖ ٕٛص ٙاؿكٛم إقتكطت عً ٢نُإ سكٛم ايؿطز يف املؿاضن ١يف اؿٝا٠
ايجكاؾ ٚ ،١ٝايتُتع بؿٛا٥س ايتكسّ ايعًُٚ ٞبتطبٝكات٘ٚ ،االغتؿاز َٔ ٠محا ١ٜاملكاحل املعٓٚ ١ٜٛاملاز ١ٜايٓامج ١عٔ أ ٟأثط عًُ ٞأ ٚؾ ي أ ٚأزب َٔ ٞقٓع٘.
ْل اإلتؿاق ١ٝعً ٢ايطابطhttps://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html :
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ؾهال عُا تكسّٖٓ ،اى عسٜس َٔ اآلضاٚ ٤املكذلسات املتعًك ١بتطٜٛط إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب
عًٗٝااييت أؾاض ايٗٝا ؾكٗا ٤ايكاْْٛني ايسٚيٚ ٞاؾٓاٚ ،ٞ٥نصيو ايباسج ٕٛيف دطمي ١اإلباز ٠اؾُاعَٗٓٚ ،١ٝا َا خيل اؿُا١ٜ
ايسٚيٚ ١ٝاؾٓا ١ٝ٥يألقًٝات ،اييت تػتٛدباالطالع عًٗٝا ،ألدٌ اـطٚز بتكٛض ناٌَ عٔ اآليٝات اييت ميهٔ إٔ تعتُس يف
َٛادٗ ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيألقًٝات عً ٢قعٝس ايكاْ ٕٛايسٚي.ٞ

اـامت١
مما تكسّ ميهٔ تًدٝل أبطظ اإلغتٓتادات ٚايتٛقٝات ؾُٝا ٜأت:ٞ
أٚال :االغتٓتادات:
 -1يكس أٚيت ايبؿط ١ٜعٓاٜتٗا ؿُا ١ٜاألقًٝات َٔ االباز ٠اؾُاعَٓ ١ٝص أنجط َٔ ثالث ١قطْٚ ٕٚكـ ايكطٕٚ ،متجًت
أٚىل خطٛات شيو يف محا ١ٜاألقًٝات ايس َٔ ١ٜٝٓاالباز ٠اؾُاعٚ ،١ٝشيو يف قًح ٜٚػتؿايٝا غٓ َٔٚ ،1648 ١ثِ السكا يف
عسٜس َٔ اإلتؿاقٝات ايسٚي ١ٝايجٓاٚ ١ٝ٥اؾُاع ١ٝيتشكٝل ايػطض ْؿػ٘.
 -2دطت ٖٓاى قاٚالت يًُالسك ١ايكاْ ١ْٝٛيًُتُٗني يف إضتهاب دطا ِ٥االباز ٠اؾُاع ١ٝإظا ٤األقًٝات خاق ١بعس
األسساخ اييت تعطض شلا األضَٔ يف ايسٚي ١ايعجُاْ ١ٝيف ٚ ،1915/5/24نصيو بعس َؤمتط باضٜؼ يف  1919/1/25يف ن٤ٛ
تكطٜط (ؾ ٓ ١املػؤٚيٝات ملبتسئ اؿطب ٚتٓؿٝص ايعكٛبات) بايٓػب ١الْتٗانات املاْٝا ٚسًؿاٗ٥ا يًكاْ ٕٛايسٚي ٞيف أثٓا ٤اؿطب
ايعامل ١ٝاألٚىل َٔٚ ،شيو اؾطا ِ٥املكذلؾ ١نس األقًٝات ،اال إٕ قاٚالت املالسك ١ايكاْٖ ١ْٝٛص ٙمل ٜهتب شلا ايٓذاح ،غٛا ً٤عً٢
قعٝس َػا٤ي ١املتُٗني األتطاى أّ األملإ.
 -3ؾهٌ إقطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس ٠التؿاقَٓ( ١ٝع دطمي ١االباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا) يف ،1948/12/9
 َٔٚثِ ْؿاشٖا يف  ، 1959/1/12خط ٠ٛنبرل ٠عً ٢ططٜل َٛادٗ ١االباز ٠اؾُاع ١ٝيألقًٝات ٚضزعٗا ،نْٗٛا تعس اغاغا
قاْْٝٛا يتذط ِٜاالباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا يف ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايٛط ي عً ٢سس غٛاٚ ،٤نصيو إلدطا ٤احملانُات اؾعا١ٝ٥
ايسٚيٚ ١ٝايٛطٓ.١ٝ
َٓ -4ص إقطاض إتؿاقَٓ( ١ٝع دطمي ١االباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا) يف ٚ ،1948/12/9ؿس اآلٕ ،مل تططأ أ١ٜ
تعسٜالت عًٗٝاٖ ،صا عً ٢ايطغِ َٔ إٔ ايسضاغات ايكاْٚ ١ْٝٛنصيو ايتطبٝكات ايكها ،١ٝ٥الغُٝا ايسٚي ،١ٝسسزت مجًَٔ ١
ايجػطات اييت تتهُٓٗاَ ،ا ٜػتسعَ ٞطادع ١أسهاَٗا ٚتطٜٛطٖا.

٦٤
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 -5عً ٢ايطغِ َٔ ايتسابرل املتدص ٠عً ٢قعٝسَٓ ٟعُ ١األَِ املتشسٚ ٠ايس ٍٚاألعها ٤ؾٗٝا يطزع دطا ِ٥االباز٠
اؾُاع ١ٝنس األقًٝات يف ايعامل ،اال إٔ إقذلاؾٗا َاظاٍ َػتُطا  ،األَط ايصٜ ٟكته ٞإؽاش تسابرل إناؾ ،١ٝميهٔ إٔ ٜتُجٌ أبطظٖا
يف ٚنع آيٝات قاْ ١ْٝٛزٚي ١ٝيتطٜٛط إتؿاقَٓ( ١ٝع دطمي ١االباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا) ْؿػٗا.
ثاْٝا :ايتٛقٝات:
 -1إٕ تطبٝكات احملانِ ايسٚي ١ٝميهٔ إٔ تػِٗ يف تطٜٛط ايكاْ ٕٛايسٚي ٞغكٛم َٛادٗ ١اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝعاَ،١
ٚدطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝخكٛقا ،اييت تؿهٌ نًٗا أ ٚعً ٢إْؿطاز ،تٗسٜسا يًػًِ ٚاألَٔ ايسٚيٝني ،يصيو َٔ املِٗ ايكٝاّ
بسضاغتٗا ،يػطض إعتُازٖا يف تطٜٛط اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝيًتكس ٟؾطا ِ٥االباز ٠اؾُاع ١ٝاملطتهب ١نس األقًٝات..
 -2إٕ أبطظ اآليٝات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝاييت ميهٔ إٔ تعتُس يف َٛدٗ ١االباز ٠اؾُاع ١ٝيألقًٝات جيب إٔ تٓكب عً٢
ؼسٜس َاٖ( ١ٝاالباز ٠اؾُاع )١ٝبكٛض ٠أنجط زق َٔ ،١سٝح َؿَٗٗٛاٚ ،أضناْٗاٚ ،اؾُاع ١املػتٗسؾٚ ،١ايٓ ١ٝاالدطاَ،١ٝ
ٚقٛضٖاٚ ،ععشلا عٔ اؾطا ِ٥ايسٚي ١ٝاملُاثً ١شلا ،الغُٝا اؾطا ِ٥نس االْػاْٚ ١ٝدطا ِ٥اؿطب.
 َٔ -3املِٗ إؽاش تسابط ناؾ َٔ ١ٝططف َٓعُ ١األَِ املتشس ٠اليعاّ ايس ٍٚاألعها ٤بتٓؿٝص ايتعاَاتٗا ايٓابعَٔ ١
إتؿاقَٓ( ١ٝع دطمي ١االباز ٠اؾُاعٚ ١ٝاعكاب عًٗٝا)ٚ ،خاقَ ١ا ٜتعًل بسٚضٖا يف ضزع ٖص ٙاؾطمي.١
 َٔ -4األُٖ ١ٝمبهإ َطاعا ٠اآلضا ٤االغتؿاض ١ٜحملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف تطٜٛط إتؿاقَٓ( ١ٝع دطمي ١االباز ٠اؾُاع١ٝ
ٚايعكاب عًٗٝا) َٔٚ ،شيو ضأٜٗا يف َؿٗ( ّٛايتطٗرل ايعطقٚ ،)ٞنصيو ايٓعط يف إَهاْ ١ٝعس َٔ ٙقٛض االباز ٠اؾُاع١ٝ
يألقًٝات ٖٛٚ ،ايطأ ٟايص ٟأخصت ب٘ َٓعُ ١األَِ املتشس ٠يف قطاضٖا املطقِ  121/47يف .1993/2/7
 -5إٕ اآليٝات اييت ميهٔ إٔ تعتُس يف تطٜٛط إتؿاقَٓ( ١ٝع دطمي ١االباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا)ميهٔ إٔ تهٕٛ
َطتهعا نصيو يتطٜٛط املٛاثٝل ايسٚي ١ٝاألخط ٣شات ايكًٚ ،١عً ٢ضأغٗا َؿطٚع (َس ١ْٚاؾطا ِ٥نس ايػالّ ٚأَٔ اإلْػاْ)١ٝ
سػب قٝػتٗا ايٓٗا ١ٝ٥يػَٓ ، 1996 ١ا ٜتطًب ايٓعط يف إَهاْ ١ٝإعتُاز ٖص ٙاآليٝات بايٓػب ١شلص ٙاملٛاثٝل ايسٚي ١ٝأٜهاَ ،ا
ٜهؿٌ تطٜٛطٖا َع اإلتؿاق ١ٝيف ايٛقت عٜٚ ،٘ٓٝعٌُ عً ٢تاليف سك ٍٛأ ٟتهاضب بني أسهاَٗاٚأسهاّ ٖص ٙاملٛاثٝل السكا.

٦٥

أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

قا ١ُ٥املكازض:
أٚال :ايهتب ٚايبشٛخ:
(أ)

بايًػ ١ايعطب:١ٝ

.1

ز.بؿرل ايؿاؾع ،ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞايعاّ يف ايػًِ ٚاؿطب ،ط َ ،3هتب ١اؾال ٤اؾسٜس ،٠املٓكٛض،٠

.1976
.2

ز.سػٓني ابطاٖ ِٝقاحل عبٝس ،اؾطمي ١ايسٚي ،١ٝايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط.1979 ،٠

.3

ز.سػني عبسعً ٞعٝػ ،٢ضزع دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ١ٝيف ايكاْْٛني ايسٚيٚ ٞايٛط ي ،نٛؾاض ٣ظاْهٛ

غًُٝاْ( ٢فً ١داَع ١ايػًُٝاْ ، )١ٝايكػِ  ،Bايعسز .2013 ،41
.4

ز.محٝس ايػعسَ ،ٟكسَ ١يف زضاغ ١ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓاَ ،ٞ٥طبع ١املعاضف ،بػساز.1971 ،

.5

عبسايٛاسس نطَّ ،عذِ َكطًشات ايؿطٜعٚ ١ايكاْ ،ٕٛط َ ،2هتب ١زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط ،عُإ.1998 ،

.6

ز.عبسايٖٛاب سَٛس ،االدطاّ ايسٚي ،ٞداَع ١ايهٜٛت ،ايهٜٛت.1978 ،

.7

ز.عً ٞمج ٌٝسطب ،ايكها ٤ايسٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥احملانِ اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي ،١ٝزاض املٌٓٗ ايًبٓاْ ،ٞبرلٚت.2002 ،

.8

ز.عً ٞعبسايكازض ايكٗٛد ،ٞايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥أِٖ اؾطا ِ٥ايسٚي ،١ٝاحملانِ ايسٚي ١ٝاؾٓا،١ٝ٥

َٓؿٛضات اؿًيب اؿكٛق ،١ٝبرلٚت.2001 ،
.9

ز.قُس غعٝس ايسقام ،ايتٓع ِٝايسٚيَٓ ،ٞؿأ ٠املعاضف ،االغهٓسض.1981 ،١ٜ

 .10ز.قُس عبساملٓعِ عبسايػ ي ،اؾطا ِ٥ايسٚي ،١ٝزضاغ ١يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥زاض اؾاَع ١اؾسٜس ٠يًٓؿط،
االغهٓسض.2007 ،١ٜ
 .11ز.قُس ق ٞايس ٜٔعٛض ،زضاغات يف ايكاْ ٕٛايسٚي ٞاؾٓا ،ٞ٥زاض ايؿهط ايعطب ،ٞايكاٖط.1965 ،٠
 .12ز.قُس ٜٛغـ عًٛإٚ ،ز.قُس خًَٛ ٌٝغ ،٢ايكاْ ٕٛايسٚي ٞؿكٛم اإلْػإ ،ز  ،2زاض ايجكاؾ ١يًٓؿط
ٚايتٛظٜع ،عُإ.2003 ،
 .13ز.قُٛز ؾطٜـ بػ ،ْٞٛٝاحملهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚيْ ،١ٝؿأتٗا ْٚعاَٗا االغاؽَ ،طابع ضٚظايٛٝغـ
اؾسٜس،٠ايكاٖط.2002 ،٠
٦٦
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 .14ز.قُٛز ؾطٜـ بػَ ،ْٞٛٝسخٌ يسضاغ ١ايكاْ ٕٛاالْػاْ ٞايسٚي ،ٞاملعٗس ايسٚي ٞؿكٛم االْػإ ،داَع١
زٜب ،ٍٛؾٝهاغ.2001 ،ٛ
 .15ز.قُٛز ؾطٜـ بػ ،ْٞٛٝايتذط ِٜيف ايكاْ ٕٛاؾٓا ٞ٥ايسٚيٚ ٞمحا ١ٜسكٛم اإلْػإ ،اجملًس ايجاْ ،ٞزاض
ايعًِ يًُالٜني ،برلٚت ،ب.ت.تأضٜذ ايٓؿط.
 .16زَ.عطٚف عُط ن ،ٍٛعكب ١األَِ ٚسكٛم االْػإ ،نٛؾاض ٣ظاْه ٛغًُٝاْ ،٢فً ١داَع ١ايػًُٝاْ،١ٝ
ايكػِ  ،Bايعسز .2010 ،30
 .17زٚ.ا ٌ٥أمحس عالّ ،محا ١ٜسكٛم األقًٝات يف ايكاْ ٕٛايسٚي ، ٞط  ،2زاض ايٓٗه ١ايعطب ،١ٝايكاٖط،٠
.2002
ٚ .18ي ِٝلٝب دٛضز ْكاضَ ،ؿٗ ّٛاؾطا ِ٥نس اإلْػاْ ١ٝيف ايكاْ ٕٛايسٚيَ ،ٞطنع زضاغات ايٛسس ٠ايعطب،١ٝ
برلٚت.2008 ،
 .19زْٜٛ.ؼ ايععاَ ،ٟٚؿهً ١املػؤٚي ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ايؿدك ١ٝيف ايكاْ ٕٛايسٚي ،ٞزضاغ ١قاَْ ١ْٝٛكاضَْ ،١طبع١
ؾؿٝل ،بػساز.1970 ،
(ب)  :بايًػ ١ايطٚغ:١ٝ
.1

زازٚاْ ٞت.ؽَ .كسَات ْؿ ٤ٛاألغؼ ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝيًتعكب اؾٓا ٞ٥عٔ دطمي ١اإلباز ٠اؾُاع ،١ٝفً١

االقتكاز ٚايكاْ ،ٕٛايعسز .2011 ،5
.2

آباؾٝسظا .أ.ر .محا ١ٜسكٛم األقًٝات يف ايكاْ ٕٛايسٚيٚ ٞايساخًَٛ ،ٞغه.1996 ،ٛ

.3

ؾؿاْٝا ؽ.إ .ايهُاْات ايكاْ ١ْٝٛايسٚي ١ٝؿُا ١ٜاألقًٝاتايكْ :١َٝٛبص ٠تأضخي ،١ٝتؿًٝؼ.1959 ،

٦٧

أ.د .حسیٍ عبدعهي عیسً

اإلببدة انجًبعیت نأللهیبث وتطىیس آنیبث يىاجهتهب في انمبَىٌ اندوني

ثاْٝا :ايٛثا٥ل ايسٚي:١ٝ
(أ)

ٚثا٥ل األَِ املتشس:٠

 -1قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١ملٓعُ ١األَِ املتشس ٠املطقِ  )1( 96املتدص يف .1946/12/11
 -2ايتكطٜط االغتؿاض ٟحملهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝيف َٛ ،1951/5/28دع األسهاّ ٚايؿتاٚ ٣ٚاالٚاَط ايكازض٠
عٔ قهُ ١ايعسٍ ايسٚيَ ،)1991-1948( ،١ٝتاح عً ٢ايطابط:
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/files/sum_1948-1991.pdf
 -3تكطٜط ايًذٓ ١املٛغ ّٛبـ( :عامل أنجط أَٓاَ :ػؤٚيٝتٓا املؿذلنَ ،)١تاح عً ٢ايطابط:
http://un.org/arabic/secureworld/report_arabic.pdf
 -4خطاب ايػهطترل ايعاّ ايػابل ملٓعُ ١االَِ املتشس( ٠نٛيف آْإ)  ،يف  7أبط 2004 ٌٜمبٓاغب ١ايصنط٣
ايعاؾط٠

يإلباز٠

اؾُاع١ٝ

يف

َتاح

ضٚاْسا،

عً٢

ايطابط:

http://www.un.org/arabic/news/sg/searchstr.asp?newsID=305.
 -5تكطٜط (س ٍٛاألظَ ١يف زاؾٛض) يف  2004/9/9عً ٢ايطابط:
http://geneva.usmission/gov/press2004/0910CrisisinDarfur.htm.
 -6تكطٜط ايًذٓ ١ايسٚي ١ٝاـاق ١بساؾٛض املؿهً ١بٓا ً٤عً ٢قطاض فًؼ األَٔ ضقِ ( )1564يف
 ،2004/9/18املكسّ اىل ايػهطترل ايعاّ يألَِ املتشس ٠يف .2005/1/25
 -7قطاض اؾُع ١ٝايعاَ ١يألَِ املتشس ٠ضقِ ( )1/60يف  )A/RES/60/1( 2005/9/16ؼت عٓٛإ
(املػؤٚي ١ٝعٔ محا ١ٜايػهإ َٔ اإلباز ٠اؾُاعٚ ١ٝدطا ِ٥اؿطب ٚايتطٗرل ايعطقٚ ٞاؾطا ِ٥املطتهب ١نس اإلْػاْ.)١ٝ
 -8قطاض قهُ ١ايعسٍ ايسٚي ١ٝاملؤضر يف  2007/2/26يف قه( ١ٝايبٛغٓٚ ١اشلطغو نس قطبٝا ٚاؾبٌ
األغٛز).
 -9خطاب ايػهطترل ايعاّ يألَِ املتشس( ٠بإ ن )َٕٛ ٞيف َؤغػ ١غتاًْ ٞيف ْٜٛٛٝضى يف 2012/1/18
َتاح

عً٢

ايطابط:

http://www.un.org/arabic/news/story.asp?NewsID=16019#.VkTrAhChfmI
-10

س ٍٛدٗٛز َٓعُ ١ايْٛٝػه ٛيف َٛادٗ ١ايتططف ايعٓكطَ ٟتاح عً ٢ايطابط:

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/events/prizes-and-celebrations/
celebrations/international-days/international-day-for-the-elimination٦٨
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content _campaign=engagor&utm_ of-racial-discrimination/?utm
=engagor_MzY1MTc0MA%3D%3D&utm_medium=social&utm_sourc
e=twitter
" -11تكطٜط س ٍٛمحا ١ٜاملسْٝني يف ايٓعاع املػًح يف ايعطام 11:أ ًٍٜٛاىل  10ناْ ٕٛاأل ،2014 ٍٚتكطٜط
َهتب سكٛم االْػإ يف املؿٛن ١ٝايػاَ ١ٝيألَِ املتشس ٠ؿكٛم االْػإَ ،تاح عً ٢ايطابط:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Rep
ort_11Sep-10Dec2014_AR.pdf
(ب) اإلتؿاقٝات ايسٚي:١ٝ
 -1إتؿاقَٓ ١ٝع دطمي ١االباز ٠اؾُاعٚ ١ٝايعكاب عًٗٝا يػٓ.1948 ١
 -2إتؿاق ١ٝايكها ٤عً ٢مجٝع أؾهاٍ ايتُٝٝع ايعٓكط ٟيػٓ1965 ١عً ٢ايطابط:
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/b010.html
 -3ايعٗس ايسٚي ٞاـام باؿكٛم االقتكازٚ ١ٜاالدتُاعٚ ١ٝايجكاؾ ١ٝيػٓ1966 ١عً ٢ايطابط:
https://www1.umn.edu/humanrts/arab/b002.html
 -4ايٓعاّ األغاؽ يًُشهُ ١اؾٓا ١ٝ٥ايسٚي.١ٝ

ثايجا :قطاضات احملانِ:
.1

قطاض قهُ ١أٚضؾً ِٝيف قه( ١ٝاغطا ٌٝ٥نس أزٚيـ إخيُإ) املطقُ )61/40( ١يف 1961/12/11

.2

قطاض احملهُ ١ايعًٝا يف اغطا ٌٝ٥يف ايكه ١ٝاؾٓا ١ٝ٥ضقِ ( )61/336يف َاٜؼ .1961

.3

Prosecutor v. akayesu. Para.933Doc.S/25274,10.02.1993

٦٩

