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  شكر وعــــرفـان
  

  

لینا، رتاف بفضل ومجیل خشص  ٔمجل من  س هناك    ل

سابق فهيا   لكامت الشكر والعرفان،  ه  رسا معربة ملیئة  ٔن نو ٔفضل من ذ  وا
ٔنت، واليت تعرب عن  ستحقه ٕاال  ي ال  اللكامت وتزتامح فهيا العبارات لتنظم عقد الشكر ا
لنا، ٕالیك  من اكن  قدم السبق يف رب العمل  ٔ ناننا ملا تقوم به من  صدق املشاعر وام

ر  والتعلمي ٔهدي عبارات الشكر والتقد ظر العطاء، ٕالیك  ٕالیك  من بذلت ومل ت
  ستاذي الكرمئ 

رمي لفان ك كتور:  ٔستاذ ا   ا

ٔن  ٔعضاء جلنة املناقشةٔ دون    .لمك مين لك الشكر والعرفان ىس 

  ٔعضاء إالدارة حلسن تعاملهم.مبا يف ذ  

  

  

  



  

  

  

  

  داءــــــــــــــــــــــــاإلهـــــ
  

  

رتام  ٔمسى عبارات إال ا يل لك يشء دون مقابل، لمك مين  ان م ن العززن ا ٕاىل الوا
نان واحملبة.  م ر و   والتقد

لهيم  ٔن یدمي  ر  ًا من املوىل العيل القد ٔن یغشاهام بربكته.  وافرراج ة و ة والعاف   الص

ٔحصاب. ٔهل وا ىس ٕاخويت ومعوم ا ٔ   كام ال 

دي حتفه نیة صادقة وتظ دعوة صاحلة من القلب صادرة.   ٔهدي هلم مثرة 



 

 

UN: United Nations  
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START : Strategic Arms Reduction Treaties  

AIC: Australian Institute of Criminology 
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ISISC: International Institute of higher Studies Criminal Sciences  

NIJ: National Institute of Justice 

ICPC: International Centre for the Prevention of Crime 

ISS: Institute for Security Studies 

UNPD: United Nations Programme Development 

UNEP: United Nations Environment Programme 

CTBT: Comprehensive Test Bam Treaty 

IAEA: International Atomic Energy Agency 

INTER.POL : International Police 

EURO.POL : Europe Police 
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  مـــقدمـــــة
نحو عالم  جعلھ فاتحة لتطلعات جدیدة دیباجتھ بتعھد األمم المتحدة استھل میثاق    

ً وأكثر  أفضل الحقوق  تحفظ فیھ مساواة بین البشریة جمعاءالعدالة وتسوده ال ،أمننا

شعوب حكومات فیھ لي وتشاكلة التزام على  ھذا التعھدفیھ  صیغ ،الحریات وتصون

التي جلبت على  بوحرة من ویالت الادمــقاألجیال النقذ ت أن ،اھأنفس على متحدةالعالم 

ً  اإلنسانیة ً و دمارا ً أتي یالتعھد لم  ھذا ،)1(تفوق الوصف أحزانا  منفرد وإنما أو بشكلٍ  منعزال

ً بعض بعضھ كملی مترابطة على نحوكمقدمة لتعھدات جاءت متسلسلة   نصوصلوفق  ا

ً على أرض الواقع كان تلك المقاصد  تجسید ضمانول، المیثاق على ھیئة األمم لزاما

تكفل  قد التي ،المبادئمجموعة من  اھتماماتھاأولویاتھا و في مقدمةالمتحدة أن تضع 

ً  سنعكما یم ،وفر لھا الجو المناسب لتزدھر وتدومتكما  ق تلك المقاصدتحق  على ایجابا

ً كل البعد التسامح وحسن الجواریسوده  في جٍوالعیش بسالم ا عن استخدام القوة أو  بعیدا

  .)2( ینلیالدو واألمن السلم بما یخدم حفظ التھدید باستخدامھا في العالقات الدولیة

 الخطو األولى والرئیسیة في بناء تبارهعبااألمن  تحقیق مما یستوجب العمل على  

ً الدولي  الفقھمن قبل  بالدراسة والتفصیلاالھتمام  مصطلحال تاذنال  وقد ،السالم مجسدا

 إال ،لھا ذلك وال یتأتى التحرر من التھدید بھدففي جملة التدابیر المتخذة من الدولة  إیاه
                                                             

إنشاء ھیئة دولیة  لجھود الدولیة من أجلأثمرت فیھا اأخر مرحلة  1945یعتبر مؤتمر سان فرانسیسكو لعام   –)1(
اسم مؤتمر األمم المتحدة للتنظیم الدولي  قد حمل ھذا األخیرو یوكل لھا مھمة الحفاظ على السلم االمن الدولیین،

تم اقرار میثاق األمم المتحدة وبإجماع  1945یلیة من جو 25دولة، وبتاریخ  51مندوبا یمثلون  260وقد حضره 
الدول الحاضرة، أین وقعت علیھ وأنشئت بموجبھ لجنة تحضیریة التخاذ ما یلزم من إجراءات لعقد االجتماع 

بلندن أین قرر األعضاء أن یكون مقر األمم  1945من نوفمبر  24األول للھیئة الجدیدة، والذي عقد بتاریخ 
  ت المتحدة األمریكیة.المتحدة بالوالیا

یداء غدراسة تاریخیة، دار ، 1949-1945السوفیاتیة  –العالقات األمریكیة  د/ لبنى ریاض عبد المجید الرفاعي:
  .39، 29ص ص –2014ن،للنشر والتوزیع، بدون طبعة، عمان األرد

–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml 
من میثاق األمم المتحدة،  2/4استخدام القوة في العالقات الدولیة والوارد في المادة حیث نص مبدأ حظر   –)2(

ً في عالقاتھم الدولیة عن استعمال القوة أو استخدامھا ضد سالمة األراضي أو  على امتناع اعضاء الھیئة جمیعا
یعد ھذا المبدأ من المبادئ  االستقالل السیاسي ألیة دولة، أو على وجھ آخر ال یتفق ومقاصد األمم المتحدة إذ

 ً ً بطالنا العامة في القانون الدولي المعاصر ویعد من القواعد األمرة فیھ، لذلك یعد كل انفاق على مخالفتھ یعد باطال
.ً   مطلقا

، : االسانید القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي، دار الجنان للنشر والتوزیعد/ مصطفى أبو الخیر –
 .148ص -2017، األردن ، عماناألولىالطبعة 
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 حمایة نفسھا بغض النظر عن طبیعةل الكافیة والقدرات الالزمة اإلمكانات بتوفرھا على

األولى وساھم فیھ منذ المراحل تطور الدولة وقد سایر مصطلح األمن التھدیدات،  تلك

ھما في غیابإلى  بصورة مباشرة صرفتن والقلق فكرة التحرر من الخوفإال أن ، لنشأتھا

عامل وتلك التھدیدات لتفي ا توافر القدرة لدى الدولةیعة یقتضي بطب مما، مواجھة الدولة

 الذي األمر، تبعاتھحصر و لقضاء علیھلوفق ما سخرتھ من وسائل وحددتھ من إجراءات 

احتوائھ بتعامل وخوفھا بشكل یسمح لھا للالكافیة والمناسبة  اكتساب القدرة منلدولة ا كنمیٌ 

كما  ،تغیرات الدولیةمفي مواجھة الضمان بقائھا ككیان متماسكا  بغرض، السیطرة علیھو

الصعیدین الداخلي  على وتماسكھا مدى قوة الدولة على ھنا القدرة ینصرف مفھوم

في  سمع مرور الزمن كان لھا الدور الرئی كتسبتھا الدولمیزة التي اھذه ال ،والخارجي

  .)1( توجیھ العالقات الدولیة

 في صورة ان ومكانزمال عبر في التطور تأخذالتي  الجماعات اإلنسانیة ھذه

ُ حضارات  في التعامل  صفة الغالبةال فلسفة القوةل فیھا نكا ،معتقداتال عتنقت فیھا مختلفا

جعلت من القوة التي  ،والمتعصبةالشاذة ار الفلسفیة فكاألفي ذلك  شعوب ساندتھاوباقي ال

ً للحق وجوھره ظاھرة  فیھا انتشرت برر الوسیلةتھي من  وحدھا الغایة افیھ تكان أساسا

ً  لكمعتبرًة ذ لتزامتحلل من االال ً عادیا الدول تلك من شأنھ أن یعرقل مصالح  إذا كان ،أمرا

                                                             
ً مما   –)1( ً وخارجیا لذا كان من األصح على الدولة العمل على تأمین كیانھا ضد األخطار التي قد تھددھا داخلیا

یستوجب علیھا مراعاة الدالالت التالیة والعمل على تحقیقھا أولھا، داللة التحرر من الخوف وانتفاء التھدیدات 
ً المحافظة على كیان الدولیة وحمایة المحیطة بالدولة  إضافة إلى الداللة الثانیة المتمثلة في عالقتھ بالتنمیة وأخیرا

قیمھا األساسیة، مما یؤكد اتساع مفھوم األمن وتعقد مدلوالتھ مما ینفي حصره في مجرد الحمایة من األسلحة 
قتصادیة واالجتماعیة والتقدم العلمي والتقني لتصبح بذلك التنمیة اال والحرب، بل یتعداه إلى المفھوم االقتصادي

 .وفق منظور الفقیھ "باري بوزان" من بین دعائم األساسیة لقیام مفھوم األمن ودوامھ

إلى جانب سیادة كل دولة بشكل مطلق على موارده الطبیعیة ومن خالل ذلك ھذه المساعي الرامیة إلى  
ماتھ في المكون العسكري والمكون الوقائي والمكون إیجاد مفھوم لألمن التي یمكن استخالص أبرز مقو

االجتماعي والمكون اإلنساني المكون القیم الثقافي والمكون الحضاري، وبناًء على ذلك یمكن أن نحدد معالم 
مصطلح األمن في أنھ أمن المجتمعات من التھدیدات األمنیة الداخلیة والخارجیة التي تستھدف االستقالل الوطني 

  دولة ووحدة أقالیمھا، وأمنھ من التھدیدات.     وبقاء ال

-PHILIPPE MARCHESIN:Les Nouvelles Menaces, les relations  Nord-Sud des 
années 1980 A nos jours, Editions KARTHALA 2001, P31, 32.    

الكتاب الحدیث، الطبعة : نظریات التحلیل االستراتیجي واألمني للعـالقات الدولـیة، دار د/عامـر مصباح –
  .11، ص 10ص –2010، األولـى، القاھرة مصر

 الطبعة األولى،األمن الغذائي والتنمیة المستدامة، مركز الكتاب األكادیمي، د/ رابح حمدي، د/فاطمة بكدي: أ. –
 .34ص - 2016، األردن عمان
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 ً بعد أن نال غیر أن الواقع أظھر عدم فاعلیة تلك السیاسة على الصعید الدولي، خصوصا

 بما ینسجمتلك النظرة كان علیھا أن تتغیر ، )1(بامن الدمار والخر لم نصیبھالعا

في  والذي تجسد بشكل جلي في رغبة الدول ،االستقرار واألمن فيطموحات اإلنسانیة و

ً وفق مراحل كانت أولھا نحو السلم،  جنوحلا بعقد  وبالضبط بعد نھایة حرب الثالثین عاما

التي سعت جاھدة للحفاظ على التوازن الدولي بین الدول  1648لعام ستفالیا معاھدة و

ً  السلمیة لحلوللمشجعة بذلك فكرة الحوار للوصول  ،األوروبیة المسیحیة على  حفاظا

 لى أساس نظام السفارات تحترم فیھقائم ع ،ومستمر وفق تمثیل دائم مصلحة الجماعة

  .)2( بغض النظر عن مدى حجم أو قوة تلك الدول سیادة الدول بشكل متساوي

بین الدول األوروبیة آنذاك قد  أن العالقات الدولیة القائمة والمحصورة غیر

بعد أن ظھرت المنظمات الدولیة كمكون جدید داخل  ،بعد الحرب العالمیة األولىتغیرت 

كما تعمل على تقریب ، توطید العالقات الدولیةمھمة على عاتقھا  تأخذ المجتمع الدولي

ً كل البعد عن اللجوء إلى  ضمنما یوجھات النظر ب إنھاء النزاعات بطرق سلمیة بعیدا

ى عاتقھا حمایة العالم من حملت علعصبة األمم التي أن  ، غیرأو التھدید باستخدامھا القوة

                                                             
: القانون الدولي العام (المدخل والمعاھدات الدولیة)، مطبعة د/أحمد أسكندري و د/محمد ناصر بوغزالة –)1(

 .  26ص–1997، األول، الجزائر زءجالالكاھنة، 
ً لعھد جدید للعالقات الدولیة وأول تدوین للقانون الدولي إذ تعد حجر أساس لما اعتبرت معاھدة و –)2( ستفالیا سندا

ً محاف ً على السلم في أوروبا حیث تم التوقیع على المعاھدات یعرف بسیاسة التوازن الدولي، باعتباره عامال ظا
ً لحرب  ً لتضع حدا والتي تحولت إلى  بین الدول الكاثولیكیة والبروتستانتیة ،1618التي اندلعت عام الثالثین عاما

 )Osnabruck(ستفالیا بالتحدید إلى معاھدة أوروبا، وینصرف مصطلح معاھدات و قصد السیطرة على حرب
، ملكة السوید وحلفائھا ومن بینھم فرنسا من جھة وإمبراطور وأمراء ألمانیا من جھة أخرىالتي أبرمت بین كل م

) والتي أبرمت بین فرنسا وحلفائھا ومنھم السوید من جھة وأمراء Munsterأما المعاھدة الثانیة فعرفت باسم (
رة المعاھدات الجماعیة لم تكن مطروحة آنذاك إال أن ألمانیا من جھة أخرى وقد تم عقد ذات االتفاقیتین، كون فك

االتفاقیتین اعتبرت اتفاقیة واحدة والتي اعتبرت فیما بعد على أنھا میثاق المنشئ ألوروبا الحدیثة، والذي صاغ 
ً لھا بالسیادة المتساویة لتسمو بإرادتھا عن أي قید یحد من سلطانھا في إطار العالقات الد   ولیة. قانون الدول معترفا

الثالثة، : القانون الدولي العام المقدمة والمصادر، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة د/ محمد یوسف علوان –
  .    57، ص 53ص –2007، األردن عمان

: مبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغیرات الدولیة (العولمة)، دار الحامد  د/طلعت جیاد لجي الحدیدي –
  .64، ص 62ص –2013، األردن عمانللنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 

-V. LERAY: Exposé Elementaire des Principes Droit International Public, Avenue 
des Gobelins 29, Paris 1982, P 03- 04. 

األولـى،  طبعةال: أصول التاریخ األوروبي الحدیث، دار ناشري للنشر اإللكتروني، أ/ أشرف صالح محمد سید –
  .153، ص 134ص –2009، الكویت
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وكذا في تغلیب الحلول السلمیة على  )1( مراقبة والحد من التسلحالحروب فشلت في 

بالحفاظ على األمن العالمي ، غیر أنھا فشلت في تحقیق السالم )2(بواللجوء إلى الحر

حتى ، والتي ما إن انتھت لك الفشل الذریع نشوب الحرب العالمیة الثانیةذ وأكبر دلیل عن

ً عرفقوة تدمیریة ھائلة جعلت العالم یصحوا على وقع  ، غیرت یةنھا اإلنساتأكثر فتكا

حروب الكالسیكیة، بالمقارنة مع مصنفة ما سبقھا من حروب في خانة ال مجرى حربِ 

  .ي حسم الحروب وفي وقٍت وجیزالقدرة التدمیریة الشاملة لتلك األسلحة وفعالیتھا ف

نقطة االنطالق في بمثابة  اكانتھیروشیما وناجازاكي  قنبلتین اللتین ألقیتا علىالف 

في خضم ھذا و، لھا التدمیریة أو سالح موازى ھذه القدرةمثل سباٍق مشحون المتالك 

لترث حرب من  ئة األمم المتحدة على أنقاض حربٍ المتوتر أنشئت ھیو المشحون الجو

نوع مغایر وثقل فشلت سابقتھا في تحقیقھ، في مقدمتھ الحیلولة دون نشوب الحروب 

حثیث على حمایة الحقوق األساسیة  مع العمل بشكلِ  ،لیةوضمان استقرار العالقات الدو

                                                             
كان لعصبة األمم موقف ایجابي من عملیة نزع التسلح والحث الدول االعضاء على تحقیقھا حیث نص العھد  –)1(

من العھد حیث یتفق أعضاء  8على جملة من االجراءات نصت علیھا المادة على فكرة تخفیض السالح، باعتماد 
داخل العصبة، بأن حفظ السالم یتطلب تخفیض األسلحة الوطنیة إلى أقل مستوى یتفق مع األمن القومي والتنفیذ 

  الجبري لاللتزامات الدولیة عن طریق القیام بعمل مشترك.

ار الموقع الجغرافي والظروف الخاصة بكل دولة بإعداد المشروعات كما یقوم المجلس مع األخذ بعین االعتب -
  الخاصة بھذا التخفیض لكي تقوم الحكومات بالنظر فیھا والقیام بما یلزم من عمل.

  یجوز إعادة النظر في ھذه المشروعات وتعدیلھا مرة على األقل كل عشر سنوات.-

ً للمشر -   وعات التي أقرتھا الحكومات، إال بموافقة المجلس.ال یجوز تجاوز نسب األسلحة التي حددت وفقا

كما یوافق أعضاء العصبة على أن صنع الذخائر وأدوات الحرب بواسطة الشركات الخاصة یثیر اعتراضات  -
شدیدة، ویقوم المجلس ببحث الوسائل الكفیلة بالقضاء على الشرور التي تصاحب ھذه الصناعة، مع االخذ بعین 

ضاء العصبة الذین لیسوا في وضع یسمح لھم بصنع الذخائر وأدوات الحرب الضروریة االعتبار بمطالب اع
  لسالمتھم.

یتعھد أعضاء العصبة بتبادل البیانات الكاملة والصریحة عن نسبة أسلحتھم وبرامجھم الحربیة والجویة وحالة  -
  صناعاتھم القابلة للتمویل لألغراض الحربیة.  

، األردنعمان ون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، : القاند/ مصطفى أبو الخیر –
 .223ص ، 222ص –2017

من میثاق عصبة األمم على تعھد الدول األعضاء بأن تخضع نزاعاتھا التي قد تھدد السالم  12جاء نص م.  –)2(
ال أنھا اتفقت على عدم االلتجاء إلى الحرب العالمي للتحكیم أو التسویة القضائیة أو تحیلھا إلى مجلس العصبة، إ

إال بعد انقضاء ثالثة أشھر عن صدور أحكام خاصة بھذه النزاعات من قبل مجلس العصبة أو من ھیئة قضائیة أو 
  تحكیمیة على الصعید الدولي.                                                          

، بن اإلقلیمیة ونظام األمن الجماعي، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون طبعة: المنظمات بوزناده معمر د/ –
 .26ص–1992، الجزائرعكنون 
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على  بما یكفل الحفاظاالجتماعي واالقتصادي  ھرقیامة الفرد ولإلنسان بما یضمن كر

ً عن كل ما قد یقوض ذللفرد في جو تسوده ا لكریمحیاتي االالنمط    .)1( لكلحریة بعیدا

عتمد فیھا المجتمع الدولي كل االعتماد على المعاھدات اولتحقیق تلك الغایات 

حداثة القانونیة المن  رغملاعلى تحقیق تلك األھداف والغایات السامیة، فل داةأك الدولیة

صیاغة فصول  عال فيسعت للعب دوٍر فأنھا  إال ألداة من حیث التقنیین ال الوجودا تذال

العالقات الدولیة، فھي من ناحیة النشأة قدیمة قدم الجماعة السیاسیة المنظمة التي كان أمر 

ات مالزمة لتلك العالقكما أنھا  ،ضھا البعض من األمور الحتمیةدخولھا في عالقات وبع

المعاھدات ھنا بمثابة األداة القانونیة المثلى لضبط  إذ اعتبرت الیوم أكثر من ذي قبل

بعد أن كان  ترسیخ التعاون بین الدول األطراف فیھا،كذا وحمایة العالقات الدولیة و

لتصبح اآلن وبدون مبالغة األداة المثلى لتسییر  للتشریعالوحید  العرف الدولي المصدر

  .)2(بما یحفظ السلم واألمن الدولیین  الشؤون الدولیة

من ناحیة الكم أو من ناحیة كما تعد من بین أھم مصادر القانون الدولي سواء 

ع، إلى درجة أن أصبحت المصدر الوحید والرئیسي لبعض المجاالت من حیث النو

                                                             
ركز المجتمع الدولي جھود بعد الحرب العالمیة الثانیة على جعل بنود القانون الدولي المعاصر أكثر إنسانیة   –)1(

األسرة البشریة وبحقوقھم المتساویة الثابتة كأساس من سابقھ، لیعترف بذلك بالكرامة المتأصلة في جمیع أعضاء 
للحریة والعدل والسالم في العالم، بعد أن تناسى العالم تلك الحقوق وازدراھا مما أفضى إلى أعمال ھمجیة آذت 

لیتم التأكید على ذلك في  ،الضمیر اإلنساني مما عزز الطرح الرامي إلى تولي القانون حمایة حقوق اإلنسان
الذي حمل الدول األعضاء الوفاء بتعھداتھم في العمل سویا وھیئة األمم المتحدة ألجل ضمان تكریس المیثاق 

حقوق اإلنسان وضمان الحریات األساسیة واحترامھا، ألجل ذلك نادت األمم المتحدة إلى توطید احترام ھذه 
لدولیة  لالعتراف بھا ومراعاتھا الحقوق والحریات باتخاذ التدابیر الالزمة والمطردة الوطنیة واإلقلیمیة وا
  بصورة فعالة بین الدول األعضاء ذاتھا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانھا.    

 217الذي اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان –
  .1948دیسمبر  10) المؤرخ في 3-ألف (د

–http://www.un.org/ar/documents/udhr/ 
ھو منع الحروب بین الدول التي من شأنھا أن تؤدي إلى  International Peaceویقصد بالسلم الدولي  –)2(

كما لم تحدد الجمعیة العامة  International Securityغیر أن المیثاق لم یحدد مفھوم األمن حروب عالمیة، 
ً عند صدور القرارات من  ً ما ترد عبارتا السلم واألمن معا وكذا مجلس األمن في قراراتھا األمن الدولي، وغالبا

ذلك مجلس األمن أو من الجمعیة العامة، ویكمن القصد من األمن الدولي ھو االستقرار واألمان دون أن یصاحب 
یظھر عدم االستقرار واألمان في حالة نزاع بین دولتین وإن لم یكن ھناك نزاع  استخدام القوة المسلحة، وقد

  عسكري مسلح، كأن تحدث اضطرابات داخل الدولة من شأن ھذا االضطراب أن یھدد األمن الدولي.

 ، أھداف األمم المتحدة، دار الحامد للنشر والتوزیع،: األمم المتحدة الجزء األولد/ سھیل حسین الفتالوي –
   .65، ص63ص –2011، الطبعة األولى، عمان األردن
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فعبر مسیرة  ،وكذا قانون البحار التشریع كالقانون الدولي للبیئة أو القانون الدولي للفضاء

من الزمن سنحت لتلك األداة من اكتساب ممیزات حررتھا طویلة امتدت على مدار عقود 

ً من القیود العرفیة إلى نظام قانوني مرن، یمنحھا القدرة على التأقلم  كما ذكرنا سالفا

القدرة على التعاطي وتلك  ات الدولیة المتغیرة، لتكتسب بذلكواالنسجام والمعطی

  .)1( لعالقات الدولیةا ومجریاتالمستجدات بشكل مناسب 

شكل یخدم لشؤون الدولیة بلرة یدعلى رأس المصادر الم فرصة البقاءا یتح لھا مم

فریدة جعلت من المعاھدات ف مكوناتھ، ھذه المیزات الختالمصالح المجتمع الدولي على ا

الھتمام في محط اھتمام الباحثین وفقھاء القانون الدولي بالدرجة األولى، وتجسد ذلك ا

المجتمع الدولي داخل مختلف جوانب تلك األداة القانونیة  في البحث المستمر ودورھا

في تنظیـم العالقات ھام من دور المعاھدات ھ، زد على ذلك ما تلعبـھ تاومكون بمختلف

بذلك فكرة التعاون  لتجسدالحاجـة إلى إبرامھا في شتى المجاالت بذلك  مظھرة ،الدولیة

  .واألمن الدولیینیس السلم السلمي وتكر

قتصر على المجال من كونھ یاألمن منظور  قد أثر على الواقع الحالي إال أن 

على الدولة أن تسعى جاھدة  وجب إلى مجاالت أخرى اختصاصھ متدی لب ،ي البحتمناأل

لذا سعى  ،نسبیة األمن من حیث التجسید على أرض الواقع فكرة مما یعززقصد تأمینھا، 

واألمن السلم ي تجسید ة فتحقیق تلك الغایالمجتمع الدولي وعن طریق المعاھدات إلى 

المادیة  تسخیر إمكاناتھا من یمكن مما للدول ةیرادة الجماعواإل بما یتوافق الدولیین،

على أساس التضامن والتكافل  قائم، الدولة الداخلي ألمنوا لألمن الجماعي والبشریة خدمةً 

ً عن األعمال  ،الحدیث الدولي جتمعملداخل االمجسد   االنفرادیة ذات الطابع االنتقاميبعیدا

ھذه األداة القانونیة تعكس ما من ة وجرتلك اآلمال الم أو التجائھا إلى التحالفات العسكریة،

   .إلنسانیة جمعاءبما یخدم ا المجتمع الدوليتحقیقھ ى لإ یطمح

                                                             
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة التي عددت مصادر القواعد القانونیة  38/1وفي ھذا تنص المادة  –)1(

  التي یمكن للمحكمة أن ترجع إلیھا لتطبقھا على المنازعات التي تعرض علیھا.

 الدولي العام، مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة األولى، الریاض : الوسیط في القانوند/ محمد نصر محمد –
 .222ص –2012، السعودیة
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اجس    ن إشكاالت الھ ھ م ا تحمل دولیین وم لم ال لذا فمسألة الحفاظ على األمـن والس

ل  األھم ع ك ى جم ھ عل ف مكونات دولي وبمختل ع ال ا المجتم والرئیسي، التي عمل من أجلھ

داف ك األھ ق تل ي تحقی ة ف ة الجھود المبذول ي أداة قانونی ي ،ف ة ف ة ممثل دات الدولی  المعاھ

ي معالج فدبھ ة ف ر ونجاع ة أكث ائل المر ة مختلفضمان فعالی بشكل مباشر  ةتبطالمس

  .واألمن الدولیینالسلم  ظحفو

يدور  اإلشكال المطروح یتمحور حول  ة ف أداة قانونی دات ك ظ  المعاھ لمحف ن الس  واألم

  الدولیین؟.

نھج الوصفي  ھذا العملخــالل مراحل انجاز د اعتمیستوجب اال   بغرض على الم

ن  االتفاقیات الدولیة از أھم الدافع واألسباب وراء تبنيراب لم واألم ى الس بھدف الحفاظ عل

دولیین ى ال ان، إل ات وتبی ك المعطی ل تل ى تحلی اعدنا عل ذي یس ي ال نھج التحلیل ب الم  جان

ة  ةحول بعض المواضع المتعلق موقف فقھاء القانون الدولي، ات الدولی بنصوص االتفاقی

و وإبراز محتویاتھا حتى یتسنى لنا الوقوف على مواطن النقص التي قد تتخلل االتفاقیات أ

معرفة ج التاریخي الذي یتیح لنا وھذا إلى جانب المنھمواضیع االتفاقیات الدولیة، البعض 

بعض  التطورالتي قامت علیھا تلك االتفاقیات الدولیة، وسرد  السابقة خلفیاتال اریخي ل الت

ره  اني وتنظی دولي اإلنس انون ال ا بالق ق منھ ا تعل أخص م ة وب ل الدراس االت مح المج

ً بین كنوٍع من اغیر المتحارما صاغتھ من امتیازات وحصانات لللحروب، و  لحمایة مرورا

ً إلى اتفاقیات جنیف األربع لعام  1907و 1899اتفاقیات الھاي لعامي ب   .1949وصوال

والتي موضوع البحث ل تظھر المعالم األساسیةومن خالل ما تم سرده في المقدمة   

  :في نتطرقمن خالل بابین،  سنتناولھا

ظ بوقف السباق التسلحي والمعنون  الباب األول    دیل لحف ة كب النووي وبعث التنمی

ى ى التطرق إل ھ إل د فی دولیین، نعم ن ال دد الرئیسي ل السلم الم دولیین المھ ن ال لم واألم لس

ةاألسلحة  والمتمثل في ة العالی ا ذات القدرة التدمیری ةاألسلحة ، وأبرزھ والمصنفة  النووی

تخلص  أسلحة الدمار الشامل ضمن ي بغرض ال ل دول اوما یقابلھا من عم والمراحل  منھ

اني ،لتحقیق ذلك من خالل الفصل األول جب تجسیدھااوال ا الفصل الث رتبط أم بشكل  فی

ن أسلحة  مباشر ودور ھیئة األمم المتحدة بما تمتلكھ من أجھزة في العمل على التخلص م
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كإنشاء المناطق الخالیة من محفزة  ، وفق بدائلالدمار الشامل وعلى رأسھا السالح النووي

كبدیل عن السباق  بھدف بعث التنمیة لدولوتشجیع ا حثمع العمل على  األسلحة النوویة،

ا تخص بأنالتسلحي،  ة لتطویر منظومتھ ة الموجھ وارد المالی لیحیةص جل الم ألجل  التس

  .الوطنیة التنمیة مجاالت بعث

الدولیة  والذي یحل عنوان التدابیر االتفاقیة الرامیة لحل النزاعات الباب الثانيأما   

ة، ة الجزائی ل المتابع ا یكف ا بم ي  ونظم إدارتھ ة الت ود الدولی ن الجھ ى بعض م فیحوى عل

ق  ك عن طری دولیین، وذل ن ال لم واألم ى الس اظ عل صاغتھا االتفاقیات الدولیة ألجل الحف

ى زاع  تكریس الحلول السلمیة وتشجیع الدول على انتھاج تلك السبل للوصول إل ة للن نھای

زاعاعاة القائم مع مر ن الن ا م ى من خالل الفصل األول رغبة الدول ومواقفھ ، إضافة إل

زاع  اللجوء إلیھاتنظیم الحرب وطرق  ٍد للن ي وضع ح لمیة ف ي حال فشلت الطرق الس ف

زام ع االلت ائم، م اني الق دولي اإلنس انون ال ا الق ن آثارھ د م ال  للح یص مج دمرة بتقل الم

للعملیات الحربیة،  نزاع من أن یكون عرضةحمایة من ھم خارج ذلك الاالستھداف قصد 

دنیین  وق الم ن بالعمل على ضمان حق د یطالھم م اك ق ن أي انتھ رامتھم م ل وصون ك قب

راف الم ةاألط ك ب ،تحارب ة وذل ة الجزائی ة المتابع د كفال رائم ض رب وج رائم الح ن ج ع

انیة ق أ اإلنس ن طری ائيع ابع جن ة ذات ط ائیة خاص زة قض ة  جھ ق المحكم ن طری أو ع

        .من خالل الفصل الثاني الجنائیة الدولیة

 



   الباب األول:

  وقف  

  السباق التسلح

النووي وبعث التنمية    
كبديل لحفظ السلم  

   .واألمن الدوليين



  
  الفصل األول: 

  التدابير  
الرامية إلى  االتفـاقية  

من انتشار   حـــــــــــدلا
  .نوويةال سلحةاأل

  



 السلم واألمن الدوليين.  العمل على وقف السباق التسلحي وبعث التنمية كبديل لحفظالباب األول:  
 .نوويةسلحة الالرامية إلى الحد من انتشار األ  الفصل األول: التدابير االتفـاقية

9 

 

 

     

فت   ة كش ة  نھای ة الثانی رب العالمی ناعة الح ال ص ي مج ل ف ور الحاص ى التط عل

اء حرباألسلحة،  ي إنھ ارز ف دور الب ا ال ة والتي كان لھ ي  عالمی دامت خمس سنوات ف

بقھمیري تدال كما كشفت عن القوة ،وجیز ظرف ن أي سالح س ً م ذلك  أكثر فتكا ً ب واضعا

ل ،المجتمع الدولي ة العم ام حتمی ذه األسلحة  المشترك أم ل ھ اء تواجد مث ة إلنھ دى كاف ل

دول،  ودإال أن ال د الجھ دولي توحی ع ال اف المجتم ى أطی ة تقتضي عل ذه الغای ق  ھ أداة وف

فخاصیة ھذا السالح التدمیریة ف على المدى البعید، اھداأل قانونیة یمكن لھا أن تحقق تلك

ر التسلحیة تدفع بالدول المالكة إلى التمسك بھ على رأس منظومتھا  دول غی بة لل ا بالنس أم

   . (الفصل األول) الجائزة فھي غایة تطمح إلى أن تدركھا

بشكل واجبة التحقیق لیس في جعل العالم خالي من األسلحة إال أن الغایة الرئیسیة   

ً، انیفي حدوده الدُ  التھدید یجعل ً  لب إن لم نقل معدوما لم  فيأیضا ن والس ى األم اظ عل الحف

دائل الدولیین  دول بعث ب ة الذي یستوجب على المجتمع ال ل أخرى تنموی وارد تجع ن م م

ً لھا عوض تسخیر تطویر منظومتھا التسلحیة، مما یساعد على خلق جو  فيھا الدولة محال

دابیر تعاونیل التطومناسب للدول النامیة ألج ق ت زام  تكون محلٍ  ،ةر والنمو وف عالت  یجم

ً  أطراف المجتمع الدولي ا معا ك  ،تعمد فیھا الدول المتقدمة على نقل التكنولوجی ي ذل ا ف بم

ي ھي ذات الطابع السلمي التكنولوجیا النوویة  دول الت ي والقدرة على التحكم فیھا إلى ال ف

ا، ة إلیھ ى أن  حاج اء تعل ى إبق ً عل ا راف جمیع د األط كتتعھ ً  ل دا ا بعی ن أي  التكنولوجی ع

اتحویر أو تعدیل یجعل م ة نھ لحة النووی ى صناعة األس ادرة عل ودق ذه الجھ ال  ، إال أن ھ

ة كتمل إال بالحفاظ على البیئة ت ن أي موابقائھا خالی دد م اة للھ ات واستمراریة حی المجتمع

   فیھا (الفصل الثاني).
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ً للغة السالح والنزاعات المسلحة من  على مدار عقودٍ           الزمن شھد العالم انتشارا

 فخالل الفصول األخیرة منالتي ما لبثت أن أخذت في التطور نحو أبعاد أكثر خطورة، 

امتازت بقدرتھا التدمیریة  قاب على نوع جدید من األسلحةشف النالحرب العالمیة الثانیة كُ 

ً على  المدى الطویللى ع یمتد آثرھا والتيالھائلة والشاملة لكل أنماط الحیاة  مؤثرة سلبا

ھذا النوع من السالح كشف القناع عن طموح العدید من الدول التي سعت ، یةالحیاة البشر

ً من جاھدة الكتساب مثل ھذه القدرة التدمیریة والتحكم في تكنولوجیتھا المع قدة، جاعال

نقطة انطالق في سباق محموم إلعادة ھیكلة الدول لمنظومتھا الثانیة  نھایة حرٍب عالمیة

  مما یجعل العالقات الدولیة في حالة ال استقرار دائم.  لمواكبھ مختلف التھدیدات ،التسلحیة

سلحة لدى الدول بمثابة إجراء مبدئي لذى كان للحد من انتشار مثل ھذه األ

تركیز الجھود على الدول المالكة  یساعد ممـاكمرحلة أولى  ،منھ حصر تواجدھاالغرض 

 وبیسر بشكل یسمح باالنتقالنفس الوقت على األسلحة النوویة،  للتكنولوجیا والحائزة في

 تلك األسلحة إلى تخفیض تعداد المالكة الدولب ة الثانیة التي من شأنھا أن تدفعإلى المرحل

بصورة متوازنة، یكون للمبادرة  یكون أصلح لتحقیق تلك الغایات اتفاقينمط وفق  النوویة

المنفردة الدور الھام في حمل باقي الدولة المالكة على تخفیض مخزونھا من األسلحة 

من أن تستفید من  من االمتیازات للدولة غیر المالكةبعض  ، كما یساعد على توفیرالنوویة

خدمة للتنمیة المحلیة، فإن تحققت ھذه األھداف سھل  التطبیقات السلمیة للطاقة النوویة

 السلمم لألسلحة النوویة مما یخد شامل ونھائيع الدولي الوصول إلى تفكیك على المجتم

 الدولیین (المبحث األول).واألمن 
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في خضم العمل على ضمان عدم انتشار األسلحة النوویة بین الدول كان لزاما 

إیجاد نظام اتفاقي موازي یرافق مرحلة عدم االنتشار، الغرض منھا الحفاظ على سالمة 

المواد النوویة وكذا المرافق التي تدار فیھا ھذه المواد من ان تكون عرضة ألي انتھاك، 

من العمل الدولي الرامي إلى حظر الشامل المرحلة الثانیة  مما یسھل عملیة االنتقال إلى

والكامل للتجار بالنوویة، األمر الذي یستوجب على المجتمع الدولي ضمان تحقیق ذات 

األمر بشكل تدریجي عن طریق اتفاقیة دولیة الغرض منھا الحظر الجزئي للتجارب 

ات التجارب مما ینعكس النوویة، حتى یمكن الوصول إلى الحظر الكامل والشامل لذ

  (المبحث الثاني).  ایجابا على عملیة النزاع الكامل والشامل للسالح النووي 

منع الدول المالكة دولیة الغرض منھا المجتمع الدولي إلى اعتماد اتفاقیات  سعى

ً للتفجیراتوتجعلھا معینة بذات طبیعیة مجاالت  سخر، من أن تلألسلحة النوویة  محال

ً على عملیة تطویر األسلحةاألمر الذي  ، إال أن األمر ال یتوقف عند النوویة ینعكس سلبا

یھدف عن طریقھا  ة تخدم مرحلة موالیة لھا،تعد مرحلة مقدمھذا الھدف فحسب بل 

المجتمع الدولي إلى حصر تعداد األسلحة النوویة لدى الدول المالكة لھا بحصر مجاالت 

التي صاغتھا االتفاقیات الدولیة نجد منطقة قاع  التخزین أمامھا، وابرز تلك المجاالت

البحار والمحیطات وباطن أراضیھما، إضافة إلى الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر 

     (المبحث الثالث). والجرام السماویة وقصر استغاللھم لألغراض السلمیة
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 :المبحث األول
  لألسلحة النووية.  الشاملةتحقيق اإلزالة    ألجللتعاون الدولي  الناظم ل  االتفـاقياإلطار القـانوني  

  

تشكل النوویة كون األسلحة مع الدولي في اعترف المجتعلى یة ـاإلنسان حازت    

حیث اعتلت صدارة التصنیف ضمن قائمة أسلحة الدمار  معاء،أكبر تھدید للبشریة ج

مكن أن من المأبشع المجازر التي  تسجلبعد أن تم استخدامھا ضد الیابان أین  الشامل

فبات من الضروري  في كل من ھیروشیما وناجازاكي یرتكبھا العلم في حق اإلنسانیة،

  .)1( ونھائي اتخاذ الخطوات السریعة والعاجلة قصد إزالتھا بشكل كامل

من استحالة تحقیق نزع كامل وشامل للسالح  المجتمع الدولي أیقن إال أن

 الالتكامل إذ والترابط جملة من المراحل التي منحھا صفة ع أن یتبمن غیر ، )2(النووي

تعمل وفق نمط تسلسلي ال یجوز فیھ اعتماد  كونھا یمكن فصل إحداھا عن األخرى،

                                                             
ً إلى األمام أبرزھما: – )1( ً على حركة نزع السالح وتدفع بھا قدما   وھنا ك عوامل من شأنھا أن تأثر إیجابا
اد  - ى االعتق دلع، إضافة إل ي یمكن أن تن ة الت تج عن الحرب النووی د تن ي ق تزاید المخاوف من االثار المدمرة الت

ى  وح إل ى الجن دول إل دفع بال د ی ا ق ة، مم ات الدولی العام بأن سباق التسلیح قد یؤدي إلى زیادة حدة التوتر في العالق
ً عن التسلح بحیث تزداد فرص األمن واال   ستقرار والتنمیة لدى كافة الدول. السالم بدال

ة، من شأنھ أن  - ات دولی ب اتفاق كما أن الخطار التي یمكن أن تنجر عن عدم تنظیم مجاالت السباق التسلح بموج
  یبعث الفوضى السلبیة في عملیة إنتاج وكذا استخدام وسائل العنف المسلح في العالقات الدولیة.

  .216ص –لي المعاصر، المرجع السابق: القانون الدود/ مصطفى أبو الخیر –
– François Heisbourg: La Dissuasion Nucléaire a-t-elle Préservé la Paix?, annuaire 
stratégique et militaire 2005, Fondation pour la Recherche Stratégique, ODILE 
JACOB Paris, P 24, 25.  

تي تحول دون أن تتحقق الغایة من النزع الكامل والشامل للسالح وعلى غیر أن ھناك جملة من االعتبارات ال –)2(
كالیات  اه اش دول اتج لوكیات ال ى س یادیة عل ارات الس ة واالعتب أثیرات القومی ا: الت ووي أبرزھ الح الن ھا الس رأس

ة  دالت مقبول ى مع اق عل عوبة االتف ً ص ا م أیض لیح، ث ى التس ة عل الح والرقاب زع الس ات ن زام واتفاق زع أو االلت للن
التخفیض على قوتھا التسلحیة والعائد بطبیعة الحال إلى غیاب أو تذبذب الثقة المتبادلة بین الدول والتي تقف حجر 
ھم  ذي أس دیولوجي ال ى الصراع االی ة إل دام الثق ة النع عثرة في طریق حركة نزع االسلحة، وتعود جذور التاریخی

  ل الكبرى.في تنامي حدة التوتر بین الدول وباألخص الدو
ار  ى اعتب كما أن الحفاظ على األمن القومي للدولة من بین العقبات التي تأثر على حركة نزع السالح عل
ات  ي االتفاق ة ف إن حجم المشاركة الدولی ك ف ى ذل اعي، إضافة إل دابیر األمن الجم ي ت أن أغلب الدول فاقدة للثقة ف

وى  ام الق أثیر احج دى ت ة وم لح والرقاب زع التس االت ن ة لمج ل الناظم د العوام ین أح ن ب ویة م ن العض رى ع الكب
ول المغزى  كوك ح ارة الش ً سلبیا بمكان في اث المؤثرة على الشمولیة االتفاقیة، كما أن العوامل الدعائیة تلعب دورا

  من تقدیم الدولة لمقترحات ما تصب في خانة نزع السالح والتدابیر الرقابیة.                                     
 .219، 216ص ص –: القانون الدولي المعاصر، المرجع السابقمصطفى أبو الخیرد/  –
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على تجسیدھا على  ومن ھذا المنطلق عمل المجتمع الدولي قد تسبق األخرى مرحلة

ً.أرض الواقع تِ    بعا

التي أعقبت ظھور ھذا عدم انتشار األسلحة النوویة المرحلة األولى تعد مرحلة 

ق لوقف أطوار السبا لدولي عن طریق االتفاقات الدولیةحیث سعى المجتمع ا ،السالح

ً  صر تواجد ذاتقو، )1( التسلحي وذلك وقف التزامات  السالح على الدولة المالكة سلفا

التدابیر الواجب إعمالھا طالت الدول المالكة بجملة من حیث تفاقیة، ذات االصاغتھا 

لألسلحة النوویة یضمن بقاء الحال على ما ھو علیھ وغیر الحائزة  بالمقارنة والدول

ً للمرحلة المو   (المطلب األول).الیة تمھیدا

ھو تمكین  ،األسلحة النوویة إن من بین التحفیزات التي أوردتھا اتفاقیة عدم انتشار

في النوویة،  لطاقةغیر الدول النوویة من أن تستفید من التطبیقات السلمیة ل الدول من

دابیر یستوجب إطار ما یعرف بنقل التكنولوجیا النوویة األمر الذي یستدعي جملة من الت

فائھا، باألخص خالل عملیة تصدیر المواد النوویة والمعاییر استی يالدولالمجتمع على 

بما یخدم السالمة واألمان النووي ویضمن  ،وأثناء العملیةالواجب توفرھا قبل وبعد 

التعامل السلیم في حال وقع طارئ نووي، دون إغفال اإلجراء الرئیسي الذي من شأنھ 
                                                             

یقصد بسباق التسلحي في ذلك الموقف القائم والمتضمن وحدتین دولیتین أو أكثر في حالة من العداء، األمر  – )1(
ً بذلك أوضاعھ  الذي یحفظ كل طرف بأحقیتھ في أن یزید أو یحسن من مستویات تسلیحھ بمعدل سریع ناظما

العسكریة، وھذا بالنظر إلى السلوك السیاسي والعسكري السابق أو الراھن أو المتوقع لألطراف األخرى، فسباق 
ً تسلحي ھي على التوالي: ً حتى نكون أمام سباقا   التسلحي إذن ینصرف إلى أربعة أبعاد رئیسیة یلزم توافرھا جمیعا

عدائیة، قیام الوحدتین أو الدولتین بتنظیم قواتھ المسلحة وجود وحدتین أو دولتین تدخالن في عالقة 
بھدف تحسین فعالیة قواتھ في القتال مع قوات األخر أو لردعھ، كما أن السباق التسلحي یشمل التنافس حول كمیة 

، مع القوة المسلحة التي تشمل األسلحة وكذا القوة البشریة إضافة إلى نوعیة األسلحة التقلیدیة وغیر التقلیدیة
  ضرورة توفر شرط التزید السریع والمضطرد في كمیات االسلحة من حیث الكم والنوع.

حیث أن زیادة الدولة إلنفاقھا العسكري أو تحسین مستوى قواتھا المسلحة ھو في حد ذاتھ أحد أشكال 
و المنافسة لھا، كما التعبیر عن السیاسة الخارجیة، من حیث سعى الدولة لحقیق األمن في مواجھة الدول المعادیة أ

 ً ان قرار الدولة المعادیة بدورھا الرامي إلى زیادة اتفاقھا العسكري أو تحسین مستوى قواتھا المسلحة ھو أیضا
تعبیر عن الظاھرة ذاتھا، بید أنھ ما أن تتطور عملیة السباق التسلحي حتى یكتسب ھذا السباق طبیعة خاصة 

ً ذوا ص بغة اعتیادیة، تعمد فیھا الدولة على تخصیص مبالغ ضخمة لإلنفاق بحیث یصبح سلوك كل دولة طبیعیا
  العسكري والتسلیحي.

: السیاسة الخارجیة المصریة تجاه أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق د/ محمد عبد العظیم الشیمي –
، 270ص ص –2014األوسط، دار المكتب العربي للمعارف للنشر والتوزیع، بدون طبعة، القاھرة مصر، 

271. 
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الحفاظ على الوضع القائم ثابت على ما ھو علیھ أال وھو حصر مجموعة الدول الموردة 

   لثاني).للمواد النوویة وفق نظم اتفاقیة تكفل ذلك (المطلب ا

 : المطلب األول
  .على الصعيد الدولي  ةـسلحة النووياألار  ـــد من انتشـلحا لىالرامية إجهود  ال

  

  
ما ھو العمل على تعزیز ل في عملیة التصدي للخطر النووي بالفش مكن تالفىی   

ً تلك التي تسعى إلى إزالة األسلحة النوویة موجود من التزامات تعاقدیة ً علم ،خصوصا  ا

 فتقرت رىـوأخ ،منظومة تسلح نوویةھا من تمتلك العالم یتعامل وطائفتین من الدول منأن 

ً من ال  خلق الذي الشيء تلك القدرةلى إ متالك في جو تكالبت فیھ الدول ال ،استقرارنوعا

ً على المجتمع الدولي في سعیھ ،تلك التكنولوجیامثل  والمتواصل  الحثیث لذا كان لزاما

  .لنوویة بشكل نھائي وكاملالسبیل الصحیح لعملیة نزع األسلحة ابغرض تأمین 

كمرحلة  األسلحة النوویة انتشار عمن فيحقیق تلك الغایة جل تأل تدابیر اعتماد

 عاتقعلى  یقعوالذي الدولیین  السلم واألمن واجب الحفاظ على جاءت مؤكدة على، أولیة

األسلحة النوویة مسؤولیة التصرف على غیر الحائزة و ل الحائزةالدو الطائفتین من كال

ً لمبادئ المیثاق األممي وأھم تلك االلتزامات الواقعة ، )1( وعدم الخروج عنھا (UN) وفقا

دول غیر لعلى عاتق الدول المالكة للتكنولوجیا النوویة ھو الحفاظ علیھا وعدم نقلھا ل

كان نقل التكنولوجیا النوویة مما یمنح النظري  ھذا النقل في شقھ سواء أكان ،ة لھاحائزال

تلك القدرة كما تتجنب الدول النوویة أي نقل من شأنھ أن الدول القدرة على السیطرة على 

ً من الدول النوویة (الفرع  ً لم تكن قبال یغیر ملكیة األسلحة النوویة ویجعل في متناول دوال

  .األول)

  

                                                             
نجد أن المیثاق األممي قد جعل من السلم واألمن الدولیین من بین أھم المقاصد الرئیسیة التي تسعى ھیئة  –)1(

ً من تدابیر مشتركة فعالة لمنع األسباب التي تھدد والسلم  األمم المتحدة إلى تحقیقھا، متخذة بذلك ما تراه مناسبا
ً ونص المادة "واألمن الدولیین والعمل على إزالتھا، ع "، الخاصة بمقاصد ھیئة األمم المتحدة المدرجة 01/1مال

  ضمن الفصل األول من المیثاق المعنون بمقاصد الھیئة ومبادئھا.
 .المرجع السابق، میثاق األمم المتحدة –

–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml 
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أن التزام الدول المالكة  )1( ة النوویةاعتبرت االتفاقیة الخاصة بعدم انتشار األسلح

بعدم نقل كل من التكنولوجیا المتصلة باألسلحة النوویة أو األسلحة  ،لألسلحة النوویة

النوویة یعد جوھر االلتزام، إال أن ھذا االلتزام لم یأتي بشكل یحصره في نطاق الدول 

ً في االلتزام وفق تعھد  ً منھا طرفا النوویة فقط بل طال أثره الدول غیر النوویة جاعال

ً ألي  سالح نووي أو أي سیطرة على التكنولوجیا النوویة مما یضمن عدم امتالكھا مستقبال

یؤھلھا ألن تصبح في مصاف الدول النوویة، إال أن ھذا التعھد یصاحبھ استفادة الدول 

  األطراف من غیر الدول النوویة من التطبیقات السلمیة للطاقة النوویة (الفرع الثاني).

  : الفرع األول
  .خارج حدود سلطتها  ة النووية من عدم نقـلهاالتزام الدول المالكــة للقدر   ضمان

  
ً لمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة ھنا تزامترتكز فكرة االل  ، )NPT)2 وفقا

 ً  مالكةمن طرف الدول ال ،نولوجیا التحكم في الطاقة النوویةعدم نقل تك في ضمانأساسا

في انتشار مثل تلك مدركین بذلك أن  ،)3( تلك القدرة إلى الدول الطامحة إلى امتالك

ي وھذا ما یسعى المجتمع الدول ،وب حرب نوویةولوجیا قد یؤدي بشكل حتمي إلى نشالتكن

ً لعدم وقوع  ً كان لذا  تلك الكوارث مثلإلى تفادیھ ضمانا  ،ضمان عدم انتشارھاعلیھا  لزاما
                                                             

التي تم التوصل إلیھا مع نھایة  Non-Proliferation Treaty NPTتعد معاھدة حظر االنتشار النووي  –)1(
الستینیات القرن الماضي، والتي شكلت نقطة فارقة في تاریخ الجھود الدولیة التي بذلت لمكافحة االنتشار النووي 

یة إلى واحتواء مضاعفاتھ على السلم واألمن الدولیین، وما یستوجب المالحظة ھو أن المباحثات الدولیة الرام
حظر انتشار األسلحة النوویة على مستوى العالمي الشامل، مع التحضیر لترتیبات للرقابة والتحقق تتحمل فیھ 
ً عن ما  ً بھا أو خروجا األمم المتحدة المسئولیة األساسیة عن تنفیذھا وعن معاقبة االنتھاكات التي قد تشكل إخالال

ستغرقت حوالي عشرة سنوات كاملة حتى أمكن في الختام تضمنتھ من تعھدات والتزامات، ھذه المباحثات ا
وحلت حیز النفاذ شھر مارس من  1968التوقیع على معاھدة حظر انتشار األسلحة النوویة في شكلھا النھائي عام 

، ویعد التوقیع على نصوص المعاھدة بمثابة إنجاز للمجتمع الدولي عن طریق ھیئة األمم المتحدة في 1970عام 
  قابة على التسلح النووي منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة.مجال الر

العالقات السیاسیة الدولیة النظریة والواقع، المكتبة األكادیمیة، الطبعة األولى، د/اسماعیل صبري مقلد:  –
  .374ص – 2004القاھرة مصر، 

لتصدیق واالنضمام بموجب ، التي اعتمدت وعرضت للتوقیع واNPT معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة –)2(
، وجري 1968حزیران/یونیھ  12) المؤرخ في 22(الدورة  2373قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

  .1968تموز/یولیھ  01توقیعھا في لندن وموسكو وواشنطن في 
–http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94 

: استخدام سالح الیورانیوم المنضب والقانون الدولي، دار وائل للنشر والتوزیع، ان الشاويد/سما سلط –)3(
  .142ص –2014الطبعة األولى، عمان األردن، 
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 ،ة النوویةیقع على عاتق الدولة المالكة لتلك التكنولوجیا والحائزة على األسلح التزاموأول 

التي تخول  بعید في انتشار مثل تلك األسلحة أو تكنولوجیتھامن بأن ال تسھم من قریب أو 

ً). الدول التحكم في عملیة تصنیع األسلحة النوویة   (أوال

ً غیر أن ھذا االلتز  فقط بأن ال تعمد  ام ال یقع على عاتق الدول المتقدمة تكنولوجیا

بل ، إلى اإلسھام في انتشار ھذه األسلحة بین الدول أو التكنولوجیا التي تسمح بامتالكھا لھا

یمتد أثره إلى الدول غیر النوویة التي تتعھد بدورھا على أن ال تسعى إلى امتالك تلك 

ثار سلبیة تھ أیمكن أن یحمل في طیا ھذا النوع من االلتزام المتبادل ،التكنولوجیا التسلحیة

مھدد لمبدأ توازن القوى في غیاب حل نھائي لمسألة على الدول غیر النوویة، كما یعد 

دم عفكرة إعمال ل حوالتساؤل  نزع التسلح وبأخص السالح النووي، مما یدفعنا إلى

لھا بعض االستثناءات، أو باألحرى  أم صیغت مطلقةجاءت في صورتھا الھل االنتشار 

علیھ  تنصا ق موف ،ر ثم الزوالبشكل عام مآلھا الحص التكنولوجیا النوویةل ھل ك

تضمن بموجبھا عدم تأویل  ،من الحظراالتفاقیة استثنتھا أم توجد مجاالت معاھدة ال

 نقلوضبًط لمفھوم  ،خدمة لمقاصدھا نصوصھا بما یتعارض وتلك االستثناءات

ً) النقل حول طبیعة ذلك تتساؤالمن  یثیره وما التكنولوجیا   .(ثانیا

  :ً  .تلك القدرةل  ةحائز لدول غير   التسلح النووي تكنولوجياعدم تسرب    التأكد منأوال

 قع على عاتقبالتزامات ت NPT انتشار أسلحة النوویة حظرجاءت معاھدة   

ً ال یتجزأ من التكنولوجیا النوویة وال ركتتحالتي  ،الدول مجموعة ً جزءا تي تعد أیضا

من أو غیر مباشرة مباشرة  بعدم نقل وبصورة یقضي ذلك االلتزام ،)1( ةتسلحیال ترسانتھا

                                                             
تشتمل الترسانة النوویة على األنواع التالیة من األسلحة ھي القنبلة الذریة، والقنبلة الھیدروجینیة والقنبلة  –)1(

 1958النیوترونیة، وتعد ھذه األخیرة أي القنبلة النیوترونیة التي یرجع ظھورھا إلى عام والكوبالتیة والقنبلة 
حینما أعرب أوبنھایمر الملقب بأبو القنبلة النوویة، في رغبتھ بعث عملیة أسماه تنظیف األسلحة النوویة عن 

ھذه المھمة تكمن سام كوھین من  طریق تقلیل التلوث اإلشعاعي الذي یعد أحد نواتج االنفجار الذري، وخالل تنفیذ
                                                       التوصل إلى اختراع القنبلة الذریة النظیفة او ما تعرف بالقنبلة النیوترونیة.

الكائنات وقد أطلق علیھا ذات االسم في كونھا تستھدف الكائنات الحیة إذ تتسبب في قتل األفراد وسائر             
الحیة في محیط االنفجار، وھذا نتیجة تولد ومضات سریعة ومفاجئة من النیوترونات ذات السرعة العالیة ویتم 
انبعاثھا النیوترونات من القنبلة مرتبطة وقلة موجات الضغط والموجة الحراریة، ومن ھذا یتضح أن الفكرة 

 =، عن طریق إبادة القوة البشریة للعدو مع االبقاء علىالعامة للقنبلة النیوترونیة  تحقق الھدف الرئیسي منھا
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الخروج عن  ودونوفي ھذا السیاق ، التكنولوجیا ذات الطابع التسلحيتلك مكان إلى مكان 

التي لم تقف عند ھذا الحد بل حملت الدول النوویة  المعاھدة األولى من ذاتنص المادة 

ً تعھد من شأنھ أن یساعد الدول غیر حائزة  تصرفالكف وبشكل نھائي عن أي فحواه ، ا

عن طریق المساعدة المباشر على صناعة تلك  ،على تلك التكنولوجیا من اكتسابھا

الحظر أي مصدر للمادة  كما یطال، األسلحة أو األجھزة المتفجرة ذات الطابع النووي

ً أو المعدة أو المعدات والمواد المصممة  االنشطاریة  إنتاجلتصنیع أو استخدام أو خصیصا

أو القیام  على ذلك تشجیعھا أو بتحفیزھامباشرة غیر ، أو بصورة مواد انشطاریة خاصة

الكتساب القدرة لتكنولوجیا التسلحیة مما یمھد لھا الطریق بتسھیل عملیة اقتنائھا لتلك ا

 الدولیینواألمن  لسلمسب التھدید لن، مما یزید من التدمیریة تلك التكنولوجیاعلى التحكم ب

 .)1( بنشوب حرٍب نوویة

  

                                                                                                                                                                              
المنشآت الحیویة والمباني وباقي األغراض سلیمة من الضرر، مما یفسر نطاق استخدام ھذا النوع من القنابل =

 25طراز النس أو قذائف المدفعیة ضد األھداف العسكریة على مسافة  تطلق بواسطة صواریخ التي ركاالمع في
  ل.می 75إلى 

: القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، مؤسسة دار الشعب، الطبعة الثانیة، القاھرة د/ محمود خیري ینونھ –
  .15، 13ص ص–1971مصر، 

: اإلرھـاب النووي لغة الدمار، دار الفكـر الجامعي، بدون طبعة، اإلسكندریة د/ لواء. حسنین المحمدي بوادي –
  .  80، 74ص ص–2007مصر، 

: الصراع النووي في قارة آسیا، مكتبة األكادیمیة للنشر، الطبعة د/ محمد جمال مظلوم، د/ ممدوح حامد عطیة –
  .21، 19ص ص –2010األولى، القاھرة مصر، 

األمر الذي یمكن مالحظتھ في أغلب نصوص معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة أنھا تفتقر إلى جوانب  –)1(
 ً في نص المادتین األولى والثانیة، التي أغفلت ذكر بعض األلفاظ التقنیة ذات الصلة  ھامة تم إغفالھا خصوصا

الوطیدة والمباشرة في امتالك الدول القدرة النوویة، أولھا لفظ التكنولوجیا النوویة الذي غاب ذكره في المواد 
السیطرة على األسلحة  سالفة الذكر على الرغم من أنھ األساس في كل نشاط نووي، زد على ذلك فإن فرضیة

النوویة بطبیعة الحال من جانب الدول، تقتضي وجب أن تتمكن من السیطرة على وسائل اإلیصال والتي نعني بھا 
القذائف والصواریخ والمنظومات األخرى غیر المأھولة القادرة على إیصال األسلحة النوویة إلى أھدافھا 

ً لھذا االستعمال.  والمصممة خصیصا
، ھیئة األمم 2004أبریل  28، المعقودة في 4956الذي اتخذه مجلس األمن في جلستھ  1540رقم  القرار –

                 .                                                                                                                            01ص–المتحدة
–http://www.un.org/arabic/sc/1540/                                                                                   

. 134ص–: القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، المرجع السابقد/ محمود خیري ینونھ  –         
   .143ص –: استخدام سالح الیورانیوم المنضب والقانون الدولي، المرجع السابق الشاويد/ سما سلطان  –
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:ً  النووي لدول غير حائزة.  ةسلحعدم نقـل األة بالتزام الدول المالك  ثانيا

 NPT انتشار األسلحة النوویة حظرمن معاھدة  األولىالمالحظ أن نص المادة   

إن ف، )1( مباشرةمباشرة وغیر صورتین  التي جاءت فيوعلى ذكر كلمة النقل  أتت

 التجھیزي نقل التكنولوجیا في شقھا النظريیقصد بھ  رـمباشالأجزمنا أن لفظ النقل غیر 

 ،النوویةالمتفجرة ذات الطابع أو حتى المواد  ، فإن النقل المباشر لألسلحة النوویةالمحض

  .غیر مالكھا األصلينقل حیازة تلك المواد إلى مالك أخر  قصد بھی

 المتفجرة ذات الطابع النووي تصبحبمعنى أن األسلحة النوویة أو حتى المواد  

 وھذا األمر الذي لم تغفل عن ،تحت إدارة الدولة التي كانت لوقت قریب غیر حائزة علیھا

 تكنولوجیا النوویةلعلى عاتق الدول المالكة لیقع التزام نصت علیھ ك حیث ةذكره االتفاقی

یطال صمیم  لما تحملھ من خرقٍ  ةخطیرد جّ البین المسائل  ا منھنكو ،یستوجب عدم خرقھ

غیر حائزة  ةدول نیكتمب ھا، وذلكاربقائھا مثل ھذه األسلحة وانتش ةً مھدد بنود االتفاقیة

حقق وبشكل تمتى  وجیز ظرفٍ القدرة في  ھذهمثل متلك أن تمن على األسلحة النوویة 

  .)2( ھال مساعدة الدول المالكة ملموس

بصورة أكبر مما  الدولیینللسلم واألمن  تھدیدال في نسبازدیاد ھ یترتب علی مما

ھو العامل الرئیسي في تحدید  النووي المجال االنتشار في مسألة ، على أساس أنعلیھ ھو

 عاتق الدول إال بالتزام یقع على ھذه الغایة تحققوعلیھ فال یمكن أن ت ،نسب التھدید

ً التزام ،التي تصاحبھا التدمیریة القدرةوالنوویة التكنولوجیا  علىالحائزة  ً قبل أن  ا أخالقیا

 ً ھذه  وقد لقیت ،لھا تلك القدرة إلى الدول غیر حائزة السماح بنقلبعدم یكون قانونیا

                                                             
إذ تنص المادة األولى على:" تتعھد كل دولة طرف في المعاھدة تملك أسلحة نوویة بأال تنقل ألیة جھة  –)1(

م مستلمة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة أي نوع من األسلحة النووي أو أیة أجھزة نوویة م تفجرة أو أجھزة تحكُّ
ّ تساعد بأیة طریقة من الطرق، أو تشجع أو تحرَّض أیة دولة غیر  بمثل ھذه األسلحة أو األجھزة المتفجرة، وأال
م بمثل ھذه األسلحة  مالكة ألسلحة نوویة على صنع األسلحة النوویة أو األجھزة النوویة المتفجرة أو أجھزة التحكُّ

  زتھا". أو األجھزة المتفجرة أو حیا
  ، المرجع السابق.NPT معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة –

–http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94   
 .375ص –العالقات السیاسیة الدولیة النظریة والواقع، المرجع السابقد/اسماعیل صبري مقلد:  –
 .134ص–القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، المرجع السابق: د/ محمود خیري ینونھ –)2(
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 یةللطاقة الذر الوكالة الدولیة بإضافة إلى العالم دولاالھتمام الكبیر من طرف  المسألة

  .)1( على حٍد سواء

 التحكمأمر نسبي ال یمكن  النوویة وجیاالتكنول االلتزام بعدم نقل أن على اعتبار

ال یمكن إلزام غیر  كما ھذا عائد بالدرجة األولى إلى نسبیة المعاھدةي فواألمر  بھ،

بذل ب وجوإلى  وإضافة إلى ذلك أشارت معاھدة عدم االنتشار النووي ،ف فیھااطراأل

الدولیة سالمة لار ییا، وفـق معالنقل المأمون لتلك المواد من أجل ضمانالكافي   دالجھ

 االنتشار ل األعضاء في معاھدة عدمدوالكذا وحددتھا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة التي 

بتشجیع  لى منح معاھدة عدم االنتشار الصبغة الشمولیةإ يعسال مع، األسلحة النوویة

  .)2( الدول غیر العضوة من أن تصبح كذلك

 اتفاقیة حظرالواردة في لتزامات الد باعین بذلك صوب أعینھم مسألة التقیواض

، وھذا ما تم اإلشارة إلیھ في الرأي االستشاري )3(1968األسلحة النوویة لعام  نتشارا

                                                             
المحفل الحكومي الدولي األول في العالم للتعاون العلمي والتقني  IAEAتعد الوكالة الدولیة للطاقة الذریة   –)1(

ة في إطار في استعمال التكنولوجیا النوویة في األغراض السلمیة، وقد تم إنشاء الوكالة بوصفھا منظمة مستقل
، وتقوم بتنفیذ برامج لتحقیق أكبر مساھمة مفیدة للتكنولوجیا النوویة في المجتمع مع 1957األمم المتحدة عام 

التحقق في الوقت ذاتھ من استخدامھا في األغراض السلمیة، وتعمل الوكالة مع الدول األعضاء فیھا والبالغ عددھا 
ي للنھوض باستعمال التكنولوجیا النوویة ف ي األغراض دولة ومع شركاء متعددین على نطاق عالم 151

المأمونة والمضمونة والسلمیة، حیث تقوم الوكالة وفق برنامج أساسھا التعاون التقني بمساھمة الدول األعضاء 
ً إرساء إطار وتعزیز  عن طریق تبادل المعلومات العلمیة والتقنیة فیما بینھا، حیث یشمل عمل الوكالة أیضا

التعاونیة لبناء وتدعیم نظام دولي لسالمة واألمن النوویین والتحقق من وفاء الدول بتعھداتھا في مجال الجھود 
 عدم انتشار. 

ویتواجد مقر الوكالة في مركز فیینا الدولي في فیینا بالنمسا كما توجد مكاتب ارتباط تنفیذي ومكاتب         
المتحدة األمریكیة، وفي تورنتو بكندا وفي طوكیو بالیابان إقلیمیة في جنیف بسویسرا وفي نیویورك بالوالیات 

بإدارة أو دعم مراكز أبحاث ومختبرات علمیة، في فیینا وسیبیرسدروف في النمسا، وفي  حیث تقوم الوكالة
فني متعددي  22000موناكو، وفي ترییست في ایطالیا، وتتمثل أمانة الوكالة الدولیة في فریق متكون ممن 

  . 1973و 1963دولة، كما عدل نص اتفاقیتھا في عامي  90وموظفي دعم ینتمون إلى أكثر من االختصاصات 
–http://www.un.org/ar/conf/npt/2010/pdf/pk_npt_iaea_factsheet.pdf 

 .04ص–2004، نیویورك، 29حولیة نزع السالح، األمم المتحدة، المجلد : إدارة شؤون نزع السالح –)2(
إلى مدة غیر محدودة، إال أن  1995وعلى الرغم من تجدید معاھدة عدم االنتشار لألسلحة النوویة عام  –)3(

ما أن التطبیقات العملیة قد حرمت على بعض الدول الصغیرة امتالك ھذه األسلحة، مع احتكار الدول الكبرى لھا ك
استمرار التجارب النوویة یدل على صعوبة تحقق الھدف المرجوة من المعاھدة، اضافة إلى احجام الدول المالكة 
لألسلحة النوویة من االنضمام إلى المعاھدات التي تحظر التجار بالنوویة، كما أن امتالك بعض الدول الفقیرة مثل 

  =                                                                                كل من الھند وباكستان على األسلحة النوویة. 
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 أو التھدید باستخدامھا األسلحة النوویةاستخدام لمحكمة العدل الدولیة حول مشروعیة 

ذكرت في أنھ "یوجد التزام للقیام بحسن نیة بمفاوضات  ، أین1996جویلیة  8بتاریخ 

دولیة وذلك بموجب سیطرة  تفضي في النھایة إلى نزع السالح النووي بجمیع مظاھره

ً علىمما  ،)1( صارمة وفعالة" اتفاقیة حظر االنتشار األسلحة النوویة أھداف  ینعكس ایجابا

                                                                                                                                                                              
والمالحظ أن معاھدة عدم االنتشار النووي أدت إلى زیادة تعداد األسلحة النوویة لدي الدول المالكة =               

ن االنتشار األفقي الذي قد یمكن باقي لمثل ھذه التكنولوجیا، معززة بذلك االنتشار الرأسي لمثل ھذه األسلحة دو
الدول من امتالك القدرة النوویة في شقھا التسلحي، حتى أن الدول النوویة لم تحمل نفسھا عناء التفاوض الجدي 

ً اتفاقیة " " Salt.2وكذا اتفاقیة "سالت. 1972لعام  "Salt.1 سالت.من أجل نزع أسلحتھا النوویة، فلو أخذنا مثال
ھذه المحادثات التي جمعت بین أكبر قوتین نوویتین واشنطن وموسكو، حول الصواریخ النوویة   1979لعام 

العابرة للقارات لوجدنا أنھا حافظ على الصواریخ التي نشرتھا كلتي الدولتین والتي ھي في مراحل االنتاج أثناء 
 1964لنوویة التي نشرت بعد عام ابرام االتفاقیة، كما نصت اتفاقیة سولت على امكانیة استبدال الصواریخ ا

بصواریخ أكثر حداثة  بما في ذلك الصواریخ متعددة الرؤوس، إال أن ھذه الجھود قد أسھمت في عقد اتفاقیة 
Start  من الترسانتین النوویتین ھذه النسب ال یمكن أن تقارن 30-  ٪20والتي تقضي باقتطاع من  1991عام ٪

  والتعداد االجمالي لترسانتھما.  
: القانون الدوي العام، الجزء الثاني حقوق الدول وواجباتھا د/غالب عواد حوامدة  -د/سھیل حسین الفتالوي  –
ص –2009الدبلوماسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان األردن،  –اإلقلیم المنازعات الدولیة  –

  .61، 60ص 
–2000لحة النوویة، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، عمان األردن، : الوضع القانوني لألسد/غسان الجنديأ. –

 .63، 62ص 
ً بأن تبدأ في  –)1( تطلب الجمعیة العامة لألمم المتحدة مرة أخرى إلى جمیع الدول الوفاء بذلك االلتزام فورا

اث وانتاج تفضي إلى نزع اإلبرام المبكر التفاقیة لحظر استحد 1998مفاوضات متعددة األطراف في عام 
وتجریب وتخزین ونقل األسلحة النوویة، والتھدید بھا أو استخدامھا، وتنص على إزالة تلك األسلحة، كما تطلب 
إلى جمیع الدول أن تبلغ األمین العام لألمم المتحدة بالجھود والتدابیر التي اضطلعت بھا بشأن تنفیذ ھذا القرار 

  م أن یبلغ ھذه المعلومات إلى الجمعیة العامة لدى انعقادھا.ونزع السالح النووي وتطلب إلى األمین العا
  وعلى ھذا األساس أصدرت المحكمة فتواھا التي تنص الفقرة النھائیة منھا على ما یلي:        

  فإن المحكمة ، تقرر الموافقة على طلب الفتوى، وترد على النحو التالي على مسألة التي طرحتھا الجمعیة العامة.
صوتا مقابل صوت واحد أنھ "ال یوجد في القانون الدولي العرفي أو ال التقلیدي أي  13ماع وبأغلبیة باإلج –(أ)

  إذن محدد بالتھدید باألسلحة النوویة أو استخدامھا".
أصوات أنھ "ال یوجد في القانون الدولي العرفي وال التقلیدي أي حظر شامل  3صوت مقابل  11وبأغلبیة   –(ب)

  باألسلحة النوویة أو استخدامھا بھذا المعني".وعام للتھدید 
من  4باإلجماع أن "التھدید باستخدام القوة أو استخدامھا بواسطة األسلحة النوویة الذي یتعارض مع الفقرة  –(ج)

  غیر قانون". 51من میثاق األمم المتحدة والذي ال یفي بجمیع مقتضیات المادة  2المادة 
ً مع مقتضیات القانون باإلجماع أن "التھدید ب –(د) ً أن یكون متفقا األسلحة النوویة أو استخدامھا ینبغي أیضا

ً عن  الدولي الساري في النزاع المسلح، وال سیما مقتضیات مبادئ وقواعد القانون اإلنساني الدولي، فضال
  النوویة". االلتزامات المحددة التي تقتضي بھا المعاھدة والتعھدات األخرى التي تتناول صراحة األسلحة

مع إدالء الرئیس بصوتھ أنھ "یستتبع مع مقتضیات السالفة الذكر أن التھدید  7أصوات مقابل  7بأغلبیة  –(ھـ)
باألسلحة النوویة أو استخدامھا یتعارض بصفة عامة مع قواعد القانون الدولي الساري في النزاع المسلح، 

 =مع ذلك فإنھ بالنظر إلى الحالة الراھنة للقانون الدولي،وبخاصة مع مبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني، و
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ً بذلك مھمة ،على المدى الطویل من صناعة قیوٍد على أي تكنولوجیة أو الفرض  مسھال

   .)1( شأنھا أن تسھل على الدول غیر الحائزة الوصول إلى امتالك تلك القدرة

  :الفرع الثاني
  .تلك القــدرة في شقها التسلحيالنووية لـدم اكتساب الدول غير  ــن عالتأكـــد م  

  
ً تتعھد بموجبھ الدول      بعدم نقل تلك  النوویةحملت معاھدة عدم االنتشار التزاما

إن وصوره للدول غیر حائزة، بغض النظر عن طبیعة ذلك النقل  التسلحیة التكنولوجیا

بحیث تنتقل حیازة تلك المواد إلى  ولواحقھا كبیعھا لتلك األسلحة شكلھ المادي تجسد في

ً لم تكن مالكة لھ ً  ادوال  ةدول عن طریق نقل في جانبھ النظريأن یتجسد النقل أو  ،سلفا

 القدرةتلك  اكتساب من مما یمكن ھذه األخیرة ،ھاغیرل لتلك التكنولوجیا ما النوویة

  .النوویة األسلحةیع صنعملیة ت لھامما قد یسھل  التحكم بھاو

نصوص معاھدة عدم االنتشار ب اردةوال داتھعااللتزام بما ورد من تال یقع عبء 

ً إلى الدول غیر النوویة إذ تتحمل ھذه الدول  ،على الدول النوویة فقط بل یمتد أثره أیضا

بموجبھا أن ال تسعى جاھدة في الحصول على مثل تلك التكنولوجیا التي قد تمكنھا فیما 

وأن ال تسمح بإتیان أي تصرف من شأنھ أن یسھم في  ،األسلحة النوویةبعد من صناعة 

 ً    ). امتالكھا لھ بشكل مباشر أو غیر مباشر (أوال

                                                                                                                                                                              
وإلى عناصر الحقائق المتاحة للمحكمة، فإنھا ال یمكنھا أن تخلص بصورة قاطعة إلى ما إذا كان التھدید =

باألسلحة النوویة أو استخدامھا ھو أمر مشروع أو غیر مشروع في أقصى ظروف الدفاع عن النفس، حیث یكون 
  ة ذاتھ في خطر".بقاء الدول

وباإلجماع أنھ "ثمة التزام بالدخول بنیة حسنة في مفاوضات تؤدي إلى نزع السالح النووي بجمیع جوانبھ  –(و)
  في ظل رقابة دولیة صارمة وفعالة، واختتام ھذه المفاوضات".

، الجمعیة 1996یولیھ/جویلیة  31 -1995أغسطس/أوت  1: تقریر محكمة العدل الدولیة محكمة العدل الدولیة –
) األمم المتحدة، نیویورك الوالیات A/51/4( 3العامة، الوثائق الرسمیة الدورة الحادیة والخمسون، الملحق رقم 

  .48، 43ص ص –المتحدة األمریكیة 
–https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/1995-1996-ar.pdf 

میم  51/45، والقرار رقم 1994كانون األول/دیسمبر  15 كاف المؤرخ 49/75: قرارھا رقم الجمعیة العامة –
  ، ھیئة األمم المتحدة، نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة.1996كانون األول/دیسمبر  10المؤرخ 

– http://www.un.org/ar/ga/52/res/res52038.htm 
، 144ص ص –ولي، المرجع السابق: استخدام سالح الیورانیوم المنضب والقانون الدد/سما سلطان الشاوي –)1(

145. 
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غیر  بقاء الدولضمان  إلى ینعدم االنتشار جاھد معاھدة ى واضعواعسكما 

 فصیلعلى ت السیطرة الفعلیةو ھااكتسابعن  بما یكفي بعیدة، حائزة على تلك القدرة

كم من بطبیعة الحال تزامات التي تقابلھا لمن اال بالنص على جملة النوویة، التكنولوجیا

 نظیر التزام باقي الدول األطراف النوویة ضمان تجسیدھاجب على الدول یستو ،الحقوق

ً) بالمعاھدة وارتضاھا   .(ثانیا

:ً  بعدم اكتساب األسلحة النووية.الدول غير النووية  تعهد   أوال

 ،لتزاماتجملة من اال  من معاھدة عدم انتشار أسلحة النوویة ت المادة الثانیةصاغ     

یتمحور  ،لتكنولوجیا النوویةلیقع على عاتق الدول غیر مالكة جاءت على شكل تعھد 

 لتلكبصورة مباشرة أو غیر مباشرة ینقل أن ن فحواه حول عدم السماح ألي ناقل مـ

كل البعد  بقائھا بعیدةً  مع ،)1( إلیھا رىـخاألنوویة المتفجرة الجھزة األنوویة أو السلحة األ

 ،التحكم فیھاتلك التكنولوجیا التسلحیة و على السیطرةأن یمكنھا من شأنھ  نم كل ما نـع

األجھزة المتفجرة ذات  وأ األسلحة النوویةتلك على صناعة  القدرةالكتساب  الھھؤأو ی

ً  انھكقد تم وسیلة أيانتھاج  ع عنتمتن امك ،)2( الطابع النوویة من تحقیق ذلك  مستقبال

 بغرض تحقیقسواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة  ،الھدف كاقتناء أو قبول أي مساعدة

التحكم في األسلحة النوویة أو تلك صناعة نھا كیممما  ،السیطرة على التكنولوجیا النوویة

     .الدول النوویة مصاف في مما یؤھلھا ألن تدرج األجھزة المتفجرة ذات الطابع النووي

:َ الحد من    ةتفـاقياوفق نص    التكنولوجيا النوويةدول غير حائزة على  لالممنوحة لالضمانات   ثانيا

 .االنتشار

 ا ھو علیھلقائم على أساس بقاء الحال على ملتكرس الوضع اة قیاتأتي ھذه االتف لم    

في  بل أیدت ،ن تصبح كذلكأخرى تتطلع أللقدرة النوویة ومالكة لدول بین طائفتین من ال

                                                             
  .12ص–، المرجع السابقمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة –)1(

–http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94 
  .135، 134ص ص–: القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، المرجع السابقد/محمود خیري ینونھ –)2(

 .375ص –العالقات السیاسیة الدولیة النظریة والواقع، المرجع السابقد/اسماعیل صبري مقلد:  –
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ولكافة الدول  ،كنولوجیا لألغراض السلمیة ال غیردیباجتھا المبدأ القاضي بأن تتاح ھذه الت

زة على ئیر الحاالدول الحائزة وغ ة لكال طائفتینلوالمكفو األطراف في المعاھدة

االستفادة من التطبیقات السلمیة للتقنیة من یمكنھا  األمر الذي، )1( یا النوویةـالتكنولوج

ً ذلك میع الدول األطراف یحق لج إذ النوویة المعلومات  تبادلو ،)2( المشاركةلمبدأ إعماال

ً لفكرة ا لضمان تجسید ھذه الغایة على ، وللطاقة النوویة السلميستخدام الالعلمیة تشجیعا

ً الدول غیر الحائزة للقدرة  صعید التعامالت الدولیة بین أطراف المعاھدة وخصوصا

ط ـانموفق األ اھدییمكن تجس يلتااحترام اإلجراءات  علیھا واجبكان من ال النوویة،

  :ةالتالی

كانت الغایة من ھذه المعاھدة ھو الحد من انتشار األسلحة النوویة على الصعید إن   - أ

واضعي أولویات  یستوجب تركیـز ا یقلل من نسب نشوب حرب نوویة كمامم ،الدولي

القدرة على تصنیع امتالك الدول غیر الحائزة من  تمكن ضمان عدم على ،تفاقیةھذه اال

على  رتبتمما یفقط على الدول الحائزة  ھاوجود والعمل على حصر األسلحة النوویة،

                                                             
إن فكرة تشجیع استعمال الطاقة النوویة لألغراض السلمیة كان لھا الدور الكبیر في أن أغلب األطراف في   –)1(

قة النوویة لتلك األغراض السلمیة معاھدة عدم االنتشار األسلحة النوویة، قد خطت خطوات نحو استعمال الطا
والتي ساعدت على تسھیل عملیة االلتزام بنصوص المعاھدة، وقد قدمت الدول المتقدمة النوویة بشكل ثنائي 
 ومتعدد األطراف مساعدات مساندات تقنیة وفنیة من أجل تحقیق أھداف المادة الرابعة من اتفاقیة عدم االنتشار،

ً أطلق علیة اسم "الذرة من أجل السالم" بھدف تشجیع وفي ھذا الصدد قدمت الوالیا ت المتحدة األمریكیة برنامجا
  .استغالل الطاقة النوویة لألغراض السلمیة

دولة طرف في معاھدة  100حیث تقوم الوالیات المتحدة األمریكیة بالتعاون النووي السلمي مع حوالي 
الدولیة للطاقة الذریة، شریطة أن یتقید البرنامج النووي عدم االنتشار بشكل ثانوي ومتعدد وعن طریق الوكالة 

للدولة العضو وأھداف معاھدة عدم االنتشار بما یضمن التطبیق السلیم لھا بغرض الحد من حصول المخالفین 
على التكنولوجیا النوویة، على أن یتوقف العضو عن استخدام المواد النوویة التي تم الحصول علیھا بشكل 

  زاماتھ ونصوص المعاھدة مع االلتزام بإعادة تلك المواد للمورد األصلي.مخالف اللت
: االستراتیجیة النوویة یعد انتھاء الحرب الباردة، زھران للنشر والتوزیع، بدون طبعة، د/ سعد حقي توفیقأ. –

 .199، 198ص ص –2008عمان األردن، 
مما جعل بعض  1953في ھیئة األمم المتحدة عام بعد ما أعلن أیزنھاور  مشروع "الذرة من أجل السالم"  –)2(

المعلومات تتیسر في جانبھا النظریة، ذات العالقة وتصمیم مفاعالت تولید القوى وھي أساسیة لتصمیم المفاعالت 
العسكریة، إال أن المساعدات اقتصرت على منح الدول الكبرى النوویة ما لھ عالقة واالستخدامات السلمیة  مع 

ود وضمانات كافیة، بغرض منع تحویل تلك االستخدامات لألغراض العسكریة بیعت على أساسھا إرفاقھا بقی
مفاعالت تولید القوى وفق اتفاقات جماعیة ومشتركة، ترسم حدود التعاون وتجسیده بین األطراف أما ما لھ عالقة 

 نوویة.بالجانب العسكریة  سمحت بنشر المعلومات ذات العالقة والوقایة من األسلحة ال
 .34ص،  33ص–: القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، نفس المرجعد/محمود خیري ینونھ –
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التزام والتي ھي طرف في المعاھدة  ،حائزة على األسلحة النوویةالالدول غیر  كاھل

ً عن السباق بموجبھ على تتعھد مقابل النووي،  ي في شقھالتسلح ضمان بقائھا بعیدا

نقل ب ما یعرف عن طریق السلمي للطاقة النوویةممیزات االستخدام االستفادة من 

، ھذا التعھد الذي تسھر على ضمان احترامھ الوكالة في شقھا السلمي التكنولوجیا النوویة

 .)1( الدولیة للطاقة الذریة

وضمان عدم استغاللھا  النوویة، الطاقة ن عملیة االستفادة السلمیة منالتحقق مب       

ھدة عدم انتشار معا نصوصبموجب  ،المنصوص علیھا مقاصدال ألغراض تخالف

التأكد من منھا غرض ال ضمانةك ،)2(والتفتیش عن طریق التحريالتي تتم األسلحة النوویة 

مترتبة علیھا بموجب نص ھذه المعاھدة، في مقدمتھا تنفیذ تلك الدول اللتزاماتھا ال

                                                             
: المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرة(النفایات الخطرة بین د/معمر رتیب محمد عبد الحافظ –)1(

الدولي للبیئة، دار الكتب القانونیة، بدون طبعة، مطرقة الفساد وسندان العولمة)، دراسة تحلیلیة في إطار القانون 
  .236ص –2008القاھرة مصر، 

ً وكضمانة بغرض منھا  IAEAیعد برنامج التحقق الذي تقوم بھ الوكالة الدولیة لطاقة الذریة  –)2( ً أساسیا ركنا
لب للجھود المتعددة التأكد من استعمال المواد والمرافق النوویة لألغراض السلمیة فقط، والذي یعد بمثابة ال

األطراف الرامیة إلى الحد من انتشار األسلحة النوویة، حیث نفذت الوكالة في جمھوریة كوریا الشعبیة 
الدیمقراطیة تدابیر للرصد والتحقق، تم فیھا غلق مرافق یونغبیون النوویة ومرفق واحد في تایشون وقد توقفت 

ً وھذا بناًء على طلب جمھور یة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة في سبتمبر إلى أكتوبر، مما أسفر ھذه األنشطة جزئیا
عن عدم دخول مفتشي الوكالة إلى مرافق یونغبیون وإزالة أختام الوكالة ومعدات المراقبة في المختبر الكیمیائي 

ذه المرافق أكتوبر استأنفت الوكالة أنشطتھا للرصد والتحقق، لم تجد الوكالة ما یدل على أن ھ 14اإلشعاعي، وفي 
 GC(52)/RES/14اعتمد المؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة القرار و أنفت العمل أثناء تلك الفترة،است

 ،وریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة"بعنوان "تنفیذ اتفاق ضمانات معاھدة عدم االنتشار المبرم بین الوكالة وجمھ
على النحو  "النوویة یونغبیون"أیّد القرار استمرار أنشطة الرصد والتحقیق التي تقوم بھا الوكالة في مرافق  وقد

  التعطیل.  المتفق علیھ في المحادثات السداسیة واعترف بأنشطة الوكالة فیما یتعلق بعملیة
الدیمقراطیة إلى  كوریا الشعبیةكما أكد القرار دور الوكالة الضروري في مجال التحقیق ودعا جمھوریة        

، قّدم المدیر العام أربعة تقاریر إلى مجلس 2008االمتثال التام ألحكام معاھدة عدم االنتشار وفي خالل عام 
اتفاق جمھوریة إیران اإلسالمیة المتعلق بضمانات معاھدة عدم االنتشار وما یتصل  المحافظین بشأن تنفیذ

 التابع لألمم المتحدة. وتمكنت الوكالة من التحقق من عدم تحریف المواد من قرارات مجلس األمن بالموضوع
ً ألن إیران لم تقدم المعلومات وتصاریح الدخول2008النوویة المعلن عنھا في إیران عام  التي كان من  ، ونظرا

یة السابقة، وأن إیران النوو شأنھا السماح للوكالة بإحراز تقدم بشأن عدد من القضایا المعلقة المتصلة بأنشطة
استنتاج بشأن عدم وجود مواد أو أنشطة  إیران لم تنفذ بروتوكولھا اإلضافي، ظلت الوكالة عاجزة عن استخالص

ّق إیران أنشطتھا المتصلة بتخصیب  نوویة غیر معلن عنھا في إیران. وبالمخالفة لقرارات مجلس األمن، لم تعل
  الثقیل.الیورانیوم وواصلت مشاریعھا المتصلة بالماء 

، الجزء الثاني، منشورات األمم 33: األمم المتحدة حولیة نزع السـالح، المجلد مكتب شؤون نزع السالح –
 .30، 29ص ص –2008المتحدة، نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة، 
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إلى صناعة  ،راض السلمیةـالحرص على عدم تحویل استخدام الطاقة النوویة من األغ

ھذه الرقابة التي تطال األسلحة النوویة أو األجھزة المتفجرة ذات الطابع النووي األخرى، 

أو  إنتاجھاالتي یجري  ،الخامات أو المواد االنشطاریة الخاصة كافة استخدامعملیة 

یم داخل إقلوأو كانت موجود خارج ذلك المرفق  ،استخدامھا في أي مرفق نووي رئیسي

ً ونص المادة  بتھا في أماكن أخرىرقاوأو التي تباشر تحت سلطتھا  ،تھاة والیولالد عمال

   .)1( انتشار األسلحة النوویة من معاھدة حظرالثالثة في فقرتھا األولى 

ً  NPT انتشار األسلحة النوویة حظرت معاھدة سعكما    -  ب الفقرة الثانیة من  نص عمال

توفیر أیة خامات أو مواد انشطاریة  وأ ع عملیة نقلاخضإ إلى ،سالفة الذكر الثالثةالمادة 

ً لتحضیر أو استخدام أو لمعدات أو لخاصة، أو أي توفیر ل المواد  إنتاجمواد معدة خصیصا

غیر حائزة على األسلحة النوویة إال بضمانات طرف ألي دولة الخاصة، االنشطاریة 

ذات  والمواد االنشطاریة الخاصة اتـتلك الخام ستخداماو ،توجیھ ضمان ھامن الھدف

 .)2( السلمیة فقطألغراض ـل الصبغة النوویة

 التي تكفلة الرقابسلطة ة الدولیة للطاقة الذریة إلى الوكال تمنحن ذلك لتأكد ملو       

من  أویلالتي تحظر أي ت الرابعةأحكام المادة ودون اإلخالل  ،احترم تلك البنود بموجبھ

لدول األطراف في المعاھدة لالمملوكة والحقوق المكتسبة یتعارض وبما  رفسشأنھ أن ی

 اتستخداماالنتاج العلمي في مجال اإلبحث والتنمیة  ةبغی ،فیھالتصرف یحظر االتي 

                                                             
  . 12ص–، المرجع السابقالمعاھدة حظر انتشار األسلحة النوویة –)1(

–http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94 
المالحظ ھنا الجمود الذي طال نصوص المعاھدة بحیث أصبحت ال تواكب التطور الحاصل واألنشطة  –)2(

النوویة المستحدثة، على غرار استخدام مادة الیورانیوم المنضب (المستنفذ) كسالح فتاك على الرغم من عدم 
ً ألحكام المادة تضمینھ في نصوص أحكام المعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، والتي كان یمكن  إدراجھا اعمال

ً ذا غبار إشعاعي ولیس ذوا  24)، حیث حاولت اللجنة 08الثامنة ( ً مشعا إثبات أن مادة الیورانیوم المنضب سالحا
أثبتت التجارب العلمیة أنھ سالح ذوا قوة تدمیریة شدیدة واختراق أشد بعد خلطھ ببعض المعادن، وانفجار نووي، 

ق أحكامھا على المواد االنشطاریة فقط ولم تأتي على ذكر الیورانیوم على أساس أن غیر أن المعاھدة نصت وف
ً اھذا األخیر لیس من النوع الذي ینشطر، لذا فھو ال یندرج ضمن  مر الذي یتطلب معھ األ ألسلحة المحرمة دولیا

 قصنرض درء أي ما یتماشى والتطور الحاصل في ھذا المجال، بغبنصوص وأحكام المعاھدة في إعادة النظر 
 تشریعي یمكن أن یستغل بشكل سلبي لتبریر أي استخدام ألسلحة نوویة أو مشعة في الظرف الحالي والمستقبلي.

: المخاطر اإلشعاعیة بین البیئة والتشریعات القانونیة د/ لواء. ممدوح حامد عطیة –د/ سحر مصطفى حافظ  –
  .       333، 332ص ص–2005لى، القاھرة مصر، في الوطن العربي، دار الفكر العربي، الطبعة األو
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ً عن كل تمییز  ،)1( لطاقة النوویةالسلمیة ل  ھ أن یفسر نص المادتین األولىشأن نمبعیدا

أو  تي حق إنساني غیر قابل للتصرف،التنمیة ال بعث مجاالت یعرقل بشكل قد ،والثانیة

ً على  .)2( السلمیةان النشاطات النوویة في مجاالتھا الدولي في مید التعاون یؤثر سلبا

تصنیع  في خدمستالتي تبما في ذلك التبادل الدولي للمواد والمعدات النوویة       

 حظرمن معاھدة  الثالثةدون الخروج عن أحكام المادة  ،ألغراض السلمیةالمواد النوویة ل

التي تأكد المبدأ الرامي بأن تتاح التكنولوجیة النوویة  ،ودیباجتھا األسلحة النوویة االنتشار

بما في ذلك المنتجات الفرعیة التي  ،لألغراض السلمیة وعوائدھا لجمیع الدول األطراف

 التي تطال ثیتحدجراء عملیة النوویة من  القدرةتتحصل علیھا الدول الحائزة على قد 

 .)3( األجھزة المتفجرة النوویة

                                                             
وعلى الرغم من الصیاغة الواضحة لنص المادة الرابعة غیر أنھا لم تمنح الحق للقیام بنشاطات أو انشاء  –)1(

مرافق نوویة معینة، كما أنھا ال تتطلب نقل أي تكنولوجیا معینة بل أنھ یتعین على مصدري االمدادات النوویة أن 
على أي نقل للمواد النوویة، ما لم یتأكدوا وبشكل قاطع بأن ذلك لن یسھم في االنتشار، كما أنھ لیس لدى  ال یوافقوا

الدول المنتھكة للمعاھدة أي أساس للتأكید على أن المادة الرابعة من معاھدة عدم االنتشار تعطیھا حصانة ضد 
اتفاقیة تسمح بتصدیر  22المتحدة األمریكیة  إجراءات المتخذة ضد برنامجھا النووي، كما قد أبرمت الوالیات

 2004المفاعالت النوویة واتفاقیة منفصلة لتعاون مشابھ عن طریق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، كما قدمت عام 
ملیون دوالر لتحویل برنامج التعاون الفني للوكالة الدولیة للطاقة الذریة والدول االعضاء من خالل  20أكثر 

  النوویة في میادین مختلف كالطب والزراعة وإدارة المیاه. التطبیقات
 .199ص –: االستراتیجیة النوویة بعد انتھاء الحرب الباردة، المرجع السابق د/ سعد حقي توفیقأ. –
" لیعرف الحق في التنمیة في أنھ حق من حقوق اإلنسـان غـیر قابلة للتصرف، بموجبھ 1جاء نص المادة " –)2(

ن ولجمیع الشعوب المشاركة واإلسھام في تحقیق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة، یحل لكل إنسا
  .ً ً تاما   والتمتع بھذه التنمیة التي یمكن فیھا إعمال جمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة إعماال

الحادیة واألربعون وفق القرار الذي اعتمدتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة في دورتھا  إعالن الحق في التنمیة –
إذ قررت أن تعتمد اإلعالن الخاص بالحق في  1986دیسمبر 04بتاریخ  97الجلسة العامة رقم  41/128رقم 

التنمیة، المرفق نصھ بھذا القرار إذ تضطلع فیھ على مقاصد المیثاق المتصلة بتحقیق التعاون الدولي في حل 
ي أو االجتماعي أو الثقافي أو اإلنساني، كما نصت الفقرة الثانیة من دیباجة المشاكل الدولیة ذات الطابع االقتصاد

القرار شمولیة التنمیة في كونھا عملیة اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وسیاسیة، تستھدف التحسین المستمر لرفاھیة 
ً إلى أحكام العھد  الدولي الخاص بالحقوق السكان بأسرھم واألفراد جمیعھم على أساس مشاركتھم، كما تشیر أیضا

                                                             االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة زد على ذلك العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.                                    
–http://www.un.org/en/events/righttodevelopment/pdf/rtd_booklet_ar.pdf  

 09بنیویورك بتاریخ  2007وھذا ما تم التأكید علیھ من قبل لجنة نزع السالح في دورتھ الموضوعیة لعام  –)3(
، في إطار المبادئ العامة التي یعتبر فیھا المیثاق الدعامة األساسیة لصون السلم 2007نیسان/أبریل  27إلى 

الح النووي وعدم انتشار األسلحة النوویة، واألمن الدولیین، بغیة تحقیق الھدف المنشود والمتمثل في نزع الس
 =                                     دون المساس بحقوق الدول األطراف حیث نصت في:                                 
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بصفة ف اطراأل المعاھدة لجمیعالواردة باالمتیازات  االستفادة منتعمیم وبغرض    -  ت

ً لھذا المبدأ عامة في تبادل الممكن للمعلومات العلمیة بغرض األعضاء أن تشترك  ،تطبیقا

ى عل ولتحقیق ذلك یستوجب الطاقة الذریة لألغراض السلمیة،تعزیز وإنماء تطبیقات 

ة أو ثنائیبصورة  أبرمسواء  ،ة الدولیة للطاقة الذریةمع الوكال عقد اتفاقات األطراف

عملیة ، لتبدأ سي للوكالة الدولیةدون الخروج عن النظام األسا باالشتراك ودول أخرى

ً من نفاذ 180في غضون التفاوض لذات الغرض  وثائق  بإیداعھذه المعاھدة المحدد  یوما

، دون أن تتجاوز الفترة المحددة سالفة الذكر بحیث تدخل تلك التصدیق أو االنضمام

ً االتفاقات حیز النفاذ في م ً  التفاوضبعد موعد بدء  وعد ال یتعدى ثمانیة عشر شھرا عمال

 . )1( من معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة الثالثة في فقرتھا الرابعةونص المادة 

 النووياألسلحة معاھدة عدم االنتشار  منوالثانیة  ىاألولالمالحظ أن المادتین و       

أي أجھزة  وأمعینة بذاتھا األسلحة النوویة  من المواد ت محل الحظر، في صنفینحصر

على حٍد سوء  المالكةبل الدول المالكة وغیر قِ أي تصرف من و النووي، فجیرتللأخرى 

 یحول دون ذلكة لرقابلنظام ب الـقد قوبیر من الخارطة النوویة بالزیادة، یغأن  ن شأنھم

، قصد )2( تعرف باتفاقات الضمانات ة الذریةـوالوكالة الدولیة للطاق تعقد ق اتفاقاتوف

المواد  المواد االنشطاریة والمعدات التي تدخل في التصنیعركة حعلى  االضطالع

                                                                                                                                                                              
 المبدأ الخامس: مسألـة نزع السالح وعدم انتشار والحق في االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة ثالث دعائم –=

 ترتكز علیھا معاھدة عدم انتشار، كما أن مستقبل ھذه المعاھدة یرتبط واالمتثال التام لكل ھدف من ھذه األھداف.        
المبدأ السابع: لجمیع الدول األطراف في معاھدة عدم االنتشار لألسلحة النوویة الحق غیر قابل للتصرف في  –

ً تطویر الطاقة النوویة، وإجراء البحوث علیھا و إنتاجھا واستخدامھا ألغراض سلمیة بدون تمییز، وھذا اعمال
                                       لنصوص المواد األولى والثانیة والثالثة من المعاھدة.                                                                           

  . 13ص–، الجمعیة العامة، المرجع السابقوویةمعاھدة عدم انتشار األسلحة الن  –)1(
–http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94 

حرص میثاق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على وضع جملة من الضمانات بغرض تعزیز دورھا الرقابي،  –)2(
االستخدام السلمي إلى االستخدام العسكري وقد تطورت ھذه من أجل ضمان عدم تحویل المواد النوویة من 

الضمانات، بشكل مستمر لتواكب التطورات العلمیة الحاصلة بغرض الوصول إلى وثیقة ضمانات شاملة یمكن 
إلحاقھا ومعاھدة عدم االنتشار النووي، والتي تطبق على جل الدول الموقعة على المعاھدة باستثناء الدول النوویة 

الكبرى، غیر أن االختصاصات التي ینبغي على الوكالة القیام بھا وفق ما ھو منصوص علیھ في میثاقھا  الخمس
ً من ھذا القبیل، أما تلك الدول التي  ال ترقى إلى حیز التنفیذ إال على الدول غیر النوویة والتي ال تمتلك سالحا

  تصاصاتھا الرقابیة.تكتسب القدرة النوویة التسلحیة فال تستطیع الوكالة إعمال اخ
: السالح النووي بین مبادئ الشرعیة الدولیة وحتمیات القوة، دار المكتب العربي د/ رانیھ محمد طاھر –

 .34، 33ص ص –، القاھرة مصر2014للمعارف، طبعة األولى، 
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، بحیث تسھر الوكالة الدولیة للطاقة الذریة على االنشطاریة ذات االستخدام المزدوج

  .)1( العسكري األغراضن االستخدام السلمي إلى ـضمان عدم تحویلھا م

سلمیة ألطراف العمل على تطویر االستخدامات الت المعاھدة للدول اشجع امك       

عـادل بین أطرافھا بغض وبشكل منصف  االستفادة من تطبیقاتھاللطاقة النوویة، قصد 

ً نوویة أو ال النظر إن كانت یصنف تحت طائلة  خـارج ھذا المجالأي استحداث ، ودوال

 رلمواد ومعدات محل الحظن جانبین ـتصرف یفسر على أنھ منح أو أخذ م أو أي ،الحظر

تمھد الطریق ي من شأنھا أن تقدیم المساعدة، الت وأ علیھا اإلشرافو نقلعملیة ال ثبوتب

 ،ر مثل تلك التكنولوجیا التسلحیةـقادرة على صناعة وتطوی ة لتصبحنوویغیر  للدول

دة إذا یكفي أن یكون أحد بغض النظر عن أطراف ذلك الخرق والتزاماتھم أتجاه المعاھ

ً نتھاك طرفاال أطراف   .في المعاھدة ا

األسلحة النوویة یطال الدول غیر  ةعاالمساعدة على صنتقدیم كما أن حظر         

وإن كانت أطراف في  لألسلحة النوویة لدول المالكةالحظر إلى ا رأث وال یمتد ،مالكة لھا

ً وصریح في أن ال تساعد أو تشجع بأي طریقة كانت  ،المعاھدة كون النص جاء واضحا

في ال یوجد ما یمنع ف ،سلحة نوویةاأل اكتساب القدرة على صناعة دولة غیر حائزة على

 ا في ذاتفیما بینھ وتبادل الخبرات ھاجھودنص المعاھدة الدول النوویة على تنسیق 

                                                             
انتشار  بغرض مراجعة اتفاقیة حظر 2005ففي المؤتمر الذي عقدتھ الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عام  –)1(

النووي، اقترح الدكتور محمد البرادعي بصفتھ المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة سبع ضوابط من أجل 
تقویة –إعادة التأكید الھدف من إزالة االسلحة النوویة –دعم وتقویة النظام الدولي لحظر االنتشار النووي، في 

تأسیس نظام لضبط والتحكم في انشار األجزاء الحساسة من –یة سلطة التحقق لدى الوكالة الدولیة للطاقة الذر
تأمین وإحكام ضبط المواد النوویة (تقویة ودعم االتفاقیة المعینة بالحمایة –دورة الوقود النووي بشكل أفضل 

–ووي إظھار االلتزام بنزع التسلح الن-المواد النوویة، تقلیص الیورانیوم عالي الخصیب في االستخدامات المدنیة)
دعم وتقویة اتفاقیة حظر انتشار النووي بشأن آلیة االذعان إلجراءات التفتیش مع معالجة المخاوف األمنیة الفعلیة 

  للدول.
ً أحكم للعناصر الحساسة لالنتشار النووي من دورة الوقود النووي،  ً أضیق وضبطا الغرض منھا تحكما

في الوق الذي یتعین فیھ تأكید إمدادا  Reprocessingوإعادة المعاملة  Enrichmentعلى األخص الخصیب 
تعینت من  Expert Groupرفعت مجموعة من الخبراء  2005الوقود النووي لالستخدامات السلمیة، وفي عام 

قبل المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة تقریرھا بشأن المداخل الممكنة المتعددة األطراف لألجزاء الحساسة 
  شار النووي، من دورة الوقود النووي.لالنت

 2014: القوى النوویة.. والتنمیة المستدامة، المكتبة الملك فھد، الطبعة األولى، القاھرة مصر، د/ ماھر عزیز  –
  .50، 49ص –
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 وتنقیح تطویر استمراریة مؤداهكان لھذا القصور جانبھ السلبي وإن حتى  ،)1( المجال

ً  ةایجابیوانب جھذا األمر ذوا  نإال أ، المنظومة التسلحیة  تنعكس على المسائلقد  أیضا

 .النووي األمان واألمنوإجراءات على تعزیز معاییر  ةساعدمال

  : المطلب الثاني
  .تعزيز إجراءات األمانالعمل على  و  تصدير المواد النووية  ضبط عمليات

  

  

تضي العمل یلعب التصدیر الدور الرئیس في عملیة انتشار األسلحة النوویة مما یق        

الرقابة وضبط تلك العملیة، وھذا دون المساس بالحقوق  الجاد والفعال إلعمال إجراءات

وتطویر التكنولوجیا النوویة  إنماء بغرض ف في المعاھدةاالمكتسبة لدول األطر

قد  ـق ضوابط دولیةالتصدیر وففي عملیة  ، على أساس أن التحكمألغراض السلمیةل

سلحة النوویة النتشار األا یضمن لمعاھدة حظر من شأنھ أن رئیسيم أمان صما لكتش

  التجسید.االحترام و

حرص أن تعمل وب الدول المصدرة للمواد النوویة كان من الضروري علىلك لذ      

مما یحقق سیطرة كاملة  بشكل فعال وشاملالخاصة بالتصدیر  ،تطبیق تلك الضوابط على

 ما یساعد على القضاء على عملیات التھریب والنقلك ،حركة تلك الموادورقابة مستمر ل

بأن أن یجعل وجھتھا معلومة لدى الدول والمنظمات  ،العشوائي لمثل تلك المواد الخطرة

ر االستفادة من االستخدامات السلمیة للطاقة ھاظإالدولیة المتخصصة، كما یعمل على 

ً الدول غیر األطراف  في معاھدمشج ،النوویة في أن یصبحوا النووي ة عدم االنتشار عا

ً على جھود كذلك، مما ینعكس إیجاب التعامل ومسائل الصادرة عن مجلس األمن في ا

   نتشار األسلحة النوویة (الفرع األول).المتعلقة بحظر ا

إن االستفادة من التطبیقات السلمیة للطاقة النوویة یعد بمثابة امتیاز ممنوح للدول       

في اتفاقیة حظر االنتشار، إال أن ھذا االمتیاز یصاحبھ التزام یقضي بالحفاظ األطراف 

ً على سالمة مما  ،النوویة ذات النشاط السلميعلى سالمة المنشآت  البیئة ینعكس إیجابا

تعزیز على تلك المنشآت ة بھا، األمر الذي یستدعي من الدولة صاحبة الوالیة المحیط
                                                             

 .135ص–: القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، المرجع السابقد/ محمود خیري ینونھ –)1(
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 في التعامل وأي طارئ نووي مھما كانت طبیعتھ ودرجة خطورتھ ،المعتمدةإجراءاتھا 

 إطارالدولة اعتماد  ما یستوجب علىكوفق معاییر دولیة تضمن األمان والسالمة النوویة، 

النظام المعتمد من قبل الوكالة الدولیة مستوحى من  النوویة، قانونیة لألمان والسالمة

  لفرع الثاني).للطاقة الذریة ضمن تشریعاتھا الوطنیة (ا

في إطار ما یعرف بنقل لطاقة النوویة ل ات السلمیةاستخدام االستفادة منكما أن       

إذ تقتضي العمل الدؤوب والمستمر من أجل تطویر  ،لیست باألمر الجامدالتكنولوجیا 

ویعزز من  بشكل یضمن السالمة واألمان للمحیط البشري ،آلیات االستخدام السلمي

یستوجب على الجماعة الدولیة أن توفر  إذ الودیة بین دول الجوار، استقرار العالقات

قد  تكون حائال دون أي انتھاكلوفق تدابیر فعالة  ،الالزمة والكافیة للمواد النوویةالحمایة 

ق نظم اتفاقیة توحد الجھود الرامیة إلى حمایة المنشآت النوویة، وما تحویھ من یطالھا وف

ً لتصرف  ،االستخدام أو التخزین مواد سواء أكان ذلك أثناء من أن تكون موضوعا

       .إجرامي یسمح بحیازة تلك المواد بطرق غیر مشروعة (الفرع الثالث)

  :الفرع األول
  المواد النووية.  تصدير  دول أثناء عمليةـــالمعتمدة من قبل الالسالمة  معايير   

  
        َ الرئیس في مسألة انتشار ب الدور علتالتصدیر  عملیة نفاكما ذكرنا سالفا

القیام باإلجراءات  ن من الضروري على المجتمع الدوليلذا كا ،من عدمھ األسلحة النوویة

إذ تھدف تلك السیطرة على حركة تلك المواد، ضمان ضبط ول ،ةوالمالئمالمناسبة 

 رأكثبذلك لتصبح  ،واد النوویةللم العشوائي النقل إلى الحد وبشكل نھائي مناإلجراءات 

یعد بطبیعة  ھاالحد من تنقلألن  ومقصد تلك المواد،تنظیمھا بشكل یسمح بمعرفة وجھة 

 ً التي تمنح  ،معاھدة الحد من انتشار األسلحة النوویة لحق مكفول بموجب الحال خرقا

في  ة النوویةالتكنولوجی لمعاھدة الحق في االستفادة مـنطرف في او ئزةالحاغیر لدول ل

ً). لخروج عن ذلك اإلطارھا السلمیة ودون اصور   (أوال

 ،حصر مجموع الدول الموردة للمواد النوویة حیث عمد المجتمع الدولي إلى           

إال أن ھذا اإلجراء ال یمكن لھ  النوویة المواد باالطالع الكافي على حركة كإجراء یسمح
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في  المتحدة مجلس األمن التابع لھیئة األممل اشراكما وند ،یفي بالغرض المطلوب منھأن 

الدول على  حملمن  تمكنھمن سلطات بموجب نصوص المیثاق ما لھ ل ھذه العملیة،

ً)لتزام اال   .بھا على الصعیدین الدولي والوطني (ثانیا

ً: حصر مجموعة الدول الموردة للمواد   النووية.  أوال

القدرة على تورید المواد  التي تملك الدولخاصة بتعد عملیة وضع قائمة        

ً حدوث مزید تفادي لما تحققھ من كانبم ذات أھمیة بالغة ،النوویة لألسلحة من االنتشار  ا

ً لدى الدول غیر  ،على الصعید الدولي ةالنووی في معاھدة عدم  فاطراألخصوصا

معرفة حركة تلك المواد والمعدات و رصدعملیة  سھلت زد على ذلك فھي ،)1(االنتشار

ً  ووجھتھا األسلحة ووسائل إیصالھا وما یتصل بھا مشروع بتلك البذلك االتجار غیر  مانعا

أو السیطرة على  احتمالیة اكتساب من كما یساعد على تقلیل ،)2( وتكنولوجیات من مواد

ً من غیر حائزة، الدول ن جانبتلك القدرة م مھمة الرقابة المخولة للھیئات الدولیة  جاعال

ما یساعد م متوقع، وھالسة وبساطة مما كثر سأمجسدة في الوكالة الدولیة للطاقة الذریة 

                                                             
، ، استونیالدول موردي المواد النوویة ھم: االتحاد الروسي، األرجنتین، اسبانیا، أسترالیاقائمة مجموعة ا –)1(

ألمانیا، أوكرانیا، أیرلندا، ایطالیا، البرازیل، البرتغال، بلجیكا، بلغاریا، بولندا، بیالروس، تركیا، الجمھوریة 
 الصین،كیا، سلوفینیا، السوید، سویسرا، التشیكیة، جمھوریة كوریا، جنوب إفریقیا، الدانمرك، رومانیا، سلوفا

، المملكة المتحدة، النرویج، ، لیتوانیا، مالطةفرنسا، فنلندا، قبرص، كازاخستان، كرواتیا، كندا، التفیا، لكسمبورغ
حیث أیدت بعض مقترحات تلك  ،حدة األمریكیة، الیابان، الیونانالنمسا، نیوزیلندا، ھنغاریا، ھولندا، الوالیات المت

التي شجعت عملیة حصر الدول المصدرة لتلك التكنولوجیا  1973لعام   Zanggerوجھات منھا مذكرة  زنجر الت
ً في  ً والدول التي لیست طرفا في مجموعة واحدة، الذي ینعكس على التعامالت الدولیة في تلك المجاالت خصوصا

 الرقابة.   معاھدة عدم االنتشار، وما للوكالة الدولیة للطاقة الذریة من سلطات 
: سلمیة الطاقة النوویة وقواعد القانون الدولي العام (مع اإلشارة خاصة لألزمة اإلیرانیة د/ ثقل سعد العجمي –

النوویة الحالیة)، مجلة الحقوق(فصلیة علمیة محكمة)، تصدر عن مجلس النشر العلمي، العدد الثاني، جامعة 
 .179ص–2005الكویت، یونیو 

: حولیة نزع السالح، الدورة الثانیة للجنة التحضیریة لمؤتمر استعراض المعاھدة السالحمركز شؤون نزع  –
، 28، المسائل المتصلة بمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، منشورات األمم المتحدة، المجلد 2003لعام 

  .54ص –2003نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة، 
، الجزء الثاني نیویورك 33زع السالح، منشورات األمم المتحدة، المجلد : حولیة نمكتب شؤون نزع السالح –

 .36ص –2008الوالیات المتحدة األمریكیة، 
  .02ص–، الصادر عن مجلس األمن: المرجع السابق1540رقم  القرار  –)2(

–http://www.un.org/arabic/sc/1540/ 
: حولیة نزع السالح، منشورات األمم المتحدة، طبعة الخاصة بالذكرى السنویة إدارة شؤون نزع السالح –

 .15ص –2005، نیویورك الوالیات المتحدة االمریكیة، 30الثالثین المجلد 
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إلى مصاف  رفع مستوى التعاون الدولي واالرتقاء بھ نحو على تركیز الجھود الدولیة

  .الشاملة ةالدولی تسمح بتحقیق التنمیة

         ً في  ،أكثر یةفعالیمنحھا العمل على صقل تلك الضوابط بشكل  لذا كان لزاما

 ذات الصلة دوبنال والخروقات التي تطال المرتبطة بشكل وثیقمسائل المعالجة 

 سلیم وتلك الخروقاتصحیح والالتعامل ال یكفل كما، یةم السلمي للطاقة النوواالستخداو

-سعي  دون عرقلةوسالفة الذكر، للدول األطراف وق المكتسبة دون المساس بالحق

من خالل تطبیق  إلى منع انتشار األسلحة النوویة -النوویةمجموعة موردي المواد 

 انـإبو ،)1( النوويالنشاط  تالمعدات والبرمجیات والتكنولوجیاتطال ضوابط تصدیر 

ً في  بحضور 1975مؤتمر لندن عام  وال حتى في  مذكرة رنجرفرنسا التي لم تكن طرفا

التي  الصلة وسیاسة التصدیر قواعد ذاتالإعمال  سبل تم إثارةمعاھدة عدم االنتشار، 

 ،معاھدة عدم االنتشارراف في ـراف وغیر األطـینبغي على الدول غیر نوویة األط

                                                             
  تطبق ضوابط التصدیر على المواد التالیة:   –)1( 

 -أو والبلوتونیوم المنخفض اإلثراء، أو عالي اإلثراء....)، المواد النوویة (الیورانیوم، الثوریوم، الیورانیوم –
مجموعة  - ،....)،237والمواد غیر النوویة ذات العالقة والنشاط النووي(الوقود النووي المشع، النبتونیوم 

 ً األجھزة ذات الصلة بفصل نظائر الیورانیوم والمعدات غیر األجھزة التحلیلیة المصممة أو المعدة خصیصا
األجھزة التحلیلیة ونظم مراقبة  -التي تحوى على العدید من والمعدات ذات العالقة النشاط النووي،....)،لذلك(

مجموعة األجھزة المستخدمة لفصل النظائر  -العملیات المستخدمة في إثراء الیورانیوم(كالمطیاقات الكتلیة،....)،
مجموعة األجھزة والمعدات المستعملة في تحویل  -األخرى(كاألجھزة التي تدخل في إنتاج الماء الثقیل،....)،

الیورانیوم والبلوتونیوم(نظم تحویل مركزات ركاز الیورانیوم إلى ثالث أكسید الیورانیوم، أو نظم تحویل أكسید 
  الیورانیوم إلى سادس فلورید الیورانیوم،....).

عة األجھزة المستعملة في صنع مجمو -المفاعالت والمعدات النوویة( المفاعالت والمعدات النوویة)،    
 التكنولوجیا والمعدات -الوقود النووي(مجموعة األجھزة والمعدات المستعملة في صنع مكونات الوقود)،

 -)،مجموعة األجھزة والمعدات المستعملة إلعادة معالجة مكونات الوقود المشعةالمستعملة إلعادة المعالجة(
معدات بناء نظم  -،....)،ت المكنیة ووحدات التحكم في اآلالت المكنیةاآلالالمعدات الصناعیة واآلالت المكنیة(

البوتقات, نظم مولدات معدات أخرى( - )،معدات التجارب الھیدرودینامیة،....االنفجار إلى الداخل ( -االنفجار
                          ).                                                      النیوترونات، كاشفات الذبذبات،.....

موجھة إلى رئیس مجلس األمن من المدیر العام للوكالة الدولیة  2001حزیران/یونیھ  01في مراسلة مؤرخة –
) المتعلق باستئناف 1999( 1284من القرار  8للطاقة الذریة المتضمن الرد على طلب مجلس األمن، في الفقرة 

وجیات التي تنطبق علیھا آلیة التصدیر واالستیراد المعتمدة بموجب قرار وتنقیح واستكمال قوائم المواد والتكنول
 ).1996(1051المجلس 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/074/02/PDF/N9607402.pdf?OpenElement 
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الل المواد المستوردة ألغراض ـعدم استغ وعلى رأسھامراعاتھا أثناء عملیة االستیراد 

  .التفجیرات النوویة

 بالنشاط النوويللمعدات النوویة المتصل لذلك تلتزم الدول المصدرة  وبالموازاة        

ما لم تكن  ،إلى عدم تورید أیة مواد أو معدات مما تشملھا قائمة الحظر للدول غیر نوویة

ً بسلطة الوكالة الدولیة على النشاط النووي  في الرقابة واإلشراف للطاقة الذریة قبلت سلفا

لجنة الطاقة الذریة التابعة لھیئة ل الرقابي دورالدون إغفال  ،)1( داخل الدول األطراف

إعاقة أي  الوظیفة الرقابیة دون مارستأن  شریطة ،)2( في ھذا الجانب األمم المتحدة

سوده الشفافیة تجٍو في  ،)3( لطاقة النوویةالسلمیة ل اتستخداماال إنماء فيلتعاون الدولي ل

 مراجعة قائمة المواد علىوالعمل  ،ك الضوابط الخاصة بالتصدیرـتطبیق تل والمسـاواة في

ً والتقدم یستوجب عقد اتفاق ضمانات و مما باستمـرارالنوویة محل التصدیر  الوكالة تماشیا

 .)4( النوویة التكنولوجیا الدول في میدان الذي تحرزه

  

                                                             
   .180ص–، المرجع السابق: سلمیة الطاقة النوویة ، مجلة الحقوقد/ ثقل سعد العجمي –)1(
خالل تصریح تروما " إننا  1945: التي یعود جذورھا إلى عام لجنة الطاقة الذریة التابعة لألمم المتحدة –)2(

لمنظمة األمم المتحدة في أسرع وقت ممكن أصبح ضرورة لتحدید الوسائل االیجابیة، نعتقد أن إنشاء لجنة تابعة 
ومن أجل إسعاد البشریة على أوسع نطاق"، التي تضمن القضاء على فكرة استخدام الطاقة في المجال الصناعي 

أصدرت الجمعیة العامة في أثناء اجتماعھا في لندن، قرارا باإلجماع یقضي بإنشاء لجنة  1946ینایر  24وفي 
  .لمعالجة الموضوعات الخاصة بالطاقة النوویة وقد حدد ھذا القرار مھام اللجنة

الستقصاء ثم تضع التوصیات واالقتراحات الالزمة لنشر إذ ذكر في نصھ " تتابع اللجنة الدراسة والبحث وا  
المعلومات والبیانات الالزمة الستخدام الطاقة النوویة لألغراض السلمیة فقط، ووضع الضمانات الكافیة عن 

 طریق التفتیش أو أي طریقة أخرى، لحمایة الدول المسالمة من التھدید باستخدام القوة أو الغزو.
 .264، 261ص ص–: القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، المرجع السابقھد/محمود خیري ینون –
حیث أعربت حركة بلدان عدم االنحیاز عن قلقھا بشأن استخدام ضوابط التصدیر بشكل یطال حقوق الدول  –)3(

لمواد األعضاء غیر حائزین على التكنولوجیا النوویة، وألمحت إلى أنھ یجري فرض قیود مفرطة على تصدیر ا
 والمعدات والتكنولوجیا الالزمة الستعمال الطاقة النوویة في األغراض السلمیة إلى البلدان النامیة، داعیة بذلك

إلى إزالة أیة قیود مفرطة تتعارض مع أحكام المعاھدة ومن شأنھا أن تعرقل عملیة االستفادة من االستخدامات 
زة، كما أعادت تأكید موقفھا القائل بأن أفضل وسیلة لمعالجة السلمیة لطاقة النوویة من جانب الدول غیر الحائ

المخاوف المتصلة باالنتشار ھي من خالل ترتیبات یتم التفاوض علیھا بصورة متعددة األطراف وتتسم بالصبغة 
 العالمیة والشمول وعدم التمییز.   

، طبعة الذكرى السنویة 30المجلد : حولیة نزع السالح، منشورات األمم المتحدة، مركز شؤون نزع السالح –
 .16، 15ص ص–2008الثالثین، نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة، 

 .15ص –: حولیة نزع السالح، المرجع السابقمركز شؤون نزع السالح –)4(
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ً: دور مجلس األمن في مجال الحد من انتشار األسلحة النووية.   ثانيا

اتخاذ كل التدابیر على د عزمھ یأكعلى تمجلس األمن  ھذا السیاق عمل في      

 ھ السلم واألمن الدولیانضد أي تھدید موضوعواإلجراءات المالئمة والفعالة  ،الالزمة

، وموضوع األسلحة النوویة یعد اآلن من )1( من المیثاق 39وفق ما نصت علیھ المادة 

ھا على الساحة الدولیة، األمن والسلم الدولیین انتشاربین المواضیع الحساسة التي یھدد 

ً لمجال امما یفتح   المیثاق مبادئلمجلس األمن للتدخل ومعالجة تلك المسألة وفق واسعا

ً لھوإعم   .اال

  .نوویةسلحة الاألالرامیة إلى الحد من انتشار  ةدولیالمعاییر ال .1

أسلحة  د من انتشارحإلى الولیة الرامیة دعمل مجلس األمن على تزكیة التدابیر ال    

ئیة الدمار الشامل، حیث یؤكد أنھ ینبغي أال یعوق منع انتشار األسلحة النوویة والكیمیا

والبیولوجیة، التعاون الدولي لتسخیر المواد والمعدات والتكنولوجیا لألغراض السلمیة، 

ً  األھداف الخاصة باالستعمال السلمي كغطاء لالنتشار ذاتعلى أن ال تستغل   ،خصوصا

ً  ،األمن والسلم الدولیینوتطال التي طالت  في زمن تعاظمت فیھ التھدیداتونحن  مؤیدا

السیاق وفق ترتیبات متعددة األطراف التي تسھم  ك الجھود الدولیة المبذولة في ذاتبذل

ً تأییده للمعاھدات الدولیة المتعددة األطراف وما تلعبھ من  في تحقیق تلك الغایة، مؤكدا

راف في ا بضرورة التزام جمیع الدول األطـة، منوھمنع انتشار األسلحة النووی فيدور 

ً لـھذه المعاھدات بتنفیذھا على نحو ك ً عن كل م الستقرار الدوليـامل تعزیزا ا قد ـبعیدا

  .)2( افة أسلحة الدمار الشامل بجمیع أنواعھایھدده في جوا خالي من ك

                                                             
السلم والواردة ضمن الفصل السابع من المیثاق والمعلقة بما یتخذه مجلس األمن من أعمال في حاال تھدید  –)1(

لمجلس األمن القدرة على أن یقرر ما إذا كان قد وقع تھدید  39واإلخالل بھ ووقوع العدوان، حیث تمنح المادة 
ً من أعمال العدوان، ویقدم في ذلك وصیاه أو یقرر ما یجب اتخاذه من  للسلم أو إخالل بھ أو كان ما وقع عمال

ً ألحكام المادتین    واألمن الدولي أو اعادتھ إلى نصابھ.لحفظ السلم  42و 41التدابیر طبقا
  : المرجع السابق.میثاق األمم المتحدة  –

–http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/index.html 
  .02ص–، الصادر عن مجلس األمن: المرجع السابق1540رقم  القرار –)2(

–http://www.un.org/arabic/sc/1540/ 
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السیر الحسن والمضطرد لعملیة االستخدام  لذلك العمل على ضمان وبالموازاة       

عدم  لتحدیات التصديدون عقبات، األمـر الذي یتطلب  الطاقة النوویة لألغراض السلمیة

ان غیـر االنتشار بتضافر الجھود على الصعید الدولي، مع مواصلة الحوار مع البلد

الحصول على  نـم ول الضالعة في انتشاردمانعین ال ،لتصبح كذلك المنضمة للمعاھدة

تعزیز دور الوكالة الدولیة للطاقة على أن یتم ، )1( المواد ومعدات لصنع األسلحة النوویة

ً لما تنص علیھ المادة الثالثة من معاھدة عدم ـاعم الضوابط ة في صیاغة تلكالذری ال

من نظامھ  29وبموجب المادة ن ـارتأى مجلس األمحقیق ذلك تبغرض ، و)2(االنتشار

تتولى مھمة استقبال  جمیع أعضاءه والتي تتألف من ،ھـإلى إنشاء لجنة تابعة ل )3(الداخلي

       . )4( الكفیلة بضمان نفاذهواإلجراءات المتخذة  رارـتقاریر الدول حول إعمال بنود ھذا الق

  .النوویةألسلحة االمكملة إلجراء الحد من االنتشار  ةوطنیالمعاییر ال .2

مجلس  أقر حیث ال تقتصر على المجال الدولي فحسب، انتشارتعد مھمة حظر         

بما یتفق  ،الوطني ماسة لتنسیق الجھود المبذولة على الصعیدة جحا ن إلى وجودـاألم

توافق دولي یساعد على التصدي للتھدیدات الخطیرة التي  إیجادبغرض عمل الدولي وال

الكامل  ألعضاء على االلتـزاموذلك بتشجیع الدول ا، ن والسلم الدولیینـاألم طالت

باتخاذ التدابیر الفعالة لمنع انتشار أسلحة والح، ـنزع الس في مجال ھم الدولیةھداتبتع

ال أنھ  –مجلس األمن–الدمار الشامل بما فیھا األسلحة النوویة ووسائل إیصالھا، حیث یقر 

ً تشریعیةنجمیع الدول األطراف  یمكن أن یتأتى ذلك إال بتبني   .ثر فعالیةأك ظما

وسائل  وأصنع أسلحة نوویة أن تمن لدولة لأي جھة غیر تابعة  علىتحظر         

إیصالھا، أو حیازتھا أو امتالكھا أو نقلھا أو تحویلھا أو استعمالھا السیما في األغراض 

أو حتى االنخراط في  ،)5( أو تمكین تلك الفئات من الحصول على أسلحة نوویة اإلرھابیة

                                                             
 .54ص -، المرجع السابق2003: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح  –)1(
  .11ص-، المرجع السابق2004: حولیة نزع السالح، مركز شؤون نزع السالح  –)2(
 المرجع السابق.، الفصل الخامس المتعلق بمجلس األمن، الجمعیة العامة، میثاق األمم المتحدة –)3(

–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml    
  .04، 03صص –، الصادر عن مجلس األمن: المرجع السابق1540رقم  القرار –)4(

–http://www.un.org/arabic/sc/1540/ 
 .55ص –، المرجع السابق2003: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –)5(
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ً على ضرورة اتخاذ مثل تلك األنشطة أو الضلوع فیھا كشریك أو تمویلھا،  كما یؤكد أیضا

الدول جمیع التدابیـر الـالزمة والمالئمة بغرض وضع ضوابط فعالة على الصعید 

 طال ھـذهت كماأو االتجار بھا ووسائل إیصالھا  المحلي، تكفل منع انتشار األسلحة النوویة

، ولتحقیق ذلك وجب على الدول احترام بتلك التكنولوجیا من موادالضوابط كل ما یتصل 

 المعاییر التالیة:

وھذا ضمان مواصلة تنفیذ التدابیر الفعالة والمالئمة لحصر تلك األصناف وتأمینھا  -

نتاجھا أو استعمالھا أو تخزنھا أو نقلھا، مع العمل على توفیر خالل مختلف مراحل إ

الدولة المتلقیة لھا بنظام وطني  باعتمادك إال یتأتى ذلوال ، )1( دلتلك الموا الحمایة المادیة

 .)2( لألمن النووي فعال ووافٍ 

 عـالتأكد من أن الضوابط الحدودیة الموضوعة من قبل الدول تعمل بشكل فعال م -

ن ـواعد القانونیة، لتتمكن عن طریقھا م بذل الجھود قصد تطویر تلك الق استمرارضمان 

أنشطة االتجار والسمسرة غیر المشروع لتلك المواد ومنعھا، بوسائل تكفل الكشف عن 

التعاون الدولي في الحاالت الحساسة والخطیرة دون الخروج عن تشریعاتھا الوطنیة، 

عدم مخالفة قواعد القانون  الدولة بما یضمن دستوریة داخل التي تتوالھا سلطات

 ھان صادراتـالیقظة لكفالة عدم مساھمة أي من ـم أساسھا التحلي بأكبر قدر ،)3(الدولي

، مؤكدة على ضرورة في عملیة االنتشار التي تحوى تكنولوجیا اإلنتاج األسلحة النوویة

یة محاولة محطات المسافنة (النقل من سفینة إلى أخرى) أل مـن كل ألجھزتھا في التنبھ

ألي عین بذلـك الطریق الحصول على مواد نوویة، قاط من جانب تلك الدول الغایـة منھا

ً في الدولي القانوني ة للعثور على ثغرات في النظام ـمحاول  .)4( عدم االنتشاریؤثر سلیا

 فعالیـة بغرض ضمان ضوابط الوطنیة وبشكل متواصلالعمل على تطویر تلك ال -

الرقابة على الصادرات والمرور العابر والشحن العابر وإعادة التصدیر، مع  إجراءات
                                                             

  .03ص–، الصادر عن مجلس األمن: المرجع السابق1540رقم  القرار –)1(
–http://www.un.org/arabic/sc/1540/ 

 .15ص–المرجع السابق، 2005: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –)2(
  .04ص–، الصادر عن مجلس األمن: المرجع السابق1540رقم  القرار –)3(

–http://www.un.org/arabic/sc/1540/ 
 .54ص–، المرجع السابق2003: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –)4(
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على  األموال المواجھة لضمان الخدمات المتصلة بھذا التصدیر والشحن العابرضبط 

التي االنتشار، ذات الصلة والنقل لتمویل عملیات وال الموجھة ـاألم ن قبیلـم أساس أنھا

كل انتھاك لمثل تلك القوانین و لتعاملأو مدنیة مناسبة ات جنائیة ـسن عقوبو تواكب

        .)1( لرقابة على الصادراتواألنظمة ذات الصلة وعملیة ا

  : الفرع الثاني
  .ةالنووي  في مباشرتها لألنشطة السلمية للطاقة  ناالمة واألمـضمان السعلى    دوللتزام الا

  
ن النوویین ھي في الحقیقة من ـإذا أجزمنا أن مسألة ضمان األمان واألم  

الذریة كانت السباقة في وضع اختصاص التشریعات الوطنیة، فإن الوكالة الدولیة للطاقة 

وتعزیز  ضم الجھود، كخطوة بناءة في عملیة اإلطار الدولي لفكرة األمان واألمن النوویین

في إطار اتفاقي دولي  توجیھیة ذات الطابع استشاري،شمل معاییر وقواعد تي النظم الت

ً). المة على المستوى الوطنیةـتقییم القدرات والھیاكل الخاصة بالسمنھ غرض ال   (أوال

ً مھمتھ االستجابة الرامیة ع اریمشال إال أن ً دولیا لحاالت الطوارئ إلنشاء نظاما

األھداف، تكون فیھا الوكالة ھي المشرفة والوصیة على تطبیق تلك  النوویةوالكوارث 

مواد الك النوویة، وكذا المصادر المشعة تالمنشآ كافة الدولیة الوكالة اتسلطتطال بذلك ل

، في معھا وطرق التعامل النقل وكذا النفایات المشعة االستعمال أو التخزین أو مشعة قید

سبیٍل  وفق والتي یتم إعمالھا ان على الصعید الدوليار توحید إجراءات ومعاییر األمـإط

ات طبیعة تلك المعاھدات إن كانت ذ بغض النظـر عن، عاھدات الدولیةمال واحد أساسھ

ً طابع شمولي أو مشترك    .)(ثانیا

  

  

  

                                                             
  .04، 03ص ص–، الصادر عن مجلس األمن: المرجع السابق1540رقم  القرار –)1(

–http://www.un.org/arabic/sc/1540/ 
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 .لتسيير اآلمن للمواد النووية  الدولية الشاملة االتفـاقياتأوال:  

للمجتمع الدولي الھاجس األول واألخیر النووي معاییر األمان  كانت وال تزال     

ان ـفي صیاغة معاییر األم النشطو الفعال الجھازللطاقة الذریة ت فیھ الوكالة الدولیة كان

تشجع بموجبھا الدول كما  ،)1( وتلك الھواجس تسمح التعاملالتي  على الصعید الدولي

عالقة باألنشطة النوویة وما یستخدم فیھا ھ ـعلى انتھاج نمط معین لإلدارة وتنظیم كل ما ل

  .ان في المجال النوويـتمر والدؤوب لتكریس األمـار العمل المسـفي إط مشعة، من مواد

قصد ، المعلومات في مواضیع ذات الصلة تبادلتشجیع اس ـقائمة على أسوال      

مستعدة للتعامل والظروف  ممـا یجعلھافي أقصى صوره المة واألمن النووي ـالس تحسید

وفق مؤتمرات  تدارتحكمھا اتفاقیات دولیة  ،فوریة وفق نظم استجابةبشكل سلیم الطارئة 

المة ـالس معاییر تحسینة، الرامیة إلى الدولیتنمیة الجھود تعقد على مدار السنة بغرض 

صاغت فیھ المعاھدات  ،)2( نوویةأو أنشطة مشعة واألمان في المواقع التي تحوى مواًد 

تي من شأن الحفاظ على تلك المواد ال كالعادة مختلف جوانب تلك المسائل الحساسة

حققھ من حمایة مادیة لتلك توما  ،أثناء االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة والمرافق

مـن استجابة حوادث نوویة،  التبلیغ المبكر في حالة وقوع إمكانیةمن منح وما ت المواد

 لتخطى تلك الكارثة ات الالزمةداعسم المیتقدفي التعاون والتكافل في سمح للدول ت فوریة

  .إذا ما وقعت، ھذا ما سوف نتطرق لھ وفق العناصر التالیة

  

  

                                                             
ً بنص المادة  –)1( من النظام األساسي للوكالة الدولیة للطاقة الذریة یخول للوكالة أن تضع أو تعتمد  03عمال

معاییر للسالمة في المجال االستخدام السلمي للطاقة النوویة، بھدف حمایة الصحة والقلیل إلى أدنى حد من 
ً األخطار على األرواح والممتلكات...، وكل معاییر األمان للوكال ة الدولیة للطاقة الذریة، التي تعد وتراجع وفقا

لعملیة واحد الغرض منھا التأكد من جودة التقنیة لمعاییر األمان واتساقھا، مجسدة بذلك كافة آلراء الدول 
  األعضاء بالتنسیق واألجھزة المختصة في األمم المتحدة. 

الوثائق الدولیة والعملیات الوطنیة المحتملة  (استعراض لجنة استخدام الفضاء الخارجي في األغراض السلمیة –
الصلة باستخدام مصادر القدرة النوویة ألغراض سلمیة في الفضاء الخارجي)، الجمعیة العامة لألمم المتحدة، 

 . 19ص–2002
      .39ص–، المرجع السابق2004: حولیة نزع السالح، إدارة شؤون نزع السالح –)2(
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 .اتفاقیة األمان النوویة  -1

االستفادة  في وعلى قدر المساواة الدول كافة مجتمع الدولي في حقإیماننا من ال         

من  البیئي على نحو مأمون یكفل سالمة المحیط من االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة،

یجعل من الدولة صاحبة بحیث  تلك المواد في حال ما إذا وقع حادث ما،لاآلثار السلبیة 

 بشكل متصلالمة فیھا، ـالنوویة مسئولة على ضمان األمان والسالمنشآت  الوالیة على

 يف والتي تجسدتدولي لتعزیز إجراءات األمان التعاون ال والمساعي الدولیة في إطار

 لدى الدول بالمنشآت النوویة تھتم اتفاقیة األمان النووي، )1( اتفاقیة األمان النوویة

 ،)2( الخاضعة لسلطة الدولة للقوى النوویةف متعاقد أي كل محطة أرضیة مدنیة اطراأل

تشریعاتھا  طراف المتعاقدة على مستوىن جانب األـوفق تدابیر تنفیذیة یتم إعمالھا م

تزامات المنصوص علیھا ـن خطوات ضروریة لتنفیذ تلك االلـا تقتضیھ مـالوطنیة، وم

دون الخروج عن مقتضیات المادة الرابع من و األمان النووي، معاھدة نصوص بموجب

  .)3(االنتشاراتفاقیة عدم 

                                                             
من قبل مؤتمر دبلوماسي عقدتھ الوكالة الدولیة للطاقة  1994جوان  17النوویة في  اعتمدت اتفاقیة األمان –)1(

وھذا  1994سبتمبر  20، حیث فتح باب التوقیع على االتفاقیة یوم 1994جوان  17إلى  14الذریة في الفترة من 
لیوم التسعین من تاریخ إیداع خالل الدورة العادیة الثامنة والثالثین للمؤتمر العام للوكالة، حیث یبدأ نفاذھا في ا

الوثیقة الثانیة والعشرین من وثائق التصدیق أو الموافقة لدى الودیع والمتمثل في المدیر العام للوكالة، بما في ذلك 
وثائق سبع عشرة دولة لدى كل منھا منشأة نوویة واحدة على األقل دخل قلب أحد مفاعالتھا في مرحلة حرجة، 

 .1996أكتوبر  وقد بدا تاریخ نفاذ في
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/Arabic/infcirc449_ar.pdf 

ً ونص المادة الثانیة " –)2( " من الفصل األول الخاص باألھداف والتعاریف 02ویقصد بالمنشآت النوویة عمال
ونطاق التطبیق فیما یخص اتفاقیة األمان النوویة ھي تلك المحطات األرضیة المدنیة للقوى النوویة، التي تخضع 

ن ومناولة ومعالجة المواد المشعة، ذات الصلة لوالیتھا بما في ذلك ما قد یوجد في نفس الموقع من مرافق لتخزی
وتشغیل محطة القوى النوویة، حیث ال یمكن أن نعتبر مثل ھذه المحطة منشأة نوویة في حالة ما لم تتوفر على 
 ً جمیع عناصر الوقود النووي أو سحب منھا وبصورة دائمة وھذا من قلب المفاعل، والتي یتم تخزینھا بأمان وفقا

  علیھا تحت إشراف ھیئة رقابیة فیما یخص برنامج لوقف التشغیل بشكل نھائي.  إلجراءات متفق
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/Arabic/infcirc449_ar.pdf 

في التي تكفل إطار من التعاون في مجال االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة، مع التركیز على بناء الثقة  –)3(
مجال األنشطة النوویة السلمیة، من خالل التدابیر الشفافة المقررة من طرف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة مشجعة 

 األمان وأمن المصادر المشعة علىالدول األطراف على اعتماد المبادئ المدرجة لدى الوكالة، الخاصة بقواعد 
أساس أنھ شرط أساسي الستخدام الطاقة النوویة ألغراض السلمیة، وفق تشریعات وطنیة تكفل فعالیة اتجاه 

  الضوابط المعتمد على البنود الحساسة النوویة ذات االستعمال المزدوج. 
 .22ص–، المرجع السابق2003: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –
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ن اختیار الموقع ـالتي تبدأ منذ المراحل األولى لبناء وتشیید المنشآت النوویة م       

 بھ المحیطةوما یصاحبھ من تقییم للعوامل  ،ن اتفاقیة األمان النوویةـم 17بموجب المادة 

مع ضمان استمراریة  ،ن المنشآت خالل فترة تشغیلھاعلى آمن عدم تأثیرھا التأكد م ألجل

ا على عملیات التقییم عند الضرورة بغرض التأكد من صالحیة المنشأة وقدرتھ

تعاقدة والمجاورة للمنشآت التي األطراف الم أراضي االستمرار، دون المخاطرة بسالمة

وھذا  18نص المادة ل وفقأثناء التصمیم  ،راعت الدولة في تشییدھا كافة مقاییس اآلمان

فل عن طریق التجربة أو االختبار، التي تكإمـا ھا حتكنولوجیا أثبتت نجا عتماد علىالبا

ھا ن عواقبـأو التخفیف م ،دون وقوع حوادثالحیلولة  الحمایة ضد المواد المشعة بغرض

  .)1( مانوفق إطار قانوني وطني یعزز إجراءات اآل إذا ما وقعت اإلشعاعیة

ً على رخصة إلبعد الحصول وھذا        نشاء وتشغیل مثل تلك المنشآت النوویة طبعا

ً للرقابة والتفتیش، تسھر على ضمانھ ھیئة رقابیة وضعت بغرض التأكد م ن ـتحت نظاما

امل الرخصة الذي ـتكون فیھا المسؤولیة على عاتق ح ،باللوائح المعمول بھا االلتزام

والسالمة في المنشأة النوویة، بتوفیر الموارد المالیة الكافیة والوافیة یضمن سبل اآلمان 

ً بنص المادة ـعم لدعم إجراءات اآلمان باإلضافة إلى  من اتفاقیة األمان النووي، "11"ال

ن الموظفین المؤھلین بغرض كفالة اإلدارة اآلمنة والسلیمة لتلك ـتجنید طاقات كافیة م

  .)2( المنشآت طول فترة تشغیلھا

                                                             
حادث تشیرنوبیل من بین الحوادث التي دفعت بالمجتمع الدولي إلى صیاغة اتفاقیة دولیة یمكن أن نعتبر أن  –)1(

تعنى باألمان النووي، وتھدف إلى تحسین مستوى األمان في جمیع المحطات النوویة في العالم وتعد اتفاقیة 
عرضة للتأثر تخبر االعالن المبكر عن الحوادث النوویة، وصغت من أجل التأكد من أن جمیع الدول التي ھي 

ً، من المصادر المحتملة لوقوع حوادث رئیسة لتحرر المادة المشعة ھي  بشكل سریع بأي حادث قد یقع مستقبال
ً یوجھ دفق  محطات معالجة الوقود النووي وتجھیزات خزن المخلفات التابعة لھا، وھذا بعد معالجة الوقود كیمائیا

ً كل نواتج االنشطار نحو خزانات خاصة، والتي تطلب المخلفات ذات االشعاعات المرتفعة التي تح وي تقریبا
تبریدھا إلزالة الحرارة المتولدة نتیجة االضمحالل االشعاعي ومنع تراكم غاز الھیدروجین مما یجعلھا عرضة 
لالنفجار، فأي انقطاع في التبرید لساعات عدة أو في حالة وقوع حادث شدید مثل ھزة أرضیة أو أي اصطدام قد 

ً قد یودي إلى وھن وضعف الخزانات الحاویة وتحرر نسبة من المخزون، ومثل ھذه الحوادث ی ولد انفجارا
  المحتملة الوقوع ینبغي أن تشملھا خطط الطوارئ لمحطات معالجة الوقود النووي وفق اتفاقیة األمان النووي.

– ALAN Martin. SAMUEL A. Harbison : An introduction to radiation protection, 
Publisher Springer US, 1996, P 352, 353. 

ً ونص المادة  –)2(   .05، 04ص- : المرجع السابقاتفاقیة األمان النوويمن  11/2عمال
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/Arabic/infcirc449_ar.pdf 
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جراءات إلتفتقر في نصوصھا  خاصة باألمان النوويالمالحظ أن ھذه المعاھدة الو      

فیات كیّ عدم التطرق لعلى ذلك  ةدیاز النوویة، لموادالمأمون لالتعامل وعملیات النقل 

ً  التعامل والوقود النووي في مختلف صوره  ذاتوالطرق الصحیحة للتخزین، عموما

تضمنتھ بما االلتزام الھدف منھا ضمان  رافتحفیزي للدول األطصبغة ب المعاھدة جاءت

عمادھا االھتمام  كما أن ،من جزاء نظیر المخالفة ھاعلى أساس خلو من نصوص

 مستویات األمان لدیھا رفع اتعملی زیزعتطویر وت بما یكفل فیھا لكافة األطراف المشترك

ً للتلوث االشعاعي الوكالة  ھاطریق تشجیع االجتماعات التي تعقد وذلك عن، )1( تجنبا

راف ـتعرض فیھا تقاریر الدول األطوالذي  ،الدولیة للطاقة الذریة بانتظام وبشكل دوري

تعقد أعمال تحضیریة  كما، تشریعاتھا الوطنیة ضمن احترامھا لتلك البنود فیھ ثبتةم

  .)2( یةفي االتفاقراف ـلألط ةتنظیمیات جتماعاو

ً: االتفـاقيات المشتركة     .النوويوالسالمة  لمجال األمان  المعـــززة  ثانيا

بشكل ن حق الدول ـم أو ینتقص ال یوجد في اتفاقیة األمان النوویة ما ینقص          

مشتركة، في مواضیع ذات الصلة باألمان  دولیة اتفاقات إبـــرامدى أو جماعات في افر

في المجال النووي واإلدارة السلیمة والمأمونة لمختلف المواد التي تدخل في االستخدامات 

ً ل للوقود النووي والسلیمة أمونة ـدارة الماإل، ك)3( ألغراض النوویةـأو التي استخدمت فعال

                                                             
 2) باكریل/سم0.4ھنا ھو وجود مواد مشعة على سطح بكمیات تتجاوز ( Contaminationویقصد بالتلوث  –)1(

لجمیع  2) باكریل/سم0.04لمصدرات غاما وبیتا وألفا، المنخفضة السمیة منفردة أو مجتمعھ وعند تجاوز القیمة (
  مصدرات ألفا األخرى.

–األول، التعاریف وأحكام عامة: تعلیمات النقل األمن للمواد المشعة، الفصل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة–
  .3ص

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/008/39008898.pdf 
حیث تم اإلعداد لألعمال التحضیریة لالجتماع التنظیمي الجتماع االستعراض الثالث لألطراف المتعاقدة في  –)2(

، كما عقد مؤتمر االستعراض الثالث في 2004أكتوبر  01مبر إلى سبت 28االتفاقیة، الذي عقد في الفترة من 
 . 2005أبریل  22إلى  11الفترة ما بین 

: حولیة نزع السالح، الدورة الثانیة للجنة التحضیریة لمؤتمر استعراض المعاھدة مركز شؤون نزع السالح –
، 28نشورات األمم المتحدة، المجلد ، المسائل المتصلة بمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، م2006لعام 

   .47ص  –2006نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة، 
من قبل مؤتمر دبلوماسي عقدتھ الوكالة الدولیة للطاقة  1994جوان 17اعتمدت اتفاقیة األمان النووي في  –)3(

سبتمبر من نفس  20االتفاقیة یوم ، حیث فتح الباب للتوقیع على 1994جوان  17إلى  14الذریة في فترة ما بین 
 =السنة، وھذا خالل الدورة العادیة الثامنة والثالثین للمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وبدأ نفاذھا في
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 مسایرة تلك اإلجراءات ع ضمانمـبشكل دائم ومستمر  ،النفایات المشعةكذا المستھلك و

  .)1( تكفل التعامل السلیم معھا شاط النووينال اتتطورللوالتدابیر 

الدول  شجع فیھاصكوك تحفیزیة ت على شاكلةتفاقیات اال جاءت فیھ نصوص      

ھا بتنفیذ نصوص االتفاقات ـن طریقھا التزامع تثبت ،یةـراف على تقدیم تقاریر داخلاألط

الغایة منھا توحید  ة تعقد بین األطرافـق اجتماعات دوریـیتم مناقشتھا وفالتي المشتركة، 

لة األمد فعالة وطوی استراتیجیةالجھود وضمان أن كل الدول األطراف تحوز على 

مثل تلك غیر أن  ،لوقود المستھلك وكذا النفایات المشعةالغرض منھا ضمان إدارة سلیمة ل

نھ لم یحدث أن وقع أ نـقلیلة من الدول، وعلى الرغم مقلة  ال عندال تتوفر إ االستراتیجیة

حادث ما أثناء نقل الوقود المستھلك وسائر المواد المشعة، إال أن المجتمع الدولي یبدي 

  .قلقھ الكبیر مما تنطوي علیھ تلك العملیة من أخطار

الوكالة حیث ساھمت وال تزال لتلك المواد النوویة النقل البحري أثناء  خصوباأل      

عن طریق مجلس  كفل النقل المأمون لھات ةفي وضع معاییر دولی ،دولیة للطاقة الذریةال

دوري على تنقیح الالئحة الخاصة بالنقل  لوبشكالذي یعمل و ،ي الوكالة الدولیةمحافظ

لمختصة في الدول األعضاء لطات االسالمأمون للمواد المشعة، بالتنسیق والتشاور مع 

التي نتج عنھا تعدیل الئحة النقل في عام و، المنظمات الدولیة ذات الصلة باالشتراك معو

المواد المشعة على الصعیدین الوطني  )2( ذات العالقة والنقل 2004عام  ونشرت 2003

                                                                                                                                                                              
التسعین من تاریخ إیداع الوثیقة الثانیة والعشرین من وثائق التصدیق أو القبول أو الموافقة لدى الودیع (المدیر =

لوكالة)، بما في ذلك وثائق سبع عشر دولة لدى كل منھا منشأة نوویة واحدة على األقل دخل قلب أحد العام ل
 مفاعالتھا في مرحلة حرجة.

-International Atomic Energy Agency: THE CONVENTION ON NUCLEAR 
SAFETY, (Unofficial Electronic Edition), infcirc/449, in 5 july 1994. 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf449.shtml 

التي من بین أھم االتفاقیات المشتركة التي تختص بتجسید معاییر األمان على المواد النوویة نجد اتفاقیة  –)1(
بحیث عقد  2001نوفمبر  18للنفایات المشعة في  تختص باإلدارة المأمونة للوقود المستھلك وبأن اإلدارة المأمونة

 . 2003أول مؤتمر لألطراف المتعاقدة وھذا بغیة استعراض االتفاقیة بفیینا بتاریخ نوفمبر 
 .47ص–ابق، المرجع الس2003: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –
وھو جمیع العملیات والظروف المرتبطة أو المساھمة بحركة المواد المشعة، ویشمل ذلك التصمیم أو  –)2(

التغلیف وصناعتھ وصیانتھ وتصلیحھ، إضافة إلى تھیئة المواد المشعة أو الطرود وإرسالھا وتحمیلھا وحملھا 
النھائیة، أما وسیلة النقل وتخزینھا في حاالت العبور (الترانزیت) وإنزالھا واستالمھا لدى الوجھة 

Conveyance فتتجسد إما في الطائرة أو مركبة تسیر على الطرق أو السكك الحدیدیة، أو المركبات المائیة أو= 
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ً عام یحنقللت كما تم عرضھا، )1(والدولي  ،تلك المعاییر ز استقراریعزت غرضب 2005 أیضا

ً بذلكتیحم لقیام بتنسیق لوائحھا الوطنیة بما یوافق والمعاییر األعضاء لالمجال للدول  ا

ر الذي دفع إلى ازدیاد االھتمام بتلك المسائل ـ، األمالدولیة المنصوص علیھا في الالئحة

ة ـمنظمة البحریالن طرف الناقلین والمنظمات الدولیة المعنیة كـالخاصة بالنقل المأمون م

یاري الخطوط ـالدولي وكذا االتحاد الدولي لرابطات طیران المدني ـالدولیة، ومنظمة الط

    .)2( الجویة

   الفرع الثالث:
لحماية المادية للمواد  ااتفـاقية  نتهاك التي تطال المواد المشعة بموجب  من إمجاالت الحماية  

  .النوويةوالمرافق  
  

في العمل على تطویر االستخدامات  وفرادىعتراف بحق الدول جماعة إن اال       

التكنولوجیا كان من الضروري  ار التعاون الدولي ونقلفي إطالسلمیة للطاقة النوویة، 

 منھا ضمان السالمة الھدف ،الالزمة والكافیةحمایة التلك النشاطات لوفر یكان أن بم

متد آثره یبوجود مھددات لألمن الوطني الذي ، دون أي إحساس واألمان للمحیط البشري

ً لخطورة تلك المواد إلى في الكثیر من األحیان ، وقدرتھا تلویثھا المجال الدولي نظرا

  .العالیة على البیئة

النوویة  قـرفالم المواد المشعة بما في ذلك سالمة الحفاظ علىیعد موضوع لذا       

ً أمر ً بمضروری ا ً للعالقات الدولیة  وھذا كلھ خدمة، كانا لألمن والسلم الدولیین وتوطیدا

قانونیة تعزیز تلك حمایة وفق تدابیر  یستدعي القائمة على مبدأ حسن الجوار والتعاون،

حصانتھا من أي انتھاك قد ذات النظام بحیث یكفل  ،ادتلك الموفعالة تتالءم وخصوصیة 

                                                                                                                                                                              
سفینة أو مقطورة أو منطقة محددة من ظھر المركب المائي مخصص للتخزین، حیث نصت المادة الثانیة على =

  كلة طرود، سواء أكان النقل داخل الدولة أو عبر حدودھا. أن عملیة النقل یستوجب أن تسري على شا
  .7، 6ص ص –: تعلیمات النقل األمن للمواد المشعة، المرجع السابقالوكالة الدولیة للطاقة الذریة –

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/39/008/39008898.pdf  
   .41ص–، المرجع السابق2004حولیة نزع السالح، : مركز شؤون نزع السالح –)1(
 .49ص–، المرجع السابق2005: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –)2(
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السلیم یضمن عدم تفاقم ولفوري یطالھا بغض النظر عن طبیعتھ، وفق نظم تكفل التدخل ا

   .(ً   األوضاع ویعالج تلك القائمة بشكل یحفظ البیئة اإلنسانیة من أي تغییرات سلبیة (أوال

إن خصوصیة المواد النوویة وكذا مرافقھا التي تدار فیھا تلك المواد وحساسیتھا       

 مام لمستمروفي خضم الوضع الحالي الذي یسوده التھدید ا یجعلھا موضوعا للحمایة،

ً  یزید من نسب ً منھا موضوعا األمر الذي یستدعي اعتماد ، جرائمال لتلكاالنتھاك جاعال

فما ھي مختلف الجوانب  ،عن مرتكبیھا وتحویلھم للعدالة السریع كشفال من شأنھا تدابیر

تلك المواد ومرافقھا من الصون  فدھب للمواد النوویة، عاھدة الحمایة المادیةالتي كفلتھا م

ً في ظل المھددات الحالیة  أي انتھاك  واحتمالیة ،ھا اإلرھاب الدوليوعلى رأسخصوصا

ً) حیازتھ على أسلحة نوویة  .(ثانیا

 :ً   .الدول األطراف في اتفـاقية الحماية المادية  لدىالمتبعة    األمن النووينظام  مظاهر  أوال

ً نحو تعزیز التعاون الدولي بغرض اعتماد تدابیر   في  أكثر نجاعةإن المضي قدما

ً عـفاد ،التعامل وكافة المستجدات المؤثرة على تدابیر الحمایة المادیة المجتمع الدولي إلى ب ا

 من أي ھامرافق وسالمة ظ على أمن المواد النوویةافحواھا الحف )1( إعمال اتفاقیة دولیة

 اضافة إلى ،نھایخزتسالمة لمواد النوویة ول اآلمن ستخداماال وفق أسالیب تكفل، )2(اعتداء 
                                                             

)1(  – International Atomic Energy Agency: CONVENTION ON THE PHYSICAL 
PROTECTIONOF NUCLEAR MATER _IAL, (with annexes). Adopted at Vienna on 
26 October 1979 and opened for signature at Vienna and New York on 3 March 1980. 
–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1m1.pdf 

  " من اتفاقیة الحمایة المادیة:1یقصد بمصطلح المواد النوویة، وفق لنص المادة "  –)2(
، و 233، الیورانیوم 238% من البلوتونیوم 80باستثناء ما كان التركیز النظائري فیھ یتجاوز  والبلوتونیوم –

، أو الیورانیوم المحتوي على خلیط النظائر الموجود في الطبیعة 233أو النظیر  235الیورانیوم المثرى بالنظیر 
   أو أكثر مما تقدم.عدا ما كان منھ على شكل خام أو فضالت خام، وأیة مادة تحتوي على واحد 

" الیورانیوم الذي یحتوي على أي من النظیرین 233أو النظیر   235یقصد بعبارة "الیورانیوم المثرى بالنظیر  –
أكبر من نسبة  238أو كلیھما بكمیة تكون فیھا نسبة الوفرة لمجموع ھذین النظیرین إلى نظیر  233أو  235

  طبیعة. الموجود في ال 238إلى النظیر  235النظیر 
ویقصد بالنقل النووي الدولي وفق نص االتفاقیة ھو نقل شحنة من المواد النوویة بأیة واسطة من وسائط النقل  –

ً بخروجھا من مرافق للشاحن في تلك الدولة وانتھاء بوصولھا إلى مرفق  بقصد تجاوز إقلیم دولة منشأ الشحنة بدءا
  للمستلم داخل دولة.

  .2ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابقالمادیة للمواد النوویةاتفاقیة الحمایة  –
–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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ً  سبل توفیرذلك العمل   أثناءمن شأنھا ضمان أمن وسالمة المواد النوویة، وذلك أكثر أمننا

 ذات االستخدامات السلمیة تشغیل المرافق النوویةكذا و لمواد النوویةلالنقل  مباشرة عملیة

  .)1(ال غیر

توفیر ضمان عن األطراف ب ةالصادرأساس التعھدات  قائمة على تفاقیةتعد ھذه اال

ومرافقھا المستخدمة في المواد النوویة  موضوعھاذات نطاق عالمي  ،حمایة مادیة فعالة

ً اج المواد والمرافق وذلك ضد الجرائم التي تطال تلك ،ال غیر األغراض السلمیة من  عال

من السرقة أو أي شكل عملیات  حمایة، ضدللالدول األطراف ملزمة على اعتماد نظام 

سواء كان ذلك أثناء استخدامھا  ،أشكال االستیالء غیر القانوني التي تطال المواد النوویة

المواد تواجد تحدید مكان  الفعالة، بھدفسریعة والتدابیر ال باتخاذ ا أو أثناء تخزینھاأو نقلھ

أن الدولة مسئولة  رااعتبعلى  ،بشكل فوريالنوویة المفقودة أو المسروقة واسترجاعھا 

ً من مرحلةسؤولیة مباشرة م توفیر یستوجب على الدولة  ھا،إلى تشغیلالمرافق  تشییدال بدأ

ً. لتلك المواد والمرافق الحمایة   معا

سلطة  وفق نظام تشریعي ورقابي أكثر فعالیة وصرامة تسھر على احترامھ

في إطار خطة  ،لدولةن األجھزة األخرى التابعة لـذات كفاءة واستقاللیة ع ،مختصة

 یمكن أن إجراميلتصدي ألي عمل بغرض ا ،بغرض التعامل والظروف الطارئة ضعوت

 وقوع األسلحة نسبفیھ  تتزایدالحالي في عصر ف ،یطال تلك المرافق أو المواد النوویة

التي  معدات الالزمةمن الحصول على الأو تمكنھم  ،الجماعات اإلرھابیة النوویة في أیدي

                                                             
بعد الفقرة "ج" من التعدیل الذي طال اتفاقیة  ةویقصد "بالمرفق النووي" الوارد في الفقرة "د" المضاف –)1(

یة إلى اتفاقیة الحمایة للمواد النوویة والمرافق  النوویة، إذ تنص أن "مرفق بما في ذلك ما الحمایة للمواد النوو
یرتبط بھ من مبان ومعدات التي یتم فیھا إنتاج مواد نوویة أو معالجتھا أو استعمالھا أو تداولھا أو تخزینھا أو 

انطالق كمیات كبیرة من اإلشعاعات  التخلص منھا، بحیث یمكن إن لحق بھ ضرر أو تم العبث بھا قد یؤدي إلى
  أو المواد المشعة".

، اعتمدت الدول األطراف 2005جویلیة  8، فبتاریخ اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة –
ً  2016ماي  8في اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة تعدیل االتفاقیة بتوافق اآلراء وبدأ نفاذ التعدیل في  وفقا

  من االتفاقیة. 20من المادة  2للفقرة 
–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1m1_ar.pdf 
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یصعب التعامل  ریةأسلحة ضد أھداف بشك المواد، مثل تلكتسمح لھم بإنتاج أو استخدام 

  .)1( لمدى وأمد طویل السلبیة آثرھا مع

 المعتمدة ة اإلجراءاتاعجنسیاسة تكفل  تبنيعلى المجتمع الدولي یستوجب 

ً إیاھا ب التھدید مما یساعد الدولة على تقییم نسّ ، )2( وسریتھا القدرة على التعامل مانحا

المعتمدة  القانون الدولي بما ال یخالف قواعد وطنیة تسنھا الدولقواعد قانونیة وفق  معھ

بالحمایة المواد والمرافق النوویة ذات االستخدامات السلمیة  التي تطالو، في ذات المجال
                                                             

ً على األمن والسلم الدولیین بعد أن زادت احتمالیة وقوع األسلحة  –)1( أصبح اإلرھاب النووي یشكل خطرا
وھي في تزاید مستمر، مع إمكانیة قیامھم بھجمات على النوویة وتكنولوجیة المواد النوویة في ید اإلرھابیین 

مرافق نوویة مما یمكنھم من االستحواذ على مواد مشعة، لذا كان من الضروري تعزیز الحمایة المادیة للمواد 
م والمرافق النوویة باإلضافة إلى اتخاذ تدابیر وطنیة من شأنھا توفیر الحمایة للمواد النوویة ومرافقھا، التي قد ینج

عن استخدام اإلرھابیین لھا إنتاج أسلحة إشعاعیة بدائیة، كما شدد مؤتمر نزع السالح على ضرورة جعل المؤتمر 
ً في مجال تحدید األسلحة ونزع السالح.   أكثر تجاوبا

والسیما فیما یتعلق باإلرھاب وعالقتھ وأسلحة الدمار الشامل كون مثل تلك المواد أصبح من السھل على   
ً من المجتمع الدولي لتعزیز التدابیر الرامیة إلى القضاء على اإلرھــــاب المنظمات  اإلرھابیة استعمالھا، وسعیا

الذي  1994دیسمبر  09المؤرخ في  49/60الدولي، التي صیغت في المرفق الصادر وقـــرار الجمعیة العامـة 
یة لقمع أعمال اإلرھاب النووي التي أخذت یدین جمیع األعمال اإلرھابیة وأسالیبھ، حیث أثمر بعقد اتفاقیة دول

  باالعتبار مقاصد المیثاق في حفظ السلم واألمن الدولیین.
لتكون دعامة التفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة على أساس أن أعمال اإلرھاب النووي یمكن أن ینجر   

الدولیین في انتظار نفاذھا، نصت المادة عنھا أوخم العواقب التي تطال مقاصد المیثاق في تحقیق السلم واألمن 
" من االتفاقیة على أنھ تعد جریمة یرتكبھا كل من یقوم بصورة غیر مشروعة وعن عمد بحیازة مادة مشعة أو 2"

صنع أو حیازة جھاز یؤھلھ الستخدام المواد المشعة، أو باستخدام المرافق النوویة أو إحداث أضرار بھا مما 
المشعة، ینجر عنھا إزھاق أروح أو تسبب في أذى بدني جسیم أو إلحاق ضرر ذي یطال  تؤدي إلى تسرب المواد

الممتلكات أو بالبیئة، أو أن یساھم بأي طریقة تمكن مجموعة من األشخاص یعملون بقصد مشترك بارتكاب 
.ً   جریمة أو أكثر من الجرائم المبینة سلفا

– United Nations: INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION 
OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM, united nations 2005. 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf – 
  .51، 50ص ص–، المرجع السابق 2003: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –
   .18، 17ص ص–لمرجع السابق، ا2004: حولیة نزع السالح، مركز شؤون نزع السالح –
" من اتفاقیة الحمایة المادیة على أن الدول األطراف تتخذ التدابیر المالئمة تتسق مع 6/1تنص المادة " –)2(

قوانینھا الوطنیة من أجل حمایة سریة أیة معلومات تتلقاھا، مؤتمنة علیھا بموجب أحكام ھذه االتفاقیة من دولة 
اشتراكھا في أي نشاط مضطلع بھ تنفیذا لھذه االتفاقیة، وإذا قدمت دول أطراف إلى طرف أخرى أو من خالل 

ً في ھذه االتفاقیة معلومات، مؤتمنة  إیاھا علیھا لزم اتخاذ خطوات  منظمات دولیة أو إلى دول لیست  أطرافا
ن دولة طرف لضمان حمایة سریة تلك المعلومات، وال یجوز ألیة دولة طرف تلقت طي الكتمان معلومات م

 أخرى أن تقدم ھذه المعلومات إلى أطرف ثالثة إال بموافقة تلك الدولة الطرف األخرى.
  .8ص –، ھیئة األمم المتحدة، المرجع السابقاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –

–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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، غیر أن ري لتلك المرافق والمواد النوویةعسكغیر أن الواقـع كشف النقاب عن النشاط ال

 عامةقاعدة كالحمایة  أفردت ،للمواد والمرافق النوویة بالحمایة المادیةاالتفاقیة الخاصة 

أحكام ھذه االتفاقیة ال تطبق على المواد  مما یؤكد أن ،السلمیة الستخداماتا للمرافق ذات

على ذلك المرافق النوویة التي  زدّ ، العسكریةألغراض أو المخزنة ل النوویة المستخدمة

  .)1( من اتفاقیة الحمایةالثانیة في فقرتھا الخامسة نص المادة  وفق تحتوي على تلك المواد

ھو  ،تفاقیةنصوص اال رد على تلك القاعدة وفقیي یمكن أن ذلإال أن االستثناء ا 

 ،ذات الطابع العسكري حمایة مادیة فعالة للمواد النوویة والمرافق النوویةضمان وجوب 

لمرافق المالكة لو لتلك الموادالحائزة  الدولتقع على عاتق بطبیعة الحال المسؤولیة  وھذه

النوویة، على أساس أن تلك المواد والمرافق تنال وستظل تنال حمایة مادیة مشددة، وھذا 

ا مـن مرافق نوویة وما یرتبط بھ ،ویةإلى غایة تجسید النزع الكامل والشامل لألسلحة النو

األنشطة ال تطال ھذه االتفاقیة  ماحك، كما أن أفقط لألغراض السلمیة نشاطھا توجیھ مع

القانون  ق قواعدتدار وف إذالنزاعات المسلحة  إبانطلع بھا القوات العسكریة ضالتي ت

 المھام، أو تلك المھام التي تمارسھا القوات المسلحة لدولة ما في إطار الدولي اإلنساني

ً والمادة الثانیة في فقرتھا الرابعة  قواعد القانون الدوليل خضعالرسمیة التي ت  )أ(عمال

  .)3( في إطار نظام األمن الجماعي )2()ب(و

  
                                                             

  .3ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجعالمادیة للمواد النوویةاتفاقیة الحمایة  –)1(
–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 

  .3ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجعاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –)2(
–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 

إبان إدارة عصبة األمم للعالقات  Collective Securityظھرت بوادر إعمال نظام األمن الجماعي  –)3( 
الدولیة بعد الحرب العالمیة األولى، بھدف ضمان عدم االخالل باألوضاع الدولیة القائمة بصورة غیر مشروعة 
 وذلك من خالل انفاذ تدابیر دولیة جماعیة كقوة رادعة ضد اعمال العدوان، ونظام األمن الجماعي ال ینكر وال

لقائمة في مصالح الدول أو سیاساتھا، وإنما یستنكر العنف المسلح كأداة لحل یحاول أن یلغي التناقضات ا
ً من ذلك على الوسائل السلمیة، فال یمكن أن نتصور قیام نظام األمن الجماعي  النزاعات الدولیة ویركز بدال

ً وضع أعمال العد وان في مواجھة باالحتكام إلى القانون وأخالقیات الدولیة في ردع العدوان، إذ یستوجب أیضا
ً على األوضاع القائمة دون تغییر، وألھمیة التدبیر األمن الجماعي  قوى متفوقة من شأنھا ردع تلك األعمال حفاظا
في الحفاظ على األمن والسلم الدولیین تكررت تطبیقاتھ مع قیام األمم المتحدة، حیث استند مجلس األمن مسؤولیة 

  ي یتعین تنفیذھا في مواجھة العدوان بموجب الفصل السابع من المیثاق األممي.إقرار التدابیر الدولیة الجماعیة الت
  .201، 200ص ص –: العالقات السیاسیة الدولیة النظریة والواقع، المرجع السابق د/ اسماعیل صبري مقلد –
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:ً   .وسبل التعامل معها  وفق االتفـاقيةالحماية    التي تطال  نتهاكاتطبيعة اال ثانيا

إن كانت الدولة ملتزمة بموجب نصوص اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد والمرافق        

ً فیھا، على توفیر الح تشریعات  مایة الالزمة لتلك العناصر وفقالنوویة التي ھي طرفا

صارمة تكفل ذلك، بغیة التخلص من أي تھدید یمكن أن یطالھا وفق أطر ِجُد داخلیة 

بھ ، تضمن في التعامل معھا كفاءة عالیةات وة التھدیدممنھجة ذات تدرج یسایر طبیع

سالمة كل من المواد النوویة والمرافق التي تدار فیھا، والتي آتت االتفاقیة على الدولة 

المعاھدة، بحیث ذات ذكرھا مع الحفاظ على استمراریة االتصال بین الدول األطراف في 

ة جریمة تستحق العقاب بموجب یطال تلك العناصر بمثاب ن أي انتھاك الذيتجعل م

قوانینھا الداخلیة، ھذه الجرائم التي تطال كل من المواد والمرافق النوویة نظمت بموجب 

        .اآلتیةیة المادیة في الصور اتفاقیة الحما

  .جرائم التي تطال المرافق النوویةال .1

 السابعةمادتھا ن م فقرتھا(ھـ)في  للمواد النوویة ادیةالحمایة الم ھدةمعاتطرقت    

یطال ألفعال الغرض منھا التدخل أن تكون عرضة من إلى حمایة المرافق النوویة، 

عن قصد إلى وفاة شخص أو  ھصاحب ھدف بھالذي قد ی ،تغییر نظم سیر تلك المرافقالب

إلحاق إصابات خطیرة بھ، أو إلحاق أضرار بالممتلكات أو إلى تلویث البیئة نتیجة 

، الھدف منھا إجبار األشخاص محل )1( مشعةإطالق مواد  راءجالتعرض لإلشعاعات 

التھدید أو االعتداء بغض النظر إن كان شخص طبیعي أو اعتباري أو منظمة دولیة أو 

دولة، على القیام بفعل أو االمتناع عن فعلھ تحت طائلة التھدید دون إغفال عنصر 

تعد خطوة ممھدة  لمحاولةعلى أساس أن ا وما یقابلھ من إجراءات ردعیة ،المحاولة

ً لخطورة وجسامة مثل ھذهو ،الجرائمھذه مثل في الرتكاب  المدمر رھا اـوأث الجرائم نظرا

التي تقتضي الصرامة في  واد وخطورتھاحساسیة تلك المباشرة وم ة وبشكلوالمرتبط

  تلك الجرائم. مثل كبح 

  
                                                             

  .9ص –قالوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع الساب اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة، –)1(
–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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   .ال المواد النوویةـالجرائم التي تط. 2

في فقرتھا األولى للمواد النوویة ن اتفاقیة الحمایة المادیة ـم السابعة المادة تنص

غیر تعمال أو اس ستیالءوالتي ترتكب بغرض اال د،تلك المواعلى الجرائم التي تطال 

، والتصرف بھا دون الحصول بالقوة المواد النوویةأو نقل أو تغییر وجھة تلك المشروع 

، مع الصفة القانونیة یھاعلیضفى مما  مسبق صادر عن سلطات الدولة المختصة على إذن

أو  أو مجموعة أشخاص وجود احتمالیة أن تؤدي تلك التصرفات إلى وفاة شخص

المحیط  بشكل خطیر، أو إلحاق الضرر بالممتلكات كما یمكن أن یطال الضرر مإصابتھ

التي یمكن عن طریقھا االستیالء على مثل وقد تتعدد الصور  أ)،.الفقرة( بتلویثھا البیئي

ب) أو باستعمال طرق من طرائق االحتیال أو .الفقرةرقة (ن طریق السعإما تلك المواد 

بغرض سلب تلك المواد ونقلھا بطریقة والعنف ج)، أو باستخدام القوة .الفقرةاالختالس (

  .)1( د).الفقرة( أخرىغیر مشروعة من أو إلى دولة 

ة جیتحققت النت إن كانت قدما بغض النظر  ارتكاب الجرملحظة اإلدانة ھنا  وتثبت

 الفقرة( في ارتكاب تلك الجرائم المبینة أعالهحقق، كما تشمل عنصر المحاولة تأو لم ت

ً  ،ط). ً من قبل أشخاصا ً وتوجیھا ً وتنظیما ً أن خصوصیة تلك الجرائم تقتضي تخطیطا علما

ً في أي جریمة )2( ي).الفقرة( ولیست ولیدة الصدفة الرتكابھا ، وأي فعل قد یشكل اشتراكا

ً یعد  ً ھامسإمبینة سالفا ً  ا كما أن اتفاقیة الحمایة المادیة  ،قھا بشكل متعمدفي تحق مباشرا

ً  في كونھ ،عدم التبلیغ عن لتغف للمواد النوویة والمرافق النوویة لم ما على أساس جرما

  .  تحقق تلك الجرائم تجنبن إمكانیة المبكر للدولة میمنح التبلیغ 
                                                             

وفي سعیھا في تكریس تدابیر األمن النووي عملت الوكالة الدولیة للطاقة الذریة عن طریق مجلس  –)1(
مساعدة المحافظین على تدعیم التدابیر القائمة مع العمل على استحداث طائفة جدید من التدابیر التي من شأنھا 

الدول األعضاء عند االقتضاء بغرض من األعمال اإلجرامیة التي تنطوي على مواد نوویة ومواد مشعة وما 
یرتبط بھا من وسائل نقل ومرافق، مما یساعد على الكشف المبكر عن الجرائم والتصدي لھا، حیث طالت ھذه 

ارم لمنع السرقة مع توفیر الحمایة المادیة للمواد التدابیر مواضیع إدارة الموارد النوویة وعملیة مراقبتھا بشكل ص
  واألماكن وكذا وسائل النقل ضد أي عمل إجرامي، والعمل على الكشف عن االتجار غیر مشروع.

  .50ص–، المرجع السابق2005: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –
  .9ص –الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابق، الوكالة اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –

–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
  .9ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابقاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –)2(

–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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  :ً   .الواقعة على المواد النووية  التعامل واالنتهاكات  إجراءاتثالثا

مبعث  بالمواد النوویة والمرافق التي تدار فیھا تلك الموادتعتبر الجرائم المتعلقة  

ز التدابیر تعمل على تعزی، الحاجة الماسة إلى اتخاذا تدابیر فعالة ومالئمة قلق دائم لتظھر

ً نحو تعزیز  القائمة بما یكفل منع تلك الجرائم وكشفھا والمعاقبة علیھا، والمضي قدما

دون  دول األطرافلقواعد القانون الوطني لتعاون الدولي في ھذا المجال بما یخدم ال

ضمان حمایة مادیة فعالة للمواد النوویة  بھدف، الخروج عن مقتضیات االتفاقیة

یكفل األطراف، الدول مرافق، وال یتأتى لنا ذلك إال بوجود اتصال دائم ومستمر بین وال

مواد وتوفیر الحمایة الالزمة تنسیق العملیات بغیة استعادة تلك السرعة تبادل المعلومات و

ً إل، النوویة لمرافقل ً وفعالیة جراءات تعتبرتبعا نستعرضھا وفق العناصر  أكثر شموال

  لتالیة.ا

  .لمواد النوویةل وحیازة غیر مشروعلتعامل الكفیلة لالطرق  .1

لب أو السمواد النوویة عن طریق السرقة أو ال إن سیناریو االستیالء التي تطال

من احتمالیة  ومبعث قلق غیر مشروعة لتلك المواد حیازةتمثل  ،بأي طریقة سبق ذكرھا

بالشكل  التعامل وتلك المستجداتیدفع بالدولة إلى ، كارثة إنسانیة وقوعتھدید بونسب ال

 تعمل الدول ودون الخروج عنھا، كما الداخلیة وانینھاق نصوصالسلیم وفق ما تقتضیھ 

ً الذمن العون الكافي وعلى تقدیم القدر المستطاع األطراف  بغرض استعادة  ي تراه مناسبا

ً والفقرة الثانیة من تھا یتلك المواد وحما   .)1( من اتفاقیة الحمایة المادیة الخامسة نصعمال

ما  وأ منشآتھا النوویةموضوعھ  سواء أكاناالعتداء ة ضحیالدولة  سارعإذ ت

ً لھ ،مواد مشعة مرافقھا من تحتویھ من  غ الدول األخرى ممن یعنیھا األمرأن تبل محال

وقوع أو احتمالیة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل أخر من وفي أسرع وقت ممكن، عن 

 الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ءابقإنوویة، مع ستیالء غیر المشروع على مواد أشكال اال

حیث ، األمر ذلك اقتضاءلدولیة ذات الصلة إذا ما والمنظمات ا على علم بكافة المستجدات

                                                             
  .8، 7ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجعاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –)1(

–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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تضطلع ھذه األخیرة والدول بمھمة استعادة تلك المواد وتوفیر الحمایة الالزمة لھا وللمواد 

في الظروف العادیة أثناء عملیة النقل المة حاویات الشحن ـھدید، مع التحقق من سمحل الت

  .الذي یتم وفق نظام لتبادل المعلوماتو

ھا مناسبة ھا الدبلوماسیة أو أي وسیلة تراقنواتعلى أن تسخر الدول المعنیة كافة  

ع ـرامیة مـاإلجلضمان إعادة المواد النوویة المسروقة أو المفقودة، نتیجة تلك األفعال 

بصورة لتشاور بین الدول األطراف لوفق قنوات  ،التعاون قائمةمجاالت اإلبقاء على 

 ،)1( ولیة للطاقة الذریة وكذا المنظمات الدولیة ذات الصلةدمباشرة أو عن طریق الوكالة ال

وفق نص  ،المكفولة بالحمایة أثناء عملیة النقل النوویة لموادل تحسین نظم الوقایة بھدف

المتعلقة بالحمایة المادیة للمواد النوویة، على  ن االتفاقیةـمالخامسة الفقرة الرابعة  المادة

والدؤوب العمل المستمر مع  ،ن غیرھالالنتھاك متلك المواد أكثر عرضت  اعتبار أن

أثناء  وأ استخدام المواد النوویة خالل ،حسین نظامھا الوطني الخاص بالحمایةقصد ت

العمل على الرقي بتلك و داخل إقلیم الدولة ،إلى المرافق النوویةمن ونقلھا  وأتخزینھا 

ً  ى األفضلإل التدابیر ً ألي انتھاك محتمل الوقوع مستقبال   .)2( تحسبا

 .المرافق النوویةنتھاكات الواقعة على االالتعامل و .2

ً عمولي لیس فقط لحمایة المواد النوویة دیمتد التعاون ال الحمایة المادیة  اتفاقیةو ال

ً  بل تطال ھذه الحمایة ،للمواد النوویة ضد أي تخریب قد تكون  رافق النوویةالمأیضا

ً لھ عن طریق سّن قواعد  منع تلك االعتداءاتالعمل على  یقتضي على الدولة امم ،محال

 ةملموسالتھدید وحاالت ال الغرض منھا التعاملقواعد القانون الدولي، و بما یتوافق قانونیة

مما  ، أو االستیالء على محتویاتھا من مواد مشعة تخریب تلك المرافق امنھ الھدف

بھدف  ،ةمالئمتراھا تقریر ما یلزم من خطوات طرف في االتفاقیة الیستوجب على الدولة 
                                                             

المنظمات حیث واصلت الوكالة الدولیة في سعیھا إلى إقامة االتصاالت والتماس التعاون والتنسیق مع سائر  –)1(
لجنة مكافحة اإلرھاب التابعة لمجلس األمن، والمنظمة الدولیة للشرطة  نھا على سبیل المثالاإلقلیمیة والدولیة، م

، ومعھد األمم المتحدة Europolوالمنظمة العالمیة للجمارك ومنظمة الشرطة األوروبیة  Interpol الجنائیة 
 ن في أوروبا، واالتحاد األوروبي واالتحاد البریدي العالمي. لبحوث الجریمة والعدالة ومنظمة األمن والتعاو

 .50ص–، المرجع السابق2005: حولیة نزع السالح، لعام مركز شؤون نزع السالح –
  .7ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابقاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –)2(

–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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بطبیعة التھدید  الدولیة للطاقة الذریة إبالغ الوكالة إبالغ الدول محل التھدید كما تعمد إلى

المنظمات الدولیة ذات  ضافة إلى ذلك إطالعا ،ونوع االعتداء الذي طال المرفق النووي

  .)1(وللحیلولة ضد ترجمة تلك التھدیدات على أرض الواقع الصلة عند االقتضاء

إال أن األسوأ یمكن أن یحدث وأن تتجسد تلك التھدیدات في شكل تخریب للمرافق  

ً من إجراءات لالحتواء  عتماد ماولة محل االعتداء إلى ابالد النوویة، مما یدفع تراه مناسبا

وھذا في  یةشعاعإتسربات ل المحتمل تعرضھاالمجاورة ، مع إعالم الدول وآثاره االعتداء

بالتنسیق والوكالة الدولیة للطاقة الذریة والمنظمات الدولیة ذات و ،رع وقت ممكنأس

یص لن ذلك التخریب والعمل على تقتخفیف العواقب اإلشعاعیة المترتبة ع قصدالصلة، 

ً والمادة الخامسة في  هآثار ب، في إطار التعاون الدولي الحتواء مثل تھا الثالثة/فقرعمال

ً تلك الكوارث والتعامل معھا كان  في االتفاقیة والموجھ إلیھا  الطرفعلى الدولة لزاما

ھدید أو وقوع االعتداء أن تتخذ دون إبطاء قرارھا فیما إذا طلب المساعدة، في حالة الت

مع إخطار الدولة الطرف محل  ،كانت في وضع یسمح لھا بتقدیم المساعدة المطلوبة

، ج/الثالثة الفقرة أو عن طریق الوكالة الدولیة للطاقة الذریة بقرارھاالطلب بصفة مباشرة 

 ھا مناسبةنروئل یالدبلوماسیة أو وفق وساوالذي یتم في أغلب األحیان عن طریق القنوات 

ً ھأتفق علی    .)2( تجسید ذلك التعاونقصد  ا سلفا

ً:  رابع  انتهاكات الحماية المادية للمواد النووية.في   االختصاص القضائيةا

ومرافقھا،  النوویة المادیة للموادللحمایة  تبذل الدول األطراف في االتفاقیة الدولیة

ً من تدابیر لتثبت والیتھا القضائیة على الجرائم المنصوص علیھا في المادة  تراه ما مناسبا

تقع الجریمة في إقلیم الدولة أو على متن سفینة أو االتفاقیة، وھذا عندما ذات السابعة من 

من  ب).أ.(الفقرة وفق أو عندما یكون مرتكب الجریمة من رعایاھا ،طائرة مسجلة باسمھا
                                                             

/ھـ" من اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة، أنھ أي فعل 1ویقصد بالتخریب وفق للمادة " –)1(
بطریقة مباشرة  متعمد یوجھ ضد مرفق نووي أو مواد نوویة یجري استعمالھا أو تخزینھا أو نقلھا ویمكن أن یھدد

  أو غیر مباشرة صحة وأمان العاملین أو الجمھور أو البیئة نتیجة التعرض إلشعاعات أو النطالق مواد مشعة.
  .2ص–، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجعاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –

–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
  .8، 7ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجعاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –)2(

–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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ً  مادتھ الثامنة، لتثبت من تدابیر وبالمقابل لذلك تعمل الدول األطراف ما تراه مناسبا

طالما أن مرتكبھا على تلك الجرائم الواقعة على المواد النوویة  ،والیتھا القضائیة

  .)1(المفترضین موجودین على ترابھا 

ال ترى ما الحمایة المادیة للمواد النوویة من االتفاقیة  "ب/11"المادة نص أن  إال 

أن تعمد إلى تقدیم أیة مساعدة قانونیة على تسلیم المجرمین أو  ،الطرفقد یجبر الدولة 

ً  وھذا في حال ما ،متبادلبشكل  ا ھوجیھة تدعوتوفرت لدى الدولة محل المطالبة أسبابا

أو معاقبة  ذات صلة وإدانة ،المساعدة القانونیةتقدیم التسلیم أو  إلى الجزم بأن طلب

المتھم أو  العرق أو الدین أو بسبب جنسیةو وفق إجراءات محاكمة ذات صلةشخص ما 

ً بمركز جعل من االستجابة تمما  ،أو توجھھ السیاسي األثنیةجذوره  لتلك الطلبات مساسا

  .)2( ذلك الشخص

في اتفاقیة الحمایة المادیة جملة من  وخالل تلك الفترة تتخذ الدولة الطرف

 باحتجازه لةیكفالو اتجاه مرتكب الجریمة المفترض والمتواجد على أرضیھا ،اإلجراءات

تعمد لذلك ، وبالموازاة تسلیمھإتمام إجراءات بغیة ضمان وجوده للمحاكمة أو بغرض 

ً بالمادة الثامنة التسلیمطار الدولة المصدرة للطلب إخ الدولة الحاجزة إلى وعند  ،عمال

ً  االقتضاء حال  وفي ،من قبلھا المتخذة تدابیركافة الیتم إخطار جل الدول المعنیة ب أیضا

وجب علیھا دون  ،على أراضیھا المتواجدعن تسلیم المتھم ة الحاجزإحجام الدولة  ثبت

تأخیر ال مبرر لھ بإحالة قضیتھ على السلطات القضائیة المختصة بإقلیمھا، بغرض 

                                                             
ً مع  " یجوز لدولة الطرف8فباإلضافة إلى الدول المذكورة في الفقرتین األولى والثانیة من المادة " –)1( تماشیا

"، وھذا عندما تكون مشتركة في نقل 7القانون الدولي أن تثبت والیتھا القضائیة على الجرائم الواردة في المادة "
 نووي دولي بوصفھا الدولة المصدرة أو المستوردة.

  .10، 9ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجعاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –
–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 

ال یجوز للدولة التحجج برفض التسلیم على أساس أن المالحق یتمتع بحمایة سیاسیة، حیث نصت المادة  –)2(
من  /أ " بحیث ال یجوز، ألغراض تسلیم المجرمین أو اعمال المساعدة القانونیة المتبادلة، اعتبار أي جریمة11"

وبالتالي  الجرائم المنصوص علیھا في المادة السابعة على أنھا جریمة سیاسیة بغض النظر عن الدوافع لالرتكاب،
ال یحوز رفض طلب التسلیم المجرمین أو تقدیم المساعدة القانونیة المتبادلة، المرتبط بھذه الجریمة لمجرد أنھا 

  ة ارتكبت بدوافع سیاسیة.   ذات صلة بجریمة سیاسیة أو جریمة  سیاسیة أو جریم
  .11ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابقاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –

–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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وفق لقوانینھا  ،مقاضاتھ عن تلك الجرائم المرتكبة إن ثبتت إدانتھ عن طریق دعوى ترفع

ً  الداخلیة   .ومرافقھا المادیة للمواد النوویة من اتفاقیة الحمایة العاشرةنص المادة وعمال

ً  كافة الحقوق للمتھمالدولة الحاجزة  لى أن تكفلع إلى منصفة من معاملة بدأ

، غیر أن "12"وفق نص المادة  عبر مختلف أطوار سیر الدعوى وذلكمحاكمة عادلة 

األطراف، فإن كانت مسألة فرضیة التسلیم تبقى قائمة فیما یخص تلك الجرائم بین الدول 

إن بعض الدول ـسلیم بین الدول كشرط للمطالبة، فتسلیم المجرمین تقتضى وجود معاھدة ت

لالمتناع عن التسلیم، غیر أن اتفاقیة  كمبرر االتفاقیات مثل تلك غیاب األطراف قد تستغل

أنھا بمثابة  تالفت ھذا المبرر واعتبر واضعو االتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة قد

 لواردة فيلجرائم ارمین المدانون بارتكابھم لعلیھ لتسلیم المج أساس قانوني یمكن االعتماد

أن  على أن تراعي الدولة الحاجزة أثناء إعمالھا إلجراءات التسلیم الحمایة المادیة، تفاقیةا

نیة النافذة في قوانینھا الوطنیة دون الخروج عن أحكام الفقرة ال تخالف القواعد القانو

  .من اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة ومرافقھا "11"المادة  الثانیة من

ق معاھدة أن ـشروط وفمالتي ال تأخذ بالتسلیم الالدول األطراف  أن تقر شریطة

جرائم یخضع مرتكبوھا  نھافي كو ،الحمایةتفاقیة عتمد الجرائم المنصوص علیھا في ات

القوانین الداخلیة في  علیھا وصنصمللتسلیم فیما بین األطراف دون اإلخالل بالشروط ال

ً أن ما تحتویھ بنود ھذه االتفاقیة ال یتعارض قط للدول المصدر لطلب التسلیم ، علما

ومسألة نقل التكنولوجیا لألغراض السلمیة بین الدول وما توفره من تقویة مجاالت 

ً كما ، المواد والمرافق التي تدار فیھا مثل تلكللمواد النوویة  الحمایة المادیة  تعمل أیضا

تشاور عن طریق ال قد یثار من نزاع حول تفسیر نصوص االتفاقیة وبنودھاتالفى ما  على

أي وسیلة إعمال توصل إلى ب أوتذلیل الخالفات القائمة  قصدالجماعي للدول األطراف 

ً ألي تطور  یروھا كفیلة بحل النزاع بطرق السلمیة  قد یھدد السلم واألمن الدولیینتجنبا

  .)1( الدولیة اللجوء إلى محكمة التحكیم لألطراف في االتفاقیة ما یمكنك

                                                             
بشكل نھائي، جاز إحالة النزاع " على أنھ إذا تعذر حل النزع وتسویتھ بالطرق القانونیة 17/2تنص المادة " –)1(

على حكمة التحكیم بناًء على طلب الدول األطراف أو أن یحال على محكمة العدل الدولیة للبت في النزاع، إذا ما 
ً على محكمة التحكیم ولم یتمكن أطراف النزاع خالل ستة أشھر من تاریخ طلب التحكیم، من  =عرض أوال
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   :الفرع الرابع

  .كوارث النوويةو والتعامل  المادية للمواد النووية  إلعمال الحماية    االستباقيةالتدابير  
  

ن المواد النوویة والمرافق ـتوفیر الحمایة المادیة لكل م تلتزم الدول األطراف على

المواد  جد متطورة، لحساسیة تلك تكنولوجیة د وفق نظمالموا التي تستغل فیھا تلك

، سواء كان ذلك كرة حدوث كارثة ما أمر غیر مستبعدففوخطورتھا على البیئة البشریة 

ھ إلى اتعود مسببأو ت ،اعل إجرامیةمن أف بفعل فاعل كتخریب لتلك المنشآت أو ما شابھ

تمع الدولي العمل على توحید الجھود المج مما یستلزم على ،قوة قاھرة ككارثة طبیعیة

  .ن للطاقة النوویةااآلمالسلمي قصد تطویر االستخدام 

على الدولة الطرف ضحیة حادث ما ذوا طابع نوویة لذا كان من الضروري 

 حتى یتسنى ،في أسرع وقت ممكن ة عن الحادث وذلكفصلموال الكافیة معلوماتالر یتوف

عواقب اإلشعاعیة تبعات والعلى تقلیل المتبادل الالزمة والعمل  للدول تقدیم المساعدات

، فما مدى فعالیة تلك اإلجراءات في التقلیل من آثار الكوارث النوویة، وحصر نطاقھا

إذ یستوجب بادئ األمر اعتماد  التسرب إن وقع، عھا بما یكفل الحد األدنى منوالتعامل م

ً). الحظة وقوعھ الكوارث بشكل فوري یكفل إخطار الدول عن وقوع مثل ھذهنظام    (أوال

الستغالل  ةالتي تطال المرافق النوویة سواء أكانت معد إن حصر تبعات الكوارث

تلك المواد أو تخزینھا، یستدعي كما أسلفنا اعتماد نظام یكفل اطالع الدول على ما قد 

و نتاجا بغض النظر عن ماھیتھا إن كانت طبیعیة أ ،یصیب تلك المرافق من كوارث

الفوري وتلك الكوارث وفق نظام یكفل التعامل  ھا، األھم في ذلك ھورتكب ضدتجرائم 

والحفاظ على البیئة اإلنسانیة من أي  ،التدخل السریع لحصر تبعات الكوارث النوویة

                                                                                                                                                                              
ي طرف أن یطلب من رئیس محكمة العدل الدولیة أو األمین العام لألمم االتفاق على تنظیم التحكیم جاز أل=

ً أو أكثر من المحكمین وفي حالة تضارب الطلبات األطراف في النزاع، تمنح األولویة  المتحدة، أن یعین واحدا
 للطلب المقدم إلى األمین العام لألمم المتحدة. 

  .13ص –الة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجع، الوكاتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة –
–https://www.iaea.org/sites/default/files/infcirc274r1_ar.pdf 
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رق مما یستدعي التطالنوویة،  وھذا ما توفره لنا معاھدة التبلیغ المبكر عن الكوارث تشویھ

ً)إلى نظامھا    القانوني (ثانیا

  :ً   .عن الحوادث النوويةإجراءات التبليغ المبكر  أوال

االلتزامات التي من عن الحوادث النوویة بعض  المبكر لقد رتبت اتفاقیة التبلیغ

وفور وقوع  أن تسارعأولھا ، )1(نووي ثحادن م ةتخاطب الدولة الطرف المتضرر

 الحادث إلى إعالم الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، التي بدورھا تبلغ الدول المتحمل أن

ً و نووي، حادث نبالفعل متتضرر أو قد تضررت  الذي الضرر  "أ/2"المادة  نصعمال

رف أو أشخاص أو دار من قبل الدولة الطملا ،)2( طال أو قد یطال المرافق النوویةی

تسرب الو تسرب أاحتمالیة یؤدي إلى قد خاضعة لوالیتھا، األمر الذي قانونیة كیانات 

لحدود ھا اختراقتلویث البیئة و بقدرتھا العالیة على ي تتصفتال ،لمواد المشعةالفعلي ل

  .الواحدة ةالدول

 شعاعاتاإلإلى خطر  خارج حدود الدولة الواحدةمما قد یعرض مناطق شاسعة  

الدول المحتمل أن كافة إلى تزوید ضحیة الحادث النووي ، لذا تسارع الدولة نوویةال

ق الوكالة الدولیة للطاقة بصفة مباشرة أو عن طریإما بكافة المعلومات الالزمة، تتضرر 

ا من الدول التي یمكن وغیرھ الدول األطرافورة فوریة علم بدورھا وبصالتي تُ  ،الذریة

                                                             
اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي، التي تم اعتمدھا الجمعیة العامة في المؤتمر العام في دورتھ  –)1(

في  1986سبتمبر 26، وفتح باب التوقیع علیھا یوم 1986مبر أیلول/سبت 26إلى  24االستثنائیة التي انعقدت من 
ً من 1986أكتوبر  27بنیویورك، وقد بدأ نفاذھا یوم  1986أكتوبر  6فیینا، بتاریخ  ، أي بعد انقضاء ثالثین یوما

" 12، الذي أعلنت فیھ دول موافقتھا على االلتزام بھا وفق ما ھو مشروط في المادة "1986سبتمبر  26تاریخ 
  ن االتفاقیة.م

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
35_ar.pdf  

ً بنص المادة " –)2(   " من اتفاقیة التبلیغ المبكر ھي كاالتي:1/2المرافق النوویة التي ھي عرضة للتضرر عمال
 –أي مرفق لتصریف النفایات النوویة  –أي مرفق لدورة الوقود النووي  –أي مفاعل نووي أینما كان موقعھ  –

أي مرفق یتم فیھ صنع أو استعمال وخزن وتصریف ونقل النظائر  –نقل وخزن أي وقود نووي أو نفایات مشعة 
أي مرفق یستعمل النظائر  –ثیة المشعة ألغراض زراعي وصناعیة وطبیة وما یتصل بھا من أغراض علمیة بح

  المشعة لتولید القوى في النظم الفضائیة. 
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
35_ar.pdf  



 السلم واألمن الدوليين.  العمل على وقف السباق التسلحي وبعث التنمية كبديل لحفظالباب األول:  
 .نوويةسلحة الالرامية إلى الحد من انتشار األ  الفصل األول: التدابير االتفـاقية

57 

 

 بما تتوفر علیھ من معلومات میة ذات الصلةوالدولیة الحكلمنظمات ل بإضافة ،أن تتضرر

ً ونص المادة الخامسة    .)1( من اتفاقیة التبلیغ المبكر عن الحوادث النوویة عمال

ً الضحیة یتم  من قبل الدولة الوكالة الدولیة للطاقة ھاتلقاالتي تھذه المعلومات  عمال

، ما لم تكن الحاصلةتطورات ال فیھ تلك المعلومات واكببشكل دوري ت ،"ب.أ/4"بالمادة 

ً للفقرة ب من المادة الثانیة أثناء عملیة التبلیغ قد قدمت  تلك المعلومات المقدمة إعماال

وفق  وبدون قیود بشكل سري من قبل الدولة، األمر الذي یحضر استخدامھا بشكل حرّ 

بموجبھا وعند الطلب تقدیم كل المعلومات إلى  ،بحیث تلتزم الدولة "5/3"نص المادة 

 تسرباتالحد األدنى من لالدول المتضررة التي من شأنھا أن تساعد على تقلیل إلى ا

  .اإلشعاعیة وحصر نطاقھا

 وذلك عن طریق أجھزة یتم إنشائھا كنقطة اتصال تتولى توفیر المعلومات 

لقى كما تعمل على إصدار وت ،االتفاقیة اتذ من "3"نص المادة الالزمة، عمال باالستناد ل

الوكالة الدولیة ن قبل م المركزي المنشأمكتب الو ،بشكل مستمر ودون انقطاع التبلیغات

ً بنص المادة  للطاقة الذریة بإنشاء نظام مالئم لرصد وكشف  األخیرة تقوم إذ ،"7/3"عمال

ً في المناطق ال ً نشطة نوویالدول للیة المتاخمة دودحاإلشعاعات خصوصا ً و ،ا لیست طرفا

ً في المعاھدة وبناء على طلب أیة دولة طرف  في االتفاقیة كما ال یوجد  ،غیر نشطة نوویا

 تفاقیةخدمة لألغراض الواردة في ا ةالدولی راف على تنسیق جھودھاما یمنع الدول األط

استمراریة الحفاظ من أجل وعلى رأسھا حصر نطاق التلوث اإلشعاعي  ،التبلیغ المبكر

  .)2( اإلنسانیةسلیمة للحیاة البیئة 

  

                                                             
  .5ص– ، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابقاتفاقیة التبلیغ المبكر عن الحادث النووي –)1(

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
35_ar.pdf 

 .6ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابقاتفاقیة التبلیغ المبكر عن الحادث النووي –)2(
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
35_ar.pdf 
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ً: اإلطار القـانوني لالتفـاقية التبليغ المبكر   .ثانيا

لعملیة التبلیغ عن ما قد یطال المنشآت أو  االتفاقیة التي تمنح أھمیة كبیرة ھذه  

كان الھدف  ، بغض النظر عن مصدر الضرر وطبیعتھالمرافق النوویة من أضرار

ً  ،الضارة وبشكل فوريحصر تأثیراتھا  ومنھا ھ يالرئیس لما تملكھ تلك المواد من  نظرا

ً  بذلك احدة، مسببةدود الدولة الوحقدرة على اختراق  اھا یإ ةاعلجتطال البیئة  ةمدمرآثارا

یتم التعامل معھا من قبل الدولة المعنیة بالتعاون والدول لم ما  ،غیر قابلة للحیاة البشریة

، وكغیرھا من المعاھدات التي تنظم ھذا المجال فھي ال وفوريم بالشكل السلی األعضاء

بموجب اتفاقیات  ، الواردةرافـتؤثر على الحقوق والواجبات المتبادلة بین الدول األط

  .ذات الصلة دولیة معاصرة أو مستقبلیة

باعتماد تسمح  التفاقیةالتي عالجتھا ا مشتركةالھداف األوالھامة مواضیع ال إن

للتبلیغ عن الكوارث وفق نظام فوري  في التعامل والكوارث النوویة ،دوحممعاییر على 

 بشكل تبادل المعلومات، مما یمكن الدول األطراف وغیر األطراف في االتفاقیة من عنھا

ً على ا آني مسألة نشوب خالف ما  أن إالوتبعات الحادث النووي،  السلیم لتعاملمساعدا

أمر  ھتطبیقمجاالت  وأوجھات النظر حول تفسیر نص من نصوص االتفاقیة  مرده تباین

  .الدولیة للطاقة الذریة وارد، سواء كان بین الدول األطراف أو بین دولة طرف والوكالة

، و مناسب من تدابیرھاتخاذ ما قصد على األطراف التشاور  یصبح من الواجبل

 ،أقصاه سنة واحدة من تاریخ طلب التشاورفي أجل وذلك  لخالف القائمتسویة ا بغرض

، أو الدولي التحكیم اكمیحال النزاع على مح وفي حال عدم التوصل إلى حل ینھي الخالف

في  وذلك ،محكمة العدل الدولیة إحالة الخالف على ولـة طرف في االتفاقیةلب دأن تط

دون أن یتفق األطراف على  الطلبتقدیم من تاریخ أشھر  )06(ستة  حال انقضت فترة

ألحد األطراف أن یطلب إلى محكمة العدل الدولیة أو إلى  مما یخول، یةتحكیمھیئة 

ً أو أكثراألمین العام لھیئة األمم المتحدة ً واحدا وإن تعارضت طلبات  ، أن یعین حكما

  .)1( یأخذ بالطلب الموجھ إلى األمین العام لألمم المتحدة في تعیین الحكام ،األطراف

                                                             
 .7ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجعاتفاقیة التبلیغ المبكر عن الحادث النووي – )1(

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc335_ar.pdf 
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انقضاء ثالثین یوم عن  یشترطفي مواجھة األطراف فیھا  ةذافن االتفاقیة تصبحول 

ً  یوجد كما ال ،ھاب موافقتھا على االلتزامثالثة دول  إعالن ما یمنع الدول األطراف  أیضا

 فیھ رغبتھا بتقدیم إخطار كتابي للودیع تبدىة االتفاقی أن تتحلل من التزاماتھا من

غیر أنھ یجوز  یبدأ أثره بانقضاء عام من استالم الودیع لذلك اإلخطار، منھا االنسحاب

لتستمر في ترتیب  ةسباتراھا من والتي ةعلى نصوص االتفاقیأن تقترح تعدیالت  ،للدول

ً بنص المادة یخطر بھ إلى الودیع الذي  سلموالتي ت، آثارھا  "14/1"الدول األطراف عمال

  .)1( توجیھ الدعوات یوم من یوم 30بعد مرور  التعدیلرھا مؤتمر بموضوع على إث لیعقد

ً على رغبة الدول متویظل التعدیل   ت یصویتم التأن األعضاء إذ یستوجب وقفا

 على شاكلةفي األخیر  لیظھر الدول األطراف ثلثي بأغلبیة ،التعدیل مشروععلى 

یبدأ نفاذه لللتوقیع من قبل الدول األطراف بفیینا ونیویورك،  ھعرض ملحق، یتم برتوكول

ً على إیداع ثالث دول  30بمرور  ، ولباقیة الدول بنصوص التعدیل قبولھا االلتزامیوما

ً وعم اللتزامـنفس المدة بالحسبان ل تأخذ من اتفاقیة التبلیغ  "14"ة لفقرة الثالثة من الماداال

   .)2(المبكر

  

  

                                                             
ً بنص المادة " –)1( عن " من اتفاقیة التبلیغ المبكر یمكن للدول أن تعبر عن التزامھا بأحكام االتفاقیة 12عمال

طریق التوقیع أو إیداع وثیقة التصدیق أو القبول أو الموافقة بعد توقیعھا والمرھونة بالتصدیق، أو بإیداع وثیقة 
ن المادة سالفة الذكر للمنظمات الدولیة ومنظمات التكامل االنضمام  المودعة لدى الودیع، كما تسمح الفقرة (أ) م

اإلقلیمیة المكونة من دول ذات سیادة والتي تقوم بدورھا بممارسة اختصاصاتھا باألصالة عن نفسھا أداء للحقوق 
ً لاللتزامات التي ترتبھا االتفاقیة للدول األطراف، التي تقدم بدورھا وثائق التزامھا إلى الودیع ا لممثل في وتحمال

"، الذي یتولى عملیة إعالم الدول األطراف 16شخص المدیر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة المادة "
  بالتطورات التي تطرأ على االتفاقیة على مجریات االلتزام.  

 .11ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، نفس المرجعاتفاقیة التبلیغ المبكر عن الحادث النووي –
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
35_ar.pdf 

 .10 ، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابقاتفاقیة التبلیغ المبكر عن الحادث النووي –)2(
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
35_ar.pdf 
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  الفرع الخامس: 

  .نووية  ع كوارثو د من اآلثار اإلشعاعية في حال وقالعمل الدولي الجماعي للحّ 
  

فإن النظم القانونیة وكذا التكنولوجیا التي یمكن إعمالھا وفق اتفاقات  كما أسلفنا

 ھمنت ثنائیة أو متعددة األطراف، األإن كاتلك االتفاقات  طبیعتھابغض النظر عن  ،دولیة

، غیر أن النوویة لموادن لاخاللھا الدول إلى كفالة االستخدام اآلمتسعى من  ھاأن في ذلك

ً  جدا كبیرنوویة حوادث وع احتمالیة وق الناجمة عن الكوارث الطبیعیة، لذا تلك خصوصا

فعملیة التبلیغ المبكر تكفل التدخل السریع والتعاون الجماعي للحد من اآلثار المدمرة لتلك 

  .المشعة المواد

على الدول التكاتف والتكافل من أجل حصر نطاق وتبعات یستوجب ما م

ً في المساعدات التي تقدمھا ا ،الكوارث النوویة لدول األطراف للدولة والذي یتجسد طبعا

قناة وتجسید مظاھر التعاون الدولي ل ا برز دور االتفاقیات الدولیة كأداةالضحیة، ومن ھن

لمساعدات التي یمكن أن تقدمھا لمستطاع لاقدر أن تقدم عن طریقھا ال ،دولة عضولل یمكن

ً). للدولة الضحیة والصورة التي تأتي علیھا    (أوال

وباألخص في حال وقوع  تھا إلى الدولة المنكوبةمساعدلم الدول یتقد یعد مظاھر 

ً ما  طارئ نووي من بین أبرز مظاھر التكافل والتكاتف، وعملیة تقدیم المساعدات غالبا

ً من الفوضى  یستدعي قیام ھیئة الذي  ـرماألتأتي مفتوحة للدول كافة مما قد یخلق نوعا

 رود ا یبرزمم تقدیم المساعدات على الصعید الدولي، عملیاتسھر على التنسیق للمعینة 

بین الدول المقدمة  ،طبیعة تلك المساعدات ومجالھا في تحدید الة الدولیة للطاقة الذریةالوك

ویة بشكل سلیم داخل والطوارئ النوالفوري من أجل تسریع عملیة التعامل للمساعدات 

(ً     .الدولة المنكوبة (ثانیا

 :ً   .إثر وقوع الكوارث النووية  ىعل  طرق تقديم المساعداتأوال

احتاجت الدولة الطرف إلى مساعدات فوریة في حالة ما إذا وقوع حادث إذا   

یكة بما ال تدع مكاننا أو طارئ ذوا طابع إشعاعي أو كانت احتمالیة وقوعھ وش ،نووي
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إما  لھا أن تطلب المساعدةتھا، جاز یداخل أراضیھا أو على أراضي تخضع لوال للشك،

 الدولیة للطاقة الذریة أو من أو عن طریق الوكالة ،بصورة مباشرة من الدول األطراف

ة لمساعدل الطالبةذات الصلة، وتقوم فیھا الدولة المتخصصة لدولیة الحكومیة المنظمات ا

  .)1( تحدید طبیعة تلك المساعدات ونطاقھاب

الالزمة المعلومات  یروفت الدولة الطالبة للمساعدة على تزمعلى أن تل  

لتفصل في مدى قدرتھا على توفیر  لمساعدةللدولة اذلك إن اقتضى األمر  الضروریةو

وإن تعذر على الدولة الطالبة تقدیم تلك المعلومات  ،وافيو كافیةبشكل المساعدات تلك 

 لتحدید نطاقھا ونوعھا جاز لھا التشاور والدول أو الدولة المقدمة للمساعدةألي سبب 

ً عاجل  بشكل الطلبیفصل في  على أن، فحسب وعدم قابلیتھ  لحساسیة الموقفنظرا

 تلك المساعدات ومراقبتھاعملیة إدارة للمساعدة تتولى الدولة الطالبة كما  ،للتأخیر

 وبالمقابل تعمد الدولة المقدمة للمساعدات على ،واإلشراف علیھا داخل إقلیمھا ھایھوجت

مھمة  یتولون ھؤالءفراد المسئولین عما وفرتھ دولتھم من أفراد ومعدات، تسمیة األ

 على ذلك الدولتینالتشاور و أن یتم بعد ،اإلشراف المیداني المباشر على تلك المساعدات

الدولة المختصة  بالتعاون والتنسیق مع السلطات ،ممارسة مھامھا تباشر فیھ تلك الوفودل

ً بنص المادة الطالبة من اتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع  "أ/3" للمساعدة، عمال

  .حادث نووي

على تقدیم كافة التسھیالت الالزمة بما یكفل اإلدارة  بموجبھا الدولة كما تلتزم

ة ـالدولفیھا ألفراد والمعدات تعمل ـع توفیر الحمایة الالزمة لـالسلیمة لتلك المساعدات، م
                                                             

تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي على كیفیة " من اتفاقیة 2تسمح المادة " –)1(
"تحدد الدول األطراف حجم وقدرتھا على تقدیم المساعدات للدولة محل تلك المساعدات في حدود  تقدیمھا إذ

 قدرتھا من خبراء ومعدات المواد المتاحة، وكذا الوكالة الدولیة للطاقة الذریة" وذلك عن طریق ما یلي:
ً إلى الدول  –إتاحة الموارد المالئمة المخصصة لھذا الغرض  – األخرى والمنظمات الدولیة إحالة الطلب فورا

تنسیق المساعدات على المستوى الدولي التي قد تتاح على ھذا  –التي تملك حسب علما الوكالة الموارد الالزمة 
  النحو إذا طلبت ذلك الدولة الطالبة.    

في ، التي اعتمدت بالمؤتمر العام اتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي –
 1986سبتمبر  26حیث فتح باب التوقیع علیھا یوم  1986سبتمبر  26إلى  24دورتھ االستثنائیة التي انعقدت من 

  .بنیویورك 1986أكتوبر  6بفیینا، ویوم 
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
36_ar.pdf  
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وھذا بالتنسیق والجھاز  ،)1( ن داخل أراضیھاـم ھاجھودمة للمساعدات على تنسیق المقد

 ،لطاقة الذریة المختص في الدولة الذي یعمل كنقطة اتصال بینھا وبین الوكالة الدولیة

الدول األطراف، في عملیة قبول وتلقى كذا والمنظمات الدولیة الحكومیة ذات الصلة و

دراستنا التفاقیة في  اوالذي سبق اإلشارة إلیھ ،رة الكوارثعملیة إداالمساعدات أثناء 

لمساعدات ل وویة، مع التزام الدولة الطرف الطالبةالتبلیغ المبكر عن وقوع حوادث ن

بكافة المستجدات ذات الصلة التي تبلغھا بدورھا للدول وعلى الفور  ،بإحاطة الوكالة

ً ونص المادة " بصفة فوریة ،األطراف والمنظمات الدولیة المعنیة باألمر " 5/2،3عمال

  . )2( من اتفاقیة التبلیغ المبكر عن وقوع حادث نووي

ً: دور الوكالة الد   .اآلمان النوويمعايير السالمة و  تطوير  في  لية للطاقة الذريةو ثانيا

اعتماد إطار منھجي سلیم إلدارة  تعمیم ھو الدولیة الوكالة ھدفكان وال یزال 

تدابیر تعمل على أمن فق والمتھا ـق نظم تكنولوجیة متطورة یكفل سـوف ،فق النوویةاالمر

المواد النوویة، كما تسھر الوكالة بالموازاة على تأمین سبل االتصال وتلك المنشآت 

بما یضمن سالمة  تعامل والحوادث النوویةلتنسیق الجھود الدولیة لت، ووتأمین المعلوما

وفق تدابیر تعمل على تقلیل نسب االنتشار وتقلیصھا المحیط البشري من أن یتأثر بھا، 

  .إلى الحد األدنى

 "1"ن المادة ـالثالثة م بطریقة ال تتعارض وأحكام الفقرةالدولیة لة تعمل الوكا كما

ترتیب  قتنسیق الجھود الدولیة عن طریكخطوة أولى التي تقضي منھا  ،ن ھذه االتفاقیةـم

وتوثیقھا بطریقة تكفل معرفة عدد الخبراء والمعدات وكذا المواد المتاحة،  ،المعلومات
                                                             

/ج" من اتفاقیة تقدیم المساعدات في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعیة، 3ال یجوز بموجب المادة " –)1(
المساس بملكیة المعدات والمواد التي یتم تقدیمھا من قبل أي طرف من األطراف أثناء عملیة  االحتواء والسیطرة 

  عملیة إعادتھا بعد نھایة مھامھا.على التسربات النوویة خالل تقدیم المساعدات، بحیث یتم تأمین 
: اتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي، نفس الوكالة الدولیة للطاقة الذریة –

  .5ص –المرجع السابق
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
36_ar.pdf   

 . 5ص –، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، المرجع السابققیة التبلیغ المبكر عن الحادث النووياتفا –)2(
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
35_ar.pdf  
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شعاعیة، وكذا تحدید اإلارئ الطادث النوویة أو تعامل والحلوالنسبة الواجب توفرھا ل

وفق تقنیات تكنولوجیا أثبتت قدرتھا على  ،اتـاألزمالطرق واألسالیب األنجع لإلدارة تلك 

ً  تحقیق نتائج ایجابیة المقدمة المساعدة حیث تمتد مجاالت  ،"1،2-أ/5"نص المادة و عمال

لتعامل واإعداد خطط للطوارئ  مرحلة الدولیة للطقة الذریة، من ن قبل الوكالةـم

  .مناسبة لذلك دولیة والحوادث النوویة والتسربات اإلشعاعیة عن طریق إعداد تشریعات

تدریب و المعتمدة ذات العالقة امجالبرتطویر  كما تعكف الوكالة الدولیة على

القدر الكافي  رفاتوفي ذلك  ھاأساس ،الحوادث داخل الدولةمثل تلك العاملین على مجابھة 

برنامج فعال الكتشاف اعتماد إضافة إلى  ن المعلومات ذات العالقة والحادث النووي،ـم

ً نص المادة " ،بذلك یكفلم اورصد اإلشعاعات واإلنذار عنھا عن طریق إقامة نظ  5عمال

من اتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ  "5.4.3.2.1بالفقرة 

تحت تصرف الدولة طالبة المساعدة المعدات  الدولیة الوكالةكما تضع  ،)1(إشعاعي

لدى الدول  ثثیمع سعیھا الح راء تقییم أولي للحادث أو الطارئبغرض إج ،الالزمة

كما ، للدول ضحیة الكوارث النوویة تأمین المساعدات الالزمة على لدفعھم ،األطراف

توفیر  مما یضمن ،نقطة وصل بین الدول والمنظمات الدولیة ذات الصلة تعتبر الوكالة

دون الخروج  لھا بین تلك المكوناتاودالالزمة والضروریة كما یكفل سھولة تالمعلومات 

  .)2( "ج.د.ھـفي فقرتھا  5عن المادة "

على اعتبار  ،ذات مكانة ھامة على الرغم من أن معاھدة عدم االنتشار النووي  

ً  نھاكو، عمل للحد من آثار الحروب المدمرةأنھا وثیقة دولیة ت ً لیس في  تلعب دورا جد ھاما

الحد  لتوفیرجاھدة  تسعىكونھا في ألسلحة النوویة، وإنما لوجود ا وكاملوضع حد نھائي 

عن طریق حصر  ،األدنى من تلك الغایة أال وھي ضمان الحظر الجزئي لألسلحة النوویة

ً تواجد ائي، على كمرحلة أولى من مراحل النزع الشامل والنھ ھا على الدول المالكة سلفا
                                                             

   .7، 6ص –جع السابق، المراتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي –)1(
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3
36_ar.pdf   

 .7، 6ص–، نفس المرجعفي حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعياتفاقیة تقدیم المساعدة  –)2(
https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/infcirc3

36_ar.pdf  
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 الحد من السباق نحو التسلح، مكرسة بذلك االستخدامات أساس أنھا خطوة الھدف منھا

 مستمرةال تضمن االطالع ، وفق أطر رقابیةذلكوویة ومشجعة على السلمیة للطاقة الن

  .واستخداماتھا بین الدول النوویة حركة الموادل

التزامات في موجھة الدول األطراف المالكة لألسلحة المعاھدة محملة بذلك  

، وعلى عكس )1( جمعاء ة للبشریةحمایوغیر المالكة بعدم اإلسھام في انتشارھا  النوویة

إال أنھا جاءت خالیة من تبیان  ،تشجع المعاھدة االستخدامات السلمیة للطاقة النوویةذلك 

بین الدول الحائزة وغیر الحائزة،  السلمیة الجوانب التي تظھر طرق تجسید تلك التطبیقات

 تصل إلى حد الرضوخ لضمانات تجسد فكرة الوصایاقد مساومات لالتي تجعلھا خاضعة ل

ھذه األخیرة ویضعھا لدي سیادة القص من تمما قد ین ،النووي على نشاطھا شرافواإل

، في حال اعتمدت اإلجراءات المتصلة بالرقابة على النشاط السلمي بین موضع التبعیة

  .األطراف المتعاقدة

بین االلتزامات  الواقع لم تحافظ على التوازن أنھا ھذه المعاھدة وما یسجل على 

ألطراف الممتاز  المراكز عززت من ، حیثاألطراف فیھابین فیما  الواردة بھاوالحقوق 

 في ،التدمیریةلتلك القدرة  احتكار الدول المالك تا بذلككرسم طراف أخرىعلى حساب أ

، مع إلزام الدول غیر حائزة النوویة ألسلحةل غامض حول المصیر النھائي لمستقب ظل

، مع تنامي لھا حمایة فعالةدون أن توفر على عدم السعي لحیازتھا على األسلحة النوویة 

أن كال  ،تكنولوجیا النوویةة بالمعرفما اكتسبتھ من ن خالل إدراك الدول غیر النوویة م

 ً تحویل لة مسأن أإذ  ،عن بعضھما البعضالنشاطین السلمي والحربي ال یختلفان كثیرا

األمر الذي  ،للدولة تكنولوجيتطور المدى بشكل مباشر ومرتبط  ھما إلى األخراحدإ

السلمي متوقف االنتقال الفوري للنشاط النووي من المجال الحربي إلى یحصر إشكالیة 

  .لتزامفي اال طرافاألعلى ثقة 

                                                             
ال تمنع ھذه المعاھدة التعاون بین الدول األطراف الحائزة على األسلحة النوویة من العمل على تطویر  –)1(

ً،  تاج تلك األسلحة، كما ال تمنع انتقال حیازة تلك األسلحةوإن من الدولة المالكة إلى االتحاد الذي تنضم إلیھ مستقبال
كما لیس  لھا أثر رجعي في مواجھة األطراف فیھا على أساس أنھ ال یمكن تطبیق التزامات عدم االنتشار على 

ً، في إطار األحالف العسكریة وما تحم                        .لھ من خطط نوویة عسكریة.             واقع قائم سلفا
 .140ص–: القانون الدولي واستخدام الطاقة النوویة، المرجع السابقد/ محمود خیري ینونھ –
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ر ومأصبح من األ التزام الدول األطراف بموضوع المعاھدة نا أنأجزم وفي حال

في الدول التي ن مصدره مكیالذي قد یھدد استقرار المعاھدة الخطر إن موطن ، فمسلم بھال

فعلي لذا ال یمكن التحدث عن تجسید ، )1(من معاھدة عدم االنتشار انسحبتلم تنضم أو 

وفق إجراءات فعالة تكبح ، )2(فكرة األمن النووي دون التكلم عن فكرة الردع النوويل

أو التھدید باستخدامھا ضمن  محاولة استخدام السالح النووي ضد دولة طرف في المعاھدة

  .)3( العالقات الدولیة

الدور الفعال الذي تقوم بھ الوكالة الدولیة للطاقة  األمان النووي معاھدةكما أكدت 

إلى المجال  التكنولوجیةو العلمیة اق اختصاصاتھا من الجانبواتساع نط ،الذریة

ً السیاسي، كما عززت  ً للمادة ـدور الوكاالت اإلقلیمیة اعمأیضا التي تمنح  منھا "3/4"ال

وذلك على نظام الضمانات المطبق على أعضائھا  ،بمھام اإلشرافلھا صالحیة القیام 

 لذا ،)4( ى أنشطتھاخشیة من أن یتم التجسس علللطاقة الذریة، بالتنسیق مع الوكالة الدولیة 

                                                             
ال یوجد ما یعیق الدولة الطرف في معاھدة عدم االنتشار النووي في ممارسة سیادتھا القومیة وفق نص  –)1(

" على حق االنسحاب من المعاھدة إذا قررت أن ثمة أحداثا استثنائیة ذات الصلة بموضوع المعاھدة 10/1المادة "
قبل ثالثة أشھر من حصولھ إلى جمیع  قد أضرت بمصالحھا القومیة العلیا، ویجب علیھا إعالن ذلك االنسحاب،

 ً الدول األخرى األطراف في المعاھدة وإلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على أن یضم ھذا اإلعالن بیانا
  باألحداث االستثنائیة  التي ترى أنھا قد أضرت بمصالحھا العلیا. 

  . 15ص –السابق، الجمعیة العامة، المرجع معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة –
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/240/63/IMG/NR024063.pdf?OpenElement 

إستراتیجیة الردع: تعتبر إستراتیجیة الردع فكرة قدیمة ذات مفھوم حدیث قائمة أساس "إذا كنت ترید السالم  –)2(
ن ھناك داعي إلى استعمالھا، والتي كانت سائدة حتى فعلیك التحضیر للحرب"  بمعنى إثبات القوة دون أن یكو

قبل ظھور السالح النووي، غیر أن إستراتیجیة الردع النووي تختلف عن المنظور الكالسیكي في كونھ یحقق 
ً ألن احتمالیة استخدامھ معدومة  غیر أن  فكرة الردع فقط وجوده ولیس في استخدامھ كاألسلحة التقلیدیة، نظرا

ً قنبلة ھیدروجینیة في أقصى درجات إمكانیة استع مالھ لھا تأثیر كبیر على سیاسة الدولة، لذا ففكرة وجود مثال
الفاعلیة تعد تھدید دون حتى أن تستخدم، على ھذا األساس یكمن الردع في القدرة على التھدید العدو دون تجسید 

  ھذا التھدید على أرض الواقع.
رجمة الدكتور خضر خضر)، دار الطلیعة للطباعة والنشر، الطبعة الثانیة، : العالقات الدولیة (تد/دنیال كوالر –

 .  100، 99ص ص–1975بیروت لبنان، 
–2007: اإلرھاب النووي، دار الفكر الجامعي، الطبعة األولى، القاھرة مصر، د/ حسنین المحمدي بوادى –)3(

 .128، 127ص ص
 .141، 140ص ص–واستخدام الطاقة النوویة، المرجع السابق: القانون الدولي د/ محمود خیري ینونھ –)4(
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م والمستجدات ا یتالءكان من الضروري العمل على إعادة النظر في نصوص المعاھدة بم

   المستقبلیة.   المستجدة وتلك تأقلم والتغییراتال القدرة على ھاالحالیة لمنح

  : بحث الثانيملا
  حظر الشامل والكامل للتجارب النووية.لى  الدولي الجماعي الرامي إالعمل  

  

ً كما أسلفنا  یمكن لھا أن  لألسلحة النوویة ال والشامل فإن عملیة النزع الكاملأنفا

أن تتم تلك العملیة  حاھا حتى وإن أردنا ذلك، فالمنطق یحتملإلنسانیة بین لیلة وض تحققت

 ،ھلیة محكمق إجراءات دوّ ـوفق مراحل تسلسلیة تبدأ بالحفاظ على الوضع الراھن وف

، في تحقیق ذلك فیھا للمعاھدات الدور الرئیسكون تاألطراف  إرادة أساس االلتزام بھا

 NPT معاھدة ضمان عدم االنتشار األسلحة النوویة ،االتفاقیة مقدمة ھذه الجھودفي كانت 

 كمرحلة ثانیة، غیر أن CTBT حظر على التجارب النوویةالراءات ـإجلتلیھا بذلك 

ل الذي یطرح نفسھ عن حكم التفجیرات النوویة أثناء نشوب الحروب، وكذا التساؤ

  .اربالتجلتلك  ةون عرضتك أن المجاالت التي تسعى المعاھدة إلى حمایتھا من

إال أن ھذا األمر  ،المعاھدات األداة المثلى لتحقیق مثل تلك التطلعاتاعتبرت 

یتطلب التدرج عن طریق اعتماد نظام تسلسلي لتحقیق ذلك، بدء من حظر الجزئي 

ذلك بحملھا و ،للتجارب النوویة الذي یطال الدول األطراف وباألخص الدول النوویة منھا

ً ل على تخفیض تجاربھا قدرتھا التدمیریة، وقد فیما یخص منتجاتھا من أسلحة نوویة قیاسا

 ،تحت الحظر مستثنیة بذلك باطن أرض الدولة المجاالت التي صنفتقد صاغت المعاھدة 

ً للحظر شریطة أن  في  النوویة (التجارب) النشاطات تنحصر تلكمن أن یكون محال

حظر الشامل والكامل للتجارب النوویة ، مما یمھد الطریق نحو الال غیر السلمي جانبھا

  (المطلب األول).

إذا افترضنا أن معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النوویة كانت بمثابة خطوة أولى 

حظر الدول كافة ض غمار االلتزام الذي یلیھ، بأن تتمھد بموجبھا الدول نفسھا لخو

وباألخص الدول النوویة إذ یستلزم على الدول  ن طبیعتھاالتجارب النوویة بغض النظر ع

عن أداء أي من تلك التجارب، على أراضیھا ومیاھھا اإلقلیمیة بما في ذلك  االمتناع
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ً إلى لیمتد الحظر مجالھ ،مناطق أعالـي البحار ا الجوي وما فوق مجالھا الجوي وصوال

 لكم السماویة، إال أنھا استثنت من تالفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرا منطقة

مجال سخرتھ المعاھدة للدولة الطرف من أجل أداء تجاربھا في جانبھ السلمي ال  التجارب

  غیر(المطلب الثاني).

  : المطلب األول
  لمعاهدة الحظر الجزئي للتجارب األسلحة النووية. اإلطار العام

  

ل ـالحظر الشامل والكامإعمال  أال وھيلوصول إلى الغایة الرئیسیة بغیة ا   

ن الضروري أن یطال الحظر ـكمرحلة أولى كان م في كافة المجاالت، النوویةللتجارب 

ً كتمھید أولي لعملیة الحظر الكاملـولیس شام ،تلك التجارب بشكل جزئي أخذت فیھا ، ال

والوصول  ،نحو وقف السباق التسلحي المعاھدة خطوة ھامة الدول النوویة التي صاغت

من الرئیسیة الغایة  مما یثیر التساؤل حول، ألسلحة الدمار الشامل إلى النزع الكامل

  ).الفرع األول( إعمال الحظر الجزئي للتجارب النوویة

ي مارتقتضي بطبیعة الحال معرفة ماھیة ھذا اإلجراء الإن مسألة الحظر الجزئي 

التي یطالھا الطبیعیة المجاالت  كذلكو ،والغایة الرئیسیة منھ منع التجارب النوویةإلى 

بموجب  المستثناة من الحظرمما یستدعي ضرورة معرفة المجاالت  ،الجزئيالحظر 

  .)الفرع الثاني( والسند في ذلك المعاھدةھذه أحكام 

  :الفرع األول
  .الواردة في المعاهدة  مقـاصد الحظر الجزئي للتفجيرات النووية

  
حد نھائي لوضع  قانوني جاءت معاھدة الحظر الجزئي للتجارب النوویة كإطار  

ق الھدف األسمى في إطار الوصول إلى تحقیرافھا، بغرض ـاق نحو التسلح بین أطبسلل

ً " "خروتشوف" صرحالنزع الشامل والكامل لألسلحة النوویة، وفي ھذا  مـا یعرف  قائال

ً لكل إنسان حسن النیة ً عظیما یناضل منذ سنین عدیدة من أجل  ،إن إتمامھا یعني نجاحا
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 خدمة الصداقة بین الدول"ون أجل السالم ـالح، ومـوقف التجارب النوویة ونزع الس

ً لمبادئ الحفاظ على األمن والسلم الدولیین لمقاصد   .)1(المیثاق األممي وتكریسا

اتفقت حكومات كل من الدول التالیة الوالیات المتحدة األمریكیة وألجل ذلك     

المعاھدة وفق نظام  آنذاك، على أن یتم تطبیق بنود ھذهوبریطانیا وكذا االتحاد السوفیتي 

بما فیھا  الغرض منھ حظر العوامل الدافعة إلى إنتاج وتجریب األسلحةدقیق للرقابة، 

 یتصفال و طابٍع دائم تاذ النوویة حظر التجاربعملیة فیھا  كون، تاألسلحة النوویة

ً للغایة التي تسعى إلى تحقیقھا كانبم لمعاھدة الصدى الواسعل وقد كان، )2( بالوقتیة  نظرا

لة منھا أربعة دول لیست دو 141صفة شبھ عالمیة إذا وقع علیھا  المعاھدة اكتسبتوقد 

  .)3( األمم المتحدةأعضاء ب

األطراف بموجبھا على االمتناع عن  زمتلأن ینصوص المعاھدة على ضي تق ثیح

وباألخص تلك ألسلحة النوویة، ل یةتفجیرالتأكد من القوة المنھا غرض القیام بأي تجارب ال

التي یمكن أن تقام في الجو أو فیما وراء حدود الجو بما یعرف الفضاء التجارب 

، أو تحت الماء سواء كان ذلك على طول بما في ذلك القمر واألجرام السماویة الخارجي

سیادتھا أو أي مكان تحت أعالي البحار، أو في  منطقة المیاه اإلقلیمیة للدولة أو في

الدول  تعھد ماكلى تسرب إشعاعات نوویة، یؤدي إن ھذا التفجیر قد إشرافھا على أساس أ

بأیة أو التسبب أو تشجیع أو االشتراك  فيغیر مباشرة  بطرق تورطت أن الب األطراف

التي تلك التجارب تفجیریة لألسلحة النوویة، التجارب من الطریقة كانت على القیام بأي 

ً أخرى بالضرر آثارھا تعدىی یمكن أن   .حدود تلك الدول لتھدد بذلك دوال

                                                             
ً  من قبل حكومات تم التوقیع علیھ –)1( ، وأطلق علیم والوالیات المتحدة، والمملكة المتحدة، االتحاد السوفیتي سابقا

 الدول األخرى، من قبلللتوقیع وعرضت  1963أغسطس  5 افتتح في موسكو في"، األصلیة "األطرافاسم 
 أكتوبر 10في  حیز التنفیذ المعاھدة دخلت ،1963 سبتمبر 24في  مجلس الشیوخ األمیركي علیھاصادق و

1963. 
: األسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة في عالمنا المعاصر، دار سعاد الصباح، د/ ممدوح حامد عطیة –

 . 152ص–1992، الكویت، الطبعة األولى
العالقات السیاسیة الدولیة دراسة في األصول والنظریات، مطبوعات جامعة : د/ إسماعیل صبري مقلد  –)2(

 .636،  635ص ص–1971الكویت، بدون طبعة، الكویت، 
ص –: األسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة في عالمنا المعاصر، المرجع السابقد/ممدوح حامد عطیة –)3(

153. 
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ً ورغبة الدول  عند نفاذھا فھي ھذه المعاھدة والمالحظ أن ال تتعارض مستقبال

ً وطموحھم األطراف ، في عقد اتفاقیة تحظر التجارب بشكل نھائي وبصورة شاملة حفاظا

ن أھم الركائز التي تقوم علیھا ، الذي یعد من بی)1(على سالمة المحیط البشري من التلوث

ھذه المعاھدة وفق دیباجتھا التي منحتھا صبغة النفاذ فور التوقیع علیھا، على أساس " أن 

األطراف راغبون في وضع حٍد لتلوث البیئة البشریة، كما اتفقوا على ما جاء فیھا من 

ئم معتبرین نصوص" معلنین رغبتھم في العمل الجماعي لحظر التجارب النوویة بشكل دا

لى الغایة األسمى في عقد باب األول والرئیسي لتجسید ذلك، قصد الوصول إالتفاوض ال

 ً ً وشامال ً عاما حد لسباق نحو التسلح  ینوضع ،)2(اتفاقیة تقضي بنزع السالح نزعا

  باستئصال العوامل المحفزة على صنع كافة األسلحة بما فیھا األسلحة النوویة وتجربتھا. 

   الثاني:الفرع  
  لتجارب النووية.الحظر الجزئي لمعاهدة    ضمنمجاالت الحظر  

  
إلى تحریم إجراء أي تفجیرات الجزئي معاھدة الحظر  یھدف المجتمع الدولي  

یشمل الحظر مجاالت السیادة للدولة ، واألسلحة النوویة والتجارب على ذات العالقة

أراضیھا أو األراضي  النوویة، علىالطرف في المعاھدة لتحظر بذلك أي من التجارب 

 ھاوما بعدحدودھا الجویة  إلىیمتد أثر ھذا التعھد  لبالتي ھي تحت إشرافھا ووصایتھا 

حدود بما في ذلك القمر واألجرام السماویة، زد على ذلك  الفضاء الخارجي لیطال بذلك

ً لما تخلفھ تلك التفجی اھھا اإلقلیمیة إلى منطقة أعالي البحارمی رات من مخلفات نظرا

كما  ،)3(فیھا  اةیحلة للباقتطال بالضرر البیئة البشریة مما جعلھا غیر یمكن أن  ،مشعة

                                                             
ص –یاسیة الدولیة دراسة في األصول والنظریات، المرجع السابق: العالقات السد/ إسماعیل صبري مقلد –)1(

636    . 
ص –: األسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة في عالمنا المعاصر، المرجع السابقد/ممدوح حامد عطیة –)2(

153. 
ص –السابق : العالقات السیاسیة الدولیة دراسة في األصول والنظریات، المرجعد/ إسماعیل صبري مقلد –)3(

636  .                                                                                                                   
ص –: األسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة في عالمنا المعاصر، المرجع السابقد/ممدوح حامد عطیة –

153. 
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ً في حصول مثل تلك التفجیرات ال أن تلتزم الدول األطراف على خارج  تكون سببا

  .بشكل مباشر أو غیر مباشر مجاالتھا السیادیة

لتطرق إلى تحریم التجارب النوویة ا نم خلو نصوص المعاھدةھنا المالحظ و 

المجاالت األخرى كون ھذه التجارب ال تشكل خطورة وتحت سطح األرض، بالمقارنة 

یبقى حبیس أراضیھا فال تبرز  إلشعاعي الناتج عن تلك التفجیراتطالما أن النشاط ا

أن المعاھدة لم تأتي بتحریم استخدام  األخرى، كما المجاالتباقي تأثیراتھا على 

لذا فتحریم مثل  ،لعدم وجود نص صریح یقضي بذلك لتفجیرات النوویة في فترة الحربا

تلك التفجیرات خالل الحرب یتعارض ونص المعاھدة، على أساس أن األعضاء وأثناء 

 الغرض منھ اتفاقصیاغة  من أجل ،مؤتمر التوقیع على المعاھدة تم اقتراح عقد مؤتمر

وإن كانت معاھدة الحظر تعالج مثل  حتى ثناء الحرب،ریم استخدام األسلحة النوویة أجت

  .الموضوع نا لعقد معاھدة أخرى تعالج ذاتھحاجة بشكل ضمني فال ھذا الموضوع 

بالدراسة وفق  اإحاطتھ تإال أن االستخدامات السلمیة للطاقة النوویة قد تم 

تفجیرات الفي المادة األولى تحت صیاغة  ایھھذه المعاھدة، حیث تم النص علنصوص 

تحت األرض بما ال یتعارض ونصوص  م تلك التفجیراتتتن شریطة أخرى، األنوویة ال

المناجم واستخراج البترول وحفر القنوات ة، والتي تستخدم في عملیة الحفر المعاھد

، )1( في تسرب لإلشعاعات مثل تلك التفجیرات ال تتسبب شریطة أن ،والموانئ واألنفاق

  الحظر الجزئي للتجارب النوویة.معاھدة علیھا قامت  التي األساس والذي یعد من بین أھم

لدول األطراف لنصوص المعاھدة تستطیع الودون الخروج عن اإلطار القانوني 

، بحیث یقدم مشروع التعدیل إلى الحكومات المودع لدیھا تطال بنودھا اقتراح تعدیالت قد

 واالتحادوھي حكومة كل من الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة  ،نص االتفاقیة األصلیة

تقوم ھذه األخیرة  امكالسوفیتي، التي تتولى مھمة إبالغ جمیع األطراف بھذا المقترح 

التعدیل، بحیث ال یتم االنعقاد إال إذا  اتبدعوة األطراف إلى عقد مؤتمر للنظر في مقترح

  .عقده عة على المعاھدةطالب ثلث عدد األطراف أو أكثر الموق
                                                             

ص ص –ألسلحة النوویة والكیمیائیة والبیولوجیة في عالمنا المعاصر، نفس المرجع: اد/ممدوح حامد عطیة –)1(
155 ،156. 
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لى وجب الحصول ع ،ولیتم الموافقة على التعدیل واعتماد نصوصھ بصفة نھائیة 

أن ، كما صوات األطراف األصلیة فیھابما في ذلك جمیع أ موافقة غالبیة أطراف المعاھدة

 الذي ،في االنسحاب منھا الحریةلدول الحق في أن تكون طرف في المعاھدة لھا كامل ل

ً، و اء سیادي یحق لھا إعمالھإجریعد  لھا أن ا إذا تبین ـفي حالة ممتى رأت ذلك ضروریا

ث دھا، إال أن االنسحاب ال یحتتعارض ومصالحلأمور ذات الصلة بالمعاھدة استحدثت 

أكثر من تاریخ اإلخطار،  وأشھر الثة أـآثاره القانونیة اتجاه األطراف إال بعد مرور ث

توقیع على ال الخاصة بالحظر الجزئي للتجارب النوویة عاصرتاالتفاقیة  والمالحظ أن

منھا معاھدة الفضاء الخارجي معاھدة مكسیكو  ،ذات الصلة ھام من المعاھداتدد ـع

  .)1( لتحریم التجارب النوویة ومعاھدة حظر انتشار األسلحة النوویة

  : المطلب الثاني
  األسلحة النووي.لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب  منظور العام  ال

  

زمني كافي التخاذ ما ھو مناسب من  إطار ضعو إلىالمجتمع الدولي سعى  

تبذل ن بأ دي بفعالیة أكثر لعملیة االنتشاروالتص ،الح النوويـإلى نزع الس ھادفتدابیر ال

ً من  الوصول إلى عالم خاليالجھود الحثیثة لتحقیق و لعب ت ،ار الشاملالدم أسلحةتماما

ً دولیة الرقابة ال الھیئاتفیھ  ً عفادورا وقف الشامل والكامل لجمیع التجارب بغرض ال ال

  .نوویةالسلحة األنتاج سلمیة أو إلالألغراض لسواء كانت عن طریق تفجیرات  ،النوویة

مما ینتج عن ھذه األخیرة تجمید كل ما لھ عالقة بتطویر منظومات األسلحة 

على األمن والسلم  مما قد یسھم في الحفاظة استحداث أنواع جدید وقفو ،الموجودة

الدولیین، فإن كانت ھذه المعاھدة سلیلة لمعاھدة الحظر الجزئي للتجارب النوویة ومكملة 

تابعة لھا تم  واعتماد ھیئات منظمةعلى إنشاء  ،فقد عملت معاھدة الحظر الشامل لھا

وفق نصوص المعاھدة تعنى بتحقیق أھدافھا وكفالة  ،النص علیھا وعلى اختصاصاتھا

  .احترامھا (الفرع األول)

                                                             
ص –: العالقات السیاسیة الدولیة دراسة في األصول والنظریات، المرجع السابقد/ إسماعیل صبري مقلد –)1(

 .    637، 635ص 
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إلى منع أي ت معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة دوعلى خالف سابقتھا عم 

األمر الذي من التجارب النوویة سواء اتخذت تلك التجارب الطابع السلمي أو العسكري، 

للدولة وھل تطال المناطق السیادة  ،الشاملالحظر  یدفعنا إلى التساؤل حول مجاالت

مما یقد یخول الدولة القیام  ،العضو في المعاھدة، وھل ورد استثناء عن الحظر العام

  ).الفرع ثانيبالتجارب النوویة وطبیعة تلك التجارب ومجالھا (

  :الفرع األول
 الهيكل التنظيمي لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

 

تفجیرات نوویة الناجمة عن تجربة األسلحة ال المعاھدة على منعلقد نصت  

، وھذا )1(عمال ونص المادة االولى في فقرتھا األولى النوویة أو أي تفجیرات نوویة أخرى

 تذااحترام بدورھا الحظر یطال أي مكان یخضع لسلطة الدولة ووالیتھا والتي تتعھد 

ً ب إما باإلسھام المباشر أو  ،في أي تفجیر نوويعدم مساھمتھا االلتزام، كما تتعھد أیضا

النتیجة، ولتجسید ھذه الغایة على أرض تلك بالتشجیع أو بأي طریقة كانت تحقق بھا 

الواقع كان على الدول األطراف إنشاء أجھزة تابعة لمعاھدة الحظر الشامل للتجارب 

 ة تعمل فیھا تلكوفق نظم محكمالنوویة، الغرض منھا السھر على ضمان تنفیذ المعاھدة 

  تجسید بنود المعاھدة.ل بشكل منسقاألجھزة 

  :ً   .الحظر الشامل للتجارب النووية  معاهدةل  تابعكجهاز    لمنظمةالنظام القـانوني لأوال

وكل لھا مھمة تطبیق موضوع ت یتفق الدول األطراف على إنشاء منظمة مستقلة 

الحظر الشامل للتجارب  معاھدةأھداف بما یخدم  ،)2( لتجارب النوویةالحظر الشامل ل
                                                             

تحلیلیة، دار دجلة، الطبعة األولى، عمان األردن، اإلطار القانوني لألمن القومي، دراسة د/نجدت صبري:  –)1(
 .276ص – 2011

" من معاھدة الحظر الشامل للتجارب األسلحة النوویة "تسعى المنظمة، كھیئة مستقلة إلى 2/8تنص المادة " –)2(
لتكلفة، اإلفادة من الخبرة الفنیة والمرافق القائمة، حسب االقتضاء إلى تحقیق أقصى قدر من الكفاءات من حیث ا

 عن طریق ترتیبات تعاونیة مع المنظمات دولیة أخرى مثل الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وتحدد ھذه الترتیبات
باستثناء الترتیبات ذات الطابع التجاري والتعاقدي البسیط والعادي، في اتفاقات تعرض على المؤتمر الدول 

 األطراف للموافقة علیھا".
أوت  26، بتاریخ A/50L1027، الجمعیة العامة، الدورة الخمسونلتجارب النوویةمعاھدة الحظر الشامل ل –

  =                                             .06ص–، ھیئة األمم المتحدة، نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة1996
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قصد  ،للتشاوردولي محفل  بإنشاء على تنفیذ أحكامھا والتأكد من ذلك عمل، والالنوویة

بین الدول األطراف فیھا بغرض  ومجاالت االتصال طرق التعاونالصعوبات وفتح تذلیل 

وز طراف أعضاء في المنظمة وال یجاألإزالة نقاط الخالف، على أساس أن كافة الدول 

قدر بشكل متبادل وب لھا نفس الحقوق والواجباتن عضویة فیھا فحرمان أي دولة م

  .)1(فیما بینھا  مساوي

تزام الدول ـال في مدىتحقق رقابي إذ  ذات طابٍع تضطلع المنظمة بأنشطة و

إال أن الطبیعة القانونیة لذات الرقابة  ،وفائھا بالتزاماتھابنصوص المعاھدة و فاألطرا

ولى تتصف بالضعف في األداء وقلة في الكفاءة، وھذا عائد بالدرجة األ سطحیةجاءت 

ضاء، مع التزامھا بتوفیر كافة التقاریر والبیانات من الدول األعإلى اكتفاء المنظمة بطلب 

ضمان سریة تلك المعلومات المقدمة، ذات العالقة بأنشطة لحتیاطات الضروریة اال

ً بنص المادة الثانیة ألف ـالمدنیة والعسكریة عمالنوویة ذات الطابع المرافق   تھافقرفي ال

ار ـالسادسة من معاھدة الحظر، والتي تولیھا معاملة خاصة وال تتصرف فیھا إال في إط

  .جب المعاھدةبمولھا الحقوق وااللتزامات الممنوحة 

دولیة ذات الصلة المنظمات أقرانھا من الو ھاجھودتنسیق  المنظمة كما تستطیع 

ً  كالمنظمة الدولیة للطاقة الذریة  تھاتنمیة خبراتھا الفنیة وضمان استمراری من أجل، مثال

ذمة الدول ع اشتراكات مالیة من اقتطتعمد إلى اكما ھا، المنوطة ب مھامالفي أداء 

ھا على أساس مساھماتھا في المیزانیة العادیة، وأي تأخر من األطراف التي تحدد نسب

ي تسدید اشتراكھا تحرم من حق التصویت إذا تجاوز مقدار جانب الدولة الطرف ف

، إال أن الحرمان یمكن أن تتغاضى عن إعمالھ الدول لعامین كاملیناالشتراك المستحق 

  .)2( األطراف وتسمح لھا بالتصویت في حال ما إذا ثبت وجود ظروف ال قَِبَل للدولة بھا

                                                                                                                                                                              
http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf–=  

 .277ص  –اإلطار القانوني لألمن القومي، دراسة تحلیلیة، المرجع السابقد/نجدت صبري:  –
تشیر الفقرة الثالثة من المادة الثانیة ألف الخاصة بمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة المتضمنة أحكام  –)1(

 عامة للمنظمة، أن مقر المنظمة یكون في فیینا بجمھوریة النمسا.                                                    
 .05ص–عیة العامة، الدورة الخمسون، نفس المرجع، الجممعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –

http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf–  
 .277ص –السابقاإلطار القانوني لألمن القومي، دراسة تحلیلیة، المرجع د/نجدت صبري:  –)2(
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 :ً   .معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  في تحقيق أهداف  المؤتمردور   ثانيا

المسائل  ةعالجم یسند إلیھ مھمة  یعتبر المؤتمر الجھاز الرئیسي للمنظمة والذي    

فصل في اختصاصات وسلطات كل من المجلس كما یموضوع المعاھدة، وذات الصلة 

على  التنفیذي واختصاصات األمانـة الفنیة دون الخروج عن مقصود المعاھدة، مع العمل

وما یعرض علیھا من قبل الدول  ،اتخاذ قرارات في مسائل ذات الصلة بقضایا المعاھدة

ً بنص المادة الثانیة باء الفقرة الرابعة والعشرون، حیث یشرف على ھذه  األعضاء عمال

أنشطة المجلس التنفیذي واألمانة الفنیة ویجوز لھ أن یصدر ألي منھما توجیھات لممارسة 

تنفیذ ھذه  ة حولظموظائفھما، كما یضطلع بالمھام ذات العالقة بدراسة واعتماد تقریر المن

رف المجلس ومیزانیتھا السنویة المقدمة من طج المنظمة ودراسة واعتماد برنام ،المعاھدة

  .النظر في تقاریر أخرىیمكنھا التنفیذي، بعد إعداده من قبل األمانة زد على ذلك 

ً  بتی امك  في جدول االشتراكات المالیة التي یجب على الدول األطراف  أیضا

ر في مسألة انتخاب تنظ ، اضافة إلى ذلكمن المادة الثانیة ألف رة التاسعةدفعھا وفق الفق

 ةمالمؤتمر بمھ ضطلعی العام لألمانة الفنیة، كماذي مع تعیین المدیر أعضاء المجلس التنفی

دراسة وإقرار النظام الداخلي للمجلس التنفیذي الذي یقدمھ ھذا األخیر، مع التطرق 

یر وتنفیذ نولوجیة التي یمكن أن تؤثر في سلعلمیة والتكلدراسة واستعراض التطورات ا

لى المدیر العام إلنشاء مجلس ھذه المعاھدة، بحیث یجوز للمؤتمر إصدار توجیھات إ

المسندة إلیھم  وظائفالمن أداء  ة الفنیةاألمانالمجلس التنفیذي أو لتمكین  ،شاري علمياست

كل من المؤتمر أو المجلس التنفیذي أو إلى الدول األطراف م لیقدتك، على أحسن وجھ

مجاالت العلم والتكنولوجیا المتصلة االختصاص والمشورة الالزمة في المسائل ذات 

  .)1( بموضوع المعاھدة

                                                             
نصت المادة الثانیة باء المتعلقة بالمؤتمر الدول األطراف (التكوین واإلجراءات واتخاذ القرار) في الجزء  –)1(

الخاص السلطات والوظائف حیث أتت الفقرة واو من المادة الثانیة على تكوین المجلس االستشاري العلمي من 
ً الختصاصات معینة یعتمدھا المؤتمر، قائمة على أساس خبراء مستقلین یعملون بصفتھم الفردیة ویعین ون وفقا

 معرفتھم وخبرتھم في المیادین العلمیة الخاصة ذات الصلة بتنفیذ ھذه المعاھدة.
 .08ص–، الجمعیة العامة، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –

–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf  
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وتصحیح وعالج أي حالة  ،كما یتخذ التدابیر الالزمة لالمتثال لھذه المعاھدة  

من المعاھدة، كما تقوم بدراسة  الخامسةص المادة نعمال و مخالفة ألحكام ھذه لمعاھدة

أحكام وإجراءات ومبادئ توجیھیة وأي وثائق ، وترتیبات وإقرار أي مشاریع اتفاقات

أخرى تضعھا وتوصى بھا اللجنة التحضیریة في دورتھ األولى، كما یجتمع المؤتمر في 

ً ما لم یقر بطلب من المجلس یة، ر المؤتمر عقد دورة استثنائدورات عادیة تعقد سنویا

ً من تاریخ الطلب ما 30التنفیذي أو دولة طرف بتأیید غالبیة الدول، والتي تعقد خال   یوما

نفیذي باسم قوم بدراسة وإقرار ما یعقده المجلس التحیث ی ذلك، عكسلم یتفق على 

ً وـالمنظمة عم انة ـتتفاوض بشأنھا األمن اتفاقات أو ترتیبات م، )1( "ح/38"مادة نص الال

منظمات الدولیة ذات الصلة وموضوع األطراف أو مع دول األخرى أو و ع الدولالفنیة م

ً من أجھزة فرعیة ل  تھاممارستسھیل المعاھدة، ولھا القدرة على إنشاء ما تراه ضروریا

  المعاھدة.  وفق نصوص  الواردة وظائفھال

ً: المجلس التنفيذي   .لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية  ثالثا

بعد أن تقدم  یتكون المجلس التنفیذي من أعضاء یتم انتخابھم من طرف المؤتمر  

طراف قصد انتخابھم لدول أا تھم، تزكیمع مراعات التوزیع الجغرافي ة ترشحھادولكل 

اة، كأعضاء في المجلس التنفیذي التي تحوز ثلث المقاعد المخصصة للمنطقة المسم

، أو )2( تراعي فیھا المصالح األمنیة والسیاسیة وقدرتھا النوویة ذات الصلة والمعاھدة
                                                             

/طاء" ذات الصلة ومؤتمر الدول األطراف من حیث التكوین واإلجراءات واتخاذ 26/باء/2المادة " –)1(
 (ط).    26القرارات، في البنود ذات العالقة والسلطات والوظائف المؤتمر، في فقرتھا 

 .09ص–، الجمعیة العامة، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
ً ألحكام ھذه  51نصت المادة الثانیة یتألف المجلس التنفیذي من  –)2( ً بحیث یحق لكل دولة عضو وفقا عضوا

     ي ما یلي:المعاھدة في عضویة المجلس التنفیذي، وذلك بمراعاة التوزیع الجغرافي بحیث یضم المجلس التنفیذ
 عشرة دول أطراف من إفریقیا.                                                                                               -
                 سبع دول عن أوروبا الشرقیة.                                                                                            -
          تسع دول عن أمریكا الالتینیة والكاریبي.                                                                                        -
 سبع دول أطراف من الشرق الوسط وجنوب آسیا. -
 عشر دول أطراف من أمریكا الشمالیة وأوروبا الغربیة. -
 ثماني دول أطراف من جنوب شرقي آسیا، ومنطقة المحیط الھادئ والشرق األقصى.  -
 .09ص–، الجمعیة العامة نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –

–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf 
 =                     .277ص –اإلطار القانوني لألمن القومي، دراسة تحلیلیة، المرجع السابقد/نجدت صبري:  –
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ً بالمعاییر ذات األولویة كعدد المرافق المعدة لرصد الدولي التي من شأنھا الكشف  عمال

في  كافیة خبرة من تھازوحما في زد على ذلك ، )1( عن التفجیرات النوویة المحتملة

  .)2( في المیزانیة السنویة للمنظمة تھامساھمو تكنولوجیات الرصد

في  ،ث تتداول فیھ الدول المسماة وفق الترتیب األبجدي للغة االنجلیزیةیبح 

لم یتم انتخابھا لفترة في المجلس ما  مقعد المخصص لكل منطقة جغرافیةالقائمة على ال

كما یجوز لھا التخلي عنھ للذي یلیھا، بحیث یكون لكل عضو في  ،التنفیذي للمنظمة

یقوم المجلس بوضع نظامھ الداخلي  كما ،ور انتخابھـھامھ فمالمجلس ممثل واحد یباشر 

راره بعد أن ینتخب العضو الذي یتولى رئاسة المجلس، من قبل ـوتقدیمھ إلى المؤتمر إلق

                                                                                                                                                                              
 األمانة: وثیقة معلومات خلفیة من المعني بتسھیل نفاذ معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة المؤتمر –=

الفنیة المؤقتة للجنة التحضیریة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، أعدت للمؤتمر المعني بتسھیل 
، 2005سبتمبر CTBT-Art.XIV/2005/3/Rev.1 ،7بدء نفاذ معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، 

  .5، 3ص ص –، نیویورك2005سبتمبر  23- 21نیویورك ما بین 
http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/CTBT-ART-XIV-2005-3-Rev-1-
A.pdf       

مختبر للنویدات المشعة، وتتولي ھذه  16محطة رصد و 321من شبكة تضم یتألف نظام الرصد الدولي  –)1(
 فیر أدلة علىالمحطات بعد نفاذ المعاھدة إنتاج بیانات من أجل الكشف عن التفجیرات النوویة المحتملة، وتو

حدوثھا للدول ألطراف ألغراض التحقق من االمتثال للمعاھدة، ویحدد المرفق األول من المعاھدة أماكن مرافق 
بلدا في مختلف أنحاء العالم، ومن أجل توفیر تغطیة  90الرصد التي یعتزم إنشاؤھا أو تحسینھا في قرابة الـ 

ً لم یسبق عالمیة توجد محطات عدیدة في األماكن النائیة ا ً ھندسیا لتي یصعب الوصول إلیھا، الذي یعد بمثابة تحدیا
لھ مثیل منذ ظھور فكرة الحد من التسلح بحیث یستعمل نظام الرصد الدولي أربع تكنولوجیات للتحقق، وھي 
الرصد السیزمي، رصد النویدات المشعة، الرصد الصوتي المائي، الرصد دون السمعي، وتلقي الدعم من مركز 

انات الدولي التابع لألمانة الفنیة، الذي یوضع تحت سلطة األمانة الفنیة كل محطات الرصد التابعة لنظام البی
ً للبرتوكول.   الرصد الدولي تملكھا وتشغلھا الدولة المضیفة، أو التي تتولى المسؤولیة عنھا على نحو أخر وفقا

  .19ص–فس المرجع، الجمعیة العامة، نمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf 

 .277ص –اإلطار القانوني لألمن القومي، دراسة تحلیلیة، المرجع السابقد/نجدت صبري:  –
إنشاء نظام عالمي فرید للتحقق یشتمل على نظام لرصد الدولي، وعملیة تشاور تنص المعاھدة على  –)2(

وتوضیح، وعملیات تفتیش موقعي، وتدابیر لبناء الثقة، بحیث یرتقب من مركز البیانات الدولي المنشأ لھذا 
ام التحقق الغرض أن یتولى تحلیل ومعالجة البیانات الواردة من محطات نظام الرصد الدولي، وعلى أن یكون نظ

ً على تلبیة مقتضیات التحقق الواردة في المعاھدة عند بدء النفاذ، وعلى ھذا األساس فإن مسؤولیة اللجنة  قادرا
ً لوالیة كل منھما.                               التحضیریة واألمانة الفنیة المؤقتة ضمان بناء  النظام في موعده وفقا

: المؤتمر المعني بتسھیل نفاذ معاھدة الحظر الشامل للتجارب Art.XIV/2005/3/Rev1-CTBT رقموثیقة  –
 .03ص–النوویة، المرجع السابق
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ئل اإلجرائیة ذات الصلة وموضوع المعاھدة األعضاء الذین یتناقشون فیما بعد في المسا

  .تعبر عنھ ولكل الدولة عضو صوت واحد

للمنظمة بمھام مسندة إلیھ عمال  یضطلع المجلس باعتباره الجھاز التنفیذي    

أمام المؤتمر على تنفیذھا وفق  المسئول األوللى أساس أنھ المعاھدة، ع وصنصو

فعال لھذه المعاھدة واالمتثال ألحكامھا، مع بحیث یشجع التنفیذ ال ،توصیاتھ وتوجیھاتھ

لتوصیات الالزمة إلى المؤتمر بشأن تعزیز ل شراف على أنشطة األمانة الفنیة وتقدیمھاإل

النظر في مشروع  بإضافة إلى ، في الحظر الكامل للتجارب النوویة دور المعاھدة

النظر في ة الفنیة وكذا میزانیة المنظمة السنویة المعد من طرف األمانالخاصة ببرنامج ال

دراسة قصد لدورات المؤتمر  والتحضیر إعدادكما تعكف على تقاریر تنفیذ ھذه المعاھدة، 

مرفقات الملحقة على البرتوكوالت أو ال ،مقترحات التعدیل ذات الطابع اإلداري والتقني

ً ونص    .المعتمدةل تلك االجراءات كلمادة السابعة مع إبالغ الدول بابالمعاھدة عمال

اإلشراف على تنفیذھا مع وعقد اتفاقات ب إضافة إلى ذلك یقوم المجلس التنفیذي

باسم المنظمة على شرط وذلك دولیة المنظمات كذا الو ،غیر األطرافالدول األطراف و

على حسن سیر االتفاقات المتصلة بتنفیذ  ھإشرافتسجیل الموافقة المسبقة لھذه األخیرة، مع 

، كما یستطع طلب عقد دورة )1(ع الدول األطراف والدول األخرىأنشطة التحقق م

                                                             
 " على ذكر التدابیر التنفیذیة على الصعید الوطنیة: 3أتت المادة " – )1(
ً إلجراءاتھا الدستوریة، باتخاذ أي تدابیر ضروریة لتنفیذ التزاماتھا بموجب ھ - ذه تقوم كل دولة طرف، وفقا

المعاھدة، وبوجھ خاص تتخذ أي تدابیر ضروریة .أ/ بغرض منع األشخاص الطبیعیین والقانونیین في أي مكان 
على إقلیمھا أو في أي مكان آخر یخضع لوالیتھا، حسبما یعترف بھا القانون الدولي، من االضطالع بأي نشاط 

  طبیعیین والقانونیین، من االضطالعمحظور على دولة طرف ما بموجب ھذه المعاھدة. ب/ منع األشخاص ال
ً للقانون الدولي، منع األشخاص الطبیعیین الذین  بأي نشاط من ھذا القبیل في أي مكان تحت سیطرتھا. ج/ وفقا

                                                                                                                      یحملون جنسیتھ من االضطالع بأي أنشطة من ھذا القبیل في أي مكان.                                                             
كما تتعاون كل دولة طرف مع غیرھا من الدول األطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونیة بغیة  -

 تیسیر تنفیذ االلتزامات. 
ً بھذه المادة.تقوم الدولة  -  طرف بإعالم المنظمة بالتدابیر المتخذة عمال
تقوم الدولة الطرف، بھدف الوفاء بالتزاماتھا بموجب المعاھدة، بتسمیة أو إقامة سلطة وطنیة وبإعالم المنظمة  -

بذلك، عند بدء نفاذ المعاھدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، وتكون السلطة الوطنیة بمثابة جھة الوصل الوطنیة 
 راف األخرى.التي یجري عن طریقھا االتصال بالمنظمة وبالدول األط

  .   15ص-، الجمعیة العامة، المرجع السابقمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf       
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 ،)1( بنصوص المعاھدة طرف عدم التزام أي دولةت وثب حالةاستثنائیة للمؤتمر للنظر في 

المجلس  مطالبة بدأھاباتخاذ التدابیر الالزمة بغرض حمل الدولة على تصحیح الوضع 

إعمال  إلىالمجلس  ضرورة لذلك یعمد رأى في حال، واحترام تعھداتھالدولة بل التنفیذي

بالقضیة، أو  في معاھدة الحظر الكامل ع الدول األطرافیتدابیر أخرى كإخطار جم

عرض المسألة على المؤتمر على أساس أنھ یستطیع دعوة المؤتمر النعقاد وفق دورة 

ً من تدابیر بغرض حمل الدولة  استثنائیة، مع تقدیم توصیاتھ إلى المؤتمر بما یراه مناسبا

ً بنص المادة الخامسة من المعاھدة   .)2( على االمتثال عمال

 :ً   .كهيكل من هياكل معاهدة الحظر الشامل  األمانة الفنيةدور  رابعا

الوظیفة الرئیسیة لألمانة الفنیة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل لتجارب النوویة   

 اتجاه المعاھدة، كما تقدم العون تقدیم ید العون لألطراف في تنفیذ التزاماتھمفي تتجسد 

 )3(تقوم بوظیفة التحققكما ن المجلس التنفیذي والمؤتمر على أداء وظائفھم، ـلكل مالالزم 
                                                             

ً والمادة " –)1( " من معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، المتعلق بالمجلس التنفیذي من 39/41/جیم/2عمال
  حیث التكوین واإلجراءات واتخاذ القرار، في الجانب ذوا الصلة والسلطات والوظائف. 

                        .            12ص–، الجمعیة العامة، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf                                     

" الخاصة بالتدابیر الرامیة إلى تصحیح وضع ما وضمان االمتثال بما في ذلك الجزاءات، وھذا في 5المادة " –)2(
حالة إذا استمر عدم االمتثال وفق الفقرة الثانیة مع نفاذ اآلجال المحددة، یجوز للمؤتمر أن یقرر تقیید أو وقف 

عاھدة، إلى أن یقرر المؤتمر غیر ذلك، كما تقرر ممارسة الدولة الطرف لحقوقھا وامتیازاتھا بموجب ھذه الم
الفقرة الثالثة في حالة استمرار عدم االمتثال مما یؤثر على مقاصد المعاھدة، یجوز للمؤتمر أن یوصى الدول 
األطراف بتدابیر جماعیة تتفق مع القانون الدولي، أما الفقرة الرابعة منحت للمؤتمر أو للمجلس التنفیذي من 

 على ھیئة األمم المتحدة. عرض القضیة
 .                                  30ص–، الجمعیة العامة، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –

http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf                                   – 
  تشمل المادة الرابعة والبرتوكول على وظائف األمانة الفنیة في مجال التحقق من االمتثال لھذه المعاھدة: –)3(

القیام بتلقي  –تشغیل مركز البیانات الدولي.  –المسؤولیة عن اإلشراف على سیر نظام الرصد الدولي وتنسیقھ.  –
تقدیم مساعدة تقنیة ودعم في عملیة  –البیانات الصادرة عن نظام الرصد الدولي وتحلیلھا وإعداد التقاریر بذلك. 

بین الدول  مساعدة المجلس التنفیذي في تیسیر التشاور والتوضیح فیما –التركیب وتشغیل محطات الرصد. 
مجلس التنفیذي في ھذه الطلبات والقیام تلقي طلبات تفتیش المواقع وتجھیزھا، وتیسیر نظر ال –األطراف.

 –بالتحضیرات إلجراء التفتیش المواقع وتوفیر الدعم التقني أثناءھا، تقدیم التقاریر إلى المجلس التنفیذي. 
التفاوض على اتفاقات مع الدول األطراف والدول األخرى والمنظمات الدولیة، وعقد أي اتفاقات إعداد لھا فیما 

مساعدة  –قق مع الدول األطراف أو الدول األخرى وھذا بالموافقة المسبق للمجلس التنفیذي. یتعلق بأنشطة التح
 الدول األطراف بالتنسیق سلطاتھا الداخلیة فیما یخص مسائل التحقق.    

    =                                .   12ص–، الجمعیة العامة، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
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وغیرھا من المھام التي یفوضھا لھا كل من المجلس التنفیذي والمؤتمر عمال بأحكام 

 زد على ذلك تتولى بعض )2( على مركز للبیانات )1( المعاھدة، كما تحوى األمانة الفنیة

میزانیة المنظمة الذي تقدمھ إلى المجلس مشروع برنامج الشؤون اإلداریة منھا إعداد 

إعداد تقاریر المنظمة ذات العالقة وتنفیذ المعاھدة وما قد یطلبھ والتنفیذي كما أسلفنا، 

فیر الدعم المجلس والمؤتمر من تقاریر التي تقدم في األخیر إلى المجلس التنفیذي، مع تو

  .)3(اإلداري والتقني الالزم لكل من المؤتمر والمجلس التنفیذي واألجھزة الفرعیة األخرى

 لرسائل وتلقیھال ھاتوجیھب تصال للمنظمة ومختلف الكیانات الدولیةتعد نقطة اكما 

النھوض كما تعمل على  ،ذات الصـلة وتنفیذ المعاھدةولصالحھا باسم المنظمة  لھا

مبرمة بینھا وبین منظمات دولیة ات اریـة للمنظمة الناجمة عن اتفاقاإلدبالمسؤولـیات 

ً فیھا المدیر العام  كون، یأخرى أمام كل من المؤتمر والمجلس التنفیذي عن تعیین  مسئوال

                                                                                                                                                                              
–= http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf                                     

" على ما یعرف باألمانة الفنیة تتكون من مدیر عام الذي یعتبر رئیسھا والموظف 49/دال/2نصت المادة " –)1(
وموظفین علمیین وتقنیین وموظفین آخرین حسب االقتضاء، والمدیر العام یعینھ المؤتمر اإلداري األساسي بھا، 

مدة أخرى واحدة ال أكثر، ویعین أول مدیر عام بناء على توصیة المجلس التنفیذي لمدة أربع أعوام قابلة للتجدید ل
  .من قبل المؤتمر في دورتھ األولى بناء على توصیة اللجنة التحضیریة

.                                  14ص–الجمعیة العامة، نفس المرجع معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، –  
 –http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf                                     

أن لكل دولة طرف الحق في المشاركة في تبادل  18/باء" المتعلق بنظام التحقق في الفقرة 3نصت المادة " –)2(
إلى جمیع البیانات التي تتاح لمركز البیانات الدولي، وتتعاون كل دولة طرف مع  الدولي للبیانات وفي الوصول

فتنص على أن یتم إرسال البیانات نظام الرصد  19مركز البیانات الدولي عن طریق سلطتھا الوطنیة، أما الفقرة 
ً من محطات الرصد  الدولي (الخام منھا والمجھزة) إلى مركز البیانات الدولي بأكثر السبل المتاحة مباشرة انطالقا

أو المختبرات أو مرافق التحلیل، أو من مراكز البیانات الوطنیة أو مثل ھذه البیانات (بما في ذلك العینات عند 
 االقتضاء) إلى مرافق المختبرات والتحلیل من محطات الرصد.

  . 20، 19 ص ص –، الجمعیة العامة، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
 – http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf  

على األمانة الفنیة التي تساعد الدول األطراف في تنفیذ المعاھدة وتساعد المؤتمر  2/1حیث نصت المادة –)3(
سنوات یعینھ  4والمجلس في أداء الوظائف التي یعھد إلیھا، ویتكون من مركز دولي یرأسھا مدیر عام لمدة 

على التدابیر الوطنیة ذات الطابع التنفیذي أین  2، 3/1المؤتمر بناء على توصیة المجلس التنفیذي، ونصت المادة 
 أي مكان على إقلیمھا أو أي مكان أخر یخضعتتعھد الدول األطراف بمنع األشخاص الطبیعیة والقانونیة في 

لوالیتھا حسبما یعترف بھ القانون الدولي، في االضطالع بأي نشاط محظور بموجب نصوص المعاھدة كما 
على تشكیل السلطة الوطنیة كجھة اتصال بالمنظمة، كما نصت المعاھدة على الضمانات الدولیة  3/4نصت المادة 

التي أوجدت نظام  4/1ا تدابیر التحقیق العتبارات سیاسیة وقانونیة بموجب المادة والمتمثل في بناء الثقة وكذ
  الرصد الدولي والتشاور والتوضیح وإجراء عملیات التفتیش الموقعي وتسویة المنازعات وإجراء المفاوضات.

  .278، 277ص  –اإلطار القانوني لألمن القومي، دراسة تحلیلیة، المرجع السابقد/نجدت صبري:  –
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الموظفین على أساس الكفاءة والخبرة واالختصاص وفق معاییر الشفافیة والنزاھة وتنظیم 

على أال یوظف في المنظمة إال مواطنو الدول األطراف من األمانة وسیر العمل فیھا، 

الرئیس إلى أدنى رتبة، كما یتشاور المدیر العام مع المؤتمر والمجلس التنفیذي قصد 

ن الخبراء والعلمیین لدراسة مسائل معینة، بحیث ال یتلقى ـإنشاء فرق عاملة مؤقتة م

ت أو من أي مصدر خارج موظفون أي تعلیمات من حكوماتھم أو من أي حكومة كان

ولین أمام المنظمة ال غیر كما یتحمل الرئیس مسؤولیة ئالمنظمة، على أساس أنھم مس

احترام تلك المسؤولیة بعدم السعي للتأثیر بالدول األطراف  أن تلتزم أنشطة التفتیش، على

  .)1(على طاقم التفتیش في أدائھ لمھامھ بما فیھم المدیر العام

  : الفرع الثاني
  معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.القـانوني ل  إلطــــــارا

نھا على أرب النوویة تمتاز المعاھدة الخاصة بالحظر الشامل والكامل للتجا   

ً بنص المادة  معاھدة غیر محددة بمدة زمنیة عائد  سبب الرئیسي وراء ذلكلاو، "09"عمال

ً إلیداع  180ألھمیة الغرض الذي تحتویھ المعاھدة، بحیث یبدأ نفاذھا بعد  یعةطبب یوما

، من قبل كافة الدول المذكورة في المرفق الثاني من ھذه المعاھدة )2(صكوك التصدیق

                                                             
ً للفقرة  –)1( من المادة الثانیة المتعلقة باالمتیازات والحصانات أن المدیر العام، والمفتشون، ومساعدو  57وفقا

التفتیش وموظفو األمانة الفنیة، أثناء االضطالع بأنشطة التحقق، یتمتعون باالمتیازات والحصانات المنصوص 
ً لالمتیازات والحصانات التي تتمتع بھا المنظمة  54علیھا في البرتوكول، والتي تعتبر وفق نص الفقرة  انعكاسا

على إقلیم الدولة الطرف، وفي أي مكان یخضع لوالیة ھذه الدولة أو سیطرتھا مما یكسبھا أھلیة قانونیة تحدید 
مقر  وفق اتفاقیات تعقد بین المنظمة والدول األطراف، وكذلك في اتفاق یعقد بین المنظمة والدولة التي یقع فیھا

(ح) و(ط) المتعلق دورة المؤتمر بغرض اعتماد وإقـرار المشاریع  26المنظمة، بحیث یتم إقرارھا عمال بالفقرة 
    واالتفاقات التي عقدھا المجلس التنفیذي باسم المنظمة، والتي تفاوضت بشأنھا األمانة الفنیة مع الدول األطراف.

  . 15ص-عیة العامة، الدورة الخمسون، نفس المرجع، الجممعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf                                             

" من اتفاقیة الحظر الشامل للتجارب النوویة، على أن األمین العام لھیئة األمم المحتدة 16/1نصت المادة " –)2(
ً لفقرة الثانیة من نفس المادة  الشخص المؤھل الستالم التوقیعات وصكوك التصدیق واالنضمام، بحیث واعمال

یخ كل توقیع، وتاریخ إیداع كل صك تصدیق أو یعمل الودیع على تبلیغ جمیع الدول الموقعة والدول المنضمة بتار
ً بنص  ً عن ذلك یقوم الودیع عمال انضمام، وتاریخ بدء نفاذ ھذه المعاھدة وأي تعدیالت وتغییرات علیھا، فضال
ً مصدقا علیھا حسب األصول من ھذه المعاھدة إلى حكومات الدول  الفقرة الثالثة والرابعة على إرسال نسخا

ً بنص المادة الموقعة والدول المن   من المیثاق األمم المتحدة.          102ضمة، بعد الودیع لھذه المعاھدة عمال
       .        36ص–، الجمعیة العامة، الدورة الخمسون، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –

–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf 
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ً في دورة عام  44وھي  ما یمیز لمؤتمر نزع السالح و 1996دولة التي شاركت رسمیا

ً للبیانات التي جمعتھا لل  ومفاعالتلدیھا أبحاث نوویة ھذه الدول أن  قدرة نوویة وفقا

ن تاریخ افتتاح باب التوقیعات علیھا ـوالمحدد بعد سنتین م ،الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

ً بنص المادة    .)1( من نص المعاھدة 14عمال

نفاذ المعاھدة یجمع الدول عشر سنوات من بعد على أن یعقد مؤتمر ثاني 

قرروا عكس ذلك، یستعرض فیھ السیر الحسن لھذه المعاھدة ومدى األطراف ما لم ی

فعالیتھا في تحقیق األغراض التي وضعت من أجلھا، مع التطرق إلى التطورات العلمیة 

والتكنولوجیة ذات الصلة بموضوع المعاھدة، زد على ذلك النظر في طلبات السماح 

كما یجوز ألي دولة أن تقترح ، )2( بإجراء تفجیرات نوویة جوفیة لألغراض السلمیة فقط

مرفقاتھا في أي وقت بعد  نصوص المعاھدة أو على البرتوكول أو علىت لإدخال تعدیال

ه یعممھ على جمیع الدول یبلغ مقترح التعدیل إلى المدیر العام الذي بدورنفاذھا، و

من  حول مسألة عقد مؤتمرویلتمس آراء الدول األطراف  ،الودیعاألطراف إضافة إلى 

  .لنظر في المقترحعدمھ ل

على عدد الدول األطراف المخطر للمدیر العام لألمانة الفنیة  نفاذ التعدیل عتمدیو 

ً بعد تعمیم المقترح، وال یمكن اعتماد مقترح الت 30في تحقیق األغلبیة خالل  عدیل إال یوما

اف المؤیدة ما لم تقرر الدول األطر ،فور نھایة الدورة العادیة للمؤتمر بعد عقد مؤتمر

ً من  60بق شرط أن یتم عقده قبل انقضاء ما ال یقل عن اسللتعدیل عقده في وقت  یوما

 األغلبیةإذ یستوجب حصولھ على  على التصویت التعدیل رضیعل تاریخ التعمیم،

 نفاذبذلك یبدأ لعدم إدالء أي دولة بصوت سلبي،  شریطةاألطراف ألصوات  االیجابیة
                                                             

الفنیة  المعني بتسھیل نفاذ معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة: وثیقة معلومات خلفیة من األمانة المؤتمر –)1(
 .2ص –المؤقتة للجنة التحضیریة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، المرجع السابق

http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/CTBT-ART-XIV-2005-3-Rev-1-
A.pdf       

" من معاھدة الحظر للتجارب النوویة بغیة التحقق من األھداف واألغراض الواردة في 8نصت المادة " –)2(
ً إلى طلب  مقدم من أي دولة طرف، حول دیباجة وأحكام المعاھدة، ینظر المؤتمر االستعراضي وھذا استنادا

إمكانیة السماح بإجراء تفجیرات نوویة جوفیة لألغراض السلمیة فإذا قرر المؤتمر بتوافق اآلراء بجواز السماح 
 بإجراء تلك التفجیرات النوویة، مع استبعاد جني أیة فوائد عسكریة من تلك التفجیرات النوویة.

                              .33ص–جمعیة العامة، المرجع السابق، المعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf  –  
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ً  30التعدیالت في موجھة األطراف بمرور  على إیداع صكوك التصدیق أو القبول  ،یوما

بما  ضمان فعالیة للمعاھدةل، ةابیت ایجاصوبألدول األطراف التي أیدت مقترح التعدیل 

     .)1( " من الفقرة األولى إلى السادسة7یتوافق ونص المادة "

تطبیقھا أو ما تقتضیھ  لحظةیمكن أن یثور  الدولیة اتوكغیرھا من االتفاق

تطبیق أحكام ھذه المعاھدة، وة المباشرة قالمن تفسیرات نزاعات ذات العنصوصھا، 

ً  ،سواء كان ذلك بین الدول األطراف فیھا أو بین دولة معینة ومنظمة دولیة كان لزاما

ع وقت في أسرللوصول إلى حٍل للنزاع و على أطراف النزاع التشاور بشكل جدي

ك التفاوض أو اللجوء إلى أجھزة ھا األطراف مجدیة بما في ذلوبأي وسیلة یروممكن، 

األطراف إلى محكمة العدل  من قبل يائضر بشكل أو الرجوع ،تابعة للمعاھدةمختصة 

  .حل النزاع من أجلبكل التدابیر المتخذة علم  على المجلس التنفیذي إبقاء الدولیة، مع

المساھمة  التنفیذي لمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویةالمجلس كما یستطیع  

تلك في حل النزاع بتوجیھ أطرافھ إلى اإلجراءات المالئمة لذلك، مع إعالم المؤتمر ب

اإلطار الزمني لتحقیق ذلك، بدوره كذا والتي یمكن أن تطرأ  كافة المستجدات التدابیر و

ً بنص المادة  یستطیع المؤتمر أن ینظر في النزاع واتخاذ ما یراه ضروري لذلك عمال

ما لھا من إال أنھ ال یوجد ما یمنع الدولة من أن تمارس  ،)2( یاء 26الثانیة في فقرتھا 

 اتجاھھاحلل من التزاماتھا تتمعاھدة، وأن ب من ھذه التنسح وأنظاھر السیادة الوطنیة م

إال وال یتم االنسحاب  ،عرض مصالحھا للخطرتقد  اث غیر عادیةدوجود أح في حال

وجھ إلى سائر ی ، والذيبتوجیھ إشعار مسبق وھذا قبل ستة أشھر من االنسحاب الفعلي

بع لھیئة األمم المتحدة، شریطة أن الدول األطراف والمجلس التنفیذي ومجلس األمـن التا

، )3(األحداث غیر العادیة المسببة لذلك القراروتحدید النسحاب تسبیب مقنع لرار یحوى ق

ُ  نمكما یستطیع كل  في مساعیھم لحل النزاع  حداعلى  المؤتمر والمجلس التنفیذي كال
                                                             

  .       32، 31ص ص–، الجمعیة العامة، نفس المرجع السابقمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –)1(
–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf                                       

  .31ص–، الجمعیة العامة، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –)2(
–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf                                                  

  .         34ص–السابق ، الجمعیة العامة، نفس المرجعمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –)3(
         http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf  – 
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الجمعیة العامة لألمم  صادرترخیص ن محكمة العدل الدولیة، بموجب مباستصدار فتوى 

  المتحدة.    

  : الثالمبحث الث
  قـاع  النووية في    األسلحة  وضع  حظر  العمل الدولي المشترك بغرض

  .فضاء الخارجيوال البحار
  

ً ومرحلة ال غنى  خزین األسلحة النوویةتالحظر الذي یطال  یعد خطوة ھامة جدا

، بشكل دائم ومستمر سلحة النوویةاألسمى نحو عالم خالي من األ في تحقیق الھدف ،عنھا

 في مجالحد لسباق الالمتناھي القدرة على وضع  الحة لھتلك األس تخزینالفعملیة حظر 

طال یو، النوویة جنبا إلى جنب ومعاھدات حظر التجارب والتي تسري النووي، التسلح

تحت األرض والفضاء إلى  قاع البحار والمحیطات منع التخزین مجاالت عدة من

ً فقط مع تخصیص تلك المیادین لألغراض السلمیة  ،الخارجي ، جمعاء لإلنسانیة خدمتا

أداة تخدم مقاصد المیثاق  وفق ذلكضرورة تجسید على  اقتنع المجتمع الدوليحیث 

  .وتحفظ مثل تلك الغایات من االنتھاك

سعى المجتمع الدولي من خالل اعتماد معاھدة حظر وضع وتخزین األسلحة 

بما في ذلك أسلحة الدمار الشامل في مناطق أعالي البحار والمحیطات أو تحت  ،النوویة

أرضیھما، من أجل ضمان بقاء ھذه المناطق خالیة من أسلحة الدمار الشامل باعتبارھما 

ً إلنسانیة جمعاء ً مشتركا لھ مجاال للتملك أو وضع عفال یجوز لدولة ما أن تج ،)1( تراثا

                                                             
یعد التراث المشترك جزء ال یتجزأ من النظام القانوني الجدید وھو نظام قانوني، الھدف منھا استغالل منطقة  –)1(

 A Commen Heritage ofأعالي البحار والمحیطات وباطن تربتھ على أنھا میراث مشترك لإلنسانیة كافة 
Mankindلي العام وھو یعني أن االستغالل الدولي ، إن مبدأ التراث المشترك مبدأ جدید في إطار القانون الدو

للمنطقة المذكورة لمصلحة البشریة جمعاء، بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول ساحلیة كانت أو غیر 
ساحلیة، بل تتمتع بھذا النظام الشعوب التي لم تنل بعد استقاللھا الكامل أو غیره من أوضاع الحكم الذاتي، 

تراث المشترك للبشریة انتفاء أي ادعاء بالسیادة على تلك المناطق من بحار ویترتب على اقرار مبدأ ال
والمحیطات وما تحت قاعھا، بما في ذلك الفضاء الخارجي القمر واألجرام السماویة األخرى ومن ھنا یسقط حق 

نتفاع بالقواعد أي دولة كانت في المطالبة باكتساب الموارد تلك المناطق، إذ تتساوي الدول والشعوب كافة في اال
     المقررة في ھذا الشأن.                                                                                                        

ومع إقرار مبدأ التراث المشترك للبشریة الذي یؤید فكرة المساواة وعدم التفریق بین الدول، فإن اتفاقیة   
 =مصالح كل من الدول النامیة والدول المتقدمة، أما فیما یخص الدول النامیة فقد ربطت االتفاقیة جامایكا راعت
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ً للنشاطات السلمیة التي الید، ومنھا ظھرت الحاجة ا لماسة ألن تبقى تلك المناطق موضوعا

ً ألي نشاط  ،تعود فوائدھا على اإلنسانیة بالخیر مما ینفي إحتمالیة أن تكون موضوعا

ً للتجارب التسلحیة بما في ذلك أسلحة النوویة، غیر أن الفصال بین ھذه  عسكري أو مجاال

باعتبار أنھما امتداد لبعضھما البعض قبل  ل،منفص المناطق والمیاه السیادیة للدولة غیر

مما یثیر التساؤل حول سلطان المعاھدة في مواجھة سیادة  ،أن تظھر فكرة الحدود البحریة

  .(المطلب األول) الدولة على میاھھا اإلقلیمیة

 ً ً ھاما في استكشافھا لبعض المعالم  ،لعب التطور التكنولوجي لبعض الدول دورا

نت لحد قریب مستبعدة من أن تطالھا الید البشریة، أولھما كانت مناطق الطبیعیة والتي كا

إال أن األمر لم یتوقف عند ھذا الحّد إذ امتدت الید البشریة إلى  ،أعالـي البحار والمحیطات

مما أبرز الدور الكبیر لمبدأ التراث المشترك لإلنسانیة في تنظیم ھذه  ،الفضاء الخارجي

ً للتملك كما أسلفنا إال أن فرضیة استخدام الطاقة  أن تكون المجاالت، وإبعادھم من محال

تنظیم استخدام تلك النوویة في ھذا المجال أمر غیر مستبعد، مما دفع المجتمع الدولي إلى 

شریطة أن تتحمل الدولة  ،اد بالفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماویةالمو

تلتزم بادئ األمر بعدم عسكرة  علىالمستكشف تبعات ما یحصل جراء تلك النشاطات، 

ً من ،الفضاء الخارجي ً األسلحة  جمیع أنواع بأن تجعلھ خالیا ً أو تخزّینا باألخص  نشرا

  (المطلب الثاني).سلحة النوویة األ

  

  

                                                                                                                                                                              
بین استغالل موارد تلك المناطق التي ھي موضع التنظیم وبین التنمیة االقتصادیة، وللمشكالت المتعددة التي =

ركة في ثروات قیعان البحار والمحیطات من تواجھ الدول النامیة فإن االتفاقیة حاولت أن تكفل لھذه الدول المشا
خالل مبدأ التراث المشترك، وذلك بالعمل على ضمان حصول ھذه الدول على نصیب من تلك الثروات والحیلولة 
 دون إطالق ید الدول الغنیة في استغاللھا، وضمان معاملة تفضیلیة للدول النامیة إلى جانب ضمان عدم إلحاق

أخذت بمبدأ االستثمار الرائد  1982لدول، أما الدول المتقدمة فإن اتفاقیة جمایكیة لعام الضرر باقتصادیات تلك ا
  لحمایة االستثمارات.

: الدلیل الدبلوماسي، دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، بیروت لبنان، د/ شاكر البیاتي. د/ علي العقابي –
 .  502، 501ص ص –2015
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  :المطلب األول
  األسلحة النووية  وتخزين  حظر وضع  الرامي إلى   التفـاقيااإلطار  

  .والمحيطات  في قـاع البحار
  

 ً بضرورة تسخیر قاع البحار والمحیطات لخدمة  الدولي من المجتمعإیماننا

حصر ب یقضي جماعي الذي ال یتأتى إال بالتزامالمصلحة المشتركة لإلنسانیة، و

یمكن أن یتعارض البعد عن أي تصرف ، بال غیر في األغراض السلمیة فقط ھاستخدامات

ً بذلك  الغایةتلك و ً لوضع  ،وأراضیھما البحار نایعقالمحیطات وجاعال مكان مالئما

نزع السالح الكامل ل والجھود الدولیة الرامیةوتخرین األسلحة النوویة، مما یتعارض 

یحد من نسب  على اعتبار أن حظر تخزین تلك األسلحة في مثل تلك األماكن ،والشامل

  ).الفرع األول(امتالك الدول لألسلحة النوویة 

بمنع أي استغالل لمنطقة قاع البحار والمحیطات من كان لصیاغة معاھدة تھتم  

ً لوضع أو تخزین للمواد أو ألسلحة  أن تكون ً نوویة، محال ً ھاما في سعي المجتمع  دورا

األممي  تماشى ومقاصد المیثاقت وفق معاھدة ،السلم الدولییناألمن والدولي للحفاظ على 

التطرق إلى اإلطار القانوني الناظم  ومن ھنا تبرز أھمیة للحد من السباق نحو التسلح،

تحقیق أفضل صور  درجة تكفلبالرقي بھا ل والسبل التي تسمح ،لنصوص المعاھدة

توجد  معاھدة وھلشمولیة نصوص مدى الذي یدفعنا إلى التساؤل حول لاللتزام، األمر 

  التي تتم بھا الرقابة (الفرع الثاني). الكیفیاتحدود تقف عندھا المعاھدة و

  : الفرع األول

  .والمحيطات  البحارقـاع  ضمان عدم تخزين األسلحة النووية في  إلتزام األطراف ب
  

ل ـزع كامـلوصول إلى نلإن العمل المتواصل لمختلف مكونات المجتمع الدولي   

جل تحقیق تلك استمراریة التفاوض بحسن نیة من أضمان یقتضي لسالح النووي، 

التي مناطق الوذلك بحصر باق نحو التسلح، سللوضع حد نھائي وعلى رأسھا األھداف 

ً  تلك األسلحةأن تتواجد فیھا  من الممكن التي أصبحت میدان  ،یةرحالب المناطقخصوصا

مما دفع  األسلحة،ك تل مثل خصب إما للتجارب النوویة أو أماكن لوضع أو تخزین
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تھتم بھذا الجانب وتحفظ لتلك المناطق حرمتھا  اتفاقیة صیاغة إیجاد بالمجتمع الدولي إلى

ً للخرقات ً). من تكون محال   (أوال

تعد من بین المناطق البحریة  مثل ھذهلالتنظیم و االھتمام تولى إفراد معاھدة نإ

الحفاظ على سلمیة تلك المناطق  األمور المنطقیة التي ال مفر منھا، واألھم في كل ھذا

مثل تلك  حظرتختص بمعاھدة صیاغة  توجب على المجتمع الدوليیسمما  ،البحریة

ولضمان تحقیق ھذه  لمناطق قاع البحار والمحیطاتیة الحمایة الكاف وتوفیر ،التصرفات

ً إیجاد نمط رقابي یكفل الر ،األھداف ً كان لزاما الدول ب قابة المستمر لتلك المناطق ودافعا

(ً ً في تلك الرقابة (ثانیا ً فاعال      .األطراف على أن تكون عنصرا

:ً   ألسلحة النووية في قـاع البحار والمحيطات.وتخزين اوضع  حظر  العمل على   أوال

تقتضى األعراف ومبادئ األخالق الدولیة أن تلتزم الدول بتعھداتھا التي قبلت   

، وقد صاغت معاھدة حظر وضع األسلحة التزامات تحتویھما  أن تحترمو بإرادتھانفاذھا 

في صورة تعھدات  جاءالتزامات  ،وباطن أرضھا النوویة في قاع البحار والمحیطات

نوویة أو أي نوع أخر من أسلحة فحواھا عدم قیام الدول األطراف بوضع أیة أسلحة 

الوضع ھنا جاء  مصطلحو، امھیفي قاع البحار والمحیطات وباطن أرض ر الشاملادمال

 ،تخصیص حیز مكانيبصیغة الشمول والعموم على أساس أن الوضع ال یقتصر على 

تلك أو تجربة باستخدام أو تخزین بل كل ما لھ عالقة ألسلحة ووسائطھا ا لوضع تلك

  .امھیوالمحیطات أو تحت أرض رامن منشآت ومباني في أعماق البح، األسلحة

أن غیر  ،ساعد على ذلكتأن  اأي مرفق من شأنھإقامة  بل یمتد االلتزام إلى عدم

قاع  من مناطق طقةمنل الخارجي على طول الحدّ  باحترامھي تتعھد الدول ذھذا االلتزام ال

ً حدود اثني الواقع خارج البحار  ً  عشر میال أن تساعد أو تشجع أو تحرض أیة  أو ،بحریا

 ً ً ونص المادة " دولة من الدول على القیام بالنشاطات المذكور أنفا على  ،)1( "2" و"1عمال
                                                             

وغیرھا من أسلحة الدمار الشامل في قاع البحار والمحیطات وفي  النوویةمعاھدة حظر وضع األسلحة  –)1(
، اعتمدت ونشرت على المأل 1971فبرایر  11وقعت المعاھدة في لندن وموسكو وواشنطن في باطن أرضیھما، 

)، 25(الدورة 2260وفتحت للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 
  =                            .28، 27ص ص–1972مایو  18، ودخلت حیز النفاذ في 1970دیسمبر  7ؤرخ في الم
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لدولة سیادة اااللتزام ال یمتد أثره داخل منطقة المیاه اإلقلیمیة التابعة ل موضوعأن  أساس

 المعاھدة إلى داخل إقلیم الدولة سلطةامتداد  انھ ا یستعبدمدة، كفي المعاھ الطرفالساحلیة 

على ، غیر البحریة أراضیھاأو على  البحر اإلقلیمي واء كان ذلك على طول عرضس

 فيفي المناطق المذكورة نحصر مجاالتھا سلحة النوویة تمعاھدة حظر وضع األأساس أن 

نطاق عن ج ورالخ ، دوناملمحیطات وفي باطن أرضھأال وھي قاع البحار وا "1"المادة 

ً  باثنيالمسافة سالفة الذكر والمقدرة  ً بحریا ً  ،عشر میال المتحدة لقانون اتفاقیة األمم بعمال

  .)1( المتعلق بحدود البحر اإلقلیمي 1982لعام  البحار

ً غیر أن نصوص المعاھدة جاءت خالیة تمام   على األطراف رظحی التزام أي من ا

 بغرض مخزنة نوویةمواًد  سواء كانت، لواحق أو مخلفات النشاط النووي تخزینوضع و

أعالي  ةطقأن یتم التخلص منھا في من المحتمل ني مالتو ،مشعةو نفایات أ الماالستع

 المسؤولیة، عنھا دولة مما ینفي ةعلى اعتبار أنھا مناطق ال تخضع لسیادة أی ،البحار

ً م أن القانون الدولي لم یغفل عن ھذا الجانب ھو األصحو ً  المناطق تلكل خصصا تشریعا

ً یكفل لھا الحمایة  منطقةالن تلك أ فیھ تأكدالتي ، مشترك لإلنسانیةالتراث ال بندحت ت دولیا

 على أو ھاسیادیة على أي جزء منن تمارس السیادة أو حقوق أالحق في لیس ألیة دولة 

  .مواردھا

أي جزء  تملك بغرضة أو شخص طبیعي أو اعتباري االستیالء ة دولكما لیس ألی

ً باتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحارعلى أن تدار  اطق،المنتلك من   1982لعام  عمال

سلمنا بأن تلك إن ، فودون الخروج عن مبادئ المیثاق األممي وقواعد القانون الدولي

ما أرادت فیھا وتلقى  ،الدولة ما شاءت من مرافق وحة فھذا ال یعني أن تقیمھالمناطق مفت
                                                                                                                                                                              

–= http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94  
كما ھو مسجل في الوثیقة  1958أبریل  29، الجمعیة العامة، بتاریخ اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار –)1(

حیث فتح مؤتمر األمم  A/CONF.13/L.58, 1958, UNCLOS, Off. Rec. Vol. 2, 146الختامیة 
المتحدة لقانون البحار باب التوقیع على أربع اتفاقیات وبرتوكول اختیاري واحد ھي .اتفاقیة البحر اإلقلیمي 
والمنطقة المتاخمة. واتفاقیة أعالي البحار. واتفاقیة صید السمك وحفظ الموارد الحیة ألعالي البحار. واتفاقیة 

  یاري للتوقیع المتعلق بالتسویة اإللزامیة للمنازعات.الجرف القارئ. والبرتوكول االخت
  – http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf  

ص –، األردن 2011الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، : القانون د/ محمد الحاج حمود –
117.     
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ً من نفایات  معلق على ، إال أن ھذا الفتح ولواحقھ بالنشاط النووير األمتعلق  إذاخصوصا

 ، والمكفولال غیر ألغراض واألبحاث السلمیةلوھو استغالل تلك المناطق  شرط فاسخ

  .)1( لكافة الدول وعلى قدر المساواة بما یعود بالفائدة على اإلنسانیة جمعاء

:ً   .عن أسلحة النووية  إجــراءات الرقـابة والتفتيش ثانيا

ً فحواه اإلحجام عن أي تصرف  زدّ   على ذلك حملت المعاھدة األطراف تعھدا

ع أو تحریض أیة دولة من الدول غیر مباشر الغرض منھ، مساعدة أو تشجیمباشر أو 

مة أسلحة نوویة في قاع البحار والمحیطات، ومنظ بناءمنھا  القیام بالنشاطات الھدف قصد

ً والمادة " تلك األغراض وأن ال تشترك في أي عمال من شأنھ أن یحقق ، )2("3/3عمال

نصت ضمن أحكامھا على حق الدول الل ببنود وأھداف المعاھدة ولضمان عدم اإلخ

من نشاطات  ، بغرض التأكدءات الرقابة المتبادلة فیما بینھااألطراف في إعمال إجرا

 "1"ادة حدود المشار إلیھا في المالخارج نطاق  ، وھذاالي البحاراألطراف في منطقة أع

  .من ذات المعاھدة "2"و

تجاه الشكوك إذا ما ساورتھا إجراءات الرقابة  فاطراأل حیث تثیر الدول 

بین طرفي المعادلة  د تلك الشكوكیتبدویتم في تلك المناطق،  طرفما تصرفات دولة 

، الدول األطرافبقیة ت الشكوك قائمة تستطیع الدولة إشعار ظلفإن  على أساس التشاور

بما فیھا تفتیش المباني  ،لتعاون بغرض االتفاق على طرق تنفیذ إجراءات التحقیقبغیة ا

ً بنص المادة  حظر وضع االسلحة  المعاھدة من "1"والمرافق والمنشآت محل الشك عمال

في مثل  یحق للدول األطراف االشتراك والتعاون، كما النوویة في قاع البحار والمحیطات

ً  كانك الشكوك على أرض الواقع، ت تلفإن تحققتلك اإلجراءات  دولة العمل على ال لزاما

                                                             
ً ونصوص المواد  –)1(   ، من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار.145، 141، 140/1، 138، 137/1، 136عمال

  .79، 76ص  ص–، الجمعیة العامة، نفس المرجع السابقاتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار –
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf   –  

وغیرھا من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحیطات وفي  معاھدة حظر وضع األسلحة النوویة –)2(
  .28ص –المرجع السابق باطن أرضھا، الجمعیة العامة،

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94  –  
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ً  وأن تتخذ ما ،ول عن خرق االلتزاممن أجل معرفة الطرف المسئ من  تراه مناسبا

  .)1( في ذلك األطراف الدول مساعدةكما یحق لھا طلب  ،قإجراءات التحق

 ،كان التشاور األداة الوحید إلزالة الخرق وتبدید الشكوك ولالمسئ تم تحدیدفإن  

مما یخول للدول  ،األوقات إلى النتیجة المرجوة أغلبإال أن التشاور ال یؤدي في 

وفق  وذلك الخرق یتعامل الذي ،إلى مجلس األمنكأخر إجراء األطراف إحالة المسألة 

 اإلجراءات مثل تلك الحظ أنوالمألمن والسلم الدولیین، حمایة ابما یكفل نصوص المیثاق 

في  ،تراعي فیھا عدم عرقلة نشاط تلك الدولأن وجب المتخذة من قبل الدول األطراف 

ذات العالقة وعملیات االستكشاف  امن أرضھالي البحار والمحیطات وباطقة أعمنط

    .لألغراض السلمیة واالستغالل

  الفرع الثاني:

  .المحيطاتو  األسلحة النووية في قـاع البحار  وتخزين  القـانوني لمعاهدة حظر وضع  جانبال
  

في السعي الدؤوب نحو الوصول إلى تحقیق الغایة األھم وھي النزع الشامل         

نصت معاھدة حظر وضع األسلحة النوویة في والكامل لسالح النووي من على األرض، 

راف على احترامھ والسعي تتعھد بموجبھ الدول األطعلى التزام  ،اع البحار والمحیطاتـق

ابیر الالزمة للحد من السباق بحسن نیة إلعمال التدالتفاوض  بمواصلة ،ھإلى تحقیق

ً  ،يالتسلح ً موضوعو تي كانتتلك المجاالت ال خصوصا أي بعدم إغفال ، تفاق دوليا ا

 متى نال المقترح قبول أغلبیة مقترح للتعدیل مقدم من قبل الدول األطراف لرقي بالمعاھدة

لنظر بغرض امؤتمرات بعقد  فیھاراف ـضمان االتصال المستمر للدول األط مـع الدول،

  .في الطرق السلیمة إلعمال أحكام المعاھدة

                                                             
ألیة دولة من الدول األطراف أن تجرى التحقیق المنصوص علیھا في ھذه " أن 3/5دة "حیث نصت الما –)1(

المادة من معاھدة حظر ضع األسلحة النوویة في قاع البحار والمحیطات، وذلك بوسائلھا الخاصة أو بمساعدة 
المناسبة عن طریق الكلیة أو الجزئیة من أیة دولة أخرى من الدول األطراف، أو یمكنھا الحصول على المساعدة 

ً بالمیثاق.               إعمال اإلجراءات المناسبة في إطار األمم المتحدة وعمال
وغیرھا من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحیطات وفي باطن  معاھدة حظر وضع األسلحة النوویة –

  .29ص –المرجع السابقأرضھا، الجمعیة العامة، نفس 
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94–  



 السلم واألمن الدوليين.  العمل على وقف السباق التسلحي وبعث التنمية كبديل لحفظالباب األول:  
 .نوويةسلحة الالرامية إلى الحد من انتشار األ  الفصل األول: التدابير االتفـاقية

90 

 

یعاب على معاھدة حظر تخزین األسلحة النوویة أنھا جاءت خالیة من أي  ماو       

في  تستطیع الدولة الطرف ممارسة حقھا السیادي إذ ،االنسحابمن  لدولا إلتزام یمنع

ً على مصالحھا ویعرضھا للخطر،  حستأاالنسحاب إذا ما  الدولة وجود ما قد یؤثر سلبا

الوالیات المتحدة، -ـتزام الدولة یقتضي إیداع وثائق التصدیق لـدى الدول الثالثة لكان افإن 

فإن االنسحاب یقتضي إخطار جمیع  بصفتھا كودیع - المملكة المتحدة، االتحاد السوفیتي

بذلك االنسحاب قبل مجلس األمـن  إبالغالدول األطراف في المعاھدة، زد على ذلك 

عت دفعلى أن یتضمن إخطارھا بیانا باألحداث غیر العادیة التي  ،وقوعھ بثالثة أشھر

  .)1( بموجبھا الدولة على تقدیم انسحابھا من المعاھدة

  :المطلب الثاني
جرام السماوية على  شطة النووية في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واأل حصر األن

  .ةالسلمي  اتاالستخدام
  

المتقدمة ولذات دول معینة باخارجي مجال حدیث االستكشاف لدى یعد الفضاء ال

في تقنیات الطاقة  قیدقتوفر تكنولوجیا عالیة وتحكم ن لما تقتضیھ م باألخص، منھا

ھ جب أن تخضع لسلطان القانون الدولي، وعلى وجاومن الاألنشطة  غیر أن تلك ،النوویة

في میادین  ،ظمة ألنشطة الدولانص معاھدات الالخصوص المیثاق األممي ونصو

، الذي رىبما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخ الفضاء الخارجياستكشاف واستخدام 

لك االستكشافات وضع صیغة قانونیة تنظم ت جلالعمل ألعلى المجتمع الدولي یلزم 

ا یمنع أي تحقیق ذلك بموفق مبادئ تسخر لزز السلم واألمن الدولیین ما یعبوطبیعتھا، 

  .(الفرع األول) مقاصدنشاط من شأنھ أن یھدد تلك ال

ً یعد الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األ ً خصبا خرى مجاال

ً كل البعد ذھو ،غاللستلالستكشاف واال  فوائدعود أن ت شریطة عن فرضیة التملكا بعیدا
                                                             

ً ونصوص المواد  –)1( من معاھدة حظر وضع األسلحة النوویة في قاع البحار  ،08و 07و 06و 05و 04عمال
  والمحیطات وباطن أرضھا.

وغیرھا من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحیطات وفي باطن  معاھدة حظر وضع األسلحة النوویة –
  .30، 28ص ص –المرجع السابق أرضھا، الجمعیة العامة،

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94–  
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األمر الذي یستوجب على المجتمع الدول الحرص كل  ،االستغالل على اإلنسانیة جمعاء

ً عن أي نشاط عسكري ،الحرص على ضمان عدم عسكرة الفضاء الخارجي  وإبقاءه بعیدا

ن أل وحملھم االلتزام بنصوص المعاھدةدفع الدول إلى تلك المناطق ب ةسلمی بأن تحفظ

ً فاعلین ً كنعمما ی ،یصبحوا أطرافا ً من أحكامھا مسایرة س ایجابا  على نصوصھا جاعال

      (الفرع الثاني). ات التكنولوجیة والعلمیةستجدلما لكافة

  الفرع األول:
  .بما في ذلك القمر واألجرام السماوية األخرى  ظمة الستكشاف الفضاء الخارجيانالمبـادئ ال

  
ن الضروري لقد فتح ولوج الفضاء الخارجي لإلنسانیة آفاق واسعة لذا كان م 

العمل على تسخیر ذلك للمصلحة المشتركة لإلنسانیة، مدركین بذلك وجوب استغـالل 

التقدم التكنولوجي في میدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامھ في األغراض السلمیة 

ً كانت درجة نمائھا االقتصادي  مع العمل ألجلال غیر،  تعمیم فوائده على كافة الدول أیا

فیما بینھا أساسھ التعاون المتبادل  ،المساواة المكفول لكافة الدول على قدروأو العلمي 

تعزیز مما یستدعي رى، في عرقلة أي نشاط موازي لدولة أخاط دون أن یسبب ذلك النش

الت قبل الشروع في مثل تلك مثل تلك التداخ جنبتب بشكل یسمحر الدولي اودئ الحامب

ً كل  ،النشاطات في خانة التملك للفضاء  سرفتصرف مـن شأنھ أن یالبعد عن أي بعیدا

  ممارسة السیادة علیھ. الل بدعوىبوضع الید أو االحتإما  ،رام السماویةالخارجي واألج

ون لقواعد القانبالفضاء الخارجي نشاطھا لرة في مباش لالدو لتزمأن ت شریطة 

ً بذلك ألمن والل ةخدمم المتحدة ومقاصده، الدولي بما في ذلك میثاق األم سلم الدولیین مرتبا

على الدول األطراف في المعاھدة مسؤولیة دولیة عن نشاطھا في الفضاء الخارجي بما 

قائمة على أساس التعاون المتبادل خدمة وجعلھا ، )1( ر واألجرام السماویةالقمفي ذلك 

                                                             
ً ونصوص المواد: " –)1( ھدة المبادئ المنظمة لنشاطات الدول في میدان "، من معا03" و"02" و"01عمال

  استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي.                                                                             
بما في ذلك القمر  معاھدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي –

، 1966دیسمبر  19المؤرخ في  21الدورة  2222واألجرام السماویة األخرى، التي اعتمدت بموجب القرار رقم 
  .4ص –ھیئة األمم المتحدة

–http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_11rev2A.pdf 
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على أن تتفادى إحداث أي تلویث  ،لحق الجمیع في مباشرة أنشطتھا في الفضاء الخارجي

ضار لھا أو أیة تغییرات ضارة للبیئة األرضیة بسبب إدخال أیة مواد غیر أرضیة، باتخاذ 

قد یسبب عرقلة  ،التدابیر واإلجراءات  المناسبة لذلك في مواجھة أي نشاط تجریبي

ً ضرارأو یسبب أمحتملة  في میدان استكشاف الفضاء ألنشطة األطراف األخرى  ا

لخارجي بما في ذلك القمر واألجرام السماویة، بإجراء المشاورات الدولیة الالزمة قبل ا

  البدء في ذات النشاط أو التجارب. 

 :الفرع الثاني

 بعدم عسكرة الفضاء الخارجي.الدول األطراف  االلتزام  
  

الناظمة الستكشاف نصوص المعاھدة لإن الجزم بضرورة احترم الدول األطراف ل

الفضاء ضي ذلك، من بینھا ضمان استخدام الخارجي جاءت مكفولة بالتزامات تقالفضاء 

ضرورة االبتعاد عن كل یفسر  مما ،لفائدة اإلنسانیة جمعاءو الخارجي لألغراض السلمیة

 لتعھد بعدم عسكرة الفضاء الخارجيوعلى رأسھا ا ،نشاط من شأنھ أن یھدد ذلك المبدأ

ل أیة أسلحة نوویة أو أي نوع من أنواع أسلحة الدمار تحم ،باالمتناع عن وضع أیة أجسام

حیث ، واألجـرام السماویة حول األرض بما في ذلك القمـر وذلك في أي مدار ،الشامل

عسكریة،  حصیناتتیمتد أثر الحظر إلى االلتـزام بعدم إنشاء أیة قواعد أو منشآت أو 

ھ عالقة بإجراء على ذلك حظر كل ما ل بغرض إجراء تجارب على األسلحة زدّ 

المناورات العسكریة في مثل تلك المناطق، بما یتنافى والغایة المرجوة من تلك النشاطات 

  .لتكنولوجیا النوویة في الفضاء الخارجيلالسلمیة  اتفي تعمیم االستفادة من التطبیق

المعاھدة مسؤولیة دولیة  ضمن نصوصیترتب فیھا على عاتق الدول األطراف و 

المباشرة في الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والجرام السماویة  ،القومیةنشطة األعن 

ھیئات حكومیة أو غیر سواء كانت ك المھام بغض النظر عن من یباشر تل ،األخرى

تكون  بحیثة الطرف في االتفاقیة دولتحت إشراف التباشر  شریطة أن ،الحكومیة

ي األمین العام لألمم بقت أن ، شریطةاذھاوكفالة ونف أحكام المعاھدة احترام ة عنالمسئول

بالمعلومات الالزمة عن على إطالع المتحدة وكذلك الجمھور والمجتمع العلمي الدولي 



 السلم واألمن الدوليين.  العمل على وقف السباق التسلحي وبعث التنمية كبديل لحفظالباب األول:  
 .نوويةسلحة الالرامية إلى الحد من انتشار األ  الفصل األول: التدابير االتفـاقية

93 

 

ھا وأماكنھا ونتائجھا، كما یجب على األمین العام ة لمباشرجھة الطبیعة تلك األنشطة و

ً ألجل تلقى المعلومات و لألمم المتحدة أن یكون األنشطة ألجل نشرھا  نتائج تلكمستعدا

 .               )1( بطریقة فعالة

  

                                                             
واستخدام الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر  معاھدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في میدان استكشاف –)1(

  .5، 4ص ص –، ھیئة األمم المتحدة، نفس المرجع السابقواألجرام السماویة األخرى
–http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_11rev2A.pdf 



  الفصل الثاني:
  دور

  هيئة األمم المتحدة

وقف السباق  في  
التسلحي الدولي وإرساء  

  البدائل التنموية.
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یة لعقد من الزمن ولالجماعة الدضاللھا على بلقت مسألة السباق نحو التسلح أ  

ً من سابقھ، سباق محموم تھ ضراو بحیث تزداد إال ال نھایة لھ كلما أكتشف سالح أشد فتكا

ً ظافح فیما بینھا وبین مثیالتھا، تحقیق التوازنبالرضا عن قوتھا التي تكفل  بشعور الدول  ا

في كونھ من ما یمیز ھذا السباق عن غیره أن ووحدتھا الوطنیة غیر  أرضیھاسالمة على 

 ً ً ما تسخرلباغ، فلھ نھایةإیجاد  الصعب جدا  ةمؤھلواقم بشریة طمن  ما بحوزتھاالدول  ا

ً ما تكون على حساب حقوق  ،مادیة لتحقیق ذلك إمكانات من متلكھتما مع  والتي غالبا

إلى تحقیق ذلك یمر عبر تجسید فعلي فالوصول  التنمیة المستدامة االستفادة من في األفراد

  .لعملیة نزع السالح بشكل نھائي

 وھیروشیما بالیابان وناجازاكيلقد كان الستخدام السالح النووي في كل من   

األثر البالغ األھمیة في إدارة الحروب، وحسمھا في ظرف وجیز إال أن ھذا األمر ال 

واح البشریة بشكل لم یسبق أن یمكن أن یتم من غیر أن یسبب ھذا السالح إزھاٍق لألر

ً  وقع حمایة األجیال  منھ الغرض من قبل، األمر الذي حمل الھیئات الدولیة عبء متوارثا

وب مع األخذ بعین االعتبار عدم تكرر ما قد حدث بالیابان من والیات الحر من اآلتیة

، وذلك بجعل الحروب أكثر إنسانیة في حال أصبحت حتمیة بأن استخدام مفرط للقوة

إلى أجھزة ھذه المھمة أوكلت  قدوتحظر استخدام مثل تلك األسلحة وتعمل على نزعھا 

  .وعلى رأسھا ھیئة األمم المتحدة (المبحث األول)دولیة 

إن نبل األھداف التي تسعى ھیئة األمم المتحدة جاھدة إلى تحقیقھا وعلى رأسھا 

یقتضي بطبیعة الحال حمل الدول على انتھاج السبل الحفاظ على السلم واألمن الدولیین، 

تجمع إرادات األطراف للوصول إلى تلك وفق نظم اتفاقیة السلیمة من أجل تجسید ذلك 

مم المتحدة إلى استحداثھا ھي إنشاء ابیر التي سعت ھیئة األاألھداف، ومن بین تلك التد

ً لمبدأ التعایش السلمي  المناطق الخالیة من األسلحة النوویة في مختلف أرجاء العالم تعزیزا

  من غیر أي تھدید یكون موضوعھ استخدام لألسلحة النوویة (المبحث الثاني).

  



 السلم واألمن الدوليين.   حفظلوقف السباق التسلحي النووي وبعث التنمية كبديل  الباب األول: 
 .دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي ووضع البدائل عنه.الفصل الثاني: 

95 

 

  

مم المتحدة إلى إن سعى المنظمات الدولیة وعلى رأسھا بطبیعة الحال ھیئة األ  

، الذي یستوجب تركیز كل الجھود من أجل ضمان األمن والسلم الدولیین مظاھر تحقیق

الحیاة الكریمة للبشریة جمعاء بأن تكفل الدول تحقیق جل مظاھر الرخاء والنماء 

خیر كل مواردھا لتوفیر ذلك القدر من الرخاء لمواطنیھا، مما یستوجب على الدول تس

ً  لذى كان  بمسائل نزع السالح المستدامة معرفة العالقة التي تربط التنمیةمن السھل جدا

  .)لثحیث أن الدول الدور الرئیس في تحقیق ذلك (المبحث الثاعلى الصعید الدولي 
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  :المبحث األول
 في اعمال التدابير الراميةصاحبة االختصاص  ية  مماألجهزة األ  

  نزع السـالح.  إلى 
  

بطبیعة الحال أن یعھد یقتضي  في العالم للسالحوشامل الوصول إلى نزع كامل   

والتي تستمد سندھا القانوني في  في حجم ھیئة األمم المتحدة، إلى ھیئة دولیة ةمھمبتلك ال

كل تخاذ اب مھمة تحقیق ذلك، ألجھزتھا أوكلمن روح المیثاق الذي  الوظائف لكتممارسة 

 للوصول إلى، ف المسطرةاألھداو تتماشي ئمةمالضروري من تدابیر و مناسب ما ھو

ً بذلك لعملیة نزع الكامل والشامل لھا وقد حملت  ،تحكم نھائي لتدفق األسلحة ممھدا

الجمعیة العامة لھیئة األمم المتحدة ومجلس األمن تبعات تحقیق ذلك باعتبارھما الجھازان 

  الرئیسیان للھیئة (المطلب األول). 

إال أن تدابیر نزع السالح وغیرھا من المسائل التي ترتبط بحفظ السلم والمن 

الذي یقتضي في الكثیر من األمر الدولیین یستوجب أن تتكاتف فیھا الجھود ألجل تحقیقھا، 

ا مك ،والسبل الكفیلة بوقفھ مواضیع التسلح توكل لھا دراسة لجان دولیة إنشاء األحیان

لتسریع  سبل  الجمعیة العامة ومجلس األمن اقتراح الحلول الالزمة على یمكن لھذه اللجان

التي أوكلت  وقد اعتمدت الھیئة العدید من اللجان ،في ذلكومساعدتھا  تلك األھدافتحقیق 

لھا دراسة أفضل الوسائط التي یمكن عن طریقھا الوصول إلى نزٍع لألسلحة (المطلب 

      .الثاني)

  :المطلب األول
 هيئة األمم المتحدة كجهاز أصيل لحفظ السلم واألمن الدوليين. 

 

الدارس للمیثاق یالحظ أن دیباجتھ استھلت بعبارة "نحن شعوب العالم" والتي تعد   

سابقة دولیة واألولى من نوعھا في تاریخ المعاھدات الجماعیة الرضائیة، ملزمة بذلك 

المنظمة وحكومات العالم مجتمعة على اتخاذ كافة التدابیر، قصد تجسید تلك الُمثُل العلیا 

ردة في دیباجة المیثاق والتي تعد مبتغى شعوب العالم، أولھا إنقاذ واألھداف مشتركة الوا
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اإلنسانیة جمعاء بكرامة  توفیر البیئة المالئمة لتحیااألجیال المقبلة من ویالت الحروب مع 

ومساواة، في ظل ظروف تسودھا الحریة والعدالة االجتماعیة القائمة على أساس التسامح 

  .لجھود الدولیة لتحقیق الرقي االقتصادي لشعوبھابین األمم مسخرین بذلك كافة ا

كل تلك األھداف المثالیة موقوف تحققھا على شرط نبذ الخالف والعیش بسالم 

مما السلم واألمن الدولیین، وحسن جوار، مقتضاھا تكاتف الجھود والقوى للحفاظ على 

یستدعي بادئ األمر جعل العالم تحت مظلة واحدة یسمع فیھا صوتھ ویحترم فیھا قراره 

ة الفضل في وقد كان للجمعیة العامة لألمم المتحد ال یعتد بھ وحجم الدولة ومكانتھا،بشكل 

ات استطاعت عن طریقھا كما منحھا المیثاق جملة من الصالحیجسید ھذه الصورة، ت

   سة في تحقیق أھدافھا (الفرع األول).العمل بشكل أكثر سال

جھاز المداوالت الرئیسي لھیئة األمم المتحدة فإن مجلس إن كانت الجمعیة العامة   

، وقد عھد لھ المیثاق مھام الحفاظ على السلم واألمن لھا األمن یعد بمثابة الجھاز التنفیذي

وقد حاز مجلس یق ذلك، الدولیین في العالم إذ یعمل بالتنسیق والجمعیة العامة في تحق

األمن على كافة صالحیات التي تمكنھ من ذلك باعتباره األداة الرئیسیة للھیئة في ذات 

ً دون الخروج عن نصوص المیثاق األممي (الفرع الثاني). المیدان   وھذا طبعا

  : الفرع األول
 .دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدوليين

 

طرح فیھا یتعتبر الجمعیة العامة بمثابة مركز المداوالت لألمم المتحدة والتي    

للنقاش أغلب المسائل ذات الصلة وصالحیات المیثاق، أو تتصل بسلطات فرع من 

ً، إما ألعضاء الھیئة أو إلى مجلس  فھما لتوصيفروعھا ووظائ في النھایة بما تراه مناسبا

 ً من جمیع الدول العامة وتتألف الجمعیة ، )1( تلك المسائل فیما یخص األمن أو لكالھما معا

                                                             
وفي ھذا تنص المادة العاشرة من المیثاق على أنھ یحق للجمعیة العامة أن تناقش أیة مسألة أو أمر یدخل في  –)1(

نطاق ھذا المیثاق أو یتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص علیھا فیھ أو وظائفھ، كما أن لھا فیما عدا ما 
أو كلیھما بما تراه في تلك المسائل  بأن توصى أعضاء الھیئة أو مجلس األمن 12نُصت علیھ في المادة 

واألمور".، ویسقط ذات االمتیاز الممنوح للجمعیة العامة في حال باشر مجلس األمن مھامھ بموجب المیثاق فیما 
یخص موقف أو نزاع ما، كما یمكن لھا أن تصدر توصیاتھا في حال طلب منھا ذلك، على أن یخطر األمین العام 

 =تدابیر المتخذة من قبل مجلس األمن فیما یخص المسائل المتصلة بحفظ األمن والسلمالجمعیة العامة بكافة ال
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األعضاء في الھیئة وتمتلك فیھا كل دولة عضو صوت واحد تعبر بھ عن موقفھا اتجاه 

صیانة ب، ذات الصلة والتعاون الدولي أو تلك المتعلقة )1( مختلف المسائل قید الدراسة

 ھمااعتبارب ،)2(یم التسلحالح وتنظالسلم واألمن الدولیین بما في ذلك مجاالت نزع الس

وقد عقدت الجمعیة  ،نصوص المیثاق معقود لھا بموجبصالحیات الیدخالن ضمن ال

 )3(1978العامة لألمم المتحدة ثالث دورات استثنائیة مكرسة لنزع السالح األولى في عام 

                                                                                                                                                                              
الدولیین، كما یستطیع ھذا األخیر أن یخطر أعضاء الجمعیة العامة بما أتخذ من تدابیر في حال صادف =

  صدورھا خارج دورة انعقاد الجمعیة. 
  السابق. ، ھیئة األمم المتحدة، المرجعمیثاق األمم المتحدةنص  –

 /http://www.un.org/ar/documents/charter–  
: األمم المتحدة، الجزء الثاني، أجھزة األمم المتحدة، دار الحامد للنشر والتوزیع، د/ سھیل حسین الفتالوي –)1(

  .23ص –الطبعة األولى، األردن
  : الجمعیة العامة لألمم المتحدة.ھیئة األمم المتحدة –

–http://www.un.org/ar/ga/about/ 
إلى معاھدة منع انتشار النووي  1968فعلى مستوى منع االنتشار النووي األفقي فقد تم التوصل في عام  –)2(

، حیث كان التوقیع علیھا الحافز لألمم المتحدة من أجل 1970سالفة الذكر والتي دخلت حیز النفاذ في مارس 
نزع السالح النووي، مستغلة في ھذا الوفاق الذي ساد الكتلتین في تلك الفترة  مواصلة جھودھا لتحقیق تقدم نحو

فواصلت لجنة نزع السالح عملھا لبحث مقترحات نزع السالح الشامل والتام، تحت رقابة دولیة فعالة وفي عام 
ً لنزع السال 1969 ً اعتبرت عقد السبعینات عقدا ح، ودعت مؤتمر اعتمدت الجمعیة العامة لألمم المتحدة قرارا

فیفري  7لجنة نزع السالح للعمل على وضع برنامج شامل یتناول جمیع ما یتعلق بمشاكل نزع السالح، وبتاریخ 
ً تحول فیما بعد إلى معاھدة دولیة أبرمت في فیفري عام  1970 والخاصة  1971اتخذت الجمعیة العامة قرارا

  بجعل قاع البحار خال من األسلحة النوویة.
 .153ص – 2018الحرب والبیئة، دار الخلیج، الطبعة األولى، عمان األردن،  ل ابراھیم الفاعوري:د/ وائ –
وقد تمخض عن تلك الدورات االستثنائیة وباألخص الدورة األولى جملة من القرارات  كانت السبب في  –)3(

السالح، فبموجب قرار الجمعیة إنشاء مجموعة من الھیئات الدولیة التي أوكلت لھا مھمة النظر في مسائل نزع 
األولى المكرسة لنزع  والذي تعد الوثیقة الختامیة للدورة االستثنائیة 1978جویلیة  30المؤرخ  S-2/10-العامة دإ
سنتطرق إلیھا من خالل المطلب الثاني من ھذا نزع السالح ب متعلقةالعدید من اآللیات للعمل  تأنشئ التيالسالح، 

  المعنون باألجھزة األممیة صاحبة االختصاص في اعمال التدابیر الرامیة إلى نزع السالح.المبحث األول، 
والذي بدأ عملھ عمال بقرار الجمعیة العامة رقم  مؤتمر نزع السالحومن أبرز تلك الھیئات أبرھا    

ض بشأن نزع ، والذي یعد المنتدى المتعدد األطراف الوحید للتفاو1982دیسمبر  13كاف المؤرخ في  99/37
، اضافة إلى ھیئة نزع السالح 1978جوان  30المؤرخ بـ S -2/10- السالح وفق قرار الجمعیة العامة رقم دإ

وھي تقدم توصیاتھا في میدان نزع 1952كانون الثاني/جانفي  11) المؤرخ بـ6-(د 502المنشأة بموجب القرار 
ً لقرار الجمعیة العامة رقم دإ ، والمجلس االستشاري 1978حزیران/جوان 30رخ بـ المؤ S -2/10- السالح وفقا

حزیران/جوان  30المؤرخ  S -2/10- لمسائل نزع السالح الذي أنشئ بموجب قرار الجمعیة العامة رقم دإ
حیث أقرت الجمعیة العامة نظامھ  1980، وكذا معھد األمم المتحدة لبحوث نزع السالح والذي أنشئ عام 1978

  .1984كانون األول/دیسمبر 17حاء المؤرخ  148/39 األساسي بموجب القرار رقم
  وثائق األمم المتحدة نزع السالح، مكتبة داغ ھمرشولد، ھیئة األمم المتحدة. الجمعیة العامة: –

–http://research.un.org/ar/docs/disarmament/ga 



 السلم واألمن الدوليين.   حفظلوقف السباق التسلحي النووي وبعث التنمية كبديل  الباب األول: 
 .دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي ووضع البدائل عنه.الفصل الثاني: 

99 

 

ة منذ كما سعت الجمعیة العامة إلى جاھد، 1988والثالثة في عام  1982والثانیة عام 

 66/65إلى عقد دورة رابعة استثنائیة مكرسة لنزع السالح وكان أخرھا قرار رقم  1995

، الذي أعربت فیھ عن اقتناعھا بأن عقد دورة 2010دیسمبر/كانون األول 8المؤرخ في 

ً في  استثنائیة للجمعیة العامة مكرسة لنزع السالح، یمكن أن یحدد منھاج العمل مستقبال

، ومسائل السالح وتحدید األسلحة وعلى رأسھا األسلحة النوویة وعدم انتشارھامیادین نزع 

 تعددیة األطراف األمن الدولي ذات بتھدیدات النوویة كما تؤكد على ضرورة االعتماد على

  .)1(في تحقق تلك األھداف في االلتزامات الدولیة

 العامة للجمعیةیحق ووقف التسلح  مسائل نزع السالح في إضافة إلى النظر 

بغض أو نزاع اتخاذ كافة التدابیر الالزمة لتسویة أي موقف كذا و ،إصدار توصیاتھا

التي من شأنھا أن تعكر صفوا العالقات الودیة إن والنظر عن منشأه تسویة سلمیة، 

ة كل یبقي على وظائف الجمعیة العامبش، )2( دون تسویة قائمة تلك المواقف استمرت

ً  عملت ، إضافة إلى ھذا)3( تھا المحددة ونصوص المیثاقمنسجمة واختصاصا على  أیضا
                                                             

عقد دورة الجمعیة العامة االستثنائیة الرابعة المكرسة لنزع السالح، قرار اتخذتھ الجمعیة  الجمعیة العامة: –)1(
(ھـ ھـ)  97البند  65، الدورة (A/65/410)، بناء على تقریر اللجنة األولى 2010كانون األول/دیسمبر  8في 

 . 2011جانفي  A/RES/65/66  13من جدول األعمال 
–https://undocs.org/ar/a/res/65/66 

  وثائق األمم المتحدة نزع السالح، المرجع السابق. الجمعیة العامة: –
–http://research.un.org/ar/docs/disarmament/ga 

: القانون الدولي العام، منشأة المعارف، مطبعة األطلس، الطبعة الثانیة عشر، د/علي صادق أبوھیف –)2(
   .618ص–1975اإلسكندریة مصر، 

: القانون الدولي العام، مؤسسة الجامعیة للدراســات والنشر والتوزیع، الطبعة األولى، بیروت بیطارد/ ولــید  –
  .577،576ص ص–2008لبنان، 

: المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، دار الفكر، الطبعة الثانیة منقحة ومزیدة، د/حمد عزیز شكري –
 .225،224ص ص–1973دمشق سوریا، 

ً من أجل ضمان عدم تداخل وظائف الجمعیة  حیث –)3( ً واقفا نجد أن واضعو المیثاق قاموا بسن شرطا
التي تسقط حق الجمعیة في  12منھ، إذ نجد إحالة إلى نص المادة  14واختصاصات المجلس ففي نص المادة 

یین، إن كان مجلس مباشرة سلطاتھا في مواجھة موقف أو مجموعة من المواقف التي قد تھدد السلم واألمن الدول
ً أن نص المادة  ً سلطاتھ أتجاه ذلك  الموقف أو النزاع والمالحظ أیضا منحت للجمعیة حق  14األمن قد باشر فعال

  .إصدار توصیاتھا أتجاه موقف أي كان منشؤه من شأنھ أن یھدد السلم واألمن الدولیین
ت من صالحیاتھ بالمقارنة ذات الصلة واختصاصات المجلس نجدھا قد زاد 12إال أن نص المادة 

ٍ أو موقٍف ما من شأنھما أن یھدد السلم واألمن الدولیین  وصالحیات الجمعیة إذ یباشر اختصاصاتھ أتجاه نزاع
وذلك دون الخروج عن نصوص المیثاق، واألمر المالحظ ھنا أن لفظ النزاع أشمل وأعم من صیغة الموقف 

ً.منحت المجلس سلطة التعامل والصی 12والمادة    =                                                         غتین معا
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من قبل أیة دولة عضو أو لیست عضو من إلیھا المرفوعة والمسائل  نزاعاتحل ال

أو من قبل مجلس األمن مع إحالة المسائل التي تقتضي القیام  ،أعضاء األمم المتحدة

اتجاھھا بعمل ما على مجلس األمن، كما تلفت انتباه المجلس للمسائل التي من شأنھا أن 

ً على السلم واألمن الدولیین ً من حلول ممكنة ما لم تكن توو ،تؤثر سلبا صى بما تراه مناسبا

 وذلك بالتنسیق مع مختلف اللجان التابعة لھا، )1( تلك المسائل معروضة على مجلس األمن

مع إصدار  ،)2( ت الجمعیةأثناء البحث في مختلف المسائل ذات الصلة واختصاصا

ا ینعكس على عملیة تنمیة ممالزمة والتي من شأنھا تعزیز التعاون الدولي، التوصیات ال

 األساسیة مع زیادة التضامنالقانون الدولي وتدوینھ بما یخدم حقوق اإلنسان وحریاتھ 

                                                                                                                                                                              
  ، ھیئة األمم المتحدة، المرجع السابق.    میثاق األمم المتحدة –=

      / http://www.un.org/ar/documents/charter–  
شأنھا وضع حد لتھدید الواضح وفي حالة عجز أو فشل مجلس األمن في اتخاذ القرارات المالئمة التي من  –)1(

للسالم أو لتلك الخروقات أو األعمال التي تصنف في خانة العدوان بسبب استخدام حق النقض (الفیتو)، تتولى 
ً للقرار االتحاد من أجل السالم الذي أصدر في تشرین الثاني –الجمعیة العامة النظر في تلك المسائل وھذا إعماال

الل أربعة وعشرون ساعة في دورة خاصة طارئة تعقد لھذا الغرض، بحیث أن تبحث الموقف خ –1950عام 
ً من إجراءات جماعیة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة من أجل إعادة السلم و األمن  توصى بما تراه مناسبا

  .الدولیین إلى نصابھما
إیجاد تسویة قانونیة حین حلت الجمعیة العامة محل مجلس األمن في  1956وقد تم ھذا وألول مرة عام 

لمشكلة العدوان الثالثي على مصر وفي معالجة األزمة المجریة، كما دعیت الجمعیة العامة إلى دورة خاصة 
إال أنھا فشلت  1967طارئة بعد فشل مجلس األمن في معالجة العدوان اإلسرائیلي على البالد العربیة في حزیران 

ً في إیجاد مخرج سلمي للموقف آنذ اك، مما یبرز الضرورة الملحة إلعطاء دفع جدید لمثل تلك ھي أیضا
المبادرات وفق إطار قانوني ینظم مثل تلك الحاالت ولو على سبیل الحصر بغیة تعزیز السالم الدولي وحمایتھ 

   عند الضرورة.                                                                                            
  . 226ص–: المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، المرجع السابقد/حمد عزیز شكري –
     .618ص–: القانون الدولي العام، المرجع السابقد/علي صادق أبوھیف –
اللجنة –تقوم الجمعیة العامة بعملھا عن طریق لجان أساسیة یحق لجمیع األعضاء أن یمثلوا فیھا وھي كآتي:  –)2(

األولى والتي تعني بالمسائل السیاسیة واألمن بحیث یدخل في اختصاصھا مسائل المتعلقة بتنظیم التسلح ونزع 
اللجنة الثانیة للشؤون االقتصادیة  –اللجنة السیاسیة الخاصة والتي تتقاسم واللجنة األولى أعمالھا –السالح
اللجنة الرابعة لشؤون الوصایة وتدخل في  –لثقافیةاللجنة الثالثة للشؤون االجتماعیة واإلنسانیة وا –والمالیة

اللجنة  –اللجنة الخامسة للشؤون اإلداریة والموازنة –اختصاصھا شؤون األقالیم غیر المتمتعة بالحكم الذاتٍي 
إضافة إلى اللجنة العامة التي تتألف من رئیس الجمعیة العامة ونوابھ ورؤساء اللجان  –السادسة للشؤون القانونیة

ً أثناء الدورة لتشرف على حسن سیر أعمال الجمعیة العامة.الس   بع الرئیسیة وھي تجتمع  مرارا
 .  227ص–: المدخل إلى القانون الدولي العام (وقت السلم)، المرجع السابقد/حمد عزیز شكري –
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 ذات الطابع األمنيفي المیادین التي تعزز االستقرار الدولي في جوانبھ  ،الدولي

  .)1( واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة

الحظ ھو أن فترات انعقاد جلسات الجمعیة العامة لألمم المتحدة إال أن الشيء الم 

األھداف  والتي تعد غیر كافیة لتحقیقفي دورة واحدة خالل السنة محدودة إذ تنحصر 

وتعزیز السلم واألمن  المرجوة منھا، فالّبت في مختلف المسائل ذات الصلة الوطیدة

في الكثیر من األحیان إلى میعاد االنعقاد المقبل ما لم یستدعى المجلس  لجالدولیین تؤ

الجمعیة العامة أمام ائق وضع أعضاء علعقد جلسة طارئة، ھذا الوضع كان بمثابة 

ھ مھمة المداومة على شكل نوني جدید ُتكفل لمركز قا إیجاد مخرج منھ بإنشاء ضرورة

لألمم  جمعیة مصغرة، تعمل على إبقاء كل مـن األمین العام وأعضاء الجمعیة العامة

  .   )2( على إطالع دائم بجل المستجدات إلى غایة االنعقاد المقبل لجلساتھ المتحدة

                                                             
لالستقرار ونشوب لقد جاء النص على ھذه المقاصد بالمیثاق على اعتبار أنھا من بین المسببات الرئیسیة  –)1(

ً على  الحروب والناتجة عن التفاوت في تلك العوامل االقتصادیة واالجتماعیة وعدم المساواة بین الدول، منوھا
ً لتحقیق السالم العالمي، والنھوض بكافة السبل  ً متكامال ضرورة تشجیع مظاھر التعاون الدولي باعتبارھا منھجا

كل الدولیة ذات الطابع االقتصادیة واالجتماعیة والصحیة وما یتصل التي من شأنھا بعث الحلول لمختلف المشا
 ً بھا، وتعزیز التعاون الدولي في مجاالت الثقافة والتعلیم حیث تعھدت الدول األعضاء بالھیئة بتحقیق ذلك عمال

لتحقیق تلك من المیثاق، التي تخول الدول التصرف منفردة أو مشتركة وبالتنسیق واألمم المتحدة  56ونص المادة 
ً (الفصل التاسع من المیثاق). ً كامال   األھداف التي خصص لھا فصال

ً رئیس عرف بالمجلس االقتصادي واالجتماعي الذي أوكلت لھ تلك المھمة قصد بعث  منشئة بذلك جھازا
رام التعاون الدولي تحت إشراف ورعایة الجمعیة العامة، ولتجسید ذلك جاز للمجلس االقتصادي واالجتماعیة إب

اتفاقیات مع أیة وكالة من الوكاالت المتخصصة التي تضطلع نظمھا بتبعات دولیة، ذات صلة ومجاالت 
االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والتعلیمیة والصحیة، بحیث یصل المجلس بین تلك الوكاالت وبین ھیئة األمم 

ً لنص المادتین المتحدة على أن تعرض تلك االتفاقیات على الجمعیة العامة للمواف من  63و 57قة علیھا، تطبیقا
  نصوص المیثاق.

: النظریة العامـة للتدخل في القانون الدولي العــــام، دار دجلة، الطبعة د/عبد الفتاح عبد الــرزاق محمود –
    .  251،250ص ص–2009األولى، عمان األردن، 

لما كان انعقاد الجمعیة العامة وفق دورات سنویة والتي تعرض بھا مختلف المسائل ذات العالقة واختصاص  –)2(
ً من الدراسة والتحضیر قبل  الھیئة، والتي ال تتحمل طبیعتھا أي إرجاء إلى دورات مقبلة أو كانت تحتاج نوعا

ً على الجمعیة إنشاء ھیئة صغرى تنوب الجمعی ة العامة بین فترات انعقادھا بحیث تتولى مناقشتھا، كان لزاما
ً لقرار الجمعیة الصادر بتاریخ  الذي أنشأت بمقتضاه  13/11/1948النظر في تلك المسائل بتفویض منھا، تنفیذا

 Petite Assemblée (Commission Intérimaire Be L'assembléeما یعرف بالجمعیة الصغرى (
Générale لعامة التي تتكون من ممثل واحد عن كل عضو بالجمعیة العامة.اللجنة النائبة عن الجمعیة ا  

والتي تختص بالنظر في المسائل التي تحال علیھا من الجمعیة العامة وبإعداد وتحضیر المسائل التي 
 =، تعمل ھذه الجمعیة الصغرى لمدة سنة من تاریخ إنشائھا غیر أنھتطرح للعرض في دورات الجمعیة المقبلة
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  :الفرع الثاني

  .بموجب الميثاق  سلطات مجلس األمن في الحفـاظ على السلم واألمن الدوليين
  

یعد مجلس األمن الجھاز الرئیسي المعھود لھ مھمة الحفاظ على السلم واألمن   

یتألف المجلس واتخاذ كافة التدابیر العملیة التي من شأنھا تحقیق ذلك، إذ بإمكانھ الدولیین 

من فئتین تشكل التعداد النھائي ألعضائھ ھم األعضاء الدائمون والمتمتعین بحق الفیتو 

الوالیات المتحدة األمریكیة، وروسیا االتحادیة، المملكة البریطانیة العظمى وإیرلندا (

أما األعضاء المؤقتین وعددھم عشرة أعضاء تنتخبھم  ،)الشمالیة، الصین، وفرنسا

یمثلون وفق مندوب  ،)1( تین مع مراعاة التوزیع الجغرافي لدول العالمنلمدة سالجمعیة 

واحد بالمجلس یتولى فیھا مجلس األمن عملیة الّبت في مختلف المسائل ذات الصلة 

  .بما في ذلك مسائل نزع السالح )2(المباشرة ومواضیع حفظ السلم واألمن الدولیین

                                                                                                                                                                              
ألجل غیر محدد، ھذا األمر قوبل بالرفض  فترة بقائھا لمدة سنة أخرى لیتم في األخیر اإلبقاء علیھاتقرر تمدید =

والمعارضة من قبل روسیا والدول الموالیة لھا، على أساس أن نصوص المیثاق ال تسمح بإنشائھا بوجود مجلس 
بواجبھا وكان أول انعقاد الجتماعاتھا  األمن رافضة بذلك االشتراك بھا، ھذا لم یثني الجمعیة الصغرى من القیام

  نابت فیھ الجمعیة العامة في كل ما یحال علیھا من طرفھا. 1948ینایر  5بتاریخ 
كما تتولى دراسة وتحضیر موضوع أي نزاع أو موقف دولي قبل أن یقدم للعرض على الجمعیة العامة 

ً یكون أساس المناقشة أمامھا، كما تقرر الجم عیة الصغرى ما إذا كان ھناك ما یدعوا إلى دعوة معدة بذلك تقریرا
الجمعیة العامة إلى انعقاد في دورة خاصة فمن بین المسائل التي أحیلت علیھا قصد الدراسة، مثل مسألة 

، 1949التصویت أمام مجلس األمن بحیث قدمت اقتراحات أخذت بھا الجمعیة العامة في جلساتھا بتاریخ أبریل 
لوسائل الكفیلة بإنماء التعاون الدولي في المحیط السیاسي إال أنھ یحظر علیھا النظر في وكذلك مسألة دراسة ا

موضوع مطروح أمام مجلس األمن شأنھا في ذلك شــأن الجمعیة العامة مـا لم یحیل ھذا األخیر األمــر أمام 
  الحرب الكوریة. الجمعیة العامة، غیر أن الشيء المالحظ أن الجمعیة الصغرى لم تمارس أي نشاط منذ

  . 623ص–: القانون الدولي العام، المرجع السابقد/علي صادق أبوھیف –
: األمم المتحدة كیف...لماذا....، ترجمة د/عبد الفتاح المیناوي، ملتزمة بالطبع والنشر مكتبة د/ھارولد كورالندر –

 .362ص–النھضة المصریة، بدون طبعة، بدون سنة، القاھرة مصر
ً في توزیع المقاعد بمجلس األمن، حیث اتفق على  –)1( ً ھاما تلعب الدول من حیث التعداد والموقع اإلقلیمي دورا

أن تنال إفریقیا ثالث مقاعد كما خصص مقعدین آلسیا وكذا مقعدین ألوروبا الغربیة، ومقعدین ألمریكا الالتینیة 
الذي رفع بموجبھ التعداد الحالي  1965آب  31 ومقعدة ألوروبا الشرقیة، حسب آخر تعدیل الذي أقّر بتاریخ

  لمجلس األمن إلى ما ھو علیھ الیوم.
      .  230،229ص ص–: المدخل إلى القانون الدولي العام (وقت السلم)، المرجع السابقد/حمد عزیز شكري –
التصویت  لكل دولة سواء أكانت عضو دائم أو مؤقت في المجلس صوت واحد تعبر عنھ، غیر أن مسألة –)2(

ً من التعقید وجب فیھا التفرقة بین التصویت في المسائل اإلجرائیة والمسائل الموضوعیة، حیث  تكتسي نوعا
من المیثاق على أن القرارات التي تخص المسائل اإلجرائیة تصدر بأغلبیة األصوات المعبر  27نصت المادة 

 =ء الدائمین أو المؤقتین، أما المسائل الموضوعیةأعضاء وھذا دون تمییز بین األعضا 9عنھا في المجلس بنسبة 
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اتخذ مجلس األمن التابع لألمم المتحدة باإلجماع  2004نیسان/أبریل  28ففي   

، وھذا بموجب الفصل السابع من )1( الذي أنشئ لجنة أوكلت لھا ذات المھمة 1540القرار 

میثاق األمم المتحدة وھو القرار الذي یؤكد أن انتشار األسلحة النوویة والكیمیائیة 

ً للسلم واألمن الدولیین،  ً والبیولوجیة ووسائل إیصالھا تشكل تھدیدا ویفرض القرار التزاما

بوضع ضوابط لمنع االنتشار تلك األسلحة وطنیة على جمیع الدول باعتماد تشریعات 

ً  ،)2(بھا محلیة قصد منع االتجار غیر المشروع ً بذلك سبل التعاون الدولي مؤیدا مشجعا

بذلك للمعاھدات المتعددة الطراف التي تھدف إلى انھاء وجود أسلحة الدمار الشامل، 

والحقوق المكفولة في  1540أي من االلتزامات الوارد في القرار شریطة أال تتعارض 

النتشار النووي وغیرھا من اتفاقات المتصلة وأسلحة الدمار الشامل، أو أن معاھدة عدم ا

  یعدل من مسؤولیات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة ومنظمة حظر األسلحة الكیمیائیة.

ً  مجلس األمن یعدو ً عن أعضاء األمم المتحدة في أدائھ لواجباتھأیضا المتصلة  نائبا

فال تطرح المسائل ذات الصلة واختصاصاتھ األصیلة  ،بحفظ السلم واألمن الدولیین

بدأ  ،المیثاق اء اإلجراءات المنصوص علیھا فيإال بعد استوف للنظر فیھا وبصفة مباشرة

التنظیمات أو  ل علىاكمع امكانیة االت الحلول السلمیة انتھاجالنزاع على  حث أطرافب

                                                                                                                                                                              
أعضاء منھا أصوات الدول دائمة العضویة متفقة یمتنع فیھ عن التصویت طرفا النزاع بما في  9فتصدر بأغلبیة =

  ذلك الدول األطراف في النزاع.
  .578ص–: القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ولــید بیطار –
 .623،622ص ص–القانون الدولي العام، المرجع السابق :د/علي صادق أبوھیف –
ً بالقرار وثائق األمم المتحدة:  –)1( )، ھیئة األمم 2004(1540نزع السالح، لجنة مجلس األمن المنشأة عمال

  .2004المتحدة، نیویورك والیات المتحدة األمریكیة، 
– http://research.un.org/ar/docs/disarmament/sc 

وما اتخذه من قرارات الحقة مرتبطة بذات القرار جمیع الدول إلى  1540لس األمن من خالل القرار دعا مج –)2(
للجنة، وعالوة على ذلك شجع مجلس األمن في قراره  1540تقدیم تقریر عن الخطوات التي اتخذتھا لتنفیذ القرار

اضافیة عن تنفیذھا للقرار  ) الدول على تقدیم معلومات2016( 2325) وكذا القرار رقم 2011( 1977رقم 
 115)، بشكل طوعي بما في ذلك قوانینھا ولوائحھا لممارستھا الفعالة في ذات المجال حیث قدمت 2004( 1540

دولة عضو معلومات اضافیة، كما تشجعت تلك القرارات الدول على اعداد خطط العمل الوطنیة على أساس 
من ھذه  35)، وقد تقت اللجنة 2004( 1450الرئیسیة للقرار رقم طوعي لرسم أولویاتھا وخطط لتنفیذھا األحكام 

  الخطط حتى اآلن وتقوم العدید من الدول حالیا بإعداد أو تحدیث خطط العمل الوطنیة الخاصة بھا. 
ً بالقرار 1540اللجنة  – )، ھیئة األمم المتحدة، 2004(1540: التنفیذ الوطني، لجنة مجلس األمن المنشأة عمال

  .2016الوالیات المتحدة األمریكیة،  نیویورك
–http://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/general-information.shtml 
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لمیة ودون الخروج عن أحكام ، في وضع حد للنزاع وفق الطرق السالوكاالت االقلیمیة

 35و 34عمال والمواد  ، دون أن یؤثر ھذا على مھام مجلس األمنمن المیثاق 52المادة 

في الھیئة أن تنبھ المجلس وكذا  یحق لكل دولة عضو أو غیر عضو كما، )1(من المیثاق 

، بحیث )2(إلى أي نزاع أو موقف من شأنھ أن یؤدي إلى احتكاك دولي ،الجمعیة العامة

ً من توصیات تساعد على التعامل السلیم  وفي أي مرحلة كانت  معھایقّر ما یراه مناسبا

الطبیعة القانونیة على محكمة العدل الدولیة كما  ، مع توصیاتھ بإحالة النزاعات ذواعلیھ

  .)3( على حسن تنفیذ أحكامھا بالتعاون والجمعیة العامةالمجلس یسھر 

كان قد وقع عمل من أعمال العدوان والتھدید للسلم أو كما لھ أن یقرر ما إذا  

حة لتنفیذ وما یتوجب اتخاذه من تدابیر التي ال تقتضي استخدام القوة المسل ،اإلخالل بھ

كذا و ،وكذا وقف الصالت االقتصادیةقطع العالقات الدبلوماسیة  تشتمل أو قد ،قراراتھ

المواصالت الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة والبرقیة بصفة كلیة أو جزئیة، على أن 

وفي حالة ما إذا ارتأى  ،األمم المتحدة تطبیق ھذه التدابیر في األعضاء منیطلب المجلس 

أنھا ال تكفي لحفظ السلم واألمن الدولیین أو إعادتھما إلى نصابھما، جاز لھ أن یستخدم 

، في حال ما )4( یة والبحریة والبریة التي تضعھا الدول األعضاء تحت تصرفھالقوة الجو

إذا وقع عمل من أعمال العدوان أو التھدید للسلم أو اإلخالل بھ باعتبار أن لھ السلطة 

                                                             
 )1(  – Odette Gertrude Ehsan: La Subsidiarité dans le Maintien de la Paix et de la 

Sécurité en Afrique, analyse de la relation entre le conseil de sécurité des nations 
unies et le conseil de paix et de sécurité de l’union africaine,Editions Publibook, 
france 2015,  P 17, 18. 

ً في النزاع  –)2( فیما یخص الدول غیر األعضاء في الھیئة یجوز لھا تنبیھ مجلس األمن في حالة ما إذا كانت طرفا
المسبق االلتزام بما یصدر من قبلھ (مجلس األمن) من حلول سلمیة والواردة في نصوص  على أن تبدى رضاھا

المیثاق، كما یحق للدول األعضاء في الجمعیة العامة غیر األعضاء في المجلس أن یسھموا في مناقشة أیة مسألة 
ً أن تعتبرھا ھامة بالنسبة لھا بشرط أن یقرھا المجلس ودون أن یكون لھا حق التصویت، وا لجدیر بالذكر أیضا

المجلس لھ صالحیة دعوة ھیئات لیست بدول بالمعنى الصحیح، وخیر مثال على ذلك حینما تم توجیھ الدعوة إلى 
  الھیئة العربیة العلیا والوكالة الیھودیة قصد مناقشة وجھتي النظر المختلفتین حول القضیة الفلسطینیة.

  .  230ص–: المدخل إلى القانون الدولي العام (وقت السلم)، المرجع السابقد/حمد عزیز شكري –
 .579ص–: القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ولــید بیطار –
 .231ص–: المدخل إلى القانون الدولي العام (وقت السلم)، المرجع السابقد/حمد عزیز شكري –)3(

)4(  –Wael Badawi: Les Opérations de Maintien de la Pix en Europe: Essai d’évaluation 
et de prospective à la lumiére du cas de la Bosnie-Herzégovine, UCL Presses 
Universitaires De Louvain-la-Neuve, Belgique, 2003.  p27 28 



 السلم واألمن الدوليين.   حفظلوقف السباق التسلحي النووي وبعث التنمية كبديل  الباب األول: 
 .دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي ووضع البدائل عنه.الفصل الثاني: 

105 

 

الكاملة في تقدیر ذلك، على أن تقوم ھذه القوات بكل العملیات المطلوبة ومنھا أعمال 

نظام ل اعمالي ضد المعتدي في إطار ممارسة سلطة الردع أو أي إجراء حرب ،)1(الحصار

لقیام بمھام الوصایة على المناطق ، ل)2(دونما انتقاص لسیادة الدول ن الجماعياألم

  .)3( باسم األمم المتحدة االستراتیجیة

على الرغم من مرور أكثر من ستة عقود من الزمن على إنشاء ھیئة األمم      

ا تحملھ مـن أھداف ذات امتداد سیاسي لمـ المتحدة التي أرید بھا أن تكون ھیئة عالمیة،

واقتصادي اجتماعي وثقافي تطال أبعاده اإلنسانیة جمعاء، بحیث صیغت تلك األبعاد في 

اق استھلت بمھمة الحفاظ على السلم واألمن الدولیین التي أربع أھداف رئیسیة حددھا المیث

الرئیسیة لباقي المقاصد، والعمل على تنمیة العالقات الودیة بین األمم بتشجیع  عد الدعامةت

التعاون الدولي في ّجل المیادین االقتصادیة واالجتماعیة  بما یكفل احترام حقوق اإلنسان، 

                                                             
ألمن الدولیین تتعھد فیھ جمیع الدول ولكي یتسنى لمجلس األمن للقیام بھذه العملیات ویساھم في حفظ السلم وا –)1(

األعضاء في األمم المتحدة أن یضعوا تحت تصرفھ وبناًء على طلبھ، وبموجب اتفاقات خاصة ما یلزم من قوات 
مسلحة ومساعدات وكذا التسھیالت الالزمة والضروریة ومن بینھا حق العبور للقوات المسلحة، بحیث تحدد 

ومدى استعدادھا واألماكن التي ترابط فیھا وتجري المفاوضات إلبرام ھذه االتفاقات عدد القوات وأنواعھا 
ً، وإذا قرر  االتفاقات بین مجلس األمن وبین الدول األعضاء التي تصادق علیھا وفق األوضاع المقررة دستوریا

القرار الذي  المجلس استخدام القوات المسلحة فإنھ یطلب من الدول التي تقدم وحدات في أنھا ال تشرك في اتخاذ
  یصدرھا المجلس والمتعلق باستخدام ھذه القوات.

بحیث یضع المجلس الخطط الحربیة بتنسیق ولجنة األركان الحرب التي تساعده في جمیع المسائل 
المتصلة باستخدام القوة الموضوعة تحت تصرفھ وقیادتھ وتكون مسؤولة عن توجیھ االستراتیجي لھذه القوات، 

ان للحرب من رؤساء أركان حرب األعضاء الدائمین في مجلس األمن وتبادر الدول وتتشكل لجنة األرك
األعضاء التي تقدم المعونة للمساعدة على تنفیذ التدابیر التي یتخذھا مجلس األمن، إال أن المیثاق بالرغم من أنھ 

إال أنھ ال ینتقص  یعھد إلى مجلس بمسؤولیات حفظ السلم واألمن الدولیین ویضع تحت تصرفھ قوات عسكریة،
من الحق الطبیعي للدول في الدفاع عن نفسھا إذا اعتدت دولة على احد أعضاء األمم المتحدة إلى أن یتولى مجلس 

  األمن بنفسھ االضطالع بمسؤولیة اتخاذ التدابیر التي تكفل إعادة الوضع إلى نصابھ الطبیعي. 
  .                                     669ص–السابق : القانون الدولي العام، المرجعد/علي صادق أبوھیف –
 . 580، 579ص ص –: القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ولــید بیطار –

)2(  – Maurizio Arcari, Louis Balmond: La Sécurité Collective entre Légalité et Défis à 
la Légalité,Giuffré Editore, 2008 P 71. 

 .231ص–: المدخل إلى القانون الدولي العام (وقت السلم)، المرجع السابقد/حمد عزیز شكري –)3(
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العمل على تنسیق تلك الجھود المبذولة لتحقیق تلك وبغیة تحقیق ذلك كان على الھیئة 

  .)1( المشتركة األھداف

فإن أجزمنا بفرضیة العالمیة من حیث التكوین تقتضي بطبیعة الحال أن تفتح  

راءات ٍد أو شرط، غیر أن المیثاق حصر إجالھیئة باب العضویة لكافة الدول بدون قی

الشروط الشكلیة والموضوعیة،  العضویة للدول غیر األعضاء بتوفر مجموعة من

ً بالھیئة من عدمھ األمالواجب توفرھا في الدولة لتصبح ب ر الذي یعد عقبة ذلك عضوا

تتمتع التي  ،)2( حقیقیة أمام تجسید الغایة الرئیسیة وھي الوصول بھذه الھیئة إلى العالمیة

ل دولة بشكل كامل كما تحترم فیھا سیادة ك ،فیھا الدول األعضاء بنفس القدر من المساواة

غیر منقوص، التي تفرض عدم التدخل في شؤونھا الداخلیة إال أن الواقع یكشف لنا 

 ً   .العكس ذلك تماما

على رغم من افتقار المیثاق لنص صریح یمنح للھیئة القدرة على التدخل في و 

الباب واسع للتأویل والتبریر فیما  تالشؤون الداخلیة للدول، ففكرة النص من عدمھ فتح

تقدم علیھ ھیئة األمم المتحدة من تدخالت في الشؤون الداخلیة للدول، ھذا المسلك وجد 

                                                             
)1(–  ً ً ونص الفقرة الرابعة من المادة األولى من المیثاق األممي، والتي تقضي بضرورة جعل الھیئة مرجعا عمال

  لتنسیق أعمال األمم المتحدة وتوجیھھا نحو إدراك ھذه الغایات المشتركة.  
  ، ھیئة األمم المتحدة، المرجع السابق.میثاق األمم المتحدة –

– http://www.un.org/ar/documents/charter /  
لم یحدد المیثاق كیفیة قیام الممثلین والمندوبین بتمثیل دولھم وإنما ترك ذلك للنظام الداخلي للجمعیة العامة  –)2(

وأسماء أعضاء الوفد إلى األمین العام، قبل افتتاح موعد الدورة الذي حدد ذلك بأن تقدم وثائق التفویض الممثلین 
بمدة ال تقل عن أسبوع واحد ویجب أن تكون ھذه الوثائق صادرة بحسب النظام الدستوري والقانوني للدولة، على 

ین أن تصدر من إحدى السلطات التالیة إما رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو وزیر الخارجیة، بحیث یحیل األم
العام ھذه الوثائق إلى لجنة یطلق علیھا اسم لجنة وثائق التفویض والتي تتألف من تسعة أعضاء تعینھم الجمعیة 

  العامة بناء على اقتراح من األمین العام.
وتنتخب اللجنة أعضاء مكتبھا وتتولى فحص وثائق اعتماد الممثلین وتقدیم تقاریرھا إلى األمین العام، 

لتصدیق یعد كل وفد ممثال لدولتھ لیس في الجمعیة العامة وإنما في جمیع أجھزة األمم المتحدة وبعد قبول وثائق ا
بما في ذلك حق المناقشة في مجلس األمن إذا ما سمح لھ بالمناقشة، ویجب التنبیھ إلى أن ھذا التفویض ال یعني 

كل دورة، أي في كل سنة ال بد من تفویض قبول دولة في األمم المتحدة بل قبول تمثیل الوفد الذي یمثل الدولة في 
جدید للوفد الذي یمثل الدولة وفي حالة ما إذا اعترضت دولة ما على وفد دولة أخرى، فإن وفد ھذه الدولة یحتل 

  مكانة مؤقتة في الجمعیة العامة لحین أن تقدم لجنة الفحص وثائق االعتماد الممثلین وتبت الجمعیة في ذلك.  
: األمم المتحدة الجزء الثاني أجھزة األمم المتحدة، دار الحامد للنشر، الطبعة األولى، لفتالويد/ سھیل حسین ا –

 . 36،35ص ص–2011عمان األردن، 
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التأیید في بعض من اآلراء االستشاریة الصادرة عن محكمة العدل الدولیة، التي ذھبت 

ً بمإلى الحكم بأن تحدید أھد ً ھاما ر نصوص المیثاق، كان في تفسیاف المنظمة یلعب دورا

تحقیق تلك  دام كافة الوسائل المشروعة یمكن طریقھاوفي سبیل ذلك تستطیع استخ

 ،غلب نصوص المیثاقأعلى اعتبار أن  كوإن لم یوجد نص صریح یقّر بذل ،دافاألھ

جاءت عبارة عن أھداف موزعة بین الدیباجة والمادة األولى، بإضافة إلى العدید من 

من تلك األھداف ذات أولویة من حیث التجسید، غیر  جاءت مستوحاة التيالمواد المتفرقة 

من قبل الدول  فیھا تلك المسائل تستغلالحاالت والسوابق الدولیة ا أنھ وفي الكثیر من

  .)1( الكبرى دائمة العضویة خدمة لمصالحھا الشخصیة

                                                             
كانت الوالیات المتحدة األمریكیة واالتحاد السوفیاتي آنذاك أبرز دولتین جسدت ھذا المفھوم إلى غایة الیوم  –)1(

خیر كل من الفصلین السادس والسابع من المیثاق لخدمة مصالحھما، وسوابق بحیث دفعت كالتھما الھیئة إلى تس
ً رغم وجود مسوغ قانوني یخول لھا التدخل لفض نزاع قائم، واألمر في ذلك  ً سلبیا كثیرة وقفت فیھا الھیئة موقفا

لفظ النزاع أو عائد بطبیعة الحال إلى إحباط تلك الدولتین أي محاولة الغرض منھا اتخاذ قرار یقضي بالتدخل 
ً آلثاره المرجوة، لذا  إنھاء موقٍف ما، شریطة اتفاق ھذین القطبین أو حیاد أحدھما على األقل لیكون التدخل محدثا
فاتفاق أو انعدام مصالح الدول الكبرى صاحبة حق الفیتو أمر ال غنى عنھ لتولي الھیئة مھام الحفاظ على السلم 

ام السابق بطرس بطرس غالي بقولھ "لم تكن األمم المتحدة تقوم بمھامھا في واألمن الدولیین حیث أكد األمین الع
حفظ السلم خالل سنوات الحرب الباردة إال عندما تسمح الدول العظمة بذلك والتي كانت تقتصر مھمتھا على 

  عملیات مراقبة وقف إطالق النار".
التي تخول التعامل وكافة األسباب التي  فإن كان الحفاظ على السلم األمن الدولیین من بین أھم المقاصد 

من شأنھا أن تھدد السلم بقمع كل أعمال العدوان، تلك األھداف المعلن عنھا كانت محل انتھاك صارخ وفاضح 
ً فیھ، نذكر منھا على سبیل المثال ال الحصر تسویة حقوق الشعوب التي  لبنود المیثاق كانت فیھ الھیئة طرفا فاعال

عن الجمعیة  181ر المصیر حیث طبقت الھیئة ھذه المقاصد حینما أصدرت قرارھا رقم تسعى إلى حق تقری
القاضي بتقسیم "فلسطین" بین الیھود والعرب، وتدخلھا أیضا في دولة "الكونغو" في النزاع  1947العامة عام 

ً عندما أوقفت البث اإل ذاعي للحكومة المركزیة الدائر بین الحكومة الشرعیة وحكومة االنفصالیة المدعومة بلجیكیا
  مع غلقھا لمطاراتھا مستثنیتا البث اإلذاعي للحكومة االنفصالیة ومطارھا من تلك اإلجراءات.

زد على ذلك ما قامت بھ الوالیات المتحدة األمریكیة من تدخل عسكري مباشر بقیادة ماك آرثر في 
رئیس الھاییتي المخلوع "جون ارسیتید" إلى بإعادة ال 1994كوریا تحت رایة الھیئة األممیة كذا قیامھا عام 

 1998منصبھ بعد االنقالب العسكري ضده، مع عدا شجبھا لقانون الصادر بالوالیات المتحدة األمریكیة بتاریخ 
ً في نتائج االنتخابات في فلسطین وموقفھا الرافض  الذي یقضي بإسقاط نظام الحكم في العراق وتدخلھا أیضا

م في فلسطین زد على ذلك معارضة الوالیات المتحدة على لسان نائب رئیسھا "جون لتولي حركة حماس الحك
ً في المنطقة.  ً استراتیجیا   بایدن" امتالك باكستان للسالح النووي على الرغم من اعتبارھا حلیفا

ة والنشر، : األمم المتحدة وموازین القوى المتحولة في الجمعیة العامة، دار الطلیعة للطباعد/ كمیل ق.َداغر –
  .114،113ص ص–1978الطبعة األولى، بیروت لبنان، 

: األمم المتحدة الجزء الثالث (االنجازات واالتفاقات)، دار الحامد للنشر والتوزیع، د/ سھیل حسین الفتالوي –
 .                                                        266،265ص ص–2011الطبعة األولى، عمان األردن، 
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مم قانونیة مقنعة تستند إلیھا األ من الضروري أن تتوفر على مبررات لذا كان 

ً لتبریر تدخلھا كاالنتھاكات  ،حدةالمت صارخة لحقوق اإلنسان وإال أصبح ھذا التدخل خرقا

ً إیاه في خانة األعمال غیر المشروعةل رغم من على ال ،)1( لنصوص المیثاق مصنفا

ً  طالت التي سوابق تاریخیة  في ،سیرة المنظمة منتقدة عجزھا في الكثیر من الحاالت سلبا

ھذا ال ینفي سجل  أن إالأویل أو اختراق، أھداف المیثاق منیعة ضد أي تعلى الحفاظ 

نجازات تحتسب لھا ال علیھا في سعیھا الجھید والمتواصل في نشر اإلبالمنظمة الحافل 

ثقافة التحرر، وتشجیع الشعوب المستعمرة على افتكاك حریتھا على اعتبار أن انتھاك حق 

  ة.غة الخطورتقریر المصیر یعد جریمة دولیة بال

ن الحاالت في شؤون الدول تدخلت األمم المتحدة في الكثیر موعلى ھذا األساس  

أنغوال، موزنبیق، (المنتھكة لھذا الحق، كتدخلھا في المستعمرات البرتغالیة آنذاك وھي 

ومات الدول التوقف الفوري من حك 1962حیث طلبت الجمعیة العامة عام  ،)غینیا بیساو

مارس رار القمع المقد تسمح باستم البرتغالیة، مما مساعدات إلى الحكومةال أي عن إرس

ن رفضت البرتغال تلك ضد حركات التحرر في تلك المناطق الساعیة إلى االستقالل بعد أ

رار عن مجلس ر قوصد عدات العسكریة بعدمنع تورید األسلحة لھا والم المطالب، حیث

ً ؤیدن ماألم استمرت الجزاءات إلى غایة سقوط النظام عقب  وقدالعامة،  مساعي الجمعیةل ا

شعوب المستعمرات البرتغالیة لالذي ترتب عنھ منح االستقالل ل ،1974ثورة نیسان 

                                                             
نا استحالة مطلقة بعدم قدرة لو أخذا نص الفقرة السابعة من المادة الثانیة من حیث مفھومھا الواسع لوجد –)1(

ً لمبدأ المساواة في السیادة  ً كما ذكرنا آنفا ً أصیال الھیئة على التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، والذي یعد ناتجا
ً ونص الفقرة األولى من نفس المادة بحیث یحق للدول التمسك بھ والمطالبة باحترامھ، إال أن اللجنة الفنیة  عمال

سان فرانسیسكو ذھبت إلى اعتبار أن دیباجة المیثاق ونصوص المادتین األولى والثانیة المتعلقة  األولى في مؤتمر
  باألھداف، وباقي نصوصھ عبارة عن كٌل ال یتجزأ یجعل تطبیق إحداھا یستند على األخرى.

ر عنھا إھدار األمر الذي یدفعنا إلى إعدام فرضیة تطبیق الفقرة السابعة من المادة الثانیة في حالة ما ینج
ً لذات الفقرة على العكس من ذلك یمكن لھا أن  لبقیة مبادئ األمم المتحدة، لذا فتدخلھا لحمایة أھدافھا ال یعد خرقا
تستمد أساسھا القانوني في التدخل من ذات المادة والفقرة، على أساس أنھ یحرم على الھیئة التدخل في المسائل 

لسلطات الداخلیة للدول، وبمفھوم المخالفة أن الھیئة تستطیع التدخل في الداخلیة التي ھي من صمیم اختصاص ا
كل مسألة ال تعد من صمیم ذلك االختصاص المسند للسلطات الداخلیة ذات العالقة وأھدافھا، على اعتبار أن تلك 

منح تلك المسائل أو األھداف تخرج من دائرة اختصاص الداخلي للدول فور رضاھا االلتزام وبنود المیثاق ت
المسائل الصفة الدولیة مما یقید حریتھا بتخلي اإلرادي على جزء من سیادتھا إلى المجتمع الدولي الذي یفسر على 

  أنھ ترخیص لألمم المتحدة بالتدخل لحمایة وتحقیق أھدافھا.
 . 264ص–ع: النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام، نفس المرجد/عبد الفتاح عبد الرزاق محمود –
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 األمن مجلسالعامة أو  سواء من الجمعیةمالحظ أن أغلب القرارات الصادرة وال ،بإفریقیا

بل بقیة  التدخل العسكري، لم تصل إلى حد ذات العالقة ومبدأ الحق في تقریر المصیر

  . )1( تراوح بین العقوبات االقتصادیة والسیاسیة والدبلوماسیة

المراد لھا أن تكون علیھ  كانةمإلى ال مما یعزز الطرح الرامي إلى الرقي بالمنظمة

ً كل البعد عن األطماع الشخصیة لبعض الدول والذي یقتضي  كمنظمة عالمیة، بعیدا

ا األعضاء على قدر كافي من المساواة، بإلغاء كل مظاھر بطبیعة الحال أن یصبح فیھ

دون األخرى والقائم على أساس  التمییز فیما بینھا على غرار حق الفیتو الممنوح لدولٍ 

جذریة یكون  تالتفرقة بین الدول دائمة العضویة والدول غیر الدائمة، باعتماد تعدیال

 أن تطال المراكزمكن یتعدیالت موضوعھا المیثاق بعد أن برزت ضرورة ملحة لذلك، 

                                                             
كما ال یقتصر تدخل األمم المتحدة في فرض المقاطعة االقتصادیة والسیاسیة والدبلوماسیة للدول الرافضة  –)1(

لسیاسة المنظمة وقراراتھا ذات الصلة وحق تقریر المصیر، بل تستطیع التدخل قصد إجراء استفتاء مفاده 
لھا، فلحظة بدأ الھیئة بتنفیذ نظام الوصایا كإجراء حصول تلك الشعوب غیر المتمتعة بالحكم الذاتي على استقال

 ً تمھیدي ترتب فیھ األمور الستفتاء تقریر المصیر حیث وضعت عشرة أقالیم، تحت ھذا النظام والتي كانت قبال
  تحت نظام االنتداب أثناء والیة العصبة لتنتقل إلى نظام الوصایة الدولیة كما حصلت تلك األقالیم على استقاللھا:

 لتتحد مع غانا المستقلة. 1956إقلیم توجال ند: تحت اإلدارة البریطانیة لینظم استفتاء تقریر المصیر عام  -
  تحت اسم دولة التوغو.                                1960إقلیم توجال ند: تحت اإلدارة الفرنسیة لتصبح دولة مستقلة عام  -
لتطلق على نفسھا  1960فرنسیة والتي حازت على استقاللھا عام الكامیرون: والتي كانت تحت اإلدارة ال -

                               جمھوریة الكامیرون.                                                                                                           
لتعرف باسم  1960لیة بحیث حازت على استقاللھا عام أرض الصومال: والتي وضعت تحت الوصایا االیطا -

        جمھوریة الصومال، أما الصومال البریطانیة فقد منحتھ بریطانیا حریتھ لینضم إلى الدولة الجدیدة.                                   
والذي نتج عنھ  1961ء عام الكامیرون: والتي كانت تحت اإلدارة البریطانیة  فبعد استفتاء إجراء االستفتا -

 انضمام الجزء الشمالي منھ إلى نیجیریا، مع اتحاد الجزء الجنوبي مع جمھوریة الكامیرون.
لتصبح  1961من آیار  8ساموا الغربیة: والتي وضعت تحت رعایة دولة نیوزیلندا لیجري االستفتاء بتاریخ  -

ً من كانون الثاني عام   .1962دولة مستقلة اعتبارا
 . 1961جانیقا: تحت الوصایا البریطانیة لتستقل عام تن -
 .1962رواندا و أور وندي: واللتان وضعتا تحت الوصایا البلجیكیة لتصبح دولتین مستقلتین عام  -
أما كل من إقلیم "غینیا الشرقیة" وكذا إقلیم "ناورو" اللذان وضعا تحت الوصایا االسترالیة، وكذا إقلیم "جزر  -

 ي وضع تحت وصایة الوالیات المتحدة األمریكیة، فلم یتغیر وضعھما.                            الباسفیك" الذ
كما طال نظام االستفتاء قصد تقریر المصیر المجموعات البشریة داخل دولة ذات السیادة الكاملة بعد أن             

، ومثل ما وقع في 1999الشرقیة عام  كان یقتصر على األقالیم موضوع تحت الوصایة، مثل ما قع في تیمور
  .2011السودان عام 

ص ص –: النظریة العامة للتدخل في القانون الدولي العام، المرجع السابقد/عبد الفتاح عبد الرزاق محمود –
248 ،249.  

 .360،359ص ص–: األمم المتحدة كیف؟..,ولماذا؟...، المرجع السابقد/ ھارولد كورالندر –
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مثلھا  داخل المجلس، الفیتو"االعتراض "حق أن یصبح لھا القانونیة للدول غیر الدائم ك

في ذلك مثل الدول الدائمة مع جعل فعالیتھ موقوفة على شرط تحقق نصاب معین لینتج 

المسؤولیة روح ل األعضاء بالمجلس باآلثار المنتظرة منھ، األمر الذي یشعر كافة الدو

 ع تزوید الجمعیة العامة بالسلطاتمفیما یخص القضایا المصیریة،  مالملقاة على عاتقھ

  إلى جانب مجلس األمن بشكل متكامل.    للنھوض بمھام حفظ السلم واألمن الدولیینالكافیة 

  : المطلب الثاني
  نزع السالح.مجاالت  في  المساعدة لهيئة األمم المتحدة  اللجان الدولية  

  
ذات  بالمھامإلى االضطالع  تسعى ھیئة األمم المتحدة وعبر أجھزتھا المختلفة  

مع العمل  كاملةوشاملة  بصفة تجسید تلك األھدافلسالح، إلى غایة میادین نزع او الصلة

لیة المرجوة اعفبال ، كل ھذا ال یمكن لھ أن یتحققكخطوة أولى على ضمان عدم انتشارھا

نقاط الخالف  خطيعلى تالقدرة  نحھمتم ، التيالدول األعضاء إرادة جادة من قابلھتإذا لم 

فإن كانت الجمعیة العامة ، األمنمواضیع خدمة لبینھا فیما آرائھم وتوفق  بذلك وحدلت

ومجلس األمن الھیئتین الرئیسیتین التي عھد لھما المیثاق مھمة الحفاظ على األمن والسلم 

في تحقیق تلك الغایات  من شأنھا أن تساعد لطة العتماد أجھزةالدولیین، فقد منحھما الس

  . )1(المرجوة 

                                                             
ة العامة ومجلس األمن الجھازین الرئیسیین للھیئة والتي عھد لھما المیثاق مھمة الحفاظ على السلم تعد الجمعی –)1(

من المیثاق أیة مسألة  11و 10واألمن الدولیین وفق نظام متناسق، بحیث تناقش الجمعة العامة وفق نص المادة 
نصوص علیھا فیھ أو وظائفھا، كما لھا أو أمر یدخل في نطاق ھذا المیثاق أو یتصل بسلطات فرع من الفروع الم

ً في تلك المسائل، من بینھا المبادئ العامة  أن توصى أعضاء الھیئة أو مجلس األمن أو كلیھما بما تراه مناسبا
للتعاون لحفظ السلم واألمن الدولیین بما في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السالح وتنظیم التسلح كما لھا أن تقدم 

  مة فیما یخص ھذه المسائل إلى األعضاء أو مجلس األمن أو إلى كلیھما.التوصیات الالز
على أن تحیل الجمعیة العامة جل المسائل التي تستدعي القیام بعمل ما اتجاھھا على مجلس األمن قبل 
 بحثھا أو بعدھا، مسترعیة بذلك انتباه المجلس لكل موقف یحتمل أن یعرض السلم لألمن الدولیین للخطر إال أن
ھذه الصالحیات تتوقف فور مباشرة المجلس وظائفھ المستمدة من المیثاق، في مواجھة نزاع أو موقف ما إذ ال 
یجوز  للجمعیة العامة تقدیم توصیاتھا ما لم یطلب المجلس ذلك صراحة، على أن یخطر األمین العام للجمعیة 

ھا بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم واألمن العامة األعضاء بعد موافقة المجلس في كل دورة من أدوار انعقاد
الدولیین التي تكون محل نظر مجلس األمن، كما یخطر األعضاء األمم المتحدة إذا لم تكن الجمعیة في دور 

ً ونص المادة     =من المیثاق. 12انعقادھا، بفراغ مجلس األمن من النظر في تلك المسائل بمجرد انتھائھ منھا عمال
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حدة باعتبارھا لجنة مساعدة لھا تعنى اللجنة األولى لألمن التابعة لھیئة األمم المت  

االھتمام بمسائل تھم حفظ السلم واألمن الدولیین، ومن بین أھم تلك المسائل المعقودة  تعنى

على شاكلة  تأتيتدابیر  إذ تعتمد لذلك ،للجنة األولى لألمن ھي مسائل نزع السالح

ة بعد أن یقدم ھذا المقترح إلى الجھفي أغلب الحاالت التزامات دولیة  مقترحات تصبح

     .(الفرع األول) المعنیة

تعد ھیئة نزع السالح لجنة تابعة لھیئة األمم المتحدة حیث تعمل مثل سابقاتھا   

 ةلجن السالح فھل تعد ھیئة نزعتحت مظلتھا ودون الخروج عن الھداف المسطرة لھا، 

لتكوین وطریقة العمل باإلضافة أم تختلف عنھا من حیث ا ،مشابھة للجنة األولى لألمن

ّرب (الفرع الثاني).ھي یثور التساؤل حول أي من األجھزة األممیة  إلى ذلك   أق

سعیھا  أثناءمن بین اللجان التي أنشأتھا ھیئة األمم المتحدة یعد مؤتمر نزع السالح   

جل إنھاء وجود أسلحة الدمار الشامل، وقد عمل المؤتمر منذ نشأتھ إلى الحفاظ على أمن 

ذا بالعمل على القضاء على أھم مھدداتھ الرئیسیة أال وھ ،مظاھر السلم واألمن الدولیین

ومالبسة إلى مؤتمر نزع السالح عن كثب لى التطرق إوھو التسلح األمر الذي یدفعنا 

  نشأتھ وطریقھ عملھ واختصاصاتھ (الفرع الثالث).

إن العبء الذي تحمل ھیئة األمم المتحدة لیس بالھین وأمر تجسیده لیس بالسھل   

ً وھي في أمس الحاجة إلى مساعدة والعون، وأكثر شيء  ً في أیضا یمكن أن یسھم إیجابا

حول ھذا الموضوع بین الدول على  ،السالح وتقریب وجھات النظرنزع نشر ثقافة 

من أجل نزع السالح ووقف السباق التسلحي بین الصعید اإلقلیمي، وما تقتضیھ من جھود 

ما یمكن أن نتوقعھ من مراكز األمم المتحدة للسالم ونزع ھذا  ،الدول ذات االمتداد الواحد

  السالح (الفرع الرابع). 

  

                                                                                                                                                                              
  ، ھیئة األمم المتحدة، المرجع السابق.  المتحدةمیثاق األمم  –=

          / http://www.un.org/ar/documents/charter–   
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  : الفرع األول
 م المتحدة.ـــألمهيئة ان التابعة لـــــاللجنة األولى لألم

 

 التحدیات ملة منجو إلى التعامل لألمم المتحدة األولى لألمن التابعة اللجنة تسعى

جل لي، بحیث تجابھ اللجنة الدو ومواضیع ونزع السالح على الصعیدذات الصلة 

ً على استقرارو السالمالتھدیدات التي یتعرض لھا  كما  ،المجتمع الدولي التي تؤثر سلبا

األمن  التي تطال نظام لتعامل ومختلف تلك التحدیاتلحلول المناسبة إیجاد ال تعمل على

الدولي، وذلك بالتعاون الوثیق ولجنة األمم المتحدة لنزع السالح وكذا مؤتمر نزع السالح 

لنظر في جمیع المسائل ذات الصلة ا بغیة لألمم المتحدة، ةتحت إشراف الجمعیة العام

سند الوفق ما تملیھ نصوص المیثاق الذي یعد بمثابة  ،بنزع السالح واألمن الدولي

  .قانوني تعتمده اللجنة في عالقاتھا وھیئة األمم المتحدةال

 ،لتعزیز مبادئ التعاون الدولي قصد حفظ السلم واألمن الدولیین سعیھاوھذا في 

ً ب مسائل نزع السالح وفق جدول زمني قائم على أساس النھائیة لتسویة الوالمرتبط أصال

بالتعاون تحقیق ذلك تعمل اللجنة تنظیم مجاالت خفض مستویات التسلح لدى الدول، ول

الوثیق مع لجنة األمم المتحدة لنزع السالح وكذا مؤتمر نزع السالح، بحیث تعقد اللجنة 

دوراتھا ذات التنظیم المحكم وفق ثالث جلسات تخصص فیھا الجلسة األولى لمناقشة 

بنود ال لمناقشة تخصصأما الجلسة الثانیة فة ونزع السالح، قالللمسائل ذات الععامة 

تفاقات وفق الجلسة من العمل على صیاغة مشاریع ا اللجنةبذلك موضوعیة لتتمكن ال

لى الجمعیة العامة إ شكل تقاریر األخیر على في تلك المقترحات تحال، على أن الثالثة

ً  في األخیر ي تجعل منھالتا ً دولیا بما  للجنة األولى لألمن حافلةالذاتیة سیرة الو ،)1( التزاما

   .   )3(لألمم المتحدة صدرت عن الجمعیة العامة وقرارات )2( أحالتھ من مشاریع اتفاقات

                                                             
– )1(  http://www.un.org/en/ga/first/index.shtml 

معاھدة إنشاء  – 2009أكتوبر  29في  A/C.1/64/L.47/Rev.1معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة  –)2(
اتفاقیة حظر استعمال  –2012دیسمبر  11في  )A/RES/67/26(منطقة خالیة من األسلحة النوویة في إفریقیا 

اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة  –2012دیسمبر  11)  في A/RES/67/64األسلحة النوویة (
 =معاھدة الحظر –2012دیسمبر  11في  )A/RES/67/74( بالذات باعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر
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  : الفرع الثاني
 .ودورها في مسائل نزع التسلح  الح التابعة لألمم المتحدةـــــــزع الســـــــهيئة ن

بموجب القرار  1952التي نشأة عام  )UNDC(ھیئة األمم المتحدة لنزع السالح   

تحت إشراف مجلس األمن، حیث منحت تعمل الجمعیة العامة وصادر عن ال 502/6رقم 
                                                                                                                                                                              

اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتخزین –2012دیسمبر  11في  )A/RES/67/76الشامل للتجارب النوویة (=
 –2013جانفي  02في ) A/RES/67/77األسلحة  البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة وتدمیر تلك األسلحة (

تنفیذ   –2013جانفي  04في  )A/RES/67/31(معاھدة إنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة في وسط آسیا 
في  )A/RES/67/32(اتفاقیة حظر استعمال وتكدیس وإنتاج ونقل األلغام المضادة لألفراد وتدمیر تلك األلغام 

ألسلحة النوویة أو األجھزة المتفجرة معاھدة حظر إنتاج المواد االنشطاریة ألغراض صنع ا –2013جانفي  04
تنفیذ اتفاقیة حظر استحداث وإنتاج وتكدیس  –2013جانفي  04في ) A/RES/67/53النوویة األخرى (

معاھدة تجارة  –2013جانفي  04في  )A/RES/67/54واستخدام األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة (
  .2013جانفي  04في  )A/RES/67/234(األسلحة 

https://papersmart.unmeetings.org/ar/ga/first/68th-session/documents/ 
المتضمن عقد ترتیبات دولیة فعالة إلعطاء الدول غیر الحائزة لألسلحة و )RES/A/29/67القرار رقم ( –)3(

المتضمن  )RES/A/30/67(القرار رقم  - النوویة ضمانات بعدم استعمال األسلحة النوویة أو التھدید باستعمالھا
إنشاء منطقة خالیة من المتضمن  )A/RES/67/28قرار رقم ( –منع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي

المتعلق بمتابعة فتوى محكمة العدل الدولیة ) A/RES/67/33قرار رقم ( –األسلحة النوویة في الشرق األوسط
نحو عالم خال من  )A/RES/67/34رقم (القرار  –بشأن مشروعیة التھدید  باألسلحة النوویة أو استخدامھا

المتعلق بآثار  )A/RES/67/36القرار رقم ( –األسلحة النوویة بالتعجیل بتنفیذ االلتزامات بنزع السالح النووي
المتضمن مراعاة ) A/RES/67/37القرار رقم ( –استخدام األسلحة والذخائر التي تحوي الیورانیوم المستنفذ

 )A/RES/67/38القرار رقم ( –ة وتنفیذ اتفاقات نزع السالح وتحدید األسلحةالمعاییر البیئیة في صیاغ
 )A/RES/67/39القرار رقم ( –المتضمن تعزیز تعددیة األطراف في مجال نزع السالح وعدم االنتشار

) A/RES/67/40القرار رقم ( –المتضمن اجتماع الجمعیة العامة رفیعة المستوى المعنیة بنزع السالح النووي
  .متعلق بالصلة بین نزع السالح والتنمیةال

القرار رقم  –المتضمن تدابیر لمنع اإلرھابیین من حیازة أسلحة الدمار الشامل) A/RES/67/44القرار (
)A/RES/67/45 (المتضمن تخفیض الخطر النووي– ) القرار رقمA/RES/67/46(  المتضمن تخفیض درجة

المتضمن توطید السالم من خالل ) A/RES/67/50القرار رقم ( –االستعداد التعبوي لمنظومات األسلحة النوویة
 –المتعلق بمنع حیازة اإلرھابیین للمصادر المشعة )A/RES/67/51القرار رقم ( –تدابیر عملیة لنزع السالح

لخالیة من األسلحة النوویة في نصف الكرة الجنوبي والمناطق الخاص بالمنطقة ا )A/RES/67/55القرار رقم (
ً بمفاوضات نزع السالح النووي المتعدد  )A/RES/67/56القرار رقم ( –المتاخمة المتضمن المضي قدما
) A/RES/67/58القرار رقم ( –الخاص بنزع السالح اإلقلیمي )A/RES/67/57( القرار رقم –األطراف

القرار رقم  –شروع باألسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة من جمیع جوانبھالمتضمن االتجار غیر الم
)A/RES/67/59 (القرار رقم  –المتعلق بالعمل الموحد من أجل اإلزالة الكاملة لألسلحة النوویة
)A/RES/67/60 (المتضمن نزع السالح النووي– ) القرار رقمA/RES/67/62(  المتضمن تحدید األسلحة

المتضمن برنامج األمم المتحدة ) A/RES/67/67القرار رقم ( –لصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیميالتقلیدیة على ا
المتضمن الزماالت والتدریب والخدمات االستشاریة  )A/RES/67/68القرار رقم ( –لمعلومات نزع السالح

خطر االنتشار  المتضمن) A/RES/67/73القرار رقم ( –المقدمة من األمم المتحدة في میدان نزع السالح
  .النووي في الشرق األوسط

–https://papersmart.unmeetings.org/ar/ga/first/68th-session/documents/ 
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 لھا والیة عامة بشأن قضایا نزع السالح إال أنھا لم تدخل حیز النفاذ والفعالیة إال عام

خالل الدورة االستثنائیة للجمعیة العامة المكرسة لنزع السالح، فبإضافة إلى كونھا  1959

تعد  ول األعضاء في األمم المتحدة، إذجھاز تابع إلى الجمعیة فھي تتألف من جمیع الد

وصیات الالزمة ذات الصلة وقضایا نزع السالح مع تقدیم تھیئة تداولیة مھمتھا تقدیم ال

ً تقاریر مفصلة إلى ا   .)1( لجمعیة العامة سنویا

على عدد محدود من البنود  )UNDC( نزع السالح جدول أعمال الھیئة ویحتوي 

، بشكل دقیقوما تحتویھ مواضیع تلك البنود مما یمكن الھیئة من دراسة  ،خالل كل دورة

تقرر أن یقتصر جدول أین  1993 ى غایةإل 1989من عام  واستمرت على ھذا النحو

لى حد أقصاه أربعة بنود، أما من الجانب العملي فتنظر عالفني  ھجانبفي أعمال الھیئة 

خالل ثالث سنوات التي تلي انعقاد الدورة، إال  على األكثر الھیئة في اثنین أو ثالث بنود

عیة العامة أن الجم الصادر عن 1998الصادر عام  52/492 أنھ وبموجب المقرر رقم

، على بندین موضوعین فقط في السنة من )UNDC( نزع السالح ھیئةیشمل جدول أعمال 

ً من عام  مجموع قضایا نزع السالح بما فیھا مواضیع األسلحة النوویة وذلك اعتبارا

عدد البنود ت عامة مكونة من مجموعات عمل ب، حیث تعقد الھیئة جلسا2000

وذلك طواال الثالث أسابیع ھي عمر كل دورة  األعمالفي جدول  ،لموضوعیة المحددا

  .)2( من كل ربیع

  : الفرع الثالث
  .في المسائل المتعلقة بوقف التسلح مؤتمر نزع السالحدور  

أنشئ مؤتمر نزع السالح عقب الدورة االستثنائیة األولى للجمعیة العامة     

ً دولي مؤتمر نزع السالح یعد، و1979عام ل لمكرسة لمسألة نزع السالحا  بمثابة محفال

 للوصول إلى تحقیق ،وعلى نطاق واسع للتفاوض الغرض منھ توفیر المناخ المالئم

 جنیفمدینة  وتعتبر، والشامل لألسلحة في العالم النزع الكامل الھدف الـرئیس أال وھو

                                                             
– )1( http://www.un.org/ar/ga/about/subsidiary/commissions.shtml 

)2( http://www.un.org/disarmament/HomePage/DisarmamentCommission/UNDiscom.s
html  
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ً لمجموعة من المنتاج كانتي والذ نشأتھومكان للمؤتمر  المقر الرئیسي ؤتمرات ا

وكذا مؤتمر اللجنة  1960مؤتمر اللجنة العاشرة لنزع السالح لعام  منھا ،الدولیةحافل والم

ومؤتمر لجنة نزع السالح من  1968إلى غایة  1962الثامنة عشر لنزع السالح من 

  .)1(1978إلى غایة  1969

ً نحو تحقیق   للسالح  النزع الكامل والشامل ترتكز جھود المؤتمر عموما

ً السالح  ً كانت مجاالتھ سواًء سباق التسلح وقف العمل على وذلك ب ،النوویةوخصوصا أیا

بما فیھ  الفضاء الخارجي أو منطقةھما أراضی منطقة أعالي البحار والمحیطات وباطن

 الرئیسیة ة المؤتمر، وفي انتظار تجسید ذلك تبقى مھمالقمر واألجرام السماویة األخرى

الفعالة لتأمین وذ كافة التدابیر الالزمة یتخ بأنالحیلولة دون وقوع حرب نوویة،  ھي

من أن تكون عرضة الستعمال األسلحة النوویة  ،غیر الحائزة على األسلحة النوویةالدول 

أو أي أسلحة من أسلحة الدمار الشامل والمنظومات الجدیدة بما في  أو التھدید باستعمالھا،

  .)2( ذلك األسلحة اإلشعاعیة

الشفافیة  ھأساسلسالح لنزع ابرنامج شامل  المؤتمر على یستندوفي أدائھ لمھامھ  

ً وتجتمع  إذ ،دى الدول األعضاءلفي مسائل التسلح  تدارس فیھ لی بشكل دوريسنویا

لتخلص منھا، والسبل الكفیلة لذات الصلة ومواضیع التسلح  األعضاء مختلف المسائل

األولى دورة الف ،دورات ال تختلف إال من حیث المدة ثالثة مكون من وفق برنامج

من  ةبرمجم فكل واحدة منھما ة الثانیة والثالثةالدورعلى خالف  عشر أسابیعمن  مبرمجة

                                                             
  : مؤتمر نزع السالح.                 األمم المتحدة ھیئة –)1(

                             http://www.un.org/ar/peace/cd/ –   
یمكن استنتاج اختصاص مؤتمر نزع السالح في دراسة كل ما لھ عالقة باألسلحة النوویة وما یصاحبھا من  –)2(

نشاطات ذات الطابع العسكري، بغرض إیجاد السبل األنجع الكفیلة بحد من انتشار مثل تلك المنظومات ونزعھا 
ضویة األولویة للدول الحائزة على بشكل نھائي ولتحقیق ذلك أعطي مؤتمر نزع السالح أثناء فتحھ لباب الع

األسلحة النوویة في عضویة المؤتمر، وبالمقابل حصر النظام الداخلي للمؤتمر عدد المقاعد المخصصة للدول 
مقعدة غیر أن ذلك االمتیاز من حیث فتح باب العضویة ال یعني وجود شيء من التمییز فیما  60غیر الحائزة إلى 

ائزة على القدرة النوویة، إذا أن كافة الدول األعضاء في المؤتمر متساوون من حیث بین الدول الحائزة وغیر الح
ً لمبدأ المساواة في السیادة المنصوص علیھ في المیثاق.   المركز القانوني وفقا

  .01ص–2003دیسمبر 19بتاریخ  ،Rev.9/8/CD: النظام الداخلي لمؤتمر نزع السالح، مؤتمر نزع السالح –
–http://www.un.org/ar/peace/cd/pdf/rulesofproc.pdf 
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على أن یفتتح المؤتمر جلستھ األولى في األسبوع قبل األخیر من شھر  ،سبعة أسابیع

  .)1( من كل سنة جانفي

وفور أسابیع  ةأربععھدتھ بحددت  المؤتمر التي ناوب األعضاء رئاسةكما یت 

ربطھ ي تالت، نھائیة إلى الجمعیة العامةیقدم تقاریره ال من كل سنة اختتام المؤتمر ألعمالھ

مقترحات كذا توصیات الجمعیة العامة وجل  االعتباركونھ یأخذ بعین بھا عالقة خاصة 

ل خاص رغم امتالكھ لنظام داخلي وجدول أعما لعقد المؤتمر وھذا الدول األعضاء فیھا

    . )2( تحدةممیزانیة األمم البھ كما أن میزانیتھ مدرجة ضمن 

  : الفرع الرابع
  نزع السالح.عملية  تجسيد  مراكز اإلقـليمية للسالم في  المهام الموكلة إلى ال

 
 في اآلونة األخیرة التي طالت العالمبأن التغییرات إیماننا من ھیئة األمم المتحدة   

بما  قد برز عنھا تحدیات جدیدة ذات الصلة بمساعي تحقیق النزع الكامل والشامل للسالح

ً بذلك ضرورة، في ذلك أسلحة الدمار الشامل  شاملةبصورة  یةتنسیق الجھود األمم مبرزا

لذا كان من الضروري إنشاء مراكز إقلیمیة للسالم ، بھدف تحقیق األمن والسلم الدولیین

بشكل كبیر في إیجاد التي یمكن أن تسھم وتختص بالبحث في السبل األنجع لنزع السالح 

                                                             
حیث نص النظام الداخلي لمؤتمر نزع السالح في فقرتھ الثالثة وفق البند السابع والثامن على أنھ  یتم تحدید  –)1(

التواریخ الفعلیة لعقد األجزاء الثالثة من دورات مؤتمر نزع السالح السنویة القادمة أثناء اختتام الدورة السابقة، 
أن رئیس المؤتمر یستطیع وبالتشاور مع كافة األعضاء وبعد موافقتھم یمكن لھ دعوة األطراف لعقد دورة غیر 

 استثنائیة للمؤتمر.
: الذي اعتمد مع مراعاة األحكام ذات الصلة والوثیقة الختامیة لدورة النظام الداخلي لمؤتمر نزع السالح –

لنزع السالح، بما في ذلك االتفاق الذي تم التوصل إلیھ عقب الجمعیة العامة االستثنائیة األولى المكرسة 
مشاورات مناسبة جرت فیما بین الدول األعضاء خالل تلك الدورة ورحبت بھا الجمعیة العامة في الوثیقة 

  الختامیة.
– http://www.un.org/ar/peace/cd/pdf/rulesofproc.pdf  

اإلنجازات التي تحتسب لھ من بینھا، معاھدة منع التجارب النوویة في استطاع المؤتمر تحقیق العدید من  –)2(
، ومعاھدة الحد 1968، وكذلك معاھدة منع انتشار النووي لعام 1963الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء لعام 

، معاھدة التفجیرات تحت سطح األرض ألغراض سلمیة 1974من التجارب النوویة تحت سطح األرض لعام 
  .1996، ومعاھدة منع كل التجارب النوویة لعام 1976لعام 

                   : مؤتمر نزع السالح، المرجع السابق. األمم المتحدة ھیئة –
            http://www.un.org/ar/peace/cd/ – 
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في مجاالت  الوسائط المناسبة لتعزیز التفاھم والتعاون بین دول على الصعید اإلقلیمي

  .السالم ونزع السالح والتنمیة

 2011دیسمبر 2 في المؤرخ 66/53 رقم في قرارھا ةالجمعیة العام قد اعتمدتو

خیر دلیل على أھمیة مثل تلك المراكز و،  سبقھ العدید من القراراتمثل ھذه المراكز وقد 

التي من  بمختلف األنشطة األمم المتحدة ھیئةطریقھا  تضطلع عن التي ،للسالم اإلقلیمیة

سیاسة على نشر  تلك المراكز تعمل كما، للدول األعضاءمن األشأنھا زیادة االستقرار و

 ممكن من أجلجھد كل بذل وذلك ب ،على الصعید اإلقلیمي األمن ةفتعزیز ثقاوالسالم 

م سلال ي تخدمتالمواضیع الفیما یخص للدول ساسیة وكذا المواقف األ تغییر وجھات النظر

  .میثاق ومبادئھمقاصد البما یخدم نزع السالح بما فیھا مسائل واألمن 

كما یعمل األمین العام لھیئة األمم المتحدة على توفیر الدعم الالزم لتلك المراكز  

ز، على تقدیم تبرعاتھا لھذه المراكـ لدول القادرةل تھمع دعو في حدود الموارد الموجودةو

تھا كما خص المنظمات والمؤسسات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة في أن تقدم تبرعا

ٌ إلى المراكـز اإلق  مبادراتھاتقویة و أجل تعزیز أنشطة المراكز ، منفي منطقتھ لیمیة كال

  .)1( في الحفاظ على األمن والسلم الدولیین

  : المبحث الثاني
  الطرق الكفيلة بتعزيز األمن والسلم الدوليين.

مـا قد للقضاء على كل  ةالدولی الدولي بضرورة مواصلة الجھودالمجتمع أیقن   

بغیة  مالئمالقیام بكل ما ھو كان من الواجب یھدد استقرار وأمن المجموعة الدولیة، 

                                                             
ھذا القرار جاء بعد جملة من القرارات التي تصب في نفس الغایة والمتعلقة باإلبقاء على مراكز األمم  –)1(

المتحدة اإلقلیمیة الثالث للسالم ونزع السالح وتنشیطھا، وھي كاالتي مركز األمم المتحدة اإلقلیمي للسالم ونزع 
یمي للسالم ونزع السالح في آسیا ومنطقة المحیط ، وكذا مركز األمم المتحدة اإلقلA/67/117السالح في أفریقیا 

، مركز األمم المتحدة اإلقلیمي للسالم ونزع السالح والتنمیة في أمریكیا الالتینیة ومنطقة A/67/112الھادئ 
المؤرخ  61/90، والقرار 2005دیسمبر  8المؤرخ في  60/83، بدایة بالقرار رقم A/67/132البحر الكاریبي 

دیسمبر  6المؤرخ في  63/76، والقرار 2007دیسمبر  5المؤرخ في  62/50، ثم القرار 2006دیسمبر 6في 
، 2010دیسمبر  8المؤرخ في  65/78، والقرار رقم 2009دیسمبر  2المؤرخ في  64/58، والقرار 2008

  .2011دیسمبر  2المؤرخ  66/53والقرار 
http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/RES/66/59–  
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وجب أن تتم یستفعملیة التخلص من كافة األسلحة وخاصة األسلحة النوویة  ،تحقیق ذلك

 مـن أھم المراحل ن بین تلك المراحل التي تعدـوم وفق جدول زمني تسلسلي كما أسلفنا،

إنشاء المناطق الخالیة ھي مرحلة  ،الممھدة لعملیة النزع الكامل والشامل لسالح النووي

(المطلب  تلك المناطقلتستدعي معرفة الطبیعة القانونیة  يمر الذاأل ،من األسلحة النوویة

 األول).

ً في الھیئة الدولیة  إال أن ھذه الجھود الحثیثة التي اعتمدھا المجتمع الدولي ممثال

قد ركزت على أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسھا األسلحة النوویة، إال أن  ،لألمم المتحدة

األسلحة التقلیدیة ال تقل عنھا خطورة باألخص إن استعملت تلك األسلحة التقلیدیة على 

ً بذلكثیرقد یحقق اإلبادة الجماعي، منطاق واسع مما   القانوني الوضع التساؤل حول ا

الوصول یمكن  ھاوالتي إن تم إعمال ،من تدابیر التخفیض والنزع الكاملة ألسلحة التقلیدیل

  .(المطلب الثاني)األمن الدولیینو لسلمالقائم بما یحفظ ا تھدیدلل إلى وضع حٍد نھائي

  : المطلب األول
  إنشاء المناطق الخالية من األسلحة النووية.اإلجماع الدولي على  

  

ً  أو ما یعرف الخالیة من السالحمصطلح المناطق    بالمناطق المجرد من  أیضا

األساسیة في تجسید عملیة األولى ونھا اللبنة م في كول، إن لم نستعد مرحلة ھامةالسالح 

على أساس التزام الدول على عدم  ةقائمفھذا المصطلح ، على أرض الواقعنزع السالح 

أن  استعدادات من شأنھاأیة القیام بأو  ،إقامة ثكنات أو مستودعات لغرض تخزین األسلحة

إلى ضرورة معرفة اإلطار  یدفعناضد دولـة ما، األمر الذي  تسمح بالقیام بأعمال حربیة

وھل یقتصر  تجسیدبال ھاوالجوانب التي یطال ،ھذه المناطقمثل القانوني الذي صیغة بھ 

ً فقط  مختلفةمناطق أم توجد احتمالیة إعمالھا في  ،إعمالھا في المناطق التي تشھد توترا

  (الفرع األول).
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اعد السلم إن كانت الغایة من الجھود الدولیة االتفاقیة المبذولة من أجل إرساء قو

جعل العالم شبھ خالي إن لم نقل خالي من تستوجب بطبیعة الحال واألمن الدولیین، 

األمر الذي السالح وباألخص أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسھا أسلحة الدمار الشامل، 

وما ھو الھدف  ،خالیة من السالحالمناطق الالغایة الرئیسیة من إنشاء ثیر التساؤل حول ی

المنتظر من تعمیم تلك المناطق وما یمكن أن تقدمھ كخدمة للسلم واألمن الدولیین (الفرع 

  .الثاني)

  :الفرع األول
  .النووية  لمناطق الخالية من األسلحةالطبيعة القـانونية ل  

  

 ،مظلة األمم المتحدةتحت المنضویة ذات الطابع االتفاقي والجھود الدولیة تركزت   

 ،على المستوى اإلقلیمي أو الدولي المعقودةدولیة المحافل ال ضمن ثار من مقترحاتی فیما

قصد وقف السباق كتدبیر مضاد  النوویة إنشاء مناطق خالیة من األسلحةمنھا غرض ال

في جل المعاھدات المبرمة الغایة  تم التركیز على ھذه ثیح ،)1( التسلحي في شقھ النووي

                                                             
تشتمل المناطق المنزوعة السالح بالمعنى الواسع كل تسویة دولیة بناء على اتفاق دولي ثنائي أو جماعي،  –)1(

الغرض منھ ابعاد اقلیم معین سواء أكان ھذا لفترة معینة أو لمدة غیر محدودة عن كل عمل من أعمال الحرب، أو 
من األسلحة النوویة أحد تطبیقات النوعیة للمناطق الممنوعة  العمال التحضیریة لھا، وتعتبر المناطق الخالیة

السالح بالمعنى العام حیث یتم تجرید المنطقة من األسلحة النوویة، وإخالءھا من األسلحة والمعدات ولمنشآت 
والقواعد العسكریة، وتحریم مباشرة أي نشاط عسكري فیھا ذوا طابع نووي، معتبرین أي مصدر تنطلق منھ 

وویة دون السیطرة علیھا في خانة األسلحة النوویة ذات االستخدام العسكري، وقد نبع مصطلح المناطق طاقة ن
الخالیة من األسلحة النوویة من ادراك حقیقة أن عدد من الدول في مناطق مختلفة من العالم، تستطیع أن تمتلك 

  یة انتشاره وازدیاد شدة التسابق التسلحي.القدرة على تطویر أسلحة نوویة خالل فترة قصیرة مما یزید من احتمال
نزع السالح بمشروع القرار الذي تقدمت فنلندا تحت بند  29وقد اھتمت الجمعیة العامة خالل دورتھا   

والذي یدعو إلى قیام فریق من الخبراء الحكومیین، تحت رعایة مؤتمر لجنة نزع السالح بإجراء  العام والكامل
دراسة شاملة لمسألة المناطق الخالیة من األسلحة النوویة من جمیع جوانبھا، ووافقت الجمعیة العامة على إجراء 

تضم مقترح تعریفي للمناطق  وألحقت بھا ورق عمل مقدمة من المكسیك 3261ھذه الدراسة في قرارھا رقم 
ً في قرارھا رقم  على  1975لعام  3472الخالیة من األسلحة النوویة، وقامت الجمعیة العامة باعتمادھا رسمیا

شاكلة اعالن اعتبرت فیھ، المناطق الخالیة من األسلحة النوویة كقاعدة عامة أیة منطقة تعترف بصفتھا ھذه 
ئھا مجموعة من الدول على سبیل الممارسة الحرة لسیادتھا وذلك بمقتضى الجمعیة العامة لألمم المتحدة، تنش

  معاھدة أو اتفاقیة یجري بموجبھا ما یلي:
تحدید نظام اإلخالء التام من األسلحة النوویة الذي تخضع لھ منطقة معینة بما في ذلك اإلجراءات الخاصة  -

  بتعیین حدود تلك المنطقة.
  لرقابة لضمان االمتثال لاللتزامات الناشئة عن ذلك النظام.                           =إنشاء جھاز دولي للتحقیق وا -
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 ،وراروتونغا ،نذكر منھا معاھدة تالتیلولكوو ،األمم المتحدة إشرافبین الدول تحت 

األسلحة النوویة  وجودمعاھدة أنتاركتیكا، التي تعمل على إنھاء  وكذا ،بلینداباو ،وبانكوك

لك الدول األطراف فیھا على مشجعة بذ ،)1(كخطوة أولىبشكل نھائي بدأ بتلك المناطق 

بین المشتركة  عن طریق تدعیم آلیات االجتماع، الثنائیةالتعاون مختلف سبل  اعتماد

  .)2( مراقبةاللدول األطراف أو موقعین أو دول ا

 منطقةتالتیلولكو حیز النفاذ الكامل بالنسبة لدخلت معاھدة  2002 وبتاریخ نوفمبر 

أن صادقت كوبا على  دلتنشأ بذلك أول منطقة خالیة من األسلحة النوویة بع أمریكیة،

اختتام الدورة العادیة  أثناءوذلك لخطوة الكوبیة دول ارتیاحھا لال لتبدىنصوص المعاھدة، 

في أمریكا الالتینیة  ، المعقودحظر األسلحة النوویةالثامنة عشر للمؤتمر العام لوكالة 

مع حث الوالیات المتحدة على التصدیق باعتماد إعالن ھافانا،  ومنطقة البحر الكاریبي

سالم واألمن اإلقلیمي كوسیلة لتعزیز ال ،1985على بروتوكوالت معاھدة راروتونغا لعام 

كما تلتزم ، )3(انتشار السالح النوويصلة وذات التورطھا في مسائل عدم  ضمانوالعالمي ب

رسال أسلحة نوویة لتلك المناطق وأن تقوم إعدم الوالیات المتحدة مثلھا مثل الدول النوویة على 

لھذه الدول قواعد أو منشآت  ، وفي حال كانتبسحبھا إن كانت قد قامت بإرسالھا في الماضي
                                                                                                                                                                              

السیاسة الخارجیة المصریة تجاه أسلحة الدمار  السیاسة الدولیة واالستراتیجیة،د/محمد عبد المنعم الشیمي:  –=
 –2014األولى، القاھرة مصر،  الشامل في منطقة الشرق األوسط، دار النشر المكتب العربي للمعارف، الطبعة

  .100، 99ص ص 
 .189ص –، المرجع السابق2003األمم المتحدة، ، مركز شؤون نزع السالح حولیة نزع السالح –
ومن أجل إنجاح عملیة إنشاء منطقة خالیة من االسلحة النوویة مراعاة جملة من االلتزامات یتوجب على  –)1(

ً في الم عاھدة المنشئة للمنطقة، من بینھا تلك االلتزامات المعنیة بدول المنطقة األطراف التعبیر عنھا رسمیا
المنشئة إذ یجب علیھم التأكید التزامھم بعدم إنتاج أو تجربة أو تملك بأیة وسیلة كانت على أسلحة نوویة، وأنھا لن 

طقة بعدم تلقي أیة تسمح ألیة دولة أخرى بتخزین أو وضع ھذه األسلحة على إقلیمھا، على أن تتعھد دول المن
  مساعدة في مجال انتاج األسلحة النوویة وعلى نبذ االستخدامات العسكریة للطاقة النوویة.  

السیاسة الخارجیة المصریة تجاه أسلحة الدمار  السیاسة الدولیة واالستراتیجیة،د/محمد عبد المنعم الشیمي:  –
 .92ص  –الشامل في منطقة الشرق األوسط، المرجع السابق

 .72،  71ص ص –، المرجع السابق2007األمم المتحدة،  مركز شؤون نزع السالح حولیة نزع السالح، –)2(
ً في البرتوكوالت الثالثة  –)3( ً دول أمریكا الالتینیة إلى جعل الوالیات المتحدة األمریكیة طرفا كما تسعى أیضا

التي اعتمدھا منتدى جنوب المحیط الھادئ، والتي تحظر وفق الترتیب التالي صنع ووضع واختبار أجھزة 
نوویة فیما وراء البحار الداخلة في منطقة سریان متفجرة نوویة، وذلك في األقالیم التابعة للدول الحائزة لألسلحة ال

المعاھدة، أو استخدام أو التھدید باستخدام أجھزة متفجرة نوویة ضد أطراف المعاھدة وأراضیھم الواقعة داخل 
  نطاق المنطقة، وإجراء التجارب النوویة في المنطقة.

    .190ص –المرجع السابق ،2003األمم المتحدة، ، مركز شؤون نزع السالح حولیة نزع السالح –



 السلم واألمن الدوليين.   حفظلوقف السباق التسلحي النووي وبعث التنمية كبديل  الباب األول: 
 .دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي ووضع البدائل عنه.الفصل الثاني: 

121 

 

ضاع ھذه ، وأن تسمح بإخال تضع فیھا أسلحة النوویةن أأن تلتزم بعسكریة في المنطقة فیجب 

إمداد دول المنطقة بأیة مساعدة القواعد للمراقبة والتفتیش كما ینبغي أن تمتنع الدول النوویة عن 

  .)1( تمكنھا من إنتاج أو الحصول على األسلحة النوویة

التي ارتبط اسمھا بالمنطقة و كما قامت دول آسیا األطراف في معاھدة بانكوك

قامة شرق آسیا على العمل بشكل حثیث من أجل إالخالیة من األسلحة النوویة بجنوب 

مصادقة كل من مدغشقر وغینیا  2003، كما شھد عام إطار مؤسساتي لتنفیذ المعاھدة

 فریقیاإب االستوائیة على معاھدة بلیندابا المتعلقة بإنشاء منطقة خالیة من األسلحة النوویة

دون أن نغفل عن التصدیقات،  مما یعجل نفاذھا المعاھدة بعد استوفاء العدد المطلوب من

تعزیز دور إدارة شؤون نزع السالح في مختلف مناطق العالم في مسائل ذات  ضرورة

سب ھنا تإال أن الشيء الذي یح ،)2(الصلة وإنشاء تلك المناطق الخالیة من األسلحة النوویة

مكن أن على المعاھدات المنشئة للمناطق الخالیة من األسلحة النوویة ولیس لھا، كان ی

  .إن لم تغفل على موضوع األسلحة البیولوجیة والكیماویةأكثر شمولیة  لتصبحتتالفاه 

  : الفرع الثاني
  .ضمان أمن دول المناطق الخالية من األسلحة النووية

  
إن مسالة ضمان األمن للمناطق الخالیة من األسلحة النوویة وللدول التي تحتویھا 

من المسائل الھامة، التي لم یتوصل المجتمع الدولي إلى غایة الیوم إلى اتفاق شامل وكامل 

مما یجعل أبرز المقدمات المنطقیة التي یستوجب مراعاتھا أثناء إنشاء أیة منطقة بشأنھا، 

ة النوویة، وجوب اقتناع الدول المعنیة بأن أمنھا ومصالحھا الحیویة خالي من األسلح

الخالیة من أسلحة الدمار الشامل، یمكن تدعیمھا من خالل المشاركة في إقامة المنطقة 

                                                             
السیاسة الخارجیة المصریة تجاه أسلحة الدمار  السیاسة الدولیة واالستراتیجیة،د/محمد عبد المنعم الشیمي:  –)1(

 .92ص  –الشامل في منطقة الشرق األوسط، المرجع السابق
  .191، 189ص ص–، نفس المرجع2007األمم المتحدة، ، مركز شؤون نزع السالح حولیة نزع السالح –)2(

: النظام القانوني الدولي لحمایة البیئة من األضرار الناجمة عن األسلحة النوویة، دار الدراسات د/ جمال مھدي –
  .111، 106ص ص –2015العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، القاھرة مصر، 

 2009والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، : الحرب والبیئة، دار الخلیج للنشر د/ وائل إبراھیم الفاعوري –
 .158، 151ص ص –
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والذي ینعكس إیجابا على تحدید دعائم األمن القومي لدى دول المنطقة والمقترن والسیاسة 

 في منطقة ما داخلھاعتبار أن وجود األسلحة النوویة القومیة لكل دولة على حدى، على ا

، األمر الذي یخلق نوع من الترابط واستقرارھا من شأنھ أن یھدد أمن دول ھذه المنطقة

نوویة، إال بین المصالح القومیة وكذا المصالح اإلقلیمیة في المناطق الخالیة من األسلحة ال

المناطق التي تتواجد فیھا األسلحة النوویة أو التي  أن ھذا األمر یختلف عنما ھو قائم في

.ً   أدخلت إلیھا مؤخرا

التي یستوجب أخذھا بعین االعتبار لدى إقام المناطق الخالیة من  لةأن المسأإال  

داخلھا، على أساس أن األمن من األمور التي  أمن كل دولــة األسلحة النوویة ھو ضمان

للدول المنتمیة لتلك المنطقة، ولما كانت اعتبارات  یتوجب على تلك المناطق أن توفرھا

والذي یختلف من حیث المنظور من دولة  األمن مرتبطة بشكل مباشر وإدراك الدول لھا

لدولة، لذى على حكومات الدول داخل تلك المناطق العمل على وضع خطوط عامة 

إنشاء المناطق  متصلة ومجاالت األمن لدیھا، غیر أن أبرز اإلشكاالت التي تثار عند

الخالیة من األسلحة النوویة وجود دولة ضمنھا عضوا في حلف عسكري وھو ما یعوق 

وفي حال استمر وجود العضویة للدولة داخل الحلف ال یبرر أي استثناءات تحقیق ذلك، 

ً على التزاماتھا الواردة ضمن نصوص المعاھدة المنشئة للمنطقة على أساس  ،قد تؤثر سلبا

ً نوویة وال یوجد في الغالب إلزام صریح للدول أن تلك األ حالف حتى لو كانت تضم دوال

النوویة، بمساعدة حلفائھا بكل الوسائل بما في ذلك السالح النووي ومع ذلك تبقى المسألة 

  .)1(جد معقدة في حال وجود اتفاق موضوعھ منح تسھیالت نوویة 

ن الدول داخل المناطق الخالیة عند ضمان أم إال أن األمر ال یتوقف عند ھذا الحد 

ً االلتزام بعدم  من األسلحة النوویة، إذ استخدام األسلحة النوویة أو التھدید یستوجب أیضا

من  2/4یعد من األمور التي تتعارض وأحكام المادة الذي و، ضد تلك الدول باستخدامھا

، فإن كانت ھذه األحكام منھ 51ال یفي بجمیع مقتضیات المادة میثاق األمم المتحدة كما 

وردت على سبیل التجرید والعموم في إدارة العالقات الدولیة داخل المجتمع الدولي زمن 

                                                             
السیاسة الخارجیة المصریة تجاه أسلحة الدمار  السیاسة الدولیة واالستراتیجیة،د/محمد عبد المنعم الشیمي:  –)1(

 .94، 93ص ص  –الشامل في منطقة الشرق األوسط، المرجع السابق
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ً على ھیئة األمم المتحد أنھو السلم كما  تولي عنایة أكبر في  في زمن الحرب، كان لزاما

عامل وباألخص أثناء الت الحفاظ على ھذه المبادئ والحرص على وضعھا موضع التطبیق،

  .)1( لضمان بقاءھا واستمراریتھا والدول المكونة للمناطق الخالیة من األسلحة النوویة

  :الثانيالمطلب  
 األسلحة التقـليدية.ضرورة إيجاد إطار قـانوني لخفض كم  

 
انت وقف المجتمع الدولي على ھول الخسائر التي تسببھا األسلحة التقلیدیة وك  

الذي  وإن كانت ال ترقى إلى درجة الدمارعلى ذلك، حتى  الحربین العالمیتین خیر دلیل

ً من بین  ،تسببھ األسلحة النوویة العوامل التي یفرز غیر أن األسلحة التقلیدیة تعد أیضا

ً بذلك مظاھر التسابق، عدم استقراركثیف  تواجدھا بشكلٍ  بین دول المنطقة الواحدة  معززا

ً تحقیق ،كتساب قوة موازیةالفي سعیھم  الدول سالمة  تضمن بموجبھالقوى لمبدأ توازن اا

لذا كان من الضروري دراسة جمیع جوانب سباق ، من أي تھدید أمنھا ووحدتھا الترابیة

ً من حیث األسلحة التقلیدیة والقوات المسلحة  ،التسلح التقلیدي بوادر  ھفی لتكتملخصوصا

  .(الفرع األول) بناء الثقة بین الدول

تعتمد  ،الجیوش من حیث القوة وكذا إدارة الحروب الكالسیكیةإن معاییر تصنیف   

ً إلى جنب وما البشري القوة على تعداد بشكل رئیس  المؤھلة ألداء مھام قتالیة، وھذا جنبا

ومثل ھذه المظاھر من شأنھا أن تزرع عدم االستقرار  ،تسلحیھتمتلكھ الدولة من ترسانة 

اذ جملة من التدابیر التي من شأنھا أن تحصر ومن ھنا كان من الضرورة اتخبین الدول، 

                                                             
ً (من خالل الفصل األول) فإن التھدید باألسلحة النوویة بناء على مقتضیات الواردة أعاله  –)1( وما تم سرده سلفا

أو استخدامھا مخالف بصورة عامة، لقواعد القانون الدولي المطبق في أوقات النزاعات المسلحة وخاصة مبادئ 
ً في جوانب ع ً غامضا ً استشاریا دیدة فقد انتھت القانون الدولي اإلنساني، ولقد أصدرت محكمة العدل الدولیة رأیا

إلى عدم قانونیة األسلحة النوویة بوجھ عام في القانون الدولي، ولكنھا أشارت إلى انھا ال تستطیع في ضوء 
األوضاع الراھنة للقانون الدولي الخلوص إلى أن استخدام ھذا النوع من األسلحة محرم في كاف الظروف، 

  وجود الدولة في حد ذاتھا مھدد بالزوال.وخاصة في حالة الدفاع الشرعي عن النفس عندما یكون 
الحروب األھلیة وآلیات التعامل معھا وفق القانون الدولي، الناشر المركز القومي د/محمد محمود منطاوي:  –

 .  32ص –2015الطبعة األولـى، القاھرة مصر،  لإلصدارات القانونیة،
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لكل دولة بما یساعد على إرساء أواصل التفاھم وبناء  ،التعداد البشري للقوات المسلحة

     جسور الثقة باألخص فیما بین الدول ذات االمتداد الجغرافي الواحد (الفرع الثاني).

  :الفرع األول
  التقـليدية لدى الدول.على خفض كم األسلحة  الجماعي  العمل    ضرورة

 

األھمیة البالغة في السیطرة على تدفق األسلحة التقلیدیة في أعقاب انتھاء  تظھر  

بمثابة المرحلة التي شھد فیھا المجتمع الدولي انفجار  تعدالتي و ،الحرب الباردة

 من العالم، والتي كانت فیھا متباینةأقطار  ، في العدید من الدول ضمنداخلیةالصراعات ال

المنظومة المفضلة في مثل تلك النزاعات، األمر الذي  األسلحة الصغیرة واألسلحة الخفیفة

شروع في بذل لوا حتمیة تعزیز دورھا أمامإلى وقوف دفع بالدول األعضاء بھیئة األمم 

ً). تلك األسلحة لمثل )المفرط(المبالغ فیھ جھود بھدف كبح التكدیس ال   (أوال

التطور الھائل الذي  ت النقاب عنالمسلحة قد كشفالنزاعات من أن بعض  إال

، والتي تجعل منھا أداة للقتل الجماعي بامتیاز األمر الذي حمل شھدتھ األسلحة التقلیدیة

 بذات أسلحة تقلیدیة معینة استعمال دیقی ،المجتمع الدولي واجب إیجاد إطار قانوني اتفاقي

ً)ر أو عشوائیة األثرباعتبارھا مفرطة الضرّ    .(ثانیا

  : العمل على وقف التكديس العشوائي لألسلحة التقـليدية. أوالً 

 من بین النتائج الرئیسیة لتفشيتعد ألسلحة التقلیدیة ل العشوائيالتكدیس  إشكالیة  

د جھود دولیة الغرض وعلى الرغم من وجو ،ةشروعغیر الموالسمسرة االتجار  ظاھرة

یحكم مثل تلك التجارة على في انتظر تنظیم  ،على إنتاج األسلحة التقلیدیة منھا السیطرة

المسبب  تعد لدى الدولالمكدسة  اتنوزخالم غیر أن الكّم الھائل من، الدولي الصعید

إذا یبقى خطرھا قائم ما لم تتخذ الدول  ،اإلقلیمي والدولي زعزعة االستقرارالرئیسي في 

فكرة  التساؤل الذي یطرح نفسھ ھنا حول  ، إال أنبشكل نھائي كفیلة بتفكیكھاالجراءات اإل

أم وردت علیھا بعض  ،األسلحة التقلیدیةأنماط ھل جاءت شاملة لكافة وحظر ال

على مخزونات معینة من اإلبقاء لدول لتسمح  بحیث االستثناءات تحصر نطاق االلتزام

  .ویحمیھا القانون الدوليالمیثاق األممي لألغراض یقرھا 
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ً على الجھود الدولیة الرامیة إلى تحدید األسلحة التقلیدیة  ستمرت مما ینعكس إیجابا

خیر دلیل على أھمیة  األسلحة التقلیدیة واستخدامھا، والشواھد التاریخیة من الكم المخزن

كانت فیھا الدولیین، واألمن  لما یلعبھ من دور ھام في الحفاظ على السلم ذلك التقیید

األھداف فبعد الحرب العالمیة ھذه االتفاقات الدولیة اإلطار القانوني األمثل في تجسید مثل 

 ،عن األطراف المھزومة فرضت القوى المنتصرة تدابیر صارمة لنزع السالح ،األولى

قیدت حجم الجیش األلماني وحظرت علیھ حیازة  1919كما أن معاھدة فرساي لعام 

  .)1( سلحةوامتالك أنواع معینة من األ

س انعكفي ا أدركت الدول آنذاك أھمیة حصر قدراتھا التسلحیة إیماننا منھا كما 

ً علىذلك الحصر  األسلحة  تكدیس فعملیة تقیید ،اإلقلیمي والدولي األمنو االستقرار إیجابا

ً من التوازن من حیث القوى بین الدول بذلك المجتمع  مستبعدً  ،)2( التقلیدیة یخلق نوعا

ت التي تحصر فیھا كمیات األسلحة الحاالالدولي فرضیة قیام حروب في مثل تلك 

ً إجراءات أن تقیید  إضافة إلى، المتواجدة لدى الدول تكدیس األسلحة التقلیدیة ینعكس أیضا

ة لدى خزنالتقلیدیة الم األسلحة ونوع مع تقلص كمّ مدتھ تقلص ت إذعلى عمر النزاع بحیث 

  .المتحاربةالدول 

                                                             
 .       30ص–األمن، المرجع السابق: نحو االتفاق على مفاھیم ستیف تولیو وتوماس شمالبرغر –)1(

من بین المصطلحات  )Equilibrium(الذي یقصد بھ التكافؤ و )Balance(إن مصطلح التوازن  –)2(
ً من القوى المستقلة،  المستخدمة في العلوم السیاسیة والتي ینصرف معناھا إلى االستقرار ضمن إطار یضم عددا

خارجیة أو نتیجة تغیر عنصر أو أكثر من العناصر المكونة لھ فإن ذلك وفي حالة اختالل ھذا التوازن بفعل قوة 
النظام یمیل إلى إعادة التكافؤ األصلي أو إقامة نوع من جدید التكافؤ، القائم على أساس القوة حیث أن الدول في 

لفات القوى سعیھا إلى الحفاظ على وجودھا وأمنھا ومركزھا الدولي تتنافس على اكتساب القوى، جاعلة من تحا
إجراء مضاد ال یمكن بموجبھ دولة أو مجموعة دول مـن االعتداء على غیرھا تحت طائلة االعتقاد بأنھا تتمتع 

  بالتفوق الذي یخول لھا السیطرة.
ً على عملیة الحفاظ على السلم واألمن   وبغیة الحفاظ على أمن الدول واستقاللھا الذي ینعكس إیجابا

توازن القوى وإن كانت تھدف في األصل إلى تحقیق السلم إال أنھ في ھذه الحالة لیس الدولیین، إال أن سیاسة 
الھدف والغایة الرئیسیة التي تسعى إلیھا األطراف األساسیة في توازن القوى، وإنما ھي في أفضل الحاالت حالة 

ً لھذه السیاسة بالفعل فھو نوع من الحالة السلمیة التي ال تمس فیھا مصالح الدول أو  عرضیة وإن تحقق السلم وفقا
القوى الكبرى، وإال فإن تلك القوى ستكون عند ذاك مستعدة للتضحیة بھذه الحالة متى رأت أن ھناك ما یعرقل 

  تحقیق أھدافھا أو یقف في وجھ مصالحھا.
راق، : الوسیط في التنظیم الدولي، مطبعة جامعة بغداد، بدون طبعة، بغداد العد/ خلیل إسماعیل الحدیثي –

 .31،36ص ص–1991



 السلم واألمن الدوليين.   حفظلوقف السباق التسلحي النووي وبعث التنمية كبديل  الباب األول: 
 .دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي ووضع البدائل عنه.الفصل الثاني: 

126 

 

االتفاقات الدولیة التي تحكم احترام بنود على الدول االلتزام بذلك وجب  وألجل

قطع الطریق على بھدف  أثناء عملیة النقل ومراقبة حركتھا ،األسلحةب عملیة االتجار

االحتیاطي رفع والمصادر موازي لتأمین  باعتبارھا ،عملیات السمسرة غیر المشروعة

 ینعلى الصعیداألمر یقوض مظاھر االستقرار  ،لدى الدول التقلیدیةالمكدس من األسلحة 

ً بذلك في مدى جدوىوالدولي  ودون اإلقلیمي اإلقلیمي  ،المجال ھذاالشفافیة في  طاعننا

التي تعد أداة تسمح في إبراز اآلثار السلبیة والمخاطر التي یمكن أن تنجر عن تكدیس و

  .)1( التقلیدیة األسلحة

االلتزام باالشتراك  ھیئة األمم المتحدةبلذا كان من الواجب على الدول األعضاء  

غیر األعضاء مع حث باقي الدول  بمختلف األجھزة األممیة المعنیة بمسائل نزع السالح

، بما فیھا سجل األمم المتحدة لألسلحة التقلیدیة وكذا أداة األمم على أن تصبح كذلك

غیر أن االلتزام بوقف تكدیس األسلحة  ،)2( عن النفقات العسكریة المتحدة الموحدة لإلبالغ

وفق  التقلیدیة یبقى مرھون بإرادة الدول في التخلص من تلك المخزونات المكدسة لدیھا

تلك األسلحة المفككة مخلفات  باستثمار الحفاظ على البیئة،معاییر تكنولوجیة تسمح ب

یھا، غیر قصد النھوض بمختلف مظاھر التنمیة لد صناعیةالألغراض وإعادة تدویرھا ل

وجب أن یأخذ لدى الدول  تواجدھا ة الحد من األسلحة التقلیدیة وتخفیض مستویاتأن مسأل

بما  حمایة أمنھالھا  على ما یكفلبعین االعتبار حاجة الدول كافة ودون استثناء في اإلبقاء 

  .)3( یتوافق ونصوص المیثاق

التدابیر الرامیة إلى الحد من األسلحة التقلیدیة بشكل  ثل تلكعلى أن یتم اعتماد م 

الشعوب الواقعة  تحرم تلك التدابیر ال بین الدول ودون تمییز، وجب أنمنصف ومتوازن 
                                                             

–2011الجزء الثاني، نیویورك  33: حولیات نزع السالح، األمم المتحدة، المجلد مكتب شؤون نزع السالح –)1(
  .185، 184ص ص 

 .214، 213ص ص –، المرجع السابق2006: حولیة نزع السالح، نیویورك مركز شؤون نزع السالح –
 .102ص –، المرجع السابق2011السالح، نیویورك : حولیات نزع مكتب شؤون نزع السالح –)2(
لم یغفل میثاق األمم المتحدة على حق الدول فردى وجماعات في استخدام القوة للحفاظ على وحدتھا الترابیة  –)3(

وسیادتھا الوطنیة في حال بروز تھدید ما، األمـر الذي یقتضي على الدولة محل االعتداء تسخیر جل إمكاناتھا بما 
من المیثاق الذي یخول  51لقوة العسكریة وما بحوزتھا من أسلحة لردع االعتداء، بما ال یخالف نص المادة فیھا ا

  الدولة حق الدفاع الشرعي عن النفس.  
: االتفاقیات الدولیة الكبرى، دار الكتب القانونیة المحلة الكبرى, بدون طبعة، بدون سنة، د/ عبد الفتاح مراد –

 .32ص–اإلسكندریة
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بتأمین  )1( تقریر مصیرھا واالستقاللفي  ھامن حقتحت السیطرة االستعماریة أو األجنبیة 

األسلحة  أن ھذا األساس یمكن أن نستنتج وعلى ،السالح الكافي الستمرار المقاومة

ً لمثل ھذه اإلجراءات تلك األسلحة التي  ، إالالحالي في الوقت التقلیدیة لیست جلھا محال

    .)2(أو العشوائیة األثر مفرطال الضرر ذات األسلحة الالإنسانیة یمكن أن تصنف في خانة

كونها مفرطة الضرر أو    معينة بذاتتقـليدية  السلحة  األنمط من  : ضمان عدم استخدام  اً ثاني
  .عشوائية األثر

 
یتعین على الدول األعضاء في ھیئة األمم المتحدة االبتعاد عن كل ما قد یعتبر            

ً ل نھا التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد ئ المیثاق في عالقاتھم، ومن بیدامبخرقا

 أو على أي وجھ آخر ال یتفق ومقاصدسالمة األراضي أو االستقالل السیاسي ألیة دولة 

                                                             
: استعراض تنفیذ التوصیات والمقررات التي اعتمدتھا الجمعیة في دورتھا االستثنائیة العاشرة، األمم المتحدة –)1(

، بتاریخ A/51/182/Rev.1تقریر ھیئة نزع السالح، الجمعیة العامة، الدورة الحادیة والخمسون، 
  .24ص-، نیویورك09/06/1999

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/51/182 
في ظل احتدام السباق التسلحي بین الدول ظھرت خالل الثمانینیات القرن الماضي أسلحة تقلیدیة ذات قدرات  –)2(

رار تدمیریة ھائلة وفعالیة كبیرة في استھداف الحیاة البشریة، متسببة إما بإزھاق أرواح بشریة أو بإلحاق أض
جسمانیة بلیغة لدى ضحایاھا، األمر الذي وضع المجتمع الدولي أمام حتمیة سن اتفاق یحظر استخدام أنواع معینة 

تحوى االتفاقیة التي عرفت باتفاقیة األسلحة  1983دیسمبر  2من األسلحة التقلیدیة حیث دخلت حیز النفاذ بتاریخ 
  خدام ســالح معین.الالإنسانیة ثـالثة بروتوكوالت یمنع كل منھا است

البرتوكول األول یمنع استخدام أي سالح مصمم لإلصابة من خالل إطالق شظایا یتعذر العثور علیھا 
في الجسم البشري باألشعة السینیة، أما البرتوكول الثاني فیحظر فیھ على الدول استخدام األلغام البریة والفخاخ 

ً عشو ً،(بحیث یحظر على الدول األطراف المتحاربة استھداف المتفجرة وما شابھھا من األجھزة استخداما ائیا
المدنیین بمثل تلك األسلحة وتأمین الحمایة الكافي لھم، من تأثیراتھا بقصر عملیة زرع األلغام في مناطق تواجد 

ع العدو فقط، كما ال یجوز لدول إخفاء الفخاخ المتفجرة كما لو كانت أشیاء مأمونة على أن یسجل األطراف مواق
ً عملیة إزالتھا بعد انتھاء  تواجد تلك األلغام والفخاخ المتفجرة، قصد حمایة قوات األمم المتحدة مما یسھل أیضا

  األعمال العدائیة).
خضع ھذا البرتوكول للتعدیل وفق برتوكول رابع وسع من نطاق  1996-1995غیر أنھ وفي سنتي 

اد إال إذا كانت تتوفر على آلیة تعطیل أو تدمیر ذاتیة أو القیود المفوضة، على استعمال األلغام المضاد لألفر
استوفائھا لشروط، تتصف بالصرامة بغیة حمایة المدنیین كما حظر ھذا البرتوكول استخدام أسلحة اللیزر المعدة 

ً إلصابة العین المجردة بالعمى الدائم، أما البرتوكول الثالث فیمنع على الدول استعمال األسلحة المح رقة خصیصا
ً على أھداف عسكریة متواجدة داخل تجمعات مدنیة.    ضد السكان المدنیین أو األھداف المدنیة أو إطالقھا جوا

، الجمعیة اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر –
  .2004دیسمبر  16، بتاریخ A/RES/59/107األعمال، من جدول  69العامة، الدورة التاسعة والخمسون، البند 

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/%28httpAssets%29/99C31BEA95FFBC8
AC12573AD00379C29/$file/A+59+107+A.pdf  
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نزاعات دولیة فإن كانت الجھود ھي ال ینفي احتمالیة نشوب مثل ھذا الن ،)1( المیثاق

لدى  مبالغ فیھبشكل  المتواجد األسلحةوتخزین تواجد  د منلى الحّ قد ركزت ع ،ولیةالد

ً التي تنعكس وتنظیم تجارة األسلحة عن طریق الدول،   على الكّم المخزنكما أسلفنا إیجابا

نوع ، األمـر الذي یضعھا في حرج من امتالك )2( تقلیدیةلدى الدولة من أسلحة  المكدسو

على أساس الضرر  صنفتوالتي محرم من األسلحة التقلیدیة، تلك األسلحة المعینة بالذات 

 التي من أسلحة وقذائف ومعدات وأسالیب حربیة، ھا عشوائیة األثرأو في كونالمفرط 

ً واسعة   النطاق طویلة األمدیتوقع منھا أن تلحق بالجنس البشري أو بالطبیعة أضرارا

 .)3(وشدیدة األثر

  
                                                             

)1(–  ً   من المیثاق األمم المتحدة. 2/4ونص المادة عمال
    ، ھیئة األمم المتحدة، المرجع السابق. نص میثاق األمم المتحدة –

   / http://www.un.org/ar/documents/charter– 
تعترف الجمعیة العامة لألمم المتحدة بأن نزع السالح وتحدید األسلحة ومنع االنتشار األسلحة من األمور  –)2(

األساسیة لصون السلم واألمن الدولیین، كما تقر بالعواقب األمنیة واالجتماعیة واالقتصادیة واإلنسانیة المترتبة 
على االتجار غیر المشروع وغیر المنتظم باألسلحة التقلیدیة، إذ تشدد على ضرورة منع االتجار غیر المشروع 

لحة إلى األسواق غیر المشروعة، كما تؤكد الجمعیة باألسلحة التقلیدیة والقضاء علیھ ومنع تسریب تلك األس
بما فیھا الھدف  2030العامة على الروابط وأوجھ التآزر بین معاھدة تجارة األسلحة وخطة التنمیة المستدامة لعام 

التي یتوخى منھا تخفیض التدفقات غیر المشروعة لألسلحة إلى  4-16من أھداف التنمیة المستدامة وغایتھ  16
  .2030ر بحلول عام حد كبی

، بناء 2018كانون األول/دیسمبر  5الصادر بتاریخ  73/36معاھدة تجارة األسلحة القرار الجمعیة العامة :  –
(ب ب) من جدول  101البند  73، الدورة A/73/510/Corr.1)و  A/73/510على تقریر اللجنة األولى (

  ، ھیئة األمم المتحدة.2018دیسمبر  11األعمال 
 – https://undocs.org/ar/A/RES/73/36 

أشارت الجمعیة العامة لألمم المتحدة إلى ارتیاحھا من اعتماد وبدء نفاذ اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة  –)3(
تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر، وباألخص المادة األولى منھا وكذا البرتوكول 

ایا التي ال یمكن كشفھا، وكذا البرتوكول الثاني المتعلق بحظر أو تقیید استعمال األلغام األول المتعلق بالشظ
واألشراك الخداعیة والنبائط األخرى، إضافة إلى البرتوكول الثالث المتعلق بحظر أو تقیید استعمال األسلحة 

الخامس المتعلق بالمتفجرات من  المحرقة، وكذا البرتوكول الرابع المرتبط بأسلحة اللیزر المعمیة، والبرتوكول
مخلفات الحرب، كما تؤكد الجمعیة العامة لألمم المتحدة التزام األطراف السامیة المتعاقدة بمواصلة االسھام في 
زیادة تطویر القانون الدولي اإلنساني، وفي ھذا السیاق إبقاء استحداث األسلحة الجدیدة واالستخدامات الجدیدة 

  ن لھا آثار عشوائیة أو تتسبب في معاناة ال داعي لھا قید االستعراض.لألسلحة التي قد تكو
حول اتفاقیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن  73/84قرار رقم  الجمعیة العامة لألم المتحدة: –

تقریر اللجنة  بناء على 2018كانون األول/دیسمبر  5اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة األثر، الصادر بتاریخ 
  ، ھیئة األمم المتحدة.2018دیسمبر  14من جدول األعمال،  105البند  73)، الدورة A/73/514األولى (

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/84 
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  :الفرع الثاني
  د القوات المسلحة لدى الدول.اعدتتحديد    العمل على

ً إن    الجھود الدولیة المبذولة قصد إنھاء تواجد أسلحة الدمار الشامل وخصوصا

األسلحة النوویة في العالم، ال یجب أن یفسر على أن تواجد األسلحة التقلیدیة غیر ضار 

 والتي تقتضي تبنىانتشارھا، قصد الحد من  الالزمة إذا یقتضي الحال اتخاذ ذات التدابیر

ً انظ ً دولیا االتجار غیر المشروع  مكافحة مما یساعد في ،تجارة األسلحة تنظیمب یھتمما

لدى التقلیدیة  منظومات التسلح ضیفتخالغرض منھا إجراءات تبنى  فإلى جانب ،بھا

ً  ،الدول ً خف یستلزم وجوبا ً نمتوازضا ً). المسلحة للقوات ا   من حیث التعداد البشري (أوال

    ً ً كبیرا بمسألة خفض التعداد البشري للقوات لقد أولى المجتمع الدولي اھتماما

، مما یعزز فكرة تصنیفھا العسكریة للدول باعتبارھا مادة مصقولة مؤھلة ألداء مھام قتالیة

ً عنصر یكون أن كسالح من شأنھ مثلھا  ،فاعل في تقویض االستقرار اإلقلیمي والدولي ا

تفاقیة االتدابیر الاتخاذ ب المجتمع الدولي مما یستدعي قیامل جملة األسلحة سابقة الذكر، مث

 أوثنائیة بغض عن طبیعة تلك االتفاقیات إن كانت  مالئمة لمثل ھذا العاملالالزمة وال

(ً    .جماعیة (ثانیا

  : المنظور التاريخي لفكرة الحد من التعداد البشري للقوات المسلحة. أوالً 

معاھدات إن موضوع تحدید تعداد القوات المسلحة ظھرت أھمیتھ إبان إبرام   

وأبرز سابقة تاریخیة تتجسد في جملة المعاھدات التي  ،)1( االستسالم بین الدول المتحاربة
                                                             

إن فكرة االستعدادات الحربیة منذ بدایة سباق التسلح لم یقتصر بین الحربین العالمیتین فقط بل قبلھا حیث  –)1(
معنى زیادة القوة البشریة المسلحة، بالموازاة وتنامي القوة التدمیریة الذي یبرز التطور السریع في القوة یبرز لنا 

والتي عرفت  1917إلى غایة  1884العسكریة  خالل الفترة التي سبقت الحرب العالمیة األولى، التي تمتد ما بین 
ً بفترة الخوف البحري الذي اعترى بریطانیا من تعاظم  القوة العسكریة الفرنسیة، األمر الذي دفع ببریطانیا أیضا

إلى زیادة في حجم ترسانتھا البحري والذي قوبل بالمثل من قبل فرنسا بحیث لم یقتصر ھذا التنافس على الدولیتین 
ة فقط، لتمتد بذلك أطوار التسابق إلى ألمانیا التي أصدرت ما یعرف بقانون "التیربتز" ذوا العالقة وتنظیم القو

البحریة في ألمانیا، فالیابان لیفتح الباب من جدید على مظھر أخر من السباق التسلحي وھو التحالفات العسكریة 
ً للتسارع من حیث الوتیرة التسلح لدى دول على حساب أخرى، والتي ظھرت سنوات عدة قبل  التي تعود أساسا

ً ألمانیا والنمسا والمجر وایطالیا في مواجھ 1914 ة كل من فرنسا وروسیا، كما أن تطور األسطول فنجد مثال
  األلماني تعداد وعدة كان مصدر قلقل لبریطانیا التي دفعھا إلى توقیع تحالف ودي وفرنسا.                           =
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وقعت أشد العقوبات على الدول المستسلمة والتي طالت بھا عدة قطاعات من بینھا اآللة 

فرضت قیود وضوابط عسكریة قد  1919العسكریة، حیث نجد أن اتفاقیة فرساي لعام 

  .)1( یة األلمانیةعلى آلة الحرب

ألف جندي فقط مع  100نصت على احتواء الجیش األلماني على تعداد  حیث 

إلزام ألمانیا على إلغاء نظام التجنید اإللزامي المعمول بھ، كما ال یحظر علیھا إنشاء قوة 

ً  15جویة على أن ال تتجاوز تعداد قوتھا البحریة بـ  ألف جندي بحریة یشغلون كما

ً من السفن دون الغواصات مركب  12مدمرات،  6طرادات خفیفة،  6بوارج،  6( محدودا

ً من أن  ،)الغواصات ةعامن صنألمانیا منعت اضافة إلى ذلك طوربید،  كما منعت أیضا

ات تمتلك قوة جویة أو أن تصنع المدرعات أو الدبابات أو أن تستوردھا أو أن تصنع الغاز

 12على أن ال تتجاوز مدة الخدمة في الجیش األلماني بالنسبة للجنود أكثر من  السامة،

كما تم  سنة 25سنة، أما فیما یتعلق بالضباط فأقصى مدة محددة للخدمة ھي أال تتعدى 

ن كافة كفاءاتھ ـ، قصد ضمان خلو الجیش األلماني مإلغاء الخدمة العسكریة االجباریة

  .)2( ذات الخبرةوالمؤھلة العسكریة المدربة 

ان ة النمسا حیث نصت معاھدة سان جرمكما أن نفس األحكام طالت إمبراطوری 

كما ألت  ،ألف جندي 30على خفض حجم الجیش النمساوي إلى حدود الـ  )3(1919لعام 

                                                                                                                                                                              
 .43،44ص ص –: سباق التسلح، برنامج نزع السالح في العالم، مرجع السابقد/ فلیب نوبل بیكر –=

فرساي على أنھا المعاھدة التي أسدلت الستار وبشكل نھائي عن فصول الحرب العالمیة  تعرف معاھدة –)1(
وبمرور ستة أشھر من المفاوضات  1919األولى، ففور وضع الحرب أوزارھا عقد مؤتمر باریس للسالم عام 

ن والدول تم التوقیع على المعاھدة من طرف الحلفاء المنتصرو 1919یونیو  28الموالیة للمؤتمر وبتاریخ 
تم تعدیل معاھدة فرساي لتتضمن االعتراف األلماني بمسؤولیتھا عن  1920من ینایر  10المحور، وبتاریخ الـ 

الحرب وما یترتب علیھ من آثار، وسمیت بھذا االسم على خلفیة المكان الجغرافي المعقودة فیھ أال وھو قصر 
 .ً   فرساي بفرنسا أین تم التوقیع علیھا أیضا

– ERIC Nguyen: 100 événements du xx siècle, Studyrama perspective.   pp 44,45. 
  .205ص –، األردن2010: تاریخ أوروبا الحدیث، الجنادریة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، د/ نصري ذیاب –
أطلس الحربین العالمیتین: األرض والحرب والسالم، دار الشریف ماس للنشر د/ عصام عبد الفتاح:  –

 .64، 63ص ص –2015والتوزیع، الطبعة األولى، القاھرة مصر، 
: الموسوعة السیاسیة والعسكریة، الجزء األول، مركز جمعھ الماجد للثقافة والتراث، بدون د/ فراس البیطار –)2(

 .318ص –2003،العربیة المتحدة اإلماراتطبعة، 
سبتمبر لعام  10معاھدة سان جرمان عبارة عن معاھدة عقدت بعد انتھاء الحرب العالمیة األولى بتاریخ  –)3(

 =بین الحلفاء والنمسا، التي أنھت وجود ما یعرف باإلمبراطوریة النمساویة المجریة حیث وافق البرلمان 1919
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ترسانة الجیش النمساوي إلى الدول الحلفاء حیث احتفظت النمسا سوى بأربع قوارب فقط 

السماح لھا بإبقاء على مصنع واحد إلنتاج األسلحة، ومن ھنا نستنتج الرابط للحراسة مع 

الوثیق بین األسلحة التقلیدیة والتعداد البشري للقوات المسلحة المؤھل الستخدام مثل تلك 

ألسلحة، فبدونھ ال یمكن لألسلحة أن تحدث مثل تلك األضرار وال یمكن للدول أن تغتر 

  .)1( ري مؤھل لشغل لتلك الترسانةبقوتھا بدون وجود عامل بش

ومن ھنا برزت أھمیة حصر المورد البشري داخل القوات المسلحة للدول في  

حده األدنى لضمان خول العالقات الدولیة من أي مظھر من مظاھر التھدید، كما نجد 

األمن والسلم الدولیین باعتباره كیان  ةأعظم دلیل على قدرة العامل البشري على زعزع

امل في معادلة األسلحة التقلیدیة، على حجم الدمار الذي أحدثتھ تلك اآللة البشریة متك

ً جدیة بدل البنود  للدول المتحاربة إبان الحرب العالمیة الثانیة األمر الذي یستدعى حلوال

استسالم المطبقة على الدول المھزومة ذات الطابع الظرفي، والمتمثل في جملة من 

ق على ألمانیا والذي وصل إلى حد إلغاء قوتھا العسكریة مع تجریم الجزاءات منھا ما طب

 ً   .الحزب النازي ومتابعة قادتھ قضائیا

ً للتخلص من سیاستھا العسكریة بوضع  وكذا  دفع اإلمبراطوریة الیابانیة قدما

ً 1947دستور مدني عام  ، الذي نقل صالحیات اإلمبراطور السیاسیة إلى الشعب مجرما

بذلك حق الیابان في إعالن الحرب، ولضمان احترام تلك البنود تم تعیین القائد األمریكي 

ً على الیابان، غیر  ً عسكریا ن تلك البنود التي صاغھا مؤتمر بوتسدام أ"مارك آرثر" حاكما

، على اعتبار 1919 صت علیھ اتفاقیة فرساي لعامجاءت بطابع المخالفة لما ن 1945لعام 

                                                                                                                                                                              
 1920یولیو  16، حیث أصبحت ساریة المفعول منذ 1919م أكتوبر من عا 17النمساوي على المعاھدة بتاریخ =

دون أن توقع الوالیات المتحدة األمریكیة على نصوص المعاھدة، حیث فضلت إبرام اتفاق سالم منفصل والنمسا 
  .  1924أغسطس من عام  24بتاریخ 

– Ralph H.Lutz , Nina Almond: The Treaty of ST.Germain, A Documentary History, 
stanford university press, Stanford university, California, 1935.   Page 112.  

 .312ص –: الموسوعة السیاسیة والعسكریة، الجزء األول، المرجع السابقد/ فراس البیطار –)1(
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ترفض  وكغیرھا من الدول أن كل من ألمانیا والیابان لن یستمرا في االنصیاع لتلك البنود

  . )1( بولحرشن ادون أن تمتلك الوسائل الحدیثة ل ءاقبال

  : الجهود الدولية الرامية لخفض التعداد البشري للقوات المسلحة.اً ثاني

نزع كامل وشامل للسالح في  زالت الجھود الدولیة الرامیة إلى تحقیقوال انت ك

عملیة نزع العالم وفق برنامج أساسھ قانوني اتفاقي بین الدول، تجعل الغایة الرئیسیة من 

عمل على جعلھا غیر مستطاعھ التنظیم الحرب بل الحیلولة دون نشوبھا بالسالح لیس 

ً، لذا كانملع ً على المجتمع  یا ً تكون فیھ  من أجل الدولي بذل الجھدلزاما إیجاد عالما

ً أو أن تقع  أیة دولة ینفي احتمالیة أن تشن بشكل ،القوات المسلحة واألسلحة مخفضة حربا

 الدول على إطالع بكافة االستعدادات التسلحیة لدى مثیالتھاكافة فیھا  كونت ،ضحیتھا

  داخل المجتمع الدولي.

أو تقوم  ،الدول افباإلضافة إلى الكّم الكبیر من األسلحة والذخیرة التي تقتنیھ 

، مما یساھم في أو مقاربة لھ موازیة لذلك الكمّ ھائلة یقابلھ تسخیر طاقة بشریة ا بتصنیعھ

ً إن كانت تلك المادة البشریة الخام يالسابق التسلح أطوار یةاستمرار قد  ،خصوصا

تفرض على الدول أن  ،مؤھالتھا القتالیة بھا ة التقنیة صقلتخضعت لبرامج تدریبیة عالی

الفردیة للمقاتل من حیث الكم والنوع لتضمن بذلك جاھزیة  منظومات التسلحتطور 

الح بنود برامج نزع الس یحتويالضروري أن  لذا كان من ،ألفرادھا وفاعلیة أكثر

الطاقة البشریة المسخرة من حیث  ،د للقوات المسلحةالغرض منھا تحقیق تخفیض مطر

یقتان ال لص على اعتبار أنھما حتمیتان ،بالتوازي وعملیة تخفیض األسلحة لدى الدول

                                                             
بالمقارنة وعدد سكانھا، أما  لقد كانت كل من ألمانیا والیابان وكذا إیطالیا من بین أكثر الدول تسلح في العالم –)1(

ً ضئیل  الیوم فھي ال تكاد تندرج في المرتبة الثانیة من حیث القوة العسكریة، حیث بدأت ایطالیا في لعب دورا
ً في منظمة حلف شمال األطلنطي بتاریخ الـ  كعضو مؤسس على خالف ألمانیا التي  1949من أبریل  04نسبیا

إذ ما تنصلت من بنود ذات العالقة واستسالمھا أن تمتلك قوات یبلغ قوامھا  ، إذ تستطیع ألمانیا1952انضمت عام 
جندي خالل عامین أو ثالثة، إال أن سیاسة الیابان ال زال مجھولة وغیر واضحة المعالم، ومن غیر  500،000

ً إذا ما استمر  السباق المستحیل أن تعید ھذه الدول تنظیم صفوفھا وتحسین وضعھا بین الدول كبرى عسكریا
  التسلحي على حالھ.

  .57،56ص ص –: سباق التسلح، برنامج نزع السالح في العالم، مرجع السابقد/ فلیب نوبل بیكر –
 .315ص –: الموسوعة السیاسیة والعسكریة، الجزء األول، المرجع السابقد/ فراس البیطار –
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المرتبطة بذات  احتواء نصوص االتفاقات الدولیة مع ضرورةیمكن فصلھما عن بعض 

، وفق أطر على الضمانات كافیة وفعالة لتنفیذ جل نواحي برنامج نزع السالح ،الموضوع

   على الوضع التسلحي لدى الدول.والمستمر الدائم الع طرقابیة دائمة تسمح باال

عھدت إلیھا مھمة ، 1952لجنة نزع السالح عام ل األمم المتحدة ھیئةوفور إنشاء 

تنظر  كما مل وعلى رأسھا األسلحة النوویة،أسلحة الدمار الشامواضیع معلقة ب في النظر

 ً مقترحات تكون موضوع ال جملة من تضعل ،ةفي مختلف مسائل األسلحة التقلیدی أیضا

ً، قصد تنظیم وتحدید وخفض معاھدات  متوازن تعداد القوات المسلحة بصفة مستقبال

لترسم الخطوط األساسیة  ومستویات األسلحة التقلیدیة، بحیث توالت مقترحات الدول

أعد مندوب الوالیات المتحدة  1952 عام ریلمن أف 24ففي الـ  لبرنامج نزع السالح،

ً عرف بالمبادئ الستة في الذي تلعبھ االتفاقات الدولیة المھم التي تعترف بدور  ،مقترحا

تحقیقھ  كفل األطرافتامج ى برلعاحتوائھا  شریطة ،الحفاظ على السلم واألمن الدولیین

  .)1( والحفاظ علیھ

المقترح إلى دعوة الدول إلى التوقیع على  بمقتضي مماألھیئة بحیث تقوم  

بتخفیض تعداد قواتھا المسلحة وتقیید  طرافم بموجبھا األلتزاالتفاقات الدولیة، والتي ت

إلى مستویات دنّیا ثابتة تقل بكثیر عن  ،المسموح بھأسلحتھا من حیث الكّم والنّوع 

 ً أو الدول  بینالقوى موازین ال یؤدي إلى اختالل متوازن  بشكلٍ ، المستویات القائمة سلفا

أو أن یعرقل التزاماتھا الدولیة في المحافظة على السالم  ،د األمن الداخلي لھایھدبت یسمح

ً لألحكام المیثاق  االتفاقات الدولیة ضمانات فعالة على أن توفر، واألمن الدولیین طبقا

لكشف عن مختلف التطورات التي واوفق نظام دائم للرقابة  ،لتنفیذ برامج نزع السالح

  .)2(بشكل دوري  تطال تعداد القوات المسلحة ومنظومات األسلحة ومراجعتھا

                                                             
)1(  https://www.un.org/disarmament/ar/%D9%86%D8%B2%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9/ 

ھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة ولقد أید جمیع أعضاء اللجنة ھذه المذكرة ما عدا روسیا، كما وافقت علی –)2(
 =بأغلبیة كبیرة، حیث قدمت كل من الوالیات المتحدة وبریطانیا وفرنسا مقترحاتھا الخاصة بتحدید التعداد
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ً  تعرف التيولألمم المتحدة غیر أن اللجنة الفرعیة   باللجنة الفرعیة لنزع  أیضا

والیات المتحدة بمشاركة الدول النوویة آنذاك وھي ال ،1954 اجتمعت بلندن عامالسالح 

بھدف إنھاء حالة الجمود الناتجة عن التي أنشئت و، وفرنسا االتحاد السوفیاتيبریطانیا 

كل من  طرحت حیثنزع السالح، ل اللجنة األصلیة العتراض الروسي عن مقترحاتا

 قصد ،1955عام مارس  25 بتاریخوذلك  مذكرة عرفت باسمھما أمامھا سا وبریطانیافرن

العام  لرأيل إال أن الكلمة األخیرة كانت، قي على حالھابال على تغییر رأیھا روسیا حمل

 لألمم المتحدة، مناقشات الجمعیة العامة أثناءتمكن من الضغط على روسیا الذي  ،ليدوال

 ،شریطة أن تتضمن مشاریع معاھدات نزع السالح بحیث وافقت على المقترح

ً ذات العالقة وتخفیض عدد القوات المسلحة واألسلحة الموضوعة من قبل اللجنة  أحكاما

  .)1( التقلیدیة

ت سلطا مع منحھا ذات طابع دولي االلتزام بإنشاء أجھزة رقابیة إضافة إلى ذلك 

كما ، بضمان احترام الخطوات والتخفیضات المتفق علیھاكفیلة  ،رقابیةختصاصات او

                                                                                                                                                                              
البشري للقوات المسلحة، حیث اقترحت النسب العلیا ألفراد القوات المسلحة بصفة أولي بنسبة للدول الموقعة =

الرجال في الجیش والبحریة والطیران والشرطة المسلحة والتشكیالت الشبھ عسكریة والتي تطال القوة الكلیة من 
  والمحدد على النحو التالي:

 الوالیات المتحدة األمریكیة بین ملیون وملیون ونصف رجل. -
 روســـــــــیا بین ملیون وملیون ونصف رجل. -
 الصـــــــین بین ملیون وملیون ونصف رجل. -
 رجل. 000,800و  000,700بین  فرنســـــــا -
 رجل.                                                                             000,800و  000,700المملكة المتحدة بین  -

على أن تحدد النسب العلیا لتعداد القوات المسلحة لدى الدول األخرى وفق تعدادھا السكاني وذلك بأقل           
احد بالمائة من عدد السكان وقد أوضح المندوب البریطاني أنھ في حالة اعتماد مثل ھذا التعداد المقترح قد من و

 یكون لھ األثر الحسن من حیث خفض كّم األسلحة التقلیدیة بما یتناسب وتعداد تلك القوات المسلحة المخفضة. 
 .17،18ص ص–مرجع السابق: سباق التسلح، ترجمة حمدي حافظ، الد/ فیلیب ج. نوبل بیكر –
أعلن غورباتشوف أمام الجمعیة العامة لألمم المتحدة عن أن بالده قلصت حجم قواتھا  1988ففي عام  –)1(

من اجمالي القوات المسلحة لالتحاد السوفیاتي ویشمل التقلیص  % 10المسلحة، بمقدار نصف ملیون جندي أي بـ 
ً المعدات العسكریة بواقع  طائرة مقاتلة، كما أعلن عن تخفیض  800وحدة مدفعیة و 1500آالف دبابة و 10أیضا

 ، كما وافق االتحاد السوفیاتي%19.5وكذا میزانیة الصناعة العسكریة بمقدار  %14.2میزانیة الدفاع بمقدار 
لى السماح للمفتشین ولمراقبین العسكریین من حلف الناتو، بمراقبة المناورات العسكریة التي یجریھا حلف ع

  وراسو وھو أمر لم یسبق لھ مثیل في تاریخ الحلف.                                                                
، 1991-1919حرب العالمیة األولى إلى الحرب الباردة العالم بین الحربین من الد/ موسى محمد ال طویرش:  –

 .300ص –2017دار المعتز للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، 
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قدمت بموجبھ روسیا مذكرة إلى اللجنة الفرعیة وافقت فیھ على بنود مشروع تخفیض 

الوارد في المقترح الفرنسي البریطاني إلى ملیون ونصف الملیون  ،تعداد القوات المسلحة

األسلحة العادیة  ص من كمّ رجل، شریطة أن یتم ذلك التخفیض بالتوازي وعملیة التخل

عتمادات المخصصة للقوات تعمل الدول على خفض اال ، بإضافة إلى ذلكالمخزن لدیھا

  .بما ال یتجاوز نسب الخفض المسلحة واألسلحة العادیة

أن یتمتع الجھاز الرقابي بسلطات ولضمان احترام تلك البنود اقترحت روسیا  

عتمادات االمقید على السجالت الخاصة ب طالع غیرمن حیث حریة اال قابلة للتوسع،

راض التسلح، مع تمتعھا بحق الحصول على البیانات الالزمة التي الدول المخصصة ألغ

ذات الصلة وخفض قدراتھا التسلحیة وعدد قوات  ،جراءاتاإلتثبت التزام الدول بتنفیذ 

بین الدول ب انتخعن طریق اال الرقابي الجھاز موظفو م انتقاءعلى أن یت المسلحة،

لھم حق  یخول على أنالموقعة، ھاز لدى الدول جیمثل الموظفون ذات ال بحیث ،األعضاء

 ،تحت سلطتھ الرقابیة ةالموضوع كان على األماكن طالع غیر المقید وفي أي وقتاال

 التي ،قابةالمستمر دون خروجھ عن مقتضیات وواجبات الرو الدائم عن طریق التفتیش

     .)1(واستمراره  األطراف الدول بین جمیع تضمن نفاذ االتفاق

  الدول.  من جانب  هالواجب إعمال  الدولي  : طبيعة االلتزاماً لثثا

ً العالم  وقف   جعل یبشكل  ولةصقادة البشریة المتھ المفراقت أمام ھول ما مذھوال

ً جعلت من عملیة تصنیفھا  ،من مجازر أداة فعالة للقتل منھا ً تقلیدیا ً كسالح أمرا وبدیھیا

الذي أدرج العامل البشري ضمن  ،لحد من التسلحالساعي لبالموازاة والعمل الدولي 

غیر أن التساؤل الذي یطرح نفسھ  ،الرامیة لنزع السالح في العالم ومساعیھ برنامجھ

 عتمادالان ، بیق ذلكھو طبیعة االلتزام الواجب اعتماده من جانب الدول لتحقیبشكل جدي 

لدولیة ابین دول ذات االمتداد الجغرافي الواحد وبین االتفاقات االتفاقیات اإلقلیمیة على 

     .ین التالیینصروفق العن ، ھذا ما سوف نحاول معرفتھالشاملة

                                                             
 . 23،22ص ص–: سباق التسلح، ترجمة حمدي حافظ، المرجع السابقد/ فیلیب ج. نوبل بیكر –)1(
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  .الشارعة بمعیار المعاھداتاألخذ  .1

ا باإلضافة إلى كونھ الشارعة اتھ في المعاھدتالحظمالذي یمكن  الشيء الغالب  

تجتمع فیھا إراداتھم  ،واالنسجام التوافق مظاھرأسمى  لتجسد بذلكتنشأ فیما بین الدول 

إال أن موضوع خفض التعداد البشري للقوات  )1( بذلك تحقیق غایة موحدة ستھدفلت

في مثل ھذا  تبقى غائبة ،لذات الھدف جامعة مانعة شارعھالمسلحة وفق نص معاھدة 

مكن أن نستقیھ من أنھ ی ، إالمباشرةوبشكل  صراحةعلیھا نص ال یتم مل إذ المجال

 خفضى لإ ،ضمنیةبطریقة  بموجبھا المجتمع الدوليسعى معاھدات أخرى  نصوص

  .غیرال  التعداد البشري للقوة العسكریة أثناء نشوب النزاع

 ضمان قصد لتغذیة النزاع المورد الرئیسي المستخدموذلك عن طریق تجفیف  

ً ما تسارع  البشري أال وھو العنصر مما ھو متوقع ،أطوللوقت  استمراره عدم فغالبا

ً أكبر في بغیر  إلى زجّ  ،الدول المتحاربة جنودھا في الصفوف األمامیة لتضمن استنزافا

زز بذلك ، لتعالعسكري العالي تدریبالذوا جنودھا دون أن یطال الضرر  ،صفوف العدو

األمر الذي دفع بالمجتمع  ،دون المراعاة إلى الوسائل المتبعة فوزھا بالحرب فرصالدولة 

ً بذلك الدول المتحاربة من  ،الدولي إلى تنظیم الحرب وفق اتفاقیات جنیف األربع مانعا

  .)2(في األعمال الحربیة ینمقاتلمن غیر الاألعمال العسكریة استغالل من ھم خارج نطاق 

                                                             
إن الخاصیة الرئیسیة للمعاھدات الشارعة باإلضافة إلى كونھا وعاء یستوعب كافة إرادات األطراف المنشئة  –)1(

ً بسھولة االنضمام للنظام القانوني الذي یخاطب الدول األطراف لحظة  لھا قصد تجسید غایة ما، فھي تمتاز أیضا
  اإلبرام.

–، القاھرة2007ي العام، دار النھضة العربیة، بدون طبعة، : مقدمة لدراسة القانون الدولد/ صالح الدین عامر –
 .    195ص 

وأخرھا في عام  1864اتفاقیات جنیف األربع ھي عبارة عن مجموعة من االتفاقیات تم صیاغتھا منذ عام  –)2(
والتي تتناول حمایة حقوق اإلنسان األساسیة في حالة نشوب الحرب، وطرق االعتناء بالجرحى  1949

 ركة أو في منطقة محتلة، كما نصتى وأسرى الحرب وكذا حمایة المدنیین الموجودین في ساحة المعوالمرض
اتفاقیة جنیف على تأسیس منظمة الصلیب األحمر بصفتھا منظمة دولیة محایدة لمعالجة شؤون الجرحى وأسرى 

نصوص االتفاقیات الثالث التي تم بموجبھا تعدیل  1949الحرب، وذلك عند صیاغة االتفاقیة الرابعة في عام 
ودمجھا وفق نصوص االتفاقیة الرابعة، زد على ذلك البرتوكولین الالحقین األول ذوا العالقة وتنظیم الحرب بین 

، 2005، أما البرتوكول الثاني فخصص لتنظیم الحرب داخل الدولة "الحرب األھلیة " لعام 1977الدول لعام 
  دولة.                                                                        190وتضم االتفاقیة جنیف ما یربوا عن 

أوت  12في المیدان المؤرخة في  اتفاقیة جنیف األولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة –
1949       .  
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 ،احترام جمیع المواثیق الدولیة ذات الصلةعلى تتعھد الدول األطراف  شریطة أن

وقت السلم كما في وقت الحرب حتى ولو لم یعترف  وأن تكفل ذلك في جمیع األحوال

بقاء األشخاص غیر  على أن تضمن األطراف بطبیعة الحال أحدھما بتلك الحالة،

 بمن فیھم القوة المسلحة الذین ألقوا عنھم أسلحتھم ،المشتركین مباشرة في األعمال العدائیة

ً عن تبعات تلك الحرب  ذلك على زد، أو أن یكونوا عرضة لألعمال االنتقامیة بعیدا

ح أو اجرإصابتھم بالمرض أو  سبب إن كانغض النظر عن الن عن القتال باجزیالع

ل من الطرفین كونوا عرضة لالستغالمن أن ی ،كان أو ألي سبب أخرالحتجاز تعرضھم ل

على أن ، )1( ویجعلھا عرضة للخطرالبدنیة  قد یھدد حیاتھم أو سالمتھم مما المتحاربین

ً ما و ،للدول محل النزاع تطبق أحكام ھذه االتفاقیة على أفراد القوات المسلحة تحویھ أیضا

ً كذا و ملیشیات من   .)2( من القوات المسلحة الوحدات المتطوعة التي تعد جزءا

 ،الدول المتحاربة إحدى في قبضة حال وقعھم بمثابة أسرى حرب یصنفونبحیث 

ً حترم على أن ت ھذه األخیرة أحكام اتفاقیات جنیف في التعامل معھم، كما یصبح لزاما

 تجھزللغوث باألسر أو االعتداء كالسفن التي علیھم عدم التعرض للسفن المخصصة 

                                                                                                                                                                              
  http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm– 

أوت  12المؤرخة في اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار  –
1949                                     .  

     http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm–  
تمر في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنیف من في المؤ اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب –

  .   1949أوت  12أبریل إلى  12
   http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm–  

  .1949أوت  12المؤرخة في  اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
   http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 

ً على أساس  –)1( ً إذا كان قائما ً ونص المادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف التي تحظر خصوصا عمال
  التمییز العنصري من حیث اللون أو الدین أو المعتقد أو الجنس أو المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل أخر.

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62gce9.htm– 
نصت المادة الثالثة عشر في فقرتھا الثانیة من اتفاقیة جنیف األولى والثانیة على الشروط الواجب توفرھا في  –)2(

  أفراد المقاومة من ملیشیات ومتطوعین وھي:
محددة یمكن تمییزھا عن  أ. أن یقودھا شخص یكون مسئول عن أعمال مرؤوسیھ./ ب. أن تكون لھا شارة ممیزة

./ د. أن تلتزم في عملیاتھا بقوانین الحرب وعاداتھا.                          ً   بعد./ ج. أن تحمل األسلحة جھرا
أوت  12في المیدان المؤرخة في  اتفاقیة جنیف األولى لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة –

1949       .  
  http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/7umf63.htm –                                                                        
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ابھة والمستعملة لذات الغرض من قبل كما تتمتع السفن المش، )1( كمستشفیات عسكریة

ً، بنفس  الجمعیات الوطنیة التابعة للصلیب األحمر أو جمعیات اإلغاثة المعترف بھا رسمیا

ً من األسر أو ھبحیث تستثنى  ،الحمایة التي تتمتع بھا سفن المستشفیات العسكریة ي أیضا

طوال العملیات  االمستخدمة لھ األغراضشریطة أن ال تحول عن ، )2( التعرض لالعتداء

ً لواجباتھا اإلنسانیة الاألمر الذي یكفل لھا الحمایة طالما لم  ،الحربیة مقررة تستخدم خالفا

  .)3( العدومصالح تضر ب من شأنھا أن ثبت تسخیرھا ألعمال لھا إذا تسقط في حال

بأن تكفل على إجالء أسرى الحرب بأسرع ما یمكن كما تلتزم الدول المتحاربة   

أي تھدید لیكونوا في مأمن من  عن مناطق القتال ،القدر الكافيبعیدة نقلھم إلى معسكرات 

اتفاقیات جنیف األربع وما لحقھا  عدت ھذا يوف، )4(أو استغالل قد یعرض حیاتھم للخطر

ً  من بروتوكوالت ً قانونیا ً یمنع الدول المتحاربة من استثمار أسرى الحرب في سندا  مقنعا

 التي تضمن لھمألشخاص المدنیین المكفولة لالحمایة  اع الدائر، دون أن نستثنى تلكالنز

بموجب ھذه  بحیث یحرم على الدول المتحاربة ،المعاملة اإلنسانیة في جمیع األوقات

الحصول  من أجلتعریضھم ألي وسیلة من وسائل اإلكراه البدني أو المعنوي  ،االتفاقیة

  .)5( ذات الصلة واستعدادات العدو على معلومات

                                                             
  أیام.           10على أن تكون أسماء السفن وأوصافھا قد أبلغت إلى الدول األطراف في النزاع قبل استخدامھا بـ  –)1(

ً ونص – في  اتفاقیة جنیف األولى لتحسین حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحةمن  22/1المادة  عمال
  . 1949أوت  12البحار المؤرخة في 

– http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm 
جمعیات اإلغاثة بحیث تتمتع سفن المستشفیات التي تستعملھا الجمعیات الوطنیة للصلیب األحمر أو  –)2(

ً أو یستعملھا أفراد، بنفس الحمایة التي تتمتع بھا السفن المستشفیات العسكریة من األسر.   المعترف بھا رسمیا
ً ونص المادتین  – اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى و مرضى وغرقى القوات من  25، 24عمال

  في البحار، المرجع السابق. المسلحة
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm–   

ً نص المادة  –)3( اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى و مرضى وغرقى القوات المسلحة من  34/1عمال
  ، نفس السابق.في البحار

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nslh8.htm                                      
ً نص المادة  –)4(   .                                  ، المرجع السابقاتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحربمن  19عمال

– http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntang.htm                                        
ً نص المادة  –)5( ، المرجع الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقیة جنیف من  19عمال

   السابق.   
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
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لیست بمنأى عن العملیات مناطق  م فيوضعھ إذ یحضر على الدول المتحاربة   

مھم كدروع تستخد أو أن ـھ معاناة بدنیة قد تصل إلى اإلبادة الجماعیةمما یسبب ل ،الحربیة

ً  بشریة  األخرىحساب یرجح كفة قوة على قد مما  بعد أن یتم حجزھم كرھائن ،)1( مثال

ع إخضامع التزم الدول األطراف على عدم  یسھل استھداف طرف دون أخر،مما قد 

لدولة تعمل ا على أن ،األفراد ما دون الثامنة عشر للتجنید اإلجباري في قواتھا المسلحة

بشكل مباشر في لضمان عدم اشتراك ما دون ذلك السن  انینكافة التدابیر الالزمة مید

  .)2( األعمال الحربیة

لنزاعات في إدارة ا ،ومن ھذا المنطلق أیقنت الدول صراحة أھمیة العامل البشري

وعملیة حصر النزاع في حدود القوات المسلحة یطاق،  ال إلى ما المسلحة وإطالة عمره

 وأمتطوعین تي تضم المقاومة الوأفراد  ،نظامیةال ھاقوات المشكلة منللدول المتنازعة 

                                                             
ً أخذ الرھائن واستخدامھم كدروع بشریة، وسابقات ذلك  –)1( حیث أن أحكام القانون الدولي اإلنساني تحظر أیضا

لنزاعات، والتي تمثلت بشكل خاص في استخدام النساء واألطفال كدروع بشریة تتقدم كثیرة في التاریخ الحدیث ل
  صفوف األرتال الرئیسیة للقوات قصد حمایتھم من ھجمات محتملة.

  .15/04/2010: حمایة النساء بموجب القانون الدولي اإلنساني، نظرة عامة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر –
http://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-women-
protected.htm 

  تعمل الدول مجموعة من التدابیر التي من شأنھا أن تحظر تجنید األطفال التي نجد منھا: –)2(
. أن تعمل على رفع الحد األدنى لسن التطوع األشخاص في القوات المسلحة الوطنیة عن السن المحددة في 1

الثة من المادة الثامنة والثالثین من اتفاقیة حقوق الطفل مع األخذ بعین االعتبار المبادئ الواردة في تلك الفقرة الث
  المادة التي تعترف بحق األشخاص دون سن الثامنة عشر في حمایة خاصة بموجب االتفاقیة.

ً بعد التصدیق على ھذا البرتوكول أو االنض2 ً ملزما مام إلیھ یتضمن الحد األدنى . تودع الدول األطراف إعالنا
ً للضمانات التي اعتمدتھا لمنع فرض ھذا  للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتھا المسلحة الوطنیة، ووصفا

. ً ً أو قسرا   التطوع جبرا
. تقوم الدول التي تسمح بالتطوع في قواتھا المسلحة الوطنیة دون سن الثامنة عشر بالتمسك بالضمانات لكفالة 3

  كحد أدنى: ما یلي
- .ً ً حقیقیا   أن یكون ھذا التجنید تطوعا
  أن یتم ھذا التجنید الطوعي بموافقة مستنیرة من اآلباء أو األوصیاء القانونیین لألشخاص. -
  أن یحصل ھؤالء األشخاص على المعلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي علیھا ھذه الخدمة العسكریة.               -
ً بھ عن سنھم قبل قبولھم في الخدمة العسكریة. - ً موثوقا     أن یقدم ھؤالء األشخاص دلیال
في المنازعات المسلحة، اعتمد وعرض  البرتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال –

 25المؤرخة في  54 في الدورة 263للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
  .                                                          2002فبرایر  23، وخل حیز التنفیذ بتاریخ 2000مایو 

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/Optional_Protocol_on_the_involvement_of_chi
ldren_in_armed_conflict_arabic.pdf    
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على استثناء ازدیاده ثم العمل  وضمان عدمحصر ذلك التعداد  التي من شأنھاملیشیات، 

المسلح، وإجالء النزاع  تبعات الجرحى والمرضى والعاجزین من كال الطرفین من

 في أقرب اآلجال مع تجریم أي استغالل ألوضاعھم، زدّ بعیدا عن النزاع المسلح ألسرى ا

ھم  لنزاعا في أن یزج بھم نم أطقم اإلسعاف والغوث ورجال الدین استثناء على ذلك

متواصل للعامل یسمح باستنزاف  ر الذيماأل ،سنالوالمدنیین من نساء وأطفال وكبار 

ً  ،القوات المسلحة تعدادالبشري في  الممول مصدر الانعدام  مع بیة الحر بذلك نھامعجال

  .بذلك العاملالمسلحة لقوات ل

  . األخذ بنظام االتفاقات الثنائیة .2

من أن  تنأیق بعد أن رغبة الدول في تعزیز السالم واألمن اإلقلیمیین ازدادت

لقوات لمعقول تخفیض تحقیق أدنى مستوى ممكن من التسلح و یقتضي ،الوصول إلى ذلك

 المجتمع الدولي ھتمام من قبللال ةریثملاع یضاالمو أكثر أصحبت من ثیحالعسكریة، 

ً الدول ت فیھااعتمد مبادرات الالعدید من الواحدة  جغرافيذات االمتداد ال ، خصوصا

وتعد معاھدة القوات المسلحة التقلیدیة في أوروبا المعقودة  ،في ذات السیاقاالقلیمیة 

بین دول الحلف األطلسي ودول من أعضاء  ،بباریس 1990عام  من نوفمبر 19بتاریخ 

الھدف ، وكان أبرز مثال على ذلك 1992عام ف وارسو والتي دخلت حیز التنفیذ حل

شن ھجوم  لىالرئیسي من ھذه المعاھدة ھو السعي للحد من قدرات كافة األطراف ع

  .مفاجئ أو المبادرة بعملیات ھجومیة واسعة النطاق

الحدود العلیا لنشر القوات إلى تعیین المعاھدة  سعى القائمون علىوألجل ذلك 

فعالة تسري بعد  إجراءات تحقق ھانصوص وروبا، كما اعتمدتالمسلحة التقلیدیة في أ

خضعت إجراءات التحقق للتعدیل لتطال  1999في عام ، و1991عام  انتھاء حلف وارسو

بدل قوات التحالف التي كانت سائدة آنذاك في زمن تكتالت  ،بذلك القوات الوطنیة

ً لتدابیر بناء الثقة والحرب الباردة، والعسكریة إبان  تدابیر بناء الثقة واألمن التي إعماال

ضخمة في األسلحة وكذا  اتإلى تكریسھا بغیة إحداث تخفیض ،المجتمع األوروبي یسعى
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ً ینعكس  مما قد ،القوات المسلحة بأوروبا  المنطقة اإلقلیمي داخلعلى األمن والسلم  إیجابا

  .)1( األوروبیة

التي حذت  ،مصدر إلھام ووحي للعدید من الدولالمعاھدة بمثابة  تعد ھذهكما 

ً  وما تم إعمالھ، )2( الالتینیة أمریكا األوروبیة مثل ما حدث مع دولوا الدول حذ من أیضا

مقدمة من قبل المنتدى اإلقلیمي ال مقترحاتوال باالستناد )3( تدابیر بناء الثقة في آسیا

إلى معاھدة  في األول واألخیریرجع كلھ إال أن الفضل  ،)4( آسیا لرابطة أمم جنوب شرق

ً و لألمن في أوروبا األساسحجر  تالتي شكل ،القوات المسلحة التقلیدیة بأوروبا  نموذجا

    .)5( دول العالمیتبع من قبل 

التي سعت  ،تبرز أھمیة االلتزامات الدولیة على الصعید اإلقلیمي إضافة إلى ذلك  

تحدید األسلحة التقلیدیة والقوات المسلحة على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، في  إلى

                                                             
  .187ص –، المرجع السابق2003األمم المتحدة، : حولیة نزع السالح، شؤون نزع السالحمركز  –)1(

: المعلومات المتصلة بتدابیر بناء الثقة في میدان األسلحة التقلیدیة، قرار اتخذتھ الجمعیة العامة الجمعیة العامة –
)، A/73/510/Corr.1و  A/73/510، بناء على تقریر اللجنة األولى (2018من كانون األول/دیسمبر  5

  (ض) من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة. 101الدورة الثالثة والسبعون البند 
– https://undocs.org/ar/A/RES/73/51 

حیث اعتمدت منظمة الدول األمریكیة صكین كانت فیھما معاھدة أوروبا صاحبة الفضل الكبیر، ھما اتفاقیة  –)2(
تصنیع األسلحة الناریة والذخیرة والمتفجرات والمواد األخرى ذات الصلة واالتجار بھ  البلدان األمریكیة لمكافحة

، وكذا اتفاقیة البلدان األمریكیة بشأن الشفافیة في مشتریات األسلحة التقلیدیة 1997بطریقة غیر مشروعة لعام 
  .  1999لعام 

  .            150، 149ص ص –، المرجع السابق2005األمم المتحدة، : حولیة نزع السالح، مركز شؤون نزع السالح –
 .188، 187ص ص –، المرجع السابق2003األمم المتحدة، : حولیة نزع السالح، مركز شؤون نزع السالح –
تدابیر بناء الثقة التي تم إعمالھا في آسیا ھي عبارة عن تدابیر غیر إلزامیة نوقشت ونفذت في داخل المنتدى  –)3(

اإلقلیمي لرابطة أمم جنوب شرق آسیا، والقائمة على أساس تبادل المعلومات عن طریق مراقبة التدریبات 
ً، وتبادل الزیارات إلى المنشآت ا لعسكریة وسفن القوات البحریة، مع عقد حلقات العسكریة واإلبالغ عنھا مسبقا

دراسیة وحلقات عمل مع مسؤولي الدفاع والمسؤولین العسكریین، والقیام بزیارات للمرافق الدفاعیة والحوار 
  بشأن السیاسة الدفاعیة والتحویل إلى أغراض غیر عسكریة.

 .188ص –المرجع السابق ،2003األمم المتحدة، : حولیة نزع السالح، مركز شؤون نزع السالح  –
كانت تدابیر بناء الثقة في آسیا األثر الكبیر بطبیعة الحال بعد معاھدة القوات المسلحة التقلیدیة في أوروبا لعام  –)4(

في أن ترى اتفاقیة ثنائیة ومتعددة األطراف النور في آسیا، حیث أنشئت منظمة شنغھاي للتعاون بتاریخ  1990
تعزیز الطمأنینة والثقة المتبادلة بین األعضاء والعمل على تقویة التعاون المتعدد  بھدف 2001حزیران/یونیھ 

  األطراف في مجال صیانة وتدعیم السالم واألمن واالستقرار في المنطقة . 
 .188ص –، نفس المرجع2003: حولیة نزع السالح، األمم المتحدة، مركز شؤون نزع السالح –
 .107ص –، المرجع السابق2007األمم المتحدة، لیة نزع السالح، حو مركز شؤون نزع السالح –)5(
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 ،مثل ھذه االلتزامات ابرمشجعت  ي قدمتھ لھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة حیثذسند الال

الصعید  المتعلق بتحدید األسلحة التقلیدیة على 62/44 منھا القرار رقم في قراراتھا

 )2( 1994دیسمبر 16 یاء المؤرخ في 48/75وكذا القرار رقم  ،)1(اإلقلیمي اإلقلیمي ودون

ً إلى القرار رقم بالدور فیھ ، إذ تعترف )3( 2006 من دیسمبر 6المؤرخ في  61/82 وصوال

في تعزیز السالم واألمن  ،الحاسم الذي یلعبھ تحدید األسلحة التقلیدیة والقوات المسلحة

  .اإلقلیمي والدولي نعلى الصعیدی

اإلقلیمي  على الصعیدینضرورة تحدید األسلحة التقلیدیة ب تقر الجمعیة العامة كما

 م واألمنأن معظم األخطار التي تھدد السل ودون اإلقلیمي بالدرجة األولى، على أساس
                                                             

حیث أدركت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بأن السعي بالدرجة األولى إلى تحدید األسلحة التقلیدیة في  –)1(
ً إلى أن معظم األخطار التي تھدد السالم واألمن في فترة ما بعد  الحرب السیاقین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، نظرا

ً بین الدول تقع في منطقة إقلیمیة أو دون إقلیمیة واحدة مع الحفاظ على توازن في القدرات  الباردة، ینشأ أساسا
الدفاعیة للدول بأدنى مستوى من التسلح، امر من شأنھ أن یسھم في تحقیق السالم واالستقرار وینبغي أن تكون 

ً لتحدید األسلحة التقلیدیة.  ً رئیسیا   ھدفا
تحدید األسلحة التقلیدیة على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، قرار اتخذتھ الجمعیة العامة معیة العامة: الج –

 98) الدورة الثانیة والستون البند A/62/391، بناء على تقریر اللجنة األولى (2007كانون األول/دیسمبر  5في 
  (ت) من جدول العمال، ھیئة األمم المتحدة.

– https://undocs.org/ar/A/RES/62/44 
وقد صاغت الجمعیة العامة وفق ھذا القرار جملة من الھداف والغایات التي من شأنھا أن تدعم بناء الثقة  –)2(

على الصعید اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، بناء على مقترحات اللجنة األولـى حیث كان الغرض منھا الوصول إلى 
ً من البند (ألف) الذي یبرز صلة نزع السالح والتنمیة، أما نزع السالح العام والكام ل، وفق جمل من البنود بدأ

ً المفاوضات الثنائیة المتعلقة باألسلحة النوویة ونزع السالح النووي، أما البند (جـیم)  البند (بـــاء) دفع قدما
ً إلى البند والمتصل بنزع السالح العام والكامل، وكذا البند (دال) الھادف إلى حظر إل قاء النفایات المشعة، وصوال

ــاء) المتصل بمسائل الشفافیة في مجال التسلح، والبند (واو) والمتعلق بنقل األسلحة على الصعید الدولي، ثم  (ھـ
البند (زاي) ذوا العالقة ونزع السالح على الصعید االقلیمي، أما البند (حـــاء) والمتعلق بتدابیر تقیید النقل غیر 

روع لألسلحة التقلیدیة واستعمالھا، ثم البند (طـــاء) المتصل بنزع السالح اإلقلیمي والبند (یــاء) المتعلق المش
بتحدید األسلحة التقلیدیة على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، إضافة إلى البند (كـــاف) وموضوعھ الوقف 

ً البند (الم) المتصل بحظر انتاج المواد االنشطاریة االختیاري لتصدیر األلغام البریة المضادة لألفراد، وأخ یرا
  ألغراض صنع األسلحة النوویة أو وسائل التفجیر النوویة.

بناء على تقریر  A/RES/48/75نزع السالح العام الكامل، قرار اتخذتھ الجمعیة العامة :  الجمعیة العامة  –
، 1994جانفي  7من جدول األعمال، بتاریخ  71البند  )، الدورة الثامنة واألربعونA/48/676اللجنة األولـى (

  ھیئة األمم المتحدة.
– http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_075.pdf 

تحدید األسلحة التقلیدیة على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، قرار اتخذتھ الجمعیة :  الجمعیة العامة  –)3(
(ر) من  90)، الدورة الحادیة والستون البند Corr.1و  A/61/394تقریر اللجنة األولـى (العامة، بناء على 

  ، ھیئة األمم المتحدة.2006دیسمبر  18جدول األعمال، بتاریخ 
– https://undocs.org/ar/A/RES/61/82 
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ً بین الدول التي تقع في المناطق  ،الدولیین في فترة ما بعد الحرب الباردة نشأة أساسا

 الدفاعیة للدول ةالواحدة، لذا فعملیة الحفاظ على التوازن في القو اإلقلیمیة أو دون اإلقلیمیة

اإلقلیمي  سھم بشكل كبیر في تحقیق السالم واالستقراری قد ،یادنال حدودھا فيوإبقائھا 

ً  والدولي ً بذلك ،معا إبرام مثل تلك االتفاقات تشجیع  عبءھیئة األمم المتحدة  محمال

 الحد ضمان عبءمل األطراف أن تحب ،الرامیة إلى تعزیز السالم واألمن اإلقلیمیین

ا یمكن أن نالحظ االرتباط نھ ومن، )1( ةمسلحالتسلح والقوات ال من مستویاتدنى األ

إذ ال یمكن فصلھما عن بعض، على اعتبار أنھما  الوثیق بین االلتزامین اإلقلیمي والدولي

في لسالم أال وھي الحفاظ على اخدمة ال ویؤدیان نفس نظامان یكمالن بعضھما البعض

  .العالم

   :المبحث الثالث
  .يالتسلح  السباق  بدل  العمل على بعث التنمية المستدامةضرورة  

  
سواء كان على  تسلحیھنحو اكتسب ترسانة بین الدول في خصم السباق المحموم   

وجب  ي بطبیعة الحال تخصیص مبالغ مالیة ضخمةیستدع، أو الدولي اإلقلیمي توىالمس

ما لدیھا من أسلحة ومعدات بأخرى حدیثة، أو من أجل  بغیة تعزیزعلى الدول رصدھا 

استحداث وتطویر ما لدیھا من ترسانة  قصدتوفیر المواد الخام والتكنولوجیا المطلوبة 

ضخمة مبالغ مالیة إال عن طریق اقتطاع ، إال أن كل ھذا ال یتأتى للدولة تحقیقھ تسلحیھ

ً على تطویر البنیة االقتصادیة وتحویلھا عن الوجھة المخصصة إلیھا،  مما یؤثر سلبا

ً للدول   حیاة الكریمةبالذي من حقھ أن ینعم  ،تطال بالضرر المواطنتداعیات بذلك مسببا

ز جھودھا لبعث التنمیة یترك، عن طریق على تحقیق ذلكن تعمل حكومتھ جاھدة أو

(المطلب  تسلحي ال نھایة لھعوض ما تنفقھ من أموال في سباق  ،داخل أقالیمھاالمستدامة 

  األول).

من شأنھا أن تبعث التنمیة المحلیة  إتباع إجراءات ى الدولةیستوجب علكما 

االقتصادي واالجتماعي الحیاة انب وججل  ا كافة، فيیھنطامواالرتقاء األمثل بحیاة و
                                                             

 .107ص –نفس المرجع، 2007: حولیة نزع السالح، األمم المتحدة، مركز شؤون نزع السالح –)1(
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لذلك تأخذ وجھتھا للدولة دون أن تضمن أن جل األموال المخصصة  یتأتىال وھذا 

المظاھر التي من شأنھا أن تقلل من الثقة  ذى ینبغي على الدولة مكافحة جلالمحددة، ل

اص وأن تتكاتف وكافة أشخ ل مظاھر الفساد، بأن تكافح كالقائمة بین السلطة والشعب

  (المطلب الثاني). الدولیة من أجل ذلك تعزیز مظاھر العدالة ،القانون الدولي

ن عتعمد الدولة في تسییر أغلب القطاعات والمرافق التابعة لھا إضافة إلى ذلك 

، لتضمن بذلك السیر الحسن لتلك ضمن المیزانیة العامة لھامبالغ مالیة  طریق توفیر

على حسب أھمیة تلك  ،قیمة تلك المبالغ المالیةالمرافق والمؤسسات وتحدد الدولة 

ً ما ترصد الدول مبالغ مالیة ھائلة لوزارات الدفاع، ھذه األموال التي  القطاعات وغالبا

ً ما تكون تلك االقتطاعات على  ،تخصص كما أسلفنا إلى تحدیث منظوماتھا الدفاعیة وغالبا

قق التنمیة المحلیة (المطلب والكفیلة بأن تححساب مجاالت أخرى أحق بأن تصرف لھا 

   الثالث).

 مساوي جل مظاھر التنمیة لمواطنیھا كافة بشكلٍ ولكي تستطیع الدولة تأمین 

نیة رصد میزا ى الدولـةیستوجب عل ،)1(حق ال یقبل المزایدة أو التصرف  اھكون عادلو

ر البیئة المحیطة بھا یتسخ إلى الدولة كمرحلة ثانیة مدتع ذلك كفیلة لتحقیق ذلك فإن توفر
                                                             

ویقصد بالحق في التنمیة أن تتوفر لإلنسان الحاجات والخدمات األساسیة التي تمكنھ من تنمیة قدراتھ  – )1(
وخبراتھ الشخصیة، وقد ظھر مصطلح الحق التنمیة في الكثیر من االعالنات والمبادئ التي تبنتھا المجموعة 

لمادة األولى من إعالن الحق في التنمیة الصادر عن الدولیة في المؤتمرات الخاصة بالبیئة والتنمیة، حیث نصت ا
على أن "الحق في التنمیة حق من حقوق اإلنسان غیر قابل في  1986الجمعیة العامة لألمم المتحدة عام 

التصرف، وبموجبھ یحق لكل إنسان ولجمیع الشعوب المشاركة واإلسھام في تحقیق التنمیة اقتصادیة واجتماعیة 
والتمتع بھذه التنمیة التي یمكن فیھا اعمال جمیع الحقوق اإلنسان والحریات األساسیة اعماًال وثقافیة وسیاسیة، 

."ً   تاما
على أن تعمل الدولة جمیع التدابیر الالزمة إلعمال الحق في التنمیة على الصعید الوطني بالحفاظ على           

ً من الحق في التكافؤ الفرص للجمیع في  امكانیة وصولھم إلى الموارد األساسیة واالستفادة جملة من األمور، بدأ
التي  المي لحقوق اإلنسانمن االعالن الع 25منھا، ولعل الحق في التنمیة ترجع في الحقیقة إلى ما جاء في المادة 

تنص على أن، لكل شخص الحق في مستوى من المعیشة كاٍف للمحافظة على الصحة والرفاھیة، لكن ضمان 
ً في ضمان ھذا الحق لألجیال حصول اإلنسان عل ً وأفرادا ى حقھ في التنمیة ال یعني إطالق ید اإلنسان دوال

الحاضرة فقط من خالل استنزاف الموارد بشكل مفرط، قد یخل بالتوازن الطبیعي لعناصر البیئة ویھدد األجیال 
جیال تقتضي السعي لتحقیق القادمة بفقدان أو اضعاف فرص اشباع حاجتھا األساسیة، ألن تحقیق العادلة بین األ

  بفرص معقولة في التنمیة.قادمة في التمتع بالحیاة والتنمیة المستدامة التي تأخذ بعین االعتبار حقوق االجیال ال
: القانون البیئي، النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح التشریعات البیئیة، دار د/ عبد الناصر زیاد ھیاجنھ –

 .   115، 113ص ص –2012یع، الطبعة األولى، عمان األردن، الثقافة للنشر والتوز
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مرافقھا عمل یضمن تلبیة متطلباتھ المتزایدة وتو ،ننیر فیھا بما یخدم حاجات المواطیتغیالو

وأن یضمن مع مراعاة أقصى ظروف حمایة البیئة ، شریطة أن یتم ذلك )1( اعلى إشباعھ

ص على فكرة م النتومنھا  ،استنفاذ مواردھا أو أن یجعلھا غیر قابلة للحیاةأو عدم إنھاكھا 

  .التنمیة المستدامة (المطلب الرابع)

   :المطلب األول
  .والسلم  األمنضمان   في  هادور و   المستدامة  لتنميةل دلول العامالم

  
لدى الدول  في شتى المجاالتلتحقیق التنمیة لضروري  یعد النمو االقتصادي  

وعلى الخصوص الدول النامیة، لذا من الواجب على الدولة العمل جاھدة من أجل أن 

مما یحسن مستویات  ،وعلى القدر الكافي من المساواةتشمل فوائد النمو جل مواطنیھا 

ً بذلك ظروف االستقرار لدیھاھمدیالمعیشة ل عن طریق القضاء على الفقر  ، معززا

ومن ھنا تبرز  یھامواطنالحیاة الكریمة ل بتوفیر جل متطلبات ،والجوع والمرض واألمیة

  أھمیة التعرف على التنمیة وأھم مظاھر (الفرع األول).

وارق اجتماعیة ــر وجوع وفــمن فقمظاھر التي ال تمت بالتنمیة بصلھ الإن    

ً ما تكون المھدد الرئیسي ل ،وغیرھا الستقرار واألمن على الصعید الداخلي، ومن ـغالبا

وما یمكن أن یحدث من التنمیة واألمن  بطرتظھر لنا أھمیة التطرق إلى العالقة التي تھنا 

عدم استقرار على الصعید الداخلي، في حال تم تسخیر موارد الدولة لخدمة مجاالت 

تھلك ت التي تسوأغلب تلك المجاال ،أخرى أكثر حساسیة على حساب التنمیة الوطنیة

 یستھلك جل میزانیة الدولة كما قد ري، ھذا القطاع من شأنھ أنموارد الدولة القطاع العسك

   .(الفرع الثاني) والدولياإلقلیمي  دم االستقرار على الصعیدیثیر ع

                                                             
مزال المرفق العام یشكل الوظیفة األساسیة للدولة ممثلة في جھازھا اإلداري، إذ یعد أداة لتنظیم الدولة  –)1(

ق ووسیلة لحمایة وجودھا ككیان سیاسي، إن لم نقل أن الدولة ھي المرفق العام فھي تستطیع من خالل ھذه المراف
تقدیم الخدمات للمواطنین وتحقیق النفع العام، سواء أكان ذلك عن طریق المرافق العمومیة اإلداریة أو المرافق 
العمومیة التجاریة والصناعیة أو بصفة غیر مباشرة في شتى المجاالت، ومن ھذا المنظور یقصد بالمرفق العام 

  كل األجھزة اإلرادیة أو المؤسسات اإلداریة بشكل عام.
–، الجزائر2010دار المجدد للنشر والتوزیع، الطبعة الرابعة،   : الوجیز في القانون اإلداري،د/ ناصر لبــاد –

 .   187، 185ص ص 
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  ة.ــــــــلتنمية المستدامالعام ل مقصودال :الفرع األول

بل  قیقھالمنشود الذي ینبغي على الدول تحلو أجزمنا أن النمو االقتصادي لیس الھدف   

وفي ھذا أوضح التقریر السنوي لھیئة ذاتھ وسیلة لتحقیق التنمیة البشریة المستدامة، حد  یعد في

 التنمیة البشریة إلى أن النمو االقتصادي ال یؤدي بصورة آلیة ،1996األمم المتحدة لعام 

من حیث نصیب الفرد من إذ نجد أن بعض البلدان التي تحتل مراتب متقدمة ، )1( المستدامة

ً ما یتراجع تصنیفھا وفق دلیل التنمیة البشریة،  األمر الذي الناتج اإلجمالي المحلي كثیرا

إذ لتي تطالھا خدمة للفرد في الدولة، الجوانب او ھوم التنمیةیستدعي ضرورة اإللمام بمف

داخل المجتمعات  مواطنفي توسیع الخیارات المتاحة أمام ال التنمیةیكمن مفھوم الحق 

ً یقتصر  ھمفھومبعد أن كان ن تمییز، ود لتطال بذلك كافة أطیافھ على علم االقتصاد قبال

یخضع لھا  من الممكن أن التي ،الجذریةرات یالتغیللداللة على جملة  فیما بعدلیستخدم 

التطور الذاتي األمر الذي ینعكس بشكل إیجابي على منحھ القدرة على ة بغی مجتمع ما،

وعلى نوعیة الحیاة المقدمة لكل فرد من حیث تلبیة الحاجیات وإشباعھا المتواصل، 

ن أغلب اآلراء تتقارب من حیث التقاء إف ،ذي تأخذ التنمیة تعریفھا منھال اختالف المنظور

قتصادیة اال الجوانب ، في)2(حقوقك صنفتمفھوم التنمیة واحتوائھ على معاییر 

  یة للتنمیة المستدامةاسستشكل الدعائم األ على اعتبار أنھابیئیة الو ثقافیةالوجتماعیة الوا

   .)3(بما یكفل الحفاظ على حقوق اإلنسان 

                                                             
، وثیقة للسیاسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ھیئة إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة –)1(

 .07ص –1997دیسمبراألمم المتحدة، في 
كانون األول/دیسمبر  17اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/166الحق في التنمیة، قرار  الجمعیة العامة: –)2(

(ب) من جدول  74)، الدورة الثالثة والسبعون البند A/73/589/Add.2، بناء على تقریر اللجنة الثالثة (2018
  .                                                                   2019جـانفي  17األعمال، ھیئة األمم المتحدة، 

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/166                                                                               
ً مجموعة من الحقوق التي ینبغي أن یتمتع لقد أقر اإلعالن  –)3( العالمي للحقوق اإلنسان منذ أربعة وستین عاما

بھا كل إنسان دون تمییز، ومن بینھا الحق في التعلیم الحق في حریة التعبیر وعدم التعرض للتعذیب أو سوء 
األوسع من الحقوق والمكفولة  المعاملة وغیرھا من الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، والتي تمثل الفئة

بموجب العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة واجتماعیة وثقافیة وغیرھا من مواثیق حقوق اإلنسان الدولیة 
ً، ومن بین تلك الحقوق الحق في العمل عن طریق توفیر البیئة المالئمة للتوظیف العادل  واإلقلیمیة الملزمة قانونا

عمل القسري أو اإلجباري مع الحق في تشكیل نقابات واالنضمام إلیھا، مع توفیر الحق في والنزیھ والحمایة من ال
.ً ً ومجاني ومقبوال   التعلیم عن طریق ضمان أن یكون التعلیم في المرحلة األولیة إلزامیا

– https://www.amnesty.org/ar/economic-and-social-cultural-rights/what-are-escr 
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یتطلب لھ الحریات األساسیة الحفاظ على كذا واحترام حقوق اإلنسان  إن     

مظاھر ة فحاكالعمل على مب دورھا داخل الدولة، وتعزیز المؤسسات الدیمقراطیةإقامة 

ً بذلك أسمى صور، مصرح الحكم الراشد بناءو ادالفس عم ادو الحكمإدارة الشفافیة في  حققا

 دورھابتحفظ ل لیتھاستقالاقضائیة سلطة أن یحفظ لل شریطة ،)1( المشاركة الشعبیةلمظاھر 

 بحیث ،أسس التنمیة التي ال غنى عنھا أھم سیادة القانون، كل ھذه العوامل تعد من بین

عن حقوق اإلنسان على  ایمكن فصلھ ال اكمحق عالمي غیر قابل للتصرف  ھامن لجعت

    .)2( موضوع لھـا التنمیةأداة  ھاعتبار أن

  ن.ـــباألم  المستدامة  التنمية  بين عالقةال: الفرع الثاني

ً بمدلول األمن       ً وثیقا ضرورة بال مما یستدعىارتبط لفظ التنمیة ارتباطا

 فصل العاملین عن بعضھم البعض لمعرفة إمكانیةالكافي على تلك العالقة،  العـاالضط

، فحتمیة تحقیق التنمیة یقتضي خراأل یكمل معززین بذلك نظریة أن كالھما من عدمھ

من إذ ال یمكن للتنمیة أن األ دخل الدولة عماده الجو المناسببطبیعة الحال أن یوفر لھا 

تعزیز أطر التعاون ب الذي یسمح ،االستقرار املوعدون أن یوفر لھا  حقق المرجو منھات

 ال یمكن االستفادة منكما  ،حریةال تسودهمناخ أوسع  ذاتتوفیر حیاة أفضل  قصدالدولي 

ً بغض النظر عن  م واألمنلسلعوائد التنمیة في ظل غیاب مظاھر ا  مداه سواء أكان نسبیا

 ً كحالة ستثنائیة االظروف سیادة الیمكن لنا أن نتكلم عن التنمیة في ظل  ، كما الأو كلیا

  .الطوارئ أو الحرب

                                                             
رسھ السلطة االقتصادیة والسیاسیة واإلداریة قصد تسییر شؤون البالد ار الحكم الراشد بمثابة ممایمكن اعتب –)1(

على كافة المستویات في الدولة، بحیث یشمل جل اآللیات وكذا العملیات والمؤسسات التي یقوم من خاللھا 
القانونیة، والوفاء بالتزاماتھم المواطنون بالتعبیر عن آرائھم والحفاظ على مصالحھم عن طریق ممارسة حقوقھم 

إذا یتسم الحكم الراشد بسمات عدیدة منھا المشاركة والشفافیة والمساءلة واإلنصاف، كما یعزز سیادة القانون كما 
یكفل الحكم الراشد أن توضع األولویات السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة على أساس من التوافق من حیث آراء 

  المجتمع الواسعة.
، وثیقة للسیاسات العامة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، نفس إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة –

 .08ص –المرجع
 (ب) من جدول األعمال للجمعیة العامة لألمم المتحدة، 96، الدورة الحادیة والخمسون البند خطة التنمیة –)2(

A/RES/51/240  8ص–ھیئة األمم المتحدة ،1997أكتوبر  15بتاریخ.   
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لنفقات العسكریة المبالغ فیھا ا فیما یخصیسرب من معلومات  باإلضافة إلى ما   

ما و غیر المشروعة تجارة األسلحةلمسبوق الغیر نتشار اال في ظل ،من جانب الدول

ً دور تعلب التي ،عملیة اإلنتاج والتكدیسمن  یترتب عنھ ً سلبی ا  من حیث التأثیر على ا

التنمیة دون أن نعمل  نتكلم عنكان أن ال یمكن لنا بمالتنمیة وآفاقھا المستقبلیة، لذا  مظاھر

الحوار  عن طریق بعث ثقافة ،االستقرار تعزیز أواصلو على الحد من التوترات الدولیة

الدول  ، مع حثیةالدول في اطار العالقاتوتعزیزھا  لحلول السلمیةإلى ا ءتشجیع اللجوو

االستثمار  لخدمة یةالالمخصصات المل وجھة تلك یحوتتقلیص النفقات العسكریة و على

      .)1( في غیر االتجار أو إنتاج األسلحة

وقد أدركت الجمعیة العامة لألمم المتحدة التغیرات التي حدثت في العالقات   

الدولیة، منذ اعتماد الوثیقة الختامیة للمؤتمر الدولي المعني بالصلة بین نزع السالح 

، بما في ذلك خطة التنمیة التي تبلورت خالل العقد الماضي، إذ تضع 1987والتنمیة لعام 

دیدة التي یوجھھا المجتمع الدولي في میادین التنمیة، ومن ھنا في اعتبارھا التحدیات الج

الصلة الوطیدة التي تربط بین نزع السالح والتنمیة والدور الھام  على الجمعیة العامةتؤكد 

تزاید من قبل مفاق المستمر والن اإلنأاإلشارة ب إلى عمدتلألمن في ھذ الصدد، حیث 

ً عن ال كما تحث المجتمع الدولي على أن یكرس  تنمیة،الدول في المجال العسكري بدال

جزءا من الموارد التي تتاح نتیجة تنفیذ اتفاقات نزع  للتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة

ً وبشكل مستمر بین  السالح والحد من األسلحة، بھدف تضییق الفجوة التي تزداد اتساعا

  .)2(البلدان النامیة البلدان المتقدمة و

  

  

                                                             
(ب) من جدول األعمال للجمعیة  96: خطة التنمیة، الدورة الحادیة والخمسون البند ھیئة األمم المتحدة –)1(

 .3، 2ص ص–العامة، نفس المرجع
كانون األول/  5اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/37الصلة بین نزع السالح والتنمیة، قرار الجمعیة العامة:  –)2(

)، الدورة الثالثة والسبعون A/73/510/Corr.1وA/73/510 ، بناء على تقریر اللجنة األولى (2018دیسمبر 
  .2018دیسمبر  11(د) من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  101البند 

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/37 



 السلم واألمن الدوليين.   حفظلوقف السباق التسلحي النووي وبعث التنمية كبديل  الباب األول: 
 .دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي ووضع البدائل عنه.الفصل الثاني: 

149 

 

  : المطلب الثاني

  ية.ــــــــلكفيلة بالحفـاظ على التنمارق  ـــــطال

السھر على تحقیقھا  العالم فمن واجب الحكوماتشعوب   إن كانت التنمیة مطلب  

ً عند ھذا المطلب،  على قدر وضمان استفادتھم الذي یقتضي بطبیعة الحال األمر نزوال

یستدعى توفیر المناخ  وھذالة، داخل الدو من عوائد التنمیة ینوكافة المواطن المساواة

توسیع الخیارات المتاحة أمام المواطن داخل المجتمعات دونما والمالئم قصد المناسب 

 ستفادة من عوائداالالرئیسي الذي یحول دون  العائقالفساد د یعاألساس  ذاوعلى ھ تمییز،

نظام تحقیق ذلك یقتضي على الدول قاطبة العمل على إیجاد ل، ولالتنمیة بشكل عادل

  (الفرع األول). قانوني اتفاقي یقضي بمكافحة الفساد

 زیعزت على مقومات التنمیة وعملھا المستمر من أجلالدولة حفاظ إن مسألة  

ً على الصعید  كما لدیھا، االستقرار الداخلي من شأنھ أن یخدم ،مظاھرھا قد ینعكس إیجابا

تكاتف الجھود الدولیة من أجل تجسید  رسخ لدى المجتمع الدولي ضرورةی امم ،الدولي

ً على المجتمع الدولي العمل أسس وقواعد التنمیة لدى الدولة التي تفتقر لذلك ، لیصبح لزاما

بشكل فعال ووفق  أال وھو الفساد ،بشكل جماعي من أجل محاربة المھدد الرئیسي للتنمیة

   . (الفرع الثاني) قانونیة ذات طابٍع اتفاقيأطر 

وقد یمتد ائد إیجابیة على الدولة تعزیز مظاھر التنمیة قد یكون لھا عومسألة إن  

أثرھا إلى الصعید الدولي، وعلى ھذا األساس فمسألة تعزیز أسس التنمیة یقتضي بمفھوم 

تستوجب المحكمة  ةجنائی جرائم الفساد كجرائمیصنف  قانوني اعتماد نظام ،خالفةالم

 األسس اعتماد سیاسة جنائیة موحدةلذى كان من الواجب على الدول  والجزاء العدل،

  كفیلة بمكافحة مظاھر الفساد التي قد تھدد التنمیة (الفرع الثالث). 

  مكافحة الفساد.  جهود الدولية السابقة التفـاقية: الالفرع األول

ن مكالتي ت اطرخمإلى ال تشیر االتفاقیة الدولیة لألمم المتحدة لمكافحة الفسادإذ   

 ھذه الظاھرة ستطیعتبحیث ستقرار المجتمعات وأمنھا، ال المھدد الرئیسي تعتبرهإذ  ،فیھ
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ً  ،یةمؤسساتھا الدستورالدولة و یض أركانقوت بذلك التنمیة المستدامة وسیادة  معرضا

 كل من اة دولیة یطال ضررھجریمالفساد  موضوعصبح بذلك لی، )1(القانون للخطر

ً اج ،دونما تمییزالدول  اتیقتصادالمجتمعات وا ً   منعال ً ضروریا التعاون الدولي أمرا

دولیة  تعاقبت فیھ الجھود الدولیة لتثمر بذلك نص االتفاقیةحیث  ،لمكافحتھ ملحةحتمیة و

  .)2( ألمم المتحدةالجمعیة العامة لاھتمت بمكافحة الفساد تحت رعایة 

وقد سبقت ھذه االتفاقیة جھود دولیة وإقلیمیة ھدفت إلى معالجة ھذه ظاھرة في   

ً من اتفاقیة البلدان األمریكیة لمكافحة الفساد والتي اعتمدتھا  محاولة لوضع حٍد لھا، بدأ

ً إلى ، و1996مارس من  29منظمة الدول األمریكیة بتاریخ  اتفاقیة مكافحة الفساد صوال

والتي  ،ول األعضاء في االتحاد األوروبيداألوروبیة أو موظفي ال بین موظفي الجماعات

 ة، وكذا اتفاقیة مكافحة رشو1997مایو  26اعتمدھا مجلس االتحاد األوروبي بتاریخ 

منظمة ھا تالتي اعتمدو ،التجاریة الدولیة الموظفین العمومیین األجانب في المعامالت

  .1997 نوفمبر 21التعاون والتنمیة في المیدان االقتصادي بتاریخ 

                                                             
اآلثار السلبیة لجمیع مظاھر الجریمة المنظمة عبر حیث تعرب الجمعیة العامة لألمم المتحدة عن قلقھا إزاء  –)1(

ً منھا بأن سیادة القانون والتنمیة  الوطنیة، على التنمیة والسالم واالستقرار واألمن وحقوق اإلنسان واقتناعا
ً ومتداعمتان، وأن النھوض بسیادة القانون على الصعیدین الوطني والدولي بما في ذلك  ً وثیقا مترابطان ترابطا

منع الجریمة والعدالة الجنائیة، أمر ضروري للنمو االقتصادي المستدام والشامل للجمیع والتنمیة المستدامة  آلیات
  والتمتع الكامل بجمیع حقوق اإلنسان والحریات األساسیة.

كما تعرب الجمعیة العامة عن تقدیرھا للجھود الجاریة التي تبذلھا الدول األعضاء بھدف توطید سیادة   
وتعزیز منع الجریمة والعدالة الجنائیة، بما في ذلك من خالل ادماج برامج إنمائیة فیما تتخذه من مبادرات القانون 

في ھذا الصدد، مقتنعة بأن أنشطة األمم المتحدة ودولھا األعضاء ینبغي أن تقوم على تعزیز واحترام سیادة 
ً عن العدالة والحو  كمة الرشیدة.                                    القانون على الصعیدین الوطني والدولي، فضال

سیادة القانون ومنع الجریمة والعدال الجنائیة في سیاق أھداف التنمیة المستدامة، قرار الجمعیة العامة:  –
، بناء على تقریر اللجنة الثالثة 2018كانون األول/دیسمبر  17اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/185

)A/73/5902019جـانفي  7من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  109ة الثالثة والسبعون البند )، الدور.  
–https://undocs.org/ar/A/RES/73/185 

، وھي تعد االتفاقیة 2005دیسمبر  14حیز النفاذ بتاریخ  UNCAC اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد –)2(
ً وقوة في مكافحة الفساد على حیث  2013دولة حتى ینایر  165نطاق عالمي، حیث صادقت علیھا  األكثر شموال

تلتزم فیھا الدول األطراف على تنفیذ مجموعة واسعة  ومفصلة من تدابیر مكافحة الفساد التي تؤثر على قوانین 
  ومؤسسات الدولة والذي یمتد إلى التعاون الدولي.  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UN
CAC_Legi slati ve_Guide_A.pdf 
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والتي اعتمدت من طرف  ،زد على ذلك اتفاقیة القانون الجنائي بشأن الفساد 

القانون المدني ، فاتفاقیة 1999 من جانفي 27اللجنة الوزاریة لمجلس أوروبا وذلك بتاریخ 

 نوفمبرمن  4من طرف اللجنة الوزاریة لمجلس أوروبا بتاریخ الـ  عتمدمبشأن الفساد وال

المعتمدة من طرف رؤساء  ،اإلفریقي لمنع الفساد ومحاربتھوكذا اتفاقیة االتحاد ، 1999

دخول العالم في األخیر  د، لیشھ2003 ةلییوج 12دول وحكومات االتحاد اإلفریقي بتاریخ 

من  29حیز النفاذ بتاریخ  حدودالجریمة المنظمة عبر الاتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة 

 تعمد دولیة اتفاقیة إلى اعتماد في األخیر الجھود الدولیة تثمركما أ، )1( 2003سبتمبر 

  .)2( 2005عام  مكافحة الفساد إلى ھیئة األمم المتحدةفیھا 

ً وعالمیة  واعتبرتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة   الصك الدولي األكثر شموال

بشأن الفساد، وإذ تسلم بالحاجة إلى مواصلة التشجیع على التصدیق على االتفاقیة أو 

االنضمام إلیھا وعلى تنفیذھا بشكل كامل وفعال، كما تشدد على ضرورة قیام الدول 

األطراف في األطراف في االتفاقیة بالتنفیذ التام للقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول 

اتفاقیة األمم لمكافحة الفساد، مع العمل على تدعیم التدابیر الرامیة إلى منع الفساد 

ومكافحتھ بصورة أكثر فعالیة وكفاءة، وتعتبر اعـادة الموجودات أحد األھداف الرئیسیة 

ً من مبادئھا، إذ تشیر المادة  ة من االتفاقی 51لالتفاقیة وجزء ال یتجزأ منھا ومبدأ أساسیا

ً بأكبر قدر من التعاون  على التزام األطراف بموجبھا على أن یمد بعضھا بعضا

والمساعدة فیما یتعلق بإعادة الموجودات، كما تقر الجمعیة العامة بأن مكافحة الفساد على 

كـافة المستویات وبجمیع أشكالھ أمر لھ أولویة، على اعتبر أن انتشار الفساد یعد عائق 

                                                             
)1( _http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/

UNCAC_Legisla tive_Guide_A.pdf   . pp 5, 7.  
)2( https://books.google.dz/books?id=__SU7Tsw924C&pg=PT4&dq=%D8%A7%D9%

84%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%8A%D8%A9+%D8%A7
%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%85%D9
%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B
3%D8%A7%D8%AF&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKEwiIy8rFv5naAhXFPhQKHelIB3c
Q6AEIJzAA 
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ً أمام تعبئة  ً  المواردتلك یحول كما  ،الموارد وتوزیعھا على النحو فعالخطیرا  عن بعیدا

  . )1(األنشطة التي ال غنى عنھا للقضاء على الفقر وتحقیق التنمیة المستدامة 

  .مكافحة لفسادية إلى  ــــــــالرامتدابير التعاون الدولي  : الفرع الثاني

تضافر  ضرورةب اقتنعتإذ  الرئیسي مكافحتھ ھاجس الدول سبلأصبح الفساد و  

یقتضي على الدولة بناء نظام  مماقصد إنجاح أسالیب المكافحة،  ودعمھا الجھود الدولیة

قانوني محكم یسمح بتجسید مناسب لمعاییر المكافحة، كما یضمن تنسیق فعال بین الدول 

ً في المسائل الجنائیة ،في تقدیم المساعدة اآلنیة رط شر ـتواف القائمة على خصوصا

بطبیعة  یستوجب ممادواجیة التجریم بین الدولتین المقدمة والمستقبلة لطلب المساعدة، از

ً  وع المتابعة القضائیة،أن یكون الجرم موضالحال  لدى  فئة الجرائمضمن نفس  مدرجا

 ً ً وفعال ً  رأي أن یعتب ،الدولتین اسما ً بموجب قوانین كلتا الدولتینفعال   .مجرما

تتجسد فیھا مظاھر التعاون الدولي لمكافحة الفساد ھي وأبرز صورة یمكن أن  

 على أراضي الدولة المتلقیة للطلب جدیناالمتو ،شخاص المطلوبینعملیات تسلیم األ

قوانینھا الداخلیة في حال  في تجریم ومعاقبة الجناة وفق ،المشتركة والدولة الطالبةو

محل  األمر المطلق إذ یجوز للدولةإال أن ذلك لیس ب ،)2(المجرمة  ارتكابھم لتلك األفعال
                                                             

منع ومكافحة الفساد ممارسات الفساد وتحویل عائدات الفساد وتیسیر استرداد الموجودات الجمعیة العامة:  –)1(
ً التفاقیة األمم  واعادة تلك الموجودات إلى أصحابھا الشرعیین وإلى بلدانھا األصلیة على وجھ الخصوص، وفقا

، بناء على 2018كانون األول/دیسمبر  17اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/190ر المتحدة لمكافحة الفساد، قرا
من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  109)، الدورة الثالثة والسبعون البند A/73/590تقریر اللجنة الثالثة (

  .2019جـانفي  17
– https://undocs.org/ar/A/RES/73/190 

تعزیز التعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالیة غیر المشروطة وتوطید الممارسات الجیدة الجمعیة العامة:  –
كانون األول/دیسمبر  20اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/222بشأن إعادة األصول لتعزیز التنمیة المستدامة، قرار 

(د) من جدول  18)، الدورة الثالثة والسبعون البند A/73/536/Add.4ریر اللجنة الثانیة (، بناء على تق2018
  .2019جـانفي  10األعمال، ھیئة األمم المتحدة، 

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/222 
تتجسد األفعال المجرمة وفق نص االتفاقیة في الفصل الثالث منھا والمعنون بالتجریم وإنفاذ القانون وھي  –)2(

  المتعلقة بتجریم رشوة الموظفین العمومیین والوطنیین. 15وفق نص المادة  - كأتي:
  ولة العمومیة.المتعلقة بجریمة رشوة الموظفین العمومیین األجانب وموظفي المؤسسات الد 16نص المادة  -
المتعلقة بجریمة اختالس الممتلكات أو تبدیدھا أو تسریبھا بشكل أخر من قبل الموظف العمومي.          17نص المادة  -
                                                                   =                                                                   المتعلقة بالمتاجرة بالنفوذ.                 18نص المادة  -
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تم تصنیفھا ضمن بنود بسبب ارتكابھم لجرائم  ،الطلب أن توافق على تسلیم المطلوبین

إذا تتعھد الدول األطراف إال أنھا لیست محل تجریم وفق قوانینھا الداخلیة،  االتفاقیة

من ذات  44الجرائم الخاضعة ألحكام المادة بموجب اتفاقیة تسلیم المجرمین على إدراج 

  .)1( في كل عملیة تسلیم مستقبلیةاالتفاقیة 

موضوع التسلیم وفق قوانینھا جرائم سیاسیة م ائالجرھذه أن ال تعتبر  شریطة 

لیست دولة لكما یجوز ل ساس للتسلیمإذا كانت االتفاقیة أ ، في حال مالدى الدولة الطالبة

في حالة ما ا كأساس قانوني للتسلیم تعتمد علیھ أن تسلیم المجرمین، تفاقیةا بالطرف في

إال أن أحكام االتفاقیة ال یوجد بھا ما یلزم الدولة على ، مكافحة الفساد إذا لم ترتبط واالتفاقیة

إذا ما تبین لھا أنھم مالحقون ألغراض ذات الصلة وجنسھ أو  ،بینتسلیم األشخاص المطلو

نسیتھ أو أصلھ اإلثني أو أرائھ السیاسیة، على اعتبار أن تسلیمھم للدولة عرقھ أو دیانتھ أو ج

  . )2( ص المطلوبخالطالبة من شأنھ أن یلحق الضرر بوضعیة الش

من تجسید أسمى صور التعاون بالدول  التزاماألمر الذي یستدعي بطبیعة الحال   

تقدیم أكبر قدر ممكن من المساعدة القانونیة بشكل  لقضاء على الفساد، عن طریقأجل ا
                                                                                                                                                                              

  المتعلقة بإساءة استغالل الوظائف. 19نص المادة  -=
  المتعلقة بموضوع اإلثراء غیر المشروع.                                                                 20نص المادة  -
  المتعلقة بالرشوة في القطاع الخاص.                                                                       21نص المادة  -
  المتعلقة باختالس الممتلكات في القطاع الخاص. 22نص المادة  -
  المتعلقة بجریمة غسل العائدات اإلجرامیة. 23نص المادة  -
  بجریمة إخفاء الممتلكات ومواصلة االحتفاظ بھا مع علمھ أنھا متأتیة من أفعال مجرمة. المتعلقة 24نص المادة  -
  المتعلقة بجریمة إعاقة سیر العدالة. 25نص المادة  -
  المتعلقة بالمسؤولیة القائمة في حق الشخصیات االعتباریة. 26نص المادة  -
  ذات الصلة وجریمتي المشاركة والشروع. 27نص المادة  -

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UN
CAC_Legislat ive_Guide_A.pdf   . pp17 ,21. 

)1( http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/U
NCAC_Legislat ive_Guide_A.pdf   . pp 32. 

"على أن یكفل لألشخاص المتخذ في حقھم إجراءات ذات  من اتفاقیة مكافحة الفساد: 44/14 نصت المادة –)2(
 ة منصفة في كل مراحل اإلجراءات،الصلة وارتكابھم لجرائم التي تنطبق علیھا ذات المادة  االستفادة من معامل

بما في ذلك التمتع بجمیع الحقوق والضمانات التي ینص علیھا قانون الداخلي للدولة الطرف التي یوجد الشخص 
  بإقلیمھا".  

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UN
CAC_Legislat ive_Guide_A.pdf     . pp 28. 
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، والتي تشمل التحقیقات والمالحقات وكذا اإلجراءات األطراف فیما بین الدولمتبادل 

 اصشخاألبما في ذلك مسؤولیة  ،القضائیة المتصلة بالجرائم المشمولة بھذه االتفاقیة

قصد تقریر المسؤولیة  ،تدابیر بحیث تعتمد الدول األطراف كل ما قد یلزم من االعتباریة

أفعال مجرمة من ارتكاب  عن ما شخاص إلى جانب األشخاص الطبیعیینلمثل ھؤالء األ

ً نصوص لطبیعیة المسؤولیة المحدد للدولة الداخلیة  القوانینو المنسجمة ،االتفاقیة وفقا

التدابیر  أن ال تأثر ھذه شریطة، اإلداريأو  المدنـيجنائي أو في شقھا اللذات األشخاص 

 جرائمخاص الطبیعیین في حال ارتكابھم لأحكام المسؤولیة الجنائیة لألشعلى المتخذة 

بما في ذلك  ل العقوبات المقررة لذلك، إذ تعمل الدولة الطرف على إعمامرتبطة بالفساد

بحیث یقع  )1( دع المناسببما یضمن تحقیق الر اصاألشخأولئك ائیة على الجز العقوبات

  .)2( في ضمان االلتزام ونصوص االتفاقیة جل العبء على الدولة المتلقیة للطلب

                                                             
َ ما ترتكب الجرائم الخطیرة والمعقدة من خالل ھیئات اعتباریة مثل الشركات أو المؤسسات أو  –)1( كثیرا

المنظمات الخیریة أو تحت غطائھا، إذ یمكن لتلك المؤسسات أن تخفي وبفعالیة ھویة المالكین الحقیقیین أو 
فاقیة مكافحة الفساد، إذ یسمح اعتماد الزبائن أو المعامالت الخاصة المتعلق بجرائم خطیرة والمجرمة بموجب ات

ً رادع على اعتبار أن تكلفة اإلضرار قد تكون باھظة، إال  نظام المسؤولیة في مواجھة الھیئات االعتباریة تأثیرا
ً على إیجاد إدارة جادة وبنى رقابیة أكثر فعالیة لضمان االمتثال للقانون،  أنھ من جانب أخر یكمن أن یكون حافزا

اك نواقص بشأن إسناد القصد والجرم وتحدید درجة المساءلة الجماعیة وكذا طبیعة اإلثبات بغیة وال تزال ھن
  فرض العقوبات الالزمة والمناسبة على الھیئات االعتباریة.

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UN
CAC_Legi slat ive_Guide_A.pdf    pp 88, 89. 

على جواز المطالبة بإعمال المساعدة القانونیة المتبادلة المنصوص علیھا في ذات  46/3حیث نصت المادة  –)2(
  ألغراض التالیة:المادة وھذا ألي من ا

  الحصول على أدلة أو أقوال أشخاص. -
  تبلیغ المستندات القضائیة. -
  تنفیذ عملیات التفتیش والحجز والتجمید. -
  فحص األشیاء والمواقع. -
                                  تقدیم المعلومات والمواد واألدلة وتقییمات الخبراء.                                 -
تقدیم أصول المستندات والسجالت ذات الصلة، بما فیھا السجالت الحكومیة أو المصرفیة أو المالیة أو سجالت  -

  الشركات أو المنشآت التجاریة، أو نسخ مصدقة منھا.
  تحدید العائدات اإلجرامیة أو الممتلكات أو األدوات أو األشیاء األخرى أو اقتفاء أثرھا ألغراض إثباتیھ. -
  سیر مثول األشخاص طواعیة في الدولة الطرف الطالبة. تی -
  أي نوع أخر من المساعدة ال یتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقیة للطلب. -
ً ألحكام الفصل الخامس من ھذه االتفاقیة وتجمیدھا واقتفاء أثرھا. -   استبانة عائدات الجریمة وفقا
ً ألحكام الفصل الخامس من ھذه االتفاقیة.  -   =                                             استرداد الموجودات، وفقا
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ً بمكان فيتبادل المعلومات  عملیة وتلعب ھنا  ً ھاما بین تحقیق التعاون  دورا

المسائل الجنائیة إلى ودولة أن ترسل معلومات ذات الصلة إذا تستطیع ال ،األطراف

في حال ما إذا و ،بذلكقى طلب رسمي وإن لم تتل طرفسلطات المختصة لدى دولة ال

على القیام بالتحریات  سلطات الدولة كانت تلك المعلومات المقدمة من شأنھا أن تساعد

ً لقانونھا الداخليالجنائیة الالزمة أو إتمامھا بنجاح  شریطة أن ، دون أن یعد ذلك خرقا

 ،كتمانال ألقصى صورقدمة للمساعدة الدولة المإلى جانب  بطللدولة المتلقیة لال تلتـزم

ً  تلك المعلومات ي حالة ما إذا كانتإال فلمعلومات ل وعدم إفشاءھم من شأنھا تبرئة شخصا

ً، على أن تبلغ الدولة المتلقیة الدولة المرسلة  باإلجراءات المتخذ قصد إفشاء متھما

في حال ما إذا تعذر على الدولة المتلقیة التشاور والدولة المرسلة و ،المعلومات دون إبطاء

   . )1( اإلفشاءحول مسألة 

  دعم العدالة الجنائية خدمة للتنمية.: الفرع الثالث

مما یحرم مواطنو  یعد جریمة تطال بضرر معالم التنمیةعلى اعتبار أن الفساد   

ھم كان وضع برامج عالمي تسمن الضروري بم لیصبح، من االستفادة من عوائدھا الدول

فإن كانت المعاھدات ھي السبیل لفساد، امكافحة ظاھرة منھ  ھـدفالالدول جمیع فیھ 

 كان منظ المصالح، حفو یساعد على الحوار یجاد مناٍخ إلالدول  جھود عمجالوحید ل

ً في  أن تستغل الواجب بما یخدم  ،وبشكل دوريباستمرار المكافحة  لیباسأصقل أیضا

لخروج عن اإلطار ادون تحقیق مكافحة أفضل للفساد األطر العامة للبرنامج المعتمد في 

ً القانوني المرتبط    .واتفاقیة مكافحة الفسادأساسا

                                                                                                                                                                              
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UN
CAC_Legi slat ive_Guide_A.pdf   . pp 29,30. 

القاعدة العامة في عملیة تبادل المساعدة النشأة عن ھذه االتفاقیة في أنھا ال تتعارض وااللتزامات الناشئة عن  –)1(
ً المساعدة القانونیة المتبادلة بین  ً أو جزئیا أي معاھدة أخرى ثنائیة أو متعددة األطراف، والتي تحكم أو ستحكم كلیا

                                                                               األطراف.                                  
http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGuide/UN
CAC_Legi slat ive_Guide_A.pdf   . pp 33,34. 
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معھد ووذلك بالتعاون  1999شرع في تنفیذ مثل ھذه البرامج منذ مارس  وقد 

قصد تقدیم الدعم  1967عام ي أنشأ والذاألمم المتحدة اإلقلیمي ألبحاث الجریمة والعدالة، 

على مـن یثبت تورطھ  ،الالزم للدول من أجل منع الجریمة وتیسیر تطبیق العدالة الجنائیة

دول مصدر قلق مشترك بین  الفساد جریمةكما تعد  ،في ارتكاب جرائم ذات صلة والفساد

ً األمر الذي یقتضي بطبیع ،على حٍد سواءالعالم  ً قصد منعھة الحال تعاوننا ، ادولیا

وكذا المجتمع الدول حكومات  المعھد فیھا الوصول إلى عدالة جنائیة أكثر صرامة یدعمو

 م االجتماعي والتنمیةوالحفاظ على السلاإلجرامیة من أجل معالجة التھدیدات  ،الدولي

ً على العالقات على الصعید االستقرار السیاسيكذا و المحلیة اإلقلیمي ، الذي ینعكس إیجابا

  .)1( والدولي

منھا معھد األمم المتحدة لمنطقة آسیا الھیئات اإلقلیمیة باإلضافة إلى العدید من  

 1962الذي أنشأ عام ، و)UNAFEI( والشرق األقصى لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین

تطویر نظم العدالة الجنائیة  ھدفب ،بموجب اتفاق بین األمم المتحدة وحكومة الیابان

برامج  یعتمد فیھا المعھد على ،وتعزیز التعاون المتبادل في منطقة آسیا والمحیط الھادئ

عمال العدالة الجنائیة ومكافحة إل األنجع سبلال ل إلىوصتالھدف منھا التدریبیة دولیة 

مما یبرز دور األمم المتحدة وأجھزتھا وما تعقده من مؤتمرات في منع الجریمة  ،)2( الفساد

وإرساء قواعد العدالة الجنائیة، كون منع الجریمة وتكریس العدالة الجنائیة یسھمان 

ً في حفظ السالم واألمن ً مباشرا على اعتبار أن الجزء األكبر من المسؤولیة تقع  ،اسھاما

العدالة الجنائیة، بمقتضى قرار تحقیق في مجال منع الجریمة وعلى عاتق األمم المتحدة 

إضافـة  ،1948) المؤرخ في أوت 7-جیم (د 155رقم  المجلس االقتصادي واالجتماعي

                                                             
یدار المعھد من قبل أمناء كما یتألف من خبراء بارزین، زد على ذلك مجموعة واسعة من الموظفین ذوا  –)1(

ً عا ً، وذلك كلھ من خبرات في إدارة البحوث والتدریب والتعاون التقني مع توفره على استشاریین مؤھلین تأھیال لیا
أجل تعزیز فھم المشاكل المتصلة بالجریمة (الفساد) مع العمل على تعزیز نظم العدالة الجنائیة بما یضمن احترام 
الصكوك والمواثیق الدولیة، مما یسھل التعاون الدولي إلنفاذ القانون والمساعدة القضائیة وفق برامج یساعد على 

ً بذلك خبرة أكثر من تنمیة قدرات الدولة الذاتیة ویق سنة في خدمة المجتمع  40وى مؤسساتھا الدستوریة، واضعا
  الدولي. 

 – http://www.unicri.it/institute/ 
)2(  –http://www.unafei.or.jp/english/ 
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، من 1950) المؤرخ في دیسمبر 5-(د 415قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم إلى 

  .)1(أجل تكریس العدالة الجنائیة الدولیة 

زد على ذلك المعھد اإلقلیمي ألوروبا الذي أنشأ بموجب اتفاق بین األمم المتحدة 

والذي یعرف بمعھد األمم المتحدة األوروبي ، 1981دیسمبر 23وحكومة فنلندا بتاریخ 

تحت إشراف وزارة  والذي یمارس نشاطھ، )HEUNI ،ھلسنكي(لمنع الجریمة ومكافحتھا 

قصد الوقایة  ،تعزیز نظم التبادل الدولیة للمعلومات ھو منھ الرئیسي ھدفھالعدل الفنلندیة 

الفساد، عن طریق تنظیم جریمة من الجریمة ومكافحتھا بین الدول األوروبیة بما فیھا 

على طلبھا،  المساعدة التقنیة للحكومات بناءً البحوث وتوفیر  االجتماعات الدوریة وإجراء

لطبیعة المتغیرة والذي یعد انعكاس وابالتطور المستمر والدؤوب  المعھد تمتاز أنشطة كما

اتخاذ  یساعد علىو الوطنیة والدولیةالفعالة للمكافحة  مما یسھل عملیة االستجابة ،للجریمة

، األمر الذي ینعكس القرارات السلیمة ذات الصلة ومكافحة الجریمة خدمة للعدالة الجنائیة

ً على االستقرار    .)2( داخل أوروبا اإلقلیميإیجابا

ً  كما ظھرت الحاجة  التنمیة  ن تطال مظاھرمنع الجریمة من أضرورة إلى  أیضا

تبعات ل ةالمكافحة اإلقلیمی أسالیب مالئمة التأكد من بعد ،لدول اإلفریقیةدى اومكاسبھا ل

المتحدة ، لینشئ بموجبھا معھد األمم وتطبیق العدالة الجنائیة لدى سابقاتھا الفساد جریمة

د بمثابة یعالذي و، )UNAFRI(كمباال أوغندا ب األفریقي لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین

 حكوماتعزیز التعاون النشط بین كل من تلللمنطقة اإلفریقیة آلیة قانونیة مفیدة في ا

والمؤسسات األكادیمیة في ھذا المجال، مما یساعد الدول اإلفریقیة على اكتساب  المنطقة
                                                             

 متابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة واألعمالالجمعیة العامة:  –)1(
اتخذتھ الجمعیة  73/184التحضیریة لمؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة، قرار 

)، الدورة الثالثة والسبعون A/73/590، بناء على تقریر اللجنة الثالثة (2018كانون األول/دیسمبر  17العامة في 
  .2019جـانفي  16من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  109البند 

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/184 
الذي صاغھا المعھد في إعادة ھیكلة منظور األمم المتحدة في مجال منع الجریمة لقد أسھمت تلك التطورات  –)2(

، وما 1990، وكذا التغییرات السیاسیة في أوروبا السیما خالل 1992و 1991والعدالة الجنائیة خالل السنوات 
ن توسع مستمر لمجلس أوروبا وكذا االتحاد األوروبي ومشاركتھ الثقیلة في إعمال العدالة الجنائیة منذ عام شھده م
 2003، كما شھد بدء نفاذ اتفاقیات األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والفساد لعامي 1995

  .   2005و
–http://www.heuni.fi/Etusivu/Aboutus 
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مع بذل  ،مكانات الالزمـــة لتحقیق المكافحةتعبئة اإل الواسعة والقدرة علىالخبرات 

الدول  بذلك مستدامة، ممكنناالتنمیة ال تحت غطاءتحقیق نمو متناغم لالجھود الحثیثة 

 مكاسبھا التنمیةمظاھر اإلفریقیة من التعامل والجریمة بشكل سلیم ودینامیكي بما یحفظ 

معاھد ب كل ھذه الجھود الدولیة تعززت المنظومة االتفاقیة إضافة إلى، )1(لدى تلك الدول 

ذات الصلة وموضوع منع الجریمة وتطبیق العدالة تابعة لألمم المتحدة  ،دولیة أخرى

  .)2( للرصد والمكافحة الجنائیة مشكلة بذلك شبكة دولیة

                                                             
من أجل خدمة حاجات الدول اإلفریقیة في مجال منع الجریمة ومعاملة المجرمین،  1989المعھد عام  أنشئ –)1(

الذي یعد بمثابة أداة فاعلة للتعاون والتكافل بین الدول اإلفریقیة لمكافحة الجریمة بما في ذلك الجریمة المنظمة 
دریب وتنمیة الموارد البشریة والبحث وتطویر وجریمة الفساد، إضافة إلى أنشطة الرئیسیة للمعھد المتمثلة في ت

سیاسات المكافحة وكذا اإلعالم والتوثیق، بغیة تقدیم الخدمات واالستشارات الالزمة للحكومات من أجل تطویر 
  یات المشتركة لمكافحة الجریمة.  األنشطة واالستراتیج

http://www.unafri.or.ug/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemi
d=2 

اتخذتھ  73/188ار معھد األمم المتحدة األفریقي لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، قر الجمعیة العامة:  –
)، الدورة الثالثة A/73/590، بناء على تقریر اللجنة الثالثة (2018كانون األول/دیسمبر  17الجمعیة العامة في 

  .2019جـانفي  15من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  109والسبعون البند 
– https://undocs.org/ar/A/RES/73/188 

سابقة الذكر ھناك مجموعة أخرى ذات الصلة وموضوع مكافحة الجریمة وتطبیق العدالة فباإلضافة للمعاھد  –)2(
  الجنائیة، والتي تعمل تحت مظلة األمم المتحدة وھي كالتالي:

  ): AICالمعھد األسترالي لعلم اإلجرام، كامیرا أسترالیا ( -
لیعھد لھ مھمة البحث في  على أساس أنھا وكالة تابعة للحكومة األسترالیة 1973أنشئ المعھد عام   

شؤون الجریمة والعدالة بإضافة إلى تنظیم المؤتمرات وكذا الحلقات الدراسیة مع نشر النتائج المتواصل إلیھا، 
مما یسھل عملیة استكشاف ومعالجة القضایا ذات العالقة وإعمال العدالة الجنائیة ومنع الجریمة، حیث وقع المعھد 

  . 1988م المتحدة عام على مذكرة تفاھم ومكتب األم
–http://www.aic.gov.au/about_aic.html 

  :)ICCLR & CJP(المركز الدولي لتطویر القانون الجنائي وسیاسة العدالة الجنائیة، فانكوفر كندا -
مقرھا فانكوفر وقد كانت بمثابة مبادرة  152/46بموجب قرار الجمعیة العامة رقم 1991تأسست عام   

مشتركة بین جامعة كولومبیا البریطانیة وكذا جامعة سیمون فریزر والجمعیة الدولیة إلصالح قانون الجنائي، زد 
نیة مع توقیعھ على مذكرة تفاھم ومكتب على ذلك إسھامات كل من الحكومة الكندیة وكذا مقاطعة كولومبیا البریطا

في مجال القانون الجنائي وإدارة العدالة الجنائیة، بغیة تعزیز مبادئ الدیمقراطیة وسیادة  1995األمم المتحدة عام 
القانون واحترام حقوق اإلنسان على األصعدة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، عن طریق تقدیم المشورة الالزمة وكذا 

ات والبحوث التي من شأنھا تطویر السیاسات والتشریعات ذات العالقة ومنع الجریمة، كما تشارك في المعلوم
  مختلف مجاالت التعلیم والتدریب مع تقدیم المساعدات التقنیة للحكومات ووكاالت عند االقتضاء.              

–http://icclr.law.ubc.ca/about-us/our-history 
   =                             ):  ISISCدراسات العلیا في العلوم الجنائیة، سیراكوزا إلیطالیا (المعھد الدولي لل –
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  : المطلب الثالث
  دعم مساعي التنمية لدى الدول.طــــرق  

  

 السلمو األمنفي الحفاظ على أفصحت عن رغبتھا قد لو افترضنا أن أغلب الدول 

ً دفعی ،التزمت بھ من اتفاقات دولیة نظیر ما الدولیین  تعمل جاھدة قصد أن إلى ھا قدما

ً  مما ،لدى مواطنیھا األماناألمن وشعور بال ریتوف على مظاھر االستقرار ینعكس إیجابا

ً ضعوا، ر لھاومجاال الیمقاأل طول وعلىالدول  داخل لتزام یقضي بضمان الدول أمام ا ا
                                                                                                                                                                              

یعد المعھد بمثابة مؤسسة غیر حكومیة ال تھدف إلى تحقیق الربح أقرت بموجب مرسوم رئاسي،   =
لتعلیم والتدریب إعداد من قبل الرابطة الدولیة لقانون العقوبات، مختصة في ا 1972أنشئت في سیراكوزا عام 

البحوث الدولیة ذات العالقة والعدالة الجنائیة وحقوق اإلنسان، بحیث أسھم المعھد نظم العدالة الفعالة في جمیع 
أنحاء العالم بما یخدم حقوق اإلنسان ویضمن سیادة القانون، كما تحوز على اتفاق تعاون خاص مع مكتب األمم 

بموجبھا ید العون إلى الدول األعضاء المھتمة بموضوع تعزیز التعاون الدولي   تقدم 1992المتحدة في فیینا عام 
  في مجال منع الجریمة تطبیق العدالة الجنائیة بما یخدم برنامج األمم المتحدة. 

http://www.isisc.org/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=19:abo
ut-us& catid=34:web-site-document&Itemid=27      

  ):                                         NIJالمعھد الوطني للعدالة، بواشنطن الوالیات المتحدة األمریكیة( –
یعد المعھد بمثابة وكالة لألمن تعمل على إنفاذ القانون كما تختص بالبحث والتنمیة ذات صلة بوزارة   

العدل األمریكیة، یعمل قصد الحیلولة دون ارتكاب الجرائم عن طریق إعمال سیاسة تنبؤیھ تسمح بتحدید األھداف 
كافحتھا، كما یتبنى المعھد جل البحوث المحتملة مما یجعل من یجعل عملیة التدخل أنجع قصد منع الجریمة وم

األساسیة والتطبیقیة وكذا تطویر التقنیات نشر المعلومات بما یخدم العدالة الجنائیة، وألجل ذلك وقعت الوكالة 
  .                                                      1995مذكرة تفاھم مع مكتب األمم المتحدة فیینا عام 

–http://www.nij.gov/about/welcome.htm  
  :)ICPCالمركز الدولي للوقایة من الجریمة، مونتریال كندا ( –

ً للعدید من اللقاءات واالجتماعات الدوریة بدأ من اجتماع ستراسبورغ عام    بفرنسا  1986كان نتاجا
عقد مؤتمر أوروبا وأمریكا الشمالیة بمونتریال كندا وفي عام  1989المعقود من قبل مجلس أوروبا، وفي عام 

ً لألمن، لیؤسس وضع مقترح إنشاء منظمة دولیة یعنى لھا مھمة تعزیز التبادالت والتع 1990 اون التقني تحقیقا
) الذي یعد صورة من صور التنسیق والتعاون بین حكومات الدول ICPC(بذلك المركز الدولي لمنع الجریمة 

   وكیانات األمم المتحدة لمنع الجریمة وتطبیق العدالة خدمة للتنمیة االجتماعیة.
–http://www.crime-prevention-intl.org/en/about-us/presentation.html 

  ): ISSمعھد جنوب إفریقیا للدراسات األمنیة، بریتوریا وكیب تاون بجنوب إفریقیا ( –
من أجل تعزیز األمن البشري في إفریقیا بحیث تعد بمثابة منظمة افریقیة، تقوم  1991أنشئ ھذا المعھد عام 

ورة، لیقدم بذلك المعھد برامج التدریب ببحوث مستقلة كما تعتمد على تحلیل السیاسي للخبراء وما یقدموه من مش
العملي والمساعدة التقنیة الالزمة من أجل رؤیة مستقبلیة إلفریقیا مزدھرة، بحیث یزود حكومات الدول اإلفریقیة 
بالدراسات واالستشارات والتحلیالت األمنیة لمساعدتھم في اتخاذ القرارات السیاسیة ، وإعداد البرامج التطبیقیة 

افحة الجریمة وتطبیق العدالة الجنائیة إذ یسھم العھد في تطویر السیاسات والنظم القانونیة للرقي في مجال مك
  .     2004بالدیمقراطیة وأمن المجتمع، ولتحقیق  ذلك وقع المعھد مذكرة تفاھم ومكتب األمم المتحدة بفیینا عام 

– http://www.issafrica.org/about-us/how-we-work 
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تتطلب  خیرةالتنمیة على قدر المساواة، إال أن ھذه األ مقوماتمن  استفادة كافة مواطنیھا

توفیرھا إال إذا اقتطعت من مالیة كبیرة یصعب في كثیر من األحیان على الدول  مبالغ

  .میزانیات موجھة لقطاعات أخرى

من بین القطاعات التي تستھلك الدول معظم الدفاع لدى  میزانیةباعتبار أن و 

یستوجب بطبیعة الحال على الدولة  مما ،إن لم نقل أنھا تحتل قمة الترتیبأموال طائلة 

 أخرىوتحویلھا إلى مجاالت  ،قیمة المیزانیة المخصصة لمثل ھـذا القطاع لدیھا خفض

داخل الدولة واألمن في إرساء دعائم االستقرار  یسھم، مما المحلیةمن شأنھا بعث التنمیة 

ً على   (الفرع األول).بھا المحیطة الدول  كما ینعكس إیجابا

للدولة إعمالھا قصد الوفاء  اإلجراءات التي یمكن باالعتماد على جملة من 

 بما یتوافق وتدابیرمن حیث نزع السالح وتحقیق التنمیة  ،على الصعیدین لتزاماتھابا

تغطیة النفقات بأن تعمد إلى تجمید المیزانیة الموجھة ل، للدولة الوطنیة الحفاظ على سیادة

تقلیص المیزانیة الموجھة لذات الھدف  أو أن تتبنى تدابیر معینة الغرض منھا ،العسكریة

ا تمتلكھ من ترسانة حالة الدولة االقتصادیة ومالمرتبط بشكل مباشر وو ،في حاالت معینة

  .الفرع الثاني)( تسلحیھ

على إعمال  إن العوائد المالیة التي یمكن توفیرھا في حال تحقق التزام الدول

االعتمادات المالیة المخصصة  والتي تطال ،إجراءات تخفیض المیزانیة أو تجمیدھا

 نع یمكنالتي ، االقتصاديدولة والمرتبط بشكل مباشر ووضع لمجاالت الدفاع والتسلح 

 ،مجاالت أخرى خدمة مبالغ مالیة ضخمة تستطیع تحویلھا إلىالدولة  توفر طریقھا أن

إنماء مجتمعاتھا وتطویرھا باستغالل تلك العوائد المالیة في األبحاث ذات من  كنھاتم

  الطابع السلمي (الفرع الثالث).   
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  : الفرع األول

  .لتسلحل المخصصة  يةـــــالميزان  ضخفبتزام الدول  ـــــــــال

األخذ بفكرة تعزیز التنمیة وعالقاتھا الوطیدة باألمن یأخذونا مباشرة إلى شعور إن   

في  مظاھر التھدیدلكلي لالغیاب الالذي یتطلب بطبیعة الحال و ،الدولة ذاتھا باألمن

األثر السلبي  اارتفاع نسبة النفقات المالیة المخصصة لقطاع الدفاع لھلذى ف، مواجھتھا

ً بین دول الجوار، بمكان على العالقات الدولیة ً بذلك من مبدأ توازن خصوصا  جاعال

في حال فضلت  واطنیھامام مأمصداقیتھا  وماتفقد الحكتكما  ،غایة یصعب تحققھا القوى

، لذا تظھر الحاجة الماسة إلى إنماء ترسانتھا العسكریة على حساب التنمیة الداخلیة

لنفقات لخفض  ما قد ینتج عنھم ،سیاسة االنفاق المالیة للدولةضرورة عكس اتجاه 

ً على ا أنھا تشكل العسكریة على اعتبار ً ثقیال  كما تلحق ھذه السیاسة ،ات الدولیقتصادعبئا

ً بالغة    .بالسلم واألمن الدولیینالخطورة أضرارا

 ،ي مفاوضات نزع السالحإلى إحراز التقدم المرجوة ف لتظھر بذلك الحاجة الماسة

ً إوالتي قد تنعكس  على عملیة تخفیض النفقات المرصودة لقطاعات الدفاع لدى  یجابا

ً بذلك التعاون األمن ب یزید من نسب الشعورعزز الثقة وی الدول، األمر الذي قد دافعا

ً  ،ى صورهقصإلى أ الدولي ھیئاتھا الدولیة بما في ذلك إلى دعم الجمعیة العامة بذلك حاثا

في مجال نزع  حركة التقنین قواعد القانون الدولي یساعد األمر الذيھیئة نزع السالح، 

ً نحو سن مجموعة من المبادئ ویدفع بھا  ،السالح شأنھا أن تنظم كل ما  من التيقدما

لتي ا، ومن إجراءات ذات العالقة وتخفیض النفقات العسكریة وتجمیدھا ،تتخذه الدول

ما تمتلكھ من قدرات ذات الصلة و معلومات الدولة من  هفرتو بالدرجة األولى بمارتبط ت

ً في التوصل إلى إبرام اتفاقات بشأن تخفیض القوات و ،عسكریة التي تعد شرط أساسیا

  .بشكل متوازن المسلحة

في تحقیقھا لتلك األھداف على جملة من اإلجراءات اعتمدت الجمعیة العامة وقد 

ن م 12باء المؤرخ بتاریخ  35/142 القرار رقمأبرزھا  ،صاغتھا على شاكلة قرارات

یعمل الذي یقضي بتبني نظام دولي لإلبالغ الموحد عن النفقات العسكریة، ، 1980دیسمبر
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إال أن فكرة تحقیق  ،النفقات لعدد من الدول األعضاءتلك و ذات الصلةعلى تلقى التقاریر 

اتساع نسب المشاركة في  ،یقتضي بطبیعة الحالوالشفافیة أكبر قدر ممكن من الوضوح 

 اعتماد عملیةمن یسھل  األمر الذينظام األمم المتحدة لإلبالغ عن النفقات العسكریة، 

تسھیل عملیة القیاس والمقارنة خالل فترات زمنیة محددة وبین الغرض منھا  یةقاتفا طرقٍ 

لتطویر المنظومة التسلحیة لدیھا ونسب  من حیث قیمة المیزانیة المخصصة ،دول متفاوتة

  . )1( التخفیض المعتمدة

 :رع الثانيــــــالف
  .دولياً   وتخفيضها  يةــــــتجميد الميزان ألجلالمبادئ المعتمدة   

  
عملت الجمعیة العامة جاھدة إلى اعتماد مبادئ من شأنھا تنظیم میادین التسلح   

ذلك على إبرام كم ھائل من  تحقیق معتمدة فيوتجمید النفقات العسكریة وتخفیضھا، 

تحقق تكون مقبولة لدى جمیع الدول األطراف، للتدابیر االتفاقات الدولیة بغیة التوصل إلى 

حول التزامھم بتخفیض تعداد األطراف كافي للدول الع التي من شأنھا أن تضمن إطو

ً على السلم واألمن الدولیینالتي تنعكس إیو ،لدیھا األسلحةكم المسلحة و ھاقوات  جابا

االستقرار ویخفف من حدة  ة بذلك مظاھرمعزز ،في كبح فصول السباق التسلحي مسھمھ

  .شریطة أن تحترم تلك التدابیر مقاصد المیثاق األممي ومبادئھ الدولیةو اإلقلیمیة التوترات

ترسانات العسكریة من أن تمارس سیاسة مع تشجیع الدول التي تملك أكبر ال 

 ً  اعتماد على أن یتم، )2( ضبط النفس في نفقاتھا العسكریة على اعتبار أنھا األكثر تسلحا

                                                             
، المعقودة 81المتعلق تخفیض المیزانیات العسكریة، الجمعیة العامة، الجلسة العامة  44/114رقم  القرار –)1(

  .81، 79ص ص–، ھیئة األمم المتحدة1989دیسمبر  15
http://daccess-
ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/543/91/IMG/NR054391.pdf?OpenElem
ent 

المتعلق بالمبادئ التي ینبغي أن تنظم اإلجراءات األخرى  44/114ار رقم نص البند الخامس من مرفق القر –)2(
للدول في میدان تجمید المیزانیات العسكریة وتخفیضھا، حیث تذھب إلى اعتبار أن المسؤولیة عن تجمید 
ً لمبدأ  وتخفیض المیزانیات العسكریة تقع على عاتق الدول جمیعھا والذي یقتضي تنفیذه على مراحل طبقا

ؤولیة األكبر، فإن ھذه العملیة ینبغي أن تبدأ بھا الدول المالكة ألكبر ترسانة عسكریة والحائزة على األسلحة مس
النوویة على أساس أن ترصد أكبر النفقات، یلیھا الدول الحائزة على األسلحة النوویة وكذا الدول ذات األھمیة= 
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ل مبدأ فكیالذي التنسیق المتبادل  ھأساسبطریقة تدریجیة وبشكل متوازن  التدابیر لكت

دون المساس بحق جمیع الدول األطراف من أن ، )1( بین الدول األطراف توازن القوى

األمر الذي یمكنھا من اتخاذ التدابیر الالزمة قصد  ،أمنھاأن یھدد تنتقص سیادتھا أو 

تخفیض النفقات الدول األطراف في أي اتفاق موضوعھ  بحیث تحددالدفاع عن نفسھا، 

لتخفیض دون الخروج عن نصوص لالعسكریة في أن تحدد األنشطة التي ستخضع 

  .االتفاقیة المعقودة

تسعى من رف دولة من الدول ھذا ال یمنع من وجود مبادرات منفردة من ط كل

ً أخرى إلى االقتداء و ،العسكریة ھانفقاتتخفیض  خاللھا إلى التي من شأنھا أن تدفع دوال

سھم في خلق الظروف المواتیة للتفاوض قصد الوصول إلى ی مماذات المجال، بھا في 

تدابیر بناء الثقة بین  زعزوتاتفاقیة أكثر شمولیة تنظم عملیة تخفیض النفقات العسكریة، 

توجیھ وإدارة  من حیث ،والرئیس تلعب فیھ األمم المتحدة الدور األساسيبحیث الدول 

الدول والمنظمة  عملأن ت شریطةالمفاوضات ذات الصلة بتخفیض النفقات العسكریة، 

یكون  ،اإلقلیمي ودون اإلقلیميوالصعوبات لتحقیق ذلك على الصعید الدولي  على تذلیل

اط مضمون اتفاقیة بترا مع ضمان ،تنفیذو فیھا نظام األمم المتحدة لألمن محل احترام

 لتصبح بذلك ،نزع السالح األخرىب المتعلقةتفاقات وباقي اال یةالنفقات العسكر تخفیض

                                                                                                                                                                              
مبادرة بإجراء مفاوضات والتوصل إلى اتفاقات من شأنھا =العسكریة وال ینبغي أن یمنع ذلك الدول األخرى من ال

  أن تخفیض لنفقات العسكریة بشكل متوازن وباقي الدول األطراف.
  .80ص–المتعلق تخفیض المیزانیات العسكریة ، الجمعیة العامة، نفس المرجع السابق 44/114رقم  القرار –

http://daccess-
ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/543/91/IMG/NR054391.pdf?OpenElem
ent 

یفترض على المفاوضات ذات الصلة وعملیة تجمید المیزانیات العسكریة وتخفیضھا أن یكون األطراف فیھا  –)1(
قد قبلت ضمان وضوح وإمكانیة المقارنة، التي تتطلب وضع أسالیب متفق علیھا لقیاس ومقارنة المیزانیات 

دة وبین بلدان تتباین نظم المیزانیة فیھا، لبلوغ ھذا الھدف ینبغي على الدول العسكریة بین فترات زمنیة محد
  . 1980اعتماد نظام معین لإلبالغ الدولي عن النفقات العسكریة والمعتمد من قبل الجمعیة العامة عام 

  .80ص–نفس المرجع ،المتعلق تخفیض المیزانیات العسكریة، الجمعیة العامة 44/114رقم  القرار –
http://daccess-
ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/543/91/IMG/NR054391.pdf?OpenElem
ent 
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ً التفاقات الحد من األسلتفاقات تخفیض المیزانیة العسكریة إجراء ا حة ونزع السالح مكمال

ً عنھا   لسلم واألمن الدولیین.في خدمًة ا ولیس بدیال

  :رع الثالثــــالف

  إلى الحاجات السلمية.زع السالح  ــــــويل الموارد المتوفرة نتيجة نحت

وفق تدابیر  سباق التسلحلمحل تھدید بشكل مستمر ما لم یوضع حد لیبقي العالم   

وما قد یطال مواطني أثار سلبیة على استقرار اإلقلیمي والدولي لما لھا من ، یةعالم

كرامة، على اعتبار أن نفقات رخاء ومن العیش بھم انمن ضرر جراء حرم ،الدولة

ً الموجھة  ً ما تكون على حساب اوغ ،للقطاع العسكري باھظة جدا حقوق المواطنین لبا

أو أن تغطي ذلك  ،نوویةال الدول في مصاف من أجل أن تصبحھذا كلھ الدولة،  داخل

 )البكتریولوجیة(األسلحة البیولوجیة ك النقص بامتالك كم ھائل من أسلحة الدمار الشامل

 األمر الذي یسمح لھا بالحفاظ على مبدأ توازن القوى بما تمتلكھ من أسلحة ،)1( والكیماویة

  .في مواجھة القوة التدمیریة لألسلحة النوویة

                                                             
تصنف األسلحة الكیمیاویة وكذا األسلحة البیولوجیة من بین أسلحة الدمار الشامل إال أن نقطة االختالف فیما  –)1(

ائنات الحیة بالتدمیر وعلى نطاف واسع بین ھذه األسلحة واألسلحة النوویة، في كون ھذه األخیرة تستھدف الك
محافظة بذلك على البنیة التحتیة لألماكن المستھدف سلیمة وقابلة لالستغالل، األمر الذي دفع بھیئة األمم المتحدة 
إلى إیجاد نظم اتفاقیة تھدف إلى حظر استحداث وإنتاج وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك األسلحة 

  .1982في كل من لندن وموسكو وواشنطن عام والموقعة 
واتفاقیة حظر استحداث وانتاج وتخزین األسلحة البكتریولوجیة والتكسینیة وتدمیر تلك األسلحة بناء 

، حیث 1981كانون األول/دیسمبر  16بتاریخ  2022في الجلسة العامة  26في دورتھا  2826على القرار رقم 
المتحدة من خالل االتفاقیتین جمیع األفعال المنافیة للمبادئ واألھداف، الواردة في أدنت الجمعیة العامة لألمم 

برتوكول حظر االستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابھھا وللوسائل البكتریولوجیة الموقع بجنیف 
برتوكول جنیف وأھدافھ ، وتعید االتفاقیتین تأكید المبادئ الواردة في 1925حزیران/جویلیة  17بتاریخ 

  ھذه األسلحة لدى الدول. لي الجماعي بھدف إنھاء تواجد وااللتزامات المتعھد بموجبھ، والتأكید على العمل الدو
تنفیذ اتفاقیة حظر استحداث وانتاج وتخزین واستعمال األسلحة الكیمیائیة وتدمیر تلك  الجمعیة العامة:  –

 ، بناء على تقریر اللجنة األولى (2018كانون األول/دیسمبر  5العامة في  اتخذتھ الجمعیة 73/45األسلحة، قرار 
 A/73/510وA/73/510/Corr.1  من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  109)، الدورة الثالثة السبعون البند

  .2018دیسمبر  12
– https://undocs.org/ar/A/RES/73/45 

اث وانتاج وتخزین األسلحة البكتریولوجیة (البیولوجیة) والتكسینیة اتفاقیة حظر استحد الجمعیة العامة: ––
 =، بناء على تقریر2018كانون األول/دیسمبر  5اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/87وتدمیر تلك األسلحة، قرار 
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منظومات  مسالتي تالتحسین والصیانة  عملیات تلك اإلجراءات أن تطال على

اإلسراع في الوصول إلى  بطبیعة الحال یستدعى مما ،وما تستھلكھ من أموالاألسلحة 

فإن تجسد مثل  ، تحت رقابة دولیة صارمةوالكامل لامشاتفاق من شأنھ نزع السالح ال

ً نعكس أن ی من شأنھ ،ھذا االتفاق الذي یعد غایة عالمیة المعیشة على مستوى  ایجابـا

جمعاء، وذلك عن طریق تحویل الموارد االقتصادي واالجتماعي خدمة للبشریة 

ً في األغراض العسكر ً  ،)1( یة إلى األغراض السلمیةالمستخدمة حالیا ً بذلك فرصا متیحا

  .المتبادلة إلنماء التعاون السلمي بین الدول على أساس المساواة والمنفعة

عد ب ةاإلنسانی اتالمجتمع بشكل نھائي عن كفیلة بإبعاد الحروب تدابیرھذه ال 

مثمر بین األمم قصد التعاون ال تشجیع والتركیز على، ستغناء عن السباق التسلحيالا

مانحین بذلك لھیئة األمم المتحدة الدور الھام في تنظیم عملیة تحسین الحیاة على األرض، 

للدول النامیة، بما في ذلك إجراء الدراسات الالزمة عن النتائج تقدیم المساعدات الدولیة 

ً إلى تحقیقھ،  وفي ھذا االقتصادیة واالجتماعیة المتوقعة عن نزع السالح ودفع الدول قدما

 ،تعرب الجمعیة العامة عن مدى تقدیرھا للتقریر المعد من قبل األمین العام لألمم المتحدة

ً بالقرار رقم  ،الخبراء واالستشاریین والذي اعتمد فیھ على مجموعة من  1516عمال

والذي جاء فیھ أن تنفیذ نزع السالح العام والكامل  ،للجمعیة العامة 15دورة متخذ في اللا

  .)2( على البشریة جمعاءاالیجابیة سیعود بالفائدة 

                                                                                                                                                                              
 14دة، من جدول األعمال، ھیئة األمم المتح 108)، الدورة الثالثة والسبعون البند A/73/517اللجنة األولى (=

  .2018دیسمبر 
– https://undocs.org/ar/A/RES/73/87 

المتعلق بإعالن بشأن تحویل الموارد المتوفرة نتیجة لنزع السالح إلى الحاجات السلمیة،  1837القرار رقم  –)1(
- المتحدة، ھیئة األمم 1962كانون األول/دیسمبر  18المعقودة  1197، الجمعیة العامة، الجلسة العامة 17الدورة 

  .62ص
http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/190/97/IMG/NR019097.pdf?OpenElement 

) بتاریخ تموز/یولیھ 34(الدورة  891حیث أید المجلس االقتصادي واالجتماعي ھذا المنطلق في قراره رقم  –)2(
ً تلك المرتبطة ارتبا1962 ً ببرامج تسلحیھ أو متأثرة بھا، إلى أن ، حاثة بذلك الدول األعضاء خصوصا ً ھاما طا

ً بالنتائج االقتصادیة واالجتماعیة المترتبة عن نزع السالح مع القیام بالمزید من الدراسات في ذات  تولي اھتماما
المجال، من أجل التمكن من وضع الخطط الالزمة وانتھاج السیاسات للرقي باألوضاع االقتصادیة واالجتماعیة 

  =                                                                                   عاة حاجات الدول النامیة. مع مرا



 السلم واألمن الدوليين.   حفظلوقف السباق التسلحي النووي وبعث التنمية كبديل  الباب األول: 
 .دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي ووضع البدائل عنه.الفصل الثاني: 

166 

 

نھا نظیر تخفیض عن طریق تخصیص الموارد البشریة والمادیة التي یفرج ع 

وفي ھذا تدعوا  التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة مجاالتالعسكریة، وتوجیھھا لالنفقات 

كل من األمین العام وكذا حكومات الدول األعضاء  ،الجمعیة العامة لھیئة األمم المتحدة

ً تلك السائرة في طریق النمو قامة المشاریع من أجل توجیھ اھتمامھا إل، )1( خصوصا

ً عن وحثھا على وضع الخطط الالزمة ذات الطابع  ،يسباق التسلح السلمیة وإبقائھا بعیدا

وتیرة تنفیذ البرنامج  في مع اإلسراعواإلقلیمي،  قوميالتداد المالمتكامل ذوا ا اإلنمائي

ً الذي سئم على أنقاض نزع السالح القا االقتصادي ً  یوفر موردا ً، كما جاء في إضافیا ھاما

، مؤكدة على 1961دیسمبر 19 خبتاری 16في دورتھا  1708قرار الجمعیة العامة رقم 

إلى حین  ،وجوب عدم تخاذل الدول األعضاء في بذل الجھد لمساعدة الدول النامیة

  .)2( وبشكل نھائي الوصول إلى عقد اتفاق یقضي بنزع السالح الكامل والشامل

  في ظل بيئة مستقرة.التنمية المستدامة   :المطلب الرابع
  

ن یضمل بشك یةھا الطبیعمواردعلى الدولة استغالل  یقتضيالتنمیة ب نھوضإن ال  

مواطنیھا، باعتماد على الطرق التكنولوجیة التي من شأنھا أن تلبیة مثلى الحتیاجات 

في  تغییراتبما تحدثھ من  ، بحیث یقاس مدى تقدم الدولةن وتطور نوعیة الحیاةتحس

ً بذلك، االجتماعیة واالقتصادیة البنیة  الدول أمام تحد جدید یقضي بضرورة تحقیق واضعا

                                                                                                                                                                              
المتعلق بإعالن بشأن تحویل الموارد المتوفرة نتیجة لنزع السالح إلى  1837رقم القرار الجمعیة العامة  –=

  .64،63ص ص–الحاجات السلمیة
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/190/97/IMG/NR019097.pdf?OpenElement 

–، الجمعیة العامة، نفس المرجع السابق6البند-المتعلق تخفیض المیزانیات العسكریة 44/114رقم  القرار –)1(
  .80ص

–http://daccess-
ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/543/91/IMG/NR054391.pdf?OpenElem
ent 

المتعلق بإعالن بشأن تحویل الموارد المتوفرة نتیجة لنزع السالح إلى الحاجات السلمیة،  1837رقم  القرار –)2(
  .64ص–الجمعیة العامة، المرجع السابق

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/190/97/IMG/NR019097.pdf?OpenElement 
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 ھمحیطعلى اعتبار أنھا المصدر الرئیس للتنمیة وظ على البیئة فاأن تحبستدامة مال التنمیة

ً بذلك المطلب القاضي  ألمر الذيا، الوحید أجج الصراع بین البیئة والتنمیة معززا

وما تحملھ من آثار جیة من تأثیر النشاطات الصناعیة والتكنولو ،بضرورة حمایة البیئة

  (الفرع األول). سلبیة

 ،ویدفعھا نحو تحقیقھا أصبحت التنمیة الغایة التي یطمح إلیھا المواطن من دولتھ

إال ھذا األمر یستدعي من الدولة الحفاظ على البیئة أثناء استغاللھا في عملیة التنمیة 

 لیس بالمنغص الوحید بعد أن ظھر للوجود في الوقت الحاليأن التلوث  غیر المستدامة،

انیة استغاللھا لألغراض من شأنھ أن تغییر في البیئة مع إمك ،نمط جدید من التقنیات

األمر الذي یستدعي من المجتمع الدولي العمل بجھد وفق نظم اتفاقیة حتى ال  ،العسكریة

  .ي (الفرع الثاني)بما یھدد األمن و االستقرار الدول ،تستثمر مثل تلك التكنولوجیا

  :الفرع األول
 .في إطار التنمية المستدامة  المنظور العام للحماية الدولية للبيئة

 
أدت الكوارث الطبیعیة التي أصابت البیئة جراء اآلثار السلبیة للتكنولوجیا   

 المجتمع الدوليلدى  بعث الوعي البیئي إلى المستخدمة للنھوض بالمجتمعات وتطویرھا،

ازدادت إال أنھ وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة وظھور ما یعرف بالسالح النووي، 

ً مم ،المجتمع الدولي من تنامي مظاھر التلوث وتفاقمھامخاوف  ً مستمرا ا یستدعي اھتماما

ً فعاد ،لیم ومستدام لموارد الطبیعیةقصد ضمان استغالل س بھیئة األمم المتحدة إلى عقد  ا

ت فیھ خرج ،)1( بستوكھولم 1972في عام وذلك  وسبل تنمیتھا بالبیئةعني ت اتمؤتمر

                                                             
من  3الصادر بتاریخ  2398مؤتمر ستوكھولم الذي انعقد بقرار من الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم  –)1(

والذي صدر عنھ ما یسمى بإعالن ستوكھولم  1972جوان  16إلى  5بالعاصمة السوید، من  1968دیسمبر 
لة في توفیر بیئة نظیفة مادة، وأكد اإلعالن دور كل دو 190مبدأ وبرنامج من  26ویتكون ھذا اإلعالن من 

ً وثیقة دولیة عن مبادئ العالقات بین الدول، بصدد إدارة القضایا البیئیة والمسؤولیة عن  وصدرت عنھا أیضا
استنزاف أو إھدار الموارد وتضمن ذات اإلعالن توصیات تدعو الحكومات ووكاالت األمم والمنظمات الدولیة 

اجھة مشكالت البیئة، وتأتي أھمیة مؤتمر ستوكھولم في كونھ جعل قضایا للتعاون في اتخاذ التدابیر المالئمة لمو
، وإعالن 1980التنمیة والبیئة من المواثیق الدولیة ال سیما االستراتیجیة العالمیة للمحافظة على الطبیعة لعام 

 =القانونبحیث أصبحت التنمیة المستدامة من موضوعات  1982وكذا المیثاق العالمي للطبیعة  1982نیروبي 
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الذي أبرز الحاجة الماسة  ،اإلعالن الختامي للمؤتمر اتضمنھ ئدامبال الھیئة بمجموعة من

  .تحسینھاوإلى إلھام شعوب العالم وتوجیھھا للحفاظ على البیئة البشریة 

نامج ما یعرف ببر 1972من عام  ولتحقیق ذلك أنشأت الجمعیة العامة في دیسمبر 

حمایة جھودھا لاألسرة األممیة  وحد فیھت من أجل أن ،)UNPD( )1( األمم المتحدة للبیئة

كذا و ،والكوارث الطبیعیة السلیم والفعال تعاملالوفق أولویات تقضي البیئة العالمیة 

ً اج ،والبیئیةللنظم االیكولوجیة إدارة سلیمة  عن طریق وعوامل تغیر المناخ النزاعات  عال

، 1992ودي جانیرو عام في ری من مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبیئة والتنمیة المعقود

ً بقمة األرض ، والذي إلى مصاف االستدامة تنمیةللرقي بال یسعى والذي یعرف أیضا

، 1989من دیسمبر  22بتاریخ  44/288بقرار من الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

ً مة األرضبق والذي عرف  اعتماد اتفاقیة األمم المتحدة للتنوع البیولوجي، أین تم أیضا

  .)2(اتفاقیة تغیر المناخ وبیان مبادئ غیر ملزم لإلدارة المستدامة للغابات 

                                                                                                                                                                              
الدولي للبیئة، ھذا األخیر الذي كان بمثابة واحد من المقومات األساسیة التي یقوم علیھا العمل الدولي، من أجل =

  إرساء أسس وقواعد نظام اقتصادي دولي جدید.                                                                   
، دار األكادیمیون للنشر Development Sustainable: التنمیة المستدامة  د/ مصطفى یوسف كافي –

  .62، 61ص ص –2017والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، 
–2010: البیئة في مئتي سؤال، دار الفارابي للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، بیروت لبنان، د/ أیوب أبو دیة –

  .53ص 
البیئیة والمجتمع، دار الشروق للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، القاھرة مصر، : د/ أیمن سلیمان مزاھرة –

  .245ص –2017
: النظریات الجزئیة والكلیة في العالقات الدولیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، د/ عبد القادر محمد فھمي –

 .175، 173ص ص –2010الطبعة األولى، القاھرة مصر، 
لمتحدة للبیئة بمثابة صوت البیئة داخل المنظمة األممیة بحیث یعمل على تحفیز وتشجیع برنامج األمم ایعد  –)1(

على استخدام العقالني والحكیم للموارد الطبیعیة والتدریب على التنمیة المستدامة للبیئة العالمیة، وفق برامج 
ع العمل على تطویر الصكوك البیئیة تشمل على تقییم للظروف واالتجاھات البیئیة العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة، م

   .الدولیة والوطنیة باإلضافة إلى تعزیز مؤسسات اإلدارة الحكیمة للبیئة
–http://www.unep.org/About/         

الحفاظ وصیانة التنوع البیولوجي تھدف ھذه االتفاقیة التي تسعى أسرة األمم المتحدة إلى تحقیقھا من أجل   –)2(
واستخدام عناصره على نحو قابل لالستمرار، والتقاسم المنصف العادل للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد 
الجینیة عن طریق إجراءات من شأنھا أن تمكن من الحصول على الموارد الجینیة بطرق مالئمة ونقل 

عاة كافة الحقوق في ھذه الموارد والتكنولوجیات مع توفر التمویل التكنولوجیات المالئمة ذات الصلة، مع مرا
المناسب، حیث تبعت ھذه االتفاقیة مجموعة من البرتوكوالت أولھا برتوكول قــرطاجنة المتعلق بالسالمة 

التكمیلي  كوااللمبور -، ثم برتوكول ناغویا2000ینایر  29األحیائیة لالتفاقیة المتعلقة بالتنوع البیولــوجي بتاریخ 
 =، وكذا برتوكول2010أكتوبر 15لبرتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة بشأن المسؤولیة ووجوب التعویض في 



 السلم واألمن الدوليين.   حفظلوقف السباق التسلحي النووي وبعث التنمية كبديل  الباب األول: 
 .دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي ووضع البدائل عنه.الفصل الثاني: 

169 

 

ً في  وكذا اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان النامیة  خصوصا

إلى دول العالم أنھ دون إدارة بیئة سلیمة ستنھار ، حیث على شاكلة رسالة موجھة )1( إفریقیا

، حیث عبر األمین التنمیة، وبدون تنمیة المتسارعة في البلدان النامیة ستفشل السیاسة البیئیة

باعتباره حجر األساس  العام للمؤتمر السید "موریس سترونج" عن الھدف العام من المؤتمر،

ول النامیة، من منطلق االھتمامات والمصالح للمشاركة بین الدول المتقدمة صناعیا والد

المشتركة لضمان مستقبل ھذا الكوكب، فنحن بحاجة لتحقیق توازن قابل لالستمرار ومنصف 

بین البیئة والتنمیة، لیعكس بذلك مؤتمر ریودي جانیرو االنشغاالت األساسیة للبلدان النامیة 

یة على المقتضیات اإلیكولوجیة، وكذلك على اإلنمائوالمتمثلة في التأكید على أولویة المتطلبات 

ً لسیاساتھا البیئیة واإلنمائیة، على أن تكون مسؤولة  الحق السیادي في االستقالل بمواردھا وفقا

ً بیئیة لدول  عن ضمان أن ال تسبب تلك األنشطة الداخلة في نطاق والیتھا أو سیطرتھا أضرارا

  .)2(ة أخرى أو بمناطق یتجاوز حدود والیتھا الوطنی

                                                                                                                                                                              
ناغویا بشأن الحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامھا الملحق =

  .                                                     2010 أكتوبر 29باتفاقیة التنوع البیولوجي المعقود بتاریخ 
یونیو  05، برنامج األمم المتحدة للبیئة، ھیئة األمم المتحدة، المعتمدة في اتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي –

  .                                                      1993دیسمبر 29بریو دي جانیرو، بدء النفاذ في  1992
http://www.un.org/arabic/commonfiles/Conv_Biological_Diversity.pdf–  

طلح مكافحة التصحر كافة األنشطة التي تشكل جزأ من التنمیة المتكاملة لألراضي في المناطق یحوي مص –)1(
القاحلة وشبھ القاحلة والجافة وشبھ الجافة من أجل تنمیة مستدامة، بھدف أو خفض من نسب تردي األراضي مع 

  . ةالعمل على إعادة تأھیل األراضي ذات التردي الجزئي واستصالح األراضي المتصحر
في البلدان لتي تعاني من الجفاف الشدید و/أو من التصحر وبخاصة في  اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر –

  .4،5ص – 1994سبتمبر  12، ھیئة األمم المتحدة، بتاریخ  A/AC.241/27إفریقیا، 
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/642/41/PDF/G9464241.pdf?OpenElement 

ویالحظ أن مؤتمر ریودي جانیرو قد ركز على القضایا الحساسة التي سطرھا مؤتمر ستوكھولم ولجنة  –)2(
برنتالند، بدءا بقضیة البیئة وأولویة السیاسات البیئیة إلى القضایا اإلنسانیة (كالفقر، والصحة،...)، إلى 

لیات مھمة لتعزیز فعالیات السیاسة االجتماعیة االستراتیجیات الوطنیة والدولیة للتنمیة المستدامة كونھا آ
ً قصد توجیھ العمل البیئي  27واالقتصادیة والبیئیة وكذا الربط بینھما، وقد جاء إعالن ریودي جانیرو بـ مبدأ

  والتنموي ومن بین أھم المبادئ:
  تجة ومتسقة مع الطبیعة.أن اإلنسان یأتي في مركز اھتمام التنمیة المستدامة مما یمنحھ الحق في حیاة صحیة من -
  أن لحكومات الدول الحق السیادي في استغالل مواردھا دون التسبب في ضرر بیئي للدول المجاورة. -
أن التقلیل من حدة الفقر وأعداد الفقراء وكذا المجموعات المھمشة وفق مقاییس الدولیة للمعیشة ھما أساس  -

  التنمیة المستدامة.
البحوث العلمیة ذات النتائج غیر األكیدة ال تؤجل العمل لمنع التدھور البیئي خاصة یوجد تھدید خطیر وضرر  -

  =حتمي.
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ً  ھم بعض من أجھزةوتس ً  التابعة لھیئة األمم إسھاما دعم البیئة والتنمیة في نشیطا

وكذا  ،البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والمنظمة البحریة الدولیةكالمستدامة 

منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة، وكذا 

برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشریة ومنظمة األمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة 

ً ألھمیة المنظور البیئي ووالوكالة الدولیة للطاقة الذریة )سكوالیون( ضرورة ، ونظرا

تنظیم عدد  عن الجمعیة العامة فیھ تأعلن ،علیھ وفق أطر تضمن مبدأ االستدامة ةظفامحال

أن یحقق الھدف المنشود أال  اإلیجابي الذي من شأنھ من المناسبات من أجل تحفیز العمل

الحفاظ على البیئة، منھا عقد األمم المتحدة للتعلیم من أجل التنمیة المستدامة وكذا  وھو

"الماء من أجل الحیاة"، كما یحتفل المجتمع الدولي بالسنة تحت شعار  عقد الدولي للعمل

الدولیة لأللیاف الطبیعیة وكذا السنة الدولیة للتنوع البیولوجي وكذا السنة الدولیة للغابات 

      .)1( والیوم العالمي للبیئة

  :الفرع الثاني
  عدم استخدام تقنيات تغيير المناخ ألغراض العسكرية.

  
كان للتطور التكنولوجي الدور الحاسم في عملیة النھوض بالشعوب واألمم لما   

لتنمیة، إال أن ھذا التطور التكنولوجي كما یحمل في طیاتھ لقدمتھ من وسائط خدمة 

ً عوامل  حافظة على البیئة في مختلف أطوار التنمیة،م عوامل ایجابیة إال أنھا تحمل أیضا

التقنیات التي  ، لتصبح بذلك مثل ھذهالمجتمعات واستقرار الدول یمكن أن تھدد أمنسلبیة 

من شأنھا أن تغییر في البیئة بمثابة أسلحة یمكن أن تستخدم ألغراض عسكریة أو 

ً). ألغراض عدائیة أخرى   (أوال

                                                                                                                                                                              
الدول المتقدمة تقر بمسؤولیتھا أتجاه تحقیق التنمیة المستدامة نظرا لألثر الحاصل من مجتمعاتھا على البیئة  -=

ً للموارد التكنولوجیا والمادی   ة لدیھا.                                                                 العالمیة، ونظرا
، 62ص ص –، المرجع السابقDevelopment Sustainable: التنمیة المستدامة د/ مصطفى یوسف كافي –

66. 
)1(  –http://www.un.org/ar/globalissues/environment/ 
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أو التھدید إن الخطر الكامن وراء مثل ھذه التقنیات التي یمكن استخدامھا كأسلحة 

اعتماد نظام ستوجب واستقرار دولة من الدول، األمر الذي یباستخدامھا ضد سالمة 

ریة والعمل بجھد البشو البیئة لما تنطوي علیھ من أخطار على استخدامھا قانوني یحظر

عمالھ على ھذا طبیعیة ھذا الحظر الواجب إیستدعي التطرق إلى ما على تحقیق ذلك، م

ً) تحقیق ذلكلالتكنولوجیة واألداة القانونیة المثلى لالنوع من    .(ثانیا

إال أن اعتماد نظام قانوني یعمل على حظر استخدام تكنولوجیات التي من شأنھا 

ً على البیئة باتخاذھا كسالح في ید الدولة التي تتحكم في مثل تلك  ،أن تأثر سلبا

ً أمام مكونات لوجیا، ومنھا كان من الضروري بمالتكنو كان ترك باب المقترحات مفتوحا

دولي ألجل التمییز بین تلك التكنولوجیات، مما یسھل على الدول األخذ بما المجتمع ال

رك تلك التي قد تؤثر تالمحیطة بھ، مع یعود بالفائدة على البشریة دون اإلضرار بالبیئة 

ً على البیئة ً). سلبا   (ثالثا

ً: طبيعة الحظر الذي يطال تقنيات التغيير البيئي.   أوال

ذات القدرة ستخدام مثل تلك التكنولوجیا أن یقتصر ا أھمیة أدرك المجتمع الدولي  

على تغییر البیئة لألغراض السلمیة ال غیر، بأن تتعھد الدول األطراف في ھذه االتفاقیة 

أو طویلة البقاء أو ذات اآلثار الواسعة االنتشار  )1(بعدم استخدام تقنیات تغییر البیئي

إلحاق الضرر  بھدفخرى عدائیة أ ض العسكریة أو ألي أغراضلألغرا ،)2( الشدیدة

                                                             
ألغراض العسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرى، الجمعیة  في البیئة اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر –)1(

  .1976دیسمبر  10العامة، الجلسة العامة، ھیئة األمم المتحدة، بتاریخ الـ 
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/298/37/IMG/NR029837.pdf?OpenElement 

ً ونص المادة " –)2( " من اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر البیئي لألغراض العسكریة أو أغراض 2عمال
في أن مصطلح تقنیات التغییر البیئي كما ھي مستعملة في المادة األولى من اتفاقیة الحظر ھي أیة عدائیة أخرى، 

العملیات الطبیعیة، وذلك بتأثیر على دینامیة تقنیة الغرض منھا إحداث تغییر وذلك عن طریق التأثیر المتعمد في 
الكرة األرضیة أو تركیبھا أو تشكیلھا بما في ذلك مجموعات أحیائھا المحلیة (البیوتا) وغالفھا الصخري وغالفھا 

  المائي والجوي، أو دینامیة الفضاء الخارجي أو تركیبھ أو تشكیلھ.   
ألغراض العسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرى، نفس  ئةاتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في البی –

  .                                                                                                   77، 76ص ص  –المرجع
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، كما تلتزم الدول األطراف بأن ال تساعد أو تشجع أو أخر طرفلدولة لحساب والدمار 

أیة دولة أو مجموعة من الدول أو أیة منظمة دولیة على القیام بمثل تلك  ،تحرض

  .األنشطة سالفة الذكر

األطراف فیھا على إذ تخول ھذه االتفاقیة ھذا الحظر لیس بالشامل  أنإال  

مبادئ القانون وعارض تاستخدام تقنیات التغییر في البیئة لألغراض السلمیة، والتي ال ت

، على أن تتعھد الدول اتلك االستخدامذات العالقة وتساریة المفعول الالدولي وقواعده 

سلس لاالتي تمكن من استخدام  ،لتبادل المعلومات العلمیة والتقنیةلاألطراف بتیسیر أوسع 

، على أن تشرك الدول األطراف غیر طابعھا السلميلتلك التقنیات دون الخروج عن 

في  التعاون بغرضأو المنظمات  بصفة منفردة أو مع غیرھا من الدولالقادرة على ذلك 

، ذوا األبعاد االقتصادیة والعلمیة من أجل الحفاظ على البیئة وتحسینھا مع ذات المجال

الذي من شأنھ أن یحسن و، في العالم احتیاجات المناطق النامیةبیة لتلتلك الجھود توجیھ 

عم وتعزیز أواصل الثقة بین األمم، كما یسھم في د عیشة على األرضمن ظروف الم

ً بذلك البشریة من خطر  األمر الذي یبعد مثل ھذه التقنیة عن مجال السباق التسلحي منقذا

، مع الحرص على مواصلة الحرب جدیدة من وسائلكأداة وسیلة تلك الاستخدام 

المفاوضات من أجل إحراز تقدم ملموس إیجابي وفعال یضاف إلى سلسلة التدابیر المتخذة 

        . للوصول إلى نزع كامل وشامل للسالح

ً: اإلطار القـانوني التفـاقية حظر استخدام تقنيات التغيير البيئي.   ثانيا

فیھا الدول األطراف  حرصالمدة تالمالحظ في نص االتفاقیة أنھا غیر محدودة 

على اتخاذ كافة التدابیر الالزمة من أجل منع أي نشاط من شأنھ أن ینتھك أحكام االتفاقیة 

اإلجراءات والنصوص  بإعمالوذلك ان یخضع لوالیتھا أو سیطرتھا، في أي مك

ما بین مما یسھل عملیة التشاور والتعاون فیالدستوریة المعمول بھا داخل الدولة الطرف، 

                                                                                                                                                                              
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/298/37/IMG/NR029837.pdf?OpenElement 
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ي مشكل قد یعرقل تحقیق األھداف المرجوة من االتفاقیة للوصول إلى تسویة أل األطراف

  .)1( أو یؤخر نفاذ أحكامھا

تحت إشراف األمم ومناسبة أن یتم التشاور وفق قنوات دولیة  بیستح كما 

تستطیع فیھا الدولة إیداع شكوى لدى إذ المتحدة ودون الخروج عن مبادئ المیثاق، 

مجلس األمن في حال ما إذا صدر تصرف من دولة طرف على نحو تنتھك فیھ التزاماتھا 

ترفق الشكوى المقدمة بالمعلومات واألدلة الالزمة التي الواردة في االتفاقیة، على أن 

الكامل أثناء  تدعم ادعائھا على أن یقابلھ التزام الدولة الطرف محل الشكوى بالتعاون

وفور انتھاء ھذا األخیر من تحقیقاتھ یخطر الدول التحقیقات التي یجریھا مجلس األمن، 

ألیة دولة طرف كما تلتزم بتقدیم الدعم والعون الالزمین  ،األطراف بنتائج المتوصل إلیھا

ً أو یحتمل أن تتضرر جراء انتھاك  تطلب ذلك إذا ما قرر مجلس األمن أنھا تضررت فعال

  .حكام االتفاقیةأ

غیر أن ھذه األحكام یمكن أن تصبح محل تعدیل وفق مقترحات مقدمة من الدول  

یل على األطراف، إذ یسري التعد لدى الودیع الذي یعممھ على جمیع الدول األطراف

وثائق القبول لدى الودیع، كما  األطراف متى أودعت أغلبیة الدول التي قبلتھالدول جمیع 

ً في مواجھة أیة دولة طرف متى أودعت وثیقة قبولھا للتعدیلیصبح التعدیل  ً ، نافذا عموما

سویسرا وذلك بعد مرور خمس بجنیف  یحضر الودیع لعقد مؤتمر للدول األطراف

                                                             
ً ونص المادة الخامسة من اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر البیئي "یجوز القیام بعملیة التشاور   –)1( وعمال

تصة وخدمات لجنة الخبراء والتعاون عن طریق إجراءات دولیة تشمل خدمات المنظمات الدولیة المخ
االستشاریة، إذ یقوم الودیع من تاریخ تلقى الطلب من أي دولة طرف اتفاقیة وخالل شھر واحد بدعوة لجنة 
ً في ھذه اللجنة المنصوص على وظائفھا  الخبراء استشاریة إلى االنعقاد، بحیث یجوز ألیة دولة أن تعین خبیرا

عن  بحیث توافي اللجنة الودیع بموجزجزءا ال یتجزأ من نص االتفاقیة، ونظامھا الداخلي في المرفق الذي یشكل 
ما تثبتھ من وقائع تتضمن كافة اآلراء والمعلومات التي قدمت إلى اللجنة في أثناء مداوالتھا لیوزع في األخیر 

  الودیع الموجز على كافة الدول األطراف في االتفاقیة.
ألغراض العسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرى، الجمعیة  في البیئةاتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر  –

  . 77ص –العامة، المرجع السابق
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/298/37/IMG/NR029837.pdf?OpenElement 
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قد وضعت قید التنفیذ مع  ، قصد التأكد من أن أحكامھا)1( سنوات من بدء سریان االتفاقیة

ً و ،التأكد من مدى فعالیتھا الفقرة األولى من المادة األولى في القضاء على أحكام عمال

    . عسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرىأخطار استخدام تقنیات التغییر البیئي ألغراض ال

ً: المقترحات التي من شأنها تعزيز حماية البيئة.   ثالثا

 اسجل التاریخ على مر العصور العدید من الحروب لكن الحربین األخیرتین كانت  

امل خصوصا األھمیة، بعد أن تم الكشف الستار عن أسلحة الدمـار الش األثر البالغا ملھ

ً إلى السالح النووي، والتي استخدمت دون تردداألسلحة الكیمیائیة و  البیولوجیة وصوال

بل أن الضرر لم یتوقف عند ھذا الحد إال واحد،  آناإلنسان الضحیة والجالد في  كان فیھا

ً القسط  كانت المیدان الرئیسي للنزاعالتي  ،البیئة الطبیعیةلى امتد أثره إ لتنال ھي أیضا

كان العمل على تعزیز حمایة البیئة الطبیعیة أثناء لذا كان من الضروري بم ،الوفیر منھ

التدابیر  لتبرز بھاالنزاعات المسلحة عن طریق قواعد قانونیة، تنطلق من داخل الدولة 

فیما  ةدولییة قانونقواعد وضع  التي من شأنھا أن تسھمو ،يالمتخذة على الصعید الوطن

  .موضع التطبیق على أن تضمن وضعھ یخص حمایة البیئة

الطرق الكفیلة بتنفیذ االلتزامات  تحسین والدؤوب من أجلمع العمل المستمر  

بتعزیز حمایة البیئة الطبیعیة خالل  ةضیاقوال، والسعي إلیجاد آلیات جدیدة الدولیة القائمة

مبدأ نجد المطبقة  ةالدولی یةمبادئ القانونال بین تلك فمن ،الحروب والنزاعات المسلحة

التمییز ومبدأ التناسب ودون الخروج عن موضوع حمایة البیئة، ال یجوز الھجوم إال على 

                                                             
األطراف في ھذه االتفاقیة على  كما نصت الفقرة الثانیة والثالثة من المادة الثامنة على جواز ألغلبیة الدول –)1(

أن تكفل أمر عقد مؤتمر لتأكد من أن أغراض االتفاقیة وأحكامھا یجري تحقیقھا، وذلك بتقدیم اقتراح بھذا إلى 
الودیع قبل بلوغ اآلجال المحددة أال وھي خمس سنوات من تاریخ سریان االتفاقیة، وفي حالة عدم عقد المؤتمر 

المؤتمر السابق، جاز للودیع أن یطلب من الدول األطراف في االتفاقیة إبداء في غضون عشر سنوات من عقد 
آرائھا بشأن عقد مثل ھذا المؤتمر، فإن ردت ثلث الدول األعضاء أو عشر دول منھا باإلیجاب كان على الودیع 

  أن یتخذ الخطوات الالزمة والفوریة لعقد المؤتمر.
ألغراض العسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرى، الجمعیة  البیئة اتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في –

  . 78ص–العامة، نفس المرجع السابق
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/298/37/IMG/NR029837.pdf?OpenElement 
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ً استخدام  حربیة التي تسبب األسالیب والوسائل الاألھداف العسكریة كما یمنع أیضا

ً جسیمة ولھذا الغرض تم مناقشة مقترح اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  ،)1( أضرارا

لوضع كتیبات وتعلیمات  توجیھیةتحت عنوان المبادئ ال ،والمقدم إلى ھیئة األمم المتحدة

حیث أعلنت الجمعیة العامة  ،المسلحةعسكریة بھدف حمایة البیئة في أوقات النزاعات 

تلك المبادئ  أتجاهالرسمیة  عن موافقتھا حدة في دورتھا التاسعة واألربعینلألمم المت

  .التوجیھیة

 المبادئ وتسھیل ھذهإدراج فیر السبل الكفیلة بكما دعت جمیع الدول إلى تو 

عاملیھا  موجھة إلىطریق تعلیمات عسكریة كتیبات أو عن  قفو ،الوصول إلیھا

تحثھم فیھا إلى عدم اإلضرار بالبیئة الطبیعیة خالل سیر العملیات ، )2( العسكریین

ساریة العرفي الدولي تظل فیھا االتفاقات البیئیة الدولیة وكذا قواعد القانون  ،العسكریة

 الدولي اإلتفاقي القانونوقواعد ما لم تتعارض  ،على النزاعات المسلحة تطبقوالمفعول 

                                                             
ً جسیم –)1( ة في ھجومھا على األھداف یمنع بذلك استخدام األسالیب أو الوسائل الحربیة التي قد تسبب أضرارا

العسكریة مع إعمال التدابیر واالحتیاطات الالزمة على النحو المطلوب في القانون الدولي، إذ نجد البرتوكول 
والمتعلقة  35/3األول التفاقیة جنیف وفي حفاظھ على البیئة الطبیعیة أثناء النزاع المسلحة حیث نصت المادة 

ت على أنھ "یحظر استخدام وسائل وأسالیب للقتال والتي یتوقع منھا أن تلحق بالقواعد األساسیة لخوض النزاعا
ً بالغة وواسعة االنتشار وطویلة األمد"، كما تعمل الدول أطراف النزاع على توجیھ  بالبیئة الطبیعیة أضرارا

ً ونص المادة  من المادة  2ة من ذات االتفاقیة وكذا الفقر 38عملیاتھا ضد األھداف العسكریة دون غیرھا عمال
52 .  
والمتعلق  1949أوت  12لبرتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف، المعقودة في  1977عام  الملحق –

  بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة.                                                                        
–http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm  

، جلة 1993عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب  مقال –
 .311، العدد 30/04/1996الدولیة للصلیب األحمر، 

–http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2be5.htm 
إن الغایة من وضع المبادئ التوجیھیة ھي السعي ألن تكون أداة لتسھیل تعلیم والتدریب للقوات المسلحة في  –)2(

ً للقواعد الدولیة القائمة  ً في جال حمایة البیئة الطبیعیة والتي تعد ملخصا مجال القانون الدولي اإلنساني، وخصوصا
أفراد القوات المسلحة، بحیث تعد ھذه المبادئ بمثابة وسیلة  والساریة والتي یلزم اإللمام بھا ومراعاتھا من قبل

للنشر إذ ال ینبغي أن تفھم على أنھا مشروع لتقیین جدید بل مجرد وسیلة الغرض منھا اإلسھام في زیادة الوعي 
بمجال ثمین یستحق الحمایة واالحترام حتى في أوقات النزاعات المسلحة أال وھي البیئة الطبیعیة، مع ترك 

ً قواتھا المسلحة التخاذ التدابیر اإلجراءات المناسبة لتحقیق ذلك.    ا   لمجال واسع أمام الدول وخصوصا
، نفس 1993عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب  مقال –

  المرجع.
                                    http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2be5.htm–  
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بحمایة البیئة الطبیعیة  زد على ذلك فااللتزامات المتعلقةعلى النزاعات المسلحة،  المطبق

  .لمجاورةا ف في النزاع مثل الدولاطرألیست  تجاه الدولا ذات عوائد إیجابیة

وكذا المناطق التي تتجاوز حدود السیادة الوطنیة مثل أعالي البحار وجب أن ال 

أحكام القانون المطبق على بالقدر الذي ال تتعارض فیھ و ،مسلحالنزع ذلك التتأثر بوجود 

ً األطراف في نزاع غیر دولي النزاع المسلح،  مع الحرص على تشجیع الدول خصوصا

التي تنص على حمایة البیئة الطبیعیة والمطبقة على  ،االتفاقیة القواعد على احترام

التي ال تشملھا قواعد أما الحاالت  وأن تضعھا موضع التطبیق،النزاعات الدولیة 

ن ـالمستخلصة م ،وليداالتفاقیات الدولیة تبقى فیھا البیئة محمیة وفق مبادئ القانون ال

على اعتبار أن تدمیر  العرف الدولي وكذا مبادئ اإلنسانیة ومما یملیھ الضمیر العام،

ً للقانون اإلنساني الدولي  ،ال تبرره الضرورة العسكریةالبیئة  ً صارخا كما یعد انتھاكا

          .)1( قبة على انتھاكھوجب المعا

                                                             
، نفس 1993مقال عن اللجنة الدولیة للصلیب األحمر: متابعة أعمال المؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب  –)1(

  المرجع. 
–http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2be5.htm 
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ً من االعتماد كل االعتماد على االتفاقات الدولیة   ألجل  ،لم یجد المجتمع الدولي بدا

ً السلم واألمن الدولی ین، وھذا بحمل الحفاظ على االستقرار الدولي بما یخدم إیجابا

ً من اللجوء إلى  ،)1( إلى الحلول السلمیة في حال ظھر النزاع األطراف على الرسو بدال

الحرب بما یتعارض والمواثیق الدولیة، غیر أن تلك االتفاقات في غالب ال تحقق المراد 

منھا لخلوھا من أي إلزام أو تدبیر ردعي یحملھا أطراف النزاع على الرضوخ غیر 

ة، لذى كان من الواجب على األمم المتحدة إرادتھم الذاتیة أو إرادة الجماعیة الدولی

استحداث مواثیق دولیة من شأنھا تنظیم الحرب وجعلھا أكثر انسانیة مما كانت علیھ، على 

                                                             
السبب ، ویعود Conflitال یوجد اتفاق جامع مانع بین المختصین على تعریف موحد لمصطلح النزاع  –)1(

الرئیس في اختالف التعاریف إلى عدم وجود تفسیر عام لظاھرة النزاع الدولي، فالغالبیة العظمى من الدراسات 
ً یرى الكثیر من  والتحلیالت الخاصة بالنزاع الدولي ھي دراسات حالة لواقع مادیة مجسدة لنزاع دولي، وعموما

ي ذاتي، فالتصور الموضوعي یعتبر النزاع بأنھ المفكرین أن ھناك تصورین للنزاع األول موضوعي والثان
ً تكون فیھ األطراف واعیة بعارض المواقف، إذ یرید فیھ كل طرف احتالل موقع یتعارض  ً تنافسیا وضعا
 َ والمواقع التي ترید أن تحتلھا األطراف األخرى، أما التصور الذاتي فینصرف إلى إدراك الموضوعي إدراكا

ً، ألنھ ینطل ً وخاطئا ق من الذاتیة والخصوصیة یتناولھا الباحث حسب منظوره الخاص ووفق الخطوط مشوھا
  العریضة لبحثھ.

إال ان النزاعات تتباین من حیث نشأتھا واألطراف المشاركة فیھا أو تلك التي من المحتمل أن تتأثر   
السبب فإننا ال نجد  بالنزاع، وكذا الموارد الالزمة إلدارتھ وعلى ھذا األساس فإن لكل نزاع خصوصیتھ ولھذا

نظریة تفسیریة عامة، یمكن االعتماد علیھا في دراسة النزاعات الدولیة واالعتماد علیھا في تحلیل مختلف 
النزاعات، فالمقصود بالنزاع الدولي ھو كل وضع ناشئ جراء اصطدام وجھات النظر بین دولتین أو أكثر أو 

في حاال التقارب بین الطرفین یمكن معالجة ھذا الخالف  تعارض مصالحھما حول موضوع أو مسألة ما، غیر أن
ً وبالطرق الدبلوماسیة، حیث توصل الفقیھ 'ألن فیرجسون،  ' إلى أن النزاع الدولي یبدأ Allen vergusonسلمیا

ل عندما تقوم دولة ما بفعل تكون تكلفتھ كبیرة لدولة أخرى، وفي نفس الوقت تعتقد الدولة األخرى إن بإمكانھا تقلی
خسارتھا بالقیام بفعل مضاد تجاه الدولة األولى التي بدأت بالمبادرة بالفعل، وعلیھ فإن الوضع یدل على أننا أمام 
دولتان أو مجموعة من الدول تحاول تحقیق أھدافھا في نفس الوقت، ویعتبر الحرب في النزاع الدولي أعلى 

  ة في إدارة النزاع.مراحل التصعید للنزاع والتي تعد إحدى االدوات المستخدم
' أن نزاع بین دولتین ال مفر منھ، Robert C.Northومن ھذا المنطلق اعتبر الفقیھ 'روبرت نورث   

وأسبابھ تكمن في وجود تناقض وتعارض ضد ما تتخذه إحدى الدول من سیاسات دفاعیة وأفعال وتحركات 
لدول على أنھ تھدید ألمنھا، وكرد فعل منھا لحمایة أمنھا السیاسي واقتصادي...، والذي یفسر من جانب باقي ا

تقوم ھي األخرى باتخاذ إجراءات مماثلة لحمایة أمنھا، لتتعاقب التدابیر الوقائیة المتخذة من قبل الدول على شاكلة 
  سلسلة من ردود أفعال متتالیة.

 –2007لى، الجزائر، : النزاعات الدولیة دراسة تحلیلیة، منشورات خیر جلیس، الطبعة األود/ حسین قادري –
  .    15، 13ص ص 
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اعتبار أن الحرب في الكثیر من المواقف تصبح حتمیة ال مفر منھا في ظل غیاب ما 

 یحمل الدول على الجنوح للسلم. 

تبط بھا من نزاعات من بین أھم المسائل التي قد تعد مسألة الحدود الدولیة وما یر 

ً على السلم واألمن الدولیین  تخلق نوع من عدم االستقرار، األمر الذي قد ینعكس سلبا

تبقي  بل، ال تتأثر بالزمان التي تعد من مخلفات االستعمار باعتبار أن مثل ھذه القضایا

ً ما تربط ذات على ما لم یتوصل األطراف فیھا إلى حل نھائي  ةقائم أساس أن الدول غالبا

ً لبقائھا  المسائل ومبدأ السیادة، جاعلة من أقالیمھا وأمر التخلي عن جزء ومنھا ولو زمرا

مما یستدعي العمل الدولي الجماعي من أجل  یسیر في نظرھا من األمور المستحیلة،

   األول). الفصلالتوصل إلى حلول یمكن أن تلقى القبول لدى الدول أطراف النزاع (

إن إحتمالیة نشوب نزاٍع ما أمر وارد بغض النظر عن طبیعة ذلك النزاع وفحواه،   

ً، مما  ً لھ من األمور النسبیة أیضا كما أن نسب التوصل إلى حل سلمي یمكن أن یضع حدا

 ، األمر الذيیسھم في تفاقم األوضاع وقد یؤدي في مرحلة ما إلى نشوب حرب بین الدول

بما یصون  األمن والسلم الدولیین، یستدعى إیجاد تشریع دولي الغرض منھ الحفاظ على

 أطروفق  بأن یستثنى من تبعات تلك الحروب كل من ھم خارجھا، األرواح البشریة

 دون تجعل منھا أكثر إنسانیة بأن تحصر نطاقھا بین المتحاربین اتفاقیة ناظمة للحروب

 مھامھا اإلنسانیة ھاأداء حصانتھا أثناء اإلنسانیة واإلغاثیةعلى أن یحفظ للھیئات  ،ھمغیر

  (الفصل الثاني).
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 ،عالميق التسلحي على الصعید البانحو وقف الس جھوده مجتمع الدوليركز ال  

التزام الدول ضمن بعد أن ی ،النووي لسالحل الكامل والشاملنزع اللعملیة  فیما بعدتفرغ لی

على الرغم من صعوبة تحققھ لیس معزول ، غیر أن ھذا األمر التسلحیةنفقاتھا بالحد من 

 مماأل ةھیئمقدمتھا  فيالدولیة  ھیئاتوكذا الوجب على دول العالم  ،أخرى معطیاتعن 

ً لألوضاع بذلك تضمن، لقھایتحق لسھر علىا القانونیة على الصعیدین الدولي  استقرارا

 بجنی بشكل حقوق االنسان ماحتروا طنیةسیادة الوال بما یتوافق واحترام مبدأ ،والوطني

  .مسلحةال النزاعاتفیھ العالم 

ر فیھا غیر مستقرة فھي تتغیر مع تغیالمالحظ في العالقات الدولیة أن المصالح   

 أن ھذا األمر ال ینطبق على الدولة باعتبارھا المكون الرئیسياألوضاع القائمة، إال 

 إلى العمل من أجل ضمان ھاالقائمین على أمور طریقفھي تسعى عن ، للمجتمع الدولي

ً لھا القانون  ،دوامھا وبقائھا كمكون رئیسي من مكونات المجتمع الدولي الدولي معترفا

ویعزز من  )1( الیمھاقأحرمة الدولة سلطانھا على أراضیھا وتكفل بذلك  بسطلت بالسّیادة

                                                             
ً عن االعتراف بمبدأ السیادة للدولة جملة من اآلثار القانونیة، فھي تمنح إقلیم الدولة حرمة من  –)1( ویترتب أیضا

ً وقواعد القانون الدولي، إضافة إلى ذلك تمنحھا السیادة للدول حریة التصرف في  أن یكون عرضة للتھدید عمال
ً فرض قیوٍد على المجاالت التي  ال یوجد بشأنھا قواعد قانونیة (األصل في األشیاء اإلباحة)، كما ال یمكن نظریا

سیادة الدولة إضافة إلى ذلك یعد الشك في تفسیر أي غموض ناشئ عن تنفیذ قاعدة قانونیة یفسر لصالح إعمال 
یثبت العكس، والذي ینعكس بدوره  السیادة، على اعتبار أن األصل العام في أعمال الدولة ھو المشروعیة مالم

  على التزامات الدولة على الصعید الدولي فال یوجد ما یجبر الدولة على التقید اال ما قیدت بھ نفسھا.
ً ما یثیر العدید من االشكاالت مع ان أحكام القضاء استقرت على تطبیق مبدأ    لذا فإن مبدأ السیادة كثیرا

ُار المترتب علیھ، كما أن میثاق األمم المتحدة تبنى مبدأ سیادة الدولة صراحة وذلك بنصھ في الفقرة  السیادة وكذا اث
األولى من المادة الثانیة، حیث تقوم المنظمة على مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع اعضائھا وكذل في نص 

ة أن تتدخل في الشؤون التي الفقرة السابعة من المادة ذاتھا، على أنھ لیس في ھذا المیثاق ما یسوغ لألمم المتحد
تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما، ولیس فیھ ما یقتضي األعضاء أن یعرضوا مثل ھذه المسائل ألن تحل 

  بحكم ھذا المیثاق.
: العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید، دار زھران للنشر والتوزیع، الطبعة د/ عبد السالم زاقود –

 .94، 93ص ص –2013ن األردن، األولى، عما
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الكبیر الدور  ھاالستعماري لبعض الدول كان لغیر أن التاریخ  ،)1( مظاھر التعاون الدولي

ً فعاد الدول من لبعٍض  في بناء المعالم الجغرافیة الدولیة إلى عدم االستقرار، بالعالقات  ا

وضع حٍد  غرضالإبرام اتفاقیات دولیة  نحو الدول المعنیة حثستدعى األمر الذي ی

     لنزاعات الحدود (المبحث األول).

الدولي التقلیدي لم یكن أمر اللجوء إلى الحروب من التصرفات في إطار القانون   

المحظورة في إطار العالقات الدولیة، غیر أنھ وبعد الحربین العالمیتین ترسخ لدى 

أن الحروب من بین األمور التي یستدعى العمل من أجل  ،المجتمع الدولي المعاصر

یمكن حمل الدول على لمیة سوضع حٍد لھا، غیر أن ھذه عملیة تستوجب إیجاد بدائل 

والوقوف عندھا، من أجل التوصل إلى حل نھائي لمختلف النزاعات الدولیة بغض إعمالھا 

السبل الدبلوماسیة في تقریب وجھات  بأن تنتھج، )2( النظر عن طبیعتھا وموضوعھا

النظر فیما بینھم، أو أن تلجأ الدول إلى الطرق القانونیة بأن تخول إما لمحاكم التحكیم أو 

محكمة العدل الدولیة لفض النزاع، على أن تلتزم الدول بإعمال األحكام والقرارات 

      الصادر عن مثل تلك الھیئات ألجل حل النزاع (المبحث الثاني). 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

)1(  –Marie Bouriche: Les Instruments de solidarité en droit international public, Droit 
et Sciences politique, connaissances et savoirs 2012, Page 613 

ص –الحروب األھلیة وآلیات التعامل معھا وفق القانون الدولیین، المرجع السابقد/ محمد محمود منطاوي:  –)2(
 .15، 14ص 
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  المبحث األول:
  الدولي.على الصعيد  ستقرار  كفـالة المعاهدات لال 

  

الشيء الطبیعي في البدء ھو محاولة الوصول إلى معرفة مصطلح االستقرار   

دلول االستقرار ھو الغیاب عوامل األمر البدیھي في مو ومدلولھ في العالقات الدولیة،

، النظام الدولي ثبات نسبي في العالقات بین عناصر ومكونات التغییر مع ضمان

المتأتي  ،اب أو محدودیة النزاعات والحروبفیقصد بذات المصطلح غیأخرى العبارة وب

السعي إلى بناء وانتھاج نمط معین یضمن بقاء األوضاع الراھنة على ما ھي علیھ، من 

ً عن نھج لول سلمیةتحویھ من حوما الدبلوماسیة  مجتمع مثالي تغلب فیھ الطرق ، بعیدا

ھیئات المجتمع الدولي مھام الحفاظ ل تسند فیھا ،الحفاظ على األوضاع القائمةمع  الحروب

  .على السلم واألمن الدولیین

لالستقرار بین الدول على الصعید أبرز مھددات من  تعد مسألة النزاعات الحدودیة

بشكل رئیسي ومظاھر السیادة للدولة لذى من  على أساس أن ذات النزاع یرتبطاإلقلیمي، 

الصعب بمكان أن تسلم الدولة بأن ینتقص من إقلیمھا لو الجزء الیسیر، ومن ھنا تلعب 

 الوطنیة، المعالم الجغرافیا الدور الھام في تحدید نطاق ممارسة الدولة لمظاھر السیادة

القانوني لمفھوم السیادة األمر الذي یستدعي بطبیعة الحال التطرق إلى معرفة اإلطار 

وتطوراتھ، والمجاالت التي تمارس بموجبھا الدولة مظاھر السیادة الوطنیة (المطلب 

  .األول)

قدم المواضیع على إن مسألة الحدود ما تطرحھ من إشكاالت التحدید من بین أ

، وقد تطورت طرق تحلیل مثل ھذه المسائل وكذا الوسائط الصعید العالقات الدولیة

تطور القاعدة القانونیة، كان لھ األثر من حیث صیاغة ما ل ل موازيكبشلجة لھا المعا

دولة من حقوق وما علیھا من واجبات داخل مناطقھا السیادیة، إضافة إلى انتقال خاصیة لل

لطابع إلى القواعد القانونیة ذات ا، )1(الدولیة التشریع لذات الموضوع من القاعدة العرفیة 
                                                             

یعد العرف الدولي المصدر الثاني من مصادر القانون الدولي بعد المعاھدات الدولیة، ویعد العرف الدولي  –)1(
 =ي إطار تصرفاتھا مع غیرھا منالملزم مجموعة من األحكام القانونیة التي تنشأ من تكرار التزام الدول لھا ف
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والفصل في  حیث اعتمدت ذات األداة من أجل وضع حٍد للنزاعات الحدودیة، )1( التفاقيا

 معالمھا بشكل نھائي (المطلب الثاني).

  :المطلب األول
  .زاعات الحدودــــــــندور المعاهدات في التعامل و 

  
من أبرز العوامل المؤثرة على والنزاعات الواردة علیھا تعد قضایا الحدود   

، كما أن الزمان ال یفقد مثل ھذه القضایا أھمیتھا فھي كفیلة بتعكیر )2( السیاسة الدولیة

                                                                                                                                                                              
أشخاص القانون الدولي، وقد ثبت لھا اإللزام القانوني في اعتقاد غالبیة الدول المتحضرة والغالب في األمر أن =

األحكام العرفیة تكون شائعة وتمیل إلى التطور الدائم، والتطور الدائم الذي یطال القاعدة العرفیة ال یخلو من 
ن القاعدة القانونیة مسایرة للعالقات الدولیة في تطورھا، عكس أحكام المعاھدات الدولیة التي الفائدة الذي یجعل م

ً ما تأتي ثابت ومحددة المعالم مما یعوق في الكثیر من الحاالت نمو العالقات الدولیة فیما بین الدول.   غالبا
بالمعیار المادي ھو صدور ویشترط في العرف الدولي أن یجتمع معیاران مادي وأخر معنوي، ویقصد 

ً كأن تمتنع  ً، كما قد یكون سلبیا ً دائما تصرف معین في حالة معینة وال یشترط في ھذا التصرف أن یكون ایجابیا
الدولة عن اتیان تصرف معین متى اقترن ھذا االمتناع بالعنصر المعنوي، ویشترط في التصرف المادي أن یلقى 

ي صدر في مواجھتھا ھذا التصرف، على أن یستمر ھذا القبول إذا تكررت القبول من الدولة أو من الدول الت
ً غامضھ وغیر  ممارسة ھذا التصرف في الحاالت الجدیدة، إال ان من عیوب القاعدة العرفیة أنھا تأتي غالبا

الفات واضحة الحدود إذ ینقصھا الضبط والتعیین لكونھا قواعد غیر مقننھ، ولذلك تثور عند تطبیقھا وتفسیرھا خ
كبیرة بین الدول كما أن قواعده تتسم بالبطء لذلك فإنھ ال یستطیع سد الحاجات الدولیة الجدیدة التي تظھر في 

  المجتمع الدولي.
: القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، د/ عبد العزیز بن محمد الصغیر –

  .30، 29ص ص –2016الطبعة األولى، القاھرة مصر، 
: الوسیط في القانون الدولي العام، مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة األولى، السعودیة، د/ محمد نصر محمد  –

 . 208ص–2012
یكاد الفقھ الدولي أن یجمع في تعریفھ للمعاھدات الدولیة على أنھا " اتفاق یبرم كتابة بین شخصین أو أكثر  –)1(

لي بقصد احداث أثر قانوني، ویخضع ألحكام القانون الدولي سواء تم االتفاق في وثیقة من أشخاص القانون الدو
واحدة أو أكثر وأیا كانت التسمیة التي تطلق علیھا"، وعلى ھذا األساس نستخلص أن المعاھدات عبارة عن اتفاق 

نظمات الدولیة ودولة الفاتیكان بین أشخاص القانون الدولي، وھم الذین یملكون أھلیة التعاقد ممثلة في الدول والم
وحركات التحرر، یشترط أن یفرغ االتفاق في وثیقة مكتوبة وقد نصت في ھذا البند اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات 

ألف تشترط أن تفرغ أحكام المعاھدة وفق نصوص مكتوبة، وفي ھذا 2/1، في مادتھا 1986و 1969لعامي 
  ھدة في وثیقة واحدة.اشترط العرف الدولي أن تكتب المعا

ً بالمعاھدة واالتفاقیة وكذا االتفاق والبرتوكول والمیثاق والنظام  وقد یأخذ االتفاق الدولي عدة تسمیات بدأ
والتصریح وتبادل المذكرات والخطابات، وبغض النظر عن االجراءات المعتمدة على الصعید الداخلي والمتبعة 

وعھا یتصل مباشرة ومجال القانون الدولي وخاضعة لھ، وفور بغرض االلتزام بنصوص المعاھدة، فإن موض
اتمام إجراءات االلتزام ونصوص االتفاقیة تبدأ المعاھدات في ترتیب آثارھا القانونیة، وذلك بخلق مراكز قانونیة 

  جدیدة بحیث تمكن أطرافھا من االنتفاع بالحقوق كما یمكن أن ترتب التزامات في ذمة أطرافھا.
– 2005: القانون الدولي العام، دار العلوم للنشر والتوزیع، بدون طبعة، الجزائر، عبد الناصر مانع د/ جمالأ. –

 =                                                                                                             .63، 56 ص ص 
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مع تھدیدھا للسالم واألمن الدولیین إن لم تتعامل معھا الھیئات  ،صفوا العالقات الدولیة

ین مظاھر المجتمع المنظم ب لذا یعتبر موضوع الحدود منالدولیة بشكل السلیم، 

فتح باب الوضع القانوني للحدود من ، كون الدولة ؤسساتواستقراره كفیل باستقرار الم

  .ي للدولةطبیعبین المسائل التي تھدد الوجود ال

للحدود لطبیعة القانونیة اإلى لتطرق ل ةضروریالومن ھنا تظھر الحاجة الماسة و 

بأن نرفع اللبس عن ذات المفھوم في شقھ  ،ھر السیادة الوطنیة للدولةاوعالقاتھا بمظ

التعاریف الواردة في ذات السیاق، مما یتیح لنا القدرة على اإلطالع على  القانوني بذكر

المراحل التي صیغ فیھا مفھوم السیادة الوطنیة للدولة، وعالقتھ الوطید بقواعد القانون 

  .الدولي العام (الفرع األول)

التي  ة، ھذه السیادارتبطت مظاھر السیادة مع ظھور اإلنسان على سطح األرض  

غیر أن ھذا المفھوم ما ، الدولة على اقالیمھا ةرسم حدود السلطفي الرئیسي تعد األساس 

 ھور المجتمعات المنظمة التي أصبح یرمز لھاظ الذي صاحبتطور لبث أن بدأ في ال

ً من البّر  لم السیادة وامتداداتھا الجغرافیةالدولة، لترتسم بوضوح معامصطلح ب انطالقا

، لیطال بعدھا المجال الجوي والبحري باعتبارھما والمنطلق األول األساسالذي یعد نقطة 
                                                                                                                                                                              

التي تؤدي إلى إثارة نزاعات الحدود، إال أن ھذا االختالف ال ینفي عدم ھناك اختالفات في طبیعة االسباب  –)2(=
 وجود األسباب التي تختلف من حالة إلى اخرى، ویالحظ أن من بین أسباب نزاعات الحدود ما یرجع ألسباب

ناطق اقتصادیة وتاریخیة أو سیاسیة أو اجتماعیة دون أن نغفل األسباب ذات الصلة بالطبیعة العرقیة لسكن الم
الحدودیة، ومن ثم یمكن القول إن أھم أسباب اثاره نزاعات الحدود المنافسة حول الموارد الطبیعیة (المعادن، 
المیاه، البترول، الغاز،....)، وكذا سیاسیة والتي تتجسد في أطماع التوسعیة والھیمنة الممارسة من دولة اتجاه 

  االقلیات العرقیة.أخرى إضافة إلى االدعاءات التاریخیة وكذا أوضاع 
(ویثور عملیة تعیین الحدود وتخطیطھا وتتجسد لحظة نشوب النزاع الحدودي في االسباب ذات الصلة و  

یقصد بھ  فالتعیینالنزاع ھنا نتیجة عملیة تعیین وتخطیط الحدود وھنا یستوجب التمییز بین التعیین والتخطیط، 
ً سواء أكان ھ ً دقیقا ذا الوصف وارد في معاھدة حدود أو في قرار تحكیم أو حكم تحدید خط الحدود بوصفھ وصفا

على  التخطیط قضائي دولي، ویأتي في صورة تحدید الكابي أو توضیحي بالرسم على الخرائط، وتشمل عملیة
وضع العالمات الممیز على طول الحدود موضوع التخطیط، وھذه العالمات یتفق على نوعھا وشكلھا الطراف 

ً في تحدید حدود الدولة ودلیل على صحة التخطیط على الطبیعة)، أما فیما المعنیة وتلعب الخ ً مھما رائط دورا
(فإنھ یمكن التمییز بین عدد من األسباب كاألسباب  عملیة إدارة الحدود ووظائفھایرتبط واالسباب ذات الصلة و

دیة والتنافس بشأن الحصول علیھا، االقتصادیة واالجتماعیة واالسباب السیاسیة واالستراتیجیة، فالموارد االقتصا
واالعتبارات السیاسیة واالستراتیجیة والمتمثلة في الدور األمني واالستراتیجي للحد السیاسي، وأھمیتھ في تحقیق 

  الحمایة لكیان الدولة وتعد من أھم العوامل التي تثور بشأنھا مشكالت الحدود).
لنزاعات الحدود في افریقیا في إطار التحكیم الدولي، المكتب : التسویة السلمیة د/ نادیة عبد الفتاح السید –

 .23، 20ص ص –2016العربي للمعارف، بدون طبعة، القاھرة مصر، 
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ً لھ، لتظھر بذلك حدودھاتوابع لمجالھا البري وامت الجغرافیة التي كونت إحدى معالم  دادا

   السیادة الوطنیة للدولة (الفرع الثاني).

   :الفرع األول
  للدول.ية  ـــــالوطنيادة  ـــــــالسلمبدأ   القـانوني  مدلول

  
التي  ،ط بمعاییر وامتیازات السلطة العامةة وكفالة بقائھا مرتبوجود الدولإن     

، ویعد مبدأ السیادة الوطنیة الجغرافیة تمكن الدولة من بسط سلطانھا على باقي عوالمھا

، )1( وحقھا علیھ حاوهوما من بین المفاھیم المفسرة لنظریة سلطة الدولة على إقلیمھا 

وما یطرحھ من والذي یعد من بین المصطلحات المثیرة للجدل في عصرنا الحالي 

  .إشكاالت بین اإلطالق والتقیید

ثارھا إتیان تصرفات محدثة آلیرتبط مفھوم السیادة الوطنیة في قدرة الدولة على   

كفل بذلك مظاھر السیادة للدول جملة من وتالقانونیة على الصعیدین الوطني والدولي، 

                                                             
إن اختلف فقھاء القانون حول الطبیعة حق الدولة على أقالیمھا والتي انبثق عنھا العدید من النظریات  –)1(

محل دراسة وتفصیل، ھناك من كیفھا على أنھا حق ملكیة وھناك من فبإضافة إلى مبدأ السیادة الوطنیة الذي ھو 
  اعتبرھا حق عیني نظامي.

ً. نظریة حق الملكیة: حیث یذھب أنصار ھذا المذھب من بینھم  - إلى اعتبار سلطة الدولة على  نیز ابیتوفسكأوال
ة على اعتبار أن ملكیة الدولة إقلیمھا مطلقة كونھا صاحبة اإلقلیم وتملكھ بمشتمالتھ، وقد تعرضت ھذه النظری

تتعارض وطبیعیة الملكیة الخاصة، والتي تعود بنا إلى فكرة النظام المطبق للدولة الدینیة المتأثر بالمعتقدات 
ً لھا على األرض، وكذا الحاكم الذي یدعي  القدیمة التي تمنح الملكیة إلى اآللھة وبدورھا إلى البابا كونھ ممثال

 ة تامة بحیث یرثھا ومن علیھا.ملكیتھ لإلقلیم ملكی
ً. نظریة الحق العیني النظامي: اعتمد أنصار ھذه النظریة ومن بینھم  - في تفسیرھم لحق الدولة  جورج بیردوثانیا

على إقلیمھا مع تجنب االنتقادات الموجھة إلى اآلراء السابقة، عن طریق منح حق الدولة على إقلیمھا سند فقھي 
ً إیاه ح موضوع األرض التي ھي ضمن إقلیم  Droit Réel Institutionnelق عیني نظامي قانوني معتبرا

الدولة، وكغیرھا من النظریات كانت محل نقد وتجریح مرده غموض ھذا التكییف وعدم وضوحھ معتبرین 
 نظریة الحق عیني نظامي ال تكاد تكون مجرد صیاغة موازیة غیر مختلفة عن مفھوم السیادة.

: دروس في الفقھ الدستوري والنظم السیاسیة دراسة مقارنة، طبعة منقحة، دار الخلدونیة، يد/قزو محمد أكل –
 .51، 50ص ص –2006الجزائر، 

– Jean-Michel Oudjani :La Souveraineté de l’Etat,texte integral les cahiers de l’etat, 
tous droits réservés mode entier, 2010, Page 75, 76. 
– Cour Internationale De Justice: Mémoires, Plaidoiries et Documents, Affaires du 
Différend Frontalier Terrestre, InsulaireEt Maritime, (El Salvador/Honduras; 
Nicaragua(Intervenant)), volume VI, Déclaration écrite du Nicaragua; observations 
écrite d’El Salvador et du Honduras; documents; procédure orale, Page 133. 
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باقي الدول مما یفرض على  أبرزھا المساواة مع ،على الصعید الدولي لحقوق المتبادلةا

المساس عن أي عمل من شأنھ  حجمت بأنالستقالل السیاسي لباقي الدول، ااحترام  الدولة

ثبات معالمھا الحدودیة، ومن ھذا  على فظابأن تح لدولنظیرتھا من ابالسالمة اإلقلیمیة ل

ً) على الصعیدین الوطني والدولي السیادة اھیةمالمنطلق تبرز أھمیة التطرق إلى    . (أوال

إن المنطلق السائد لمبدأ السیادة الوطنیة وما تحتویھ من امتیازات للدولة على   

كانعكاس على إقلیمھا، شھد تغییرات طالت مقوماتھ التي بنیت علیھ صفة الشمولیة وھذا 

منظور السیادة  یؤثر علىاألمر الذي الدولیة، القانونیة التطور الذي تشھده القاعدة 

ات تطورمختلف المسایر بذلك  المفھوم المطلق إلى النسبي،من بھ ینتقل والوطنیة 

.(ً    القانونیة الدولیة (ثانیا

ً: المنظور القـانوني لمبدأ السيادة الوطنية.   أوال

عن طریق  ،ة والتي تمارسھا بإنفراد تامالسیادة بسلطة الدولیرتبط مصطلح   

دون تدخل من أي جھات خارجیة كانت إال و ،حدود إقلیمھا في واألحكام إصدار القرارات

وال یجوز لھا ممارستھا إال في وعاء السیادة لدیھا یعد إقلیم الدولة ، لذا )1(الحرة  بإرادتھا

یحق لكافة الدول التمسك بذات إذ المقوم الرئیسي في العالقات الدولیة  تبرعی كماحدوده، 

أو في  ،في تبنیھا لسیاسة معینة قرار وعدم الخضوع ألي تدخل أجنبيفي اتخاذ ال ،المبدأ

                                                             
من ھذا الجانب نجد أن للسیادة مظھرین تمارس عن طریقھما الدولة سلطاتھا على الصعیدین، فعلى الصعید  –)1(

الداخلي تتجسد في سلطة الدولة الشاملة على سكان إقلیمھا، بحیث ال تستطیع أي سلطة أخرى أن تعلو سلطاتھا 
ذات اإلقلیم أو أن تنافسھا في فرض إرادتھا على األفراد والھیئات داخل حدودھا أو في تنظیم شؤون إقلیمھا، في 

أما فیما یخص السیادة الدولة على الصعید الخارجي فتتجسد في عدم خضوع الدولة ألیة دولة أو سلطة أجنبیة، 
ي تتعامل معھا على قدر المساواة في التمتع بالحقوق مع تمتعھا باالستقالل الكامل في مواجھة بقیة دول العالم الت

  .والتحمل بااللتزامات الدولیة
فإذا توافرت للدولة ھذه السمات الخاصة بالسیادة الخارجیة فإنھا تعتبر دولة كاملة السیادة، أما إذا فقدت 
سمة أو أكثر من ھذه السمات فإنھا توصف في ھذه الحالة بأنھا دولة ناقصة السیادة كالدول الخاضعة للوصایة أو 

تحادیة ومما یجدر ذكره في نقصان مظھر من مظاھر االنتداب أو الحمایة، وكذلك الدویالت المكونة للدولة اال
السیادة لدى الدولة ال یؤثر على كیانھا القانوني، ألن فقدانھا لبعض مظاھر السیادة الخارجیة ال یغیر من حقیقة 

  كونھا دولة قائمة متكاملة األركان. 
ومة والحقوق والحریات العامة في : النظم السیاسیة دراسة لنظریة الدولة والحكد/عبد الغني بسیوني عبد هللا –

، 43ص ص –، بدون سنةمصر الفكر اإلسالمي والفكر األوروبي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، اإلسكندریة
44 . 
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 على أن تتحمل ،سعیھا لتحقیق مصالح محددة بغض النظر عن الوسائل المتبناة من قبلھا

  .)1( عواقب ذلك أمام المجتمع الدولي

تأكید والذي ظھر ك ،مبدأ قدیم قدم فكرة وجود الدولةكما یعد مبدأ السیادة الوطنیة 

الوالء المزدوج للبابا وكذا اإلمبراطور، في مواجھة ود الدول األوروبیة الحدیثة وجعلى 

ً بذل فیھ الفقھ األلماني  ً تاما ً وتسلیما ً كبیرا ً سعي من خاللھ ھذا المبدأ الذي لقي رواجا جھدا

ن السیادة التي إ "جورج یلنیك"وفي ذلك صاغ الفقیھ الوطنیة، تعظیم مبدأ السیادة  إلى

اعتبارھا بذلك إال فقدت إرادتھا و غیر مكنھا من عدم الخضوع إلرادةتتتمتع بھا الدولة 

الدولیة مع إذ تستطیع التقیید بما یصدر منھا من التزامات في إطار عالقاتھا  ،وكیانھا

  .دون الخروج عن إرادتھاھا تحت مظلة القانون الدولي ولكیانات مماثلة 

أن تحدد  في والذي یفسر على أنھ سلطة أصلیة غیر مقیدة وغیر مشروطة للدولة

في دائرة اختصاصھا، وعلى الرغم من االنتقادات الموجھة  ا داخلً ما تراھ ،من المسائل

المبادئ المسلم بھا في قواعد  إال انھ یظل من بین ،بما في ذلك مبدأ السیادةلذات المذھب 

ً من بین المبادئ الرئیسیة التي یقوم علیھاالقانون الدولي المعاصر،  النظام  بل أیضا

إلى النص على ذات المبدأ ملزمین واضعي المیثاق األمم المتحدة  الدولي الحالي مما جعل

من ذات المیثاق  ، وھذا ما نالحظھ بشكل بارز في صدر المادة الثانیة)2( في ذات المیثاق

في سعیھم في تحقیق مقاصد األمم المتحدة إلى احترام مبدأ  ،الذي یلزم الھیئة وأعضائھا

  .)3( المساواة في السیادة بین جمیع أعضائھا

  

                                                             
والتي تبرز مضامین السیادة التي تأھل الدولة في عدم خضوعھا لسلطة أخرى في الداخل وعدم تبعیتھا ألیة  –)1(

ن القیام بأي عمل من شأنھ أن یمس استقالل دولة من الدول والذي یعرف بالمضمون دولة أجنبیة وامتناعھا ع
السلبي، كما تتمتع فیھ الدولة بسلطة تعلو على جمیع مكوناتھا في الداخل والتي بمقتضاه بوضع دستور وسن 

السیادة االیجابیة  القوانین مع تحدید نظام الحكم وغیرھا من شؤونھا الداخلیة، وفي المجال الدولي ینعكس مضمون
في قیام الدولة بإبرام المعاھدات وتوقیع االتفاقات مع االنضمام إلى المواثیق واإلعالنات الدولیة مع العمل على 

  الوفاء بالتزاماتھا وتعھداتھا للدول األخرى.
والحریات العامة في : النظم السیاسیة دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق د/عبد الغني بسیوني عبد هللا –

 .44ص –الفكر اإلسالمي والفكر األوروبي، نفس المرجع
  .  148، 147ص ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقعامر د/صالح الدین –)2(

)3(  – http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml 
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 :ً   تطور مفهوم السيادة الوطنية وعالقته بقواعد القـانون الدولي.ثانيا

وضع المیثاق إلى غایة غیر أن التطور المستمر لقواعد القانون الدولي منذ   

تلك القواعد في الكثیر من جعل من اختصاصات الدولة تتقلص في مواجھة  ،اللحظة

، بعد أن كانت قواعد القانون الدولي التقلیدي تنظم ولفترة طویلة اختصاصات المجاالت

كما تحل المنازعات بین الدول إذا ما ثارت على نحو بالغ البساطة، قائم على  ،الدول

أساس مبدأ االختصاص المطلق للدولة على مستوى إقلیمھا وكذا إلى مبدأ السیادة، إذ 

تخضع للتنظیم من قبل  قد ت تتدخل فیھا الھیئات الدولیة كماأصبحت ھناك اآلن مجاال

  .، ل الدولةقواعد القانون الدولي العام داخ

األمر الذي أدى إلى تداخل بین االختصاصات الدولیة والوطنیة وصعوبة التفریق 

فصل مسألة  استحالة مادیة یمكن عن طریقھا نظیر تشابك مصالح الدول، مما أوجدبینھما 

تطال العالقات السیاسیة  دون أن ،واحدة وضمھا تحت سلطان القانون الداخلي للدولة

، بمعنى أصح وجوب أن یفسر مبدأ السیادة وأنا یفھم في نطاق بالتأثر والتأثیر الدولیة

في أن ال  ،في أحكامھا وفق ما ذھبت إلیھ المحكمة الدائمة للعدل الدولي ،القانون الدولي

 ، مماعلى أن تتصرف ضمن تلك الحدود ة حدودھا التي رسمھا لھا القانونتتجاوز الدول

یعزز ما ، ك)1( مصدرھا القانون الدولي رة قانونیة لیست بمطلقةیجعل من مبدأ السیادة فك

قة التي لبسھا فرضیة الخضوع لتلك القواعد األمر الذي یفسر على أن زوال الصفة المطل

ً، على اعتبار أن الدولة مبدأ السیادة لسنوات عدة ء من المجموعة جز أصبحت واقعا

  .)2(مثل باقي مكونات المجتمع الدولي بنصوص وأحكام القانون الدولي الدولیة تلتزم مثلھا

  

                                                             
ً متغیر یتفاعل مع اعتبر مفھوم السیادة الوطنیة  –)1( ً فحسب بل یتعده فیس كونھ مفھوما ً مجردا ً لیس قانونیا مفھوما

واقع البیئة الدولیة المتغیرة، فظھور العولمة في أبعادھا المختلفة قد خفف من دور السیادة في العالقات الدولیة، 
  لوجیة على المستوى العالمي.على اعتبار أن السیادة لم تعد مطلقة بل نسبیة نتیجة للتطورات العلمیة والتكنو

الوجیز في القانون الدولي اإلنساني، ما بین االعتبارات د/ رضوان محمود المجالي، د/ بالل علي النسور:  –
القانونیة والسیاسیة وجوانب نظریة وتطبیقیة (دراسة بعض من النماذج الدولیة المعاصرة)، دار األكادیمیون 

   .243ص – 2012للنشر والتوزیع، عمان األردن، 
 .  148ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، نفس المرجععامر د/صالح الدین –)2(
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  :الفرع الثاني

  ية.ـــــيادة الوطنــــــالس الدولة لمظاهر  مجال ممارسة
  

بالرغم من عدم وجود تعریف ثابت جامع ومانع لمفھوم الدولة على اعتبار أنھا   

والتي تتطور بتطور المجتمعات  التي تتسم بالغموض والتعقید،من المفاھیم االجتماعیة 

فمنھم من ذھب إلى تعریف الدولة على أنھا تشخیص قانوني لألمة مثل  ،المنظمة البشریة

سیاسیة وصلت إلى درجة جد عالیة من التنظیم  أو أنھا جماعة ،دوجيفقیھ ال أوردهما 

ً عن من یمارسون السلطة ً مستقال ً ما یالتعریف ھذا ، غیر أن )1( یمنحھا وجودا ظل ناقصا

  .للدولةالمكونة الرئیسیة لم یشتمل على جمیع األركان 

على  ،الدول بعض بین نقطة خالفیعد الذي  وعلى الخصوص ركن اإلقلیم 

والمتمثلة في جملة  ،ھاأقالیمفي ممارسة السیادة على  عي أحقیتھاتداعتبار أن كل دولة 

(ً   .المعالم الجغرافیة التي ترسم مساحة الدولة (أوال

منھ سلطات الدولة، والتي تمارس أول مجال امتدت  الیابسة أو اإلقلیم البري تعد

بموجبھ مظاھر السیادة غیر أن ھذا المجال ھو نقطة انطالق نحو مجاالت أخرى، تعد 

  .(ً    توابع للمجال البري (ثانیا

  .للدولة  ةطنيالسيادة الو مظاهر   ي تطالهالذالجغرافية   المجال  :أوالً 

ن تشتمل على ثالثة مقومات ھي ف أن الدولة لحظة قیامھا وجب أوالمعرمن   

كان في قیام الدولة وبقائھا ، غیر أن اإلقلیم ذوا أھمیة بم)2( ةالشعب واإلقلیم وأخیر السلط

                                                             
حیث یرجع فیھا أصل نشأة الدولة إلى نظریة القوة وبالتحدید إلى القوة المادیة في مفھومھا المتعلق بالقوة  –)1(

ولة إلى الصراع من أجل السلطة والھیمنة آنذاك دون أن ترتبط بقوة االقناع، ویتزامن ھذا المنظور في تعریف الد
الذي یطغى علیھ طابع القوة المادیة، والمالحظ أن ھناك العدید من الفقھاء من قالوا بھذه النظریة وعلى رأسھم 

  الفقیھ 'دیجي' الذي اعتبر أن السلطة في الدولة تكون لدى من یمتلك القوة.
: حقوق اإلنسان في ظل العولمة، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة األولى، د/ علي یوسف الشكري –

 .  47ص –2006القاھرة مصر، 
)2(  –Pascal Touoyem : Dynamiques de l’ethnicité en Afrique, Elément pour une 

théorie de l’Etat multinational, LANGAA et Centre d’etudes Africaines, Leiden, 2014 
Page 33, 34.  
– Thierry Balzacq, Pierre Baudewyns, JérȎme Jamin, Vincent Legrand, Olivier Paye, 
Nathalie Schiffino: Fondements De Science Politique, De Boeck Supérieur S,a, 2014, 
1ere

 édition, Paris, Page 103, 104, 105. 
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من شأنھا أن تكفل لھا  والتدابیر التي جراءاتاإل كافة تعمد إلى اتخاذ ،ففور نشأة الدولة

األمر  ،الجماعة الدولیةقبل البقاء، حتى وإن كان ذلك على حساب المبادئ المتبناة من 

 ً األجزاء  تلك أكثرومعرفة الطبیعة القانونیة لألجزاء المكونة لإلقلیم نحو الذي یدفعنا قدما

ً حساسیة   .لنزاعاتلوجلبا

وما عدا ذلك من  إلقلیم الدولة واألصل في رسم الحدود االمتداد البريتعد الیابسة          

قلیم الدولة معروف إلھو بمثابة امتداد یترتب عن الوجود البري الفمجال بحري وجوي، 

فال یمكن أن نتصور وجود إقلیم بحري لدولة ما لم تكن ھذه األخیرة مجاورة لبحر أو 

، )1(ھمیة وفق قواعد القانون الدوليوعلى ھذا األساس یكتسي اإلقلیم البري للدولة أمحیط، 

من مجرد قطعة ترابیة إلى مساحة خاصة بوجود سیادة الدولة  وذلك منذ القدم لترتقي

إذ تمارس الدولة صاحبة اإلقلیم كل مظاھر السیادة الوطنیة في ذات وھیمنتھا اإلقلیمیة، 

لجمیع األشخاص ھذه الھیمنة تعنى أن سلطة الدولة ھي السلطة العلیا بالنسبة  ،الحیز

  .)2( والمنظمات الموجودة على إقلیمھا

  

أن یفسر على أنھ فرض للھیمنة إذ غیر أن مفھوم السیادة ال یقتضي بطبیعة الحال 

 یمكن للدولة أن تبسط سیادتھا، بینما دولة أخرى تقوم بفرض ھیمنتھا على نفس اإلقلیم

تفرض ھیمنتھا على حیث أن الوالیات المتحدة األمریكیة  ،قناة بنما مثال على ذلك وأفضل
                                                             

المجال البري ھو الجزء المتعلق بالیابسة وما تتضمنھ من جبال وانھار وصحاري وغیرھا، فمجال األرضي  –)1(
ھو ذلك المجال المكاني الذي تمارس الدولة صالحیاتھا وسلطاتھا، وال یشترط في ذات القطعة أن تكون متصلة 

یھ دولة الیابان، كما قد تكون حدود األجزاء فقد تكون عبارة عن مجموعة من الجزر المتفرقة مثل ما ھي عل
الدولة طبیعیة كجبال أو األنھار أو نقاط إشاریة المحددة عن طریق األسالك أو جدار فاصل أو وفق عالمات 

  ممیزة للحدود باإلضافة إلى الخطوط الوھمیة التي تعرف بخطوط الطول والعرض. 
 .48ص –اسیة دراسة مقارنة، المرجع السابق: دروس في الفقھ الدستوري والنظم السید/قزو محمد أكلي –
والسیادة تعني في مفھومھا أن للدولة الكلمة العلیا وأن الشعب یخضع لقرارتھا وفق ما یحدده القانون،  –)2(

ضمن  والسیادة مظھرین أحدھما داخلي والذي ینصرف إلى السلطة العلیا على جمیع األفراد والمؤسسات التي تقع
أي أن الدولة تعلو في سلطتھا على الجمیع داخل حدودھا السیاسیة، في حین یدل المظھر حدودھا اإلقلیمیة، 

الخارجي للدولة في عدم خضوع إرادتھا لدولة أجنبیة أخرى بما تتمتع بھ من استقالل كامل غیر منقوص، وفي 
  دولة منتقصة حال ثبت العكس فإن تدخل سلطة أجنبیة في إدارة شؤون الدولة الداخلیة نكون أمام سیادة

: النظریة السیاسیة الحدیثة: مدخل إلى النظریات األساسیة في نشأة الدولة د/ عبد الصمد سعدون الشمري –
  .  189ص –2012عمان األردن،  وتطورھا، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،

الدولي اإلنساني ما بین االعتبارات : الوجیز في القانون د/ رضوان محمود المجالي. د/ بالل علي النسور –
 .243ص –2012القانونیة والسیاسیة، دار االكادیمیون للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، 
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القناة بینما السیادة الفعلیة على اإلقلیم عائدة لدولة بنما، األمر الذي یؤدي إلى تضییق نطاق 

والذي یستوجب ، )1( على الرغم من ذلك التي تظل موجودة ةسیادة الدولالھیمنة اإلقلیمیة ل

على اعتبار أن ، )2(أو مساس  أي تھدید ق األممي ضدوفق بنود المیثاأن تتمتع بحصانة 

 ،یھیكسبھا حق الھیمنة عل األمر الذيجزء ال یتجزأ منھا وللدولة  ھو إقلیم تابع رضاأل

أو  التخلي عنھا ھال والتي ال یحق ذات السیادةللدولة مظھر من مظاھر السلطة  رعتبالذي ی

  .)3( التنازل عنھا

 :ً   .دةونطاق ممارستها للسيا  لحدود الدولة  توابع المجال البريثانيا

الذي تندرج فیھ مختلف المجال البري نستنتج مما سبق أن األصل في الحدود ھو          

تترتب عن وجود  وابعتعد توالتي  وأخر جوي من مجال بحري خرى،األاالمتدادات 

في القانون الدولي  بمكان وعلى ھذا األساس یكتسي اإلقلیم البري أھمیة خاصة ،الیابسة

في رسم  مجال البريالبالمقارنة و ، إال أن فكرة االمتداد ال تنفي أھمیة تلك المجاالتالعام

من  جملة البري للدولةفمن بین ما یحتویھ المجال معالم السیادة الوطنیة للدولة، 

ھي داخل  خاضعة لسیادة الدولة الكاملة طالماالبحیرات كذا األنھار والمائیة والمسطحات ال

ً لھا إقلیمھا   .)1( وتعد امتدادا

                                                             
تفرض الدولة سیطرتھا على األرض لیس كفرد وإنما كمنظمة قانونیة عامة، غیر أنھ وفي ھذه الحالة فھي  –)1(

والتي مفادھا أن سلطة الدولة في حدود  كیلزینیة التي جاء بھا الفقیھ أقرب إلى نظریة االختصاص والصالح
أراضیھا لیس لھا أي صفة مطلقة، وأن اختصاص الدولة یتعین بحدود أراضیھا إال أن االستثناء الوارد ھو وجود 

لطة دولة أو تواجد صالحیات واسعة النطاق والتي تمتد إلى أراضي دولة أجنبیة، والتي تسمح بإمكانیة وجود س
  في حیز أرض أجنبیة. 

: التسویة القانونیة الدولیة لمنازعات الحدود، بین دول شبھ الجزیرة د/محمد بن سعید بن محمد كنعالت العمري –
 .41، 39ص ص –2007العربیة، المكتب الجامعي الحدیث، بدون طبعة، اإلسكندریة مصر، 

ق منظمة األمم المتحدة على وجوب امتناع جمیع أعضاء من المیثا 2من نص المادة  4وفي ھذا نص البند  –)2(
أو األراضي الھیئة ودون استثناء في عالقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال القوة أو استخدامھا ضد سالمة 

  االستقالل السیاسي ألیة دولة أو على أي وجھ أخر ال یتفق ومقاصد األمم المتحدة.
–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml 

: التسویة القانونیة الدولیة لمنازعات الحدود، بین دول شبھ د/محمد بن سعید بن محمد كنعالت العمري –)3(
 .49ص –الجزیرة العربیة، المرجع السابق

األنھار الوطنیة ھي تلك النھار المتواجد  یفرق الفقھ الدولي بین األنھار الوطنیة واألنھار الدولیة، حیث أن –)1(
ً لخضوعھ لقواعد القانون الوطني،  ً وھذا النوع ال یثیر الكثیر من المشكالت نظرا ً ومصبا داخل إقلیم الدولة منبعا
ً بذلك  على عكس النھار الدولیة التي یمتد مجري سریانھا بدایة من المنبع إلى غایة المصب مسافات طویلة قاطعا

 =كثر من دولة حتى وإن كان ھذا االتصال عن طریق رافد من عدة روافد، بغض النظر عن طبیعة ذلكأقالیم أ
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رسمتھ  وفق مسارھ ھلتتفرق میافإن اجتازت میاه األنھار إقلیم الدولة الواحدة   

ً الطبیعة بین عدة دول  من دولة المنبع نھایة بدولة المصب، جعلت المجتمع الدولي  انطالقا

یرسوا على مجموعة من المبادئ والقواعد القانونیة المتعلقة باألنھار حیث فرق فیھا الفقھ 

بین استخدام األنھار الدولیة في المالحة النھریة وبین استغالل تلك األنھار في غیر شؤون 

إبراز مجاالت ولیة في إبرام اتفاقیة دولیة الغرض منھا حیث تكللت الجھود الد ،)1( المالحة

  .)2( استخدام المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة

                                                                                                                                                                              
ً على أساس أن النھر الدولي عبارة عن نظام مائي متكون من عدة مجاري میاه = ً أو موزعا الرافد إن كان إنمائیا

 ً المیاه الجوفیة المتصلة بالنھر أو  وكذا بحیرات منشأة بذلك ما یعرف بالحوض الطبیعي والذي یدخل فیھا أیضا
  احد روافده.

غیر أن استغالل األنھار الدولیة أصبح یثیر العدید من اإلشكاالت، لما تمنحھ تلك األنھار من إمكانات 
ً للتطور الحاصل الذي مكن الدول من استغالل النھار في العدید من الصناعات، وكمصدر للطاقة األمر الذي  نظرا

السدود األمر الذي یؤدي في الكثیر من األحیان إلى تضارب المصالح وتعارضھا بین دول الحوض یستدعى بناء 
الواحد، األمر الذي أدى إلى تزاید الحاجة إلى وضع نظام اتفاقي یضمن توازن المصالح بین دول الحوض الواحد 

تفاقات الدولیة المنظمة لعملیة االنتفاع بدایة من دولة المنبع وانتھاًء بدولة المصب، من ھنا تم إبرام العدید من اال
من المیاه األنھار الدولیة والتي انبثق عنھا لجان مشتركة قصد اإلشراف على استغالل میاه النھر وفق بنود 

    االتفاق الدولي.
 .  458ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقعامر د/صالح الدین –
ً ا –)1( لتمییز بین الغایة التي تسعى الدول النھریة في استغالل تلك األنھار الدولیة بما یحقق لھا النفع من المھم جدا

  لذا كان من الضروري تنظیم مثل تلك النشاطات المتعلقة بالمالحة وغیرھا.                                           
لمالحة فاإلشكال الذي یثور ھنا ھو طبیعة القواعد التي : إذا توفر شرط صالحیة النھر الدولي لالمالحة النھریة* 

  تستطیع الدول بمقتضاھا ضبط المالحة في میاھھا النھریة وتنظیمھا.
: ھي حركة المالحة التي تنشط في إقلیم الدولة ودون الخروج عن ضفاف النھر المتواجدة المالحة المحلیة –

  داخل ترابھا الوطني.
: ھي تلك المالحة التي تھدف إلى نقل البضائع أو األشخاص من دولة إلى دولة النھریةالمالحة فیما بین الدول  –

  ذات المجرى النھري الواحد.
: والتي یقصد بھا استغالل السفن لمثل ھذه األنھار للمالحة الدولیة شریطة أن تكون تلك األنھار المالحة الدولیة –

وإلى أعالي البحار، والبدیھي ھو أن الدولة تتولي مھمة تنظیم متصلة بالبحار مما یمكن السفن من العبور من 
المالحة الداخلیة إال أن المالحة فیما بین الدول وكذا المالحة النھریة الدولیة فھو خارج ھذا اإلطار السیادي 

المالحة  مورللدولة، إذا یخضع ھذا النوع من المالحة إلى اتفاق بین الدول النھریة في صورة اتفاقات دولیة تنظم أ
النھریة، كتحدید أصناف السفن التي یحق لھا مباشرة المالحة النھریة وكذا الرسوم التي یستوجب على السفن 

  دفعھا للدولة النھریة مقابل حق المرور والسبل تسویة النزاعات التي قد تنشأ أثناء المالحة النھریة.
دولة انبثقت  40والذي حضرتھ  1921دة عام وفي ھذا الشأن تجدر اإلشارة إلى مؤتمر برشلونة المعقو

عنھ اتفاقیة دولیة تعنى بشؤون المالحة في األنھار ذات األھمیة الدولیة، التي أقرت على سبیل المثال حق السفن 
التي ترفع علم الدول األطراف في االتفاقیة ممارسة المالحة النھریة في تلك األنھار الدولیة وفي أجزاء منھا 

إقلیم الدول األطراف النھریة أو الخاضعة لسیادتھا، والمالحظ أن جل الدول المصدق على االتفاقیة  والواقعة في
ھم دول غیر نھریة عدا ھولندا، لتمنح الدول األطراف امتیازات نظریة ال سبیل لممارستھا على أرض الواقع 

دول األطراف من غیر الدول النھریة بسبب عدم مصادقة الدول النھریة على بنود االتفاقیة، فإن كانت مصلحة ال
  مضمونة كحریة المالحة في تلك األنھار الدولیة یعد بمثابة خسارة لمورد مالي ھام قد تستفید منھ الدول النھریة.              

: وفي ھذا تحرص الدول النھریة كل الحرص على إبرام االنتفاع باألنھار الدولیة من غیر المالحة النھریة* 
 =ات دولیة مع أعضاء الحوض النھر، قصد تنظیم عملیة االنتفاع بالنھر الدولي في المسائل الخارجة عناتفاقی
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الذي یعد  رینتھي بھا المطاف في البح ،المائیة الدولیة المجاري كما أن أغلب تلك   

یعد من المجاالت خیرة الذي األ نقطة المصب ألغلب تلك المجاري المائیة الدولیة، ھذا

ً یالذي ، والمھمة التي تمارس علیھا الدولة سیادتھا وسلطانھا امتداد مباشر  بمثابة عد أیضا

                                                                                                                                                                              
عملیة المالحة، بعد أن تنوعت أوجھ ومظاھر االنتفاع بالحوض النھري خارج مجال الري والزراعة، حیث =

ت الواردة علیھا قصد الوصول إلى أكبر تعدد االتفاقیات الدولیة المنظمة الستغالل النھار الدولیة وتنوعت التعدیال
قد ممكن من التوازن بین المصالح المتعددة لدول الحوض النھري الواحد، وفي ھذا تعددت اآلراء الفقھیة التي 

  The Theory ofصاغت العدید من النظریات في ھذا الشأن، منھا نظریة السیادة اإلقلیمیة المطلقة (
Absolute Territorial Sovereignty) أو نظریة الوحدة اإلقلیمیة المطلقة للنھر ،(The Theory of 

Absolute Integrity of the River) ونظریة الوحدة اإلقلیمیة المحدودة (The Theory of Limited 
Territorial Integrity) وكذا نظریة وحدة المصالح(The Theory of Community of Interests (

في  International Law Associationالتي أقرت من قبل الجماعة الدولیة  لنسكىقواعد ھباإلضافة إلى 
، بغرض استخدام میاه األنھار الدولیة والتي تعد سابقة أقرت قواعد القانون 1966اجتماعھا في ھلسنكى عام 

لة لمیاه النھر الدولي الدولي القائمة في ھذا الشأن في حال لم تكن ھناك اتفاقیة تحكم االستخدامات المنصفة والعاد
ً ونص المادة الرابعة وكذا المادة الخامسة التي تبرز المعاییر الواجب إتباعھا قصد  بین دول الحوض عمال

  استغالل النھر الدولي بما یخدم مجتمعات دول الحوض ویضمن عدم اإلضرار بالبیئة النھریة. 
      .  465، 458ص ص –العام، المرجع السابق: مقدمة لدراسة القانون الدولي عامر د/صالح الدین –
ً بقرار الجمعیة  1997أیار/ مایو  21وأبرم نص االتفاقیة من قبل الجمعیة العامة بتاریخ  –)2( بوصفھا ملحقا

بموجب القرار رقم  1970من كانون األول/ دیسمبر  8حیث انتھت الجمعیة من اعتماده بتاریخ  51/229العامة 
وان التطویر التدریجي لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالمجاري المائیة الدولیة وتدوینھا، ) تحت عن25–(د 2669

حیث أوصت الجمعیة العامة لجنة القانون الدولي بوجوب دراسة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في 
ً وتدوینھ، حیث أبرزت اھتمامھا بھ خلت  10ذا الموضوع منذ األغراض غیر المالحیة بغیة تطویره تدریجیا

وما یثیره ھذا الموضوع من مشاكل  1959نوفمبر  21) الصادر بتاریخ 14–(د 1401بموجب القرار رقم 
قانونیة متعلقة باستخدام األنھار الدولیة واالنتفاع بھا قصد التمكن من معرفة مدى مالئمة ذات الموضوع للتدوین، 

حیث  1974موضوع المجاري المائیة الدولیة وذلك منذ بدایة عام حیث بدأت اللجنة القانونیة في العمل على 
تعاقب على ھذه األعمال خمسة مقررین ھم ریتشارد "آیرني" و"ستیفن شوبیل" و"جینس إیفنسن" و"ستیفن ما 

قدمت اللجنة المقترح للدول قصد استطالع رأي الدول  1974آفري" و"روبرت روزنستوك"، وفي عام 
  لمتحدة بغیة الحصول على جل المقترحات المتعلقة بالموضوع.األعضاء في األمم ا

طرحت مجموعة كاملة من مشاریع المواد ذات الصلة بالموضوع غیر أنھ وفي  1991وبحلول عام    
مشروع مادة كما اعتمدت  33اختتمت اللجنة أعمالھا بشأن المجاري المائیة الدولیة جمعت فیھ اللجنة  1994عام 

 ً أخر بشأن المیاه الجوفیة المحصورة العابرة للحدود، وبناء على توصیات اللجنة السادسة القانونیة اللجنة قرارا
إعداد فریق عمل جامع إلعداد اتفاقیة إطاریة بشأن قانون استخدام  1994حیث قررت الجمعیة العامة في عام 

د التي اعتمدتھا لجنة القانون المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة على أساس مشروع الموا
الدولي، وتم التفاوض على نص االتفاقیة في اللجنة السادسة والتي اجتمعت لھذا الغرض على ھیئة فریق عمل أما 

ولمدة أسبوعین  1996حیث اجتمع الفریق لمدة ثالثة أسابیع وفي أكتوبر  1994نص القرار الجمعیة العامة لعام 
ً الموافق لـ حیث أع 1997في مارس وأبریل    .1997ماي  21تمد نص االتفاقیة في ذات التاریخ المذكور آنفا

 United: اتفاقیة قانون استخدام المجاري المائیة الدولیة في األغراض غیر المالحیة، د/ ستیفن سي ماكفري –
Nations Audiovisual Library of International Law المتحدة، ، كل الحقوق محفوظة لھیئة األمم

2010.  
 http://legal.un.org/avl/pdf/ha/clnuiw/clnuiw_a.pdf– 



            .المتابعة  الجزائيــــةالتدابير االتفـاقية الرامية لحل النزاعــات الدولية ونظم إدارتها بما يكفـل   :الثانيالباب  
 .الدولية بالطرق السلمية النزاعات طرق حل ضبط الحدود وتعزيز الفصل األول:                            .

193 

 

موضوع بین الدول و محل جدالٍ  ھذا المجال كان ،)1( للمجال البري عند بعض الدول

ً حول المدى القانوني المناسب ل، )2( الدوليالقانون  فقھاءخالفاٍ بین  ھذا  مسافةخصوصا

 السیادة الوطنیة من خاللھ أن تمارس جل مظاھر ،االمتداد الذي یجوز للدولة الساحلیة

                                                             
والتي تعرف بالدول الحبیسة أو الدول غیر الساحلیة باالستناد إلى المعیار الجغرافي الذي یقضي بعدم وجود  –)1(

مم المتحدة لقانون من اتفاقیة األ 124ساحل أو منفذ بحري للدولة، إذ نستطیع تعریف ھذه الدول وفق نص المادة 
البحار على أنھا كل دولة لیس لدیھا ساحل بحري، إال أن تحدید مفھوم التضرر الجغرافي أمر جد صعب 
تضاربت فیھ اآلراء غیر أنھ مرتبط بشكل مباشر إلى عدم جود ما یعرف بالجرف القاري، والذي ترادف مع 

ر الجغرافي في التبلور بشكل واضح عقب دورة ظھور الدول ذات الجرف القاري المغلق حیث أخذ مفھوم التضر
ً "، والتي تستند إلى  1972 للجنة االستخدامات السلمیة لقیعان البحار لضمان مصالح الدول المتضرر "جغرافیا

  عدم قدرة الدولة الساحلیة على مد والیتھا الوطنیة في البحر.
ً أو أن شكل الساحل أو قصره أو وقوع الدولة على بحر شبھ  بحیث تكون ھذه القدرة إما معدومة كلیا

ً " فعدم قدرة  200مغلق أو عجزھا على مد المنطقة االقتصادیة الخالصة إلى مسافة الـ  میل بحري،" اقتصادیا
الدولة في االستفادة اقتصادیا من مد الوالیة الوطنیة على إقلیمھا البحري وھذا عائد لعدم وجود موارد في المنطقة 

بھا ضرر نتیجة مد الدول األخرى لوالیتھا، أن التفسیر الموسع لمفھوم الدول المتضررة المعینة والتي یصی
ً من مجموع جزر معزولة بالمحیط أو أن  ً مثل كون الدولة مكونة أصال ً باإلشارة إلى أوضاع خاصة جدا جغرافیا

ً على الدولة معتمدة في الوصول إلیھ بسلوك ممرات عبر مضائق، لیستقر بذلك مفھوم الدول ا لمتضرر جغرافیا
أنھا تلك الدول الساحلیة بما فیھا الدول المحاذیة لبحار مغلقة أو شبھ مغلقة، والتي تجعل من خصائصھا الجغرافیة 
معتمدة في تلبیة الحاجات الغذائیة لسكانھا أو لجزء منھم على استغالل الموارد الحیة للمناطق االقتصادیة للدول 

  یة أو دونھا.األخرى في المنطقة اإلقلیم
: القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، عمان األردن، د/ محمد الحاج محمود –

 .   302، 289 ص ص–2011
كانت المناطق البحریة لدى الدول الساحلیة محل خالف بین ذات الدول حول المساحة التي یجوز للدول  –)2(

استعان فیھا الدول بفقھاء القانون الدولي إلثبات وجھة رأیھم أمام الرأي المخالف مثل ما ممارسة السیادة علیھا، 
وقع بین ھولندا وبریطانیا حول أحقیة الھولندیون في ممارسة الصید في المیاه المحاذیة لبریطانیا، حیث میز الفقیھ 

یھ الدولة الساحلیة حق الملكیة أو "جروسیوس" بین البحر اإلقلیمي الذي یخضع لسلطان الدولة حیث تمارس عل
ً غیر خاضع ألي سیادة كانت، لیأتي فیما بعد  حق االختصاص، على عكس أعالي البحار الذي یجب أن یكون حرا

" الذي أكد أن سیادة الدولة وسلطتھا على المیاه المجاورة لشواطئھا یقررھا Bynkirshoekالفقیھ بنكر شوك "
 "Galianiمدفع المنصوب على تلك الشواطئ، وسانده في طرحھ الفقیھ جالیاني "المدى الذي تصل إلیھ قذیفة ال

والذي جسد فیھ ھذا المعیار وفق نمط حسابي حیث حدد مسافة الثالثة أمیال بحریة تقاس  1782في مؤلفھ لعام 
  من الشاطئ لیصبح بذلك أول من وضع مسافة الثالث أمیال كحد للبحر اإلقلیمي.

 1793الدول آنذاك بھذا التحدید من بینھا الوالیات المتحدة األمریكیة عام  حیث حذت العدید من
كما شھدت ھذه الفترة إبرام العدید من االتفاقیات الدولیة التي حددت البحر اإلقلیمي بثالثة  1876وبریطانیا عام 

المقابل وفعالیة األسلحة أمیال بحریة، غیر أن التطور التقني والتكنولوجي جعلت من المدى سالف الذكر ال شيء ب
ومداه الذي تجاوز الثالثة أمیال مما دفع الدول إلى وضع قواعد خاصة بشأن المنطقة المتاخمة لبحرھا اإلقلیمي، 
ً حول امتداد البحر اإلقلیمي بین الدول فإن فكرة البحر اإلقلیمي قد استقرت في  فإن كان الخالف ال یزال قائما

ً للتقنیین والتطویر في اتفاقیة جنیف  القانون الدول كما نشأت بعض القواعد القانونیة العرفیة، والتي كانت محال
ً  1957لعام  بشان البحر اإلقلیمي والمنطقة المتاخمة، ثم جاءت اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لتضع حدا

  للخالف الطویل حول مدى البحر اإلقلیمي. 
         . 518، 515ص ص–لقانون الدولي العام، المرجع السابق: مقدمة لدراسة اعامر د/صالح الدین –
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ً بالبحر اإلقلیمي )1( بدایة من المیاه الداخلیة ،علیھ  الساحلیة إال أن جل الدول، )2( مرورا

الذي یلي  على شریط بحريسعت جاھدة إلى ممارسة بعض السلطات أو نوع من الرقابة 

، بحیث والمالي وقضایا الھجرة خاصة في مجال الجمركي والصحي اإلقلیمي ھابحر

  .)3( یعرف ھذا الشریط البحري بالمنطقة المتاخمة

                                                             
والتي تتكون من المیاه الداخلیة المحصورة بین خط األساس الذي یبدأ منھ قیاس البحر اإلقلیمي والساحل،  –)1(

من اتفاقیة  8والمادة  1958من اتفاقیة جنیف للبحر اإلقلیمي والمنطقة المجاورة لعام  5والذي حددنھ المادة 
ً من التي تنص على "تشكل المیاه الواقعة على الجانب المواج 1982 ھ للبر من خط األساس للبحر اإلقلیمي جزءا

المیاه الداخلیة للدولة"، وتدخل ضمن المیاه الداخلیة كل من الموانئ والمراسي والخلجان الوطنیة والقنوات 
وفوھات األنھار، بحیث تكون للدولة الساحلیة السیادة الكاملة على میاھھا الداخلیة والتي ال تختلف عن السیادة 

رسھا الدولة على إقلیمھا البري بحكم ملصقتھا لذلك اإلقلیم، والتي تحتسب من جھة الیابسة من خط التي تما
انحسار المیاه وقت الجزر كما تتكون حدود المیاه الخارجیة من خط األساس للبحر اإلقلیمي، إذا تتطابق مع 

 1958دول المتجاورة أو المتقابلة فإن اتفاقیة الحدود الداخلیة لھذا البحر، أما بالنسبة لحدود المیاه الداخلیة بین ال
لم تعالج الموضوع لذا یمكن معالجتھ عن طریق تشبیھ بموضوع تحدید حدود البحر اإلقلیمي بین الدول  1982و

  .  1982من اتفاقیة  15المادة  1958من اتفاقیة البحر اإلقلیمي لعام  12المتجاورة والمتقابلة الذي بحثتھ المادة 
 .   86 ص–: القانون الدولي للبحار، المرجع السابقد الحاج محمودد/ محم –
الذي یبدأ منھ قیاس البحر  یتحدد البحر اإلقلیمي من الداخل بخط وھمي یسمى خط األساس أو خط القاعدة –)2(

وبغض اإلقلیمي نحو أعالي البحار، أو ھو الخط الذي یفصل البحر اإلقلیمي عن الیابسة أو عن المیاه الداخلیة 
النظر عن االختالف الذي وقع فیھ فقھاء بشأن طریقة رسم خطوط األساس إال أن اتفاقیة البحر اإلقلیمي لعام 

  حسمتا الموقف وحددتا طرق رسم خطوط األساس في طرق ثالث وھي: 1982واتفاقیة  1958
عد القاعدة السائدة في الفقھ / خط األساس العادي الذي یبدأ من نقطة أقصى انحسار للمیاه لحظة الجزر والتي ت1.

والتعامالت الدولیة إال أن القاعدة وإن كانت سلیمة وقابلة للتطبیق على السواحل المستقیمة والخالیة من 
                              أتت بقواعد تتالءم وتلك السواحل.     1982وكذا اتفاقیة  1958التضاریس والجزر، إال أن اتفاقیة 

ألساس المستقیمة التي تعمل على ربط بین الخطوط المستقیمة الواصلة للنقاط البارزة على الساحل / خطوط ا2.
وقت أقصى جزر، تستعمل على السواحل التي تحوى انبعاج عمیق أو انقطاع أو حیث توجد سلسلة من الجزر 

من  4لتي حددتھا المادة على امتداد الساحل وعلى مسافة قریبة منھ مباشرة على أن تحترم جملة من الشروط ا
  لرسم ھذه الخطوط. 1982من اتفاقیة  7وكذا المادة  1958اتفاقیة 

. التي ال یمكن فیھا تطبیق طریقة خط األساس العادي أو طریقة خطوط األساس المستقیمة وإنما البد من 3.
ھا المیاه وقت الجزر اعتماد طریقة تتالءم مع كل حالة من تلك الحاالت كجزر أو المرتفعات التي تنحسر عن

  والخلجان وكذا مصابات النھار والموانئ. 

  .   106، 101 ص ص–: القانون الدولي للبحار، نفس المرجعد/ محمد الحاج محمود  –
تبلورت فكرة المنطقة المتاخمة بعد ظھور المقترح الذي یقضي بجعل مجال البحر اإلقلیمي الذي یمكن  –)3(

للدولة الساحلیة فرض وممارسة سیادتھا علیھا ھو ثالثة أمیال بحریة والتي أثیرت من جدید في مؤتمر جنیف 
ألخص الوالیات المتحدة األمریكیة ، وقد حاز المقترح على مباركة الدول الغربیة الكبرى با1958للبحار لعام 

وبریطانیا باعتبار أنھا تخدم مصالح ھذه الدول على حساب الدول النامیة لما تمتلكھ من أساطیل بحریة وتقنیات 
تمكنھا من استغالل ثروات أكبر في المساحات المتاحة من البحار، حیث أخذت فكرة المنطقة المتاخمة بالتبلور 

َ إلى أن استقرت   .                                                                    19بشكل واضح في القرن  تدریجیا
إال أن إنشاء ھذه المنطقة لم یغیر من طبیعة تلك المیاه إذ بقیت جزء من میاه البحر العالي والتي أخذت            

 =قتصادیة الخالصة إذ ال تعدوا سلطة الدولةلتصبح جزء من میاه المنطقة اال 1982بالتطور في ظل اتفاقیة 
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ً من المنطقة االقتصادیة الخالصةءھذه المنطقة التي تعتبر جز    ،والجرف القاري ا

ألمریكي ترومان عام إلى تصریح الرئیس ا لمنطقة االقتصادیة الخالصةاجذور عود حیث ت

یقضي  إذ ثروات الصید الساحلیة من االستثمار الھدامحمایة  الھادف إلىو ،1945

قصد حمایة الثروة  متاخمة للبحر اإلقلیمي ،بضرورة إنشاء مناطق حمایة في البحر العالي

 إال أن ھذا مثل ھذه المناطق، أوجدتلتصبح بذلك الوالیات المتحدة أول من السمكیة 

ثروات قاع  لیطال ةسمكیالحفاظ على الثروات ال فكرة إلى أبعد من المفھوم قد أخذ بالتطور

ً للصیاغة المنطقة لتجد بذلك ھذه ،وباطن قاع تلك المناطق ضمن قاعدة قانونیة ك حیزا

 البحریة حریة المالحةعلى  ثرال تؤ صیغت بطریقة والتي ،تفاقیة الدولیة لقانون البحاراال

  .)1(في المجال الجويان وحركة الطیر

ھ الدول للدولة لذا تتجثاني امتداد طبیعي للمجال البري  الفضاء الجوي یعدو  

لمعترف بھ طبقات الھواء التي تعلوا إقلیمھا، إال أن الشيء ا كافة إلى فرض سیادتھا على

ً  الجوي أن ھذا الغالف الدول كافةلدى  ً متكامال بحیث ال  ،یمثل من الناحیة المادیة كال

، إذ أن طبقات الھواء التي تعلوا رایمكن فصلھ إلى طبقات ملموسة مثل ما حدث مع البح

ً من المشاكل ، ال تالبحار والمحیطات خارج مجال الحدود اإلقلیمیة ألیة دولة ثیر أیا

كدت اتفاقیة أ، وقد المساواة من قدرال نفس وعلى عالمال دولدمھ كافة القانونیة إذ تستخ
                                                                                                                                                                              

الساحلیة على ھذه المنطقة حدود حقوق الرقابة بھدف منع اإلخالل بنظامھا الجمركي أو المالي أو الصحي =
والمسائل ذات الصلة بالھجرة، إذ تعمل الدولة الساحلیة على فرض النظام بمنع ومعاقبة عن األفعال المخالفة 

ً بدأ من نقطة األساس  24لمجاالت السابقة، على أن ال تتجاوز تلك المنطقة مسافة لتشریعاتھا في تلك ا ً بحریا میال
  التي یقاس منھا عرض البحر اإلقلیمي. 

  . 217، 211 ص ص–: القانون الدولي للبحار، المرجع السابقد/ محمد الحاج محمود –
لبیئة البحریة، دراسة مقارنة، مكتبة القانون : النظریة العامة للحمایة الجنائیة لد/ محمد أحمد المنشاوي –

   .29، 28ص –2013واالقتصاد، الطبعة األولى، السعودیة، 
ظھر مصطلح الجرف القاري إلى الوجود منذ القرن السادس قبل المیالد حیث كان ینظر إلى مصائد اللؤلؤ  –)1(

البحر تحت المیاه حتى یصل إلى نقطة معینة والمرجان منذ القدم على أنھا موضوع للتملك، بحیث یتدرج شاطئ 
یبدأ عندھا عمق مفاجئ وفي ضوء التقدم العلمي أمكن تقسیم طبقات األرضیة المنحدرة حسب عمقھا بالقیاس إلى 

  المساحة الكبرى ألعماق البحار إلى ما یلي:
ً: الطبقات األرضیة المنحدرة حتى عمق    % من المساحة الكلیة.    7,6متر والتي تمثل  200أوال
ً: الطبقات األرضیة المنحدرة ابتداء من    % من المساحة الكلیة.   4,3متر وتمثل  1000متر حتى عمق  200ثانیا
ً: الطبقات األرضیة المنحدرة ابتداء من    % من المساحة الكلیة.     4,2وتمثل متر  2000متر حتى عمق  200ثالثا

ً: الطبقات األرضیة المنحدرة حتى أعماق تزید عن    % من المساحة الكلیة.     83,9متر وتمثل  2000رابعا
 ً رغم أن التطورات العلمیة الحدیثة قد أدت إلى تعدیالت طفیفة على ھذه النسب فإنھا في جوھرھا كانت أساسا

  لألخذ بفكرة الجرف القاري.
   . 636، 635ص ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقعامر د/صالح الدین –
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حول سیادة الدولة الكاملة على  1919ما جاء في اتفاقیة باریس لعام  1944شیكاغو لعام 

إذ یعد وحدة غیر قابلة للتجزئة بطبیعتھا وبحكمھ وظیفتھ والمطلقة على مجالھا الجوي، 

الالمحدود  تھاسیادلھذا یحق للدولة فرض كمجال قد یعود بالفائدة على اإلنسانیة جمعاء، 

ً ألمنھاوي الجعلى فضائھا    .)1(وسالمتھا في حال كان استخدامھ یشكل تھدیدا

ما وراء باكتشاف  ،لوجي سمح لبعض الدولغیر أن التطور العلمي والتكنو  

 ً طبقات الھواء لتسجل حضورھا بالفضاء الخارجي، فإن كانت ھذه الطفرة قد فتحت آفاقا

إال أنھا قد أحدثت تغییرات ھامة على صعید القانون الدولي  ،جدیدة أمام الجنس البشري

لیصبح بذلك الفضاء  ممارسة سلطانھا علیھ،أھمھا وجوب تسقیف الحد الذي یمكن للدولة 

ً مشترك لإلنسانیة، إذالخ  لصالح البشریةوباسم تستطیع كل الدول استكشافھ  ارجي نطاقا

دة إلى االھتمام بالجوانب القانونیة الستخدام الجمعیة العامة لألمم المتحب، مما دفع جمعاء

  .)2(بما في ذلك القمر واألجرام السماویة األخرى الفضاء الخارجي

أحكام خاصة حیث تمخض عن ذلك إبرام العدید من االتفاقیات الدولیة تحوى   

لتباشر مھمة تنظیم جل حیز النفاذ أغلبھا بالتنظیم القانوني للفضاء الخارجي، والتي دخلت 

في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما فیھا القمر واألجرام  ،أوجھ نشاط الدول

                                                             
ھذا المنطلق عندما تطرق إلى المقصود باإلقلیم،  1944وقد أكد نص المادة الثانیة من اتفاقیة شیكاغو لعام  –)1(

حیث نصت على أنھ إقلیم الدولة ھي األراضي والمیاه اإلقلیمیة المالصقة لھا والواقعة تحت سیادة الدولة أو 
ضاء الجوي الذي یعلو أراضي الدولة كما یشمل ، حیث یشمل ھذا الفبانتدابھاسلطتھا أو حمایتھا أو المشمولة 

ً لسیادة الدولة الكاملة وھذا على خالف الفضاء الجوي الذي یعلو منطقة  ً أیضا الفضاء الخارجي الذي یعد خاضعا
أعالي البحار، كما نصت المادة الثالثة جیم على انھ ال یجوز أن تطیر طائرات الدولة فوق إقلیم دولة أخرى أو أن 

ً لذلكیھ، إال إذا كانت قد حصلت على ترخیص بذلك باتفاق خاص تھبط عل الترخیص،  أو بأیة طریقة أخرى وطبقا
ً ونص  مع الحفاظ على حق المرور البريء أو التوقف التقني للطائرات على أراضي الدولة مع قدرة الدولة عمال

  على إنشاء مناطق محرمة في فضائھا الجوي. 44المادة 
القانون الجوي األحكام والقواعد األساسیة، عقد النقل الجوي الدولي والداخلي د حمد هللا: د/ حمد هللا محم –

 .34، 32ص ص –2016لألشخاص والبضائع، مكتبة القانون واالقتصاد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 
الذي تطرقت  1249 بموجب القرار رقم 1957نوفمبر  11حیث نبھت الجمعیة العامة لألمم المتحدة بتاریخ  –)2(

إلى األخطار التي یمكن أن تنجر عن استخدام الفضاء الخارجي في األغراض العسكریة، حیث قامت الجمعیة 
العامة على إثرھا بتشكیل اللجنة الخاصة باستخدامات الفضاء الخارجي في األغراض السلمیة، كما أعلنت 

ادئ األساسیة التي تحكم نشاط الدول في الفضاء الخارجي الجمعیة العامة لألمم المتحدة في مناسبات متعددة المب
والتي تشترط استخدام الفضاء الخارجي لمصلحة الجنس البشري ولفائدة الدول كافة مع الحیلولة دون وضع 

  أسلحة نوویة أو غیرھا من أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي.
   . 893، 892ص –الدولي العام، نفس المرجع: مقدمة لدراسة القانون عامر د/صالح الدین –
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بموجب القرار رقم  1966دیسمبر  19، والتي أقرتھا الجمعیة العامة في األخرى السماویة

اتفاقیة دولیة بشأن إنقاذ رواد  1967دیسمبر  19، كما أقرت الجمعیة العامة في 2222

، األشیاء التي تطلق في الفضاء الخارجياستعادة كذا الفضاء وإعادتھم إلى األرض و

 ،لتعویض األضرار الناجمة عن األجساموامسؤولیة الدولیة الوكذلك االتفاقیة الدولیة حول 

قیة الدولیة المتعلقة تفاھا الجمعیة العامة بما في ذلك االالتي تطلق إلى الفضاء والتي أقرت

وكذا االتفاقیة الدولیة حول أوجھ نشاط الدول فوق  ،بتسجیل األشیاء التي تطلق إلى الفضاء

ھا تنبع فق نمط یجعلو حیث صیغت تلك القواعدلقمر واألجرام السماویة األخرى، سطح ا

 اویةبما في ذلك القمر واألجرام السم مؤداھا اعتبار الفضاء الخارجي ،فكرة رئیسةمن 

ً لإلنسانیة جمعاء ً مشتركا   .)1( نطاقا

تجعل  ،جملة من المبادئ على مثل ھذه االتفاقات سن في المجتمع الدولي عتمدا  

حریة استخدام الفضاء مبدأ أھمھا  ،محكوم بھا المفتوح االستفادة من ھذا المجال عملیة

والتي تشبھ  الخارجي،أساسھا عدم التمییز بین الدول في استخدام الفضاء على الخارجي 

، وھذا والتنسیق أنھا تعني بشيء من التنظیم لحد كبیر القاعدة المقررة ألعالي البحار غیر

 حیث حصرت تلك الحریة بما ال، 1979ما حرصت على ذكره المادة الثالثة من معاھدة 

  .)2( یتعارض ومبادئ القانون والمیثاق األممي بغیة الحفاظ على السلم واألمن الدولیین

                                                             
والمتعلقة بالمبادئ التي تحكم أوجھ نشاط الدول في ارتیاد واستغالل الفضاء  1967حیث صاغت معاھدة  –)1(

الخارجي بما في ذلك القمر والجرام السماویة األخرى، على التأكید على استخدامات الفضاء الخارجي من اجل 
عن مدى تقدمھا االقتصادي أو العلمي، ولخیر البشریة جمعاء إذ نصت المادة األولى صالح األمم بغض النظر 

على أنھ " ال یجوز تملك الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر ولجرام السماویة األخرى، بادعاء السیادة أو عن 
  طریق االستخدام أو وضع الید أو االحتالل أو بأیة وسیلة أخرى".

   . 895ص –مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، نفس المرجع :عامر د/صالح الدین –
إذ یقتصر استخدام جمیع الدول األطراف للقمر على االغراض السلمیة، وألجل تحقق ھذا یحظر أي تھدید  –)2(

بالقوة أو استخدامھا أو االتیان بأي عمل عدائي أو التھدید بھ على سطح القمر، ویحظر بالمثل استخدام القمر 
رتكاب مثل ھذا العمل أو توجیھ أي تھدید من ھذا النوع فیما یتعلق باألرض، والقمر، والسفن الفضائیة، ال

والعاملین بالسفن الفضائیة أو األجسام الفضائیة التي ھي من صنع اإلنسان، كما ال یجوز للدول األطراف في ھذا 
ً تحمل أسلحة نوویة  االتفاق أن تضع في مدار حول القمر، أو في مسار أخر متجھ إلى القمر أو دائر حولھ، اجساما

أو أي أنواع أخرى من أسلحة التدمیر الشامل، أو أن تضع مثل ھذه األسلحة أو أن تستخدمھا على القمر أو فیھ، 
یحظر انشاء قواعد ومنشآت وتحصینات عسكریة، أو تجریب أي نوع من األسلحة واجراء مناورات عسكریة 

  كذلك استخدام أیة معدات أو مرافق تكون الزمة لالستكشاف واالستخدام السلمیین للقمر. على القمر، وال یحظر
، الجمعیة العامة لألمم المتحدة، اتفاقیة المنظم ألنشطة الدول على سطح القمر واألجرام السماویة األخرى –

  .1979دیسمبر  14، بتاریخ 34الدورة 
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األطراف بحیث تتعھد الدول مع وجوب استخدامھ لألغراض السلمیة ال غیر   

بعدم وضع أیة أجسام تحمل أسلحة نوویة أو أي نوع أخر من أسلحة الدمار  ،في المعاھدة

الشامل في أي مدار حول األرض أو وضعھا على أي جرم سماوي، كما تمنع الدول عن 

أو أي  ،إجراء تجارب ألي نوع من أنواع األسلحةإنشاء قواعد أو تحصینات عسكریة أو 

لمسؤولیة عن مناورات عسكریة على سطح القمر واألجرام السماویة، مع تحمل كل دولة ا

مراقبة  1979علیھا بموجب أحكام معاھدة  ، إذ یتعیننطلق من إقلیمھاأي نشاط فضائي ی

الدولیة المطلقة  جل عملیات اإلطالق في الفضاء الخارجي، حیث أقرت المسؤولیة

    . )1(لتعویض األضرار الناجمة عن تلك العملیات فور وقوع الضررل

  :المطلب الثاني
  ية.ــــــاإلطار القـانوني المنظم للحدود الدول

  

منذ القدم وإلى غایة الیوم كانت وال تزال األرض المسبب والدافع الرئیسي    

 الجماعات السنیین المتعاقبة والزمت لى مدارع هحاضر وه ،الحروبتندلع  ي من أجلھالذ

ة لتصبح بذلك الحروب النھایة المتوقعالمنظمة إلى غایة قیام الدولة وما بعدھا، اإلنسانیة 

ً على اإلنسانیة لتلك النزاعات والمواقف ً ما یكون وقعھا ألیما مما دفع  ،)2( والتي غالبا

ً من أجلبالمجت قانوني یكون كفیل بتحدید  إیجاد نظام مع الدولي للبحث والمضي قدما

یساعد على وضع حٍد للنزاعات المتكررة  األمر الذي قد ،وتنظیم الحدود بین الدول قاطبة

اظمة للحدود النالقانونیة لنجد بذلك أن القواعد بین الدول ذات العالقة ومسائل الحدود، 

  لقضایا القانون الدولي.لظمة انعن المصادر الال تختلف مصادرھا  الدولیة
                                                                                                                                                                              
https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/N79/383/38/IMG/N7938338.pdf?OpenElement 

   . 900، 896ص ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقعامر د/صالح الدین –)1(
ً إال انھ لیس كل موقف یقصد بھ نزاع، وفي ھذا قال الفقیھ األلماني "داما" أن الموقف ال  –)2( یعد كل نزاع موقفا

حول إلى نزاع، إال أن كالھما أي كل من النزاع والموقف یعتبران من مراحل تطور الخالفات بین یمكن أن یت
األطراف المعنیین بموضوع الخالف ما لم یتوصل األطراف إلى تسویتھ عن طریق كیانات القانون الدولي 

ً إال أن كل ن ً نزاعا ً كما یعد كل خالفا ِ یعني موقفا ً، غیر أن جمیع وعمال وقواعده، لذا فأي نزاع زاع ال یعد خالفا
  ھذه المراحل من موقف أو نزاع أو خالف لدیھا ارتباط متبادل.

–: التسویة القانونیة الدولیة لمنازعات الحدود، المرجع السابق/ محمد بن سعید بن محمد كنعالت العمرىد –
 .    80ص
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الدولیة والناظم القانونیة یعد العرف الدولي المصدر األول والرئیسي للقاعدة 

لنزاعات بفض ا مرتبطة دولیة أكانت مسائلالدولیة، سواء العالقات مجاالت لمختلف 

تعد نزاعات الحدودیة من بین المواضیع التي اختص العرف الدولي في البت ، إذ الدولیة

ً منھا ولمدة  االتفاقیة بطابع میزھا عن القاعدة القانونیة إذ امتازت ھذه القاعدةفیھا،  جاعال

إلى أن نعمد  زمنیة طویلة أداة ناظمة للمصالح الدولیة، األمر الذي یدفعنا بطبیعة الحال

ودورھا في حل النزاعات الدولیة وخاصة النزاعات  ،معرفة ھذه األداةتنا إلى دراس في

  الحدودیة (الفرع األول).

ي قدرتھا على إدارة العالقات تي تتحلى بھا االتفاقیات الدولیة ھال إن المیزة

وفق قواعد قانونیة تحفظ عن طریقھا  القائمة بین األطراف والمنتجة ألثارھا،والمصالح 

بعد أن كان العرف  لھا إلى أن تدیر المصالح الدولیةمما أھ ،الحقوق وتصون االلتزامات

م المصالح التي عمدت االتفاقیات الدولیة إلى الحفاظ ومن بین أھ ،الدولي السباق في ذلك

وفي ھذا تعد نزاعات الحدود من بین  علیھا، ھو الحفاظ على السلم واألمن الدولیین

    (الفرع الثاني).  دولیة إلى إنھائھا بشكٍل كاملالتي سعت االتفاقیات ال ،المھددات

  :الفرع األول
  ية منظمة للحدود.ــــــالعرف الدولي باعتباره أداة قـانون

  

التي تظھر أنھ تلك القواعد غیر المكتوبة  المعروف عن العرف بصفة عامة  

ما إذا  ملزمةً  ااعتقاد أصحابھ في فویة، یجعل منھا التكرارللوجود بشكل تصرفات ع

والعرف الدولي في  ،)1( باالعتقاد بإلزامیة ھذا السلوك أو التصرف اقترن ذلك التكرار

الذي تفرض بموجبھ الدولة  ،مباشرة وحق السیادةوبشكل تصل المتعلقة بالحدود یمسائل ال

ً أو  ،على حدودھا سیطرتھا بغض النظر عن طبیعة التحدید إن كان موضح طبیعیا

 ً على اعتبار أن السیادة التي تمارسھا الدولة بما لدیھا من سلطات على  ،تكنولوجیا

                                                             
  .413ص –والمصادر، المرجع السابق: القانون الدولي العام، المقدمة د/ محمد یوسف علوان –)1(

 .315، 314ص–: األمم المتحدة، الجزء الثاني، أجھزة األمم المتحدة، المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي –
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 ةدولیھو نفسھ السلوك الصادر عن أشخاص  ا،األشخاص واألشیاء المتواجدة على إقلیمھ

ً بذات ً مؤدیا ً عنھا عرفيھ إلى تكوین قاعدة قانونیة دولیة ذات طابعا   .)1( أو كاشفا

ً للعالقات ما ھو إالالعمل بالمبدأ التقلیدي في تكوین القاعدة العرفیة إن   ،تجسیدا

 التي یرتبط فیھا أعضاء المجتمع الواحد مع بعض لتصاغ في األخیر على شكل قواعد

صادر عن إجماع ، ومن ھنا فإن القواعد العرفیة التي اتصفت بالعالمیة كانت مجرد ناظمھ

إال أن انتشارھا  ة،الدولی التأثیر في العالقات ىلھا القدرة عل ، تمتاز بأنمن الدول ددع

 الدول یجة انتھاجنت من األمور الحتمیةكان  ،وبیة وتبنى الدول لھاخارج الحدود األور

على النظم القانونیة الوطنیة للدول  ھاأثرانعكس التي  ،للسیاسة االستعماریة األوروبیة

بحجم والتي انتشرت  المستعمرة، كما تركت آثارھا على القواعد القانون الدولي العرفي

  .اتساع المستعمرات األوروبیة آنذاك

 في تطور ،كان لھا األثر البالغ األھمیةأن نھایة الحرب العالمیة الثانیة  غیر 

الدولي ھو أیضا بذلك العرف وقد تأثر  الدولیة، القاعدة القانونیة بما یتماشى والمستجدات

ستلزم كان یالملحوظ في الفترة الزمنیة التي  ضاخفناالمنھا  ،من حیث تكوینھالتطور 
                                                             

یمكن للدولة أن تشارك في عملیة تكوین القاعدة العرفیة أو أن تعوق تلك العملیة وتوقفھا، عن طریق ما  –)1(
في  وتصرفات، كما أن لالعتراف الصریح أو الضمني وكذا االحتجاج والرفض دور حاسمیصدر عنھا من أفعال 

عملیة تكوین العرف، وعلى ھذا األساس فإن التصرفات االنفرادیة الصادر عن الجھات الرسمیة التي تجسد 
ً باالعتقاد بأن القیام بممارسات معینة أمر یرفضھ القانو ن، إذ تجد اإلشارة إحدى مظاھر اإلرادة التي تتصل أیضا

إلى أن العرف یمكن أن یأتي مصدره وفق ما ھو مسلم بھ من جانب الفقھ الدولي والسوابق القضائیة الدولیة وكذا 
كما ذھب أحد الفقھاء إلى اعتبار أن األفعال االنفرادیة ال  1950االتفاقات الدولیة، والذي أشارت إلیھ اللجنة عام 

ً أول ً فعال                                یة في تكوین العرف بل ھي ردود أفعال على فعل قائم.      یمكن أن یكون أبدا
إذ أن األھمیة األساسیة لتلك األفعال تكمن في ثبوت العنصر الذاتي أال وھو القبول أو الرفض، كاألفعال           

التي تصدر عن بعض الدول فیما یتعلق بإنشاء المنطقة االقتصادیة الخالصة أو تعیین حدود میاھھا اإلقلیمیة والتي 
ً قانونیة انفرادیة رسمیة ذات منشأ  داخلي یمكن أن تترتب علیھا آثار على الصعید الدولي، تلك األفعال تعد أفعاال

ً ترتب التزامات جدیدة على الدولة ثالثة الذي قد یتعارض مع مبدأ من مبادئ القانون  تنشئ لصالح الدولة حقوقا
تھ تلك الدول الدولي القاضي بعدم جواز أن ترتب تلك األفعال أي نوع من االلتزام على الدولة الثالثة إال إذ قبل

ً ونص المادة  من  35، ودون الخروج عن نص المادة 1969من اتفاقیة فیینا لعام  34صراحة وبشكل كتابي عمال
ذات االتفاقیة التي تقضي بأنھ لیس للمعاھدات من أثر إال فیما بین األطراف المتعاقدة، ومن ھنا فإن االلتزام الذي 

تھ الدولة مصدرة لھ ومن ھنا فإن تلك األفعال ھي أفعال إعالنیة تعبر عن یطال الدولة الثالثة یبرز الحق الذي رتب
ً سواء أكانت ذات طابع تعاھدي أو عرفي مثل ما ھو الحال بالنسبة للمناطق االقتصادیة  وجود قواعد موجودة سلفا

      الخالصة التي تعد قواعد تتضمنھا صكوك دولیة مع كونھا من أصل عرفي. 
: األفعال االنفرادیة للدول، ھیئة األمم المتحدة، المجلد الثاني الجزء األول، نون الدوليحولیة لجنة القا –

 .415، 414ص ص –1998نیویورك وجنیف 
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استقرار االعتقاد  حیث المكون للقاعدة العرفیة والتكرار تواترال لثبوت عامل ،تحققھا

ً إیاھا القدرة على إدارة العالقات  لقاعدة العرفیةا ساعد على تطورمما  ،ھاتبإلزامی مانحا

إثـراء القاعدة العرفیة دون أن یطال األسلوب  الدولیة، ھذه الخاصیة التي أسھمت في

مكن القاعدة ما یعد ذات التغییر بمثابة تطور ، وإنوجوده ینھي أي تأثیر قدالتقلیدي 

        .)1(العرفیة من مواكبة التطورات التي تطال ظروف المجتمع الدولي المعاصر

  :الفرع الثاني
  ية.ــــــــاالتفـاقـات الدولية ومعالجتها لمسائل الحدود الدول  

  
ھي  االصیاغة التي تأتي بھ الرئیسیة للمعاھدات بغض النظر عنإن الوظیفة   

تنظیم العالقة القانونیة  منھا ھو یةاغ، والالتوفیق بین إرادات أشخاص القانون الدولي

ً ألحكام القانون الدولي ودون الخروج عنھا،  موضوع الحدود ویعد القائمة فیما بینھم وفقا

 ،المعاھدات من المعالجة عن طریقالقسط الوافي من بین المواضیع التي نالت الدولیة 

ً لما لھذا الموضوع من أھمیة الرتباطھ ً  بمبدأ السیادة الوطنیة نظرا ً، فكثیرا كما ذكرنا أنفا

ما اندلعت الحروب بین دول الجوار والسبب الرئیسي لذلك عائد لعدم دقة التحدید 

  .للحدود السیاسیةالجغرافي 

الحدودي بین الھند والسوابق الدولیة عدیدة في ھذا الموضوع منھا النزاع 

بإضافة لذلك الخالف القائم بین مصر والسودان حول تبعیة  ،وباكستان حول إقلیم كشمیر

مثلث حالیب، وكذلك أثیوبیا وإریتریا حول مثلث بادمي والنزاع الحدودي بین البحرین 

السنغال وموریتانیا وكذا العراق والكویت اإلمارات وإیران أرمینیا  ،ة قطرــودول

وذلك النزاع الحدودي بین المملكة العربیة السعودیة والجمھوریة العربیة  ،یجانوأذرب

جل ھذه النزاعات ، )2( الیمنیة، وكذا ھذه األخیرة ونزاعھا الحدودي وسلطنة عمان

                                                             
: الحدود الدولیة والمیاه اإلقلیمیة مفھومھا والقواعد المنظمة لھا، الندوة د/ حسین عبد الرحمن سلیمان –)1(

یة والجویة، مركز الدراسات والبحوث قسم الندوات واللقاءات العلمیة، جامعة العلمیة لتأمین المنافذ البریة والبحر
 .32، 30ص ص –2009نایف العربیة للعلوم األمنیة، اإلمارات العربیة المتحدة  أبو ظبي،

: التسویة القانونیة الدولیة لمنازعات الحدود، بین دول الجزیرة العربیة، د/ محمد بن سعید بن محمد كنعالت –)2(
 .181، 161ص ص –المرجع السابق
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سیاسة االستعماریة المنتھجة إبان كانت ناتج أصیل عن ال المتعلقة بتحدید الحدود وغیرھا

أن التخطیط ذوا أھمیة كبیرة من حیث مطابق الحدود على  لذلك نجد ،فترات االستعمار

إما بمعاھدة ذات ، )1( المرفقة  بعد أن یتم وصفھا بشكل دقیق على الخریطة ،الطبیعة

أو في قرار تحكیمي أو حكم قضائي دولي شریطة احتوائھ على  الصلة وتحدید الحدود

ل الحدود البحریة وكذا المسائقضیة  مثل ما ھو الحال في ،توضیح كتابي في ذات الوثائق

وجوب التقیید بما ورد  أوضحت محكمة العدل الدولیة اإلقلیمیة بین قطر والبحرین، أین

  .)2(المعقودة لذات الغایة معاھدة في ال

البیان  رقي فكرة البحرین رفضت االتفاق عدة مظاھر أو تسمیات حیث أخذای وقد

حیث أقرت  في قضیة الحال (الجرف القاري إیجھ) ،االتفاقیة الدولیة إلى مصاف المشترك

المشترك الموقع بین وزیري الخارجیة القطري  بأن البیان العدل الدولیة، محكمة

ً  ،25/12/1990 والبحریني بالدوحة بتاریخ ً دولیا حیث رفضت المحكمة حجج  یشكل اتفاقا

في الحق ولھما كاملة السیادة یتمتعان بال كلى الطرفینأساس أن المقدمة من البحرین، على 

ً لصیاغة التزاماھم الدولي، على أساس أنھ مونرختیار الشكل الذي یا القانون الدولي  ناسبا
                                                             

ً وعلى الخصوص  –)1( ً في عملیة تحدید الحدود فیما بین الدول المتصلة جغرافیا ً وأساسیا ً ھاما تلعب الخرائط دورا
 حدید، والتي أصبحت ذات أھمیة كبیرة في اآلونةتلك الخرائط المرفقة ونص معاھدة ذات العالقة وعلمیة الت

ً لتطور الوسائل المستخدمة لرسمھا، مما جنب العدید من  األخیرة لما تمتاز بھ من دقة في تحدید المعلومات نظرا
 ً الدول نزاعات نتیجة تفسیر المعاھدات أو تباینھا والخرائط لمرفقة من حیث المعلومات لتصبح بذلك بمثابة دلیال

ویساند نصوص المعاھدة، والسوابق الدولیة لنجاعة الخرائط التي أرفقت ونصوص اتفاقات نجد االتفاقیة یدعم 
، التي 1906الخاصة، بتحدید وتنظیم الحدود بین الدولة الخدیویة المصریة وبین تركیا إبان الخالفة العثمانیة عام 

والذي وقع  1925ة، وكذا میثاق لوكانو لعام أرست أحقیة مصر على منطقة طابا وراس الثقب والمنطقة الشمالی
إلى جانب سبع معاھدات من أھمھا معاھدة ضمان الحدود الفرنسیة األلمانیة واأللمانیة البلجیكیة بین كل من ألمانیا 

  حل النزاع الحدودي.لبین اریتریا وإثیوبیا  2000وفرنسا بلجیكا بریطانیا وایطالیا، واتفاق الجزائر الموقع في 
–: الحدود الدولیة والمیاه اإلقلیمیة مفھومھا والقواعد المنظمة لھا، نفس المرجعحسین عبد الرحمن سلیمان د/ –

 .35، 33ص ص 
المعروف عن األحكام التي تصدر عن جھات القضائیة أنھا ملزمة ألطراف النزاع فقط وعلى الرغم من  –)2(

نھا مصدر احتیاطي للقانون الدولي بحیث یستأنس بھا نسبیة األثر لتلك األحكام، إال أن أھمیتھا تبرز في كو
القاضي وكذا الخصوم ویسترشدون بھا بغیة الوصل إلى القواعد القانونیة التي من شأنھا أن تحقق لنا مبادئ 
العدالة واإلنصاف، على الرغم من عدم استشعارھا في نص معاھدة أو تواترھا كسلوك عرفي أو وجودھا كمبدأ 

امة للقانون، ومن ھنا فإن األحكام التي تصدرھا ھیئات القضاء الدولي وعلى رأسھا محكمة العدل من المبادئ الع
الدولیة في فصلھا في النزاع المعروض علیھا، أو تلك اآلراء االستشاریة تؤدي إلى نشوء سوابق قضائیة 

  یستوجب الرجوع إلیھا في القضایا المماثلة. 
–دود الدولیة والمیاه اإلقلیمیة مفھومھا والقواعد المنظمة لھا، نفس المرجع: الحد/ حسین عبد الرحمن سلیمان –

 .39ص
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الذي عن طریقھ تفصح  في االتفاق،الدولة الطرف  ھتم بجوھر االلتزام الذي ترتضى بھی

محكمة العدل الدولیة إلى أكثر  تبل ذھب ا الصریح بااللتزام بنصوص االتفاقعن رضاھ

من ذلك، إلى حد اعتبار التصریحات الفردیة والمزدوجة مثل ما ھو الحال بالنسبة لقضیة 

ً على أنھا التزام فردیةالصادرة بصفة وكذا التعھدات  ،الند بین الدانمارك والنرویججرین  ا

ً قانونی         .)1( في مواجھة الدولة المصدر لھ ا

  :الفرع الثالث
  مبادئ العدالة واإلنصاف كوسيلة لحل المنازعات الحدودية.

التي یلجئ إلى  ،)2( تعد قواعد العدالة واإلنصاف من بین الوسائط القانونیة  

تلك القواعد لعبت حیث  القاضي الدولي بغیة الوصول إلى حل للنزاع المعروض أمامھ،

ً بمكان في حل النزاعات الدولیة، وتعد دول  ً ھاما العالم الثالث من أكثر شرائح دورا

ً لمبادئ ،أشخاص القانون الدولي  في سعیھا لتصحیح األوضاع ة واالنصافلاالعد استنادا

المسیحیة على  د تم تأسیسھا إبان الھیمنة أوروبیةالقانونیة الدولیة، كون أغلب تلك القواع

عدالة واإلنصاف في ، وعلى الرغم من الدور الكبیر الذي تلعبھ قواعد الالقات الدولیةالع

  .التوصل إلى الحلول الكفیلة بوضع حد للنزاعات الدولیة

                                                             
: الحدود الدولیة والمیاه اإلقلیمیة مفھومھا والقواعد المنظمة لھا، نفس المرجع د/حسین عبد الرحمن سلیمان –)1(

 .37، 36ص ص –
من على قواعد القانون بوجھ عام، وقد تعد مبادئ العدالة واالنصاف وصفا من الوصاف العامة التي تھی –)2(

أشارت لجنة القانون الدولي في تعلیقھا على مشروع المواد التي قامت بإعدادھا بشأن التوارث الدولي في غیر 
مسائل المعاھدات، إلى القول بأن الصفة األكثر غلبة على مبدأ اإلنصاف ھي أنھ عنصر موازنة وعامل 

لیة الربط بین مال الدولة المنقول وبین االقلیم، فمبدأ اإلنصاف یتیح أكبر قدر تصحیحي یراد بھ الحفاظ على معقو
ممكن من الحصانة في تفسیر مفھوم المال المرتبط بنشاط الدولة كما یكسبھ معني مقبول، وھو األمر الذي یكشف 

ً من أوص   اف القانون.بجالء عن نظرة لجنة القانون الدولي إلى مبادئ العدل واإلنصاف باعتبارھا وصفا
أنھ أیا ما كان التسبیب  1969وھذا عندما قررت في حكمھا في قضیة الجرف القاري ببحر الشمال عام 

القانوني الذي یصوغ القاضي ألحكامھ یجب أن تكون عادلة، وھو ما یعني بالضرورة أن تكون منصفة ومن ثم 
ً فإنھ عندما نتحدث عن القاضي الذي یقیم العدل عند إعالنھ لحكم  ً موضوعیا القانون، فإن ذلك یعد في ذاتھ مبررا

ً ألحكامھا، ألن ثمة من قواعد القانون  لقراراتھ، لیس على أسس تجاوز نصوص القانون وإنما على أسسھا ووفقا
ً بتطبیق مبادئ العدل واإلنصاف  في ھذا المجال ما یقتضي تطبیق مبادئ العدل واإلنصاف، وال یكون األمر متعلقا

  ویل المحكمة لسلطة الفصل في النزاع على أساس تلك المبادئ.ختالتي یتفق فیھا أطراف النزاع للة أي في الحا
القانون الدولي بین االستقرار والعدالـة، مركز الكتاب األكادیمي، الطبعة األولى، عمان  د/ یوسف عطاري: –

 . 50، 49ص ص –2016األردن، 
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موض واإلبھام، الرتباط یبقى مفھوم العدالة من بین المفاھیم التي یكتنفھا الغإذ 

على والقیم األدبیة التي تمتاز في كونھا متعددة المضامین، مما یصبغ  ذات المصطلح

والذي ینعكس  ،على قواعد القانون الدولي العامبذلك ؤثر فكرة العدالة صفة النسبیة م

ً منالمسائل الدولیة المطروحة، و التعاملة في تمدعلى الحلول المع بدوره ً  ھاجاعال  أحكاما

      .)1( متباینة األوجھ من حیث الصیاغة والتطبیق

  :نيالثا  المبحث
  ية.ــــــــالسبل الكفيلة بفض النزاعات الدول

  

المعلوم أن الدولة تقوم ببناء كیانھا باعتبارھا منظمة سیاسیة داخل حدودھا على   

أرض تتبعھا دون الخروج عن ذلك الحیز، إذ یتم اإلشارة إلیھا على الخرائط وعلى الواقع 

ومنھا یمكن القول أن العالقة بین  نظام متفق علیھ،بحیث یتم تثبیت الحدود بین الدول وفق 

، لذا یعد ثبات حدود الدولة تابعة لھا تظھر في السمة الخاصة بالسیادةالدولة واألرض ال

ً ل في مسائل األمن القومي كبیرة ما لھ من أھمیة ووحدة ترابھا من بین األولویات نظرا

ألي دولة كما تعد واحدة من بین األسباب الرئیسیة لنشوب الحروب في العالم، لذا كان 

م الحدود بشكل نھائي بین الدول وإیجاد سبل رسمن الضروري بما كان العمل على 

  قانونیة كفیلة بفض النزاعات في حالة ما إذا نشبت.

اعتمدت الدول في بناءھا لصرح العالقات الدولیة داخل المجتمع الدولي على   

جملة من األسس، استوجب على الدول مراعاتھا والوقوف عندھا وھذا حفاظ على 

استمرار العالقات وبقائھا قائمة بین مختلف أطیاف المجتمع الدولي، ومن أبرز تلك 

لمیة ألي نزاع قد یشب فیما بینھا في إطار المبادئ نجد إلتزام الدول اعتماد الحلول الس

                                                             
وللتطبیق ھذه القواعد یستوجب على قاضي المحاكم القضاء الدولي التأكد من عدم وجود قاعدة قانونیة  –)1(

صالحة لحل النزاع المطروح أمامھ یمكن االلتجاء لھا، بإضافة إلى ارتضاء أطراف النزاع اإلحالة إلى قواعد 
تفویض ھنا من بین أھم المسائل التي تلجأ العدالة واإلنصاف من أجل الوصول إلى حل للنزاع المطروح، إذ یعد ال

إلیھا محاكم التحكیم كإجراء العتماد قواعد العدالة واإلنصاف، وال یوجد ما یمنع القضاء الدولي من االلتجاء إلى 
  مثل ھذه القواعد.   

–نفس المرجع : الحدود الدولیة والمیاه اإلقلیمیة مفھومھا والقواعد المنظمة لھا،د/ حسین عبد الرحمن سلیمان –
 .40ص 
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بقاء تلك العالقات العالقات القائمة، بأن تبتعد كل البعد عن أي تصرف من شأنھ أن یھدد 

ً على السلم واألمن  وینھي وجودھا، كالتھدید باستخدام القوة أو استخدامھا مما ینعكس سلبا

   الدولیین (المطلب األول). 

القات مع بعضھا البعض بغض النظر عن طبیعتھا من إن أمر دخول الدول في ع  

ً ما تكون نقطة خالف فیما بینھا ااألمور الحتمیة المنتظر وقوعھا، وھذه العالقات غ لبا

ً لقیامھا على أساس المصلحة البحت، ً یكون الخالف یمكن أن ھذا  نظرا للتطور محال

ً اج ً فعالوجھة نظرھا، دمن الدول تقف موقف المتعصب  عال والتفاقم ألوضاع إلى التأزم با ا

مسلح، لیصبح من الضروري اعتماد سبل یمكن عن  نزاعمما یزید من نسب نشوب 

أو التھدید  القوةاستخدام دون اللجوء إلى  ة للنزاعسلمی ولحلالوصول إلى طریقھا 

  (المطلب الثاني). باستخدامھا

  : األول  المطلب
  ية.ـــــــالمبادئ العامة الناظمة للعالقـات الدول

  
إن فكرة استقرار العالقات الدولیة من بین أسمى األھداف التي یسعى إلیھا   

التي أوكلت لھا مھمة صون السالم  وعلى رأسھا ھیئة األمم المتحدة ،المجتمع الدولي

ً وق ذلك ومن أجل تحقی ،الدولیینواألمن   الھیئة منح ،)1(المیثاق" من 2الماد "نص عمال

التي تھدد  ،تمنع األسباب التي من شأنھا أن تدابیر الجماعیةجملة من ال القدرة على اعمال

تسویة المنازعات  بغرضببذل أقصى الجھد  ھما،إزالتتعمل على و السلم واألمن الدولیین

مع تجنب جمیع األعمال العسكریة بما في ذلك  ،والخصومات بین الدول بالطرق السلمیة

ع یشجت مع الحلول السلمیة للنزاعات الدولیة، عرقلةالتي من شأنھا  ،األعمال العدائیة

  ركیزة العالقات الدولیة.التي جعل منھا المجتمع الدولي على صیاغة جملة من المبادئ 

  

                                                             
  ، الفصل األول المتعلق بمقاصد الھیئة ومبادئھا، ھیئة األمم المتحدة، المرجع السابق.میثاق األمم المتحدة –)1(

–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter5.shtml 
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  : الفرع األول
  ي نزاع دولي.فالحلول السلمية  اللجوء إلى  ب  الدول  لتزامإ

  
إن الغایة الرئیسیة التي من أجلھا تم إنشاء ھیئة األمم المتحدة ھو الحفاظ على 

 یحفظالسلم واألمن الدولیین، وذلك عن طریق تجنیب المجتمع الدولي ویالت الحروب بما 

 ھیئة علىال ھو اعتمادلتحقیق ذلك لوالوسیلة المثلى  ،إلنسانیة جمعاءألمن والسلم لا

التعاون  نفس الوقت تعمل على تعزیزفي و ،النزاعات شوبھاالوسائل التي من شأنھا منع ن

قواعد القانون ر مما ینعكس إیجاب على تطو ة والسیاسیة،سین الدبلوماادیالدولي في المی

التي من و ،السلمیة تسویة المنازعات الدولیة بالطرقالدولي وتدوینھ، خاصة بما یتصل ب

ً ألي تبریر شأنھا أن تضع ح وفي ھذا نص میثاق األمم ، باللجوء إلى الحر شرعیةدا

ً للسلم واألمن أو یعمد إلى التأكد إذا كان ھناك تھدیدعلى أن مجلس  39المتحدة في مادتھ  ا

اإلخالل بھما أو وقوع عدوان، على أن یتخذ مجلس األمن بشأن ھذه المسائل ما یراه 

ً من توصیات، حیث یقوم مجلس  األمن كخطوة أولى بتكییف الوضع ومنحھ مناسبا

ً للسالم أو یخل )1( الوصف المالئم یتناسب وخطورتھ ، والبت في ما إذا كان یشكل تھدیدا

    .   )2( بھ ویصدر في حقھ التوصیات المناسبة للتعامل مع الموقف أو النزاع

                                                             
ثاق على حالة الحرب من المی 39في ھذا الصدد نجد أن مجلس األمن قد استخدام سلطتھ وطبق نص المادة  –)1(

فقد تدخل المجلس،  1964األھلیة، وكذا االضطھاد التي القتھا طائفة القبارصة األتراك في جزیرة قبرص عام 
مارس من نفس العام لیكیف بھ الوضع في الجزیرة بأنھ " تھدید للسلم واألمن الدولیین  4وأصدر قراره بتاریخ 

ً على منطقة شرق البحر الم توسط، وإذا لم تتخذ السلطات القبرصیة إجراءات سریعة من أجل وانھ یشكل خطرا
إعادة النظام واألمن ووقف أعمال العنف وإراقة الدماء فإن مجلس األمن قد یتخذ تدابیر أخرى أكثر شدة"، ثم 

  تضمن القرار تكوین قوة تابعة لألمم المتحدة تكلف بحفظ السلم في قبرص وذلك بعد موافقة الحكومة القبرصیة.
صور التدخالت الدولیة السلبیة وانعكاساتھا على الساحة الدولیة،  د/ سامح عبد القوي السید عبد القوي: –

 . 149، 148ص ص –2015مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، بیروت لبنان، 
ع إذ یحمل النزاع معنى من المقرر أن ادعاء دولة ما لمر على دولة انكرتھ یجعل أطراف أمام نزا –)2(

الخصومة، في حین أن الموقف ھو عبارة عن حالة عامة تنطوي على مشكالت سیاسیة تتصل بالمجتمع الدولي 
أكثر من اتصالھا بالطراف فیھ، وقد أورد المیثاق مصطلح الموقف دون توضیح أو تعریف محدد لھ غیر أن 

ً ما یكون الموقف متعدد األوجھ  المالحظ قدرة األطراف فیھ أن تشترك في التصویت على خالف النزاع، وغالبا
واألصعدة كما قد یؤدي استمراره إلى استعمال القوة ومن جھة أخرى قد یكون أطرافھ أكثر من النزاع، األمر 

  الذي یتطلب حلھ عن طریق عقد مؤتمر.
شأنھ أن یعرض وبالتالي یستطیع مجلس المن أن یضع یده مباشرة على المواقف ألن استمرارھا من 

التي وردت بشأن النزاع المھدد=  33السلم واألمن الدولیین للخطر، ونالحظ من نصوص المیثاق وخاصة المادة 
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 ،العالميھ اإلخالل بالسالم نع أعمال العدوان وغیرھا من أوجمتأن  یمكنھا كما

 دولي وتسویتھ عازوضع نھایة ألي ن اللجوء إلى الوسائل السلمیة بغیةالدول على ع یتشجب

المسؤولیة  الھیئةیضع المیثاق على عاتق  حیث بما یخدم العدالة الدولیة والقانون الدولي،

بشكل ودي، ھ توجیھ أطراف النزاع إلى الوسائط القانونیة المناسبة لحل الرئیسیة بھدف

إما بالوسائل الدبلوماسیة أو بالطرق ھ أن تلتمس حلالنزاع في  طرافأللفیما بعد سنى لیت

  .)1(القانونیة ولھا في ذلك حریة االختیار

وفق  ،الدولیین للخطر والسلم األمن یعرض في حال ما إذ كان استمرار النزاعو

جسد اقتناع الھیئة  قد، 1982ما تم التأكید علیھ في إعالن مانیال لألمم المتحدة لعام 

مع وجوب  ،بضرورة اعتماد ھذا اإلعالن بشأن تسویة النزاعات الدولیة بطرق السلمیة

 ن شأنھ أن یسھم في وضع نھایة لحاالتبذات المبدأ في العالقات الدولیة، والذي مالتقید 

توترات على تخفیف ال مما یساعد ،)2( في العالقات الدولیة اللجوء إلى القوة أو التھدید بھا
                                                                                                                                                                              

=للسلم واألمن الدولیین، وتطلبت بادئ ذي بدء حلھ بالوسائل السلمیة لم تذكر بشأن المواقف وبالتالي نستطیع 
یتولى مباشرة النظر فیھ دون أن یثور الجدل الذي عالجتھ المادة  القول أننا إذا كنا بصدد موقف فھنا مجلس األمن

بشأن النزاع، وذلك ألن الموقف بحد ذاتھ یعرض السلم واألمن الدولیین للخطر وبذلك یصبح مجلس األمن  33
ً في المواقف الدول یة ھو من یتولى النظر في النزاعات التي تھدد السلم األمن الدولیین للخطر، كما ینظر أیضا
ً سلطة تقریر متى یعتبر األمـر نزاع ومتى یعتبره موقف دولي.   ومدى تأثیرھا على االستقرار، ویعود إلیھ أیضا

ص  –الحروب األھلیة وآلیات التعامل معھا وفق القانون الدولي، المرجع السابقد/ محمد محمود منطاوي:  –
 .304، 303ص 

ة مبكرة ومنصفة لمنازعاتھا الدولیة بأي من الوسائل التالیة: تلتمس الدول بحسن نیة وبروح تعاونیة تسوی –)1(
التفاوض، أو التحقیق أو الوساطة أو التوفیق أو التحكیم أو التسویة القضائیة، أو اللجوء إلى الترتیبات أو 

طراف المنظمات اإلقلیمیة، أو بأي وسیلة سلمیة أخرى تختارھا ھي ذاتھا، بما في ذلك المساعي الحمیدة وعلى األ
  التماس التسویة المذكورة شریطة  االتفاق على الوسیلة السلمیة التي تتالءم وظروف ومعطیات النزاع وطبیعتھ. 

نوفمبر  15، الدورة السابعة والثالثون، إعالن مانیال بشأن تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة –
  .409ص –یة العامة، ھیئة األمم المتحدة، اإلعالنات واالتفاقیات الواردة في قرارات الجمع1982

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/419/80/IMG/NR041980.pdf?OpenElement 

ً للقوة التي تفرض على الدول من استخدامھا وھذا  –)2( یعني مفھوم القوة بشكلھا المطلق لم یتضمن المیثاق مفھوما
، غیر تلك التي یعني بھا االستخدام القوة غیر المشروعة بشكل مباشر ضد سالمة األراضي أو االستقالل 

م من أن المیثاق لم یحرم الحرب بین الدول السیاسي ألیة دولة وعلى وجھ ال یتفق ومقاصد المیثاق، وعلى الرغ
منھ بعدم إستخدام القوة أو التھدید باستخدامھا في  2/4بصورة واضحة إال أنھ طالب الدول بموجب المادة 

استخدام القوة  –العالقات الدولیة، ومن ھنا ینصر مفھوم القوة لیشمل استخدامھا أو التھدید بھا في ما یأتي:
میع أنواعھا البریة والبحریة والجویة والصاروخیة والنوویة والكیمیاویة وغیرھا من المسلحة العسكریة بج

 ن موافقتھا وإن لم تستخدم القوةدخول أفراد وأشخاص أراضي دولة بدو –األسلحة الخطرة منھا وغیر الخطرة،
 =ولة مھینة بذاتغلق المضائق الدولیة بوجھ سفن د –الحصار البحري العسكري السلمي أو المسلح، –المسلحة،
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ً بذلك سیاسة التعاون والسلم، تحت مظلة احترام استقالل جمیع الدول الدولیة مشجع ا

ً بذلك دور األمم كما  ،حیث تختار الدول الوسیلة المناسبة لتسویة أي نزاع وسیادتھا معززا

ً  نشوب المتحدة في منع ً على  ،المنازعات الدولیة وتسویتھا سلمیا األمر الذي ینعكس إیجابا

  .)1(وإنماء العالقات الودیة  الدولیین والسلم األمنمظاھر تعزیز 

من المیثاق لمجلس األمن مھمة السعي إلى تسویة  33كما أوكلت المادة 

على أن تعزز الدول دور المجلس في االضطالع  المنازعات الدولیة بالطرق السلمیة،

بمسؤولیتھ على نحو كامل وفعال، شریطة أن تكون الدول على درایة وبینة من التزاماتھا 

السلمیة الذي ھي طرف فیھ إذا ما أخفقت في تسویتھ بالوسائل  ،في أن تحیل النزاع

إلى أي نزاع أو األمن مجلس على أن تلفت انتباه من المیثاق،  33المشار إلیھا في المادة 

ألھلیتھ على توظیف المجلس  ، مما یساعد)2(موقف من شأنھ أن یفضي إلى احتكاك دولي

                                                                                                                                                                              
انتھاك المیاه اإلقلیمیة والجویة لدولة من قبل قوات  –أو بصورة عام وغلق األجواء ضد طائرات دولة ما،=

تزوید المتمردین والعصابات والمیلیشیات والمعارضین في دولة ما باألسلحة وأموال ضد الحكومة  –مسلحة،
  تشجیع االضطرابات داخل الدولة.–تأثیر على النظام السیاسي،ال–التأثیر على النظام االقتصادي للدولة،–القائمة،

نظریة المنظمة الدولیة الجزء األول، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، د/ سھیل حسین الفتالوي:  –
 .226، 223ص ص –2016عمان األردن، 

ً تسوى المنازعات الدولیة على أساس مبدأ تساوي الدول في السیادة  –)1( ً لحریة االختیار بین الوسائل ووفقا وفقا
ً لمبادئ العدالة والقانون الدولي، كما یعد كل لجوء  لاللتزامات المضطلع بھا بموجب المیثاق األمم المتحدة ووفقا
أو قبول ألسلوب من أسالیب التسویة المتفق علیھ من قبل الدول بشكل حر بصدد وضع حد للنزاع الراھن أو 

ً ومبدأ تساوي الدول في السیادة، على أن  المستقبلي شریطة ً فیھ، ال یعتبر متنافیا أن یكون ذات الدول أطرافا
تواصل الدول األطراف في النزاع التقید في عالقاتھا المتبادلة بالتزاماتھا التي تضطلع بھا بموجب المبادئ 

قلیمیة، وغیرھا من مبادئ القانون الدولي األساسیة للقانون الدولي المتعلقة بسیادة الدول واستقاللھا وسالمتھا اإل
  المعاصر المعترف بھا على وجھ العموم.

  .409ص –، الجمعیة العامة، المرجع السابقإعالن مانیال بشأن تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة –
– Philippe Chrestia: Relations Internationales, Préparer les TD et réviser les examens 
avec des fiches de synthése, PANORAMA du Droit, Levallois-Perret Premier cycle, 
Studyrama, 2004, Page 96. 

وقد أبرزت نصوص المیثاق الطرق التي یمكن من خاللھا مجلس األمن من أن یضع یده على النزاع أو  –)2(
من المیثاق على "أن مجلس األمن أن یفحص أي  34دة الموقف الذي یھدد األمن والسلم الدولیین، حیث نصت الما

منھ على أن " لكل  35نزاع أو موقف من شأنھ أن یعرض للخطر السلم واألمن الدولیین"،  كما نصت المادة 
عضو من األمم المتحدة أن ینبھ مجلس األمن والجمعیة العامة إلى أي نزاع أو موقف.، كما لكل دولة لیست 

دة أن تنبھ مجلس األمن أو الجمعیة العامة إلى نزاع تكون طرفا فیھ، إذا كانت تقبل مقدما في عضو في األمم المتح
  خصوص ھذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص علیھا في ھذا المیثاق".                                      

ص –لقانون الدولي، المرجع السابقالحروب األھلیة وآلیات التعامل معھا وفق اد/محمد محمود منطاوي:  –
304 ،305. 
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ً في تقصي الحقائق،  على االستعانة باألجھزة الفرعیة المنشأة من قبل الھیئة في  مشجعا

     أدائھ لمھامھ المنصوص علیھا في المیثاق بغیة تعزیز األمن والسلم الدولیین.

  : الفرع الثاني
  ها.استعمالعدم اللجوء إلى القوة في العالقـات الدولية أو التهديد ب

  
ً بذلك الدول  ،یعد من بین أھم المبادئ التي صاغھا میثاق األمم المتحدة    مشجعا

ً على االمتناع في عالقاتھم الدولیة، عن التھدید باستخدام الق األعضاء  ةوفي الھیئة جمیعا

وعلى أي وجھ آخر  ،سالمة األراضي أو االستقالل السیاسي ألیة دولة ضد أو استخدامھا

بدأ في العالقات والغایة من اعتماد المیثاق مثل ھذا الم، )1( ال یتفق ومقاصد األمم المتحدة

  .)2( ة للمنازعات الدولیةالمتعلق بالتسویة السلمی تعزیز المبدأ السابق الدولیة ھو

                                                             
لم یرد تعریف قانوني واضح للتھدید باستخدام القوة وفق نصوص المیثاق، إال أنھ خول لمجلس األمن فحص  –)1(

:ً   الحاالت التي یمكن أن تصنف على أنھا حالة من حاالت التھدید باستخدام القوة، منھا مثال
یھ دولة أخرى بأنھا ستقوم بضربھا أو الھجوم علیھا، وال یعتد بأقوال صدور بیان رسمي من دولة تھدد ف -

  الصحف واإلذاعات إال إذ رافق ذلك عمل واقعي یقوم على التھدید.
  توجھ القوات المسلحة لطرف أو لطرفین نحو مناطق محددة یتم التقاء القوات المسلحة بھا. -
  الطرفین وقطع العالقات االقتصادیة والتجاریة.سحب السفراء أو البعثات الدبلوماسیة من طرف أو  -
تھیئة أجواء الحرب واتخاذ قرارات داخل الدول المتنازعة یستشف منھا التحضیر للحرب، أو أن تتخذ  -

  اإلجراءات قصد الدخول في صراع عسكري مسلح.
  حشد الدول لقواتھا على حدود الطرف األخر أو توجھ رؤوس صواریخھا نحو الطرف األخر.     -
: القانون الدولي العام في السلم، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان د/ سھیل حسین الفتالوي –

  .514، 513ص ص –2010األردن، 
ما في وسعھم من عون إلى األمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق  وستلزم بذلك على الدول األعضاء تقدیم –)2(

ً من  ھذا المیثاق في إطار العمل الجماعي، كما یمتنعون عن مساعدة أیة دولة تتخذ األمم المتحدة إزاءھا عمال
یقوم ھذا أعمال المنع أو القمع ویعمل ھذا المبدأ على تطبیق ھدف األمم المتحدة بحمایة السلم واألمن الدولیین، و

المبدأ على تطبیق ھدف األمم المتحدة بحمایة السلم واألمن الدولیین ویقوم ھذا المبدأ على عنصرین األول  إیجابي 
ً من أعمال المنع والقمع، ویتطلب ھذا المبدأ  بأن یقدم األعضاء المساعدة أیة دولة تتخذ بحقھا األمم المتحدة عمال

  في المساعدة تحقیق ما یأتي:
      All Members Shall Give.قدم المساعدة جمیع أعضاء األمم المتحدة. أن ی1
فحسب ولیس لدولة تعمل  Shall Give The United Nations. أن تقدم ھذه المساعدات لألمم المتحدة 2

  خارج األمم المتحدة وان كان عملھا مما یحقق السلم واألمن الدولیین.
ل دولة فال بفرض على دولة أن تقدم أكثر مما تقدر علیھ، لھذا ورد أیة . یرجع تقدیر المساعدات إلى إمكانیة ك3

  .                                                                                                  Every Assistanceمساعدة 
  =                             المنع أو القمع.عن تقدم أیة مساعدة للدول التي یتخذ بحقھا أعمال  Refrain. االمتناع 4
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یحظر  ،في الھیئةبین الدول األطراف  متبادل اتفاقي في صورة تعھدھذا جاء  كما

وعلى  ،عمل من شأنھ أن یساعد على ذلك بتحریم أي یھم االلتجاء إلى الحروبلع ھبموجب

في إحدى  تجسدتالتي قد و ،في العالقات الدولیة استخدم القوة أو التھدید باستخدامھا رأسھا

والغزو والحصار المسلح واالحتالل صور العنف التالیة كالقصف الجوي أو البحري 

المالحظ ھو صدور المیثاق من غیر أن ینص صراحة على تحریم  الحربي، غیر أن

 وا ذات النقصعوضغیر أن واضعو المیثاق االلتجاء إلى الحروب في العالقات الدولیة، 

مما  ،استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا في العالقات الدولیةالقاضي بتحریم مبدأ الب

  .)1( إشعال فتیل الحروب بین الدول یسمح بقطع الطریق عن أیة محاولة الغرض منھا

ً ل ً إیجابیا  وعلى رأسھا من أجلھا أنشئت أداء مھامھا التي في لھیئةكما یعطي دفعا

ن غیر دول مین المنع مسببتھا، أما تلك التي قد تنشأ بثالثة بأن تمنع نشوب حرب عالمیة 

وعلى رأسھا  ،ةممیجھزة األألل الرئیسیة مھمةال عالمیة فتقتصرأن تؤدي إلى حرب 

مع ، )2( حل مثل تلك النزاعات بالطرق السلمیةفي البحث عن السبل الكفیلة لمجلس األمن 

البحث عن أنعج الطرق التي من شأنھا أن تعزز وترسخ العالقات الودیة بین الدول 

شعوب حقوق متساویة فیما بینھا وعلى والعمل على تنمیتھا، والقائمة على أساس أن لل

لتعزیز السلم واألمن لمع االلتزام بأخذ التدابیر الالزمة  ،رأسھا حق تقریر المصیر

وألجل ذلك ربط المیثاق بین إنماء العالقات الدولیة وحق تقریر المصیر وأوكل الدولیین، 

                                                                                                                                                                              
: األمم المتحدة، الجزء األول، أھداف األمم المتحدة ومبادئھا، دار الحامد للنشر د/ سھیل حسین الفتالوي –=

  .178، 177ص ص –2011والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، 
  . 526، 525ص ص –السلم، المرجع السابق: القانون الدولي العام في / سھیل حسین الفتالويد –
: تسویة النزاعات حول األنھار األفریقیة، المكتب العربي للمعارف، الطبعة األولى،  د/ محمد فؤاد رشوان –)1(

 .14، 12ص ص –2015القاھرة مصر، 
ھو التعامل مع النزاعات والصراعات  Peaceful Settiementویقصد بالتسویة السلمیة للنزاع الدولیة  –)2(

الدولیة، دون اللجوء إلى العنف والحرب وذلك بالوسائل السیاسیة الدبلوماسیة أو القضائیة فالعالقات الدولیة لیست 
ً مستقرة، فقد یؤدي تعارض المصالح في غالب األحیان إلى قیام نزاعات وتقضي الحكمة بأن تسعى  دائما

ً وباألسالیب السلمیة المتعارف علیھا، وقد اتجھت الجھود الفقھیة وكذا السیاسیین  األطراف لتسویة النزاعات ودیا
إلى إحالل الوسائل السلمیة محل القوة في فض النزاعات الدولیة، وعقدت ألجل ذلك  19إلى أواخر القرن 

تفاقیات الالحقة لیضاف إلى ھذه األحكام ما تقرر في عھد العصبة وكذا اال 1907و 1899مؤتمري الھاي لعام 
  وما ورد في االخیر في المیثاق األممي.

  .525ص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –
  .12ص –: تسویة النزاعات حول األنھار االفریقیة، المرجع السابقد/ محمد فؤاد رشوان  –
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في القضایا السیاسیة  الدولي إلى أجھزة األمم المتحدة بما یحقق التعاون ،اممھمة تطویرھ

  .)1( واالقتصادیة واالجتماعیة

  ظمة للعالقـات الدولية.ا: مبادئ أخرى نالفرع الثالث

صاغھا القرار الصادر  ،بمنعزل عن مبادئ أخرىلم تأتي المبادئ سالفة الذكر    

الذي  ،1970 بتاریخ الفاتح من تشرین األول 2625عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

 التي تعد ،المتعلقة بالعالقات الودیة بین الدول وجوب التزام الدول بذات المبادئ یؤكد

حسن النیة أثناء تنفیذ االلتزامات  جب االحتكام إلىوتتسروح المیثاق ودعائمھ األساسیة 

ً بواجب الدول في التعاون مع بعضھا ، الدولیة قد تضمن من بین ھذه المبادئ مبدأ خاصا

خاصیة االستفادة من المزایا األعضاء للدول ادة الثانیة من المیثاق لمت احیث كفلالبعض، 

العضویة طالما یقومون بتنفیذ التزاماتھم التي أخذوھا على أنفسھم عن المترتبة  ،والحقوق

على أن تحترم فیھ السیادة الوطنیة لكل دولة  ،)2( بحسن نیة ،بموجب نصوص المیثاق

 وعلى قدر المساواة وباقي الدول أمام ما یقره القانون الدولي، بغض النظر عن مساحتھا

                                                             
 .517ص –العام في السلم، المرجع السابق: القانون الدولي د/ سھیل حسین الفتالوي –)1(
ھو اتجاه إرادة الدول األعضاء إلى تنفیذ التزاماتھم الواردة في  )Good Faith(ونقصد بحسن النیة  –)2(

المعاھدات الدولیة، وقواعد القانون الدولي العام بطواعیة ورغبة بما یحقق إنماء للعالقات الودیة واالبتعاد عن 
تعد قاعدة حسن النیة من المبادئ األساسیة التي یقوم علیھا النظام القانوني الدولي، فإن لم تقم إثارة المشاكل، إذ 

ً على أداء التنظیم الدولي  الدول األعضاء في المنظمات الدولیة بتنفیذ التزاماتھا بحسن نیة قد ینعكس ذلك سلبا
لعالقات دولیة ودول أخرى أال تلجأ إلى  لمھامھ على النحو المطلوب، والذي یفرض على الدولة أثناء إنشائھا

األسالیب المتناقضة أو آن تظھر بمظھر الدولة الحریصة الملتزمة في الوقت الذي تعمل فیھ على خالف ذلك، إذ 
  یفرض على الدولة أن تكون صادقة في النوایا تجاه الدول األخرى التي تلتزم معھا.

على أن ال تستغل ضعف الطرف األخر، لتضع عبارات وصیغ في المعاھدات ما یمكنھا من التنصل 
من التزاماتھا وقت ما شاءت أو أن تحقق عن طریقھا مصالح من شأنھا أن تخل بالتوازن المطلوب في االلتزامات 

تكن راغبة في ذلك مع امتالكھا إلرادة الدولیة المتبادلة، إذ یتطلب مبدأ حسن النیة أن ال تلتزم الدولة بشيء ما لم 
تسمح لھا بتنفیذ التزاماتھا بشكل كامل، وبالنظر ألھمیة مبدأ حسن النیة في العالقات الدولیة عدا ھذا المبدأ من بین 
احد أھم مبادئ األمم المتحدة حیث أولت الجمعیة العامة لمبدأ حسن النیة األھمیة الالزمة واعتبرت ھذا المبدأ 

  واجب على كل الدول أن تلتزم بھ أثناء تنفیذھا التزاماتھا الدولیة. بمثابة 
: القانون الدولي العام، مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة األولى، د/ أبو عبد الملك سعود بن خلف النویمیس –

  .322، 321ص ص –2014السعودیة، 
، 2012لدولیة ما بعد الحرب الباردة وحتى عام دور األمم المتحدة في تنظیم العالقات اد/ زیاد عطا العرجا:  –

  .89ص –2014أمواج لطباعة والنشر، الطبعة األولى، عمان األردن، 
  .524، 522ص ص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –
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أو ما تمتلكھ من مقومات بشریة وقدرات عسكریة أو مكانة اقتصادیة أو سیاسیة یمكن أن 

  .)1( تمیزھا عن باقي الدول

 ،)2( یة للدولفي الشؤون الداخلعدم التدخل على الھیئة  أن المیثاق قد فرض ماك

 مثل على المیثاق حكامأل ال سلطان ثیح للدولةالداخلي  باختصاصخاصة تلك المتعلقة 

تطبیق تدابیر القمع إجراءات  غیر أن ھذا المبدأ لیس بمقدوره أن یعطل ،تلك المسائل

وسیادتھا على أراضیھا  ةلذا فاحترام استقالل الدول ،من المیثاق الواردة في الفصل السابع

، )3( الداخلیة ھاشؤونباقي الدول عدم التدخل في بھا من مجاالت یوجب على وما یتصل 

                                                             
  السیادة وتفسیره على النحو التالي: لقد عمل القائمون على مؤتمر سان فرانسیسكو بتوضیح مبدأ المساواة في –)1(
) والتي تعرف بالسیادة إال أن فكرة المساواة في السیادة Legal Equality(أولھا مساواة الدول أمام القانون  -

ً المساواة في المقدرة  لیست بالمفھوم المطلق فھي ال تحجب عدم المساواة الفعلیة بین الدول وال تفرض أیضا
أكید لیست متساویة من حیث القدرة على ممارسة الحقوق والواجبات وبھذا تكون المساواة القانونیة، وھي بالت

لیست مجرد تقریر الحق لكل دولة بغض النظر عن حجمھا ومركزھا بین الدول، في التمتع بالحمایة القانونیة 
مساواة أنھا مجرد مساواة من نفسھا مع إتباع نفس اإلجراءات أمام أجھزة العدالة الدولیة إذ یمكن القول عن ھذه ال

  حیث الحصانة الدبلوماسیة والقانونیة على إقلیمھا.
  تتمتع الدول جمیعھا بالحقوق اللصیقة بالسیادة الكاملة. -
  احترام شخصیة الدول وسالمتھا اإلقلیمیة واستقاللھا السیاسي. -
  أن تؤدي كل دولة واجباتھا والتزاماتھا الدولیة بإخالص. -
حق كل دولة في أن تختار بحریة أنظمتھا السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة وأن تنفذ التزاماتھا  -

        الدولیة بحسن نیة.                                                                                                            
  .522، 521 ص ص–: القانون الدولي العام في السلم، نفس المرجعيد/ سھیل حسین الفتالو –
لقد ارتبطت السیادة بمفھوم الدولة منذ نشوئھا حیث عرفھا الفقھ التقلیدي بأنھا السلطة األصلیة العلیا  –)2(

ً بالصیغة التالیة وھي الصالحیة من صالحی ً، ویعبر عنھا أیضا تھا الالمحدودة والالمشروطة في أن تكون سیدا
ً أن یأتي مفھوم السیادة  لتصبح بذلك الدولة الوحیدة التي تستطیع أن تحدد صالحیاتھا الخاصة، لذا كان من لزاما
بشكل دقیق وواضح كونھ یضفي إلى عقیدة حق تقریر المصیر والدولة صاحبة السیادة ھي فقط المحددة 

الدولة من القانون الدولي التي لم تكن غیر لصالحیاتھا، لتصبح بذلك السیادة مصدر الصالحیات التي تستمدھا 
موجودة بل ال یوجد بھا األشیاء العلیا الموقوفة من قبل كیان أخر، لیجعل من الدولة سیدة نفسھا بإعدام أي تبعیة 
من وجھة نظر عضویة إذ ال یوجد فوق الدولة أیة سلطة ممنوحة بھذا الصدد من سلطة قانونیة، ومن جانب أخر 

عیة للقانون الدولي فالدولة ال تكون سیدة إال إذا خضعت مباشرة للقانون الدولي الذي تتلقى منھ ال ننفى التب
  صالحیاتھا.

ص ص –، القاھرة1999: قانون العالقات الدولیة، ترجمة نور الدین اللباد، مكتبة مدبولي، الطبعة د/ غى آنییل –
36 ،37  . 

یعتبر التدخل االنساني من بین الموضوعات التي أخذت تشغل مساحة كبیرة بین أوساط المجتمع الدولي،  –)3(
وھذا الرتباطھ ومواضیع مھمة في القانون الدولي كمبدأ عدم التدخل والسیادة الوطنیة للدول، وقد ظھرت معالم 

كمبدأ دولي وارتبط ذلك الحق السیادي  التدخل في المجتمع الدولي على صعید العالقات الدولیة، قبل ظھوره
للدول باللجوء إلى الحرب، وھو ما یعلل اقتران اللجوء إلى التدخل بأیة قاعدة قانونیة دولیة، واستمر ذلك إلى 

حیث ظھرت عدد من القواعد القانونیة الي تؤید التدخل ألسباب إنسانیة، وخالل =   19غایة منتصف القرن 
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ً بذلك الدول من فرض ھیمنتھا وإرادتھا  حریة  مما یمنحھا ،على مثیالتھا من الدولمانعا

الدول كافة ، على أن تنصب جھود أوسع في اتخاذھا للقرار الذي ینسجم ورغباتھا

ً العون الالزم للمنظمة  األعضاء على تقدیم لنصوص المیثاق، لفي أي عمل تتخذه إعماال

حمایة مع االمتناع عن مساعدة أیة دولة یتخذ في حقھا إجراء من إجراءات المنع أو القمع 

  .)1( للسلم واألمن الدولیین

 الھیئة فياللتزام الذي یطال الدول األعضاء أن ذات اوالشيء المالحظ ھنا ھو 

یمتد أثره للدول غیر  ،عملیة حفظ وصون السلم واألمن الدولیین أثناء األمم المتحدة

في أن ال تخالف تلك الدول غیر األعضاء فیھا  األعضاء ومن أجل ھذا تحث الھیئة

ألعضاء بالھیئة ، وبناء على ذلك تلتزم الدول غیر امبادئ بقدر ما تقتضیھ الضرورةال

األمم المتحدة بحفظ السلم واألمن  ھیئة عملالعمل وفق بنود المیثاق، والمحدد لعلى 

، )2( األمم المتحدة ھیئةوالمبادئ التي أنشئت من أجلھا الدولیین الذي یعد من أھم األھداف 

                                                                                                                                                                              
ً واسع بتأیید عدد من فقھاء القانون الدولي (الفقیھ فوشي القى مبدأ ال 20=القرن  تدخل اإلنساني رواجا

Fauchiile  وشویل ،Sowell والفقیھ ماندلسوم ،Mandelstom وسیفریادس ،Seferiades والفقیھ لوفرو ،
Le fure والفقیھ موسلر ،Moslerیر في ) وكذا الدول لھ، وخاصة الدول األوروبیة التي كان لھا الدور الكب

بلورة ھذه الفكرة من خالل تكرار استخدامھا ضم وقائع دولي على أساس أن الدولة قد تسيء استخدام حقوقھا 
السیادیة، عن طریق معاملة األفراد الخاضعین لسلطاتھا سواء أكانوا من مواطنیھا أم من األجانب معاملة غیر 

ً للتدخل. ً قانونیا   إنسانیة، مانحة بذلك لنفسھا مبررا
: التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام، منشورات الحلبي الحقوقیة، د/ محمد غاري ناصر الجنابي –

  .35، 21ص ص –2010الطبعة األولى، بیروت لبنان، 
: التدخل اإلنساني بین میثاق األمم المتحدة والتطبیق العملي، دراسة د/ أنس أكرم محمد صبحي العزاوي –

 . 6، 5ص ص –2009، الطبعة األولى، عمان األردن، مقارنة، دار الجنان
یقوم ھذا المبدأ على عنصرین األول ایجابي والمتمثل في تقدیم المساعدة الالزمة للھیئة، أما العنصر السلبي  –)1(

فیتجسد في االمتناع عن تقدیم أي نوع من المساعدة ألیة دولة اتخذ في حقھا تدبیر من تدابیر القمع والذي یتطلب 
  اعتماد ما یلي:

  أن تقدم المساعدة من جمیع الدول األعضاء باألمم المتحدة. -
  أن تقدم ھذه المساعدة لألمم المتحدة فحسب،  -
أن یرجع تقدیر حجم المساعدات إلى إمكانیة الدول، فال یفرض على الدول تقدیم ما تقدر علیھ لذا جاءت صیاغة  -

  النص بلفظ " أیة مساعدة". 
 ن تقدیم أیة مساعدة للدول التي یتخذ في حقھا تدابیر المنع أو القمع.االمتناع ع -
  .526، 525ص ص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي  –
: أمن الخلیج العربي وآفاق المستقبل، المجموعة العربیة للتدریب والنشر، الطبعة د/ محمد صادق اسماعیل –

 .41، 38ص –، مصر2014 األولى،
 . 526ص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)2(



            .المتابعة  الجزائيــــةالتدابير االتفـاقية الرامية لحل النزاعــات الدولية ونظم إدارتها بما يكفـل   :الثانيالباب  
 .الدولية بالطرق السلمية النزاعات طرق حل ضبط الحدود وتعزيز الفصل األول:                            .

214 

 

على أن " تعمل الھیئة على أن تسیر الدول غیر األعضاء فیھا  2/6حیث نصت المادة 

على ھذه المبادئ بقدر ما تقتضیھ ضرورة حفظ السلم األمن الدولیین، ھذا النص ألزم 

األمم المتحدة من خالل أجھزتھا المختصة أن تعمل على أن یكون سلوك الدول غیر 

ً والمبادئ الواردة في المادة سالاألعضاء  فة الذكر، وذلك في حالة ما إذا كانت فیھا متفقا

وھذا النص بالمقابل ال یفرض  ،تلك المبادئ تقتضیھا ضرورة حفظ السلم واألمن الدولیین

على الدول غیر األعضاء التزامات قانونیة ألنھ من الناحیة القانونیة، إذ تعتبر ھذه الدول 

ً بمبدأ نسبیة ا   .)1(لمعاھدات غیر ملزمة بأحكام المیثاق كقاعدة عامة عمال

  :المطلب الثاني
  ية.ــــــــنزاعات الدولـــالطرق الدبلوماسية الكفيلة بحل ال

 

قد تكون  والنزاعات التي بوسعت ھیئة األمم المتحدة جاھدة إلى منع نشوب حر  

على  وغیر األعضاء ، وذلك عن طریق حث الدول األعضاءلحرب عالمیة ثالثة فاتحة

مما تمكنھم من إدارة النزاع إدارة سلیمة  ،كخطوة أولى اعتماد الطرق الدبلوماسیة

ذلك اعتمدت الھیئة  تحقیقللوحل ینھیھ، إلى  بھ والوصولھ عقباتعلى تخطي  ساعدھمی

التي صاغت المعاھدات تجسد في والم ،لمثل تلك الغایةمالئمة  القانونیة األكثراألداة  على

التي من شأنھا أن تبعد ناقوس الحروب عن العالقات  ،اإلجراءات والتدابیرجملة من 

  .وتطبعھا بالسلمیة الدولیة

التي  ،بجملة من التدابیر أبرزھا المفاوضات یةالسلمالحلول ركائز  تتعززقد و

ع الدولي دفع األطراف المتخاصمة للوصول إلى حل یرضى یمكن عن طریقھا المجتم

من إنھاء النزاع القائم خدمة للسلم بشكل یمكن األطراف  ةإرادالطرفین، تحترم فیھا 

  .(الفرع األول)واألمن الدولیین 

ً إجراء  ال تقتصر الحلول السلمیة على المفاوضات فحسب بل تشمل أیضا

ً في عملیة الوصول إلى حل نھائي للنزاع القائم المساعي الحمیدة،  ً ھاما التي تلعب دورا

                                                             
 .169ص –األسانید القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي، المرجع السابقد/ مصطفى أبو الخیر:  –)1(
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لدولي إلى محاولة جمع توجھات األطراف بین الدول، تعمد فیھا أشخاص القانون ا

لھذا النزاع نھائي لوصول إلى حّل ا لمن أج القائم، مـع العمل النزاع المختلفة حول طبیعة

  (الفرع الثاني). 

نجد إجراء الوساطة، الذي یعمد إضافة إلى اإلجراءات الدبلوماسیة السابقة 

بین األطراف، إال أن ھذا النمط من  القائمین فیھ إلى التوصل إلى حل نھائي للنزاع القائم

وضع حٍد طرق كفیلة لفي إقناع األطراف على انتھاج  ،اإلجراءات یختلف عن سابقیھ

  .)الفرع الثالث(للنزاع الدولي 

في أي نزاع دولي على إرادة األطراف فیھ في التوصل تعتمد اإلجراءات السلمیة 

من حیث التدابیر المعتمدة فیھا عن إلى حل لھ، غیر أن ھناك بعض من اإلجراءات تختلف 

لى أسس تمكن من اإلطالع على خلفیات النزاع القائم ع والتي ترتكزباقي الحلول السابقة، 

وفق نظم تسمح بالتحقق من أسباب النزاع القائم، مع اقتراح الحلول الممكنة التي من شأنھا 

  .)الفرع الرابع( أن توفق بین الفرقاء

  : الفرع األول
  المفـاوضات ودورها في فض المنازعات الدولية.

  
اسیة في تسویة لقد عرفت العالقات الدولیة منذ زمن األسالیب والوسائل الدبلوم  

تم مباشرتھا وإدارتھا بین الدول ال النزاعات الدولیة، ھذه الوسائل ذات الطابع السیاسیة ی

ً للعالقات  نھا من مضامین القانون الدولي التقلیديعلى اعتبار أ ،غیر الذي یعتبر قانوننا

مباحثات مباشرة بین األطراف  على رأسھا المفاوضات التي تصاغ في شكل بین الدول،

  .)1( للدول أطراف النزاع قائم تتواله األجھزة الدبلوماسیةالنزاع اللتسویة لالمتنازعة 

                                                             
لي والتي توصف المحادثات الدبلوماسیة إذا جرت للمفاوضات القدرة على إدارة جل مواضیع القانون الدو –)1(

بحضور الدول والمنظمات الدولیة، وتوصف بالمحادثات أو المفاوضات عندما یكون األشخاص العادیون 
مضمونھ بحیث تتنوع شخصیة المفاوضین ویمكن أن یتعلق األمر برجال سیاسیین یتصرفون بصفة حكومیة، 

زیر األول في بعض الدول) أو وزیر الخارجیة، إال أنھ في بعض الحاالت رئیس الدولة ورئیس الحكومة (أو الو
توكل المھمة لرجال متخصصین كالسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي أصحاب المھنة، وفي حالة النزاعات 

ً من قبل ً ویمكن أن یكون مجھوال  =النوعیة تعین الدول مفوضین یكلفون بمھمة محدد، وھذا إجراء ضیق جدا
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م وال إذ تعد من أقدم الوسائل التي یمكن أن یلجئ إلیھا قصد تسویة أي نزاع قائ

ً، تستطیع الدول األطراف في نزاع  ً واألوسع انتشارا تزال الوسیلة األنجع واألكثر نجاحا

لھ بصورة مباشرة دون أن یكون ھناك تدخل ألي طرف أخر ما أن تقترح وتضع الحلول 

ً على أن تحیط  خارج النزاع، والغالب في األمر أن الدول المتنازعة تحرص دائما

الالزمة من أجل أن تبقي التأثیرات الخارجیة بعیدة عن دائرة مباحثاتھا بالسریة 

نھائھ بصورة المفاوضات، لتوجھ بذلك الدول خالفاتھا بنفسھا وتعمل مع أطرافھ على إ

والتي تدار عن طریق  المفاوضات المباشرةاسم  طلق علیھاتحفظ المصالح ولھذا أ

  .)1( األجھزة الدبلوماسیة للدول

العدید من مؤتمرھا على انتھاج الدول للسبل المتحدة في  وقد شجعت ھیئة األمم

والحائز على تزكیة  1982لعام السلمیة في تسویة خالفاتھا، من أھمھا إعالن مانیال 

ً مباشرة الاإلعالن على المفاوضات  حیث ركز ،)2( الجمعیة العامة لألمم المتحدة معتبرا

تأكید اإلعالن على قدرة المفاوضات  ، إال أن)3( في تحقیق ذلكالمثلى وسیلة إیاھا ال

المباشرة ال یعني بطبیعة الحال المساس بحق الدول أطراف النزاع فـي اختیار الوسیلة 

التي یروھا مناسبة إلنھاء النزاع، في حالة ما تعذر اللجوء إلى المفاوضات أو لم تحقق 

ً ألھمیة ذلك الغرض المنتظر منھا بعد أن أوجب المیثاق على الدول المتنازعة ، ونظرا

أوجبت العدید من وقد  ،المفاوضات المباشرة في تسویة النزاعات القائمة بین الدول

                                                                                                                                                                              
مة مثل ما كان في اجتماعات باریس بین فیتنام الشمالیة والجنوبیة والوالیات المتحدة األمریكیة نھایة عام العا=

.     1973حرب الفیتنامیة قبل المفاوضات الرسمیة التي توصلت إلى اتفاق باریس على إیقاف ال 1970لغایة  1960
 . 131ص–: قانون العالقات الدولیة، المرجع السابقد/ غى آنییل –

– )1(  Diane Ethier: Introduction aux relations internationales, troisiéme édition,Les 
Press de l’Université de Moontréal, Canada, 2006, Page 145. 

–)2(  Daniel Bardonnet: Le Réglement Pacifique Des Différends Internationaux en 
Europe: Perspectives D’avenir, Académie de Droit International de la Haye, Martinus 
Nijhoff Publishers, London 1991, Page 554. 

ً ومھم، كوجود نص  –)3( ً ضروریا وھناك حاالت معینة یكون فیھا االلتزام باللجوء إلى آلیة المفاوضات أمرا
التعھد الصریح بالتفاوض، ضرورة تحدید  صریح في المعاھدة یقرر ھذه اآللیة وقد یأخذ ھذا النص صورة

ً لتطبیق حكم صادر عن القضاء أو  موضوع النزاع من خالل تبادل اآلراء ووجھات النظر إذا كان التفاوض الزما
التحكیم الدولي، وقد تكون المفاوضات سریة أو علنیة مباشرة أو غیر مباشرة دائمة أو مؤقتة شاملة أو محدودة، 

  موضوعیة أم الشخصیة كما قد یتم اللجوء إلیھا بالتزامن مع آلیة أخرى.سواء من الناحیة ال
 .  206ص –الحمایة البیئیة وآلیات فض منازعاتھا، المرجع السابقد/ عبد العال الدیري:  –
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 فیھا األطراف بنىتت والتي ،المعقودة بین الدول سواء أكانت ثنائیة أو جماعیة المعاھدات

قد یثور حول تفسیر  لتسویة أي نزاعالسیاسیة الدبلوماسیة  ائلوسإحــدى الالمفاوضات ك

  .   )1(صوص اي التزام وارد ضمن بنود االتفاق ن

  :ً   بغرض فض النزاع.  تزام بالتفـاوضـــــــااللأوال

إذ  ،تسویة النزاع طالما كان محل النزاع حق دوليلیفرض التفاوض نفسھ كأداة   

ال یمكن ألیة وسیلة للتسویة أن تتخذ سبیلھا لإلعمال إال في حالة یعد بمثابة إجراء تمھیدي 

یتجھ الفقھ الدولي إلى التسلیم بوجود حد و ،)2( المفاوضات في تحقیق نتیجة إیجابیةفشل 

، الذي یفرض علیھم )3(أدنى من االلتزام الواقع على كاھل الدول أطراف النزاع الدولي

الدخول في مفاوضات متبادلة موضوعھا النزاع وھدفھا الوصول إلى وضع كأول خطوة 

ً أمام محكمة حد لھ، أو االنتقال بھ إلى  العدل الوسائط القانونیة كاتفاق على تسویتھ قضائیا

الدولي، ھذا الطرح لقي تأیید القضاء الدولي في العدید  التحكیممحاكم دولیة أو بواسطة ال

ال یمنعھا من أن في التوصل إلى حل  ،من المناسبات على اعتبار أن فشل المفاوضات

  .)4( القضائیةتحیل النزاع إلى إحدى الوسائل 

                                                             
 . 651، 650ص ص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)1(
 .131ص–قانون العالقات الدولیة، المرجع السابق: د/ غى آنییل  –)2(
كما یمكن أن تنتقل األطراف في النزاع إلى المفاوضات المساعدة عن طریق استدعاء طرف ثالث لتسھیل  –)3(

المفاوضات، إذ یتم استدعائھ في أي لحظة بغض النظر عن المرحلة التي ھي علیھ المفاوضات من أجل تجنب 
لتدخل المحدث مبادرة الطرف الثالث الذي یحاول من بدایة النزاع تھدئة التوتر وتھیئة فشلھا، ویضاف إلى ھذا ا

  شروط االنفتاح على المفاوضات، إذ تصنف ھذه اإلجراءات حسب أھمیة تدخل الطرف الثالث.
 . 132ص–: قانون العالقات الدولیة، نفس المرجعد/ غى آنییل –
ً على االحتكام إلى التفاوض  –)4( بھدف تسویة النزاعات الدولیة، ذكرت محكمة العدل الدولیة الدائمة في وتشجیعا

في قضیة المناطق الحرة في "سافوا  (C.P.J.I série A n° 22,p.13) 1929أوت  19أمرھا الصادر في 
العلیا" وبلدان "جیكس"، حیث اعتبرت أن التسویة القضائیة للنزاعات الدولیة ھي مجرد بدیل للتسویة المباشرة 

) بشأن C.P.J.I série A/B n° 42, p.116والودیة لھذه النزاعات بین الطرفین، وكذلك في رأیھا االستشاري (
النقل بالسكك الحدیدیة بین لیتوانیا وبولندا، وتحدید محتوى االلتزام عن طریق التفاوض حیث أقرت المحكمة 

ألطراف للتفاوض تنفیذه قدر االمكان من أجل الدائمة أن ھذا االلتزام لیس فقط لبدء المفاوضات، بل مواصلة ا
  التوصل إلى اتفاق.

– Cour Permanent De Justice Internationale: Affaire Des Zones Franches De La 
Haute-Savoie Et Du Pays De GEX, Fascicule n° 46, Série A/B, Arréts Ordonnances 
Avis Consultatifs, Arrét du 7 Juin 1932 XXVme Session. 
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عد المفاوضات المباشرة من بین أھم وأفضل الوسائط والطرق للوصول إلى لذا ت

ً، كما تمتاز بالسھولة والفاعلیة تسویة سلمیة للنزاع  وتعد من أكثر األسالیب استعماال

ً في مثل ھذه  ،العتمادھا على االتصال المباشر بین أطراف النزاع ً مطلوبا الذي یعد أمرا

ً لمبدأ )1(كما یؤدي إلى إفساح المجال أمام اعتماد حلول سریعة وناجحةالمرحلة،  ، وتطبیقا

وجب أن تدار المفاوضات بإرادة نزیھة وحقیقیة ھدفھا الوصول إلى حل یتحسن النیة 

 ،للنزاع المطروح، على أن یلتزم األطراف بالتصرف بحكمة تمنح المفاوضات معنى

الخروج بحل، بل یفرض متابعة  في النزاع رافال یعني ذلك إلزام األط أن ھذاغیره 

         .)2( مھما طال الوقتوالحوار األحداث 

ً: الش   رها لنجاح المفـاوضات.ــــروط الواجب توفــــــثانيا

من  ،أصبحت المفاوضات المباشرة من بین الوسائل األكثر شیوعا بین الدول     

للوصول إلى تسویة سلمیة للنزاع، بین  حیث االستخدام لما تقدمھ من إمكانات واسعة

أطرافھ سواء أكانت محادثات ثنائیة أو جماعیة تحدد فیھ عدد الدول بما یتناسب وطبیعة 

، كافة تلك الدول إلى حلول موحدة لمشكلة للنزاع القائم بین لوصول، مما یسمح باالنزاع

خاصیة تشریعیة  إلیھاول المتوصل لالحتلك ما اتسع تعدد الدول یمنح أن كلعلى اعتبار 

ً مع إقلیمیة أو قاریة أو دولیة، ومن ھذا المنطلق ازدادت أھمیة المفاوضات  خصوصا

مما سھل عملیة  ،الدولیةعلى الصعید ارتباطھا والتقدم الحاصل في مجال االتصاالت 

ً علىاالتصال بین رؤ فرص نجاح  ساء الدول بصورة مباشرة، مما ینعكس ایجابا

  ضافة إلى جملة من الدعائم التي یمكن أن یعتمد علیھا لتحقیق ذلك:باإل ،المفاوضات

                                                                                                                                                                              
–https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-
justice/serie_AB/AB_46/01_Zones_franches_Arret.pdf                                                              
–  Giuliana Ziccardi Capaldo: Répertoire de la Jurisprudence de la Cour Internationale 
de Justice (1947-1992), Volume 2, Martinus Nijhoff Publishers, London,1995, Page 
652. 

 .950ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)1(
  . 132ص–: قانون العالقات الدولیة، المرجع السابقد/ غى آنییل –)2(
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في التعامل  حسن النیةمبدأ لدى الدول األطراف  وكخطوة أولىوجب أن تتوفر   .1

ً  حلــھ حد سواء للوصول إلى العمل علىوالقائم،  والنزاع ً سلمیا وفق معاییر ترضى حال

  .فیھ أطرافھ

وفي  ،تعادل القوة العسكریة واالقتصادیة والسیاسیة بین األطراف المتفاوضة  .2

وضیة بین القوى، ال ینفي حقیقة الوصول إلى حلول تفا حالة عدم توافر عنصر التوازن

 بین الطرفین. عدم التوازن القوى غیر أنھا حلول مفروضة نتاج

في تحقیق طراف النزاع في حالة ثبوت فشل المفاوضات تنامي الشعور لدى أ  .3

التداعیات التي یمكن أن تطال االستقرار األمني للدول قد األغراض المنتظر منھا، من 

تكون وخیمة، لذا نجد أن أغلب الدول وباألخص الدول الكبرى كالوالیات المتحدة 

ن غیرھا من الوسائل للتفاوض، دو یلجؤوناألمریكیة وروسیا وكذا الدول األوروبیة 

 وخیمة.إلى كوارث  األخرى على اعتبار أن عدم االتفاق بالتفاوض قد یؤدي

الشيء المھم في المفاوضات أن الدول المتنازعة أثناء المحادثات ال یعني أن كل  .4

منھما یحصل على كامل حقوقھ، على اعتبار أن المفاوضات ال تقوم على أساس القانون 

 المتفاوضة. اس التراضي بین األطراف وإنما على أس ،والعدل

مما یحقق نجاحات  ،وجوب التحلي بالمرونة لدى الدول األطراف المتفاوضة .5

إدارة المفاوضات، فالتعنت في الرأي وعدم التنازل یفشل المفاوضات لھذا في منتظره 

ً. ،یقوم األطراف بطرح كامل مطالبھم ً فشیئا   لیتم فیما بعد التنازل عن بعضھا شیئا

بعد وإن توصل األطراف المتنازعة إلى تسویة لنزاعھا القائم یقتضي في األخیر   

أثناء المحادثات أو عقد معاھدة دولیة تثبت ما توصل إلیھ األطراف  ،نھایة المفاوضات

توافق علیھا الجھات العلیا في الدولة والتي تكون ملزمة  ،یثبت ذلك بموجب وثائق رسمیة

      .)1( لألطراف المتنازعة
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  : الفرع الثاني
  .في الوصول إلى تسوية نهائية للنزاع الدولي  دور المساعي الحميدة

  
طرف ثالث یدور فحوى المساعي الحمیدة كوسیلة لحل النزاعات الدولیة في قیام     

خارج معادلة النزاع الدائر، سواء كان ھذا الشخص دولة أو منظمة دولیة أو شخصیة 

تكون وظیفتھا الرئیسیة ھي تقریب وجھات النظر بین أطراف النزاع،  ،سیاسیة مرموقة

فرصة الجلوس  ،الذي یمنح ألطراف النزاعمما یھیئ الظروف المالئمة والمناخ المناسب 

والتفاوض قصد الوصول إلى تسویة للنزاع القائم، لتنحصر مھمة الطرف القائم على 

المفاوضات إجراءات فیما بعد لتنھي  نزاعراف الـالمساعي الحمیدة في ردع الفجوة بین أط

  .)1( التسویة

وفي خضم ھذه التدابیر ال یمكن لھ أن یقدم أي مقترح إلنھاء النزاع أو أن یشارك 

كطرف في المفاوضات أثناء مساعیھ الحمیدة، لنتوصل في األخیر إلى أن المساعي 

وضمان  لنزاع قائملالغرض منھ وضع نھایة  ،الحمیدة عبارة عن جھد یبذلھ طرف محاید

، شریطة أن تصدر مبادرات المساعي بأن یقرب وجھات النظر بین أطرافھ عدم تفاقمھ

ولألطراف النزاع الحریة المطلقة في قبولھا من  ،عن القائم بھا بإرادة اختیاریة منفردة

وجب على األطراف فسح  الحمیدة غیر أنھ وفي حالة قبول مبادرة المساعي، )2( عدمھ

التي تنتھي مباشرة وبصفة تلقائیة لحظة قبول أطراف  ،المجال أمام القائم بھا ألداء مھامھ

  .النزاع الجلوس على طاولة المفاوضات

                                                             
: دور األمین العام في حفظ السلم واألمن الدولیین، المركز القومي لإلصدارات د/ھدیــل صالح الجنابي –)1(

  .88، 78ص ص –، مصــر2014القانونیة، الطبعة األولى، 
النزاعـــات الدولیة دراسة وتحلیل، دار الكتاب الثقافي، الطبعة األولى، إربد عمان،  د/حسین قادري إبراھیم : –

 .160ص –2009
ترتكز مھمة الطرف الثالث القائم بمھمة المساعي الحمیدة بین أطراف نزاع دولي على تقریب وجھات النظر  –)2(

ات مباشرة بغرض تفادي قیام حرب والسعي إلى تخفیف من حدة النزاع، إلیجاد جو مالئم للدخول في مفاوض
بینھما، ولیس لصاحب المساعي الحمیدة أن یشترك في المفاوضات بأیة وسیلة كانت كما أن مھمتھ لیست لھا القوة 
الملزمة أما أطراف النزاع باألخذ بھا من عدمھ، إذ تقتصر مھمتھ في تقدیم النصح ال غیر والعمل على تقریب 

  وجھات النظر.
السالم الدولي في اإلسالم: دراسة تأصیلیة مقارنة، دار أمجد للنشر والتوزیع،  حمدان الكبیسي: د/ خلیل رجب –

 . 363ص –2018الطبعة األولى، عمان األردن، 
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أسھمت المساعي الحمیدة على تقریب وجھات النظر في الكثیر من المسائل  وقد

 ،تقریب وجھات النظراألمریكي من أجل العالقة بین الدول، كالتي قام بھا وزیر الخارجیة 

، وكذا ما قام بھ رئیس 1918في نزاع الحدود بین دولتي الھندوراس ونیكاراغوا لعام 

والبیرو حول  يالشیلبین  ،الوالیات المتحدة األمریكیة "ھوفر" من أجل تسویة النزاع القائم

وكذا ما قامت بھ كل من جواتیماال وكوستاریكا بغرض تسویة  ،)Tacna Arica(منطقة 

    .1979النزاع القائم بین الھندوراس والسلفادور عام 

ً للدور الذي لعبتھ وتلعبھ المساعي الحمیدة فيو     تسھیل وتقریب وجھات  نظرا

تلجئ جعل من الدول  ل فیھ وإنھائھ،الفصمن عملیة  بین أطراف النزاع مما یسرع ،النظر

، مثل ما ھو المبرمة عدید من المعاھداتالفي  في الكثیر من الحاالت وتركز علیھ إلیھ

التي أكدت أن الدول التي قد ینشب فیما بینھا نزاع  ،1856الحال في معاھدة باریس لعام 

ما، وجب علیھا قبل االحتكام إلى السالح أن تلجأ بالقدر الذي تسمح بھ الظروف إلى 

إلى الجمعیة  1950لة صدیقة، كما تقدمت یوغسالفیا بمقترح عام المساعي الحمیدة لدو

 1951فحواه إنشاء ھیئة دائمة للمساعي الحمیدة، والذي قوبل عام العامة لألمم المتحدة 

 ،بتأیید الجمعیة العامة حیث أنشئت اللجنة من ستة أعضاء غیر دائمین من مجلس األمن

وستة أعضاء تقوم الجمعیة العامة بانتخابھم من الدول األعضاء باألمم المتحدة، تتركز أھم 

راء المفاوضات بین أطراف النزاع عن وظائف ھذه الھیئة في العمل على تسھیل إج

       .)1( جھات النظرتقریب وطریق 

  : الفرع الثالث
  .وقدرتها على تسوية النزاعات الدولية  الدولية  إجراء الوساطة

  
بین أطراف یتجلى جوھر المساعي الحمیدة كما أسلفنا في تقریب وجھات النظر     

لحظة قبولھم التفاوض دون أن یقدم أي مقترح من شأنھ أن  لتنتھي مھمة القائم بھا ،النزاع

مثل ما  تقوم) Médiation(إال أن الوساطة  ،األطراف قصد الوصول إلى حل یساعد

على اقتراح  الطرف الثالث قدرةكمن في ختالف یاالإال أن  ،المساعي الحمیدة تقوم علیھ

                                                             
 .      951، 950ص ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)1(
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الحلول التي یمكن أن تضع حد للنزاع، غیر أن تلك المقترحات غیر ملزمة لألطراف 

وھذا ما یمیز الوساطة عن الوسائل القانونیة التي  ،)1( طالما لم تحز على القبول لدیھم

كونھا تصدر في شكل حكم عن ھیئة قضائیة سواء أكانت محكمة دولیة  ،مباإللزا تتصف

  .)2( دولیة أو قرار صادر عن ھیئة تحكیم

ما لم یتعاون  إال أن إجراء الوساطة ال یمكن لھ أن یجسد النتائج المرجوة منھ

ً، على أن یلتزم الوسیط بالمقابل بأقصى  ً أساسیا أطراف النزاع مع الوسیط الذي یعد شرطا

مظاھر الحیاد وعدم االنحیاز لطرف على حساب طرف أخر من أطراف النزاع القائم، 

ً في زیادة فرص إنجاح تدابیر  ً ھاما كما تلعب مكانة الوسیط على الصعید الدولي دورا

التي یتقدم بھا في النزاع االستجابة لمقترحات  من الدول األطراف ینتظرحیث  ،الوساطة

ً للتسویةالوسیط في صورة شروط أو  رفض الوساطة وما  كما یستطیع األطراف ، )3( حال

، إال إذ اتفقت الدول المتنازعة على قبول الوساطة الوسیطتحملھ من حلول مقترحة من 

األطراف في النزاع لتتحول بذلك إلى وساطة إجباریة ال یمكن للدول  ،قبل نشؤ النزاع

                                                             
للنزاع القائم بین دولتین وذلك عن طریق اشتراكھا في المفاوضات بشكل  إن كان سعي الدولة إلیجاد حل –)1(

مباشر تقوم بھا الدولتان المتنازعتان للتقریب بین وجھات النظر، لتصبح بذلك الوساطة وسیلة حل للمنازعات 
ً ال یوجد إلزام فیھا إذ تعد إتیانھا اختیاریة طوعیة، فال إلزام على الدول األجنبیة عن ال نزاع أن تقدم وساطتھا سلمیا

للدول المتنازعة، كما ان أطراف النزاع غیر ملزمین بطلب الوساطة أو قبولھا وال تعد الدولة برفض الوساطة 
  مخالفة للقانون الدولي.

الحمایة الدولیة للبیئة وآلیات فض منازعاتھا دراسة نظریة تطبیقیة، مع إشارة خاصة  د/ عبد العال الدیربي: –
حكمة الدولیة لقانون البحار، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، الطبعة األولى، القاھرة مصر، إلى دور الم

  .207ص –2016
 .363ص –السالم الدولي في اإلسالم: دراسة تأصیلیة مقارنة، المرجع السابق د/ خلیل رجب حمدان الكبیسي: –
اوضات یساعد فیھ طرف ثالث األطراف المباشرة وقد عرف الفقیھ 'ولیام زرتمان' الوساطة بأنھا نمط مف –)2(

المتنازعة بغرض إیجاد الحل الذي لم یستطع أطرافھ التوصل إلیھ"، وتعتبر الوساطة عملیة تطوعیة الغرض 
 ً ً حرا المباشر منھا التوصل إلى تسویة مقبولة من الطرفین حول قضایا متنازع علیھا، وكلمة طوعي تعني اختیارا

 ً ً ال اكراه فیھ، لكن المشاركة الطوعیة في الوساطة تنفي وجود ضغوطات قد یمارسھا  بالمشاركة واتفاقا حرا
ً على أحد األطراف، بغرض اخضاعھ لمطالبھ واقناعھ عبر القوة أو العقوبات أو التھدید من أجل  الوسیط الحقا

  تحقیق أھداف الوساطة.
 .293، 292ص ص –لمرجع السابق: الدلیل الدبلوماسي، اد/ شاكر البیاتي. د/ علي العقابي –
   .      952، 951ص ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، نفس المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)3(
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، مجتمعةأو  ةمنفرد بصفة النزاع أطرافدوري و یجتمع فیھا الوسیط بشكل ،التحلل منھا

  .)1( املزدرجة اإل ترقى إلى یمكن لھا أن ھ القبل الحلول المقترحة منأن  إلى مع االشارة

  :ً   .الدولية  الدولية الممكن اعتمادها في تسوية النزاعات  أنواع الوساطةأوال

ً على أي دولة في تجدر اإلشارة أن القانون الدولي     تؤدي دور  ال یفرض التزاما

 ،المنظمة للوساطة 1907وكذا اتفاقیة الھاي  1899الوسیط، حتى أن اتفاقیة الھاي لعام 

في حالة  الوساطةإال أن لم تلزم األطراف في النزاع اللجوء إلى وساطة طرف ثالث، 

 )1(وساطة مباشرة  صور ھي في ثالثة يتأیمكن أن ت اعتمدت كوسیلة لحل النزاع،

  .)3(وساطة إجباریة  كذاو )2(وساطة غیر مباشرة 

التي یقوم بھا شخص ثالث،  Direct Mediation: وھي الوساطة الوساطة المباشرة .1

والذي یتولى االتصال المباشر مع أطراف المتنازعة وھذا النوع من الوساطة ھو األكثر 

ً وأنجع فائدة، إذ   ،وبحث الحلول الممكنة للنزاعمكن األطراف من االلتقاء مباشرة تشیوعا

 اق وإیرانبین العر 1975عام  مثل الوساطة التي قام بھا الرئیس الراحل ھواري بومدین

والوساطة التي قام بھا وزیر الخارجیة  ،)2( لتسویة النزاع القائم حول الحدود فیما بینھما

الدائرة بین الطرفین عام  الجزائري بین العراق وإیران من أجل وقف األعمال العسكریة

 ،إیرانمطار التي انقطعت بسبب تفجیر الطائرة المقلة للوسیط بعد إقالعھا من  ،1982

قصد تسویة النزاع  1982السعودیة عام العربیة ا الوساطة التي قامت بھا المملكة وكذ

من أجل تسویة  1982الجزائري المغربي حول الصحراء الغربیة، ووساطة الفاتیكان عام 

 .)3( والتشیلي حول قناة بیغلالنزاع القائم بین األرجنتین 

                                                             
 .653ص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)1(
 .206ص –الدولیة النظریة والواقع، المرجع السابق: العالقات السیاسیة د/ اسماعیل صبري مقلد –)2(
  .653ص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)3(

مثل عن ذلك الوسطة الفرنسیة في النزاع الذي ظھر بین الیمن وارتیریا بشأن أرخبیل حنیش، حیث كانت  –
ترتكز على اھمیة ضبط النفس وعدم اللجوء إلى الخیار العسكري، واللجوء إلى الردود الدولیة على النزاع القائم 

السویة السلمیة عبر التفاوض والحوار، حیث ابد أطراف دولیة مثل فرنسا وروسیا واألمم المتحدة ممثلة في 
د طویلة من شخص األمین العام رغبتھم في الوساطة إلنھاء النزاع القائم، حیث تمكن الوسیط الفرنسي وبعد جھو

الوصول الطرفین إلى اتفاق تحكیم، حیث قرار األطراف رفع أمر تسویة النزاع إلى محكمة التحكیمیة التي أوكل 
ً ونصوص االتفاقیة الدولیة لقانون البحار لعام  ً إلى قواعد القانون الدولي، وعمال لھا مھمة إصدار حكمھا استنادا

  =                                                                   النزاع. والقواعد القانونیة ذات الصلة موضوع 1982
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یقوم بھا أكثر من طرف  والتي )Indirect Médiation(: الوساطة غیر المباشرة .2

حیث یقوم كل طرف في النزاع باختیار شخص ینوب عنھ، یتولى االتصال بالطرف 

إذ یقومان بوضع المقترحات  طرف في النزاع، الثاني المختار من قبل الدولة األخرى

الالزمة لتسویة النزاع، خاللھا تتوقف الدولتین المتنازعتین عن أي اتصال موضوعھ 

من  یتوجب علیھما بذل الجھد الوسیطین الذي سلطان أنھ تحتعلى اعتبار  ،النزاع القائم

لیست ملزمة في اعتماد الحلول المقترحة غیر أن الدول األطراف  أجل التوصل إلى حل،

 .كل منھم الحریة في أن یرفض التسویة أو یقبلھالفمن قبل الوسیطین 

الوسیطین مجتمعین ال یعد وفي حالة رفض أحد األطراف للحلول المقترح من     

عمال غیر ودي اتجاھھما، ویلجئ للوساطة غیر المباشرة عندما یصل النزاع إلى حد ینبئ 

بنشوب النزاع بشكل فعلي على أرض الواقع، كما أن ھذا النوع من الوساطة قد یعرض 

ر مصالح األطراف للخطر فقد تتداخل مصالح الوسیطین في تسویة النزاع، ولھذا فمن الناد

ً إعمال ھذا النوع من الوساطة في النزاعات الدولیة ، والشيء االیجابي الذي یمكن )1( جدا

 ً أن یسجل للوساطة غیر المباشرة ھي قدرة أطراف النزاع، تزوید الوسیط بما تراه مناسبا

النعدام المواجھة  ،على الطرف األخر من النزاعفیما بعد من مقترحات وحلول لتعرض 

 .)2( ا النوع من الوساطةفي ھذ المباشرة

ظھر ھذا النوع من الوساطة  )Compulsory Médiation(: الوساطة اإلجباریة .3

ما أن  ، حیث تستطیع دولة1990كناتج عن التطور الذي طال النظام الدولي منذ عام 

ً تفرض وساطتھا على األطراف المتنازعة كما یمكن للوسیط  ً حلوال أن یفرض أیضا

لصالح طرف ضد الطرف األخر، وخیر دلیل على وجود ھذا النوع من الوساطة 
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 المفروضة ما قامت بھ الوالیات المتحدة األمریكیة بالتوسط لصالح الكیان الصھیوني

  .)1( بفرض حلول على الدول العربیة

ً: السوابق التاريخية للوساطة   .يةـــــالدولية لحل النزاعات الدول  ثانيا

ً فرضت فیھ بعض االتفاقیات الدولیة عرفت الممارسة الدولیة للوساطة      انتشارا

ً یطال أطراف النزاع   ً والتزاما ً إجباریا مثل ما ھو االلتجاء إلى الوساطة، وجعلت منھ أمرا

ع یھدد بالحرب التي نصت على أنھ وفي حالة نشوب نزا، 1856في معاھدة باریس لعام 

بین كل من تركیا وإحدى الدول الموقعة على المعاھدة، تلتزم األطراف فیھ بطلب الوساطة 

مثل ما وقع في النزاع القائم  من باقي الدول كما یمكن أن تأتي الوساطة في شكل جماعي

وسیالن  حیث بذلت مجموعة من الدول ھي بورما وكمبودیا 1962بین الھند والصین عام 

ً للتوسط لفض النزاع القائم. والجمھوریة العربیة المتحدة واندونیسیاوغانا    مجھودا

كما تستطیع المنظمات الدولیة التي أسفرت عن مقترح كولومبو لتسویة النزاع، و

من "بیریز دى كویالر"  األمین العام لألمم المتحدة القیام بمبادرات الوساطة مثل ما قام

ع العراقي اإلیراني، بإضافة إلى لجان الوساطة التي شكلتھا الھیئة لنزالأجل وضع حد 

الحدود بین الھند وباكستان،  لتنفیذ قرارات صدرت عن مجلس األمن فیما یخص نزاع

وتعیینھا لوسیط دولي لقیادة مھام الوساطة بین أطراف النزاع بالشرق األوسط بعد حرب 

یقیة بمیثاقھا برتوكول خاص بلجان الوساطة كما ألحقت منظمة الوحدة اإلفر، 1967یولیو 

ً بتدابیر الوساطة. ً خاصا   والتوفیق والتحكیم حیث أولت اھتماما

فقد قامت الوالیات المتحدة األمریكیة كما نالت الدول نصیبھا من مھام الوساطة     

بمھمة الوساطة إلدارة مباحثات السالم بین مصر وإسرائیل، التي ختمت بإبرام معاھدة 

نفس األمر قامت بھ الوالیات المتحدة لكن ھذه المرة بین  1979سالم بواشنطن عام 

لكة العربیة ، كما قامت مصر بإدارة مھام الوساطة بین المم1994األردن وإسرائیل عام 

وبناء على طلب من إریتریا تقدمت  ،1992السعودیة وقطر بشأن النزاع الحدودي عام 
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مصر للوساطة بینھا وبین أثیوبیا بعد أن تحول النزاع الحدودي إلى مواجھة مباشرة بین 

  .  )1(الطرفین إلى جانب جھود الوساطة الدولیة وعلى رأسھا منظمة الوحدة اإلفریقیة 

  :بعالفرع الرا
  .في الوصول إلى حل نهائي للنزاع الدولي  التحقيق والتوافيقإجراءات    

  
على النزاعات الدولیة  فضیمكن إعمالھا لي التال تقتصر التدابیر الدبلوماسیة     

وإنما یضاف إلیھا كل من التحقیق ، فحسب فقط أو المساعي الحمیدةالمفاوضات والوساطة 

من الوسائل الدور الھام في تضییق نقاط االختالف بین العدید  والتوفیق لتلعب بذلك لھذه

ي قد یؤدي تطورھا إلى على تسویة الكثیر من النزاعات الدولیة الت تھاساعدالدول وم

  نشوب إلى نزاعات مسلحة.

ً  لعب التحقیقالدبلوماسیة وكغیرھا من الوسائل  ً في إنھاء النزاعات دورا ھاما

ع القائم مما یسھل عملیة إقناع من اإلطالع على خلفیات النزا مكنوفق إجراءات ت ،الدولیة

ً (األطراف، في قبول الحلول المقترح من قبل الدول المتوسطة للنزاع القائمة    .  )أوال

  ً ً في الحفاظ على إضافة إلى إجراء التوفیق الذي یعلب ھو أیضا ً ھاما دورا

 ً إلى جانب باقي اإلجراءات الدبلوماسیة  الدولیینالسلم واألمن االستقرار، بما یخدم إیجابا

ً ( التي شأنھا أن تنھي النزاع الدولي القائم بین الدول األطراف   .)ثانیا

  :ً   .ودوره في إنهاء النزاع الدولي القـائم  التحقيقإجراء  أوال

من بین الوسائل السیاسیة المستخدمة من قبل الدول في تسویة  التحقیق یعد        

على مما یسھل  ،باستخالص مختلف الوقائع المكونة للنزاع وذلك ،القائمة نزاعاتال

وتسند  ،والعمل على إزالتھا التي من شأنھا إطالة النزاعالمادیة  الحقائق رصح األطراف

تعمل على  ،قبل األطراف المتنازعة جنة یتم االتفاق على إنشائھا منلفیھ المھمة إلى ل

المرجوة قصد تقوم اللجنة بعدما تتوصل إلى النتائج  كما ،ال غیر تسھیل مھمة التسویة
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تلك  مثل ل أو رفضقبو التي لھا السلطة في ،المختصة أمام الجھاتبوضعھا  التسویة

  .)1( المقترحات

ً ما یتمف التي تتطلب فحص الوقائع اللجوء إلى التحقیق في المنازعات الدولیة  غالبا

طراف، حیث عملت االتفاقیة الدولیة على حث المتعلقة بالنزاع وسبب الخالف بین األ

ً في النزاعات التي ال تمس مصالح الدولة  الدول على اعتمد لجان التحقیق خصوصا

وكذا اتفاقیة الھاي لعام  1899األساسیة، من ھذه االتفاقیات نجد اتفاقیة الھاي لعام 

على االحتكام إلى إجراءات التحقیق لتسویة  12كما نص عھد العصبة في مادتھ  1907

لجنة التحقیق لفحص  1925النزاعات الدولیة، وألجل ذلك شكل مجلس العصبة عام 

والیونان، كما قرر مجلس العصبة تشكیل  ودراسة النزاع الحدودي بین كل من بلغاریا

  .1925و 1924لجنة لدراسة النزاع القائم بین تركیا والعراق عامي 

على التحقیق باعتباره وسیلة لتسویة  33أما المیثاق األممي فقد نص في مادتھ 

إلى إنشاء لجان للتحقیق قصد النظر مجلس األمن  دماعات بالطرق السلمیة حیث عالنز

في المسائل المتعلقة بفض النزاعات بالطرق السلمیة، مثل لجان التحقیق التي تم تعیینھا 

، )2( اندونیسیا وھولندابین  االلتزام بوقف إطالق النار من طرف مجلس األمن للنظر في

 المتكررة اإلسرائیلیة اتنتھاكالتحقیق في اللالجمعیة العامة لجنة  1975كما شكلت عام 

قصد تشكیل  1991عام  687القرار رقم ، كما أصدر مجلس األمن الفلسطینیینلحقوق 

األمن من معلومات قضي بامتالك مجلس لقصد التحقق من ما ورد  ،لجان تحقیق فنیة

 ،العراق ألسلحة الدمار الشامل، حیث استمر عمل ذات اللجان ألكثر من عشر سنوات

، لدمار الشاملاكان الغرض منھا تجسید الھدف القاضي بإنشاء منطقة خالیة من أسلحة 

ال  على العراق نشاطھا إال أن عمل اللجنة المكلفة بإزالة أسلحة الدمار الشامل اقتصر

 الدانمركغیر، بإضافة إلى تشكیل مجلس األمن للجنة تحقیق في النزاع القائم بین 

  . )3( وبریطانیا
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  .شروط الواجب توفرھا لتحریك إجراءات التحقیق -1

یتركز عمل اللجان المعنیة بالتحقیق على تسھیل سبل التسویة ولیس لھا القدرة     

الجھة التي على وضع الحلول، وإنما تضع كل ما توصلت إلیھا من نتائج ومقترحات أمام 

السلطة في قبول تلك النتائج أو  لدول األطراف في النزاعول ،تتولى عملیة التسویة النزاع

  یتوفر في التحقیق ما یلي: نھ یشترط أنأرفضھا، إال 

أن یكون محل النزاع مسائل قانونیة أو وقائع مادیة وتخرج من ھذا اإلطار   . أ

ً محل تحقیق.  النزاعات السیاسیة من أن تكون موضعا

تعمد اللجنة المعنیة أن یقتصر عمل اللجنة على إیضاح الحقائق دون أن    . ب

 إبداء تسویة للنزاع المطروح. بالتحقیق دون

اتفاق یتضمن بموجب  حقیق من قبل الدول المتنازعةتألف لجان التعلى أن    . ت

الوقائع محل النزاع موضوع التحقیق، والطریقة التي تتكون منھا ھذه اللجان ومدة عملھا 

، وھذا ما تم النص واللغة المستخدمة ومقرھا ونطاق اختصاصھا وتاریخ انتھاء عملھا

 .1907لعام من اتفاقیة الھاي  11و10علیھ في المادتین 

یقوم كل طرف في النزاع بتعین اثنین من أعضاء اللجنة المعنیة بالتحقیق    . ث

ویجوز أن أحد االثنین من مواطنیھا، لیجتمع بذلك األطراف المعینین النتخاب الرئیس 

الذي یشترط أن یكون من دولة لیست طرف في النزاع، بإضافة إلى ذلك یستطیع كل 

ً لھ في ال   . )1( لجنة مع توكیل محامیین للدفاع مصالحھا أمام اللجنةطرف أن یعین ممثال

  .طرق عمل لجان التحقیق -2

ً للشروط المنصوص علیھا واالتفاقیات الدولیة      بعد أن یتم تعیین لجان التحقیق وفقا

النزاع  ، تتولى اللجنة مھام التحقیق في1907و 1899أھمھا اتفاقیات الھاي لعام 

ً یقتصر على الوقائع المتعلقة بالنزاع، وال یتم البت فیھا من قبل  المطروح لتعد بذلك تقریرا
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 ً إذ یترك لألطراف المتنازعة الحریة الختیار بین لذلك  اللجنة كونھا غیر مؤھلة قانوننا

ً أمام ھیئة دولیة  ویة النزاع، وفي حالة ما إذا كان النزاعتسلالوسائل األخرى ل معروضا

قصد تحقیق في حیثیات النزاع مثال ما شكلتھ ھیئة األمم  ،نا دولیةفیجوز لھا أن تشكل لجان

  .المتحدة في قضیة امتالك العراق ألسلحة الدمار الشامل سالفة الذكر

تستطیع وبعد موافقة األطراف المتنازعة  بالمھام المنوطة بھا لجنةولتقوم ال

وجمع المعلومات الالزمة بحضور ممثلي الدول  ،محل النزاعاالنتقال إلى مواقع 

المتنازعة، وبعد أن تقدم الدول المتنازعة اإلیضاحات الالزمة والبیانات والوثائق المدعمة 

ً عن سیر  لطرحھا للجنة التي تستمع في األخیر إلى أقوال الشھود، لتعد في األخیر تقریرا

ي جلسة أمام ممثلو الدول المتنازعة یقرأ ف، مجریات التحقیق موقع من قبل أعضاء اللجنة

  ومحاموھا لتسلم في األخیر نسخة لكل طرف.

التحقیق كوسیلة سلمیة یلجئ إلیھا األطراف بغیة الوصول إلى وضع نھایة للنزاع     

نھ یبقى مجرد تم اللجوء فیھا إلى التحقیق إال أالقائم، وعلى الرغم من تعدد الحاالت التي ی

نھا تسھیل عملیة التسویة ولیست بالوسیلة الحاسمة للنزاع، الغرض م ،وسیلة إجرائیة

 عتماد على التقریر المقدمةالطالما أن الجھة المكلفة بتسویة النزاع ھي من تقرر التسویة با

جرائیة فحسب اإلمھام في خانة المھام لجان التحقیق  ، مما یضعمن اللجنة المعنیة بالحقیق

 ح القائلرلطیعزز ا كل ھذا، ااختصاصھا للفصل فیھوظیفتھا حصر الوقائع دون أن یمتد 

بقدر ما  عات الدولیةازلنل تسویةلیس بوسیلة  ،التحقیق من الجانب العمليإجراءات بأن 

بدأ العدید من مواثیقھ الدولیة  وعبر أن القانون الدولي غیر ھي أداة لكشف الحقائق،

ً وبالمیثاق  اتفاقیتي  ذلك إعالن مانیال وقبل ف الوثائق الدولیة وفي مقدمتھالتبمخمرورا

وجب على مما یة لیتم تصنیف التحقیق ضمن الوسائل الدبلوماسی، الھاي اعتبرتھ كذلك

  .)1( یھ قصد التوصل إلى حل یرضیھماأي نزاع ما اللجوء إلف اأطر
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ً: إجراءات التوفيق ودورها في تسوية النزاعات   الدولية. ثانيا

بطرق السلمیة  الدولیة عاتازفض النیتمحور جوھر التوفیق كإجراء الغرض منھ     

ً  ة التي قدالحلول الممكن في طرح جملة من ھ طرافمع عرضھا على أ ،للنزاع تضع حدا

 بذاك أنھا حلول توافقیة جتنستنل ،من عدمھ اللذان یحتفظان بحریة تبنى تلك الحلول

مھام التوفیق لجان یتم تشكیلھا لھذا الغرض فیھا ، یتولى لألطراف غیر ملزمةاختیاریة 

ً ل في األخیر ھالتختتم ،القائم دراسة النزاع تعمل على  ةتسویلبتقریر مفصل یحوى طرقا

ً على في ذلك  یندمعتم  وتنھي النزاع من تدابیر تحقق التوافق بین األطراف ،ما تراه مناسبا

لم یتبلور في شكلھ إذ  ،ة النزاعات الدولیةویعد التوفیق من األسالیب الحدیثة لتسوی ،القائم

، حیث یعود جذور التوفیق إلى اتفاقیة الھاي بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیةالحدیث إال 

عمل نمط إجراءات التحقیق ومن  متكاملكامٍل شھد لھا إنشاء نظام التي ی 1899لعام 

  .)1(وإعداد التقاریرلجانھا على كشف الحقائق 

ً في تسویة  أدائھم للمھام المنوطة بھم فالجان التحقیق وأثناء        ً حاسما یلعبون دورا

إلى ھم الوضع المتأزم للنزاع علما یتمتع بھ بعض أفرادھا من ثقل دولي ونفوذ دف ،النزاع

ضرورة التدخل والتوسط بین أطرافھ، لتمتزج بذلك إجراءات التحقیق ومھام الوساطة في 

ً بفي األخیر أسلوقالب واحد أخرج لنا  جدید عرف بالتوفیق، لیطلق على تلك اللجان اسم  ا

لجان التوفیق وقد شجعت آنذاك الجمعیة العامة لعصبة األمم الدول األعضاء فیھا على 

توكل لھا مھمة فحص ودراسة إبرام اتفاقیات دولیة الغرض منھا إنشاء لجان للتوفیق 

 االتفاقیة العامة للتسویة النزاعات الدولیةمن  النزاعات الدولیة، كما ركزت المادة األولى

 یثار قد مامع على إنشاء لجان للتوفیق دائمة بغیة التعامل  ،1928بالوسائل السلمیة جنیف 

 ً رصده المیثاق  غفل عنی وألھمیة ھذا األسلوب لم، من نزاعات بین األعضاء مستقبال

  .)2( ھالمادة الثالثة والثالثون من األممي ضمن األسالیب السلمیة لحل النزاعات الدولیة في

  

                                                             
ى، عمان : موسوعة علم السیاسة، دار المجدالوي للنشر والتوزیع، الطبعة األولد/ ناظم عبد الواحد الجاسور –)1(

 .141ص –2009األردن، 
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 .141ص –: موسوعة علم السیاسة، المرجع السابقد/ ناظم عبد الواحد الجاسور –
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 .كیفیة عمل لجان التوفیق أثناء فضھم للنزاع القائم .1

ھذه اللجنة تعد  ،التوفیقب معنیة في البدء تتفق الدول المتنازعة على تشكیل لجنة 

 أولىكخطوة  في الوصول إلى حل للنزاع، تباشر مھامھارادة األطراف المعبر الرئیسي إل

لى مجموعة من ، لتصل في النھایة إجل جوانب الموضوع المتعلقة بالنزاع على جمع

 دون أن تكون ھناك ما یجبر الدولة الطرف على ،األطراف ھا علىالحلول تقوم بعرض

 أنلھا ًل من الحلول المقرحة جاز اعتمدت حوإن ھي  ،من الحلول المقترحة اعتماد حلٍ 

ً وقابٍال للتجسید، كما تمتاز الحلول المقترحة من قبل لجان التوف تعدل فیھ یق بما تراه مناسبا

نزاع  غالب في صورةفي  التي تأتي أنھا ذات طابع سیاسي على خالف طبیعة النزاع

األطراف بما یحفظ توازن تعمل فیھا اللجنة جاھدة على تقریب وجھات النظر بین ، قانوني

  .)1( المصالح

قائم،  مع أي نزاع للتعاملكما یمتاز التوفیق بقدر من المرونة الكافیة التي تأھلھ 

التي في النزاع، و أطرافتعمد فیھ لجان التوفیق على دراسة اھتمامات وتوجھات الدول 

على شاكلة مقترحات تعرض على الدول  إجراءات التوفیق ترجم فیما بعد من خاللت

یضمن االحترام الكامل للسیادة الوطنیة للدول أنھ أسلوب  ومن بین ممیزات ھذا، المتنازعة

ه دول النزاع من جملة الحلول بنااعتبار أن الحل الذي تتعلى  ،واستقالل أراضیھا

بمھام التوفیق ال م ، كما أن القائاعتمادھا برضاھا التامالتوفیق یتم  ةنعن لجالمقترحة 

بقدر ما یأخذ بعین االعتبار الظروف  ،یرتبط بإجراءات قانونیة معینة في أدائھ لمھامھ

في آن ومالبسات النزاع، ولھذا السبب یمكن للجان التوفیق الوصول إلى أكثر من حل 

مما یوسع من دائرة االختیار أمام أطراف النزاع خدمة لمصالحھم  ،واحد أو على مراحل

، مما یكسب ھذا األسلوب جملة من الممیزات ال تتوفر علیھا باقي بقاء علیھا متوازنةواإل

  .)2( أسالیب التسویة السلمیة أو حتى القضائیة للنزاعات الدولیة
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 مدى فاعلیة التوفیق كإجراء سلمي للتسویة. .2

ً جملة من األسالیب لتسویة النزاعات  33لقد أورد المیثاق في مادتھ  كما ذكرنا أنفا

بعض من المعاھدات  كما نصتبطرق السلمیة كان فیھا التوفیق إحدى تلك األسالیب، 

توكل لھا مھمة تسویة النزاعات الدولیة  ،على إنشاء لجان دائمة للتوفیق واالتفاقات الدولیة

ذلك، من بینھا المعاھدة األمریكیة  حیث اعتمدت العدید من الدول على لجان التوفیق في

بین بریطانیا وفرنسا  وكذا معاھدة بروكسل لنفس العام ،1948للتسویة السلمیة لعام 

ً معاھدة السالم اإلیطالیة لعام  ،وھولندا ولكسمبورغ كما تم تشكیل لجنة دائمة ، 1947أیضا

ً  1949للتوفیق عام    .1929ونصوص المعاھدة السویسریة الرومانیة لعام  عمال

مثل ما  ،نزاعات على التوفیقلل الدول في تسویتھابإضافة إلى ذلك اعتمدت بعض 

وكذا النزاع الروماني السویسري لعام ، 1947في النزاع الفرنسي التایلندي عام الحال ھو 

، 1956وكذا النزاع الفرنسي السویسري لعام ، 1952البلجیكي عام  والدنماركي 1949

قصد  ،1981عام بالطائف  اإلسالميمؤتمر القمة  لجنة للتوفیق خالل انعقاد لیشكتم تكما 

وضع حد للنزاع القائم بین العراق وإیران والتي أطلق علیھا اسم لجنة السالم اإلسالمیة، 

شكلت من ثمان رؤساء دول وحكومات ومن أمین العام للمنظمة برئاسة الرئیس الغیني 

جملة من المقترحات  فیھا وضعت، حیث اجتمعت اللجنة عدة مرات بالعراق وإیران

غیر أن تلك المقترحات تم قبولھا بصفة منفردة  ،فین بصفة نھائیةبین الطرلتسویة النزاع 

     .)1( النزاع القائم من قبل الحكومة العراقیة لتفشل اللجنة في التسویة

یمكن في األخیر ان یأتي التوفیق كإجراء بین التحقیق والوساطة فقائم بإجراءات 

الحقائق أو تقدیم توصیات وجمع التوفیق بین أطراف النزاع، وأعمالھ تشمل إما التحقیق 

قتراحات اآلتیة من واقتراحات من أجل تسویة النزاع، إذ من الممكن أن یقبل الطرفان اال

الجھود وتخلق  ةضاعفترتكز على مالجھات القائمة بالتوفیق، وبالتالي فإن مھمة التوفیق 

، )2(اطة والتحقیق العدید من الفرص في إیجاد تسویة للمنازعات الشاقة شأنھا في ذلك الوس

ً لذلك، فال  لذا یشترط في الجھة القائمة بالتوفیق بغض النظر عن طبیعتھا أن تكون أھال
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كجھة توفیق مالم تتوفر فیھا القدرة والكفاءة إضافة إلى المكانة الدولیة للنظر یقبل ترشحھا 

ھدف ال الغرض منھ بناء تصور مسبق للنزاع والتوصل إلى أحكامفي األدلة والحجج، 

ً منصب مھمة الموفق عد، لذا تالتوفیق بین المتخاصمین ففشل إن لم نقل خطیر ھام وحساس  ا

ً، كما یمكن أن یزید من حدة  إجراءات التوفیق من شأنھ أن یبقى على النزاع الدولي قائما

ً لمشاركة الموفق في كافة مراحل واطوار حل  النزاع والتوتر بین األطراف فیھ نظرا

  .)1(النزاع 

  :المطلب الثالث
  لحل النزاعات الدولية.الممكن إعمالها  التدابير القـانونية والقضائية  

  
معاصر في ظل مجتمع دولي یعد من بین أھم مظاھر خضوع الدولة للقانون   

 لبس على اعتماد ھالیست بصورة مباشرة وإنما بحمل، )2( بوشن الحر الدولة فیھ تتجنب

                                                             
العالقات الدولیة في األصول االسالمیة (الجزء الثالث)، المداخل المنھجیة للبحث د/ نادیة محمود مصطفى:  –)1(

في العالقات الدولیة في االسالم، مشروع العالقات الدولیة في االسالم، المعھد العالمي للفكر االسالمي، الطبعة 
 .70ص –1996االمریكیة، األولى، الوالیات المتحدة 

على الرغم من الجھود الدولي الرامیة إلى إحالل السالم العالمي منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر  –)2(
انصبت على الحیلولة دون الوقع نشوب الحروب، عن طریق االتفاقیات والمؤتمرات الدولیة بدایة من مؤتمر 

قانونیة من شأنھا أن تحكم وتنظم سیر القتال، دون أن یكون ھناك  الذي ركز على وضع قیود 1874بروكسل عام 
أي مناقشة جدیة لموضوع مشروعیة الحرب على اعتبار أنھا عمل مشروع وحق یتفرع عن مبدأ السیادة المطلقة 
للدولة، ومع ذلك حاول المجتمع الدولي وعن طریق بعض المعاھدات المعقودة قبل الحرب العالمیة األولى إلى 

، اللجوء 1907صنیف بعض أنواع الحروب في خانة األعمال غیر القانونیة وفي ھذا منعت اتفاقیة الھاي لعام ت
 إلى استخدام القوة لتنفیذ االلتزامات الدولیة في حالة ما إذا رفض دولة ما قبول قرارات التحكیم كما منعت اتفاقیة 

ً.الھاي الثالثة بدء العملیات الحربیة قبل اإلخطار أو  ً ومسببا   إصدار اإلنذار الالزم على أن یصدر اإلعالن معقوال
غیر أن ھذا التسلیم المطلق بحق الدولة بشن الحرب وربطھا بالسیادة المطلقة قد اھتز بعد الحرب 
العالمیة األولى، لتوجھ الدول جھودھا في البدء وعن طریق عصبة األمم نحو تجریم اللجوء إلى الحرب في 

یة وفي ھذا نص میثاق العصبة على أنا أي حرب أو تھدید بھا سواء أكان أم لم یكن لھ تأثیر على العالقات الدول
األعضاء تعتبر من المسائل التي تھم العصبة، مع التفرقة بین نوعین من الحرب تلك التي تصنف في خانة 

ً وبین حرب التي تخوضھا  ً مجرم دولیا ً غیر مشروع وفعال الدول من اجل الدفاع عن العدوان والتي تعد عمال
غیر أن ھذا المشروع فشل ومن  1923نفسھا، وفي ھذا وضعت العصبة مشروع معاھدة المعونة المتبادلة لعام 

أھم أوجھ النقد الموجھة لذات المشروع في أنھ لم یعرف العدوان والمعاییر الكفیلة بتحدید المعتدى، وكذا إھمالھ 
الطریق عن الحروب وااللتجاء إلیھا، لي یلیھ فیما بعد برتوكول جنیف لعام  للوسائل السلمیة التي من شانھا قطع

ً لفض المنازعات والفصل  1924 ً دقیقا الذي جرم اللجوء إلى الحرب وصنفھا في خانة العدوان حیث وضع نظاما
  فیھا بقرار تحكیم أو حكم المحكمة أو تقریر من مجلس العصبة.

ً لحق الدفاع الشرعي والحرب التي یخوضھا حیث استثنى البرتوكول الحروب ال    تي تدخلھا الدول إعماال
 =وقعت خمسة عشر دولة على میثاق بریان 1928المجلس أو الجمعیة كجزاء على إخالل بالعھد، وفي عام 
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منح فعالیة أكثر لمبدأ تجریم استخدام القوة أو الدولیة، مما یات لمنازعالسلمیة لتسویة ال

القانون الدولي التقلیدي على عدد من  د، حیث اعتمالتھدید باستخدامھا في العالقات الدولیة

  .الوسائل ذات القدرة على تسویة النزاع بشكل سلمي

ً إال أن االتجاه نحو تنظیم المجتمع الدولي  ً قانونیا والذي یعتمد صراحة  ،تنظیما

والتي تعد مرحلة ھامة من على إخضاع أشخاصھ وعلى رأسھم الدولة لحكم القانون، 

، التي أفردت 1907و 1899مراحل التنظیم الدولي أقرتھا مؤتمرات الھاي لعامي 

 ً ً كبیرا ً ما تعلق بالوسائط  ،)1( لوسائل التسویة السلمیة ألي نزاع دوليلاھتماما وخصوصا

  .)الفرع األول(وعلى رأسھا التحكیم الدولي  القانونیة

 ً وإلى جانب التحكیم الدولي كإجراء قانوني لحل النزاعات الدولیة نجد أیضا

القضاء الدولي، والممثلة في محكمة العدل الدولیة التي تعد ھیئة قانونیة ذات طابع قضائي 

الدول األطراف في  ھاوفق إجراءات تعتمدتختص بالفصل في مختلف النزاعات الدولیة، 

ً القائم على القضاء الدولي،  النزاع من أجل أن یحالمجلس األمن یثیرھا النزاع أو   ممثال

   .)الفرع الثاني( ةفي محكمة العدل الدولی

  :الفرع األول
  .ودوره في حل النزاعات الدولية  التحكيم الدولي

  
ً یعد التحكیم الدولي نظام   ً  ا ً قدم الجماعة قدیم قانونیا من حیث  السیاسیة المنظمةا

 جذوره إذ ترجع ،لم یكون ببعیدغیر أن ظھوره كنظام قانوني ذوا طابع قضائي  ،الوجود
                                                                                                                                                                              

ً "میثاق بریس" أعلنت فیھ الدول صراحة استنكارھا الشدید االلتجاء إلى الحرب = كیلوج والذي یعرف أیضا
خالفات الدولیة، حیث شجع المیثاق في مادتھ الثانیة الدول على انتھاج السبل السلمیة لحل المنازعات أیا لتسویة ال

كان نوعھا أو سببھا غیر أنا ما یعاب علیھ ھو غیاب أجھزة الرقابة التي من شانھا أن تسھر على احترام بنود 
لطرق السلمیة كما لم یفرض على الدول واجب المیثاق، بإضافة إلى افتقاره إلى تنظیم یكفل فض المنازعات با

قبول الحلول التي من شأنھا وضع حٍد للنزاع، لیأتي میثاق األمم المتحدة بجملة من المقاصد جسد رغبت الدول في 
ً في  حفظ السلم واألمن الدولیین، حیث منع المیثاق في فقرتھ الرابعة من المادة الثانیة على أعضاء الھیئة جمیعا

الدولیة عن التھدید بالقوة أو استخدامھا ضد سالمة األراضي واالستقالل السیاسي ألیة دولة أو على  عالقاتھم
وجھ أخر ال یتفق ومقاصد األمم المتحدة، كما أن المیثاق لیس فیھ ما ینتقص من حق الدولة في استخدام القوة 

  مسلحة على أحد األعضاء.                     بشكل فردي أو جماعي في الدفاع عن أنفسھم في حالة ما إذا اعتدت قوة
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نص  ،المبرمة بین والوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة البریطانیة )Jay(معاھدة إلى 

تعمل فیھا  ،نزاع فض أي لھا مھمة لتوك لتحكیمإنشاء محكمة ل علىاألطراف  من خاللھا

 أن یلجئبعد  ،)1(وتبت فیھ  تنظر في النزاعإذ عمل القضاء الدولي ھیئة التحكیم 

إلنھائھ، إال أنھم وعلى خالف الوسائط الدبلوماسیة في فض كوسیلة  ھااألطراف العتماد

  .رار الصادر عنھا في موضوع النزاعالنزاعات یلتزمون بتنفیذ الق

 نیالذ ،على اختیار القضاةالتحكیم ھو قدرة األطراف  إجراء الشيء الممیز فيإن 

والبت فیھ مع مراعاة االحترام الواجب للقانون  تعھد لھم صالحیة النظر في النزاع

 لیخرج بذلك النزاع من مظلة األطراف وینتقل إلى طرف ثالث خارج الخصومةالدولي، 

ً شخص إن كانأو ذلك الجھاز بغض النظر عن طبیعتھ  ً ا ً ( أم ھیئة تحكیمیةطبیعیا   .)أوال

كتسب وبصفة تأطراف النزاع من قبل أو الھیئة التحكمیة  ففور اعتماد المحكم 

ً لألطراف  ،مباشرة صفة القاضي مخولة إیاه سلطة الفصل في النزاع بحكم یكون ملزما

ً قوة الشيء المقضي فیھ ، وذلك باعتماد جملة من اإلجراءات التي تقود في األخیر حائزا

ً (إلى الوصول إلى حكم یفصل في النزاع القائم    .)ثانیا

ً: أشكال     .الهيئات التحكمية المعتمد من قبل أطراف النزاع الدوليأوال

لحظة اتفاق األطراف على اعتماد التحكیم كوسیلة لفض النزاع القائم فیما بینھم   

ءات اختیار المحكمین لمباشرة مھامھم واتخاذ القرار المناسب فیما یخص وإتمام إجرا

علیھا الھیئة وقد یتخذ التحكیم صور متعددة متوقفة على الحالة التي أنشئت النزاع، 

على اعتماد محكم فرد یعھد لھ مھمة النظر في النزاع األطراف  فقد یتفق ،التحكیمیة

واتخاذ القرار المناسب في حقھ، كما قد یتفق األطراف على االحتكام إلى ھیئة تحكیمیة 

بتفضیل اللجوء إلى لجنة مشتركة للتحكیم وفي حاالت مشكلة من عدد من المحكمین أو 

 ،ً ً وفي حاالت إجباریا ھذه ھي األشكال التي یمكن أن أخرى قد یكون التحكیم اختیاریا

         یأتي علیھا التحكیم.
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  .الشخص المحكماعتماد . 1

یتم االحتكام إلى الشخص المحكم أو المحكم الفرد من قبل الدول األطراف في   

ً أن نزاع ما بعد  متمیزة مكانة  لىالشخص عھذا  ما یحوزیرسوا اختیارھم علیھ، وغالبا

ً لدى الدول المتنازعة و كرمز من ككل لما یمثلھ  المجتمع الدولي أو لدىھامة خصوصا

رمز اإلنسانیة، حیث عرفت الممارسة الدولیة العدید من الحاالت التي تم االتفاق فیھا بین 

في فضھا الدول األوروبیة  كام إلى شخص المحكم، فقد تعودتأطراف النزاع على االحت

 البابا رئیس الكنیسةرجال الدین على رأسھم  ھا إلىحتكامبا العالقة لكثیر من المسائلل

ً األجنبیة عن النزاع  رؤساء، ثم ما لبثت الدول أن احتكام إلى الكاثولیكیة الدول خصوصا

تسویة العدید من النزاعات  ما یخصوالذي كان لھ األثر االیجابي فی ،للقیام بدور المحكم

  .)1( الدولیة

كركیزة أساسیة أثناء  ةالسیاسی مكانتھ المحكم كل االعتماد على ثقلھعتمد فیھ ی

مثل ما قام بھ " إدوارد السابع" ملك بریطانیا حینما أسندت لھ  عملیة فض النزاع وما بعده

واألرجنتین،  الشیليمھمة التحكیم في النزاع الحدودي القائم بین كل من  1901عام 

ً بإضافة إلى ذلك اختیار ملك بریطان ً بصفتھ محكما في النزاع الدائر بین كل من یا أیضا

إال أن ما یعاب  ،1931المكسیك وفرنسا حول أحقیة امتالك جزیرة كلیبرتون وذلك عام 

على ھذا النوع من التحكیم ھو إسناد المھمة في حاالت معینة إلى رؤساء دول یفتقرون 

  .لدولي ووضع حٍد لھإلى الخبرة والكفاءة الكافیة التي تؤھلھم لفض النزاع ا

ً عن الذي قد  یمكن أن یثبت عدم التزامھم بالحیاد التام أتجاه نزاٍع ماذلك  فضال

ً على العالقات الدولیة وقد یؤدي في حاالت ما إلى اتساع رقعة النزاع وتعقده  یؤثر سلبا

مثل ما وقع بعد اتھام الرئیس األرجنتیني بعدم الحیاد في تحكیمھ للنزاع الدائر بین بولیفیا 

، دبلوماسیة بین األرجنتین وبولیفیاالذي تطور إلى قطع للعالقات ال 1909والبیرو عام 

ً ما یكون عائد ألسباب سیاسیة ً منھ من أن وھذا غالبا ً  أو تخوفا تكون دولتھ موضوعا

                                                             
التسویة السلمیة لمناعات الحدود في افریقیا في إطار التحكیم الدولي، المرجع د/ نادیة عبد الفتاح السید:  –)1(
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ً بعد أن یصنف حكمھلحكم ، غیر أن ذات األسلوب كان كسابقة قضائیة ھ مستقبال

ً للتطور والتحسین بحیث أصبح لرجال القانون البارزین المشھود لھم بالكفاءة  موضوعا

والنزاھة وحسن السمعة القدرة على تقلد ذات الصفة كشخص محكم بعد أن كان األمر 

على ذلك ھو اختیار الفقیھ السویسري " مقتصر على شخص رؤساء الدول، وأبرز مثال 

في  1928عام  اندمتحدة األمریكیة وھولماكس ھوبر" كمحكم بین كل من الوالیات ال

  .)1( حول جزیرة بالماسنزاع القائم 

  .في الوصول إلى حل للنزاع الدولي دور لجان التحكیم .2

ھذا عائد األمر في و ،الرقي بأدوات التحكیم الدوليساعد ھذا األسلوب على لقد   

من أجل ضمان حیاد التام لألعضاء في  ،ھذا األسلوبلجملة من الضوابط التي صاغھا 

في عملیة تشكیل الھیئات اللجنة، مع حصر عملیة االختیار على المختصین بقانون الدولي 

ً منباللجان المختلطة  اتوقالتي یطلق علیھا في كثیر من األ التحكیمیة،  التي تتكون غالبا

 ً ً بعیدا عضویین وطنیین، أو أربعة أعضاء لیتم فیما بعد اختیار الرئیس الذي یكون غالبا

كل البعد من أن تكون لھ عالقة وإحدى الدول المتنازعة، والذي یحوز في النھایة على 

من معاھدة  304حیث نصت المادة  ،القول الفصل فیما یصدر عن اللجنة من قرارات

ناحیة من ناحیة وبین ألمانیا من تحكیم تجمع بین الدول الحلفاء لجنة لل إنشاءفرساي على 

  .ر عضو واحدعلى اختیا م كل جانبأخرى حیث أقد

ً م أجنبي رئیسعلى أن یتم اختیار   بحیث ،ن طرف األعضاء المختارون سلفا

ومع ذلك فقد ، كفل عصبة األمم باختیار الرئیس في حالة ما إذا فشل األطراف في ذلكتت

كون أغلب أعضاء اللجنة  ،األسلوب أنھ ال یوفر بنسبة مئة بالمئة الحیاد التام یأخذ على

یؤدي إلى تنوع  ، ممامكونة من مواطني الدول زد على ذلك تعداد األعضاء غیر المستقر

القواعد الواجبة التطبیق، وقد شھد ھذا األسلوب محاوالت للتطویر قصد تالفى العیوب 
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أن یكون معظم أعضاء الحرص على وشریطة توافر الحیاد  ،منھا طریقة اختیار الرئیس

       .)1( اللجنة المختلطة من رعایا دول غیر أطراف النزاع

 .محاكم التحكیمالصور التي تأتي علیھا  .3

ي في الوقت الشكل الغالب في اعتماد إجراءات التقاضي عن طریق التحكیم الدول

 ،عدد من القضاة المستقلین والمشھود لھم بالكفاءة والنزاھة الحالي، في كونھ یتألف في

لینتقل فیما بعد الدور على  ،حیث یقوم كل طرف في النزاع بتعیین محكم من جنسیتھ

ً ما یكون من جنسیة  ،محاید یترأس ھیئة التحكیمرئیس لتعیین المحكمین المختارون  وغالبا

لدول المتنازعة على أن تحیل عملیة اختیار أجنبیة عن أطراف النزاع، كما یمكن أن تتفق ا

وھذا في حالة عدم االتفاق على تعیین الرئیس من قبل  جھة ما، إلى رئیس ھیئة التحكیم

إال أن التعامالت الدولیة في ھذا المجال األعضاء المحكمین خالل مدة زمنیة محددة، 

عضاء إلى ة أبین ثالثاستقرت على أن تكوین الھیئة التحكیمیة مكونة من تعداد فردي 

   .)2( خمسة

 .اإللزاميالتحكیم االختیاري والتحكیم  .4

بما في ذلك إجراءات إن فكرة اللجوء إلى الحلول السلمیة للنزاعات الدولیة   

، كون ال شيء من تلك الوسائط یمكن أن تفرض )3( ختیاریةاتتم بالطرق التحكیم الدولي 

، إال أن لتزام بما تفرضھ تلك الحلول من بنوداالعلى الدولة بغیر إرادتھا وقبولھا الحر 
                                                             

 .      963ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)1(
اتفقت كل من مصر وأحسن مثال جسد ھیئة التحكیم التي اتفق الطرفین على تشكیلھا ھي ھیئة التحكیم التي  –)2(

ً والمادة األولى من مشارطة التحكیم التي تم التوقیع علیھا بین الدولتین بتاریخ   11وإسرائیل على تشكیلھا عمال
ً، و"بییربیلیة"  1986سبتمبر  والمكونة من خمسة قضاة ھم "جونار الجرجرین" السویدي الجنسیة رئیسا

حامد سلطان" عن مصر و"روث البیدوث" عن إسرائیل، الفرنسي و"دیتریش شیندلر" السویسري واألستاذ "
حیث عھد إلیھا مھمة تعیین مواقع بعض عالمات الحدود على خط الحدود الدولى المعترف بھ بین مصر وإقلیم 
فلسطین تحت االنتداب، زد على ذلك اتفاق الیمن واریتریا على تشكیلھا حیث أوكلت إلیھا مھمة النظر في النزاع 

  .    1998حنیش الواقعة في البحر الحمر وقد أصدرت قرارھا فیما یخص النزاع عام  فیما یخص جزر
  .      964ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –
بین ) یتم اعتماد مثل ھذا النوع من التحكیم Optional Arbitrationالتحكیم االختیاري أو ما یعرف بـ ( –)3(

األطراف بعد نشوب النزاع إذ یتفق على إحالتھ على ذات الجھة من عدمھ، وفي حالة ثبوت االتفاق على اإلحالة 
. ً   على التحكیم یصبح بذلك إجباریا
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ً أو  المجتمع الدولي قد صنف بعض المجاالت التي یسعى أن یجعل من التحكیم إلزامیا

 ً ، وھذا بھدف إنھاء أي نزاع قائم ووضع حد للخالفات الدولیة التي من شأنھا فیھا إجباریا

مواضیع في مؤتمر الھاي للسالم أن تتحول إلى نزاعات مسلحة، وقد تم معالجة مثل ھذه ال

شجع المیثاق األممي الدول المتنازعة من أجل اللجوء إلى  كما ،1907و 1899لعامي 

  .)1(التحكیم باعتباره وسیلة لتسویة النزاعات الدولیة

ى بإضافة إلى العدید من المعاھدات التي صاغت التحكیم معتبرة إیاه أداة مثل

ً من الدولیة،لتحقیق االستقرار في العالقات   قانون البحار لعام للاتفاقیة األمم المتحدة  بدأ

أقامت نظام إلزامي أفردتھ لقواعد التحكیم جاعلة  حیث ،ھا الخامس عشرجزئفي  1982

ً من األسالیب الرئیسیة للتسویة  ھجت تنا، كما )2(لبحاراقانون منازعات لالسلمیة منھ أسلوبا

في االتفاقیات الثنائیة إذ حرصت على جعل التحكیم الوسیلة الرئیسیة  سلوبالدول ذات األ

سوء تفسیر ألحد بنود االلتزام أو اإلخالل بھ، ومن  جراء قد تثورالتي  ،لتسویة النزاعات

التي تنص في  ،اتفاقیة النقل الجوي بین كل من العراق وإیطالیاالمعاھدات الثنائیة نجد 

لھ وضمان عدم  بغیة الحصول على تسویة ،على إحالة أي نزاع على التحكیم 13مادتھا 

التي نصت  1975من اتفاقیة الجزائر بین العراق وإیران لعام  04وكذا المادة ، استمراره

على أنھ وفي حالة رفض أحد األطراف اللجوء إلى المساعي الحمیدة، أو فشل إجراءاتھا 

                                                             
) وھذا النوع من التحكیم یتم االتفاق فیھ بین الدول قبل Compulsoery Arbitrationالتحكیم اإلجباري ( –)1(

نشوب النزاع، وھذا بض النظر عن مصدرھا إن كانت معاھدة خاصة بتنظیم إجراءات التحكیم بین األطراف 
ً، أو في حالة وجود معاھدة منظمة لموضوع معین كالحدود  قصد تسویة النزاعات التي یمكن أن تثور مستقبال

ً بذلك من التحكیم الد ولیة أو التجارة تجعل من التحكیم اإلجراء الواجب اعتماده في حالة نشوب نزاع ما، جاعال
ً وواجب االعتماد.      إلزامیا

 . 660، 659ص ص –: القانون الدولي العام في السلم، نفس المرجعأ.د/ سھیل حسین الفتالوي –
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  بتفسیر ھذه االتفاقیة أو تطبیقھا:

  . المحكمة الدولیة لقانون البحار المنشأة وفقا للمرفق السادس.1
  محكمة العدل الدولیة.أ. 

ً للمرفق السابع.   ب. محكمة تحكیم مشكلة وفقا
ً للمرفق الثامن لفئة أو أكثر من فئات المنازعات المحددة فیھ.    د. محكمة تحكیم خاصة، مشكلة وفقا
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خالل مدة ال تتجاوز الشھر من تاریخ الرفض أو فشل  یحال النزاع مباشرة على التحكیم

  .)1( اإلجراءات التسویة

 .الدولي محكمة الدائمة للتحكیمال .5

 1899لقد تم إنشاء محكمة دائمة للتحكیم الدولي بموجب اتفاقیة الھاي لعام 

وملحق بھا كتاب المحكمة الذي یتولى الشؤون  ،ومقرھا الرئیس ھو مدینة الھاي بھولندا

إال أن وجودھا القانوني مغایر لما ھو معروف عن الھیاكل القضائیة، فھي ال اإلداریة، 

عن قائمة  بل ھي عبارة ،علیھم تتكون من قضاة مھمتھم الفصل في النزاعات التي تعرض

لمحكمة من لالمكونین  كتاب المحكمة، ویتم اختیار المحكمینتضم أسماء محكمین یضمھم 

ذات القائمة ومن قبل أطراف النزاع بعد اتفاقھم، وفي حالة عدم اتفاقھم یتم اختیار 

  .المحكمین وفق النظام المنصوص علیھ في االتفاقیة

ض علیھا من قبل وعرالم النظر في النزاعالتحكیمیة المحكمة  بموجبھا لتتولى

ً إلى الدول غیر األعضاء، شریطة ویمتد  الموقعة على االتفاقیة ،الدول اختصاصھا أیضا

على أن تبرم الدولتان اتفاق  ،أن یتم االتفاق بینھم على منح االختصاص لذات المحكمة

مصطلح مشارطھ التحكیم، والذي یعرف بخاص یقضي بإحالة النزاع على محكمة التحكیم 

 ً  ،للفصل فیھا المحكمة البنود محل النزاع التي یرغب األطراف إحالتھا على وتضم أیضا

وكذا  ،وكذا أسماء المحكمین المختارون واإلجراءات التي یتعین على المحكمة إتباعھا

     .)2( القانون الواجب التطبیق على النزاع

ً: إجراءات     .الدولي  التحكيمالمعتمد في  ثانيا

سالفتي الذكر على تنظیم  1907و 1899لقد قامت اتفاقیة الھاي لعامي 

حیث یقوم التحكیم الدولي على جملة من القواعد قائمة اإلجراءات وقواعد التحكیم الدولي، 

قبول إحالة النزاع على التحكیم  ، بعدعلى أساس االتفاق المتبادل بین الدول المتنازعة

 إحالةتجیز أو بموجب نصوص معاھدة مسبق  اتفاق شكلأكان ذلك في الدولي، سواء 
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جملة من اإلجراءات تسبقھا  تبنيعلى  إذ یعمد األطراف ،نشؤهالنزاع على التحكیم حال 

ً  قد یكونباالتفاق  لنزاع القائم،وضع حٍد ل ألجلإرادتھم  ً للنزاع كما قد یكونسابقا ، الحقا

بل األنجع البحث عن الس تباشر الھیئة عملیةاالتفاق ل قیام یثبت غیر أن األھم ھو أن

  .التالیة نحاول معرفتھ وفق ھذه العناصر الحلول موضع االلتزام ھذا ما تلك ،لوضع

  .وجود إتفاق یقضي بإحالة النزاع على التحكیم. 1

والبت في النزاع عند  في النظرتثور مسألة اختصاص محاكم التحكیم الدولیة   

ً تالدولي ، كما قد تكون اإلحالة على التحكیم وجود اتفاق صریح ومباشر بین أطرافھ نفیذا

ً لنص معاھدة تلزم أطرافھا على  ،التفاق سابق یقضي بذلك حال نشوب النزاع أو إنفاذا

األطراف في المعاھدة  الدول كما تعمل ،على التحكیم الدوليقد یثور  نزاع عرض أي

، مثل ما ورد في اتفاقیة إنشاء على تحدید نوع النزاع الذي قد یثور فیھ اختصاص التحكیم

حیث نصت على أن  ،لشرق األوسط اإلقلیمي للنظائر المشعة بین الدول العربیةركز ام

والمتعلقة بتفسیر أو تطبیق  یتم تسویة المنازعات بین دولتین أو أكثر من أطراف االتفاقیة

  .والتي ال یمكن تسویتھا بالمفاوضات أو بطریقة أخرى غیر التحكیم ،نصوص االتفاقیة

ً لیشمل بذلك جل أنواع النزاعات أو  9/3وفي ھذا نصت المادة  بجعل النص عاما

 ،1963المبرمة بین الجمھوریة العربیة المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي عام  ،من االتفاقیة

االتفاقیة أو ذوا  وضوعوالتي جاء فیھا أن أي خالف یقع بین الحكومة والبرنامج حول م

یتھ بالمفاوضات أو بأیة وسیلة أخرى یتفق علیھا یحال على وال یمكن تسوعالقة بھا، 

ً على طلب أي من الطرفینالتحكیم بن ً إال ، اءا لیصبح بذلك التحكیم في ھذه الحالة إلزامیا

أن المعمول بھ في الكثیر من النزاعات ھو اتفاق أطرافھ على إحالتھ على التحكیم، 

لبت في النزاع باختصاص التحكیم ل ود شرط یقضيوتقتصر اإللزامیة ھنا في حالة وج

في حالة لم یتوصل أطرافھ إلى تسویة لھ بالوسائل المتاحة، لیعلن األطراف إحالتھم 

وفي أغلب الحاالت قد یأخذ قرار  ،للنزاع على التحكیم عند عدم التوصل إلى تسویة لھ

مثال  النزاع،عمر في  یطیل قد مما ر من قبل األطرافواعتماد التحكیم بعض الوقت لیث

إسرائیل بموجب معاھدة السالم وترسیم الحدود بین مصر ما ھو الحال في قضیة 

والذي یتعین تسویتھ عن طریق المفاوضات لیلیھ بذلك التوفیق  ،1979المعقودة بینھم عام 
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ً ونص المادة السابعة من ذات المعاھدة، إال جل المفاوضات ومحاوالت الوساطة  عمال

     .)1(ق األطراف على إحالة النزاع على التحكیم الدوليباءت بالفشل لیتف

  . الدولي صیاغة مشارطة التحكیم. 2

حل ینھي إن رسوا الدول على اعتماد التحكیم كوسیلة الغرض منھا التوصل إلى   

، یفتح الباب أمام إجراءات قانونیة أخرى الھدف منھا وضع نظام قانوني النزاع القائم

ً ذات الوثیقة  ،یحكم ھیئة التحكیم مسألة أو جملة المسائل القانونیة التي إذ تتضمن أیضا

األطراف على  یسوغھایتعین على الھیئة التحكیمیة النظر فیھا، والتي تأتي في شكل أسئلة 

ً من المفاوضات بین أطراف النزاع، كما تتضمن  ،الھیئة ً كبیرا وعادة ما تأخذ جانبا

 ً  لمن أجل الفص ،م مھمة التحكیمالذین تسند لھ األشخاصاختیار  طریقة المشارطة أیضا

  .یطلق علیھا اسم ھیئة أو محكمة التحكیموالتي  لنزاعا في

بھا إال أن من یترأس الھیئة  ،یحق فیھا لألطراف المتنازعة االشتراك كما

من قبل الدول المتنازعة، إذ أجنبي عنھم یتم االتفاق علیھ  االتحكیمیة یشترط فیھ أن یكون

ً أو رئیس دولة ختصاص التحكیمي الكما تحدد فیھ ا ،یجوز أن یكون المحكم قاضیا

أثناء مختلف مراحل  ،للمحكمة واإلجراءات الواجب إتباعھا والقواعد الواجبة التطبیق

التي سیر الجلسة وطرق الكفیلة بتنفیذ القرار الصادر عن الھیئة التحكیمیة، ومجاالت 

في  كما تنظر في تفسیر المعاھدة وتطبیقھا أو ،تم االتفاق علیھتنظر فیھا الھیئة مرتبط بما 

  .)2(قاعدة من قواعد القانون الدوليموضوع 

بیان القواعد واإلجراءات التي تلتزم بھا ھیئة التحكیم بموجب اتفاق  إال أن

إلى الھیئة ذاتھا إذ یكتفي األطراف بتبیان المبادئ  د یترك في بعض األحیانق ،يكیمالتح

التي تلتزم بالقواعد العامة العامة، لتترك بذلك مھمة استخراج التفاصیل للھیئة التحكیمیة 

بخصوص إجراءات التحكیم مع العودة إلى أطراف النزاع  ،ھا اتفاقیتي الھايتالتي وضع

المعتمدة من قبلھا، كما یحوي اتفاق التحكیم على اإلجراءات قصد الحصول على موافقتھم 

وكیفیة تحمل األطراف لنفقات  ،على عنوان مقر التحكیم وكذا اللغة أو اللغات المستخدمة
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ً شرط یقتضي  التحكیمي یحوي االتفاق ، بإضافة إلى ذلكالتحكیم  بصدور الحكمأیضا

   . )1( خالل فترة زمنیة محددة

  حكیم.الطبیعة القانونیة للحكم الت. 3

كل تلك اإلجراءات المتبعة من قبل الدول األطراف في النزاع بدأ من استقرار     

قرارھم على اختیار التحكیم كوسیلة لفض النزاع، بإضافة إلى عرض وجھات نظرھم 

والمرفقة بمختلف الوثائق والمستندات اإلثباتیة  ،فیما یخص النزاع على الھیئة التحكیمیة

دون الخروج عن المبادئ التي تم االتفاق علیھا من قبل التي تدعم وجھات نظرھم، 

 قرارٍ شكل یصدر في ذي لا، الحكم عن إلعالن الموعد المحدد إلى غایة األطراف ذاتھم

الھیئة التحكیمیة ألي حیاد مع مراعاة عدم  ،قواعد القانون الدولي تحكیمي بما یراعي

  .فاطراألن طرف م

نفس اإلجراءات التي تتبعھا محكمة العدل  الھیئة التحكیمیة لولضمان ذلك تعم

طلبات األطراف ووكالئھم مع القیام بالمرافعة العلنیة واالستماع إلى لالدولیة، من استماع ل

ق بالقرار النھائي لیتم النطمواقع النزاع دلة والتنقل إلى وتمحیص األ ،شھادة الشھود

بشكل علني مع تبلیغ األطراف المتنازع بذات المنطوق  ،الصادر عن الھیئة التحكیمیة

ألطراف الذي یعد بمثابة قرار بات ال یجوز الطعن فیھ أمام أي جھة كانت، كما یلتزم ا

إذ یذكر فیھا أسماء المحكمین  ،الصادر بموجب األغلبیة تحكیميال منطوق القراربتنفیذ 

رئیس الھیئة واألعضاء، بإضافة إلى المسجل (أمین سر الھیئة)  على الحكما یوقع كم

  .لیتلى بعدھا الحكم في جلسة علنیة یدعى إلیھا وكالء األطراف وھیئة الدفاع

یجوز للمحكمین المعارضون للحكم إعداد مذكرات ترفق والحكم تبرز سبب  كما

كما یستطیع المؤیدون للحكم إرفاق آرائھم بشكل إنفرادي، لیحوز بعدھا  ،معارضتھم

 یجوز إعادة النزاع مرة أخرى بإعادة الحكم الصادر حجیة الشيء المقضي فیھ إذ ال

ً غیر قابل للطعن فیھ بأي طریقة  عرضھ على ً نھائیا القضاء الدولي للبت فیھ، كونھا حكما

نظر في حالة ما إذا ظھر دلیل جدید أو تبین أن ھناك طریق إلتماس إعادة ال ، إال عنكانت
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أن یتم النص على ذلك  شریطة، عن الھیئة وقائع من شأنھا أن تغیر مجرى الحكم الصادر

   . )1( في إتفاق التحكیم

  .ةالدولي  التقـاضي أمام محكمة العدل: لفرع الثانيا

من بین أھم  ،وتنوعیعد النظام القضائي الدولي الحدیث بما یحملھ من تعداد   

ً بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة، ھذه األجھزة  مظاھر تطور المجتمع الدولي خصوصا

بما  ،القضائیة التي أسھمت وال تزال تسھم في الحفاظ على استقرار العالقات الدولیة

ً الذي وتقدمھ من حلول قانونیة أثناء تسویتھا المستمرة للمنازعات الدولیة،  ً یعد عامال مھما

ً في صون السلم واأل ً ( من الدولیینوفاصال   .)أوال

سلیلة المحكمة الدائمة للعدل  دل الدولیة نتاج جھود دولیة وھيتعد محكمة الع

وتظھر أھمیة مثل ھذه الھیئة القضائیة في كون المیثاق األممي أدرج نظامھا الدولیة، 

األمر الذي یثیر الكثیر من التساؤالت حول  ،األممي األساسي ضمن نصوص المیثاق

لمطروح أمامھا، التي الفصل في النزاع ا القضائیة األممیة وقدرتھا علىسلطة ھذه الھیئة 

ً ما ت ً عن مخالفة الدولغالبا األمر الذي یضعھا موضع  ،اللتزاماتھا الدولیة كون نتاجا

ً ( محكمةاختصاص الفیھا ر والحاالت التي یثاالمسؤولیة الدولیة،    .)ثانیا

دفع بالمجتمع  كان لھ األھمیة بمكان مماإن اإلطار القانوني للمحكمة العدل الدولیة 

ى التشكیلة الدولي للنص علیھ بموجب نصوص المیثاق، ومن ھنا تبرز أھمیة التطرق إل

وطرق اختیار القضاة واألساس المعتمد في ذلك، وكذا الجھة المخول  الرئیسیة للمحكمة

ً (وظائف المنوطة بھ ال ءداأللقاضي ل ة االختیار القضاة والمدة التي تمنحسلطلھا    .)ثالثا

  :ً   .التطور التاريخي لمحكمة العدل الدولية في أدائه لمهامهأوال

إذ یعد  ،ارتبط القضاء الدولي بالتنظیم الدولي وھو یمتد إلى ما قبل عصبة األمم  

ً دولي ذوا  التنظیمیةین إحدى المحاوالت مؤتمر الھاي الدولي من ب قصد بناء صرحا

                                                             
  .659، 658صص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)1(

 .      970ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –
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 في المنازعات الدولیة بین أشخاص المجتمع الدولي طابع قضائي، یختص في الفصل

محكمة الغنائم التي  تجسد فيف الصرح الثانيأما  ،وكانت المحكمة الدائمة للتحكیم الدولي

 ذا بدون تجسیدتي ظلت إلى یومنا ھال ،تم النص علیھا بموجب اتفاقیة الھاي الثانیة عشر

التي قامت بإنشاء قضاء دولي دائم لیسارع مجلس العصبة  ،إلى أن جاءت عصبة األمم

ً ونص المادة الرابعة عشر من العھد   .بدوره إلى تكوین لجنة من المشرعین عمال

والذي وافقت علیھ  ،توكل إلیھم مھمة صیاغة مشروع محكمة دائمة للعدل الدولي

من  لیعرض بعد ذلك المشروع على التوقیع، )1(1920برجمعیة العصبة بتاریخ دیسم

وتباشر أعمالھا عام  الدائمة للعدل الدوليمحكمة اللتنشئ بعدھا  ،جانب الدول األعضاء

لیصل تعدد الدول المصادق على نظامھا األساسي إلى خمسون دولة عیشة ، )2(1922

عام  ذلكو الحرب العالمیة الثانیة لبث أن زالت إبان ، والتي ماالعالمیة الثانیةالحرب 

زالت بعد أن أصدرت ما على الرغم من استقالل نظامھا األساسي عن العصبة،  1940

ً  88یعادل الـ  ً دولیا لمجتمعة أثناء انعقاد مؤتمر سان الدول ا مما رسخ لدى ،حكما

حول فرنسیسكوا لوضع الصیاغة النھائیة للمیثاق األممي، القناعة التامة والمطلقة 

ضرورة وجود قضاء دولي فلم تكتفي الدول باالتفاق إلنشاء محكمة للعدل الدولیة بل 
                                                             

، 1920شباط  16أنشئت محكمة العدل الدولیة الدائمة بموجب برتوكول بموجب خاص تم التوقیع علیھ في  –)1(
 مة العدل الدولیة الدائمة، فقد كانتولم یكن عھد العصبة األمم یتضمن ایة أحكام خاصة بالنظام األساسي لمحك

ھذه الھیئة القضائیة تعتبر الجھاز القضائي لعصبة األمم، وخالل الفترة التي عملت فیھا ھذه المحكمة ما بین 
ً من مجلس عصبة األمم إلبداء آراء استشاریة حولھا كما  27، تسنى لھا ات تتلقى 1939إلى  1922األعوام  طلبا

ً، اكدت فیھا قواعد قانونیة قدیمة وارست في الوقت ذاتھ  31قضائیة اصدرت فیھا دعوى  65رفعت أمامھا  حكما
  قواعد قانونیة أخرى.

: تدخل الغیر أمام محكمة العدل الدولیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، د/ حیدر أدھم عبد الھادي –
 .59ص –2009عمان األردن، 

ارض وسلطات المحكمة العدل الدولیة في كون قواعد القانون الدولي إما ذات الطابع إال أن اإلشكال الذي یتع –)2(
العرفي أو االتفاقي، إذ لوحظ أن طبیعة المجتمع الدولي الذي یسود فیھ القواعد القانونیة الدولیة أدت إلى جعل 

اطبة بأحكامھ وباتفاقھا الحر وھذا القانون الدولي العام یتسم بالرضائیة، إذ ال تنشأ أحكامھ إال بإدارة الدول المخ
وضع طبیعي نتیجة لغیاب سلطة علیا تسمو على إرادة الدول، وقد أكدت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في حكمھا 

ذلك بقولھا " إن القانون الدولي ینظم العالقات بین الدول المستقلة، وأساسھ  1927الصادر في قضیة اللوتس لعام 
الدول المقررة في اتفاقیات الدولیة أو العرف الدولي"، كما أعادت التأكید على اتجاه محكمة  اإلرادة الحرة لھذه

العدل الدولیة نفسھا في قضیة التعویض عن األضرار التي تصیب األمم المتحدة، بقولھا " إن ھیئة األمم المتحدة 
  لیست دولة تعلو على الدول"

: دراسات في القانون الدولي العام، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، د/ طلعت جیاد لجي الحدیدي –
 .37، 36ص ص –2012عمان األردن، 
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تعداه إلى جعل ھذه المحكمة الدولیة فرع من فروع ھیئة األمم المتحدة بتبني نظامھا 

  .)1(المیثاق األممياألساسي ضمن نصوص 

ً عمل الذي    الحفاظ على الموروث القضائي للمحكمة الدائمة للعدل  قصدجاھدا

ً من محكمة العدل الدولیة  ،الدولي مكرسة لفكرة االستمراریة للقضاء الدولي العام، جاعال

لتعتبر بذلك عنصر من مساھمة بذلك في تسویة المنازعات الدولیة القائمة بین أشخاصھ 

قضائیة ذات طابع إقلیمي مثل محكمة ، مما أسھم في ظھور أجھزة تنظیم الدوليعناصر ال

وكذا محكمة العدل اإلسالمیة والمنشأة من قبل الدول األعضاء في  ،العدل األوروبیة

وأخرى ذات طبیعة متخصصة  في انتظار إنشاء محكمة للعدل العربیة، المؤتمر اإلسالمي

وروبیة وبعض منھا ذات طابع إقلیمي متخصص وتعد المحكمة األ ،كمحكمة قانون البحار

       . )2(حقوق اإلنسان أبرز مثال على ذلكل

 :ً   محكمة العدل الدولية.نشأة  ثانيا

 ،1945عام  )International Court of Justice(أنشئت محكمة العدل الدولیة   

وذلك بعد نھایة الحرب العلمیة الثانیة حیث عمد القائمون على مؤتمر سان فرنسیسكوا 

على إلحاق نظامھا األساسي بنص المیثاق األممي، حیث أنشئت ھذه المحكمة على أنقاض 

ألخیرة بالنظام األساسي لسالفتھا جاعلین المحكمة الدائمة للعدل الدولي مع احتفاظ ھذه ا

، كما تعد )3( لمنظمة األمم المتحدة از القضائي الرئیسجھلا الدولیةمحكمة العدل  بذلك

ً لنظامھا  ،كبر ھیئة قضائیة تتولى عملیة تسویة المنازعات الدولیةأ تؤدي مھامھا وفقا

ً باألساسي    .)4( قواعد القانون الدوليوعمال

                                                             
  .972ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)1(

  .23ص –: القانون الدولي المعاصر، المرجع السابقد/ مصطفى أبو الخیر –
 .      973، 972ص ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)2(
من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة أن أعضاء األمم المتحدة بحكم  93وفي ذلك نصت المادة  –)3(

ً في النظام األساسي للمحكمة، إال أن ال ً أیضا عضویة لیست مقصورة على عضویتھم في الھیئة ھم أطرافا
ً في األمم المتحدة أن تنضم إلى النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة  األعضاء فقط بل یجوز للدولة لیست عضوا

  وفق شروط تحددھا الجمعیة العامة لألمم المتحدة لكل حالة على حدا وبناًء على توصیة مجلس األمن.
  المتعلق محكمة العدل الدولیة، ھیئة األمم المتحدة، المرجع السابق.، الفصل الرابع عشر میثاق األمم المتحدة –

–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter14.shtml                                              
 .660ص–: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)4(
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وھو تبیان  ،المنظمة الدولیةأھداف رت دیباجة المیثاق إلى أحد أھم حیث أشا

احترام  مع الحرص على ،قھا تحقیق العدالة الدولیةاألحوال التي یمكن عن طری

ً ما یكون والتي ،بین أطرافھا االلتزامات الدولیة وغیرھا من مردھا المعاھدات  غالبا

االلتزام  على ضرورة من المیثاق 1/1مصادر القانون الدولي، حیث تضمنت المادة 

والقانون الدولي لحل المنازعات  ةلاالخروج عن مبادئ العددون  ،بالوسائل السلمیة

الذي و، ینإلى المساس بالسلم واألمن الدولیفي حال تطورھا تؤدي  والتي ،الدولیة

إیجاد  من المجتمع الدولي تتطلب ،إقامتھ على أسس متینة بطبیعة الحال إلى یستدعي

من، وألجل ذلك نص سلمي وآ بشكل ضمان تسویة فعالة للنزاع الدولي ىأجھزة قادرة عل

ھي األداة القضائیة  ،على أن محكمة العدل الدولیة 92في مادتھ واضعو المیثاق و

لمحكمة لاألساسي  النظام نصوصللوفق المتحدة والتي تؤدي مھامھا ألمم ـالرئیسیة ل

   . )1( الملحق بالمیثاقالعدل الدولیة 

 :ً   .العدل الدولية  محكمةتشكيلة هيئة  ثالثا

تتشكل محكمة العدل الدولیة من أشخاص یتم اختیارھم وھذا بعد األخذ بالحسبان   

المؤھالت الشخصیة والمكانة األخالقیة العالیة، ھذه الصفات التي تؤھلھم لالرتقاء 

أو مشرعین یشھد لھم بالكفاءة في القانون  ،المناصب العلیا كقضاة بالمحكمة العدل الدولیة

ً ، التي یحملونھایة الدولي دون مراعاة للجنس إذ تتألف المحكمة من خمسة عشر عضوا

ھم عن انتخاب، یتم )2( شریطة أال یتجاوز أكثر من عضو واحد من رعایا دولة معینة

  .)3( من قائمة المرشحین بشكل مستقلطریق الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن 

                                                             
 .973ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقالدین عامر د/ صالح –)1(
وفي حالة ما إذا كان الشخص المرشح لعضویة محكمة العدل الدولیة یتمتع بعدة جنسیات ألكثر من دولة  –)2(

ً والفقرة واحدة فإنھ یعد في ھذه الحالة من رعایا الدولة التي یباشر فیھا عادة حقوقھ المدنیة السیاسیة، و ھذا عمال
  الثانیة من نص المادة الثالثة من النظام األساسي للمحكمة.

   : النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة، الفصل األول المتعلق بتنظیم محكمة العدل الدولیة. ھیئة األمم المتحدة –
–http://www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm                                                              

" من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة أن الجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن 4تنص المادة " –)3(
ھلیة في محكمة التحكیم الدائمة، أما أعضاء األمم المتحدة غیر ینتخبون من القوائم التي تم ترشیحھم من الشعب األ

ً لنفس  الممثلین في محكمة التحكیم الدائمة تتولى تسمیة المرشحین شعب أھلیة تعینھا حكوماتھا لھذا الغرض وفقا
ً ونص المادة   =یماف 1907من اتفاقیة الھاي لعام  44الشروط الموضوعیة ألعضاء محكمة التحكیم الدائمة عمال
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سنوات تجدد فیھ عضویة تتراوح فیھ مدة العضویة بالمحكمة لكل عضو تسع 

یستمر أعضاء على أن  بعد إكمالھم مدة التسع سنواتكل ثالثة سنوات  ،خمسة أعضاء

كما یجب علیھم الفصل في القضایا  ،ھم إلى أن یعین من یخلفھمھاممالمحكمة في القیام ب

وھذا من  ، لیتم بذلك تغییر ثلث أعضاء المحكمة كل ثالث سنوات)1( النظر فیھا بدأواالتي 

یقوم فیھا حیث ، )2( للقضایا التي تعرض على المحكمة أجل ضمان مواكبة القضاة

ً للرئیس لمدة ثالث سنوات ما یمكن تجدید انتخابھ مع ك ،األعضاء بانتخاب رئیس ونائبا

ً وعدد منتعیین ل ً ونص المادة  الموظفین بمقرھا الكائن بالھاي لمحكمة مسجال عمال

كما یحق  ،ھا األعضاء بمختلف االمتیازات والحصانات الدبلوماسیةیتمتع فی ،)3( "22/1"

ھم من جنسیة الدولة الطرف في النزاع المعروض على المحكمة أن یجلسوا  للقضاة الذین

جاز لكل  النزاع أطرافمن جنسیة أحد  قاٍض  ةجلسالإذا كان في  في حالة مافي قضیتھا، 

ً أخر فإذا لم یتوفر في ھیئة المحكمة قاض من جنسیة أطراف  ،دولة أن تختار قاضیا

 ً     .)4( الدعوى جاز لكل منھم أن یختار قاضیا

  

                                                                                                                                                                              
یخص التسویة السلمیة للمنازعات الدولیة، إال أنھ في حالة عدم وجود اتفاق خاص تحدد الجمعیة العامة لألمم =

المتحدة وبناًء على توصیة من مجلس األمن الشروط التي بموجبھا یمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام 
ً في األمم المتحدة، على أن تشترك في    انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولیة. دون أن تكون عضوا

 : النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة، نفس المرجع السابق.ھیئة األمم المتحدة –
–http://www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm 

ً والمادة  –)1(   النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة.                                                            13/3عمال
 ، ھیئة األمم المتحدة، نفس المرجع السابق.النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة –

–http://www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm 
ً بالمادة  یلتزم فیھا –)2(   بما یلي: 17إلى  16األعضاء بمحكمة العدل الدولیة عمال

  بعدم تولي الوظائف السیاسیة أو اإلداریة أو أي مھن حرة. –
  عدم اشتراكھ في وظیفة مستشار أو محامي في أیة قضیة. –
ً ألحد األطراف أ – ً أو مستشارا ً أو عدم االشتراك في الفصل في أي قضیة سبق وأن كان فیھا وكیال و مستشارا

ً في محكمة أھلیة أو دولیة أو في لجنة تحقیق أو أیة صفة أخرى،  ً أو سبق عرضھا علیھ بصفتھ عضوا محامیا
  على أن تفصل المحكمة في األمر إذا ما ثبت ذلك.

 ، ھیئة األمم المتحدة، نفس المرجع السابق.النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة –
–http://www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm  

 ، ھیئة األمم المتحدة، نفس المرجع السابق.النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة –)3(
–http://www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm 

  . 661، 660ص ص–: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)4(
 .     974ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقعامرد/ صالح الدین  –
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  محكمة العدل الدولية.ل القـانوني  : اختصاصالفرع الثالث

تتمتع محكمة العدل الدولیة بجملة من االختصاصات التي تتوزع بین الجانب   

الخروج عن نصوص النظام األساسي  القضائي والجانب اإلفتائي، وھذا بالطبع دون

في أدائھا للوظیفة المنوطة بھا من قبل المجتمع الدولي وبموجب أحكام المیثاق  ،للمحكمة

  .وقواعد العامة للعدالة والقانون

في عملیة الحفاظ على السلم واألمن الدولیین  محكمة العدل الدولیة إن إسھام

التي قد تھدد تلك المقاصد بعمل على  ،خالفاتبالحفاظ على العالقات الدولیة خالیة من ال

مما یثیر مسألة الوالیة القضائیة في  أحیل علیھا النزاع، ما تسویتھا بشكل القانوني إذا

البت في القضایا القائمة بسبب النزاعات القائمة بین الدول، األمر الذي من شأنھ أن یسرع 

ً (في فضھ    .)أوال

إضافة إلى الفصل في النزاعات المعروضة أمام محكمة العدل الدولیة في 

ممارستھا الختصاصاتھا، نجد أن للمحكمة اختصاص إفتائي تعتمد فیھ الدول إلى عرض 

الخالف القائم فیما بینھا حول نصوص االتفاقات الدولیة، في حال ثار خالف حول مغزى 

ً (تلك النصوص والغایة منھا     .)ثانیا

جل القیام بالمھام المنوطة بھا على أحسن وجھ في الفصل في النزاعات وأل

تم المعروضة أمامھا من قبل الدول، وھذا وفق نسق منظم یعتمد على قواعد القانونیة 

صیاغتھا داخل بنود النظام األساسي للمحكمة العدل الدولیة، تھتم بأصول المرافعات وحق 

ً (لجلسات من قبل القضاة النزاع وطرق إدارة ا عرض األطراف في    .)ثالثا

:ً   .على النزاع الدولي  محكمة العدل الدوليةلـل  ــةالقضائي  الوالية أوال

تختص محكمة العدل الدولیة في النظر في جمیع المنازعات الدولیة بغض النظر   

جھة قضائیة أخرى بما في  عروضة أمامحتى وإن كانت تلك المنازعات م ،عن مكانھا

التحكیم الدولي، مادام االتفاق قد قام بین الدول المتنازعة على إحالة النزاع محاكم ذلك 

منظمة لویرجع ھذا االختصاص الشامل إلى كونھا إحدى األجھزة الھامة ل ،على المحكمة
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ً في تسویة  األمم المتحدة ذات الطابع العالمي، التي یؤول لھا االختصاص أصال

ھو أصل الوالیة القضائیة للمحكمة على  ر لألذھانغیر أن تسأل الذي یتباد ،المنازعات

   ى تلك الوالیة.مدالنزاع و

  محكمة.االختصاص القضائیة لل. 1

ً في الفصل في النزاعات التي یكون أطرافھا دو العدل الدولیة محكمةتختص    ال

، إذ العدل الدولیة للمحكمة من النظام األساسي 34/1 نص المادةونجد السند في ذلك  ،فقط

 ،كونھم األشخاص الرئیسیة للقانون الدوليرفع الدعوى أمامھا بھم فقط من یسمح لھم 

التي  ،لمحكمة بشكوییھمأمام ا )2( فراداأل أو )1( كل من الھیئات تقدمیجوز أن تفال  ومن ثم

ً في النزاع المطروح أمام محكمة العدل الدولیة   .تخولھم أن یصبحوا أطرافا

االلتجاء إلى المحكمة قصد البت في النزاع القائم فیما بینھا  لدول التي یحق لھاوا

ً في النظام  ،ھي الدول األعضاء في األمم المتحدة بالدرجة األولى وھذا بوصفھم أطرافا

األساسي للمحكمة على اعتبار أنھ جزء ال یتجزأ من المیثاق، وفي المرتبة الثانیة الدول 

ھا انضمت إلى النظام األساسي لمحكمة العدل غیر األعضاء في األمم المتحدة إال أن

ً بالدولیة وفق الشروط ال ً  توصیات مجلس األمنتي وضعتھا الجمعیة العامة عمال عمال

غیر أن الدول غیر األعضاء یمكن لمحكمة  ،" من المیثاق سالفة الذكر93ونص المادة "
                                                             

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة واضحة وصریحة في حصر والیة  1فقرة  34كانت المادة  –)1(
ً لیط ً فیھا ال غیر، إال أن اختصاص المحكمة قد عرف تمددا ال المحكمة على النزاعات التي تكون الدول أطرافا

حق النظر في النزاعات التي تخص المنظمات الدولیة على أساس أن ھذه المنظمات الدولیة تمثل مجموعة الدول 
األعضاء فیھا، ومن الناحیة العملیة فقد نظرت محكمة العدل الدولیة في المنازعات التي تخص المنظمات الدولیة 

فصلت فیھا المحكمة النزاع بین منظمة الصحة  ومن تلك المنازعات ذات العالقة والمنظمات الدولیة والتي
حیث أصدرت محكمة العدل الدولیة  1951العالمیة ودولة مصر حول تفسیر االتفاق المعقود فیما بینھما عام 

                                                                                                    . 1980حكمھا في القضیة عام 
 United Nations: النظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة،د/ انطونیو أوغوستو كانسادو ترینیداد –

Audiovisual Library of International Law. P 8, 9.        
–http://legal.un.org/avl/pdf/ha/sicj/sicj_a.pdf 

 .                             662ص–السلم، المرجع السابق: القانون الدولي العام في د/ سھیل حسین الفتالوي –
إن الغایة الرئیسیة إلنشاء ھیئة األمم المتحدة لمحكمة العدل الدولیة وضم نظامھا األساسي ضمن نصوص  –)2(

المیثاق كان لغرض رئیسي وھو الوصول إلى تسویة سلمیة للنزاعات الدولیة بغیة الحفاظ على السلم واألمن 
یین، وفي ھذا كان نص المیثاق والنظام األساسي للمحكمة صریح وواضح في عدم منح الحق لھا للنظر في الدول

                              النزاعات ذات العالقة واألفراد العادیین على اعتبار أن محاكم دولھم ھي صاحبة االختصاص.                                          
 . 662ص–القانون الدولي العام في السلم، نفس المرجع سھیل حسین الفتالوي:د/  –
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ً فیھ، إذا ما قبل ت الشروط التي یضعھا العدل الدولیة أن تنظر في النزاع التي ھي طرفا

  . )1( ن یعرض نزاعھا على المحكمةمن أجل أمجلس األمن لھا 

  االختصاص االختیاري للمحكمة.. 2

على النزاع في محاولتھا لوضع حٍد األصل العام في والیة محكمة العدل الدولیة   

 ، ال یمكن أن تثور ما لم یتم قبولھا)Compétence Optional( لھ ھي والیة اختیاریة

ً إلعالن والیتھا  ،)2( أطراف النزاع عرضھ على محكمة العدل الدولیة باعتباره شرط أولیا

إال أنھ سجل محاوالت عدیدة عمل فیھا المجتمع على تقریر الوالیة الجبریة للمحكمة على 

جمیع النزاعات الدولیة، حیث یكون لمحكمة العدل الدولیة سلطة النظر في النزاع إذا ما 

  .إلیھا األطراف برفعھحد أقام 

ً بتقریر الوالیة االختیاریة  ن تعلن أي دولة قبول إجازة أ معمع االكتفاء أیضا

إذا ما كان ھناك اتفاق بین األطراف على االحتكام إلى الوالیة اإلجباریة للمحكمة 

إذا ما تعلق النزاع بمفھوم مادي أو قانوني أو بعد أن یتم استنفاذ كل الطرق  ،المحكمة

یجد لمحكمة العدل الدولیة لنظام األساسي  بلوماسیة لتسویة النزاع بین أطرافھ، والقارئالد

ً نص المادة  جاءت نھا یالحظ أ 36/1أن صیاغة نصوص الوالیة القضائیة وخصوصا

لتشمل بذلك كافة القضایا التي تعرض علیھا، كما تشمل جمیع المسائل المنصوص عامة 

و في المعاھدات واالتفاقات المعمول بھا مما یجعل علیھا بصفة خاصة في المیثاق أ

     .)3( المحكمة غیر قادرة على سن شروط خاصة للنظر في النزاع المعروض علیھا

     .االختصاص اإلجباري للمحكمة. 3

 لمحكمة العدل الدولیة )Compétence Compulsory(تنحصر الوالیة الجبریة   

أو االتفاقیة المبرمة بین أطرافھا على نصت المعاھدة  في حاالت محددة، أولھا إذا ما

                                                             
 .     975ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)1(
  . 663ص–: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)2(

 .   975ص–مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق :د/ صالح الدین عامر –
 .     976ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)3(
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من نظامھا األساسي  36/2والیة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة، كما جاءت المادة 

 ً وبدون أي إلزامیة لوجود اتفاق خاص  ،إمكانیة أن تصرح وفي أي وقت تراه مناسبا

التي تقبل  لنزاعات القانونیةیقضي بالوالیة الجبریة للمحكمة، في النظر والبت في جمیع ا

متى تعلقت تلك النزاعات القانونیة بالمسائل ذات الصلة  أطرافھا إحالتھا على المحكمة،

وتفسیر معاھدة من المعاھدات، أو مسألة من مسائل القانون الدولي أو التحقیق في واقعة 

ً لقواعد القانون الدولي ا تعلق بطبیعة ، وكل م)1(من الوقائع التي وإن ثبتت تعد خرقا

والمترتب عن خرق التزام دولي حیث قامت دول بإیداع تصریحات  ،التعویض وتقدیره

  .من ھذا النوع لدى محكمة العدل الدولیة

وإنما ورد علیھا  ،إال أن فكرة الوالیة اإلجباریة لم ترد بشكل مطلق للمحكمة  

التي  ،إال في مواجھة الدولبوالیة المحكمة بعض القیود ھو عدم التزام الدولة التي تقبل 

ً ومبدأ المساواة في إطار ما یعرف بسیاسة المعاملة بالمثل، كما قد تعلن  ً عمال قبلتھ أیضا

الدولة قبول الوالیة اإلجباریة لمحكمة العدل الدولیة بشكل مطلق لیطال جل مظاھر 

ر في مجاالت وأو تجعل من تلك الوالیة على الرغم من كونھا إجباریة محدودة لتث ،النزاع

معینة، عن طریق ما یصدر منھا من تحفظات یستثنى فیھا مجاالت تخرج من صالحیة 

الدولیة التي ، فعلى الرغم من تعدد االلتزامات )2( الوالیة اإلجباریة لمحكمة العدل الدولیة

                                                             
ً تتمتع محكمة العدل الدولیة بالوالیة القضائیة اإللزامیة بالنظر في المنازعات الدولیة بناء على أحد  –)1( عموما

  األطراف في الحاالت التالیة:
  إذا اتفقت الدول بموجب معاھدة بإحالة النزاع الذي قد ینشأ جراء تنفیذ بنود المعاھدة على محكمة العدل الدولیة. –
  إذا اتفقت الدول المتنازعة بإحالة نزاعھا على محكمة العدل الدولیة. –
الدولیة المتخصصة التي تنص على إحالة النزاع  اتفاقیات الوصایة واالتفاقیات الخاصة بإنشاء المنظمات –

  الناشئ عن ھذه االتفاقیات على محكمة العدل الدولیة.
  في حالة نشوء نزاع بین دولتین حول والیة المحكمة. –
  إذا ورد في االتفاقیة دولیة تعقد بإشراف األمم المتحدة على الوالیة اإللزامیة لمحكمة العدل الدولیة. –
 .  664، 663ص ص–: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقن الفتالويد/ سھیل حسی –
ثار التساؤل حول إمكانیة اعتبار التوصیة التي قد تصدر عن مجلس األمن حول نزاع دولي ومعین وإمكانیة  –)2(

ً للسلطة المعقودة لھ بموجب نصوص الفصل السادس من المیثاق  عرضھ على محكمة العدل الدولیة، وھذا طبقا
ذھبت المملكة المتحدة البریطانیة  واعتبارھا كمصدر من مصادر التي تثیر االختصاص اإلجباري للمحكمة، وقد

أثناء نظر المحكمة للنزاع المعروض والمتعلق بمضیق كورفو بینھا وبین ألبانیا إلى القول بأنھ في مثل ھذه 
ً إال أن ھذا الرأي قوبل بالرفض عند أغلب الفقھاء معتبرین بأن  األحوال یكون اختصاص المحكمة إجباریا

  یثار إال في األحوال التي أقرھا المیثاق ونظام األساسي للمحكمة.      االختصاص اإلجباري ال یمكن أن 

 .977، 976 ص ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر – 
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تزال الدول تتجنب اللجوء إلى  فال ،تقضي بإحالة النزاع الناشئ على محكمة العدل الدولیة

بإضافة إلى تخوفھا محكمة، ألسباب عدة على رأسھا فكرة السیادة عرض النزاع على ال

   .)1(من أن تتأثر مصالحھا القومیة جراء انحیاز القضاة لطرف على حساب األخر

ً: اختصاص المحكمة اإلفتائي.   ثانيا

بحتا، قضائیة  ةالدولیة ھي أداء وظیفیحكمة العدل إلنشاء مإن الغایة الرئیسیة     

بما یخدم العالقات الدولیة ویحفظ السلم البت والفصل في النزاعات الدولیة  غرض منھاال

خول للمحكمة سلطة اإلفتاء بإصدارھا آلراء واألمن الدولیین، إال أن المیثاق األممي 

لمقصود بالوالیة اإلفتائیة ، وااستشاریة ذات العالقة والمسائل القانونیة متى طلب منھا ذلك

ختلفت الدول للمحكمة ھي تلك السلطة التي بمقتضاھا یمكن لھا أن تفسر نص غامض ا

إذ یسمح النظام األساسي للمحكمة لكل من الجمعیة العامة لألمم المتحدة على تفسیرھا، 

ھا من وكذا فروع ھیئة األمم المتحدة والوكاالت المرتبطة بھا التي یؤذن ل ،ومجلس األمن

  .)2( قبل الجمعیة العامة

ً إذ تتبع ما ذكرنا آن بحیث تحدد الوالیة اإلفتائیة في المسائل القانونیة فقط مثل فا

في إصدارھا للفتوى اإلجراءات المتبعة في إصدارھا للقرارات القضائیة، بحیث المحكمة 

الدول األعضاء  تصدر فتواھا في جلسة علنیة وتبلغھ لألمین العام لألمم المتحدة ومندوبي

في األمم المتحدة غیر أن تلك القرارات اإلفتائیة التي تصدر عن المحكمة لیس لھا القوة 

سیاسیة إال في حالة ما إذا اتفقت الدول األطراف وبقدر ما لھا من قیمة معنویة  ،الملزمة

ریة ومن ھنا وإن كانت اآلراء االستشا، )3( على أن تكون لھا آثار ملزمة في مواجھتھما

                                                             
 .  664ص–: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)1(
المیثاق أنا للجمعیة العامة لألمم المتحدة ومجلس األمن الحق في طلب آراء استشاریة  من 96نصت المادة  –)2(

من محكمة العدل الدولیة في المسائل القانونیة، وللفروع التابعة لھا من ھیئات ووكاالت متخصصة مرتبطة بھا 
یة لكل من المجلس ممن تأذن لھم الجمعیة العامة بذلك وقد رخصت الجمعیة العامة طلب اآلراء االستشار

االقتصادي واالجتماعي، ومجلس الوصایا والجمعیة الصغیرة وكذا لجنة النظر في األحكام الصادرة عن المحكمة 
ً للعدید من الوكاالت المتخصصة المرتبطة باألمم المتحدة.   اإلداریة لألمم المتحدة كما رخصت أیضا

 الرابع عشر المتعلق محكمة العدل الدولیة، المرجع السابق.: میثاق األمم المتحدة، الفصل ھیئة األمم المتحدة –
–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter14.shtml   
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باإللزامیة إذ تستطیع الجھة الطالب وعلى الرغم من تمتعھا بقیمة معنویة فإنھا ال تتمتع 

للرأي أال تلتزم بھا ألي سبب من األسباب، غیر أن المجتمع الدولي یعمل عن طریق 

األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة على جعل تلك اآلراء االستشاریة تتمتع بقیمة تعادل 

        . )1( مة من حیث القیمةاألحكام الملز

ً: القواعد الواجبة التطبيق من قبل محكمة العدل الدولية.   ثالثا

من النظام األساسي القواعد الواجبة التطبیق من قبل  56إلى 40حددت المواد من   

إذ تجري المرافعات بصورة مشابھة لما یجري في المحاكم الداخلیة  ،محكمة العدل الدولیة

كما یحق  ،كالئھموللدول، حیث یترأس رئیس المحكمة جلساتھا كما یمثل أطراف النزاع و

لھم االستعانة بمستشارین أو محامین ویقدموا عن طریقھم مختلف المستندات والمذكرات 

الخبراء والشھود في جلسة علنیة ما لم تقرر واإلجابات، كما تستمع المحكمة إلى أقوال 

وفور انتھاء  أحد األطراف أن تكون الجلسة سریةیطلب أو  ،المحكمة عكس ذلك

ینسحب أعضاء المحكمة للمداولة السریة لیصدر بعد انتھائھا الحكم باألكثریة  ،المرافعات

علیھا وجب  ھاأمامع ورفلیتلى بعدھا الحكم في جلسة علنیة، وأثناء فصلھا في النزاع الم

  القواعد التالیة. ياعأن تر

أحكام عن  تفصل محكمة العدل الدولیة في النزاع المعروض علیھا دون الخروج  -1

 لتطبق في ھذا الشأن. القانون الدولي

االتفاقیات الدولیة العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بھا صراحة من   . أ

 جانب الدول المتنازعة.

 مرعیة المعتبرة بمثابة قانون دل علیھ تواتر االستعمال.العادات الدولیة ال  . ب

 مبادئ القانون العامة التي أقرتھا األمم المتمدنة.  . ت

أحكام المحاكم ومذاھب كبار المؤلفین في القانون الدولي العام عند مختلف   . ث

 األمم، وھي مصادر احتیاطیة لقواعد القانون الدولي العام.
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ً حیث أن لمحكمة العدل الدولیة   -2 سلطة الفصل والبت في المنازعات الدولیة وفقا

 .)1(لمبادئ العدالة واإلنصاف متى وافق أطراف النزاع على والیة المحكمة على ذلك

 :ً   دور المحكمة في تسوية النزاعات الدولية.رابعا

ار تصدر محكمة العدل الدولیة عند نھایة النظر في النزاع المطروح أمام بإصد      

ملزمة ویجب أن تقابل بالتنفیذ الصادر عنھا  اتعد القراربشكل نھائي، إذ تحكم یفصل فیھ 

، وألجل ھذا أوجب المیثاق أن تتعھد الدول الحكم من قبل الدول التي صدرت في حقھا

وفي حالة ما إذا امتنعت دولة من  ،الصادرة عن محكمة العدل الدولیةبتنفیذ القرارات 

جاز للطرف المقابل مراجعة مجلس  ،صادر ضدھاالدول األطراف عن تنفیذ القرار ال

ً من توصیات أو قرارات  األمن في ھذا الخصوص، لیصدر بذلك المجلس ما یراه مناسبا

التي من شأنھا أن تحمل الدولة على االلتزام بالقرارات الصادرة  ،تتضمن التدابیر المناسبة

  وأن تضعھا موضع التنفیذ. عن محكمة العدل الدولیة

لھذا تعد محكمة العدل الدولیة الوسیلة القانونیة التي تضمن بھا الدول حقوقھا من       

غیر أن تمسك الدولة بمبدأ السیادة الوطنیة وخوفھا من أن تعھد بالنزاع أن تنتھك، 

أمام قضاة یمكن أن تكون نزاھتھم محل تشكیك أو أن یكون والئھم إلى الدول  ،المطروح

ا المنصب، ولھذا السبب فإن غالبیة الدول ترفض اللجوء أو كانت السبب في ترشحھم لھذ

مفضلة بذلك االلتجاء إلى االحتكام إلى محكمة العدل الدولیة من أجل تسویة النزاع القائم، 

الوسائل األكثر لیونة ویكون للدولة فیھا رأي في قبول ذات الوسیلة من أجل تسویة النزاع، 

ي الشيء القلیل من القضایا من النزاعات الدولیة والتي ولھذا السبب لم تنظر المحكمة إال ف

 تمتاز بأنھا ذات طابع بسیط ولیست بالمھمة، لدرجة أن مجلس األمن لم یستخدم صالحیاتھ

من المیثاق من إصدار توصیات للدول النزاع بوجوب إحالتھ على  36الواردة في المادة 

ز ما فصلت فیھ المحكمة من نزاعات محكمة العدل الدولیة من أجل التسویة، إال أن ابر
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والتي قضت بإعادتھا إلى  1997دولیة ما كان بین الیمن واریتریا حول جزر حنیش لعام 

  .    )1( السیادة الیمنیة

  : دور المحاكم اإلقـليمية والوطنية.رابعالفرع ال

القائمة لقد أخذت محكمة العدل الدولیة على عاتقھا مھمة تسویة المنازعات الدولیة       

ً لخصوصیة بین الدول القائم بینھا األوضاع وطبیعة االلتزام ، غیر أن غالبیة الدول ونظرا

وبین نظیراتھا یقتضي مراعاتھا أثناء عملیة التسویة، األمر الذي یدفع بالكثیر من الدول 

إلجراءات قانونیة خاضعة تحقق التسویة دون أن تكون  ،إلى االعتماد على وسائل أخرى

على مقوماتھا كدولة، وعلى ھذا األساس لم یمنع المیثاق األممي إنشاء محاكم قد تؤثر 

أجل الوصول إلى الغایة كما شجع إعالن مانیال ھذا التوجھ من  ،إقلیمیة لھذا الغرض

عن طریق تسویة سلمیة للنزاعات  ،الدولیین والسلم األمن ي الحفاظ علىالرئیسیة وھ

أجاز للدول  ، لذبغض النظر عن طبیعة الجھاز القضائي المعروض أمامھ النزاع الدولیة

ات دولیة تعقدھا مسندین ذلك إلى اتفاقطابع إقلیمي ومنازعاتھا إلى محاكم ذات بأن تعھد 

 لھذا الغرض.

 

   

                                                             
: أزمات الدول، المفاھیم، قواعد اإلدارة والتفاوض، المكتب العربي للمعارف، الطبعة د/ إبراھیم أبو خزام –)1(

  . 110، 106ص ص –2005األولى، القاھرة مصر، 
  .665ص –: القانون الدولي العام في السلم، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –



  
  الفصل الثاني:

  الجهود
الدولية االتفـاقية    

 الناظمة للنزاعات
  المسلحة.
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قامت النظریة التقلیدیة لقانون الحرب على أساس التفرقة بین الحروب الدولیة      

وبین النزاعات المسلحة غیر الدولیة، حیث ركزت جھودھا الدراسیة على الحروب 

ً بذلك االختصاص لدولة، إال أن ل النزاعات الداخلیة للتشریعي الداخلي في الدولیة مانحتا

ً لفداحة تلك الحروب  لھا یةاھال نھذه النزاعات قد خلفت إشكاالت إنسانیة  نظرا

  .لما تخلفھ من ضحایاووضراوتھا 

مثل تلك التي صاغتھا  تحفظ األرواح خاصة في ظل غیاب ضمانات أساسیة  

أو إخضاعھا لھا فمع بروز  والمتعلقة بحمایة ضحایا الحرب ،قواعد قانون الحرب

 ،كان من الواجب إیجاد معاییر للتفرقة بین تلك النزاعات المسلحة غیر الدولیة ،اإلرھاب

األمر الذي شجع المجتمع الدولي على حمایة المدنیین خالل النزاعات المسلحة غیر 

 قضائیة في حال ثبت ارتكاب جرائم ضدھموفق نظم اتفاقیة مع كفالة المتابعة ال ،الدولیة

  ).المبحث األول(

ً ما تأتي النزاعات المسلحة والحروب بآثار سلبیة على المحیط البشري    ،غالبا

ولذا كان من ھي خارج دائرة النزاع، جراء األعمال العدائیة فأغلب الضحایا التي تقع 

الضروري بمكان إیجاد تشریع دولي ذوا طابع اتفاقي یكفل الحمایة الالزمة للمدنیین خالل 

تضمن بموجبھا أطراف النزاع عدم توریط المدنیین في حیثیات النزاع النزاعات المسلحة، 

ً كل البعد عن العملیات العدائیة بما یضمن تحقیق نصوص االتفاقی ،المسلح ة وإبقائھم بعیدا

     ).المبحث الثاني(

 ،أنظمة اتفاقیة تكفل بقاء النزاع المسلحة في حدود معینة بین أطرافھإن وجود   

غیر أن ھذه المعاییر لیست خطوط عامة رسمتھا اتفاقیات القانون الدولي اإلنساني، الوفق 

ة، باألمر المطلق ففي الكثیر من الحاالت ما تنتھك بعض من المجاالت المكفولة بالحمای

بارتكاب إدانتھم  تثبتمتابعة الجزائیة ضد كل من مما یستدعي بطبیعة الحال إیجاد نظام لل

 ).المبحث الثالث(وفق نظم قضائیة تكفل ذلك  ،جرائم ضد اإلنسانیة
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 :األول  المبحث
 النزاعات المسلحة غير الدولية وتأثيرها على األمن والسلم الدولي.

  
العدائیة التي یكون مسرحھا دولتین أو أكثر بل ال تنحصر الحروب على األعمال   

لحروب التي تندلع من داخل الدولة ذاتھا التي ظھر للعلن نوع ثاني من الحروب، وھي ا

بالحروب األھلیة، ھذه الحروب التي یصاحبھا الكثیر اآلالم والحزن بسبب ما  تعرف

اعمال ي رورضكان من التنطوي علیھ ھذه الحروب من ضراوة وحقد، ولھذا السبب 

 شریطة ،وجعل تلك الحروب الداخلیة تخضع لقواعد قانون الحرب ،المبادئ اإلنسانیة

  .ضبط المصطلحات بما یسمح بالتفرقة بین الثورات الھادفة إلى التغییر وبین اإلرھاب

ومن ھنا كان من الواجب العمل على رفع اللبس عن المفھوم النزاعات غیر   

ً قا ً، الدولیة ومنحھا تعریفا مما قد یترتب عنھ جملة من الحقوق والواجبات التي من نونیا

ً أوسع في  شأنھا أن تزید من نطاق الحمایة للمدنیین ویمنح  القانون الدولي اإلنساني مجاال

  التطبیق (المطلب األول).

یتوقع حدوثھا بین أصبحت النزاعات الداخلیة والحروب األھلیة من األمور التي   

تقیید استخدام القوة خالل تلك النزاعات المسلحة من الفینة واألخرى، األمر الذي یستدعي 

أجل تحقیق أھداف معینة مثل حق تقریر المصیر، إال أن ھذا األمر ال ینفي حق الدولة في 

 الدفاع عن بقائھا و استمراریتھا ضد أي تھدید داخلي أو خارجي (المطلب الثاني). 

ً ما تكو  فیھا ن أقل حدة في بدایتھا یظھر المالحظ أن النزاعات الداخلیة غالبا

ً الشعب   ،قد تصل إلى حد النزاع المسلحسیاسة النظام القائم، وھي قابلة للتطور ل رافضا

عسكري والثورة، وذلك األمر الذي یبرز األھمیة الكبیرة في التفریق بین مظاھر التمرد ال

ً كل البعد عن المساس  عن ظاھرة اإلرھاب، مما یسھل مكافحة ھذه الظاھرة بعیدا

  بمكتسبات المقاومة المشروعة (المطلب الثالث). 
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   :المطلب األول
  غير الدولية.المسلحة  المفهوم القـانوني للنزاعات  

  
صاغ القانون الدولي اإلنساني جل مظاھر الحمایة المكفولة لغیر المتحاربین أثناء   

سوى من ھم  كما أسلفنا ال یستفید منھاإال أن ھذه الحمایة  ،المسلحةنشوب النزاعات 

كان من في أداء مھامھم، لذا عن االستمرار و أخرج منھ بسبب عجزھم النزاع أ خارج

مقصورة إال في حال نشوب نزاع مسلح ذوا والتلك الحمایة  الواجب التساؤل حول طبیعة

  (الفرع األول). النزاعات المسلحة غیر الدولیةطابع دولي، أم یمكن أن تطال أحكامھ 

إدارة الحروب بین الدول في بتنظیم مختلف مسائل اھتم القانون الدولي التقلیدي 

لیصبح بذلك تنظیم أطوار الحروب حال لم یتوصل المتخاصمون إلى حل سلمي، 

ً من النزاعات  والنزاعات المسلحة مقتصرة على تلك التي تنشب بین الدول ال غیر، جاعال

من ستدعي االمسلحة الداخلیة متروكة لسلطان الدول وتشریعاتھا الوطنیة، األمر الذي 

األرواح خالل النزاعات ني اتفاقي من شأنھ الحفاظ على المجتمع الدولي إیجاد إطار قانو

 الذي یعد صورة من صور التطور لقواعد القانون الدولي اإلنسانيوالمسلحة الداخلیة، 

  .(الفرع الثاني)

  :الفرع األول
  .بموجب القـانون الدولي اإلنساني  المقصود بالنزاع المسلح غير الدولي  

  

النزاعات الداخلیة من غیر ة الثانیة انتشار الحرب العالمی في أعقابلقد شھد العالم 

لدولي دفع بالمجتمع اأثرھا  ولجسامة مثل ھذه النزاعات وفظاعةأن یكون لھا طابع دولي، 

 قانون الحربى إعمال بعض قواعد سعي إلوالالنزاعات  بمثل ھذه ،إلى االھتمام أكثر

إلى إیجاد سبل كفیلة  الدول سعتألجل ذلك  ،بالشق اإلنساني منھا ما تعلقوبأخص  علیھا

 المتعلقة بالقانون الدولي اإلنساني، على بتطبیق المبادئ المنصوص علیھا في االتفاقیات

ً تلك يتلك التالنزاعات المسلحة حتى  دور التي ی تخرج عن الطابع الدولي، خصوصا
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 .)1(أو المتمردینة وفریق من الثوار یالحكوم ھابین قواتالواحدة  داخل حدود الدولة رحاھا

أبرز ما لیست بالكبیرة، وكما أن تجربة المجتمع الدولي في التعامل مع الحروب األھلیة 

القسط األوفر من على ت التي حاز الحرب األھلیة اإلسبانیةفي رصیده من خبرة تعاملھ و

أثناء الحرب العالمیة  األقلیةمن ضد جماعات فیھا من فضائع ما ارتكبت التدویل، بسبب 

وھذا ما  ،)3( ولو بشكل سطحي مما أوجد ضرورة إلى تنظیم الحروب األھلیة ،)2( الثانیة

ً التي تعد  "3المادة "نجد أثره في  ت نص ثیح مشتركة في اتفاقیات جنیف األربع نصا

 ،المتعاقدة في أراضي أحد األطراف في حالة قیام نزاع مسلح لیس لھ طابع دوليعلى أنھ 

ً  تجاء إال أنھا األدنى من من حیث اإلجراءات المعمول بھا إذ حفظت الحد األثر محدودا

  .)4(في حاالت النزاعات المسلحة الداخلیة المبادئ الواجب التطبیق

                                                             
: آثار الحرب، دراسة فقھیة مقارنة، دار الفكر المعاصر، الطبعة األولى، بیروت لبنان، د/ وھبة الزحیليأ. –)1(

  . 49ص –2012
 .1018ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/صالح الدین عامر –
على إثر انھیار النظام الملكي الذي كان على رأسھ الملك ألفونسو الثالث  1931االسبانیة عام وبدأت األزمة  –)2(

عشر بثورة شعبیة، قادھا االشتراكیون والشیوعیون الذین أعلنوا قیام النظام الجمھوري إال أن األمر لم ینتھ بھذا 
ھ مؤید للملكیة وعلى رأسھم رجال الدین االعالن، إذ انقسم الشعب إلى بین مؤید للنظام الجدید زبین معارض ل

ً على األوضاع االقتصادیة والسیاسیة في البالد التي  ورجال األعمال وقادة الجیش، األمر الذي انعكس سلبا
  اتسمت بعدم االستقرار والعنف.

: العالم المعاصر بین الحربین العالمیة األولى إلى الحرب الباردة، دار المعتز أ.د/ موسى محمد آل طویرش –
 . 112ص –2017للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، 

: نحو تعریف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي اإلنساني، رؤیة نقدیة للنزاع ستیوارت- جیمس ج –)3(
      الدولیة للصلیب األحمر.المسلح المدول، مقال، اللجنة 
 https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/identificationihl.pdf– 

یعرف النزاع المسلح غیر الدولي أو الداخلي ھي تلك األعمال التي تنطوي عنف تكون في شاكلة مواجھات  –)4(
ت المسلحة المنظمة، أو بین تلك الجماعات مسلحة طویلة األمد بین القوات الحكومیة وجماعة أو أكثر من الجماعا

بعضھا البعض والتي تدور مجریاتھا على أراضي الدولة یكون فیھ أحد الجانبین المتنازعین من غیر الدول وذلك 
على النقیض من النزاع الدولي المسلح الذي تنخرط فیھ القوات المسلحة للدول المتحاربة بشكل مباشر، كما أن 

فرق بین النزاع غیر الدولي والحرب األھلیة، إذ أن مصطلح الحرب األھلیة لیس لھا معنى األھم ھو ال وجود 
قانوني في حد ذاتھ فالبعض یستخدمھ لإلشارة إلى النزاع المسلح غیر الدولي، إال أن مصطلح الحرب األھلیة لم 

ث عرفت ھذا النزاع على أنھ نزاع یرد ذكره في المادة الثالثة من اتفاقیات جنیف األربع التي تعد مادة مشتركة حی
مسلح لیس لھ طابع دولي، غیر ان اللجنة الدولیة للصلیب األحمر تتجنب بصفة عامة استخدام مصطلح الحرب 
ً عن ذلك النزاعات المسلحة غیر الدولیة أو الداخلیة، ویعكس  األھلیة عندما تتواصل مع أطرافھ وتستخدم بدال

  ة في المادة المشتركة.                                                                ھذان المصطلحان الصیغة المستخدم
، 10/12/2012ما الفرق بالنسبة للضحایا، مقابلة  -: النزاعات الداخلیة أو حاالت العنف األخرىكاتلین الفاند –

                                                                                      اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-non-
international-armed-conflict.htm 
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ما في بشكل مباشر في االعمال العدائیة بیشتركون ال األشخاص الذین  إذ تحمي

الذین سلموا أسلحتھم أو أبعدوا عن القتال بسبب المرضى أو  ،ذلك أفراد القوات المسلحة

أن یعاملوا معاملة إنسانیة في  شریطةأو تعرضھم لآلسر أو ألي سبب أخر، الجراح 

للون أو الدین أو الجنس أو ادون أن یكون ھناك أي تمییز یكون مرده  ،جمیع األحوال

لتحقیق ذلك وجب على لو المعاملة،تأثیر سلبي على ذوا  مشابھأو أي معیار  ،النسب

التي تعد بمثابة أعمال محظورة في كل زمان أو مكان، نزاع عدم إتیان األفعال أطراف ال

 ،عضائھمأحیاة األشخاص كالقتل أو بتر بعض من تطال العنف ھذه األعمال التي تتسم ب

 احتقارھم معو أو االعتداء على كرامتھم رھائنھم كالتعذیب أو أخذالمعاملة القاسیة ك وأ

الضمانات  مراعاة كافة ا دون محاكمة سابقةوتنفیذھ أو بإصدار عقوباتمعاملة مزریة، 

  .)1( في حال محاكمتھم القضائیة والقانونیة

تعریف النزاع المسلح ذوا الصبغة الداخلیة یحوطھ الغموض  والمالحظ أن

والسلبیة على اعتبار أن المادة الثالثة سالفة الذكر منطبقة على النزاعات المسلحة ذات 

وإن كان أحد أكثر المسائل المؤكدة التي یمكن قولھا عن عبارة نزاع ، غیر الدوليالطابع 

یستطیع أن یؤكد وبدقة ما المقصود من مسلح ذو طابع غیر دولي، ھو عدم وجود من 

غیر أنھا ال تلقى  ورود أحكامھا على شاكلة قواعد إلزامیةمن على الرغم  ذات الصیاغة

التطبیق إال عند وصول النزاع إلى مستوى العنف المسلح، بین السلطات الدولة 

  .)2( والجماعات النظامیة المسلحة أو بین تلك الجماعات

  :الفرع الثاني
  النظام القـانوني للنزاع المسلح غير الدولي وتطوره. 

  

طابٍع وظیفة واحدة ذات  للقانون الدولي اإلنساني علىلظھور األول اقتصر ا

 أكثر إنسانیة نزاعات القائمة بین الدول، في أن تكونتنظیم وإدارة ال تقلیدي، ترتكز على

غیر أن ھذه التدابیر ال ینطبق فحواھا على  ،وحصر نطاقھا تخفیف اآلثار الناجمة عنھاب

وإن قام فھو من  على أساس أن فرضیة النزاع الداخلي ،ةالداخلیة مسلحالنزاعات ال
                                                             

  .1020، 1019ص ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/صالح الدین عامر –)1(
  : نحو تعریف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق.ج.ستیوارتجیمس  –)2(

–https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/identificationihl.pdf 
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عالقة ال  وطنیة إذباعتباره یثیر مسألة جوھریة ذات العالقة وسیادة ال ،الدولة اختصاص

 ،1907و 1899الھاي لعام  كاتفاقیةوھذا ما أیدتھ االتفاقیات الدولیة قواعد الدولیة، لھ بال

  .یةلتي تنطبق آثاره إال على الحروب الدولالبریة ا قوانین وأعراف الحربالتي تحترم 

ناظمة ألطوار الحروب جاءت  ،1949والمالحظ أن اتفاقیات جنیف األربع لعام 

تطال  دون المتحاربةالدول عاتق  ، تقع علىلتزاماتالامع نصھا على جملة من  الدولیة

الحروب الداخلیة، إذ جل األحكام الواردة تنطبق على جمیع حاالت الحرب المعلنة  أثرھا

حتى ولو لم  المتعاقدة، طرفین أو أكثر من األطرافمسلح أخر ینشب بین أو أي اشتباك 

في حاالت االحتالل  كما تنطبق أحكامھا ،یعترف أحدھم بحالة الحرب ولم یعلن عنھا

، )1( قلیم أحد األطراف حتى لو لم یواجھ ھذا االحتالل مقاومة مسلحةالجزئي أو الكلي إل

إال أن  الثانیة المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع لمادةاألثر لوعلى الرغم من محدودیة 

سابقة، إذ  تفاقیاتا كان متداول في اممة عن ابتعاد المجتمع الدولي عنصیاغاتھا كانت عال

مما كانت  يرسم شكلتطلب اإلعالن عن الحرب بأو أكثر ی أن نشوب الحرب بین دولتین

كما عمل البرتوكولین اإلضافیین التفاقیات جنیف األربع على التمییز بین النزاعات ، علیھ

لقانونیة الواجبة التطبیق على النزع المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، إذ لم یبین القواعد ا

حیث عمد البرتوكول اإلضافي  ،ر دولیةحوى عناصر دولیة وأخرى غییي ذال المسلح

  .األول إلى تطویر القواعد التي تخدم ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة

بحیث یظل المدنیون والمقاتلون في حاالت التي ینص علیھا البرتوكول أو أي 

تحت حمایة وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر علیھا العرف  ،اتفاق أخرى

لضحایا لحمایة ال اتفاقیات جنیف تكفوالمبادئ اإلنسانیة وما یملیھ الضمیر العام، كما 

تلك الالحق ضد البرتوكول  إضافة إلى ،نیة المشتركةالثا تھماد باالستناد إلىالحرب 

ضد السیطرة االستعماریة واالحتالل  ،الشعوب نضال التي تندرج ضمناألعمال العدائیة 

الفعلیة لحق الشعوب في  الذي یجسد الممارسةو ،األجنبي وكذلك ضد األنظمة العنصریة

                                                             
أبریل  21، المعقودة في جنیف من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –)1(

  ، مركز المعلومات للجنة الدولیة للصلیب األحمر.1949ت لعام آو 12إلى 
– https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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 البرتوكول المادة األولى منالفقرة الرابعة من المالحظ أن نص و، )1( تقریر مصیرھا

االزدواجیة  أن مما یؤكد، بنودھا الدولي ضمنذوا الطابع لنزاع المسلح ت اجقد أدر األول

على اعتبار أن النزاع المسلح ذوا  ،غیر الدوليالنزاع قائمة بین النزاع الدولي ولیست 

الطابع الدولي لیس بالضرورة مرادف للحرب، كما أن نطاق تطبیق القانون الدولي 

 ً  كبذل لیتواصل، اإلنساني أثناء النزاعات المسلحة ال یستلزم أن یكون المتحاربون دوال

من خالل البرتوكول اإلضافي  ،اھتمام المجتمع الدولي بالنزاعات المسلحة غیر الدولیة

  .من اتفاقیات جنیف األربع واستكمال نص المادة الثالثة المشتركةعمل على  الذيالثاني 

للمبادئ الواردة في المادة  اتحیث وفر ھذا البرتوكول المزید من التوضیح

ً أوسع من حیث الثالثة،  ً إیاھا مجاال مع قصر نطاقھا على النزاعات المسلحة  التطبیقمانحا

 تندلعالتي مثل النزاعات  األولى، اإلضافي التي ال تشملھا المادة األولى من البرتوكول

على إقلیم أحد األطراف المتعاقدة بین قواتھا المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات 

ة دولعلى جزء من إقلیم تمارس سلطتھا قیادة مسؤولة حت ت ،نظامیة مسلحة أخرى

 إال أن ،متواصلةوما یمكنھا من القیام بعملیات عسكریة منسقة ومنظمة  ،مسیطر علیھ

النزاع المسلح  إال في حاالت ھقیطبت حصرت نطاقنصوص البرتوكول اإلضافي الثاني 

ة التي ال تنشب إال بین الدول موصفاتھ من الحروب التقلیدیتقترب بین قوى منظمة  ،القائم

، مما ینفى إعمال ھذه القواعد في حال وقوع اضطرابات والتوترات داخلیة ال غیر

كأعمال العنف العرضیة وغیرھا من األعمال ذات الطبیعة المماثلة التي ال ترقى إلى 

نزاع العلى أن یسري ھذا الملحق على كافة األشخاص الذین یتأثرون ب ،النزاع المسلح

   .)2( دوليالر غی مسلحال

                                                             
، الملحق األول اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف 1977البرتوكول األول اإلضافي الملحق باتفاقیات جنیف لعام  –)1(

بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة، مركز المعلومات للجنة الدولیة والمتعلق  1949أوت  12المعقودة في 
  للصلیب األحمر.

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm 
، 1977: الملحق (البرتوكول) الثاني اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف لعام اللجنة الدولیة للصلیب األحمر –)2(

والمتعلق بحمایة ضحایا  1949آب/أغسطس  12الثاني اإلضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في الملحق 
  المنازعات المسلحة غیر الدولیة، مركز المعلومات للجنة الدولیة للصلیب األحمر.

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm 
  : نحو تعریف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابق.جیمس ج.ستیوارت –

–https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/identificationihl.pdf 
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  المطلب الثاني:
 غير الدولي.  المسلح  النزاعأثناء    من قبل األطراف  القيود الواجب مراعاتها 

 

الحاجة الماسة إلى أن توضع قواعد صارمة  ظھرتبعد الحرب العالمیة الثانیة   

أھم الوسائل التي اعتمدھا المیثاق  من بینومن أجل الحفاظ على األمن والسلم الدولیین، 

بھدف تحقیق تلك المقاصد ھي تحریم استخدام القوة أو التھدید باستخدامھا في العالقات 

إال أن ھذا المبدأ لم یأتي على سبیل العموم الدولیة الذي یعدوا الدعامة األساسیة للمیثاق، 

ت على تقضي بشرعنة استخدام القوة في حاالت ذكر ،توالشمول إذ وردت علیھ استثناءا

  .الحصر ال المثال نص علیھا المیثاق بیلس

من  ،أجاز المجتمع الدولي عبر ھیئة األمم المتحدة استخدام القوة المسلحةوفي ھذا 

االستعمار، والذي یعد من بین المبادئ  تي ھي تحت سیطرةقبل الشعوب المضطھدة وال

اق في منح المجتمعات الحق في تقریر مصیرھا باستخدام القوة التي قام علیھا المیث

ً للكثیر من التساؤالت المسلحة، إال أن  ً ما تكون محال حول تكییف حق ھذه المسألة غالبا

ً على حاالت الشعوب التي ھي تحت االستعمار فقط أم  تقریر المصیر، إن كان مقتصرا

  تمتد إلى حاالت أخرى (الفرع األول).

والدفاع قوة ألجل حمایة بقائھا العامة أن للدولة حق مكفول في استخدام ال القاعدة  

عن مقوماتھا السیادیة، وھذا على خالف المبدأ الرئیسي القاضي بعدم استخدام القوة أو 

الدولة مكونات التھدید باستخدامھا في العالقات الدولیة، غیر أن التھدید الذي قد یطال 

ً داخلي األمر الذي یثیر حق الدولة كم ،خارجي ھایمكن أن مصدر ا یمكن أن یكون تھدیدا

ً عن نفسھا (الفرع الثاني)       .في استخدام القوة دفاعا

  :الفرع األول
  الحق في تقرير المصير.  من أجل المسلحة  استخدام القوة  وجوب 

  

ً  نبعد أ   یحمى بموجبھ العالم من والیات أخذ المجتمع الدولي على نفسھ عھدا

ً  ،الحروب ً محاعلى نفسھ تحقیق ذلك،  شبھ قسٍم آال فیھنصوص المیثاق ب مبتدأ بذلك  ال



  ونظم إدارتها بما يكفـل المتابعة الجزائية. لحل النزاعات الدوليةالتدابير االتفـاقية الرامية    الباب الثاني:
  المسلحة. الجهود الدولية االتفـاقية الناظمة للنزاعات الفصل الثاني:

265 

 

ً في سالم وحسن جوارخص الدول على ااألأشخاصھ وب  ،نتھاج مبدأ التسامح والتعایش معا

الدولیین، شریطة أن ال السلم واألمن تتكاتف فیھ الجھود والقوى من أجل الحفاظ على 

مما یساعد على إنماء العالقات الودیة  ،المصلحة المشتركةتستخدم القوة المسلحة في غیر 

 ،بین األمم ویكرس احترام المبدأ الذي یفضي إلى المساواة في الحقوق بین الشعوب

ً ب ویضمن لكل منھا حق تقریر المصیر حیث أدرك ، )1(المیثاق" من 1/2"المادة عمال

والدور الحاسم الذي  ،ةعمرلى الحریة لدى كافة الشعوب المستالتوق الشدید إ هواضعو

یمكن مقاومة مؤكدة أنھ ال  ،وإنھاء االستعمار بجمیع مظاھره لنیل استقاللھالتقوم بھ 

على أن یوضع حٍد لجمیع أنواع األعمال المسلحة  عملیات التحرر وقلب مسارھا،

الموجھة ضد الشعوب غیر المستقلة من أجل ضمان الممارسة السلمیة  والتدابیر القمعیة

  .)2(لحقھا في االستقالل التام

وجھ الفصل جمیع ألالستعمار ووالجتناب األزمات الخطیرة وجب وضع حد 

الحق الثابت في  أن لجمیع الشعوبب الصریح اإلیمان أساسھاالمرتبطة بھ،  والعنصري

یستھدف  الوطني على كامل ترابھ دونما تھدید وفي ممارسة سیادتھ ،التامةالحریة 

ومقاصد  بلد بما یتنافىالتقویض الجزئي أو الكلي للوحدة القومیة والسالمة االقلیمیة ألي 

بحق الشعوب في  المیثاق تقرّ " من 1/2" المادة وعلى اعتبار أن، )1( ومبادئھالمیثاق 

                                                             
  ومبادئھا، المرجع السابق.، الفصل األول في مقاصد الھیئة المیثاق األمم المتحدة –)1(

–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml 
إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، ھیئة األمم المتحدة  )15- (د 1514  قرار الجمعیة العامة –)2(

  .189، 187ص ص –1960كانون األول/دیسمبر  14، بتاریخ 147الجلسة العامة 
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/150/52/IMG/NR015052.pdf?OpenElement 

یعد اإلعالن القاضي بمنح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة والذي اعتمد ونشر على المأل بموجب  –)1(
، إال أن 1960ألول/دیسمبر كانون ا 14) المؤرخ في 15-(د 1514قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 

المالحظ أن اإلعالن لم یتضمن أیة إشارة لحق حركات التحرر الوطنیة باستخدام القوة المسلحة لنیل حقھا في 
تقریر المصیر، مما یبرز تضارب المواقف المتعارض بین الغرب الرأسمالي والمعسكر الشرقي االشتراكي 

الباردة، كانت وراء عدم تكریس ھذا الحق في الصكوك الدولیة بإضافة إلى دول العالم الثالث إبان الحرب 
  .األساسیة التي تتبناه األمم المتحدة المنظمة الستخدام القوة في العالقات الدولیة

وبالمقابل اعترفت األمم المتحدة بما یخدم حق تقریر المصیر في مختلف الصكوك الدولیة خاصة ما 
وب المستعمرة، وقد كان أول اعتراف رسمي صادر عن الجمعیة العامة تعلق بتصفیة االستعمار وتحریر الشع
والتي صدرت بمناسبة إنكار البرتغال وجنوب إفریقیا  1964لعام  2105لألمم المتحدة بموجب التوصیة رقم 

ورودیسیا الحق في تقریر المصیر، حیث أوضحت الجمعیة العامة لألمم المتحدة أنھا تعترف بمشروعیة كفاح 
  =                          ب الواقعة تحت االستعمار من أجل تجسید حقھا في تقریر مصیرھا واستقاللھا.الشعو
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 حیثمناسبة لتحقیق ذلك،  تراھا استخدام الوسیلة التيبلھا  مما یسمحتقریر مصیرھا 

 هیجیز ،حق في تقریر المصیرلتجسید الدولیة على أن استعمال القوة  استقرت الممارسات

تحت مظلة الكفاح المسلح،  حركات التحرر الوطنیةومنحھ لتتبناه ستثناء كاالقانون الدولي 

مقاومة شدیدة من قبل  االستعماریة ففور نھایة الحرب العالمیة الثانیة شھدت الدول

غیر أن ھذا الحق الذي یعد  ستقاللھاھاتھ األخیر المن أجل نیل  ة،الشعوب المستعمر

لمیثاق التي امن  "2/4" المادة ن الحكم الوارد فياستثناء في حد ذاتھ وجب أن ال یخرج ع

لم تحرم  كما أنھا و التھدید باستخدامھا في العالقات الدولیة،تحظر استخدام القوة أ

 من أجل تقریر المصیر ،ھاكفاحالقوة في اللجوء إلى الشعوب المستعمرة من حق 

  .)1( واالستقالل في حال ما إذا أخذنا نص الفقرة بمفھوم المخالفة

على اعتبار أن االستعمار في حد ذاتھ یعد استخدام غیر قانوني للقوة یصل إلى 

 مما یمنح الحق الطبیعي لتلك الشعوب الواقعة تحت طائلة االستعمار من ،نامرتبة العدو

حق  الصادرة عن الجمعیة العامة 3314أقرت التوصیة رقم  وقدتدافع عن نفسھا،  أن

دون أن تكون ھناك إشارة محددة وواضحة  ،الشعوب في الكفاح من أجل تقریر مصیرھا

أزاحت  جملة من التوصیات إلى إصدار العامةالجمعیة ب مما دفععن طبیعة ذلك الكفاح، 

تتمتع بحق الكفاح المسلح ضد أن حركات التحرر  ،االغموض وأوضحت عن طریقھ ابھ

 كما، )2( سعیھا لتقریر مصیرھا الل أو أنظمة الفصل العنصري فياالستعمار أو االحت

                                                                                                                                                                              
: استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة د/ محمد خلیل الموسى –=

  .68، 67ص ص –2004األولى، عمان األردن، 
–) إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، المرجع السابق15(الدورة 1514 قرار الجمعیة العامة –

  .189، 188ص ص 
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/150/52/IMG/NR015052.pdf?OpenElement 

: اإلرھاب في القانون الدولي، دراسة قانونیة مقارنة، مركز الكتاب األكادیمي، بدون طبعة، أ.د/ جالل خیضر –)1(
 .60، 59ص ص –2015عمان األردن، 

ً للقوة المسلحة من قبل دولة ما  –)2( المالحظ أن التوصیة الصادر عن الجمعیة العامة التي تعتبر العدوان استخداما
لیمیة أو استقاللھا السیاسي أو بأي صورة تتنافى ومقاصد األمم المتحدة، ضد سیادة دولة أخرى أو سالمتھا اإلق

بما في ذلك حق تقریر المصیر والحریة واالستقالل للشعوب المحرومة من ھذا الحق واستخالصھ بالقوة والمشار 
ً بال میثاق، على أن ال إلیھا في اعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة والتعاون بین الدول عمال

یفھم من ذلك جوز تـأویل على أنھ توسیع أو تضییق بأیة صورة لنطاق المیثاق بما في ذلك أحكامھ المتعلقة 
.ً   =                                                                     بالحاالت التي یكون استعمال القوة فیھا قانونیا
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أعمال الكفاح  على الجمعیة العامة صفة المشروعیةالصادرة عن توصیات الأصبغت 

وسندھا في ذلك أن أعمال الكفاح المسلح ھي حق طبیعي  ،القانونیةالصفة المسلح ال 

ً شعوب المستعمر لوأصیل لل ً لھا ال منشأ ، وألجل ذلك عكفت الجمعیة یأتي القانون كاشفا

إلبراز أھمیة  ،العامة على تخصیص الفقرة الثانیة من توصیاتھا السنویة لذات الغرض

لعالمي لحق الشعوب في تقریر المصیر مع التأكید على الكفاح المسلح كوسیلة ا التجسید

نحو  1991مشروعة لنیل االستقالل والحریة، غیر أن ھذه الصیاغة عدلت مع نھایة 

   .)1( الوسائل المتاحة لنیل االستقالل والحریةكافة استخدام مشروعیة 

  : الفرع الثاني
  .ضد أي تهديد  نفسها  لشرعي للدولة في الدفـاع عنالحق ا

  

   ً ً شدیدا ً نص ،المیثاق األمميبنود على تضمین  أبرزت الدول حرصا ً  ا یولى صریحا

 ً وھذا في حال ما إذا بحق الطبیعي للدول فردى وجماعات في الدفاع عن أنفسھم، اھتماما

والذي ینصرف إلى المرحلة  ،المتحدةاألمم في اعتدت قوة مسلحة على أحد األعضاء 

ً  د علىضحیة لعدوان مسلح، إذ یحق للدولة الرّ الدول التي تصبح فیھا  ھذا اإلعتداء حفاظا

ونظام األمن عالقة ھذا الحق  اللھا السیاسي وسیادتھا الوطنیة، فماعلى وجودھا واستق

ً) شروط الواجب توافرھا في ممارسة حقمع مراعاة ال ،الجماعي     .الدفاع الشرعي (أوال

إن حق الدفاع الشرعي حق طبیعي مكفول بموجب األعراف والمواثیق الدولیة   

ألجل رد تھدید حال قد یطال بقائھا ومیثاق األمم المتحدة كفل ھذا الحق للدول  ،للدول

اءات الدفاع جرالدول إلممارسة  سبلغیر أن ھذا األمر یستدعي معرفة  ،مجتمعة وفرادى

ً).   عيالشر    ومتى ینتھي ھذا الحق، وعالقتھ بممارسة تدابیر األمن الجماعي (ثانیا

                                                                                                                                                                              
 14، بتاریخ 2319) تعریف العدوان، ھیئة األمم المتحدة، الجلسة 29-(د 3314رقم  قرار الجمعیة العامة –=

  .1974دیسمبر 
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/98/IMG/NR073598.pdf?OpenElement 

  .     71، 67ص ص–ق: استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابد/ محمد خلیل الموسى –)1(
 .87ص –: األسانید القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي، المرجع السابقد/ مصطفى أبو الخیر –
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، التدابیر الدولیة الجماعیةفي انتظار لتدابیر الدفاع الشرعي للحظة إعمال الدولة   

وقابلیتھ للتأقلم بما یستجد من وقائع، مما  یتسم بالمرونة مفھوم الدفاع الشرعي یجعل من

ً على تحدید نطاق ممارسة الدولة لحق الدفاع الشرعي،  مما یفتح الباب واسع ینعكس سلبا

لصور أخرى للدفاع الشرعي لم تكن واردة لدى المجتمع الدولي،  الدولاستحداث أمام 

ستحدثة للدفاع الشرعي، صور المالطبیعیة القانونیة لمثل تلك ال مما أثار إشكاالت حول

 .(ً   كالدفاع الشرعي الوقائي أو واجب حمایة الدولة لمواطنیھا في الخارج (ثالثا

ً: الشروط الواجب توفرها في ممارسة حق الدفـاع الشرعي عن النفس.   أوال

ال غبار علیھا من المیثاق األمم المتحدة برخصة صریحة  "51جاء نص المادة "  

ورد أي عدوان محتمل یھدد  لدفاع عن نفسھاأن تستخدم القوة لالحق في  ،لدولیمنح فیھ ل

استقرارھا ووحدتھا الوطنیة، غیر أن ھذا االستخدام للقوة یعد استثناء عن األصل العام 

ً وبنودبحرمة استخدام القوة أو التھدید باستخ ،)1( القاضي  دامھا في العالقات الدولیة عمال

الدولة في مباشرة ھذا الحق متوقف على مجلس األمن واللحظة إال أن استمرار المیثاق، 

السلم الدولیین، حتى وإن تم اإلقرار بھذا األمن والتي یباشر فیھا مھامھ في الحفاظ على 

أثناء  ،عنیةمضوابط تحكم الدول ال من دونالحق الطبیعي غیر أنھ لم یرد بشكل مطلق 

  . )2(وكذا شرط التناسب في إعمال حق الدفاع الشرعي  )1(أھمھا شرط اللزوم  شرتھامب

  .الدفاع عن النفس إعمال حق في الضرورة التناسب توفر شرط. 1

مبرر للجوء إلى الدفاع  بأن فعل االعتداء یعدتوافق أشخاص القانون الدولي إن   

الواقع إال أن ھذا الذي یتخذ شكل ھجوم عسكري مسلح موازي لالعتداء و، )2( عن النفس

                                                             
: العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید، الزھران للنشر والتوزیع، د/ عبد السالم جمعھ زاقود –)1(

  .27ص –2014الطبعة األولى، عمان األردن، 
یعد حق الدفاع الشرعي نتیجة منطقیة لحق الدولة في البقاء إذ ال یمكن للدولة االستمرار في الوجود ما لم  –)2(

تسخر لھا الوسائل القانونیة الالزمة للبقاء، كما یعد من القواعد القانونیة المستمدة من القوانین الداخلیة والتي تمنح 
فسھ في حال وقوع اعتداء یھدد سالمتھ أو محیطھ أو أموالھ، وعلى لألفراد داخل الدولة الحق في الدفاع عن ن

الصعید الدولي للدولة الحق في الدفاع الشرعي باستخدام جمیع الوسائل بما في ذلك الوسائل العسكریة من أجل أن 
ً یصنفھا القانون الدولي أنھا محرومة ً یھددھا ویھدد وجودھا وفحوى ذلك أنھا ترتكب أعماال ً  تمنع خطرا دولیا

كاستعمال القوة ضد الدولة معینة أو منظمة تحاول اإلضرار بھا طالما ھذا العمل یندرج في إطار الدفاع عن 
ً الحتوائھ معاییر  النفس، وبذلك یحق للدولة أن تمنع فعل غیر مشروع یقع ضدھا بفعل موازي إال أنھ یعد مباحا

  =                                                                              الدفاع الشرعي التي یشترط فیھا ما یلي:
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الحق قد ضبط بشروط وجب مراعاتھا أثناء القیام بإجراءات الدفاع الشرعي دون 

الخروج عن مقتضیات القانون الدولي العرفي، وھي ضرورة أن تتناسب إجراءات الدفاع 

بشكل یسمح برد االعتداء ووقفھ دون جسامة االعتداء الحاصل و ،ة من قبل الدولةالمتخذ

ھم شرط الضرورة والتناسب في والمعتدى، ویسبین ضحیة  موازین القوى أن تنقلب فیھ

ً طالما  ،وبین الدفاع الشرعي االنتقامیز بین أعمال الثأر والتمی ً قانونیا الذي یعد تصرفا

قصد ما یدفعنا إلى الحدیث عن "نظریة تراكم الحوادث" والمستخدمة توفرت شروطھ، 

جسامة االعتداء لو أخذ بمنعزل عن األعمال ال یتناسب و ، الذيتبریر رد عسكري

  .)1( لھ المتكررة المشابھة األخرى

الضرورة في رأیھا تعرضت محكمة العدل الدولیة إلى شرط التناسب و وقد

 1996عام استخدامھا لحة النوویة أو بمشروعیة التھدید باألس االستشاري المتعلق

ً منلى نصوص المیثاقد إاالستنابو التي تحظر استخدام القوة أو التھدید  "2/4" المادة ، بدأ

ربطھا وحالة الدفاع وطبیعة تلك األسلحة،  دون تحدیدالعالقات الدولیة  باستخدامھا في

                                                                                                                                                                              
ً غیر مشروع من قبل دولة أو جھة أخرى تھدد أمنھا، إذا یحدد ھذا العمل غیر المشروع  -= أن تواجھ الدولة عمال

 ً ً والقرار رقم  بأن یشكل عدوانا   . 1974دیسمبر  14) الصادر عن الجمعیة العامة بتاریخ 29-(د 3314عمال
عدم وجود وسیلة للدولة تمكنھا من دفع الخطر الحال الذي تتعرض لھ، إال باستخدام القوة المسلحة فإذا أمكن  -

  استخدام الوسائل الدبلوماسیة لدفع ذلك الخطر، فال یجوز اللجوء إلى القوة.
ً فإذا قامت دولة بمناورة عسكریة على أراضي دولة أخرى  - ً مشروعا أال یكون العمل الذي تواجھھ الدول عمال

  بموجب معاھدة بین دولتین، فإن ھذا العمل ال یبرر استخدام حق الدفاع الشرعي.
   ل ال مبرر لھا.أن یتحدد حق الدفاع الشرعي بمنع الخطر الذي یطال الدولة دون أن یتجاوز ذلك بارتكاب أعما -
، دار الثقافة 2: جرائم الحرب وجرائم العدوان، موسوعة القانون الدولي الجنائي د/ سھیل حسین الفتالوي –

  .430، 429ص ص –2011للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، 
 .116، 115ص –ع السابق: األسانید القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي، المرجد/مصطفى أبو الخیر–
نظریة تراكم الحوادث والتي یفھم منھا أن الدول تملك حق الدفاع عن النفس وھذا لیس فقط ضد غارة أو  –)1(

عمل عسكري بمفرده، بل كرد على جملة من األعمال العسكریة المرتكبة في سیاق الھجوم المسلح وقد تمسكت 
 لت كل من إسرائیل وجنوب إفریقیاخالل حربھا على فیتنام، كما حاوالمتحدة األمریكیة بھذه النظریة  الوالیات

والبرتغال االستناد على ذات النظریة غیر أن مجلس األمن لم یقر صراحة بذات الحق القاضي باستخدام القوة 
  ضد دول مجاورة.                  

اء وبین فعل الدفاع الصادر عن ھذه الدول حیث أقر مجلس األمن بعدم التناسب الحاصل بین فعل االعتد           
ً في ھذا على الوقائع الخاصة بكل حالة، وفي ھذا كان موقف محكمة العدل الدولیة في حكمھا الصادر في  مستندا
قضیة األنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا وإمكانیة االعتماد على نظریة تراكم الحوادث، حیث 

تملك المعلومات الكافیة عن الظروف التي ارتكبت فیھا األعمال العدائیة مما صعب من  أوضحت المحكمة أنھا ال
 ً ً مسلحا ً ھجوما مھمة تقریر ما إذا كان النظر من الناحیة القانونیة لھذه األعمال بأنھا تشكل مجتمعة أو انفرادیا

  الصادرة عن نیكاراغوا ضد كل من الھندوراس وكوستاریكا.
 .100، 99ص ص –المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،سىد/محمد خلیل المو –
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في رد االعتداء من حیث  ،سبالشرعي المنصوص علیھا في المیثاق مرھونة وشرط التنا

انتھت المحكمة إلى أن شرط التناسب ربما ال ا یسمح بوقف الھجوم وإنھائھ، ومالقوة ب

لذى یستوجب في استعمال القوة أن تكون  األسلحة النوویةیستبعد بحد ذاتھ استخدام 

ً ب بین الفعل الذي ھو االعتداء وبین رده متناسبة مبدأ الدفاع الشرعي لیصبغ الفعل عمال

ستخدام القوة تتوافق وأي أن أحكام المیثاق ذات العالقات وا وھذا ما یؤكدبالمشروعیة، 

یبیح استخدام  لم یحظر ولمالمستخدم فاستخدام للقوة بصرف النظر عن نوعیة السالح 

  .أسلحة معینة دون غیرھا بما في ذلك األسلحة النوویة

ً أن التھدید باستخدام  غیر أن القاضي "فیرامانتري" ذھب إلى عكس ذلك معتبرا

ً مھما كانت الظروف ال یمك ھااألسلحة النوویة أو استخدام ً أو قانونیا ن أن یكون جائزا

القائمة والمحیطة بالدولة، إذ یخالف القواعد القانونیة المطبقة على النزاعات المسلحة كون 

على اعتبار  استخدام القوة في الدفاع الشرعيمبادئ القانون الدولي اإلنساني تنطبق على 

، كما أن استخدامھادام األسلحة النوویة أو أنھا مسألة مختلفة عن اشكالیة التھدید باستخ

ً على حاالت استخدام األسلحة  المبادئ األساسیة للقانون الدولي اإلنساني تنطبق أیضا

المطبق على النزاعات فالقانون  الدفاع الشرعي یة في إطار الممارسة القانونیة لحقالنوو

یشمل كافة حاالت استخدام القوة مھما كان الدافع إلى استخدامھا ومھما كان  المسلحة

، والمالحظ أن ھذا أسلحة دمار شاملشكلھا وطبیعتھا سواء أكانت قوة عسكریة تقلیدیة أم 

الرأي لم یرتكز على أساس شرط الضرورة والتناسب بل على قواعد القانون الدولي 

ً لشرط اإلنساني، ومن ھنا كان جواز استخ دام ھذه األسلحة في حاالت استثنائیة استنادا

 ً الضرورة والتناسب وبین استخدام ھذا النوع من األسلحة قد یكون غیر قانوني عمال

      .)1( والقانون المطبق على النزاعات المسلحة

  
                                                             

: القانون الدولي اإلنساني وفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن مشروعیة التھدید اللجنة الدولیة للصلیب األحمر –)1(
  باألسلحة النوویة أو استخدامھا.

–https://www.icrc.org/ar/publication/Ihl-advisory-opinion-icj-legality-threat-or-use-
nuclear-weapons 

  .102، 100ص ص –المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى –
  .102، 95ص –ون الدولي، المرجع السابق: األسانید القانونیة لحركات المقاومة في القاند/ مصطفى أبو الخیر –
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  .حق الدفاع عن النفس ممارسةفي  اللزوم توفر شرط .2

دفع الخطر الذي  الدفاع الشرعي قد منح للدولة بغرض على الرغم من أن حق  

معاییر أولھا كما أسلفنا شرط وفق  إال أن ھذا الحق قد ضبط ،یھددھا ویھدد وجودھا

ناسب وجسامة تت متخذة من قبل الدولةالتناسب، قصد ضمان أن تلك التدابیر الدفاعیة ال

ً بذلك للدولة المعتدى علیھا القدرة على وقف االعتداء ورده ،االعتداء الواقع في  مانحا

مما یثبت أن  المتخذةبلغ مجلس األمن وبصفة فوریة بتلك التدابیر ت ، على أنلحظة وقوعھ

ینتھي لحظة اتخاذ مجلس األمن للتدابیر التي یرھا  ،مؤقتذوا طابع زمني ھذا الحق حق 

لم الدولیین، إذ یتمتع مجلس األمن بدور رقابي الساألمن ومناسبة وضروریة لحفظ 

ستھا أثناء ممار ،الغرض منھ التأكد من أن التدابیر المتخذة من قبل الدولة المعتدى علیھا

لتدابیر الضروریة والمناسبة للتعامل اتخاذ مجلس األمن ا فور نتھيتلحق الدفاع الشرعي 

المعتدى  تعمال القوة من طرف الدولإلى تقیید اسالمیثاق لم یھدف فواالعتداء الحاصل، 

ً منھ ،علیھا ً ممنوٌح إلى جھة محددة تكفل الرقابة إلى جعل ھذا االستعمال  إال سعیا مركزیا

  .)1( وتشرف على استخدام تلك القوة بما یتوافق ومقاصد المیثاق

لرد االعتداء  یة المتخذةومن ھنا تعد مسألة تبلیغ مجلس األمن عن التدابیر الدفاع

من المیثاق  "51"التبلیغ الوارد في المادة  إال أن ھذا ،الشرعيقرینة على قیام حالة الدفاع 

رعي أو تعدم بھ ال یؤدي إلى إنتفاء حق الدفاع الش االلتزاممجرد شرط إجرائي، وعدم 

النزاع تبلیغ في بدایة ال تقدم  طراف فیھاألف في النزاعات طویلة األمد مثل ما ھو ،وجوده

ریر مفاده التبلیغ عن كل مرحلة من مراحل النزاع بشكل مستقل، ابل تردفھ بتق ،فقط

ومثال ذلك النزاع العراقي اإلیراني حیث قامت الدولتان بتقدیم عدد من التقریر المتوالیة 
                                                             

إن عدم إبالغ مجلس األمن عن وقوع حالة العدوان وعن التدابیر المتخذة من قبل الدولة الضحیة من شأنھ أن  –)1(
یتخذ كدلیل قد ینقص من حجج الدولة في اعتمادھا لحق الدفاع الشرعي، وقد أوضحت المملكة المتحدة أثناء 

 یفید اتخاذھا لتدابیر 1964عام مجلس األمن  الحرب على فیتنام أن قیام الوالیات المتحدة بتقدیمھا لبالغ إلى
عسكریة ضد فیتنام ممارسة لحقھا في الدفاع الشرعي، وھذا عقب الھجوم الذي قامت بھ إحدى السفن الفیتنامیة 
ً على أن والوالیات المتحدة تمارس حقھا في الدفاع الشرعي، كما أبدت المملكة المتحدة  في خلیج تونكین دلیال

اخل الجمعیة العامة فیما یخص موضوع الغزو السوفیتي ألفغانستان واستغراب عدم قیام االتحاد أثناء نقاشھا د
السوفیتي بتبلیغ مجلس األمن بالتدابیر العسكریة المتخذة من قبلھا طالما تعرضت لھجوم مسلح مما دفعھا إلى 

ً عن النفس.    التدخل في أفغانستان دفاعا
  .94، 89ص  –لقانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي، المرجع السابق: األسانید اد/ مصطفى أبو الخیر –
 .105ص –المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى –
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إلى إثبات أنھا سعت فیھا األطراف  1988إلى  1980إبان الحرب الدائرة ما بین عام 

تحدید  من عملیةصعب إلى عدم االعتداد بھا مما  األمن مجلسما دفع بمحل اعتداء، م

  .)1( في النزاع القائم المعتدى من الضحیة

 :ً   وعالقتها بالدفـاع الشرعي وفق بنود الميثاق.تدابير األمن الجماعية  ثانيا

تي یخولھا یعد من الصعب بما كان إیجاد عالقة واضحة بین التدابیر القمعیة ال  

ً ونص المادة "عمجلس األمن ل المیثاق والتي تحصر صالحیة  الفصل السابع، من "41مال

ً للقوة المسلحة من أجل ذ انفضمان  المجلس في جملة التدابیر التي ال تتطلب استخداما

، كما یمكن لھ أن یحث باقي الدول على تطبیق ھذه التدابیر التي ال تعدوا عن اقراراتھ

الصالت االقتصادیة والمواصالت الحدیدیة والبحریة والجویة والبریدیة  جمیع وقف

ً ووالبرقیة والالسلكیة وغیرھا من وسائل المو ً أو كلیا ً جزئیا قد تصل إلى اصالت وقفا

  .)2( درجة قطع العالقات الدبلوماسیة في أحسن الحاالت

ً لسلطة المجلس األمر الذي یعتب  بموجب المیثاق الواسعة الممنوحة لھر تقییدا

ً للخیا ً  ،"41"في المادة وحصرھا رات المتاحة وتقلیصا مما یجعل مجلس األمن فاقدا

الدولیین ووضع  األمن والسلمعلى في الحفاظ  ،كثر نجاعةأللقدرة على اتخاذ تدابیر تكون 

إذا ما اتخذت من قبل  تلك التدابیراعتبار تھدید، إضافة إلى ذلك یمكن ألي نھائي حٍد 

ً  أن تأثرمن شأنھا  ،جلسالم ضد أي اعتداء على حق الدول في الدفاع عن نفسھا  سلبا

ً  ،حال في  ھاأثریبرز وعن اعتداءه،  ما تكون ھذه التدابیر غیر كافیة لرد المعتديوغالبا

 ، كماالمكفول للدول لحظة اعتماد مجلس األمن لتلك التدابیر تعطیل حق الدفاع الشرعي

في الحیاة  لیس باألمر الشائع یعد استخدام القوة ألغراض الدفاع الشرعي الجماعي

المشاركة في نزاعات مسلحة لیست  عنإلى إحجام أغلب الدول ذلك راجع وی ،الدولیة

رك أو ضمن مشتفي معاھدات دفاع  منضویةجل الدول ھي  ، على الرغم من أنبالطرف

                                                             
 .106ص –نفس المرجع : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى –)1(
، الفصل السابع فیما یتخذ من األعمال في حاالت تھدي السلم واإلخالل بھ ووقوع المتحدةمیثاق األمم  –)2(

  العدوان.                               
     http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm– 
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 )1(1949معاھدة حلف شمال األطلسي لعام  المعاھداتومن أمثلة تلك ة، عسكری اتتحالف

 1955وكذا میثاق فارسوفیا لعام  1954معاھدة جنوب شرق آسیا للدفاع الجماعي لعام 

           .)3( من نفس العام )2( واتفاقیة جامعة الدول العربیة للدفاع المشترك

  :ً   .وتأثيره على العالقـات الدولية  الدفـاع الشرعي  المنظور الحديثثالثا

یعد الحق الطبیعي للدول في الدفاع عن نفسھا وفق الشریعة الدولیة من األمور   

 والتي أھم المفاھیم المثیرة للجدل والخالف بین من في نفس الوقت یعد كماالمسلم بھا 

أبرز تلك المواضیع المتعلقة و، تاریخ إنشاء ھیئة األمم المتحدةإلى أبعد من  ایمتد جذورھ

بإضافة إلى  ،)1( نطاق ممارسة ھذا الحقب ما تعلقخالف التي ھي محل بالدفاع الشرعي 

أو الدفاع الشرعي عن النفس  ظھور ما یعرف بحق الدفاع الشرعي عن النفس االستباقي

 ین بالخارجى المطالبة بإدراج حمایة المواطنبعض الدول إل كما عمدت  ،)2(الوقائي

  .)3(ضمن بنود الدفاع الشرعي

  

  

                                                             
یلتزم فیھا حلف شمال األطلسي بمبدأ یقوم على اعتبار أن أي ھجوم على دولة أو عدة دول من دول  –)1(

ً على جمیع دول الحلف، إذ یعتبر مبدأ الدفاع الجماعي المنصوص علیھ بالتفصیل في  األعضاء بالحلف ھو ھجوما
ً على الھجمات المادة الخامسة من معاھدة واشنطن وحتى اآلن تم العمل بالمادة الخامسة مر ة واحدة وھذا ردا

         الحادي عشر من سبتمبر اإلرھابیة التي تعرضت لھا الوالیات المتحدة األمریكیة.
   http://www.nato.int/nato-welcome/index_ar.html#activities– 

العربیة، إذ تعتبر الدول " من معاھدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بین دول الجامعة 2نصت المادة " –)2(
ً لحق الدفاع  ً، واعمال المتعاقدة كل اعتداء مسلح یقع على أیة دولة أو أكثر منھا أو على قواتھا اعتداء علیھم جمیعا
الشرعي الفردي والجماعي یلتزم األعضاء بأن یبادر إلى معونة الدولة أو الدول محل االعتداء، وبأن تتخذ على 

  متاحة بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد االعتداء وإعادة األمن والسالم إلى نصابھما.الفور جمیع التدابیر ال
" على ضرورة تعاون الدول المتعاقدة لدعم 4وألجل تحقیق تلك األھداف نصت المعاھدة في مادتھا "

أو جماعیة مقوماتھا لعسكریة وتعزیزھا وتشترك بحسب مواردھا وحاجاتھا في تھیئة وسائل دفاعیة خاصة 
لمقاومة أي اعتداء مسلح، كما تنشأ لجنة عسكریة دائمة من ممثلي ھیئة األركان حرب الجیوش الدول المتعاقدة 
لتنظیم خطط دفاع مشترك وتھیئة وسائلھ وأسالیبھ، على أن ترفع ھذه اللجنة الدائمة تقاریرھا إلى مجلس الدفاع 

بح ملزمة لجمیع الدول المتعاقدة.                                                                                              المشترك الذي یبت فیھا بأغلبیة ثلثي الدول لتص
، وافق علیھما معاھدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي بین دول الجامعة العربیة وملحقھا العسكري –

  . جامعة الدول العربیة.1950أبریل  13) المنعقدة بتاریخ 12-مجلس الجامعة العربیة بجلستھ (د
–http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=6 

  .112، 111ص ص –المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى –)3(
 .129، 128، 127ص ص –الدولي المعاصر، المرجع السابق: القانون د/ مصطفى أبو الخیر –
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  .نطاق ممارسة حق الدفاع الشرعي . 1

الدفاع الشرعي إن السبب الرئیسي في استمرار الخالف حول موضوع نطاق   

،  وممارستھ یرجع إلى عدم معالجة األجھزة المختصة في مجال األمن لھذا الموضوع

ً ذات الاألمم المتحدة لم تتضمن فمختلف المقررات الصادرة عن  عالقة وحق الدفاع أحكاما

ذات العالقة  ،ة العامةالجمعی الصادرة عن أغلب التوصیات وإعالناتكما أن  ،الشرعي

سجل  قد ،1974لعام  سبل إنماء العالقات الودیة على الصعید الدوليوواستخدام القوة 

القاضي إشارة واضحة لحق الدفاع الشرعي عن النفس، غیر أن اإلعالن من أي  اخلوھ

یادة فعالیة مبدأ االمتناع عن التھدید باستعمال القوة أو استعمالھا في العالقات الدولیة بز

إال أن ، نطاقھ أو مداهدون أن یتطرق إلى  ذكر حق الدفاع الشرعيب اكتفى ،1987لعام 

لذا یتجنب مجلس األمن في الكثیر  ،المعتدي من الضحیة كان في تحدیدبمصعوبة تكمن ال

ري بالوقف الفوویكتفي بمطالبة  من النزاعات المسلحة تحدید من ھو المعتدي من عدمھ

  .)1( لألعمال العدائیة

لم یعمد  إذ بسبب الحدود مسلححینما نشب نزاع وأرتیریا  بین إثیوبیا مثل ما حدث

بل طالب بضرورة وضع حد فوري المعتدي  ما حدث وتحدیدمجلس األمن إلى إدانة 

                                                             
تعتبر المادة الحادیة والخمسون من المیثاق السند الرئیسي الذي یكشف عن الحق الطبیعي للدول في الدفاع  –)1(

عن نفسھا غیر أن ھذا الحق یبقي محل جدٍال بین فقھاء القانون الدولي، فھناك تیار مؤید للتفسیر واسع لھذا النص 
مؤداه أن الحق في الدفاع الشرعي عن النفس عبارة عن حق واسع وال یقتصر على حالة التعرض العتداء أو 
ً بھ في القانون الدولي العرفي قبل أن  ھجوم مسلح بل یشمل صور أوسع من ذلك، كون ھذا الحق كان معترفا

لضیق للدفاع الشرعي عن النفس تدرجھ الدول في نصوص المیثاق، إال أن ھناك طائفة أخرى تأخذ بالمفھوم ا
معتمدین فیھا على فحوى المادة الحادیة والخمسون التي نصت صراحة على الدفاع الشرعي ضد ھجوم مسلح ال 
غیر، حیث أن الدفاع الشرعي عن النفس یعد استثناء عن المبدأ الوارد في الفقرة الرابعة من المادة الثانیة من 

م القوة أو التھدید باستخدامھا في العالقات الدولیة لذا من الواجب أن یفسر ھذا المیثاق المتعلقة بتحریم استخدا
  الحق في حدود ھذا االستثناء ودون الخروج عنھ.

كما أن التوسع في مفھوم الدفاع الشرعي یجعل من القیود الواردة في نص المادة الحادیة والخمسون 
دون معنى كون الغایة منھا ھي تقیید ممارسة ھذا الحق لیس إال، حیث تسعى الدول جاھدة في تجنب تضارب 

بأوسع مدى ممكن ومتاح لممارسة  المفاھیم والتفسیرات بشأن الدفاع الشرعي عن النفس إال أنھا تسعي إلى التمتع
ھذا الحق، حیث أن الدول دأبت بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في قضیة األنشطة العسكریة وشبھ 
العسكریة في نیكاراغوا وضدھا على التذرع بالمادة الواحد والخمسون لتبریر استخدام القوة، وھي تلجأ إلى ھذا 

العسكریة في إطار المفھوم الواسع أو الضیق للدفاع الشرعي حتى وإن لم یتعرض السلوك سواء استخدمت القوة 
إقلیمھا أو قواتھا المسلحة أثناء تواجدھا خارج إقلیمھا لھجوم مسلح، إال أنھا تتذرع بالدفاع الشرعي عن النفس 

  إلضفاء الشرعیة على استخدامھا للقوة العسكریة.    
 .122، 120ص ص –نفس المرجع السابق لقوة في القانون الدولي المعاصر،: استخدام اد/محمد خلیل الموسى –
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ً حیث وھذا للنزاع وتسویتھ بالطرق السلمیة، ً سلفا كان مجلس  على خالف ما كان قائما

 ً ً معمقا  الحرب فيمثل ما حدث  جل تحدید الجھة المسئولة عن النزاعأل األمن یعد تحقیقا

حول إیریان  وھولندا إندونیسیا النزاع بینحینما تفاقم وكذلك  ،)1(1950عام لكوریة ال

قتضي بأن تتولى سلطة تنفیذیة مؤقتة تابعة لألمم ی أتفاقتم التوصل إلى  أینالغربیة 

وكذا ، )2( إندونیسیاالمسؤولیة االداریة للمنطقة إلى حین انتقالھا إلى  )UNTEA(المتحدة 

القتال الذي نشب بین الھند وباكستان حیث شكل مجلس األمن بعثة تابعة لألمم المتحدة 

طالق النار على الحدود الدولیة إدعم وقف من أجل  UNIPOMلمراقبة الھند وباكستان 

   .)3( قوات الطرفین في نفس الوقتواإلشراف على انسحاب  بین البلدین

  .الدفاع الشرعي الوقائيإشكالیة . 2

 ھجوم حال أو خطر على وجود وفق نصوص المیثاقالدفاع الشرعي  یرتبط حق    

الدولة أو الدول محل االعتداء من الدفاع عن نفسھا ورد  یستوجب من وشیك الوقوع

نیة توجیھ والقاضي بإمكا وھذا ما ینفى احتمال وجود ما یعرف بالدفاع الوقائي الھجوم،

، غیر أن الوالیات المتحدة قبل وقوعھ خطرعسكریة استباقیة بھدف إجھاض  تضربا

 ً الدفاع القومي استطاعت أن تطوع مصطلح الخطر الحال  الستراتیجیةاألمریكیة ووفقا

ً على أساس ، إذ تأكد بأنھ وعلى قدر حتملةاف الخصوم الممكانات وأھداإل لتجعلھ قائما

ات استباقیة للدفاع جسامة التھدید یعظم معھا الخطر لتظھر بذلك الحاجة إلى القیام بعملی

  .)4(حتى وإن ظلت الشكوك حول زمان ومكان الھجوم المحتمل للعدو عن النفس

قیام دولة أو مجموعة دول  لدفاع الشرعي عن النفس الوقائي فيبا ھنا یقصدف

عندما یتعزز لدیھا االعتقاد بأن دولة أو أكثر ستحاول  ،بھجمات عسكریة بشكل استباقي

ً، مما یسمح للدول المحتمل وقوعھا ضحیة لتلك االعتداءات من أن  مھاجمتھا عسكریا

                                                             
 .119، 118ص ص–نفس المرجع السابق: استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى–)1(
ً على عملیات األمم المتحدة لحفظ السالم، ھیئة األمم 60: اإلحتفاء بمرور ھیئة األمم المتحدة –)2(    المتحدة. عاما

–http://www.un.org/arabic/events/peacekeeping60/1960s.shtml 
)3(  –  http://www.un.org/arabic/events/peacekeeping60/1960s.shtml 

  .153ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/ صالح الدین عامر –)4(
 .162ص –القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي، المرجع السابق: األسانید د/ مصطفى أبو الخیر –
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ً ألھدافھ وذلك قبل أن یصب ،تستخدم القوة العسكریة ً ومحققا ً واقعا ح ذات الھجوم أمرا

المتواجدة خارج اإلقلیم، وأساسھم  المحتملة على إقلیم الدولة أو یطال قواتھا العسكریة

 ،والتي تجیز حق الدفاع الشرعي الوقائيالعرفیة الدولیة القانوني في ذلك أن القاعدة 

 ،دة الحادیة والخمسونلم یتم االعتماد علیھا أثناء صیاغة الما السائدة قبل نفاذ بنود المیثاق

  .)1(تعدلھا ذات المادة سالفة الذكرمما یثبت أن تلك القاعدة العرفیة ال تزال على حالھا ولم 

 ،قانونیة–فكرة الدفاع الشرعي الوقائي إلى نظریة المیتا بإضافة إلى ذلك أسندوا

والتي تعتمد في حجتھا على أن العالم الیوم أصبح یعج باألسلحة التي قد تھدد أمن الدول 

النوویة وغیرھا وكذا األسلحة كاألسلحة البالیستیة متوسطة وبعیدة المدى  ،في أي لحظة

ً وذلك دون الحاجة إلى  ً كلیا من أسلحة الدمار الشامل، التي یمكن أن تدمر دولة تدمیرا

مثل ما كانت علیھ الحروب  ،إعالن حرٍب أو مواجھة عسكریة مباشرة بین الدول

وقوع الھجوم لتعمل حقھا في الدفاع  ،من المنطقي أن تنتظر الدولة فلیس الكالسیكیة

تفي الدولة أن تتعرض إلى تھدید جدي لیمنحھا بذلك القدرة على القیام الشرعي، بل تك

، إن من الزوال ھامنھا والحفاظ على كیانحمایة أمن أجل بضربات عسكریة استباقیة 

 ،كانت وال تزال نقطة الخالف األخذ بفكرة الدفاع الشرعي عن النفس الوقائي من عدمھ

تستدل وعلى الدوام بالمفھوم الضیق للدفاع  ن السلوك الدولي رجح فكرة الرفض إذغیر أ

غیر أنھا تلجأ إلى التحجج بنظریة الدفاع  ى ھجوم مسلح تتعرض لھكرد عل ،الشرعي

   .)2( إال عندما ال تجد حجة مقنعة تدعم استخدامھا للقوة المسلحة ضد دولة ما ،الوقائي

                                                             
فبإضافة إلى أن ھذا النوع من الدفاع الشرعي الوقائي یفتقر إلى الشروط األساسیة للدفاع الشرعي المعھودة  –)1(

قد أبطل  " من المیثاق51وھي شرطي الضرورة والتناسب، فإن حجة ممارستھ قبل أن یتم تقنیین نص المادة "
بموجب الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولیة في قضیة األنشطة العسكریة وشبھ العسكریة في نیكاراغوا 

، حیث أعلنت أن المیثاق في مادتھ یشیر إلى القانون الدولي العرفي النافذ قبل إقراره من 1986وضدھا لعام 
قد أعربت المحكمة على مدي تجسید فكرة التعایش بین خالل إیراداه لعبارة الحق الطبیعي في الدفاع عن النفس، و

القانون الدولي العرفي في شقھ المتعلق بالدفاع الشرعي عن النفس والمیثاق، إال أنھا لم تكشف عن مضمون 
" خاصة ما تعلق منھا بحق الدفاع الشرعي الوقائي حیث 51القواعد العرفیة المتصلة بالحق الوارد في المادة "

مة صراحة عن عدم قدرتھا على إبداء نظرھا في ھذا المسألة ألن طرفي النزاع في القضیة لم أعلنت المحك
  ینازعا في قانونیة الرد على تھدید ناشئ عن ھجوم مسلح وشیك الوقوع.                    

  .126ص –نفس المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى –
 .153ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/صالح الدین عامر –
من  1999وأمثلة ذلك كثیرة منھا ما قامت بھ كل من الوالیات المتحدة األمریكیة والمملكة المتحدة منذ عام  –)2(

 =الدفاعات الجویةعملیات عسكریة حیث تحججت الدولتان بأن غاراتھا الجویة بمثابة غارات استباقیة ضد 
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  .واجب حمایة الدولة لمواطنیھا في الخارج. 3

نظریة الدفاع الوقائي التي لإلى جانب اعتماد التوجھ التقلیدي للقانون الدولي ل    

مال وقوعھا من استھداف دولة أو الدول بمجرد توفر احت ،تجیز للدولة أو مجموع الدول

ً جواز استخدام القوة العسكریة  تحت طائلة ھجوم مسلح، أقر فقھاء القانون الدولي أیضا

الحفاظ على  الغرض منھا تحت قاعدة ،وممتلكاتھم في الخارج من أجل حمایة مواطنیھا

مواطني على اعتبار أن أو على أساس الدفاع عن النفس أو على أساس الضرورة، النفس 

ھو توفیر  ،ذاتھا فمن الواجب الملقى على عاتقھاالدولة المقیمین بالخارج ھم امتداد للدولة 

لقیت الحمایة الالزمة لھم ولمصالحھم كونھا احدى المھام التي وجدت من أجلھا الدولة، 

القوة األمریكیة  تخدمت الوالیات المتحدةحیث اسالتطبیق قبل وجود المیثاق ھذه النظریة 

دول أمریكیة في  دة مرات أغلبھامن أجل حمایة مواطنیھا في الخارج ع ،العسكریة

وذلك من أجل تبریر  19بیة الكبرى إبان القرن كما استخدمت الدول األوروالالتینیة، 

تدخلھا العسكري داخل أقالیم االمبراطوریة العثمانیة، إال أن ھذه النظریة تراجعت من 

إال أن ھذه التدخالت على قلتھا أثارت  ،حیث االستخدام بشكل كبیر بعد نفاذ بنود المیثاق

  .)1( العدید من الخالفات

                                                                                                                                                                              
ً للقرار = العراقیة، لضمان سالمة طائراتھا التابعة لھا التي تسھر على مراقبة منطقتي الحظر الجوي المنشأة سندا

والصادر عن مجلس األمن (والمالحظ أن ذات القرار لم یتضمن أي سند یقضي بإنشاء  1991لعام  688رقم 
ضمن إدانة ألعمال القمع والقتل المرتكبة من قبل الحكومة العراقیة ھاتان المنطقتین بشمال العراق وجنوبھ، إذ یت

ضد السكان المدنیین في مناطق مختلفة في العراق، حیث طالب القرار من الحكومة العراقیة الوقف الفوري لھذه 
  األعمال، مع السماح للمنظمة اإلنسانیة بتقدیم مساعداتھا اإلنسانیة للعراقیین).

الحكومة العراقیة بدعم من روسیا والصین إلى رفض ھذه األعمال العدائیة وحجتھم األمر الذي دفع ب 
ً بذلك الدول إلى رفض أي مسوغ لھذه  في ذلك عدم وجود سند قانوني یدعم إنشاء منطقتي حظر جوي، دافعا

األمن إلى  العملیات العسكریة وكذا للوجود العسكري األمریكي والبریطاني في ھاتین المنطقتین، لیعتمد مجلس
لعام  687القاضي بدفع العراق إلى إعادة االلتزام بالقرار  2002نوفمبر  8بتاریخ  1441إصدار قرار رقم 

بعد امتناعھ عن التعاون مع مفتشي األمم المتحدة والوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وعن إتمام األعمال  1991
الصادر بغرض منح العراق فرصة الحترام بالتزاماتھ ، و687من القرار  13إلى  8المطلوبة بموجب الفقرات 

ً إیاھا من كونھا ستواجھ عواقب خطیرة نتیجة انتھاكاتھا المستمرة اللتزاماتھ، غیر  المتعلقة بنزع السالح محذرا
ً یخول فیھ الوالیات المتحدة والدول المتحالفة معھا استخدام القوة ضد العراق. ً جدیدا   أن المجلس لم یصدر قرارا

  .2002نوفمبر  8، بھیئة األمم المتحدة، المعقودة في 4644" الصادر عن مجلس األمن في جلستھ  1441قرار  –
–http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/Resolution_1441_cle063f28.pdf 

  .129ص –المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى –
 .156ص –: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/صالح الدین عامر –
مثال التي التدخالت التي قامت بھا كل من المملكة المتحدة البریطانیة وفرنسا إضافة إلى إسرائیل في مصر  –)1(

 =،1960نغو لعام ، وكذا التدخل العسكري البلجیكي بالكو1958، والتدخل األمریكي بلبنان عام 1956عام 
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ً  انوك الذي استعصي مجلس األمن أعضاء من  الموقف الرسمي لألمم المتحدة بدأ

ً، على عكس الجمعیة العامة التي أدانت  ً موحدا ً جماعیا علیھ الفصل في األمر واتخاذ موقفا

مثل ما حدث مع التدخل  في الشؤون الداخلیة للدول، ھذا الفعل وصنفتھ في خانة التدخل

وقف مدانة تفتقر إلى القطعیة، والمالحظ أن األمریكي في غرینادا وبنما إال أن ھذه اإل

على أساس أن العملیات العسكریة تجاوزت  ،التدخل ھا أدانتفي كون الجمعیة العامة

ً إلى التفسیر الواسع وموقفھا منھ دول مما دفع بال، األھداف المرجوة منھا ولم تشر أصال

على  ،الدولة وممتلكاتھم والمقیمین بالخارج مواطنيالداعم لحمایة  المنتھجة لھذا الموقف

تعرض ، شریطة أن یأن استخدام القوة في ھذه الحالة یعزز من مقاصد األمم المتحدة

  .لھم حال أو تھدیٍد وشیك الوقوع بشكلٍ  مواطنوھا إلى خطرٍ 

وعجزھا عن توفیر الحمایة لھؤالء ة الدولة المعنی قدرةعدم  التأكد من مع

مواطنیھا من أن لحمایة أن تحرص الدولة المتدخلة  شریطة ،األشخاص من غیر مواطنیھا

ھم، إال أن المنكرین لھذا التوجھ اعتمدوا على ب استعمالھا للقوة یتناسب مع الخطر المحدق

ع نمول اتحوضع قد یترتب عنھ أضرار تتعدى ما كانت في ھذا المأن استعمال القوة 

، كما لم یشھد أن تم إبالغ مجلس األمن بعملیات العسكریة التي تقوم حصولھ لمواطنیھا

إال أن األمر الذي یدفع  ،من المیثاق "51المادة " بھا الدولة المتدخلة وفق ما تنص علیھ

إال عتراض، اإلى الدھشة ھو وقوف الدولة التي انتھكت سیادتھا موقف المتفرج من دون 

ً ما تكون فاقأن  دة للفاعلیة ھناك من فسر ذلك في أن حكومة الدولة محل االنتھاك غالبا

                                                                                                                                                                              
ً في إیران عام  1965والتدخل العسكري األمریكي بجمھوریة الدومینیكان لعام =  1980وتدخلھ العسكري أیضا

 1983بإضافة إلى ما یعرف بعملیة غرینادا التي قامت بھا الوالیات المتحدة األمریكیة على جزر غرینادا عام 
  .1989تدخلھا في بنما عام 

ً في أغلب الحاالت بالدفاع الشرعي عن النفس معتمدین في ذلك على إذ تذرعت الدول  المتدخل عسكریا
نص المادة الحادیة والخمسون من المیثاق أخذین بالمفھوم الواسع للمادة، مجیزین بذلك ألنفسھم حق استخدام القوة 

قف عند حدود رد الھجوم لحمایة مواطنیھم المقیمین بالخارج على اعتبار أن الدفاع الشرعي عن النفس ال یتو
الذي قد یطال إقلیم الدولة بل یتعداھا إلى درجة حمایة المواطنین الحاملین لجنسیتھا خارج إقلیمھا، ومن الدول 
التي تدعم وجود ھذا النوع من الدفاع على النفس وتسمح لنفسھا باستغاللھ ھي كل من الوالیات المتحدة األمریكیة 

  سیا والكیان االسرائیلي.والمملكة المتحدة بلجیكا رو
  .  134، 133ص ص –المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى –
  : مرجع ممارسات مجلس األمن، الدراسات حسب جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة.مجلس األمن –

–http://www.un.org/ar/sc/repertoire/studies/americas.shtml 
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المعبرة عن موقفھا من ھذا التدخل العسكري  مع غیاب الھیئة لى اقالیمھا،لسیطرة عوا

  .)1( مما یدحض فكرة القبول الضمني لھذا السلوك

  :المطلب الثالث
  رهاب.ها عن اإلسلحة غير الدولية وتفرقتتدرج النزاعات الم

  

تمثل أخر عدائیة العسكریة العملیات ال أنغیر الدولیة  الشيء الغالب في النزاعات  

لما ھو  عن رفضھم مواطنو الدولة یعبر فیھاالدولة،  یصل إلیھا معارضو داخلمرحلة 

 أو ھو تغییر األوضاع السائدة سواء أكانت سیاسیة ،الرئیس من ذلك ھمھدفقائمة 

ً الحكومة ع، وھذا بحمل اجتماعیةأو اقتصادیة  یغیر من  مما كثور لى االعتراف بھم أوال

ً إیاھم القدرة  ،مركزھم القانوني ً لھا ومانحا لنظام القائم على منح البدیل عن اویجعلھم ندا

ً لھ   .أو یجعلھ شریكا

ً النزاعات المسلحة غیر الدولیة  إن جل   ً ما تكون نتاجا التي شھدھا التاریخ غالبا

لمراحل تطورت فیھا من صورة إلى صورة، إلى أن تصل إلى مرحلة النزاع المسلحة 

بأن تستخدم المعارضة القوة المسلحة ضد من ھم في السلطة، بحیث تتدرج مظاھر القوة 

بھدف تغییر األوضاع القائمة، بأن یضع الثوار أنفسھم  وفق أوضاع القائمة داخل الدول

      .)الفرع األول( ولةكبدیل للنظام القائم داخل الد

إن أغلب النزاعات المسلحة غیر الدولیة یعمد فیھا الثوار إلى تغییر األوضاع    

وفي الكثیر من األحیان یحاول  إال أنھ ،بأن یحمل النظام القائم على التفاوض ةالسائد

رفع  مسألة یثیر رم، األباإلرھابیة التحرریة بالحركات تلك الحركات وصفالنظام القائم 

   .)الفرع الثاني( توصیف ثورة الشعوب بوصف اإلرھاباللبس عن 

  : صور النزاعات غير الدولية وتطورها القـانوني.الفرع األول

بنظریة النزاعات المسلحة إال أنھا عمدت إلى  1949اعترفت اتفاقیات جنیف لعام   

قة من ھذه التفر لتصبحیر الدولي، غت المسلحة ذات الطابع الدولي والتفرقة بین النزاعا
                                                             

، 132ص ص –نفس المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/محمد خلیل الموسى –)1(
137. 
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تجاوز ات المسلحة غیر الدولیة في كونھا ال تما یمیز النزاع على اعتبار أن بھا اتالمسلم

وعلى الرغم من اتجاه االتفاقیات جنیف إلى األخذ بتعبیر الطرف ، حدود الدولة الواحدة

 ً ً  الطرف المحاربمن استخدام اصطالح  في النزاع بدال مما یسمح بتطبیق أكثر اتساعا

كما أن االعتراف بوصف المحاربین للثوار في النزاع الداخلي یعد ذوا لالتفاقیات جنیف، 

  .)1( أھمیة كبیرة بما كان إذ یمھد الطریق لالعتراف بالحكومة أو الدولة الثوریة

ما تأتي وفق مراحل تنتقل فیھا من األخف  ،أغلب النزاعات المسلحة غیر الدولیة

أول مرحلة تنطلق الشيء المالحظ أن إلى األشد والتي تصل إلى حد استعمال السالح، و

ً (فیھا الثورات لتصل إلى حد النزاع المسلح غیر الدولي    .)أوال

والتي یطال نطاقھا الدولة  ،كما أن من بین صور النزاعات المسلحة غیر الدولیة

نجد التمرد العسكري، بحیث یكون مصدر التمرد فیھ القطاع العسكري للدولة مع الواحدة 

.(ً ً (ثانیا   وجود توفر شروط معین لیكون التمرد عسكریا

الھدف الرئیس من التمرد العسكري ھو االستمرار في العملیات العسكریة مع إن   

رة القائمة داخل الدولة حرمان النظام في الدولة من القضاء علیھ، وھذا األمر یتوافق والثو

إال أن ھذه األخیرة تختلف عن التمرد في جملة من العناصر على الرغم من أن الھدف 

.(ً   واحد  بینھما من أن یكون البدیل عن السلطة (ثالثا

تعد المراحل السابقة سواء أكانت انتفاضة شعبیة أو تمرد عسكري أو ثورة تھدف   

إلى تغییر الوضع القائم داخل الدولة، غیر أن األمر یمكن یصل إلى حد الحرب األھلیة 

التي أشد وأخطر المراحل التي قد یصل إلیھا النزاع المسلح الداخلي، ھذا بسبب تعنت 

ً). األطراف في النزاع لموقفھم (   رابعا

  

                                                             
  .1027، 1026ص ص–: مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابقد/صالح الدین عامر –)1(

التاریخي للتقسیم القانوني بین النزاعات المسلحة : الجداول الزمنیة والحدود والنزاعات التطور د/روجیھ بارتلز –
–2009، مارس 873، العدد 91الدولیة وغیر الدولیة، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب األحمر، المجلد 

  .18ص
–https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/irrc-873-bartels-ara.pdf 



  ونظم إدارتها بما يكفـل المتابعة الجزائية. لحل النزاعات الدوليةالتدابير االتفـاقية الرامية    الباب الثاني:
  المسلحة. الجهود الدولية االتفـاقية الناظمة للنزاعات الفصل الثاني:

281 

 

 :ً   .كصورة لنزاع غير الدولي  االنتفـاضة الشعبيةمرحلة  أوال

یمكن أن نعرف االنتفاضة الشعبیة على أنھا مقاومة شعبیة ذات طابع عفوي    

القائمة  االحتالل حكومة أو ضدداخل الدولة  حكومة القائمةضد ال تفتقر إلى التنظیمكونھا 

لب النواة األولى لجل الثورات والتي االنتفاضة في الغاتعد ، و)1(على شؤون اإلقلیم المحتل

مع قبلیتھا للتطور إلى انتفاضة  ییر األوضاع القائمة والمتسمة بال عدالةتغبھدف تنشب 

 لتصبح ھذه األخیرة المسلك األخیر مسلحة، بعد استنزاف كافة السبل السلمیة للتغییر

الفساد داخل الدولة، حیث أسھمت للتخلص من جور وظلم االحتالل األجنبي أو الحكم 

على استخدام االنتفاضة كوسیلة  إلى تحفیز شعوب المضطھدة الثورات الحاصلة بأوروبا

لثورة الشعبیة أو القانوني لطرق إلى مصطلح تتم الوقد ، اھیرمللحصول على حقوق الج

  .)Popularity Convulsion( االنتفاضة الشعبیة المسلحة

وكذا  1863مشروع لیبیر لعام  منھا القانون الدوليفي العدید من مشاریع ف

 1929مشروع اتفاقیة جنیف لعام و 1868" لعام بلن تشیليللفقیھ "مشروع القانون الدولي 

كما وصفت المحكمة الجنائیة الدولیة في نظامھا ، 1949األربع لعام  جنیف واتفاقیات

التي تختلف عن أعمال الشغب حة تلك النزاعات المسل األساسي النزاعات الداخلیة أنھا

ً والتظا الفقرة الثانیة  ستناد إلىالبا .واو"8/2المادة " ونص ھر فال تعد نزاعات داخلیة عمال

، وبتالي فھي ال تنطبق على حاالت االضطرابات والتوترات من نفس المادة"ھاء" 

عمال األغیرھا من مال العنف المنفردة أو المتقطعة والداخلیة مثل أعمال الشغب أو أع

دولة العلى النزاعات المسلحة التي تقع في إقلیم  إال تنطبقال ذات الطبیعة المماثلة إذ 

حكومیة وجماعات مسلحة قوات  اع مسلح متطاول األجل بینعندما یوجد صر الواحد

                                                             
ي تمتاز باإلعداد المسبق لھا تتولى فیھا قیادة منظمة وضع القواعد كما أن ھناك االنتفاضة المنظمة والت –)1(

الكفیلة بتنظیمھا وضبط األسالیب التي تقاوم بھا االنتفاضة، ولكي تعد الحركة انتفاضة فإنھ ینبغي أن یشترك فیھا 
  فئة معینة.  مجموعة كبیرة من الشعب شاملة لجمیع القوى السیاسیة واالجتماعیة كونھا ال تقتصر على حزب أو 

 .37ص–: جرائم الحرب وجرائم العدوان، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –
– Philippe Jansen: Révolte ou “Coup d’Etat” ? Bologne entre la seibneurie des Pepoli 
et celle de Giovanni d’Oleggio (1350-1356), Revue de l’Association “Révolte et 
Société” ACTES du IVe COLLOQUE D’HISTOIRE au PRESENT, Tome I, Paris, 
Mai 1998. Page 44.  



  ونظم إدارتها بما يكفـل المتابعة الجزائية. لحل النزاعات الدوليةالتدابير االتفـاقية الرامية    الباب الثاني:
  المسلحة. الجهود الدولية االتفـاقية الناظمة للنزاعات الفصل الثاني:

282 

 

ذات ، كما عددت كل من الفقرات "ج"،"د"،"ھـ" من منظمة أو فیما بین ھذه الجماعات

ترتكب في المنازعات الداخلیة المصنفة على أنھا جرائم الواردة في  الجرائم التي المادة

یستدعي  الدولة نفسھا مما مواطنيمن قبل إال أنھا ترتكب ، )1(المنازعات المسلحة الدولیة

ً لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد  ً دولیا على أن وعھا والحیلولة دون وق اإلنسانیةتعاوننا

   . )2(لذلك على الصعیدینتتخذ كافة التدابیر الالزمة 

 :ً   .باعتبارها نزاع مسلح غير دولي  التمرد العسكريمرحلة  ثانيا

الواقع داخل الدولة ذات السیادة  یعد التمرد ،قواعد القانون الدولي التقلیديلوفق   

ً لقوانین الحرب،  صورة من  أي مما یستبعدمن صالحیات الدولة المعنیة ولم یكن خاضعا

ً  ،من جانب الدول األخرى الحدوث ممكنالتدخل صور ال ً واضحا العتماد  مما یعد توجھا

على  المستند التقلیدي للمجتمع الدوليمما یعكس التكوین  ،المنظور التقلیدي لمبدأ السیادة

مع الدولي أو المطالب ن شواغل المجتومیلھا للعنایة بمصالحھا ع ،فكرة تعایش األمم

 الحكومة على تحدي قرارات حالة من العنف الداخلي یستنداإلنسانیة، لذا أعتبر التمرد 

مع مباشرتھا في ھا القانوني نظام احترام لطرف المتمرد علىالدولة ل إجبار یقابلھ ،ةالقائم

ر إجراءات المعتادة لألمن الداخلي األمقمع فصائل التمرد عبر  إلجراءات ،نفس الوقت

، مما یحرم المتمردون ضد )3(لدولي المجتمع ا الذي یمنع تدویل الحالة في أروقت

                                                             
 .39، 37ص ص–: جرائم الحرب وجرائم العدوان، نفس المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –)1(
) مبادئ التعاون الدولي في اكتشاف واعتقال وتسلیم ومعاقبة األشخاص 28- (د 3074 قرار الجمعیة العامة –)2(

 3، بتاریخ 2187المذنبین في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة، ھیئة األمم المتحدة، الجلسة العامة 
  .230، 229ص ص –1973دیسمبر 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/278/44/IMG/NR027844.pdf?OpenElement 

ً للحكومة القائمة إال أن العصیان یعد حالة من حاالت النزاع المستمر  –)3( یعتبر التمرد في كثیر من األحیان تحدیا
ً وأكثر جوھریة داخل  یظھر عندما یتمكن التمرد من تحمل إجراءات القمع، مع إحداث حالة من عنف أطول أمدا

ً على أن الحكومة تنظر  الدولة لیتغیر وضعھ إلى عصیان إذ یمكن النظر إلى اعتراف بالتمرد باعتباره مؤشرا
للُعصاة كمنافسین ولیس مجرد منتھكین للقانون، ففي القانون التقلیدي ال یتطلب االعتراف بالعصیان تطبیق 

تعترف الحكومة بذلك صراحة لتتحمل بذلك الدولة تبعات ذلك االعتراف، یعتبر االعتراف  القواعد اإلنسانیة ما لم
ً للنزاع دون خلق حالة للحرب  ً جزئیا بالعصیان أكثر أھمیة للدول منھ للعصاة إذ یترتب عن االعتراف بھ، تدویال

د تنتج عن التدخل على أي فعلیة مما یسمح بمشاركة دول أخرى في الحرب داخلیة دون اإلعالن عنھا، والتي ق
جانب ما إن تحدد الحرب الداخلیة كحالة حرب، وكما أسلفنا ففي حالة االعتراف بالعصیان من شأنھ تدویل النزاع 

  بشكل جزئي فإن االعتراف بالطرف نفسھ كطرف متحارب من شأنھ أن یقود إلى تدویل كامل للنزاع. 
والنزاعات، التطور التاریخي للتقسیم القانوني بین النزاعات : الجداول الزمنیة والحدود د/ روجیھ بارتلز –

 .21، 20ص ص –المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، المرجع السابق



  ونظم إدارتها بما يكفـل المتابعة الجزائية. لحل النزاعات الدوليةالتدابير االتفـاقية الرامية    الباب الثاني:
  المسلحة. الجهود الدولية االتفـاقية الناظمة للنزاعات الفصل الثاني:

283 

 

وبالمقابل قد  ،أو حمایة قانونیة بموجب القانون الدولي التقلیدي أي حقالحكومة من 

  .)1( دول أجنبیة في عملیة قمعھا للتمرد ید الحكومة من مساعداتتستف

 Military(التمرد العسكري یتجسدودون الخروج عن المعطیات السابقة وجب أن 

Mutiny ( عات عسكریة داخل الدولة بالتمرد على أوامر وعدم االستجابة اقیام قطفي

ً من یقوم بالتمرد ، القائمة لقرارات الحكومة أفراد من القوات المسلحة أو رئیس وغالبا

التمرد قبل وقوعھ إلى الدولة، ویرتبط نجاح التمرد اء من قام نتما ثبوتإقلیم المھم 

إقامة مراكز قیادة ومعسكرات تمكنھم مما یتیح لھم  بالسیطرة على جزء من إقلیم الدولة

مما  في القضاء علیھم ھاف قدراتاضع، ألجل إ)2( مھامھم ضد الدولةمن االستمرار في 

ً إیاھاجبریادتھا على كافة إقلیمھا الجغرافي میجعلھا عاجزة على بسط س على الرضوخ  ا

دولي یخضع  في الحصول على اعتراف یزید من فرص التمردما م لھم والتفاوض معھم،

   المتحاربون إلى قواعد القانون الدولي اإلنساني.  فیھ

 :ً   .كمظهر من مظاهر النزاع المسلح غير الدولي  مرحلة الثورةثالثا

تشترك الثورة والتمرد العسكري في كونھما صورة من صور الحروب الداخلیة   

ن القتال الدائر تقوم بھ مجموعة من إال أن نقطة الخالف فیما بینھما، ترتكز في أ

                                                             
: الجداول الزمنیة والحدود والنزاعات، التطور التاریخي للتقسیم القانوني بین النزاعات د/ روجیھ بارتلز –)1(

 .20، 19ص ص–المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، نفس المرجع
جل تلك المھام التي یباشرھا الثوار ھي عبارة عن عملیات عسكریة داخلیة الھدف الرئیسي منھا ھو افتكاك  –)2(

 العسكریة حكومة تتولى تنظیمھم االعتراف من قبل السلطة باستخدامھم للقوة، مع تشكیلھم بالموازاة لعملیاتھم
بلھم، لیرتقي بذلك إلى مصاف الجیش المنظم یستوجب منھ االلتزام وقیادتھم على طول اإلقلیم المسیطر علیھ من ق

بقواعد قانون الحرب في عملیاتھ العسكریة ضد الحكومة وفي حالة اعترفت بھم كمحاربون، فإن الطرفین 
ملزمون بتطبیق قواعد قانون الحرب بما في ذلك اتفاقیة معاملة أسرى الحرب لیتمتع بذلك المحاربون بالحمایة 

ررة في القانون الدولي، وفي حال عدم وقوعھ في اآلسر یستمرون في مقاومتھ للحكومة فیعاملون بذلك المق
  معاملة الحرب األھلیة.

 1817كما ال یكتسبون صفة الشخصیة القانونیة الدولیة إال في حدود الدول التي اعترفت بھم، ففي عام 
واقعة في أمریكیا الجنوبیة عندما ثارت ضد إسبانیا، كما ساندت الوالیات المتحدة األمریكیة بعض المستعمرات ال

اعترفت المملكة المتحدة البریطانیة بالمحاربین الیونانیین كما ساندت المملكة المحاربین في الوالیات الجنوبیة 
من أجل االنفصال عن الوالیات المتحدة األمریكیة، كما اعترفت العدید من الدول بالمحاربین  1861عام 
كما اعترفت العدید من الدول بالمحاربین  1985ائریین منذ تشكیل الحكومة الجزائریة المؤقتة عام الجز

  .  1967الفلسطینیین منذ تشكیل منظمة التحریر الفلسطینیة عام 
  .35، 34ص ص–: جرائم الحرب وجرائم العدوان، نفس المرجعد/ سھیل حسین الفتالوي  –
الزمنیة والحدود والنزاعات، التطور التاریخي للتقسیم القانوني بین النزاعات : الجداول د/ روجیھ بارتلز –

 .22ص –المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، المرجع السابق
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مثل ما ھو في التمرد العسكري، األشخاص ال یشترط فیھم اإلنتماء إلى مؤسسات الدولة 

عمادھم في ذلك العمل عن سلطة الدولة ھم من مواطنیھا  والغالب في األمر أن من یخرج

یقابلھ في ذلك دون أن یتمكنوا من تحقیق النصر لصالحھم، المسلح ضد الحكومة القائمة 

 عجز الحكومة عن إخماد الثورة بشكل نھائي مع استمرار األعمال العدائیة بین الطرفین

الذین تحقیق الثورة أھدافھا أو فشلھا یطلق على ھؤالء مصطلح الثوار، إلى غایة 

بھدف السیطرة على السلطة في  ة ویستمرون في ذلكل عسكري مسلحاعمأ یباشرون

  .في تحقیق ذلك یخضعون للقوانین الداخلیة للدولة فشلوا وفي حال الدولة

وكما أسلفنا تعد الثورة عمل عسكري موجھ ضد حكومة القائمة في الدولة ولیست 

ً بین المدنیین العمل  الوصول إلى السلطة أو رئیس ھو تنشب من أجل تحقیق ھدفٍ  ،قتاال

على عرقلت ومنع  أو بمستعمرة، یركزون فیھا الدولة األم بإقلیم عننفصال اال على

ن یصل ذلك إلى حد الحرب األھلیة دون أ ،ط سیطرتھا على كامل إقلیمھاالحكومة من بس

ات عاملھم الرئیسي في ذلك ھو االستمرار في عملیاتھم ضد الحكومة القائمة ولفتر

موضوع لتطبیق قواعد وأحكام اتفاقیات ، لیستفید بذلك ھؤالء الثوار من أن یكونوا طویلة

الحصول على  على خالف التمرد العسكري الذي یمكن الحكومة منو ،1949م جنیف لعا

محرومة من ذلك مثلھا مثل المساعدات الالزمة من أجل دحض التمرد، فھي إبان الثورة 

 المسائل الداخلیة ا منأنھعلى أساس  في النزاع القائم ،دول األخرىالثوار فال تتدخل ال

، وفي حال استمر الثوار في األفراد وممتلكاتھم عدم استھدافن یلتزم أطرافھ بأ على

  .  )1( عملیاتھم ضد الحكومة القائمة نصبح أقرب إلى الحرب األھلیة من الثورة

ً: م   رحلة الحرب األهلية.رابعا

حالة الحرب مرحلة ناتجة عن استمرار المراحل السابقة وتفاقم األوضاع فیھا مما   

یة، أساسھا تمرد أو عصیان أو ثورة إلى حرب أھلیؤدي إلى تطور النزاع لینتقل من 

أطراف حالة من الرفض المتبادل بین  ینتج عنھ مما تخذتالتي ا ھامواقفتعنت األطراف ل

                                                             
: مبادئ القانون الدولي اإلنساني، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، د/ مصلح حسن عبد العزیز –)1(

  .48ص –2013عمان األردن، 
 .34، 33ص –: جرائم الحرب وجرائم العدوان، المرجع السابقیل حسین الفتالويد/ سھ –
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ً بھم إلى المحاولة للتخلص  تعد الحرب  لذىمن بعضھم البعض بشكل كامل، النزاع دافعا

ً لذاھلیة من أبشع أنواع الحروب وأقساأل اھتم القانون الدولي االنساني  ھا وأكثرھا تدمیرا

ً إیاھا   ردةالواالناظمة للحرب  لقواعدلمختلف األحكام وابھذا النوع من الحروب، مخضعا

المطبقة على الحروب الدولیة إذا ما شملت في المعاھدات الخاصة بحمایة ضحایا الحرب 

فمن ، لضحایاهتلك المعاھدات نصوص وأحكام ناظمة للنزاعات المسلحة الداخلیة وحمایة 

من والیة بالنزاع المسلح الداخلي  دید اللحظة التي من شأنھا أن تنتقلكان تحالصعب بم

القانون الجنائي الوطني إلى سلطة القانون الدولي والسبب القاضي بخضوع النزاع 

ال ینظر إلى أصل النزاع المسلح وأسبابھ  القانون الدولي اإلنساني إذ الداخلي إلى قواعد

  .)1( آثاره اإلنسانیة بل إلى

ففي حال ما إذا وصل النزاع المسلح غیر الدولي إلى مرحلة من الضراوة 

یصبح من الواجب معاملة الجانبین على حد سواء كأطراف متحاربة مما یدفع ل ،والتوسع

ً من عترافإلى اال ،بالحكومة القائمة متمردین أو أن یصدر  كونھم بھم كنٍد لھا بدال

أن حركة العصیان قد ال  "أوبنھایمرویرى في ذلك الفقیھ "االعتراف من دولة أخرى، 

ً  قادرةتكون  على شن حرٍب إال أن قدرتھا على القیام بذلك یفسر في إمكانیة أن  ،قانوننا

 ً ً متحاربا ما یمكن ألي دولة أن تعترف بحركة العصیان كقوة محاربة، ، متصبح طرفا

حكومة موازیة  منصبین علیھ اإلقلیم التابع للحكومة سیطرتھا على جزٍء من ما امتدتطال

أن یحترم المتمردون أثناء مباشرتھم للعملیات القتالیة القوانین الناظمة  شریطة ،تمثلھم

لدول األجنبیة استوجب توافر الظروف المناسبة لباخت"  ال وترغیر أن الفقیھ "للحرب، 

  .من عدمھ موقفھا من حیث االعتراف بحالة الحربأن تحدد  ألجل

                                                             
قام فقھاء القانون الدولي بتوسعة مفھوم مصطلح الحروب األھلیة لتشمل جمیع المنازعات المسلحة الداخلیة  –)1(

واألسلحة المستخدمة  لتمییزھا عن الحروب الدولیة، إال أن الدارس للحروب األھلیة من حیث طبیعة المقاتلین فیھا
ً بشكٍل واضح من تلك المطبقة على  یجد أن القواعد القانونیة الدولیة التي تحكم النزاعات الداخلیة أقل تطورا
النزاعات المسلحة بین الدول، على اعتبار أن  تلك القواعد سبق وأن وجدت في المبادئ القانون العرفي والمقننة 

بإضافة إلى مبادئ معینة من قانون حقوق اإلنسان التي  1949قیات جنیف لعام " المشتركة بین اتفا3في المادة "
تقضي بحمایة ضحایا النزاعات، ففي حالة ما إذا بسطت القوات المنشقة عن الحكومة سیطرتھا على جزء من 

مبادئ سالفة اإلقلیم مما یجعلھا قادرة على مباشرة عملیاتھا العسكریة بشكل متواصل ومستمر مع التزامھا بتلك ال
ً للبرتوكول إضافي الثاني لعام    . 1977الذكر یجعل منھا موضوعا

  .31، 30ص ص –: جرائم الحرب وجرائم العدوان، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –
 .52، 51، 50ص ص –: مبادئ القانون الدولي اإلنساني، المرجع السابقد/ مصلح حسن عبد العزیز –



  ونظم إدارتها بما يكفـل المتابعة الجزائية. لحل النزاعات الدوليةالتدابير االتفـاقية الرامية    الباب الثاني:
  المسلحة. الجهود الدولية االتفـاقية الناظمة للنزاعات الفصل الثاني:

286 

 

والمالحظ أن القانون الدولي قد عالج الحروب الداخلیة بنفس الطریقة التي عالج   

نزاع ال إباناالعتراف حصول الطرف المتمرد على ، ففي حال ةبھا الحروب الدولی

ً، یخضع بذلك لالدائر بینھ وبین حكومة دولتھ  ،المسلح ً محاربا ً طرفا یصبح كما ذكرنا آنفا

ویلتزم بنفس الواجبات  ،الحقوقلقواعد القانون الدولي التقلیدي یتمتع فیھا المحارب بنفس 

المسلح  على نفس القدر والطرف الثاني في النزاع ،یلتزم فیھا باحترام القواعد اإلنسانیةو

ً االعتراف أن آثار االعتراف ال تتوقف  ، إالغیر الدولي عند ھذا الحد فمن تبعاتھ أیضا

ین، مما یضع قوانین الحرب بكاملھا موضع التنفیذ بین من قبل المتمرد بالحكومة المنشأة

 تحكم سیر األعمال العدائیة فحسب بل یشمللیس فقط القواعد التي  ،ومة والمتمردینالحك

ى الواجبة للمرضى والجرح المتعلقة بالحرب من الرعایة ،االلتزام جمیع األنشطة األخرى

ساعد على اتساع مجال تطبیق قواعد القانون الدولي  واحترام أسرى الحرب، مما

     .)1( الحروب غیر الدولیة فياإلنساني 

  : الفرع الثاني
  .قـانونية  إشكاالت  من  رهاب وما تطرحه مقـاومتههرة اإلظا

  

ووثیق یعد اإلرھاب أحد صور العنف المسلح والذي یرتبط وبشكل مباشرة   

وعلى الرغم من اختالف وجھات النظر حول ھذا الموضوع ، والعنف السیاسي المسلح

عالقتھ والعنف السیاسي المسلح، األمر الذي قادنا إلى ال ینفى فھو وتضارب التعریفات 

الفرع السابق ما عرض من خالل  ،ضرورة معرفة مظاھر العنف السیاسي المسلح

 والتي تقودنا في النھایة إلى ما یعرف بالحرب األھلیة، ،كالتمرد وعصیان المسلح والثورة

ً من  إال أن ھذه المظاھر وعلى الرغم من التقائھا في بعض النقاط فھي تختلف اختالفا

  .صفة اإلرھابب بھدف حمایة مقومات الثورة من أن تتصف ،لواجب تبیانھا

ً ما ان النزاعات المسلحة غیر الدولیة غإ نظام القائم في وصفھا من قبل الیتم لبا

تم  واسعة في مكافحة المتمردین بعد الدولة باإلرھاب، مما قد یمنح ھذه األخیرة تسھیالت

                                                             
: الجداول الزمنیة والحدود والنزاعات، التطور التاریخي للتقسیم القانوني بین النزاعات بارتلزد/ روجیھ  –)1(

  .22، 21ص ص–المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، المرجع السابق
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إلى تعریف توصیفھم بوصف اإلرھاب، ولتفادي ذلك كان من الضروري الوصول 

ً) ،لظاھرة اإلرھاب   .من أجل یتم التمییز بینھا وبین الثورات الداخلیة (أوال

التي  ،بالعدائیة والعدوانیة الشدیدة في النزاعات الداخلیة تتصف األعمال المسلحة

تدارك تلك  سألةمكبیرة، مما یجعل فادحة وخسائر  تكبدهو لقضاء على العدو أتھدف ل

النزاع، غیر أن ظاھرة اإلرھاب  فير الصعبة بالنسبة للطرف الثاني الخسائر من األمو

تتصف بذات الصفات غیر أن األھداف المرجوة تختلف عن تلك المرجوة من الحروب 

ً).والنزاعات الداخلیة    (ثانیا

إن القاعدة العامة التي یمكن أن ننطلق منھا ھي أن اإلرھاب من األعمال المجرمة 

ً، وھذا عكس حركات المقاومة والتحرر التي تھدف إلى تكریس حق الشعوب في  دولیا

تقریر المصیر، غیر أن األسلوب المنتھج من قبل الطرفین متقاربة من حیث األسلوب 

.(ً   األمر الذي یبرز أھمیة التفرق بین اإلرھاب وحركات التحرر (ثالثا

إن النقطة التي یمكن أن ننطلق منھا ھو أن لیس كل إرھاب مقاومة ولیس كل 

ن من الواجب إیجاد تفرقة عادلة بین المقاومة واإلرھاب حتى مقاومة إرھاب، ومن ھنا كا

معرفة التي تسمح لنا الیسھل التمییز بین الظاھرتین، ومن ھنا یمكن لنا التوصل إلى 

ً). ،باستنتاج متى یمكن للدولة   إعمال حق الدولة في الدفاع عن نفس ضد اإلرھاب (رابعا

ً: ضرورة اإلتفـاق على تعريف اإلرهاب.   أوال

 فيي بذل الجھد التقاعس ف أدى إلى تضارب اآلراء والمصالح بین الدول إلى إن  

 ً ً موحد إیجاد تعریفا ً أمام اجتھاد الفقھاء في ھذا )1(لإلرھاب ا ً بذلك الباب واسعا ، تاركا

                                                             
ً وھو بمعنى خاف مع تحرز  –)1( مصطلح اإلرھاب لغة مأخوذ من رھب بالكسر أي یرھب، رھبة رھبا

والرھبي، الرھبوت والرھبوتي، ومن ذلك قول العرب رھبوت خیر من رحموت: واضطراب. واالسم الرھب، 
أي ألن ترھب خیر من أن ترحم،. وترھبھ یقصد بھا توعده، أرھبھ ورھبھ واسترھبھ بمعنى أخافھ وفزعھ،. 

ل عرفھ الفقیھ "جي فاوفیتش" في كونھ یندرج ضمن األعما، وھمزة نعني بھ اإلزعاج واإلخافةواإلرھاب بكسر ال
التي من طبیعتھا أن تثیر لدى الشخص ما االحساس بالخوف من خطر ما بأي صورة، وذھب "جورج لیفاسیر" 

  الرعب بقصد تحقیق أھداف معینة.   ةستعمال العمدي والمنتظم لوسائل من طبیعتھا إثارھو االاإلرھاب إلى أن 
دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، بیروت : مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیة، د/ھیثم عبد السالم محمد –

  .22ص–2005لبنان، 
: اإلرھـاب، مفھومھ أنواعھ أسبابھ آثاره أسالیب المواجھة، دار الثقافیة للنشر، الطبعة األولى، د/ محمود عرابي –

 . 17، 13ص ص –2007القاھرة مصر، 
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ً واحد والذيالمجال  القائمة على ومن حیث إبراز معظم مالمح ھذه الظاھرة  ،سلك مسارا

ق من االتفا المجتمع الدولي عدم توصل ھو األمر الجليإال أن  إثارة الرعب والترویع،

أن ھو المتفق علیھ  إال أن، )1( وباإلجماع على وضع تعریٍف جامٍع مانٍع لظاھرة اإلرھاب

إبان الثورة  ،مصطلح اإلرھاب تعود جذوره إلى التطبیق الفرنسي للعنف السیاسي

، ویشترك اللفظان في )Terrorisme(وكذا  )Terreur(الفرنسیة حیث أطلق علیھ لفظ 

الداللة خاصة إذا ما ترجم  غیر أنھما یختلفان من حیث المعنى، كونھما یقودان إلى نفس

رھبة مثل ما عرفتھ الذعر أو تعني الرعب و )Terreur(إلى اللغة العربیة، لنجد أن كلمة 

  .األفراد ضد الدولةقصد بھ العنف السیاسي الموجھ من قبل وی ،ورة الفرنسیةمراحل الث

فنعني بھ العنف السیاسي الذي تمارسھ الدولة ضد األفراد  )Terrorisme(أما لفظ 

ً بمصطلح اإلرھاب الحاصل بین اللفظین وفق المفھوم الغربي  االختالف، ویعرف أیضا

مصطلح اإلرھاب فیقصد بھ إرھاب الضعفاء أما یستخدم بغرض  ،یكمن في أن لفظ رھب

ً یشمل ا إال أن ذات المصطلح في اللغة العربیة فھو ،األقویاءھنا إرھاب   ،لصنفین معا

ً، واألمر الذي ینفي تطابق الصیاغتین صل في اللغة األجنبیة بین منفكون المعني  معا

مع بدایة المرحلة الثانیة المصطلحین، بإضافة إلى ذلك كان أول ظھور لمصطلح اإلرھاب 

من أجل الداللة على المضمون  واستخدم، 1794من الثورة الفرنسیة وبالضبط عام 

 ذات المفھوم على شق نفسي الغرضیحتوي  كما ،السیكولوجي واالجتماعي السیاسي

، أما الشق الثاني ذوا فسیة في المجتمع من خوف ورعبما یسببھ اإلرھاب من أثار ن إبراز

                                                             
ً دون أن یلقى لفظ  –)1( الشيء الذي یمكن أن یتفق علیھ القاصي أو الداني في أن المعضلة الحقیقیة التي تقف حائال

اإلرھاب التعرف الكافي الوافي لدى كافة أطیاف المجتمع الدولي، وأغلبھا یتجسد في صورتین أولھما ھي أن 
المسلح من أجل تقریر المصیر ووضع نھایة  الدول الغربیة تحاول إلغاء حق الشعوب في استخدام حق الكفاح

لالستعمار، مثل ما تطرقنا إلیھ في المبحث األول من الفصل الرابع وبالضبط في الفرع األول من المطلب الثاني 
المتعلق بالقیود الواجب مراعاتھا أثناء النزاع المسلح غیر الدولي حینما تطرقنا إلى وجوب استخدام القوة المسلحة 

لحق في تقریر المصیر، أما السبب الثاني فیتعلق بالمرونة التي یمنحھا عدم الوصول إلى تعریف ثابت من أجل ا
لإلرھاب في استخدامھ كمطیة من أجل التدخل في الشؤون الداخلیة للدول، والمساس بسیادتھا الوطنیة بحجة 

ة ضد الشعوب فإنھا تحرمھا في نفس إیوائھا لإلرھاب ففي الوقت الذي تستخدم فیھ الدول الغربیة القوة المسلح
  الوقت من حق الدفاع عن نفسھا، المر الذي صعب من مھمة األمم المتحدة في التوصل إلى تعریف لإلرھاب. 

: فلسفة اإلسالم في تحریم اإلرھاب ومقاومتھ، دراسة مقارنة في القانون الدولي د/سھیل حسین الفتالوي –
 .17ص –2010الطبعة األولى، عمان األردن،  المعاصر، دار وائل للنشر والتوزیع،
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من رعب الموت أو  التعابیر الجسدیة الخارجیة والمرتبطة بما یخلفھ الشق األولعالقة و

  .)1( كاتوإلقاء القنابل وتدمیر الممتلآثار الضرب 

لقوة أو العنف أو التھدید على استخدام ا وینصرف لفظ اإلرھاب من حیث التطبیق  

ٍ إجرامي فردي أو یلجأ إلیھ الجاني تنفیذ ،أو الترویع ً لمشروع الغرض منھ  جماعيا

ع وأمنھ للخطر عن طریق إیذاء أو تعریض سالمة المجتم ،اإلخالل بالنظام العام

و حریاتھم أو أمنھم  إلى الخطر أو أإلقاء الرعب بینھم، أو تعریض حیاتھم األشخاص و

أو باالتصاالت أو المواصالت أو باألموال أو المباني أو باألمالك  ،إلحاق الضرر بالبیئة

ع أو عرقلة ممارسة السلطات أو احتاللھا أو االستیالء علیھا أو من ،أو الخاصةالعامة 

  .)2( اللوائحعطیل تطبیق الدستور أو القوانین وتأو  أو أماكن العبادة أو معاھد وظائفھا،

 ،وضع تعریف لظاھرة اإلرھابلقانونیین سعوا لوھناك بعض االجتھادات الفقیھ 

اعتبره شكل من أشكال القتال قلیلة األھمیة بالمقارنة واألشكال منھم الفقیھ "غوشیھ" الذي 

ن أو اإلعتداء على المعتمدة في النزاعات التقلیدیة، والتي تتجسد في صورة قتل للسیاسیی

ضعف اإلرھاب بالمقارنة وحالة العنف السیاسي المسلح األخرى، أما  مما یؤكد ،الممتلكات

من غیر تقدیر  رھاب بأنھ كل استعمال للقوة والعنفعتبر اإلاالفقیھ "جولیان فرویند" ف

تحطیم كل مقاومة عن طریق إنزال الرعب في  ، الغرض منھالھدف منھلتبعاتھ أو تمییز 

من أفعال العنف إلى القضاء على األجساد وإزھاق األرواح وتدمیر  ھدففھو ال ی ،النفوس

 الرعب أجل زرع الممتلكات المادیة فحسب، بل یستعمل العنف بشكل منسق من

ً ما یكون ، وھناك من اشترط االستمراریة في العنف المسلح بوالالستقرار ین أطرافھ وغالبا

  .)3( الغرض منھ تحقیق أھداف السیاسیة أو دینیة أو اجتماعیة أو اقتصادیة ،دولة وأفراد

                                                             
، 19ص ص –: فلسفة اإلسالم في تحریم اإلرھاب ومقاومتھ، نفس المرجع السابقحسین الفتالوي د/ سھیل –)1(

20. 
: مكافحة اإلرھاب الدولي، خطف الطائرات والسفن شرح القرصنة الجویة د/ سالمة اسماعیل محمد –)2(

ة باالتفاقیات والمعاھدات الدولیة، مطبعة جامعة القـاھرة والكتاب الجامعي، الطبعة البحریة، دراسة تحلیلیة مؤید
 .156ص–2004الثانیة، القاھرة مصر، 

، 25ص ص –: فلسفة اإلسالم في تحریم اإلرھاب ومقاومتھ، نفس المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي –)3(
26. 
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من أجل الحصول على  ،مما یثبت أن اإلرھاب كأسلوب تنتھجھ حركات التحرر

على استھداف  تعمل، )1(إلیصال صوتھا للعالم اإلعالماستقاللھا السیاسي مستغلة بذلك 

جل ارغامھ على التفاوض وافتكاك االعتراف أل ،ده الخسائریات المستعمر وتكباقتصاد

من أجل تحقیق غایات ھي أسمى  أسلوب تنتھجھ الثورةكما یؤكد أن اإلرھاب ، ك)2( الدولي

ولیس كل ثورة  األمر الذي یرجح فكرة أن كل إرھاب ثورة ،من المصالح الشخصیة

عل "كل ف بأنھ ،اإلرھاب والجریمة اإلرھابیةاالتفاقیة العربیة لمكافحة  ھ، وقد عرفتإرھاب

ً من أفعال العنف أو التھدید  ً لمشروع إجرامي فردي  تكان أیا بواعثھ أو أغراضھ یقع تنفیذا

أو تعریض حیاتھم أو حریتھم  عب بین الناس أو ترویعھمجماعي، ویھدف إلى إلقاء الرأو 

أو إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو األمالك العامة أو الخاصة،  ،أو أمنھم للخطر

      .)3(الموارد الوطنیة للخطر"أو احتاللھا أو االستیالء علیھا أو تعریض أحد 

 :ً   مظاهر اإلرهاب وأطرافه.   ثانيا

األصل العام والمتفق علیھ ھو أن اإلرھاب یتصف بالعدائیة والعدوانیة في   

جھة إلى  من الدوافع تختلف أن تلكما كعملیاتھ إال أن درجتھ تختلف باختالف المصدر، 

والعمل على إنھاء  ،البقاء بقھر المعارضتجعل من اإلرھاب األداة التي تحفظ أخرى 

كز، لیجعلنا بذلك أمام منظورین أحد اوجوده إال أن كیاناتھ تختلف من حیث القوة والمر

                                                             
لى التغییر على الباعث اإلعالمي من وراء عملیاتھا التي تعتمد أغلب حركات التحرر والثورات الھادف إ –)1(

تقوم بھا مثل ما ھي علیھ المنظمات الفلسطینیة، حتى ال تبقى ضمن القضایا المجھولة أمام الرأي العام الخارجي 
ً قناعة راسخة أن النضال المسلح لوحده ال یكفي إلثارة انتباه العالم وتعریفھ بالقضیة الفلسطینیة وا طالعھ مكرسا

على مختلف مظاھر الظلم والحرمان الذي یعانیھ شعٌب مھجر من أراضیھ، لذا كان من الضروري القیام بعملیات 
مثیرة ومفاجأة كونھا الوحیدة القادرة على لفت االنتباه وتحریك المشاعر، ولھذا جاءت عملیات الخطف الجویة 

  التحدث عن القضیة الفلسطینیة.  لتحقیق ھذه األھداف مما یفرض على وسائل اإلعالم ضرورة 
، 181ص ص–: مكافحة اإلرھاب الدولي، خطف الطائرات والسفن، المرجع السابقد/سالمة إسماعیل محمد –

182. 
والغایة من استھداف اقتصادیات دولة ما ھو تكبدھا خسائر مثال ما تقوم بھ المنظمات الفلسطینیة من عملیات  –)2(

نقل الجوي اإلسرائیلیة "العال" التي تعتبر شركة إسرائیلیة تمتلكھا الدولة التي مستھدفة بھا شركات وخطوط ال
تعمل على نقل السیاح وجلب مختلف المعدات بما في ذلك المعدات الحربیة، لذا یعد استھداف تلك الطائرات من 

ً مادیة واقتصادیة یصعب على الكیان الغاصب تالفیھا وذلك بحد من ح ركات السیاحة التي شأنھ أن یسبب أضرارا
تعتبر المصدر الرئیسي للدخل اإلسرائیلي، على اعتبار أن اتساع دائرة االستھداف من شأنھا أن تأثر بال شك على 

  اقتصادیات دولة االحتالل اإلسرائیلي. 
 .182ص–: مكافحة اإلرھاب الدولي، خطف الطائرات والسفن، نفس المرجعد/سالمة إسماعیل محمد –
 .26، 25ص ص–: مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیة، المرجع السابقعبد السالم محمدد/ھیثم  –)3(
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لسلطة ودفعھ إلى لقھر من ھو في ا واألخرى یسعى إلى إنماء قوتھ ،أطرافھ یتمتع بالسلطة

لكل فعل أن  القائلائي ھل یمكن أن ینطبق على ھذا الواقع المبدأ الفیزیفھ، الرضوخ ل

ً للفعل موازي لھ من حیث األثر والقوة ،مجسد للقوة ومن ھنا یعد ، یستوجب أن یقابلھ ردا

  . )2(األفراد عن یصدركما یمكن أن  )1(اإلرھاب مظھر یمكن ممارستھ من قبل الدول

  .إرھاب الصادر عن الدولة. 1

صادر عن الدولة  ،اإلرھاباألمر البدیھي من خالل العنونة أن ھذا النوع من   

تحت إشرافھا، والموجھ ضد مواطنیھا ویتضمن في ومؤسساتھا ما لھا من باعتماد على 

جل التدابیر القمعیة بغرض تصفیة معارضیھا السیاسیین، عن طریق زرع أغلب جوانبھ 

كما موجھ بحت  داخليطابع  الحرب النفسیة ذاتالرعب والھلع في نفوسھم كنوٍع من 

وال یتوقف ھذا النوع من اإلرھاب على الجانب أسلفنا ضد معارضیھا من أبناء الشعب، 

یمتد أثر ذلك إلى و ل یتعداه إلى التصفیة المادیة عن طریق القتل بلي فقط بالسیكولوج

باعتبارھا األداة الرئیسیة  األمنیة ولتحقیق ذلك یعتمد النظام على مؤسساتھالمحیطین بھم، 

تلفة من أمن رادتھا والوسیلة التي تحفظ للسلطة بقائھا وھي أسالك المخالمجسدة إل

  .)1( ضافة إلى األجھزة القضائیة التابعة لھاعسكریة بإوالقوات المسلحة واستخبارات 

إنشاء منظمات حكومیة سریة من أجل القیام بأعمال  كما في استطاعت النظام

رنسا إبان احتاللھا للجزائر أنشأتھ فلثنى الشعب عن توجھاتھ مثل ما تروعیھ  إرھاب

، 1961عام  OAS"أو" )L'Organisation de l'Armée Secréte(والتي تعرف بـ 

ت األمر ال یقتصر على فرنسا فقط فأغلب الدول انتھجت ھذا النھج وتمتاز ھذه المنظماو

القانونیة مما یضفي على أعمالھا  في كونھا معبرة عن إرادة النظام وتحت مظلتھ
                                                             

وعرفھ الدكتور "ماجد شدود" : ھو كل استخدام بشكل تعسفي للقوة المتاحة من قبل الدولة، أو المؤسسات  –)1(
ى، أو ضد السكان التابعة لھا، أو الشخصیات المسؤولة فیھا، الذي یوجھ ضد أمن وسالمة وسیادة دولة أخر

المدنیین'، وھو استخدام الوسائل المحرمة إلبادة أفراد قوات دولة أخرى، أو مظاھر اإلبادة التي توجھ من قبل 
الدولة ضد السكان المتواجدین فیھا ألسباب عنصریة سیاسیة اجتماعیة، أو إیجاد ظروف معاشیة تتنافى وحقوق 

'بأنھ اإلرھاب  1985ھا، وعرفتھ الجمعیة العامة لألمم المتحدة لعام اإلنسان بما فیھا تھجیرھم بالقوة من أراضی
  الذي تمارسھ الدولة والذي یستھدف تقویض النظام السیاسي واالجتماعي لدولة أخرى'.

 .158، 157: مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیة، الم جع السابق ص ص د/ ھیثم عبد السالم محمد  –
مكافحة اإلرھاب بین مشكلة المفھوم وإختالف المعاییر الجزء األول، مركــز الكتاب  د/ ولد الصدیق میلود:  –

  .110، 109ص ص –2018األكادیمي، الطبعة األولى، عمان األردن، 
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سیاسیین والمعارضین بغرض صفة القانونیة، مستخدمة إیاھا ضد خصومھا ال اإلرھابیة

، ولیس لألفراد من إمكانیة لمواجھة إرھاب الدولة بإرھاب مماثل أو في إطار تصفیتھم

إعمال الحق في الدفاع الشرعي وإذا ما ثبت ذلك فھم معرضون للمسألة القانونیة 

  .)1(المستوجبة للجزاء

  .الصادر عن األفرادإرھاب . 2

 العامل الرئیسي في ھذا النوع من اإلرھاب ھم األفراد ویعرف بمصطلح  

)Terrorism( والمندرج تحت غطاء العنف السیاسي المسلح)والموجھ ضد السلطة )2 ،

ً ما یعبر ،والذي یمتد على الصعیدین الوطني والدوليالقائمة في الدولة  عن حالة  وغالبا

لقضاء على الخصم، وتتصف تلك العملیات المواجھة ضد النظام الضعف وعدم القدرة ل

أ إذ ترتكز على مبد ،بكونھا غیر حاسمة في القضاء على الخصم بشكل نھائي وسریع

لذا عرف اإلرھاب  ،ل بعٍض من تحركاتھعمل على شّ إضعاف الخصم وتشتیت قوتھ مع ال

سلطات الدولة عن قضیة تسعى من أجل لفت االنتباه  بأضعف أنواع الكفاح المسلح،

  .وحمل المجتمع الدولي على التغاضي عنھا أو تجاھلھا لطمس معالمھا

من المجتمع  لحلول الممكنة إلنھاء النزاع بحثمما یدفع بالسلطة إلى البحث عن ا

منھیة بذلك أسباب قیامھ كاضطھاد  قصد رفع الظلم والتعسف عن أفراد المجتمع ،الدولي

، أساسھم في ذلك إثارة الرعب والھلع بین معارضةسیاسیة األقلیات أو قمع أحزاٍب 

قصد إرباك الوضع االقتصادي وزعزعة االستقرار السیاسي للدولة مما یھز  ،المواطنین

 م قدرة ولعد الثقة القائمة بین الشعب والنظام جراء ضعفھا في ضمان األمن واالستقرار،

 تحقیق ل مباشر فھم یركزون جھودھم فيمجابھة النظام القائم بشك المعارضون على

                                                             
 .21، 20ص ص –: فلسفة اإلسالم في تحریم اإلرھاب ومقاومتھ، المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي –)1(
ً إلى تحقیق غرض ما وبدونھ الھدف السیاسي الذي یت –)2( میز بھ االرھاب والذي یسعى عن طریقھ الفاعلون دوما

فإنھ ال یمكن اعتبارھا عملیة بل مجرد وقائع وأحداث یمكن أن تصنف في خانة الجرائم األخرى، وال یمكن بحال 
ي تحدید من األحوال أن توصف باإلرھاب وھذه المیزة ھي التي أعطت اإلرھاب ھذا الغموض والصعوبة ف

ً ألنھ یستھدف  ً وعادال ً مشروعا اإلرھاب وتعریفھ، فقد یكون العمل اإلرھابي من وجھة نظر اإلرھابیین عمال
 ً ً إجرامیا الوصول إلى تحقیق غایة مشروعة، وقد یكون ھذا العمل من الجھة المقابلة یعتبره الطرف الثاني عمال

  لقوانین واألعراف واالتفاقیات والمعاھدات. یحاول عن طریقھ الوصول إلى ھدف غیر مشروع ومخالف ل
 .50ص–: مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیة، المرجع السابقد/ھیثم عبد السالم محمد –
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لة األمر الذي یضعف الدو ھات متعددةباستھدافھا على جب قدرات الدولة،ل مستمر استنزاف

   .)1( مرھقین بذلك أجھزتھا ستنفار طویلة األمدویبدد قدرتھا بجعلھا في حالة ا

:ً   ضرورة التمييز بين اإلرهاب والمقـاومة المشروعة. ثالثا

إن المتتبع لألعمال اإلرھابیة یمكن لھ أن یالحظ أن جل تلك األعمال تھدف إلى    

باقي  عن همیزمما یبالشق السیاسي  وغالباٍ ما تتصل ھذه األھداف ،تحقیق غرٍض معین

ً  ،)2( أعمال العنف ً جماھیریا ً وتأییدا ً واسعا مما وألجل تلك األھداف یجد اإلرھاب لھ صدا

ً على قاعدتھ الشعبیة ً إیاه دفع قویا لـھ مما یؤدي إلى التفاف المؤیدین  ،ینعكس إیجابیا مانحا

ً ، المسلحة من أجل مواصلة عملیاتھ ً ھددالعنف المسلح أو م مستعمال باستعمالھ كأداة  ا

ة والقوة بقصد إضعاف الطرف والخوف والذي یمتاز بالشدقصد بث الرعب للضغط 

ً إیاهدوإنھاكھ مما  المقابل مستمرة ال لعیش تحت الترھیب والترقبأو ارضوخ، ـإلى ال افعا

ً من أن  ومن جھة أخرى ثنیھ عن الرد ،من جھةاستقرار اللا في حالة من بالقوة خوفا

على الرضوخ كما فعل ذاتھ، األمر الذي یحمل الخصم لرد الفعل أعنف وأقوى من ایكون 

وقبول شروطھم من غیر قیٍد أو شرط مثل ما  عند مطالبھم، ولنزإلى ال ھدفعیأسلفنا و

ً دون أن توقع حتى قوات حصل في جنوب لبنان عندما انسحبت  الكیان االسرائیلي منفردا

  .)3( على اتفاقیة سالم

                                                             
 .23، 22ص ص –: فلسفة اإلسالم في تحریم اإلرھاب ومقاومتھ، المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي –)1(
الطابع السیاسي من المنظور العام في صیاغة تعریف لإلرھاب، إال أن ھناك جھود تھدف إلى استبعاد  –)2(

وسندھم في أن اإلرھاب من الجرائم االجتماعیة التي تستھدف تقویض أسس التنظیم االجتماعي مخرجین بذلك 
اإلرھاب من المجال السیاسي، على أساس أن الجرائم السیاسي تنصرف إلى االعتداء الذي یطال المصالح 

لة، وھو من الجرائم المضرة بأمن الدولة على الصعیدین الداخلي والخارجي لما تثیره من رعب السیاسیة للدو
ً ألسالیبھا الوحشیة التي ال تتناسب مع األھداف المرجوة، وھذا عكس الجریمة السیاسیة في ھي تعبر عن  نظرا

ي جرائم االرھاب یعد جریمة وفق ایدیولوجیة سیاسیة وطریقة االعتداء فیھا ایدولوجیة، إال أن العنف المرتكب ف
ً، وعلى ذلك فإن الجرائم السیاسیة المرتكبة بطریقة إرھابیة تنتفي عنھا الصفة  نصوص القانون العام ولیس سیاسیا
السیاسیة، على اعتبار أن الوسیلة السیاسیة التي ترتكب بھا الجریمة اإلرھابیة تفسد ما بھا من ھدف سیاسي، كما 

ولوجي لھا وتحولھا إلى جریمة تتبع القانون العام، إال أن ھناك من یحذر من استبعاد الجرائم تلغي الطابع االیدی
اإلرھابیة من المجال السیاسي خاصة أمام المفھوم المشوش للجریمة االرھابیة، كونھ یفسح المجال الستبداد النظم 

  العنصریة واالستعماري یوصف األعمال ضدھا باإلرھاب.
: عالقة االرھاب باإلجرام السیاسي والسبل القانونیة لمكافحتھ، دار لدین إبراھیم أبو حجائبأسامة بدر ا د/ –

 .103، 101ص ص –2016الجنان للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، 
 .52، 51ص ص –: مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیة، المرجع السابقد/ھیثم عبد السالم محمد –)3(

 .27ص –: فلسفة اإلسالم في تحریم اإلرھاب ومقاومتھ، المرجع السابقحسین الفتالويد/سھیل  –
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بالتعقید  نشاطھ تنظیم مع اتصافبھ اإلرھاب من یمتاز  وھذا راجع إلى ما

إدارة  أثناءیشترط أن تكون ھناك قیادة ذات خبرة ومقدرة على صنع الفارق  إذ ،والسریة

ً على سریة األشخاص  العملیات العدائیة، التي تعتمد على المجابھة غیر المباشرة حفاظا

اإلرھاب تكمن في أنا الضحیة  كما أن قوة وضمان سالمتھم ،ةالمنفذین للعملیات العسكری

األعمال العدائیة على اعتبار  یضمن استمرار ، مماال تعرف متى یطولھا العمل اإلرھابي

ال تنحصر في عمل واحد بل في األعمال  ،أن حالة الرعب والخوف التي یبثھا اإلرھاب

ً ھذا ھو الھدف من ضمان استمراریة األعمال العدائیة،   لیفرض علىالتي قد تقع مستقبال

ً من الال العیش الطرف الثاني  ،أمن والالستقرارفي حالة ترقب مستمرة مما یخلق جوا

ً ما تكون  ً بنا إلى ضرورة التمییز بین أھداف اإلرھاب وسائل التعبیر عنھ، فغالبا دافعا

ي یعاني منھا الشعب من الظلم األھداف ذات طابع إنساني ومشروعة خاصة في حالة الت

جتماعیة مشروعة غیر أن بھم الممثلة في تحقیق العدالة االلذا تعد مطال ،ضطھادواال

  .)1( یر عن ذلك مجسدة في العنف المسلحالوسائل المستخدمة في التعب

مما یدفعنا إلى التساؤل بشكل أكثر واقعیة عن سبب الذي یدفع جمیع قوانین العالم 

القانون، غیر  جریمة یعاقب علیھفراد على أنھ على تصنیف اإلرھاب الذي یصدر من األ

 ً ً مشروعا  ،أن اإلرھاب الصادر عن الدولة ضد شعوبھا یصنف في خانة القانونیة وعمال

وأضفى علیھما صفة ومن ھنا فإن القانون الدولي العام أنتج نوعین من اإلرھاب 

المشروعیة وأخرجھما من دائرة التجریم، وھما حق الشعوب في تقریر المصیر باستخدام 

ة راض المحتلأما النوع الثاني فھو حق المدنیین داخل األ ،الكفاح المسلح لتحقیق ذلك

یز القائمین بتلك األعمال في عدم خضوعھم ألحكام یموت ،بمقاومة االحتالل األجنبي

ً بحقوق األسیر القوانین الداخلیة وإنما لقواعد القانون   .الدولي متمتعا

ه دون النظر إلى مظاھرتجریم جمیع اإلرھاب ولج موضوع معا وقد تؤدي مسألة 

یؤدي إلى استمرار ھذه الظاھرة األمر الذي یستدعي  أن من شأنھ ،األسباب الحقیقة لذلك

اإلرھابیة بتجریم الوسائل التي جل القضاء علیھ، أما معالجة اآلثار معالجة أسبابھ أل

                                                             
 .51ص –: مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیة، المرجع السابقد/ھیثم عبد السالم محمد –)1(

 .31، 30ص ص –: فلسفة اإلسالم في تحریم اإلرھاب ومقاومتھ، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي –
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ً كما  ،یستخدمھا اإلرھابیون أن تجرید الشعوب من حقھا فھذا لن یوقف اإلرھاب مستقبال

ً للعھود والمواثیق الدول ،ذلكتحقیق الكفاح ألجل وفي تقریر المصیر   لذى یةیعد خرقا

ً في حق المقاومةفال ً ظالما یؤدي  مما ،مساواة بین مقاومة اإلحتالل واإلرھاب یعد إجحافا

عن دائرة وإبعادھا  التحررظ حركات حف فمن المھم، )1( إلى تنامي ظاھرة العنف المسلح

أما العملیات  ،التجریم على اعتبار أنھا أسمى من أن تصنف على أنھا حركات إرھابیة

  .    العدائیة الصادرة عنھا بغرض إرھاب الخصم فھي وسیلة ال غایة

ً: حق الدولة في الدفـاع عن نفسها ضد اإلرهاب.   رابعا

ثورة كل أن تصنف  كل إرھاٍب ثورة لكن نعتبر أن أن یمكنمعینة ففي حاالت   

یجتمعان في كونھما عمل مسلح  نجد أن الثورة واإلرھابحیث فھنا مكمن الخطأ، إرھاٍب 

إال أن األھداف المرجوة منھما تختلف، فغایة الثورة من اإلرھاب ھو تحقیق جملة من 

 صفةألھداف ھي التي تمنح ھذا العمل ھذه ا، األھداف السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة

لدولة في الدفاع عن نفسھا ضد األعمال قیة احواألمر المتفق علیھ ھو أ، المشروعیة

من  والذي ینصرف مضمونھ ونطاقھ في الرد على ھجوم تتعرض لھ الدولة ،اإلرھابیة

تمت إال أن صیاغتھ ، رغم وضوح الفكرة لدى واضعي المیثاق مجموعة دولدولة أو 

لیست عرضة لھجمات مسلحة لكن من كیانات فقد أمست الدولة  ،وفق منظوٍر محدود

، مما یستدعي ضبط مصطلح اإلرھاب بغرض التفرقة بدول مكونة من جماعات أو أفراد

  .بینھ وبین المقاومة المشروعة 

غیر أن انتماء ھؤالء األفراد أو الجماعات إلى دولة من عدمھ ھو من یصنع 

ضحیة قادرة على الالفارق من حیث إعمال حق الدفاع الشرعي، فاالنتماء یجعل الدولة 

جیھ حول أما عدم اإلنتماء یجعلنا أمام تساؤل و ،استخدام حق الدفاع الشرعي التقلیدي

في صورتھ التقلیدیة من عدمھ، كما أن  دفاع الشرعيإعمال حق ال ،الضحیةالدولة مقدرة 

وبالتالي تكون عرضة  ،جد على أرضھا تلك الجماعات ھل تعد مسؤولةاالدولة المتو

 عنھذه األخیرة لة ھل یحق مسائو ،الشرعي دفاٍع للھجوم عسكري كامتداد ألعمال ا

                                                             
 .33، 32ص ص –: فلسفة اإلسالم في تحریم اإلرھاب ومقاومتھ، المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي –)1(
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التكال على نص ، ومدى جواز افھكانت غیر قادرة على إیقافي حال  اإلرھابي الھجوم

  .)1( من المیثاق ضد الجماعات اإلرھابیة المرتكبة لالعتداء" 2/4" المادة

على و 1986السباقة في ھذا الموضوع غیر أنھ وفي عام  تعتبر الوالیات المتحدة

ا في إثر ھجومھا على لیبیا، عملت على ابالغ مجلس األمن بالتدابیر المتخذة مصنفة إیاھ

ردع من عملیاتھا  ةمستھدف تلت عملیات إرھابیة طالت مواطنیھا ،خانة الدفاع الشرعي

عدم تكرار مثل ذلك االعتداء، غیر ذات الحجج التي ساقتھا الوالیات الجناة وضمان 

ً من أغلب أنھ لم یصل إلى حد  إال في األمم المتحدة، الدول األعضاء المتحدة لقیت إنكارا

حق من فرنسا والمملكة المتحدة  ومةعدم حدةالمتالتجریم حیث استعملت كل من الوالیات 

  .)2(الفیتو لوقف أي قرار محتمل الصدور

  ً ً واسعا ً وكبیر إال أن مجلس األمن أبدى تفھما  بررت الوالیات المتحدة بعد أن ،ا

ضد اإلرھاب  بحجة الدفاع الشرعي ،1993عام العراق ب مواقع غاراتھا الصاروخیة على

 القول أنلى ا دفع بالدارسین للقانون الدولي إفي تبعات متتالیة لحربھا على الكویت، مم

د ستناتخدام القوة ضد اإلرھاب وذلك باالتجیز اس ،على وشك الظھورقاعدة دولیة جدیدة 

تستخدم للدفاع  أن مفسرین موقفھم على أن القوة یمكن ،من المیثاق "51إلى المادة "

ً اإلرھابیة قائم التھدیدكون وجود أن یشریطة  ،ضد تھدید یطال مواطني الدولةي عالشر  ا

                                                             
ثارت ھذه التساؤالت بشكل كبیر في أعقاب الھجمات اإلرھابیة على برجي التجارة العالمي ومبنى البنتاغون  –)1(

، لتتوالى بذلك التأویالت القانونیة بعد تداعیات ذلك الھجوم والمتمثل في 11/09/2001بالوالیات المتحدة بتاریخ 
یفة للتنظیم المسؤول عن الھجمات لتسقط بذلك حكومة اجتیاح الوالیات المتحدة ألفغانستان كونھا الدولة المض

طالبان وتعوضھا بأخرى، واعتمدت الوالیات المتحدة في تبریرھا الجتیاحھا ھذا على حق الدفاع الشرعي في 
مفھومھ الواسع مصبغة على عملیاتھا صفة المشروعیة، وتحوز الوالیات المتحدة على سوابق في ذلك مثل ما 

، وحجتھا في ذلك أن ھذه الدول 1998وضد السودان عام  1993وضد العراق عام  1986حدث في لیبیا عام 
تؤوي إرھابیین على ترابھا مسؤولة عن عملیات عدائیة ضد أقالیم تابعة لھا أو اعتدت على مواطنیھا، ھادفة من 

  تلك العملیات الحیلولة دون أن تتكرر مثل تلك األعمال في المستقبل. 
 .139، 138ص ص –المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،موسىد/محمد خلیل ال –
عن طریق ھجوم على مصنع األدویة بحجة  1998وكذلك القصف األمریكي للسودان في أوت من عام  –)2(

إلى أن تصنیع أسلحة كیماویة، وقد تم ذلك بناء على ادعاءات واھیة ومعلومات استخباراتیة مشكوك فیھا أشارت 
  ھذا المصنع، ینتج مادة النوروتوكسیك وأن لذلك عالقة وثیقة بتفجیر سفارتي واشنطن في كینیا وتنزانیا.

: صور التدخالت الدولیة السلبیة وانعكاساتھا على الساحة الدولیة، دار د/ سامح عبد القوي السید عبد القوي –
 .217ص –2015اھرة مصر، الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، الق
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ً ومستمر أي بدیل عن استعمال القوة للرد، إال أن ھذا ضد مواطنیھا دون أن تمتلك دولتھم  ا

  . )1( منھ "51"المادة ومقاصد المیثاق وبنوده باألخص ن یتفق أالتذرع ال یمكن لھ 

یمكن إنكاره في الحیاة الدولیة ھو تزاید األنشطة اإلجرامیة إال أن األمر الذي ال 

ً ل ً جدیا ً الحاجة الماسالعابرة للحدود مما یشكل تحدیا إقرار قواعد قانونیة إلى  ةلدول، مبرزا

من الجماعي الوارد ناظمة لمكافحة ھذه الجرائم الدولیة بما یتوافق ونظام األ ،دولیة جدیدة

التدابیر التي من شأنھا أن تتعامل  مجلس األمن السلطة في اتخاذ، یحوز فیھا في المیثاق

د على ذلك فإن الدولیین أو یھددھما، زّ األمن والسلم بشكل ال یمس  ،مع ھذه الظواھر

 ،ن الماضية خالل القرّ قات التي أتت بھا الوالیات المتحدالممارسة الدولیة ال تعتد بالخرو

من  "51"تتماشي والتفسیر الواسع للمادة  ة جدیدةاستحداث قاعدة دولی وال كأساس ألجل

 ھذهمثل استحداث  الدولي في أخذ ورد بین اإلحجام عن، مما یبقى المجتمع المیثاق

   . )2( الدفاع الشرعيإعمال حق الخروقات المبررة بعن القاعدة وبین السكوت 

  : المبحث الثاني
  النزاعات المسلحة.الحماية القـانونية الواجبة للمدنيين إبان  

  

حة بغض النظر عن یعد المدنیین من غیر المقاتلین عرضة لتبعات النزاعات المسل  

یكمن في أن إال أن الفارق بینھ وبین المقاتل غیر دولیة،  وأسواء أكانت دولیة  طبیعتھا

وفي حال  ،)3( ھذا األخیر مدرب بشكل یسمح لھ بالحفاظ على حیاتھ مھما كانت الظروف

                                                             
  .142ص –المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/ محمد خلیل الموسى –)1(
، 151ص ص –نفس المرجع السابق : استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر،د/ محمد خلیل الموسى –)2(

153.  
انونیة في التنظیم الدولي للنزاعات المسلحة، التي غفلت لقد غطى العرف الدولي الكثیر من الجوانب الق –)3(

المعاھدات الدولیة عن تحدید الكثیر من المسائل والتفاصیل بشأن مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، 
ً في التنظیم الدولي لھذه النزاعات في مادتھا الثال ثة خاصة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة ویظھر ذلك جلیا

 لحمایة الممتلكات الثقافیة 1954المشتركة، إضافة إلى بعض النصوص المتفرقة األخرى مثل اتفاقیة الھاي 
وبرتوكوالتھا االضافیة والنظام االساسي  1980وبروتوكوالتھا اإلضافیة، واتفاقیة حظر االسلحة التقلیدیة 

  .2002للمحكمة الجنائیة الدولیة 
،مما جعل األمر 1997اتفاقیة اوتاوا لحظر األلغام المضادة لألفراد  1993اتفاقیة االسلحة الكیمیائیة  

ً للقانون الدولي اإلنساني العرفي لتنظیم ھذه الحاال ً التمییز ، ت التي أغفلھا القانون التعاھديمتروكا فیطلق أحیانا
الح مبدأ التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین، كونھ أشمل بین المدنیین والمقاتلین ولكن من األفضل استخدام اصط

 ى=ة من المبدأ لتشمل األسرى والجرحمن الوصف السابق وبھ یمكن توسیع األغراض اإلنسانیة المتوخا
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 على خالفوكرامتھ  ما یحفظ لھ حیاتھ اإلنساني باألسر حفظ لھ القانون الدولي وقوعھ

  .ألشخاص المدنیینا

 ما قد كفلتھ للجنود من غیر المقاتلین مما یستوجب استحداث اتفاق یكفل للمدنیین

حول الطبیعة القانونیة لتلك الحمایة  التساؤل مما یثیر ،أثناء الحروب والنزاعات المسلحة

المعاییر الواجب توفرھا الستفادتھم منھا، بھدف توفیر الحمایة الالزمة و والحقوق

  (المطلب األول).  .1949لعام  بموجب اتفاقیة جنیف الرابعةوالواردة للمدنیین 

 ،وباألخص دولة االحتالل اتجاه المدنیین افة إلى واجبات األطراف المتحاربةإض

حفاظ على أمنھم من أجل ال ھا وااللتزام القائمینطامومن غیر  واألشخاصتعاملھا  وطرق

األمر الذي یستدعى منحھم مراكز قانونیة للمدنیین التابعین لألقالیم المحتلة ، وسالمتھم

  .(المطلب الثاني) .علیھم من واجباتما تبرز ما لھم من حقوقھم و ،وفق نظم تشریعیة

  المطلب األول:
  .بغرض حماية المدنيين بموجب اتفـاقية جنيف الرابعة  ةاإلجراءات المتخذ  

  
األطراف السامیة المتعاقدة في االتفاقیة كإجراء أولي على نشر بنود  تلتزم  

لسلم كما ھو الحال في وقت االتفاقیة على أوسع نطاق ممكن في بلدانھا وھذا في وقت ا

مسؤولیتھا وقت الحرب إزاء  والعسكریةحمل السلطات المدنیة ، على أن تتالحرب

ھذه االتفاقیة تسري على األطراف فیھا أحكام  ، على اعتبار أن)1(األشخاص المحمیین

                                                                                                                                                                              
ً من قبل العدید = ً واستعماال والمرضى والغرقى إلى جانب المدنیین، إضافة إلى كونھ االصطالح األكثر شیوعا

                                                   ھاء القانون الدولي اإلنساني.من كبار فق
مركز الدراسات العربیة  : مسئولیة المقاتل عن انتھاك القانون الدولي اإلنساني،د/محمد عبد الكریم حسن عزیز –

 .30، 29ص ص –2018للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، القاھرة مصر، 
ً ونص –)1(   " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.                  144المادة " عمال

نفس  ،، اللجنة الدولیة للصلیب األحمراتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق. 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm –     
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حروٌب معلنة أو اشتباكات  بغض النظر إن كانت النزاع ور نشوبف ،وھم ملزمین بھا

  .)1( حاالت االحتاللكذا مسلحة و

الواجب توفرھا من أجل انتفاع الشروط من التساؤالت حول  مما یثیر جملة

من امتیازات االتفاقیة وااللتزامات الواجبة على دول النزاع وباألخص دولة  ،المدنیین

االحتالل، وما الدور الذي یمكن أن تلعبھ الدولة الحامیة في كفالة حقوق المدنیین 

 ھاوااللتزام ب وقدرتھا على حمل دولة االحتالل على ضمان تلك الحقوق ،المحمیین

   .(الفرع األول)

من تبعات المدنیین إضافة إلى ذلك ضرورة معرفة طبیعة الحمایة العامة للسكان 

ا یمكن من توفیر الحمایة ممالتي تبدأ فور مباشرة األطراف لألعمال العدائیة،  ،الحروب

الالزمة للمدنیین بأن تجنبھم أثر العملیات الحربیة أو أن یكون موضوع لالستھداف، 

  (الفرع الثاني).  أو استھداف. من خلو مواقع تواجد المدنیین من أي تھدیدبشكل یض

  الفرع األول:
  اتفـاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين.وردت ضمن  أحكام عامة    

  

تطبق نصوص الحمایة الواردة في االتفاقیة فور بدء النزاع المسلح ومباشرة 

تولید آثارھا طالما استمرت العملیات األطراف لعملیاتھم الحربیة وتستمر بنودھا في 

الذین یجدون أنفسھم وفي خضم  المدنیینتطال الحمایة الحربیة وتنتھي بانتھائھا، ل

أي  غیر الدولة الحاملین لجنسیتھاالنزاعات المسلحة تحت سلطة أحد أطراف النزاع من 

نود االتفاقیة في یتوقف تطبیق بوالقاعدة العامة أنھ في حاالت االحتالل  من غیر رعایاھا،

نصوص  والغریب في األراضي المحتلة بعد عام واحد من انتھاء العملیات الحربیة،
                                                             

ً 148وعلى ھذا األساس نصت المادة " –)1( " على عدم جواز ألي طرف متعاقد أن یتحلل من أو یحل طرفا
ً أخر من المسئول یات التي تقع علیھ أو على طرف متعاقدة آخر فیما یتعلق بالمخالفات المشار إلیھا في متعاقدا

ً على طلب أي طرف في النزاع وبطریقة تتقرر فیما بین األطراف المعنیة 147المادة  ، على أن یجري بناءا
تحقیق یتفق األطراف تحقیق بصدد أي ادعاء بانتھاك لھذه االتفاقیة، وفي حال عدم توافق األطراف على إجراء ال

على اختیار حكم یقرر اإلجراءات التي تتبع وما إن یتبین انتھاك االتفاقیة، یتعین على أطراف النزاع وضع حد لھ 
  وقمعھ بأسرع وقت ممكن.

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  ق. المرجع الساب

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm – 
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 المكفولة من الحمایة فیھا غیر العضوالدولة  رعایا "4/2"ت في المادة ستثناالتفاقیة أنھا ا

 ،مبادئ وأھداف القانون الدولي اإلنسانيو تعارضاألمر الذي یألعضاء، رعایا الدول ال

 ،المسلحة ھم في حاجة لذلك أثناء النزاعاتلمن  القاضیة بتوفیر الحمایة والرعایة الالزمة

أھمھا أن یكون أولئك األشخاص من غیر  ممن تتوفر فیھم الشروط الموضوعیة

  .المشتركین بشكل مباشر في األعمال العدائیة

حصر نطاق ت من شأنھا أن ،شكلیة طٍ شرو توافر أما أن ترتكز االستفادة على

ً ما تعلق  ،مبادئ القانون الدولي اإلنسانيلالتطبیق  ھم لمن  بحمایة المدنیینمنھ خصوصا

 ،)1(ومقاصد القانون الدولي اإلنساني فھو مخالف لتلك المبادئ ،فقط أطراف في االتفاقیة

التي تحرم رعایا  "4/2"المادة  بین الحاصل والتناقص التضارب والغریب في األمر

ومن جھة أخرى  من جھة ،غیر العضو من الحمایة المكفولة في نصوص االتفاقیةالدولة 

في حال ما ثار نزاٌع مسلح فیما احترام بنودھا على  األعضاء الدول "2/3"المادة  تلزم

مع  بالمثل معاملةال إعمال مبدأ القدرة على ألعضاءل ، كما تمنحبینھم ودولة غیر عضوا

 یةمما یرجح فرض ،وضعوھا موضع التطبیقو ھاحكامأل ھملوقب حال غیر األعضاء في

ً للتطبیقاالتفاقیة  جعلأي تدبیر من شأنھ أن ت غیاب ً لیست بأطراف فیھا  بین ،محال دوال

 تساويإلى  بإضافة الحمایة، من مما یحرم رعایا تلك الدولبینھما مسلح إذا ما شب نزاٌع 

ً ال یعتبرون  إذ ،متحاربة محایدة المتواجدون على أراضي دولرعایا الدولة ال ھم أیضا

ً في الدولة التي یاحممحل  ً عادیا ً دبلوماسیا ة مادامت الدولة التي ینتمون إلیھا ممثلة تمثیال

  .)2( یقعون تحت سلطتھا

                                                             
، 1949آوت  12، المؤرخة في اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –)1( 

  الصلیب االحمر.مركز المعلومات 
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

ً للحمایة بموجب اتفاقیات جنیف 04كما حرمت االتفاقیة في فقرتھا الرابعة من المادة " –)2( " من كانوا موضوعا
 ھم اتفاقیة جنیف األولىذین تحمیالسابقة، إذ ال یعتبر األشخاص المحمیین بمفھوم ھذه االتفاقیة األشخاص ال

لتحسین حال الجرحى والمرضى القوات المسلحة في المیدان، أو اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى 
  ومرضى القوات المسلحة في البحار، أو اتفاقیة جنیف المتعلق بمعاملة أسرى الحرب.

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس  ،اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
 المرجع السابق. 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm–  
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غیر الحد  ،جدوى ھذه المادة وموضعھا من االتفاقیة عنل لى التساؤیدفعنا إ مما

من وحرمان طائفة من المدنیین من االستفادة  ،من امتداد قواعد القانون الدولي اإلنساني

منھا كسبب  "5"المادة  وكان یمكن االعتماد على ،)1( حمایة المكفولة وفق نصوصھاال

إذا ما اقتنع أحد  ،وجیھ لتجرید المواطن من الحقوق والمزایا الواردة في االتفاقیة

 بأمن الدولة، فإذافي تورط ذات المواطن بنشاط یضر األطراف بوجود شبھات قاطعة 

ً غیر أن  معاملتھال ینفي  ھثبت ذلك یصبح أمر حرمانھ من تلك الحقوق والمزایا واقعا

قررت مالحقتھ تما  في حال عادلة بما في ذلك ضمان محاكمتھ محاكمة معاملة إنسانیة،

 ً ً ومقتضیات األمن الحربي إذا ما  ،قضائیا كما یمكنھا حرمانھ من حقوق االتصال تماشیا

  .)2( الدولة المعنیة ضرورة لذلك رأت

                                                                                                                                                                              
: حمایة حقوق اإلنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولیة بین الشریعة د/ آدم عبد الجبار عبد هللا بیرار –=

  .97، 96ص ص –2009والقانون، منشورات الحلبي، الطبعة األولى، بیروت لبـــنان، 
– Yvan Conoir,Gérard Verna: Faire la Paix: Concepts et et Pratiques de la 
Consolidation de la Paix, Les Presses de l’Université Laval, 2005, Canada Page 109, 
110. 

ً 08نصت المادة " –)1( ً أو كلیا " على أنھ "ال یجوز لألشخاص المحمیین التنازل في أي حال من األحوال جزئیا
عن الحقوق الممنوحة لھم بمقتضي ھذه االتفاقیة، أو بمقتضي اتفاقات خاصة الحقة إن وجدت"، كما أوردت 

" أستمر االنتفاع األشخاص المحمیین بھذه االتفاقات مادامت االتفاقیة ساریة علیھم أو كانت " على 7/3المادة "
ھناك أحكام صریحة تقضي بخالف ذلك في االتفاقات سالفة الذكر، أو إذا كان ھذا الطرف أو ذاك من أطراف 

  النزاع قد اتخذ تدابیر أكثر مالئمة وفائدة لھم".
نفس  ،، اللجنة الدولیة للصلیب األحمرحمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقیة جنیف الرابعة بشأن  –

  المرجع السابق. 
                        https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm–  

" من اتفاقیة جنیف الرابعة على وجوب اتفاق األطراف السامیة المتعاقدة 11ولتحقیق ذلك نصت المادة " –)2(
وفي أي وقت على أن تعھد إلى ھیئة تتوفر فیھا مقومات الحیاد والكفاءة بالمھام التي تلقیھا ھذه االتفاقیة على 

نسانیة غیر متحیزة كالجنة الدولیة للصلیب " لھیئات اإل3/2، وفي ذلك أجازت المادة "-عاتق الدولة الحامیة
، وفي حال لم - األحمر أن تعرض خدماتھا على أطراف النزاع من أجل تنفیذ كل األحكام الواردة في االتفاقیة

ینتفع األشخاص المحمیون أو توقف انتفاعھم ألي سبب كان صادر عن جھود دولة حامیة أو ھیئة معینة فعلى 
إلى دولة محایدة أو إلى ھیئة من ھذا القبیل أن تضطلع بالوظائف التي تنیطھا ھذه الدولة الحاجزة أن تطلب 

  .االتفاقیة بالدول الحامیة التي تعینھا أطراف النزاع
فإذ لم یتم توفیر الحمایة الواردة على النحو مذكور جاز للدولة الحاجزة أن تطلب إلى ھیئة إنسانیة كالجنة            

الدولیة للصلیب األحمر لالضطالع بالمھام اإلنسانیة التي تؤدیھا الدول الحامیة بمقتضى ھذه االتفاقیة، لھذا 
ً إلى الھیئاتالغرض جاز للدولة المحایدة (كلما ذكرت عبارة  البدیلة  الدولة الحامیة في ھذه االتفاقیة لإلشارة أیضا

لھا)، أو أي لھیئة طلبت إلیھا الدولة صاحبة الشأن تحقیق األغراض المذكورة أو قدمت عرضھا من أجل القیام 
إلیھ بذلك أن تقدر المسؤولیة الملقاة على عاتق طوال مدة قیامھا بنشاطھا تجاه طرف النزاع الذي ینتمي 

األشخاص المحمیون بموجب االتفاقیة، شریطة أن تقدم الضمانات الكافیة والوافیة من أجل إثبات قدرتھا على 
" كما تعدل لتنطبق على حاالت رعایا أي دولة 11تنفیذ المھام المطلوبة ودون تحیز، تمتد فیھ أحكام المادة "

  =       ون لدولتھم فیھا تمثیل دبلوماسي عادي.محایدة یكونون في أرض محتلة أو أراضي دولة محاربة ال یك
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یتم تطبیق بنود االتفاقیة تحت إشراف ومعونة الدولة الحامیة التي تكلف برعایة 

ً لموظفیھا المتحاربة مصالح األطراف ، ولتحقیق ذلك جاز للدولة الحامیة تعیین خالفا

ریطة مندوبین من رعایاھا أو رعایا دول أخرى محایدة ش ،الدبلوماسیین أو القنصلیین

بتسھیل مھمة أولئك المندوبین على أن یلتزم األطراف  ،ذلك التعیینل قبول أطراف النزاع

على أن ال یتجاوز ھؤالء المندوبین بأي  الحامیة إلى أقصى حد ممكن، ةممثلین الدولو

مقتضیات و وأن یؤدوھا بما یتماشى ،المنصوص علیھا حوال حدود مھمتھمحال من األ

  .فیھا المتواجدونأمن الدولة 

وبالموازاة لذلك تسعى الدولة الحامیة بمساعیھا الحمیدة من أجل إیجاد حلول  

بما في ذلك حاالت عدم االتفاق مصلحة األشخاص المحمیین،  مع مراعاتھاسلمیة للنزاع 

ولتحقیق ذلك جاز  ،فیما بین أطراف النزاع حول تفسیر فحوى االتفاقیة وتطبیق أحكامھا

أن تلتزم  شریطة ،طرافھدعوة من أمقترحاتھا من تلقاء نفسھا أو بللدولة الحامیة أن تقدم 

النزاع بتلك المقترحات وتضعھا موضع التنفیذ، واألھم من كل ھذا ھو أن ال تكون  دول

بھا  التي یمكن أن تقوم ،حكام الواردة في االتفاقیة عقبة في سبیل األنشطة اإلنسانیةاأل

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أو أیة ھیئة إنسانیة أخرى، بقصد حمایة األشخاص 

   .)1( المدنیین وإغاثتھم بعد أن توافق الدول المعنیة

  :الفرع الثاني
  .والنزاعات المسلحة  عواقب الحرب  من  الحماية العامة للسكان 

  

كإجراء احترازي أو لحظة  یعمد األطراف السامیة في االتفاقیة وقت السلم           

اضي المحتلة إذا أن تنشأ على أراضیھا أو األر ،نشوب النزاع ومباشرة األعمال العدائیة

مما یسمح بحمایة  ،مناطق محمیة تقام علیھا مركز استشفاء وأمان دعت الحاجة لذلك

                                                                                                                                                                              
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –=

  نفس المرجع السابق. 
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm – 

ً ونص المادة " –)1(   " من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.10عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  السابق. المرجع
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm–  
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كما تسھر على  ،الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین واألطفال دون الخامسة عشر

 ،على أن تعقد الدول المتحاربة عند نشوب النزاع وخاللھ اتفاقات فیما بینھا )1( ھاتنظیم

وفي ھذا جاز للدولة الحامیة وكذا اللجنة  ،ومواقعھااالعتراف بتلك المناطق  موضوعھا

، كما الدولیة للصلیب األحمر تقدیم مساعیھا الحمیدة من أجل تسھیل إنشاء ھذه المناطق

 في االقالیم التي یجري بھاالمحایدة یمكن ألطراف النزاع أن یقیموا مثل تلك المناطق 

الجرحى والمرضى المقاتلین وغیر المقاتلین وكذا األشخاص  بقصد حمایة ،االقتتال

 طابع عسكري ال العدائیة وال یقومون بأعمال ذاتالذین ال یشتركون في األعم ،المدنیین

ومكفولة باحترام المناطق، على أن یوضع موضع المعاملة الخاصة  تلك امتھم فيأثناء إق

، والتي ترتكز على )2(بإضافة إلى الجرحى والمرضىالعجزة والحوامل كل من 
                                                             

ً ونص المادة " –)1( إضافة لذلك تسھر " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعني بحمایة المدنیین أثناء الحروب، 14عمال
دولة التي تنشئ منطقة االستشفاء واألمان على أن تتخذ التدابیر المناسبة لمنع دخول األشخاص الذین لیس لھم ال

الحق في التواجد فیھا، كما تعمل على أن تستوفي الشروط التالیة في مناطق االستشفاء واألمان وھي أال تشغل إال 
ً من األراضي الواقعة تحت سیطرة الدولة ال ً صغیرا تي تنشئھا، كما تكون قلیلة الكثافة السكانیة بالمقارنة مع جزءا

قدرتھا االستیعابیة وأن تكون بعیدة عن أي أھداف عسكریة وأي منشآت صناعیة أو إداریة ھامة ومجردة من مثل 
ھذه األھداف، أو أن تكون تلك المناطق قد أقیمت في أماكن یحتمل أن تكون ذات أھمیة في سیر الحرب، على أن 

یز تلك المناطق بأشرطة مائلة لالحمرار على أرضیة بیضاء توضع على الحدود المنطقة وفوق مبانیھا، على تم
  أن تمیز المناطق المخصصة للجرحى والمرضى بشارة الصلیب األحمر أو الھالل األحمر.

كما یحظر استخدم طرق المواصالت ووسائل النقل التي تكون تحت تصرفھا من أجل نقل موظفین 
كریین أو القیام بمھمات عسكریة ولو كان ذلك لمجرد العبور، كما ال یدافع عنھا بوسائل عسكریة بأي حال عس

من األحوال على أن تكفل األطراف لھا الحمایة واالحترام في جمیع األوقات، ویستمر احترام تلك المناطق في 
المناطق لنفس الغرض، وفي حال العكس ال  حال وقوع االحتالل على أن تضمن الدولة المحتلة بقاء استخدام تلك

  یمكن لدولة االحتالل أن تعدل من ماھیة تلك المناطق إال بعد ضمان سالمة األشخاص المتواجدین فیھا.          
ً ونص المادة " – اتفاقیة ملحق المتعلق بمناطق ومواقع االستشفاء واألمان، الوارد في " من ال6و 5و 4و 3عمال

  لمعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.جنیف الرابعة ا
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

   المرجع السابق.
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm     

" من اتفاقیة جنیف الرابعة على أن یعمل أطراف النزاع على إقرار ترتیبات محلیة لنقل 17تنص المادة " –)2(
الجرحى والمرضى والعجزة والمسنین واألطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة، ولمرور 

" منھا 20الخدمات الطبیة ولمھمات الطبیة إلى ھذه المناطق، كما تكفل المادة " جمیع رجال األدیان وأفراد
االحترام الواجب والحمایة الالزمة للموظفین المخصصین بصفة كلیة في إدارة المستشفیات المدنیة بما في ذلك 

  األشخاص الموكل لھم البحث عن الجرحى والمرضى من المدنیین وجمعھم ونقلھم ومعالجتھم.
ث یمیز ھؤالء الموظفون في األراضي المحتلة ومناطق العملیات الحربیة ببطاقة لتحقیق الھویة تبین حی

صفة حاملھا وتحوي معلوماتھ الشخصیة بإضافة إلى صورتھ وختم السلطة المخول لھا منحھا، كما یمیزون أثناء 
ثین من اتفاقیة جنیف لتحسین حال عملھم بعالمة توضع على الذراع المنصوص علیھا في المادة الثامنة والثال

الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة بالمیدان، كما یدون على بطاقة الھویة طبیعة صفة حاملھا على أن تحتفظ 
ً توضع تحت اصرف السلطات الوطنیة وكذا  إدارة المستشفى المدني بقائمة ألسماء الموظفین المعدل دوریا

  =                                                                     وقات.سلطات االحتالل المختصة في جمیع األ
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ً إلى المعاھدات الدولیة  مجموعتین من القواعد منھا قواعد حقوق اإلنسان التي تستند أساسا

  .)1(والتقلیدیة للقانون اإلنساني الدوليلحقوق اإلنسان، وكذا القواعد العرفیة 

تقدیم المساعدة ث عن القتلى والجرحى والبح دابیرت النزاع تسھل األطراف كما            

ً للسلب وسوء المعاملة  ،للغرقى مع مراعاة عدم تعارض والحیلولة دون أن یكونوا محال

یتم نقل الجرحى والمرضى المدنیین  كما ،المقتضیات العسكریةو تلك التدابیر المتخذة

عن طریق المركبات أو البّر  ، سواء أكان عن طریقبإضافة إلى العجزى والنساء النفاس

أو عن طریق البحر بواسطة السفن المخصصة لذلك، على أن توفر  ،وقطارات المستشفى

المكفول  اجبوأن تظھر لھا اإلحترام الو ،الدول المتحاربة لتلك الوسائل الحمایة الالزمة

  .)2( للمستشفیات المدنیة

أثناء  ة لذات الغرض من نفس االحترام والحمایةكما تستفید الطائرات المسخر            

لشارات الممیزة المنصوص علیھا المادة اشریطة حملھا  ،تأدیتھا لمھام المنوطة بھا

                                                                                                                                                                              
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –=

           نفس المرجع السابق.
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm                                        

)1(  –Toman Jiri : Les biens culturels en temps de guerre: quel progrés en faveur de leur 
protection, Edition UNESCO, 2015, france, Page 433, 434. 

ً بنص المادة " –)2( " من اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة المدنیین في أوقات الحرب، إذ ال یجوز بأي حال 18فعمال
من األحوال الھجوم على المستشفیات المدنیة المنظمة لتقدیم الرعایة للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس 

في جمیع األوقات، على أن تقدم الدول المتحاربة شھادات لجمیع وعلى أطراف النزاع احترامھا وحمایتھا 
غراض المستشفیات المدنیة شھادات تثبت أنھا مستشفیات ذات طابع مدني وأن المباني التي تشغلھا ال تستخدم أل

إذ من الواجب على المستشفیات المرخص لھا من دول النزاع أن تحمل شارة ، یمكن أن تحرمھا من الحمایة
" من اتفاقیة جنیف األولى لتحسین حال الجرحى والمرضى من القوات 38المنصوص علیھا في المادة " ممیزة

  .المسلحة في المیدان
وبشكل واضح وجلي للعیان حتى تتجنب وقوعھا تحت طائلة الھجوم وفي ذلك تتخذ األطراف  

المستشفیات بعیدة عن األھداف المتحاربة التدابیر الالزمة لتحقیق ذلك على أن تحرص على أن تكون مواقع 
ً عن واجباتھا  المحتمل تعرضھا لھجوم، وتستمر تلك الحمایة للمستشفیات المدنیة طالما لم یتم استخدامھا خروجا
اإلنسانیة فإن ثبت قیامھا بأعمال قد تضر بالعدو توقف تلك الحمایة بعد أن یتم توجیھ لھا إنذار بذلك یحوى مھلة 

ً بالعدو أو تواجد أسلحة صغیرة زمنیة، كما ال یعد توا ً ضارا جد عسكریین جرحى ومرضى یتلقون العالج عمال
  وذخیرة أخذت من ھؤالء العسكریین ولم تسلم إلى اإلدارة بعد.

: قانون الحرب أو القانون الدولي اإلنساني، دار مؤسسة رسالن، الطبعة األولى، د/ نعمان عطاء هللا الھیتي –
   .48، 47ص ص –2008سوریا، 

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.                                     

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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، من اتفاقیة جنیف لتحسین حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في المیدان )1("38"

إلى سكان  مما یسھل مرور ارسالیات األدویة وعمل الفرق الطبیة وكذا مستلزمات العبادة

، كما یجب علیھا الدولة الخصم مواطنيالطرف المتعاقد من المدنیین حتى ولو كان من 

 سن الالزمة للمدنیین بما في ذلك األطفال دونحریة مرور المساعدات أن تضمن 

الخامسة عشر والنساء الحوامل والنفاس كون ھذا النوع من المساعدات ال تدعوا للتخوف 

الترخیص من أن تشترط إال أن ھذا ال یمنع الدولة صاحبة ، من أن تحول عن وجھتھا

شراف الدولة الحامیة إللسماح لھا بمرور أو أن تشترط  ،فنیة للمساعدات توافر مواصفات

   .)2(المستفیدین على عملیة التوزیع على

فراد تحاربة على تسھیل عملیات البحث عن األعمل األطراف المت وبالمقابل  

نھم وتسھیل بیفیما تجدید االتصال  بسبب األعمال العدائیة والعمل على ،المشتتةالعائالت و

مھمة الھذه المنشئة لھذا الغرض بأداء اإلنسانیة سمح للھیئات ی ماكجمع شملھم إذا أمكن، 

ً  لتدابیر األمنیة المتخذةمع مراعاتھا ل ،تحت إشراف الدولة تتخذ  كما، "26ادة "المو عمال

الذین تیتموا أو  باألخصھمالھم إوعدم  ،15دون سن  األطفال التدابیر المالئمة للتعامل مع

إعالتھم والحفاظ على معتقدھم  تیسیرعن طریق  بسبب الحرب ،یھمذوافترقوا عن 

البیئة ویحملون ذات بتسخیر أشخاص ینتمون إلى نفس  ،وتعلیمھم في جمیع األحوال

على أن تراعي ذات المبادئ في حال تم إیواء األطفال في بلد محاید  ،التقالید والمعتقد

جمیع  ھویةبعد أن یتم التأكد من طوال فترة النزاع وبموافقة الدولة الحامیة إن وجدت 

  .)3( ومنحھم لوحات تحقیق ھویة 12األطفال دون سن 

                                                             
–)1(  Yves Sandoz, Christophe Swinarski, Bruno Zimmermann: Commentaire des 

protocoles additionnels du 8Juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, 
Comité International de la Croix-Rouge, Genève, 1986, Page 455. 

ً ونص المادة " –)2(   ف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.                    " من إتفاقیة جنی23عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                 
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

ً ونص المادة " –)3(   " من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.24عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                  
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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راف النزاع أو في أرض كما یسمح لألفراد المتواجدون على أراضي أحد أط

ذه تنقل ھ وأن ةالبحت ةالعائلی لتھ حیثما وجدوا بالمستجداتمن إبالغ أفراد عائ ،محتلھ

وفي حال تعذر ذلك تعتمد الدول على وسیط محاید  ،دون إبطاء غیر مبررالمراسالت 

أو باالستعانة بالجمعیات الوطنیة  ،)1("140" في المادة ذكرھا دراوال كالوكالة المركزیة

رأت أطراف النزاع ضرورة لتقیید المراسالت  لاذات طابع إنساني، وفي حللصلیب 

ً وعشرین كلمة تختار  ،العائلیة كأن تفرض استخدام النماذج القیاسیة بحیث تتضمن خمسا

   .)2(بحریة مع تحدید عدد الطرود بطرٍد واحد خالل الشھر

  :مطلب الثانيال
  معاملتهم.طرق  األوضاع القـانونية لألشخاص المحميين و 

  
اظھار االحترام لألشخاص  ھو ،تھا اتفاقیة جنیف الرابعةبأوج التيالقاعدة العامة   

العائلیة وكذا عقائدھم الدینیة بإضافة إلى عادتھم  ،ة والحفاظ على حقوقھمیماحالمعنیین بال

على أن یعاملوا معاملة إنسانیة یكفل لھم الحمایة ضد جمیع أنواع العنف أو وتقالیدھم، 

دون المحمیون یعامل األشخاص  أنخص النساء من أن تھتك حرمتھن، على التھدید وباأل

ن تكفل تحقیق على أ االدولة الطرف في النزاع والخاضعین لسلطتھ عملأن تو تمییز ضارّ 

  .(الفرع األول) ذلك
                                                             

وتعرف بالوكالة المركزیة لالستعالم عن األشخاص المحمیین والتي تنشأ في بلد محاید تھتم بشأن المعتقلین،  –)1(
كالة التي یمكن كما تقترح الوكالة الدولیة للصلیب األحمر على الدولة المعنیة إذا رأت ضرورة لذلك تنظیم ھذه الو

" من اتفاقیة جنیف بشأن معاملة األسرى، وتتولى ھذه 123أن تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنھا في المادة "
" والتي تتمكن من الحصول علیھا 136الوكالة تجمیع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص علیھ في المادة "

سرع ما یمكن إلى بلد المنشأ أو إقامة األشخاص المعنیین إال في من خالل القنوات الرسمیة أو الخاصة، وتنقلھا بأ
الحاالت التي قد یؤدي فیھا ھذا النقل إلى إلحاق الضرر باألشخاص الذین تتعلق بھم ھذه المعلومات أو إلى 

بنقل اإلضرار بعائالتھم، وعلى أطراف النزاع أن تقدم إلى الوكالة جمیع التسھیالت المعقولة لتتمكن من القیام 
المعلومات وعلى األطراف السامیة المتعاقدة وبأخص أطراف النزاع التي ینتفع رعایاھا بخدمات الوكالة 
المركزیة مدعوة إلى تقدیم الدعم المالي الذي تحتاج إلیھ الوكالة، وینبغي أال تفسر األحكام المتقدمة على أنھا تقیید 

  عیات اإلغاثة.                                                         لنشاط اإلنساني للجنة الدولیة للصلیب األحمر وجم
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                     
– https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

ً ونص المادة  –)2(   من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب. 26، و25، و24عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                       
  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm–  
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وھم على أراضي أطراف لذا كان من المھم أن نعرف الوضع القانوني لألجانب 

 واألشخاص المقیمین علیھاھم األراضي المحتلة  ، بإضافة إلى مكانتھم علىالنزاع

   .والتزامات دولة االحتالل اتجاھھم (الفرع الثاني)، والقانون الواجب التطبیق داخلھا

  :الفرع األول
  .نزاعــــــــالوضع القـانوني لألجانب في أراضي أطراف ال

  

ھو عدم جواز استغالل أي شخص مدني في أي نزاع مسلح مھما كانت  األصل  

، )1( النزاععن  ي المناطق البعیدةتأمین تواجده ف بل یستلزم على أطراف النزاع ،طبیعتھ

كما تعد ھذه األخیر مسئولة  ،لھموھذا ما یجب على الدولة التي ھم تحت سلطتھا تأمینھ 

تعمل على تسھیل عملیة  بإضافة إلى ذلك، معاملة إنسانیة عن معاملة ھؤالء المدنیین

أو الجمعیات الوطنیة ذات ألحمر أو اللجنة الدولیة للصلیب ا ،الدولة الحامیةواتصالھم 

أن النزاع  في طرافاأل، وبالمقابل وجب على الدول وتقدیم طلباتھم إلیھاالطابع اإلنساني 

الحدود تمنح لذات الھیئات التسھیالت الالزمة للقیام بواجبھا على أكمل وجھ مع مراعاة 

بما في ذلك  نلألشخاص المحمیی كما یسمحمقتضیات العسكریة واألمنیة، الالتي تفرضھا 

ً ونص المادة " اأو خاللھ ألعمال العدائیةمغادرة البلد لحظة مباشرة اب األجانب " 35عمال

تقدم بعد أن یبالمغادرة على ترخیص المعني ل یحص ة أنطیرشمن اتفاقیة جنیف الرابعة 

 " من ذات االتفاقیة،48ھذا ما تم التأكید علیھ في المادة " الدولةب للسلطة المختصة بطلب

على أن ، )2( الوطنیة ھایضر بمصالحذلك ن إذا ما كا المغادرةمن  میجوز للدولة منعھ امك

                                                             
" على األطراف في النزاع إتیان أي تدابیر من شأنھ أن یسبب معاناة 32باإلضافة إلى ذلك تحظر المادة " –)1(

البدنیة أو إبادة لألشخاص المحمیین وھم تحت سلطتھا، وھذا الحظر ال یقتصر على القتل أو العقوبات البدنیة 
والتشویھ والتجارب الطبیة والعلمیة بل تشمل أي عمل وحشي سواء أقام بھ وكالء مدنیون أو وكالء عسكریون، 

ٍ معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة  ً أو أن یكون محالً  لم یقترفھاكما ال یجوز لألطراف في نزاع  شخصیا
ً ونص المادة " " من اتفاقیة 34" والمادة "33لعقوبات جماعیة أو تھدید أو إرھاب أو أن یؤخذوا كرھائن عمال

  جنیف الرابعة لحمایة المدنیین أثناء الحروب. 
ة للصلیب األحمر، نفس ، اللجنة الدولیاتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                            
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

" من اتفاقیة جنیف الرابعة على أنھ "تنفذ عملیات المغادرة التي یصرح بھا سلفنا في 36تنص المادة " –)2(
ط الصحیة والسالمة الغذائیة حیث تتحمل بلد الوصول أو الدولة التي ظروف مالئمة من حیث األمن، والشرو

یكون المستفیدون من رعایاھا في حالة اإلیواء في بلد محاید، حیث أن جمیع التكالیف المتكبدة من بدء الخروج 
 =ین الدولمن أراضي الدولة وتحدد الطرائق العملیة لھذه االنتقاالت عند الحاجة عن طریق اتفاقات خاصة تعقد ب
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یحصل ممثل الدولة الحامیة لحظة طلبھ على نسخة من قائمة الممنوعین من المغادرة 

ً ما یرتبط بحجة والسبب المنع الذي    .)1( الدواعي األمنیةغالبا

نقل ھؤالء األشخاص  على وجوب "45/1"تشترط المادة ف أما من یتم ترحیلھم

ً إلى  ،المحمیون ً فاطر أدوال وقدرتھا على تأكد من رغبة ھذه األخیرة بعد الو االتفاقیة في ا

كأن  ،إعمال أحكام االتفاقیة على ھؤالء األشخاصمسؤولیة لتتحمل الدولة المستقبلة  ،ذلك

التي  ،ثل رعایا الدولةھم مثلھم مانبلده في وبدل الذي فقد عملممارسة فرص یر لھم وفت

وفي حال ما إذا فرضت على  ،)2( أراضیھا بما یتوافق ومقتضیات األمن یتواجدون على

تجعلھ غیر قادر على إیجاد عمل یعیل بھ نفسھ  ،ذات الشخص المحمي تدابیر مراقبھ

طراف النزاع تأمین ذلك، كما أن لألشخاص أوجب على  واألشخاص الذین ھم في كفالتھ

                                                                                                                                                                              
المعنیة، كما ال یخل ما تقدم باالتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بین أطراف النزاع بشأن تبادل رعایاھا =

  الذین سقطوا في قبضة العدو وإعادتھم إلى أوطانھم.
نفس ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.          
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

" من اتفاقیة جنیف الرابعة، على أن یتم االستمرار في تنظیم وضع األشخاص المحمیین 38نصت المادة " –)1(
ً ألحكام متعلقة بمعاملة األجانب في وقت السلم، حیث تضمن لھم الحقو ق أھمھا أن یتلقوا إمدادات اإلغاثة طبقا

ً لما  الفردیة أو الجماعیة التي ترسل إلیھم، كما یجب أن یحصلوا على العالج الطبي والرعایة في المستشفى وفقا
تقتضیھ حالتھم الصحیة وذلك بالقدر مماثل لما یقدم لرعایا الدولة المعنیة، كما یسمح لھم بممارسة عقائدھم الدینیة 

المعاونة الروحیة من رجال دینھم زیادة على ذلك یسمح لھم االنتقال في حال كانوا یقیمون في  والحصول على
 س الكیفیة التي یعامل بھا رعایامنطقة معرضة بصورة خاصة ألخطار الحرب باالنتقال من تلك المنطقة بنف

وأمھات األطفال دون السابعة  الدولة المعینة، كما یجب أن ینتفع األطفال دون الخامسة عشر من العمر والحوامل
  من العمر من أي معاملة تفضیلیة یعامل بھا رعایا الدولة المعنیة.

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.      

                     https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
" من االتفاقیة على "عدم إرغام األشخاص المحمیین على العمل إال بكیفیات مماثلة 40إذ تستوجب المادة " –)2(

نوا من لما یتبع رعایا طرف النزاع الذي یوجدون في أراضیھ، كما ال یجوز إرغام األشخاص المحمیین إذا ما كا
جنسیة الخصم إال على األعمال الالزمة فقط لتأمین تغذیة البشر وإیوائھم وملبسھم ونقلھم وصحتھم دون ان تكون 
لھا عالقة مباشرة بسیر العملیات الحربیة، على أن ینتفع األشخاص المحمیون المرغمون على العمل بنفس 

تكفل للعمال الوطنیین كالراتب وكذا ساعات العمل بما شروط العمل مع استفادتھم من نفس التدابیر الحمایة التي 
في ذلك تأمین الملبس وتجھیزات الحمایة والوقایة والتدریب والتعویض عن حوادث العمل واألمراض المھنیة، 

  على أن یكفل لھم حق الشكوى في حال ما انتھكت حقوقھم. 
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس الحرب اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت –

  المرجع السابق.                    
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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م أو من الدولة یتلقوا إعانات من بلدان منشئھ الحق في أن التالمحمیین في جمیع الحا

   .)1( الحامیة أو من جمعیات اإلغاثة

یمكن للدولة التي  ،وبالرجوع إلى فكرة فرض الرقابة على األشخاص المحمیون  

 ما إذا، وھذا في حال )2( اإلقامة الجبریة أو أن تفرض علیھم أن تعتقلھمھم تحت سلطتھا 

ال یتم  ،أن االعتقال وفرض االقامة الجبریة على اعتبار التدبیر السابق غیر كافي كان

زة جمیع الظروف كما توفر الدولة الحاجاقتضى أمن الدولة ذلك، ما إعمالھما إال في حال 

من محل االقامة الجبریة  ھم أو، )3( المعتقالت قابعین فيألشخاص المحمیون الالمالئمة ل

أقرب وقت ممكن، عن طریق محكمة أو  ضدھم وفي إعادة النظر في القرار المتخذ أجل

وفي حال استمر االعتقال أو فرض  ،إداریة مختصة تنشئھا الدولة لھذا الغرض انلج
                                                             

ً ونص المادة  –)1(   من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب. 39عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقیة جنیف الرابعة بشأن  –

  المرجع السابق.            
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

من بأي " في أن یتماشى نظام المعتقالت مع المبادئ االنسانیة وأن ال یتض100تشترط االتفاقیة في مادتھا " –)2(
ً أو  ً بدنیا ً على صحتھم أو إزعاجا ً قد یسبب خطرا ً بدنیا حال من االحوال لوائح تفرض على المعتقلین إجھادا
معنویًا، كما تحظر على الدولة الحاجزة أن تفرض علیھم إطالة الوقوف أو النداءات والتمارین البدنیة العقابیة أو 

  ٍض لألغذیة من حیث الكّم أو النوع.                        اخضاعھم للتدریبات والمناورات العسكریة أو خف
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                 
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

ً ونص المادة " –)3( " اتخاذ التدابیر الالزمة التي من شأنھا ضمان إیواء 85من واجب الدولة الحاجزة عمال
األشخاص المحمیین منذ بدء اعتقالھم في مبان أو أماكن تتوفر فیھا كل الشروط الصحیة وضمانات السالمة التي 

ً من الرطوبة مع توفر التدفئة تكفل الحمایة الالزمة من قسوة المناخ وآثار الحرب، كما یجب أن تكو ن محمیة تماما
واإلنارة الالزمة في مناطق النوم مع احتوائھا على القدر الكافي من التھویة ومستلزمات النوم مع األخذ بالحسبان 
المناخ السائد وأعمار المعتقلین وجنسھم وحالتھم الصحیة، على أن ال تقیم الدولة الحاجزة تلك المعتقالت بمناطق 

ضة ألخطار الحرب وأن تفصل بینھا وبین معسكرات أسرى الحرب أو األشخاص المسلوب حریتھم ألي معر
ً والمادة " " بتقدیم المعطیات الدقیقة عن الموقع 83"، كما تلتزم الدولة الحاجزة بموجب المادة "84سبب أخر عمال

  الجغرافي للمعتقالت إلى الدول المعادیة عن طریق الدولة الحامیة،
 Internmentتمیز ھذه المعسكرات كلما سمحت االعتبارات الحربیة بالحرفین األوالن من عبارة (كما 

Campic(  اللذان یوضعان بكیفیة تجعلھا واضحتین بجالء في النھار من الجو، على أنھ یجوز للدول المعنیة أن
تتفق على أي وسیلة أخرى للتمییز وال یمیز أي مكان آخر خالف معسكر االعتقال بھذه الكیفیة، كما تلزم 

ات الجویة وأخطار الحرب " على إنشاء جمیع المعتقالت المعرضة للغار88األطراف بما جاء في المادة "
األخرى مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتأمین الحمایة الالزمة، وفي حال اإلنذار بالغارات یسمح للمعتقلین باللجوء 
إلیھا بأسرع ما یمكن باستثناء المعتقلین الذین یشتركون في حمایة أماكنھم من ھذه األخطار على أن تطبق علیھم 

       یة تتخذ لمصلحة السكان.أي إجراء من اإلجراءات الوقائ
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.     
– https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm  
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بمعدل مرتین في وبشكل دوري  ،ماالقامة الجبریة تستمر ذات األجھزة في دراسة حالتھ

  .بما یتوافق ومصلحة المعتقلینالسنة بغرض تعدیل القرار 

ة قائمة تحمل أسماء من ھم تحت ولة الحامیتقدم الدولة الحاجزة للد إضافة إلى ذلك   

عن المحاكم  كما یتم تبلیغھا بمختلف القرارات الصادرة ،االعتقال أو االقامة الجبریة

عقبة أمام إعادة  التدابیر ھذه شریطة أن ال تكونذات الموضوع،  واللجان اإلداریة في

إقامتھم بعد نھایة األعمال  أو إلى البلدان محل ،ن إلى أوطانھمھؤالء األشخاص المحمیو

أو أن تكون ھذه التدابیر عقبة أمام تسلیم األشخاص المحمیین المتھمین بارتكاب العدائیة، 

ً ومعاھدة ،جرائم ضد القانون   .)1( تسلیم المجرمین المبرمة قبل نشوب النزاع عمال

  :الفرع الثاني
  المركز القـانوني لألشخاص المحميون على األراضي المحتلة.

  

أحد أطراف النزاع على أراضي الطرف استحواذ  ،الغالب في النزاعات المسلحة  

التزامات أتجاه ، مما یحمل الطرف المحتل لتبسط بذلك سلطتھا على سكان المدنیینالثاني 

ً التزام الذین ھم من غیر رعایاه ،ھؤالء المدنیین لألشخاص  قوامھ المعاملة االنسانیة ا

بشكل دؤوب على ضمان الرعایة وحتالل االتعمل فیھ دولة  ، كماموضوع االتفاقیة

 كونھا الكافلتحت مظلة القانون و، ألولئك األشخاص المكفولین بالحمایة بمختلف جوانبھا

یجعل منھا القاضي األمر الذي  ،مھمة تطبیقھ واحترامھ االموكل إلیھو لذلك الرئیسي

     .ةوقد یمتد إلى أن تشرع لذات المناطق المحتل ،والجالد في نفس الوقت

النزاع من شأنھ أن یھدد أرواح إن استمرار العملیات العسكریة بین أطراف فیھ 

 ،األقالیم المحتلة من السكان المدنیین قانوني لمواطنيالمدنیین، مما یستدعي إیجاد مركز 

عمال العدائیة، وفق تدابیر تعملھا الدول المتقاتلة من أجل من أجل حمایتھم من تبعات األ

(ً   .تجسید تلك الھداف (أوال

                                                             
ً ونص المادة  –)1( من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.               46إلى  41عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.     

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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أغلب الحروب التي تندلع بین الدول تكون نتیجتھا أن تكتسح دولة أراضي 

االلتزامات ل الدولة المحتلة تتحمل جملة من القتال، ھذا االحتالل یجع اءنأثالطرف الثاني 

ً)یاحمالمتمتعین بالأتجاه السكان  ،الواجب مراعاتھا من قبل دولة االحتالل   .ة (ثانیا

ء إدارتھا لألقالیم أثناإن من بین االلتزامات الواجب على الدولة المحتلة مراعاتھا 

 فيالوضع التشریعي فظ على احبأن ت تعمد إلى تطبیق القواعد القانونیة المحتلة، في أن

ً) األقالیم المحتلة   .(ثالثا

لیس باألمر السھل إذ قد  ،إن إدارة الدولة المحتلة لألقالیم التي ھي تحت سیطرتھا

یقابلھا مقاومة من قبل المواطنین المكفولین بالحمایة، األمر الذي یستدعي اتخاذھا لتدابیر 

ً)دمصیر المعتقلین لقانونیة من شأنھا أن تحدد    . یھا (رابعا

:ً   من السكان المدنيين.  ةاألقـاليم المحتل  يالمركز القـانوني لمواطن  أوال

ً بین األطراف فیھاالحر أغلب           ً ما یتم احتالل أراضي ،وب تأتي سجاال  وكثیرا

ل بغرض األمر الذي یمد من عمر الحروب ویزید من شدة االقتتا، أحد األطراف فیھ

الدولة  ، لذا كان من واجب علىمستمرال موضع التھدید المدنیین ضعاو استرجاع ما سلب

إذا اقتضى أمن  في حال ،المحتلة اطقالعمل على إخالء الكلي أو الجزئي للمنالمحتلة 

ي حدود الء األشخاص المحمیین فجیتم إالسكان ذلك أو ألسباب عسكریة، شریطة أن 

المادیة، على أن یعاد أولئك السكان لم یتعذر ذلك من لناحیة في حال األراضي المحتلة 

  .األعمال العدائیة ھم فور انتھاءإلى مناطقالمنقولین 

النقل الجبري الجماعي أو الفردي لألشخاص یحظر على دولة اإلحتالل  كما 

ً المحمیین من األراضي المحتلة إلى أراضي دولة االحتالل أو إلى  ، أو تھجیرھم قسرا

ً كانت الدواعي كما تعمل دولة االحتالل أثناء عملیات نقل السكان ، أراضي دولة أخرى أیا

على أن یتم  ،على توفیر أماكن اإلقامة المناسبة الستقبالھم ،أو إخالئھم من مناطق النزاع

 الحفاظ على روط الصحیة، مع ضمانالنقل في ظروف مرضیة من حیث السالمة والش

ً،لعائلة الواحدة مل النسیج األسري دولة االحتالل الدولة الحامیة بعملیات كما تخطر  تماسكا
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وبالمقابل یحظر على الدولة  في ذات المجال،النقل فور االنطالق فیھا والتدابیر المتخذة 

  .)1(ة االحتالل نقل جزء من سكانھا المدنیین إلى األراضي المحتل

إضافة إلى ذلك یمنع على دولة اإلحتالل إرغام األشخاص المحمیین على خدمة 

ً  أو أن یكون عرضة ،قواتھا المسلحة حملھم على  بغرضللدعایة  للضغط أو موضوعا

على أن تقتصر  18إال إذا تجاوز سنھم  التطوع في صفوفھا، أو أن ترغمھم على العمل

على أن یمنح لھم  لمصلحة العامةاالحتالل أو خدمة لوفیر احتیاجات جیش على ت الخدمة

، كما ال یجوز لدولة أجر منصف مقابل العمل المتناسب مع قدراتھم البدنیة والعقلیة

اشراكھم في  ،االحتالل إرغام األشخاص المحمیین على القیام بأي عمل یترتب علیھ

مین أمن المنشآت التي عملیات عدائیة ضد دولھم أو أن ترغمھم على استعمال القوة لتأ

ألشخاص المحمیون تشریع یقومون فیھا بتأدیة عمل إجباري، حیث یسري على ھؤالء ا

  .)2( ساري المفعول من حیث شروط العمل أو التدابیر الوقائیةبلدانھم 

المراكز القانونیة على ظ حفاال وفي خضم كل ھذا یتوجب على دولة اإلحتالل

 ،ً القضاة في األراضي المحتلة أو أن توقع علیھم عقوبات أو أن للموظفین أو القائمة سلفا

كما ال یجوز لدولة  ،)3( دیة وظائفھمأیتخذ في حقھم تدابیر تعسفیة إذا ما امتنعوا عن ت

لموظفي الجمعیات  ،عمل أي إجراء من شأنھ أن یغیر من المراكز القانونیةأن تُ  االحتالل

                                                             
ً ونص المادة " –)1(   " من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب. 49عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  السابق.                             المرجع 

            https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
ً ونص المادة " –)2( " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب، كما تنص المادة 51عمال
ً أو ال أینما " على عدم جواز أن یمس العقد أو االتفاق 52" أو الئحة تنظیمیة حق أي عامل، سواء كان متطوعا

یوجد في أن یلجأ إلى ممثلي الدولة الحامیة لطلب تدخل تلك الدولة، إضافة إلى ذلك تحظر جمیع التدابیر التي من 
في خدمة  شأنھا أن تؤدي إلى بطالة العاملین في البلد المحتمل أو تقیید إمكانیات عملھم بقصد حملھم على العمل

  دولة االحتالل. 
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                  
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 

ً ونص المادة " –)3(   " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب. 54عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                          
               https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
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تأثیر الأو  صنفنفس ال من ،األحمر أو ھیئات أخرىالوطنیة للصلیب األحمر أو الھالل 

  .)1( تباشرھا واألنشطة التي في تكوینھا الذي قد ینعكس على جھودھا

:ً   االلتزامات الواجب مراعاتها من قبل دولة االحتالل أتجاه السكان المحميين. ثانيا

 ،النزاعدولة لحظة سیطرتھا على جزء من إقلیم الدولة الطرف في الالواجب على   

عائدة ، تأو منقوال اتممتلكات الخاصة سواء أكان عقارالظ على فاحال تعمد إلى أن

 ،أو التعاونیة االجتماعیةأو للمنظمات  تھا إلى الدولةأو تعود ملكی ألفراد أو الجماعاتل

، )2( العسكریة تقتضي ذلك استھدافھا إال إذا كانت الضرورة وال تقدم على تدمیرھا أو

على صیانة مختلف المنشآت  ،تستوجب علیھا أن تعمل وبأقصى سرعة ممكنةوبالمقابل 

وما تعلق ، بما في ذلك المستشفیات )3( الحیویة لتلك المناطق باألخص القطاعات الخدماتیة

وقائیة لمكافحة انتشار األمراض باعتماد تدابیر  ،ألراضي المحتلةبالصحة العامة في ا

  .)4( أداء مھامھمأفراد الخدمات الطبیة وتسھیل  لسماح لكلالمعدیة واألوبئة مع ا

                                                             
ً ونص المادة " –)1(   /ب" من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.63/1عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
                              المرجع السابق.     

        https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
ً ونص المادة " –)2(   " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.53عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.                                        

 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
" من اتفاقیة جنیف الرابعة التي تعنى بحمایة المدنیین أثناء الحروب على دولة 57كما تحرم المادة " –)3(

تالل أن تستولي على المستشفیات المدنیة إال بصفة مؤقتة، وذلك في حالة الضرورة العاجلة بھدف العنایة االح
بالجرحى والمرضى من قواتھا المسلحة على ان تتخذ التدابیر المالئمة من أجل رعایة األشخاص الذین یعالجون 

ً بإضافة إلى االھتمام باحتیاجات السكان المدنیین، كم ا یحظر علیھم االستیالء على مخازن المستشفیات فیھا مسبقا
  المدنیة طالما ھي ضروریة للسكان المدنیین. 

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.                                   

      https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
" في الفصل الرابع القاضي بالحفاظ على الشروط الصحیة والرعایة الطبیة إلتزام یدفع 91تقضي المادة " –)4(

بالدولة الحاجزة على توفیر في كل معتقل عیادة مناسبة إذ یشرف علیھا طبیب مؤھل ویحصل فیھا المعتقلون على 
ھ من رعایة طبیة وكذلك توفیر نظام غذائي مناسب، كما تخصص عنابر لعزل المصابین بأمراض ما یحتاجون

ً أو ھم  ً خاصا معدیة أو عقلیة على أن یتم تحویل من ھم مصابون بأمراض الخطیرة التي تستدعي حالتھم عالجا
یتوفر بھا مستلزمات  في حاجة إلى عملیات جراحیة أو في حاالت الوالدة، إذا یجب أن یعھد بھم إلى منشآت

  =من جنسیتھم.مؤھلة  ةطبیالعالج كما یضمن فیھا رعایة ال تقل عن الرعایة المقدمة لعامة السكان على أیدي 
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على أن تأخذ دولة االحتالل بعین الحسبان االعتبارات المعنویة واألدبیة لسكان 

الوطنیة  إضافة إلى ذلك تتكفل دولة االحتالل باالستعانة وسلطات، )1( األراضي المحتلة

 على ضمان حسن تشغیل مختلف المنشآت المخصصة لرعایة األطفال وتعلیمھم ،المحلیة
إذ یحظر علیھا التالعب  ،، كما تعمل على التحقق من ھویة األطفال وتسجیل نسبھم)2(

على العمل ، كما تلتزم )3( وحالتھم الشخصیة أو أن تلحقھم بتشكیالت أو منظمات تابعة لھا

                                                                                                                                                                              
بحیث یسمح للمعتقلین من عرض أنفسھم على السلطات الطبیة للفحص حیث تصرف السلطات الطبیة           =

بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل بناء على طلبھ شھادة رسمیة تبین فیھا طبیعة مرضھ أو إصابتھ ومدة العالج 
الوكالة المركزیة، على أن تكون والرعایة التي قدمت لھ، كما ترسل نسخة من صورة من ھذه الشھادة إلى 

المعالجة تتضمن أجھزة ضروریة للمحافظة على صحتھم في حالة جیدة توفر بشكل مجاني، على أن تستمر 
" على توفیر الرعایة الطبیة في شكل فحوص طبیة دوریة مره في الشھر على 91الدولة الحاجزة بموجب المادة "

  رضى مع توفیر التغذیة الصحیة والحفاظ على النظافة العامة.   األقل قصد الحفاظ على الحالة الصحیة للم
مما یسھل الكشف عن األمراض المعدیة وبخاصة التدرن واألمراض التناسلیة والمالریا، على أن           

ً بالتصویر باألشعة مرة وحدة على األقل  یتضمن الفحص بوجھ خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل وفحصا
ً، مع الس ھر على ضمان بقاء العالقات الخارجیة للمعتقلین قائمة بمجرد اعتقالھ أو خالل أسبوع واحد على سنویا

األكثر من وصولھ إلى أحد المعتقالت وكذلك في حالھ مرضھ أو نقلھ إلى المعتقل أخر أو إلى المستشفى، وذلك 
بطاقة اعتقال مماثلة قصد  بأن یراسل عائلتھ مباشرة من جھة ومن جھة أخرى یرسل إلى الوكالة المركزیة

إخطارھا عن اعتقالھ وعنوانھ وحالتھ الصحیة في أسرع وقت ممكن ودون إبطاء أو تعطیل بأي حال من 
ً وما ورد في المادة "   ". 106األحوال، عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  مرجع السابق.                            ال

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
ً ونص المادة " –)1(   " من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.56عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.                

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
من اتفاقیة جنیف الرابعة التي تعنى بحمایة المدنیین أثناء  5و 4و 3" في فقراتھا 50كما نصت المادة " –)2(

ؤسسات المحلیة عاجزة على تحقیق ذلك وجب على دولة االحتالل أن تتخذ الحروب أنھ وفي حال كانت الم
اإلجراءات المالئمة من أجل إعالة وتأمین تعلیم األطفال الذین تیتموا أو افترقوا عن والدیھم بسبب الحرب، وفي 

م، على أن حالة عدم وجود قریب أو صدیق یستطیع رعایتھم على أن یكون ذلك المعني من جنسیتھم ولغتھم ودینھ
من ذات االتفاقیة باتخاذ جمیع التدابیر التي من  136یكلف قسم خاص من مكتب المعلومات المنشأ بموجب المادة 

شأنھا التحقق من ھویة األطفال المشكوك في ھویتھم على أن تسجل المعلومات المتعلقة بوالدیھ أو أي أقارب لھ 
الحتالل عدم تعطیل أي تطبیق لتدبیر تفضیلي ذوا عالقة حال توفرھا، بإضافة إلى ذلك یستوجب على دولة ا

بالتغذیة والرعایة الطبیة الوقائیة من آثار الحرب والمتخذة من قبلھا لفائدة االطفال دون الخامسة عشر والحوامل 
  وأمھات األطفال دون السابعة.  

نة الدولیة للصلیب األحمر، نفس ، اللجاتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.                              

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
ً ونص المادة " –)3(   من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب. 2و1" في فقرتھا 50عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقیة جنیف  –
  المرجع السابق.                 

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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بالمؤن الغذائیة  ،من المدنیین المحتلةن المناطق بأقصى سرعة ممكنة على تزوید سكا

 لنستنتج بذلك أنھ یحظر علیھا االستیالء ،واإلمدادات الطبیة في حدود ما تسمح بھ وسائلھا

، وكاستثناء على الحظر یجوز لھا المحتلة األراضيعلى تلك المواد إن وجدت على 

ة أو أفراد اإلدارة مع لدى قواتھا المسلح ،استخدام تلك المؤن والمواد الطبیة إال لحاجة

االجراءات التي  احتیاجات السكان المدنیین، شریطة أن تتخذ دولة االحتاللمراعاتھا 

كما تستطیع التحقق من  ،قیمة العادلة للمواد المستحوذ علیھا من طرفھاالتكفل سداد 

  .)1(تعرقل وصولھا لھمأن دون  المحتلة المناطقللسكان عملیات اإلمداد بالمؤن الموجھة 

إذ ال  ،كما تعد مسؤولة عن المساعدات ووجھتھا اإلغاثیة داخل اإلقلیم المحتل

 ،یجوز لھا أن تحول وجھتھا عن الغرض المخصص لھا إال في حاالت الضرورة الملحة

، التي تشرف )2( بما تقتضیھ مصلحة سكان األراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامیة

كما یمكن أن  ،المساعدات اإلغاثیة على السكان بالتنسیق مع دولة االحتاللعلى توزیع 

أو  ،یعھد لدولة محایدة أداء ھذه المھمة بعد اتفاق الدولة الحامیة ودولة االحتالل على ذلك

ھذه   تكونال ، كما)3( ھیئة إنسانیة غیر متحیزة إلى اللجنة الدولیة للصلیب األحمر أو إلى

ً للجمركة أو أن تأثناء المساعدات  األراضي  دفع ضرائب لقاء مرورھا علىعبورھا محال
                                                             

أنھ وفي حالة نقصان " 59" من اتفاقیة جنیف الرابعة نصت المادة "55ودون الخروج عن أحكام المادة " –)1(
المؤن وعدم كفایتھا سكان األراضي المحتلة أو قسم منھم، وجب على دولة االحتالل أن تسمح بعملیات اإلغاثة 
لمصلحة ھؤالء السكان كما توفر لھم التسھیالت الالزمة بقدر ما تسمح بھ وسائلھا، وتتكون ھذه العملیات التي 

لمتحیزة أن تقوم بھا كاللجنة الدولیة للصلیب األحمر في إیصال المؤن یمكن للدول أو الھیئات اإلنسانیة غیر ا
الغذائیة واإلمدادات الطبیة والمالبس، على أن ترخص جمیع الدول المتعاقدة مرور مثل تلك المواد بحریة وأن 

إقلیمھا والمار تكفل لھا الحمایة الالزمة كما یجوز لدولة طرف في النزاع والفاقدة لسلطتھا على الجزء المحتل من 
على باقي إقلیمھا تلك المواد أن تفتش تلك المساعدات واإلمدادات، وأن تنظم مرورھا وفق مواعید وخطوط سیر 
محددة كما تحصل من الدولة الحامیة على ضمان كافي بأن ھذه اإلمدادات مخصصة إلغاثة سكانھا المحتاجین 

  وأنھا لنا ولن تستخدم لفائدة دولة االحتالل. 
اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس  تفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب،ا –

  المرجع السابق.                     
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

ً ونص المادة " –)2(   ایة المدنیین خالل الحروب.                    " من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحم60عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                          
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

اللجنة الدولیة للصلیب مقال. ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر كوسیط محاید: لب العمل اإلنساني دور –)3(
  .07/07/2008األحمر، بتتاریخ 

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/neutral-intermediary-
interview-070708.htm 
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، وبالمقابل العبور إلقلیمجبایة ضروریة لمصلحة االقتصادیة إال إذا كانت تلك ال ،المحتلة

سماح بمرور تلك المساعدات على أراضیھا وتكفل مرورھا بالمجان، البعھد أطراف تت

الحتالل على تسھیل تعمل دولة ا ةالمحتلوفور وصول تلك المساعدات إلى األراضي 

كما تسمح لرجال الدین بتقدیم المساعدة الروحیة  ،)1( على سكان تلك المناطق توزیعھا

الحتیاجات الدینیة كما تقبل مرور الكتب واألدوات الالزمة لتلبیة ا ألفراد طوائفھم الدینیة

          .)2( في األراضي المحتلة وتسھیل توزیع لوازمھا

:ً   .المحتلةالوضع التشريعي على األقـاليم   ثالثا

دولة االحتالل على ضمان احترام القانون في األراضي المحتلة وھذا  تعمل   

ً على تلك األراضي، وتستمر في إتیان  القائمةالتشریعات الجزائیة على  دماتعاالب سلفا

دولة االحتالل أو أن تمثل أثرھا على سكان المدنیین ما لم تھدد تلك القواعد القانونیة أمن 

، ولضمان إعمال العدالة وتطبیقھا على )3( عقبة أمام تطبیق قواعد االتفاقیة محل الدراسة

في جمیع المخالفات  بالبت المحتلة مھامھا في األقالیمنحو فعال تواصل المحاكم أداء 

 تظرس ح، وعلى ھذا األسا)4( المنصوص علیھا في تشریعات الدولة التي ینتمون إلیھا

                                                             
ً ونص المادة " –)1(   یف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب." من إتفاقیة جن61عمال

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
ً ونص المادة " –)2(   " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.58عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس الحرباتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت  –
  المرجع السابق.                       

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
ً والمادة " –)3( " بأن تتخذ أي إجراء تشریعي 146على أن تتعھد الدول األطراف في اتفاقیة جنیف الرابعة عمال

عقوبات جزائیة فعالة على األشخاص الذین یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات یلزم قصد فرض 
الجسیمة لھذه االتفاقیة، بحیث یلتزم األطراف بمالحقة المتھمین باقتراف مثل ھذه المخالفات الجسیمة أو باألمر 

ً كانت جنسیتھم كما یمكن تسلیمھم إلى طرف م تعاقد معني أخر لمحاكمتھم، باقترافھا وبتقدیمھم للمحاكمة أیا
مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتھام كافیة ضد ھؤالء األشخاص، على أن تتخذ األطراف المتعاقدة 
التدابیر الالزمة لوقف جمیع األفعال التي تتعارض مع أحكام ھذه االتفاقیة بخالف المخالفات الجسیمة المبینة، 

األحوال بضمانات المحاكمة والدفاع الّحر ال تقل مالئمة عن الضمانات  لینتفع بموجبھا المتھمون في جمیع
  " وما بعدھا من اتفاقیة جنیف الثالثة.105المنصوص عنھا في المادة "

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
                                                                                     المرجع السابق.             

                                 https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
لتي تتضمن إتیان أحد " على تصنیف المخالفات الجسیمة وا147عملت اتفاقیة جنیف الرابعة في مادتھا " –)4(

األفعال التالیة إذا اقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محمیة باالتفاقیة، كالقتل العمد والتعذیب أو المعاملة 
الالإنسانیة كإخضاع األشخاص المحمیین إلى تجارب خاصة بعلم الحیاة وتعمد إحداث آالم شدیدة أو اإلضرار 

 =ة، وكذا التعرض للنفي أو النقل أو الحجز غیر المشروع وإكراه األشخاصالخطیرة بالسالمة البدنیة أو الصحی
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أو أن  ،المساس بالمراكز القانونیة للقضاة والموظفین على دولة االحتالل "54"المادة 

، كما یجوز لدولة االحتالل أن یكونوا موضوع عقوبات أو إجراءات تعسفیةأو  تغییر فیھا

تراھا مناسبة وضروریة لتمكینھا  ،إخضاع المدنیین من غیر مواطنیھا إلى قواعد قانونیة

یضمن لھا تسییر إداري منتظم لإلقلیم بما  ،اتھا الواردة في االتفاقیةمن االیفاء بالتزام

أو إدارة  ھاممتلكات قواتالأمن دولة االحتالل وأمن األفراد و معھا یضمن، والمحتل

ً والمادة " المستخدمةوالحفاظ على المنشآت وخطوط المواصالت  ،االحتالل   .)1("64عمال

فال تصبح ملزمة إال بعد  ،دولة االحتالل قواعد قانونیة جزائیة توفي حال سن

، على أن تطبق )2( نشرھا وإبالغھا إلى السكان بلغتھم دون أن یكون لھا أثر رجعي

 ، شریطة تناسب الجزاءالمحاكم القوانین التي كانت ساریة المفعول قبل وقوع المخالفة

، وفي حال مخالفة )3( المرتكب مع مراعاتھا لفكرة أن المتھم لیس من رعایاھاالجرم و

عرض ھؤالء  ،عن دولة االحتالل جاز لھذه األخیرة الصادرةالسكان للقوانین الجزائیة 

تعقد القانون  ما یقتضیھالتي تشكل وفق و ،المخالفین على محاكم عسكریة غیر سیاسیة

  .)4( الستئنافقابلة ل أحكامھان اتھا على اإلقلیم المحتل تكوجلس

                                                                                                                                                                              
المحمیین على الخدمة في القوات المسلحة للدولة المعادیة، أو حرمانھ من حقھ في أن یحاكم بصورة قانونیة =

ً للتعلیمات الواردة في االتفاقیة أو أن یأخذ كرھینة أو تدمیر واغتصاب الممتلكات على نحو ال  وغیر متحیزة وفقا
  تبرره الضرورات الحربیة وبطریقة غیر مشروعھ وتعسفیة. 

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.                                    

       https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
شخاص المدنیین في وقت الحرب، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األ –)1(

  المرجع السابق.                                       
  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 

ً ونص المادة " –)2(   خالل الحروب." من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین 65عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                 
https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 

ً ونص المادة " –)3(   قیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.                    " من إتفا67عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                   
      https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 

ً بالتدابیر الوارد ذكرھا في المادة " –)4( " والمتعلقة بإصدار الحكم باإلعدام على األشخاص المحمیون 68مرورا
وز للمحاكم " قبل إصدارھا للحكم، إذ ال یج71بعد ثبوت إدانتھم وجب أن تتقید باإلجراءات الواردة في المادة "

 =المختصة التابعة لدولة االحتالل إصدار أي حكم إال إذا سبقتھ محاكمة قانونیة على أن یتم تبلیغ المتھمین وبلغة
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الت إال في الحا ،على أن ال تصل درجة الحكم باإلعدام على االشخاص المحمیین

 ،أو قیامھم بأعمال تخریبیة خطیرة للمنشآت العسكریة التي یدانوا فیھا بجرم الجوسسة

التابعة لدولة االحتالل أو الرتكابھم لمخالفة متعمده سببت وفاة شخص أو أكثر، شریطة 

أن یكون اإلعدام ھو العقوبة الواردة على ذات األفعال في التشریع الساري قبل وقوع 

وھو ما  بعد أن تنبھ دولة االحتالل المحكمة أن الماثل أمامھا لیس من رعایاھا ،اإلحتالل

شخص  بواجب الوالء اتجاھھا، على أن یستبعد الحكم باإلعدام على أيیسقط التزامھ 

الدولة الحامیة بأسرع ما  على أن تبلغ ،)1( قبل ارتكابھ للمخالفة 18محمي لم یبلغ سن 

یمكن جمیع األحكام التي تصدر بتطبیق عقوبة اإلعدام أو السجن لمدة سنتین أو أكثر مع 

                                                                                                                                                                              
یفھمونھا بتفاصیل االتھامات الموجة إلیھم على أن تنظر في الدعوى في أسرع وقت ممكن، كما یتم إبالغ الدولة =

ل ألشخاص المحمیین بتھم تكون عقوبتھا اإلعدام أو السجن لمدة سنتین الحامیة بأي محكمة تجریھا دولة االحتال
أو أكثر، إضافة إلى ذلك یمكن لھا الحصول على تقریر تظھر اإلجراءات بأي محاكمة أخرى تقوم بھا دولة 

  االحتالل لألشخاص المحمیین.
كما تعمل دولة االحتالل أن تسلم للدولة الحامیة صورة من االخطارات الموجھة لألشخاص المحمیین 
التي تحوى التھم المنسوبة إلیھ قبل ثالثة أسابیع من أول جلسة للمحاكمة، على أن ال تبدأ المحاكمة ما لم تقدم دولة 

لمادة على أن یتضمن اإلخطار بیان ھویة المتھم، االحتالل الدلیل الكافي على احترامھا ألحكام الوارد في ھذه ا
مكان إقامة أو االحتجاز، تفاصیل التھمة أو التھم مع ذكر القوانین الجنائیة التي ستجري المحاكمة بمقتضاھا، اسم 
محكمة التي ستنظر في الدعوى، مكان وتاریخ انعقاد الجلسة األولى للمحاكمة، على أن یكون لممثل الدولة 

ً ونص المادة "الحامیة ا " ما لم تجري ھذه المحاكمة بصفة استثنائیة 74لحق في حضور جلسات المحاكمة عمال
                                           بما تقتضیھ السریة مراعاة ألمن دولة االحتالل على أن یتم إعالم الدولة الحامیة بتاریخ ومكان الجلسة.                             

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.                                                                                            

       https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
" من اتفاقیة جنیف الرابعة، بعدم القبض على األشخاص 70حیث تلتزم دولة االحتالل بما ورد في المادة " –)1(

المحمیین أو تحاكھم أو تدینھم بسبب أفعال اقترفوھا أو عن آراء أعربوا عنھا قبل االحتالل أو أثناء انقطاع مؤقت 
حتالل، باستثناء مخالفات قوانین وعادات الحرب ال یجوز القبض على رعایا دولة االحتالل الذین لجوا قبل لال

بدء النزاع إلى األراضي المحتلة، أو محاكمتھم أو إدانتھم أو إبعادھم عن األراضي المحتلة، إال بسبب مخالفات 
ً لقانون الدولة المحتلة اقترفوھا بعد بدء األعمال العدائیة وتبرر تسلیم المتھمین  إلى حكومتھم في وقت السلم طبقا

استدعاء  دلة الالزمة لدفاعھ وعلى األخص" للمتھم الحق في تقدیم األ72أراضیھا، إضافة إلى ذلك منحت المادة "
  .وفر لھ التسھیالت الالزمة إلعداد دفاعھتلھ الحق في االستعانة بمحام یختاره یستطیع زیارتھ بحریة ووالشھود 

ً لھ، وفي حال مواجھتھ  وفي حال لم یقدم المتھم على اختیار محام تعمل الدولة الحامیة على تعیین محامیا
ً شریطة موافقة المتھم، كما  بتھم خطیرة وعدم وجود دولة حامیة یتعین على دولة االحتالل أن تنتدب لھ محامیا

ترجم سواء أثناء التحقیق أو جلسات المحكمة ولھ یحق للمتھم إذا تخلى بمحض إرادتھ عن ھذا الحق أن یستعین بم
" منحت للشخص المحكوم علیھ حق 73في أي وقت أن یعترض على المترجم أو یطلب تغییره، كما أن المادة "

استخدام وسائل االستئناف التي یقررھا التشریع الذي تطبقھ المحكمة ویبلغ بكامل حقوقھ في االستئناف والمھلة 
ھذا الحق، على أن تطبق اإلجراءات الجنائیة المنصوص علیھا في االستئناف بطریقة القیاس المقررة لممارسة 

  في حال لم یتم النص علیھ كما لھ الحق في الطعن في الحكم والعقوبة أمام السلطة المختصة في دولة االحتالل.
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                 
        https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 



  ونظم إدارتها بما يكفـل المتابعة الجزائية. لحل النزاعات الدوليةالتدابير االتفـاقية الرامية    الباب الثاني:
  المسلحة. الجهود الدولية االتفـاقية الناظمة للنزاعات الفصل الثاني:

319 

 

االستئناف على أحكام االعدام أو بعقوبة سالبة الحریة  على أن تبدأ آجـال الحیثیات،بیان ت

إال بعد وصول إخطار بالحكم إلى دولة الحامیة، على أن تحفظ باقي األحكام في محاضر 

  .)1( یمكن عن طریقھا لممثلي الدولة الحامیة الرجوع إلیھا

یحرم األشخاص المحكوم علیھم باإلعدام بأي حال من األحوال من  یجوز أن الف  

یذ حكم االعدام فال یتم ، وفي حال قرر تنف)2( حق رفع التماس بالعفو أو بإرجاء العقوبة

ال بعد مضي مدة ال تقل عن ستة أشھر من تاریخ استالم الدولة الحامیة لإلخطار تنفیذه إ

، على أن یحتجز ھؤالء المتھمون من  قوبة اإلعدامالمتعلق بالحكم النھائي الذي یؤید ع

في حال تم إدانتھم ویفضل  ،األشخاص المحمیون في البلد المحتل أین یقضوا عقوبتھم

یكفل محافظتھم  ،)3(غذائي صحيعلى أن یخضعوا إلى نظام فصلھم عن بقیة المحتجزین 

االحتالل، كما تلتزم ھذه مماثل على األقل لما ھو متبع في سجون دولة على صحتھم 

ضمان  معوفق ما تستدعیھ حالة كل محكوم  ،األخیرة على تقدیم الرعایة الصحیة الالزمة

تلقیھم للمعونة الروحیة التي یحتاجون إلیھا، على أن یتم تأمین أماكن منفصلة مخصصة 

ً عنلنساء ل عتبار مع األخذ بعین اال ،اإلشراف علیھن إلى نساء الرجال ویوكل أمر بعیدا

                                                             
ً ونص المادة " –)1(   " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.74/2عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس یف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقیة جن –
  المرجع السابق.                                                                     

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 
" من اتفاقیة جنیف تمتع المعتقلین بحق تقدیم التماساھم إلى السلطة التي 101دة "وألجل ذلك نصت الما –)2(

یخضعون لھا بشأن نظام االعتقال، كما لھم لحق المطلق في اللجوء إلى ممثلي الدولة الحامیة سواء عن طریق 
نظام االعتقال، على أن لجنة المعتقلین أو مباشرة بغرض تنبیھھم إلى النقاط التي لھم شكوى بشأنھا فیما یتعلق ب

تحول ھذه االلتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون أي تحویر، كما ال یجوز أن یترتب علیھا أیة عقوبة حتى إذا 
اعتبر أنھا بدون أساس یخول فیھا للجنة المعتقلین إرسال تقاریر تتضمن األوضاع العامة للمعتقالت بإضافة إلى 

  ولة الحامیة. احتیاجات المعتقلین إلى ممثلي الد
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                    
     https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm– 

ً ونص المادة "كما یجوز لدولة  –)3( " خفض مھلة الستة أشھر التي تسبق تنفیذ عقوبة اإلعدام 75/3االحتالل عمال
وتنفیذه في أقل من ذلك في حاالت معینة ومحددة، في حال ما إذا كان ھناك ظروف خطیرة وحرجھ مشكلة بذلك 

ة وبشكل دائم إخطار بخفض تھدید منظم ألمن دولة االحتالل أو قواتھا المسلحة، شریطة أن تتلقي الدولة الحامی
المھلة مع إعطائھا فرصة من أجل إرسال مالحظاتھا في الوقت المناسب فیما یخص األحكام باإلعدام إلى سلطات 

  االحتالل المختصة.
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

                           المرجع السابق.  
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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من األشخاص ألحداث بأن تضع دولة االحتالل نظام خاص بھم، ھؤالء المتھمین ا

المحمیون یكفل لھم الحق في أن یكونوا موضوع تفقد من مندوبي الدولة الحامیة ومندوبو 

  .)1(اللجنة الدولیة للصلیب األحمر

:ً    التعامل معهم.دول األطراف في النزاع المسلح وطرق  المصير المعتقـلين لدى   رابعا

عمل ھي ال ،االتفاقیة األطراف المتعاقدة في رتكز علیھایالقاعد العامة التي   

وأھم تلك المخلفات ھي  األعمال العدائیة وتصفیة مخلفاتھنھائي ل المتوصل بغیة وضع حدٍ 

المعتقلین إلى الالجئین والمھجرین وتأمین عودة جمیع لمھمة  التفرغ ، لیتم بعدھااالحتالل

ریات االعتقال حیث تنتھي مج، )2( محل إقامة لھم أو تسھیل عودتھم إلى أوطانھم أخر

ویستثنى من ھذه التدابیر المعتقلین  ،فور نھایة األعمال العدائیة بین أطراف النزاع

تخاذ تدابیر عقابیة ضدھم الذین ینتظرون ا ،أحد أطراف النزاعالمتواجدین في أراضي 

  .)3( بسبب ما ارتكبوه من مخالفات

                                                             
ً ونص المادة  –)1( " بالذھاب إلى جمیع األماكن التي 143"حیث یصرح لممثلي أو مندوبي الدولة الحامیة عمال

یكون لھم حق الدخول إلى یتواجد بھا أشخاص محمیون وعلى األخص أماكن االعتقال والحجز والعمل، كما 
جمیع المرافق التي یستعملھا األشخاص المحمیون ولھم أن یتحدثوا معھم بدون رقیب باالستعانة بمترجم عند 
الضرورة، وال تمنع ھذه الزیارات إال ألسباب تقتضیھا ضرورات عسكریة قھریة وال یكون ذلك إال بصفة 

ذه الزیارات، كما تنمح الحریة الكاملة لممثلي ومندوبي الدول استثنائیة ومؤقتة وال یجوز تحدید تواتر ومدة ھ
الحامیة فیما یتعلق باختیار األماكن التي یرغبون في زیارتھا وللدولة الحاجزة أو دولة االحتالل أن تتفق مع الدولة 

الشتراك في الحامیة، وعند اقتضاء مع دولة منشأ األشخاص المتوخى زیارتھم على السماح لمواطني المعتقلین با
الزیارات، كما ینتفع مندوبو اللجنة الدولیة للصلیب األحمر باالمتیازات نفسھا ویخضع تعیین ھؤالء المندوبین 

  لموافقة الدول التي یقع تحت سلطتھا األراضي التي یتعین علیھم ممارسة أنشطتھم فیھا.
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع السابق.                                    
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

ً ونص المادة " –)2(   " من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.134عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس ابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقیة جنیف الر –

  المرجع السابق.                       
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 

كما یجوز لدولة االحتالل أن تقوم بتسلیم األشخاص المحمیون محل اتھام والذین أدینوا لدى محاكمھا إلى  –)3(
ً ونص المادة "سلطات األراضي المحررة مرفقین بملفاتھم العدلیة،    ".77عمال

ألحمر، نفس ، اللجنة الدولیة للصلیب ااتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.              

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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على أن  ،ذلك حتى تنتھي مجریات المحكمة وعند االقتضاء بعد انتھاء العقوباتو

تحرص الدولة على تطبیق نفس اإلجراء على المعتقلین الذین حكم علیھم بعقوبة سالبھ 

عن المعتقلین  ،بحثدولة المعنیة لجان للالدولة الحاجزة والللحریة، على أن تشكل بین 

تلتزم دولة على أن  ،)1( االحتاللانتھاء حالة نتھاء األعمال العدائیة أو المفقودین بعد ا

عن األشخاص المحمیین المعتقلین فور زوال األسباب التي اقتضت  اجفراالحتالل باإل

األعمال العدائیة على عقد اتفاقات لإلفراج  لحظة بدءعمل أطراف النزاع ی كما ،ماعتقالھ

أو إعادتھم إلى الوطن أو كفالة عودتھم إلى منازلھم أو  ،عن فئات معینة من المعتقلین

واألطفال إیوائھم في بلد محاید، وبأخص األطفال والنساء الحوامل واألمھات المرضعات 

  .)2( یلةوالجرحى والمرضى أو المعتقلین الذین قضوا في االعتقال مدة طو ،صغار السن

الذین تم االفراج  ،تتحمل بموجبھا الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلین على أن

النفقات الالزمة إلتمام  منحھم عنھم إلى األماكن التي كانوا یقیمون فیھا وقت اعتقالھم، أو

اعتقلتھم أثناء سفرھم أو في عرض البحر،  ، إذا تمرحلتھم أو عودتھم إلى نقطة الرحیل

لشخص معتقل أفرج عنھ باإلقامة على لحاجزة التصریح وفي حالة رفض الدولة ال

ً بھا قبل ذلك إقامة قانونیةبعد أن كان م ،أراضیھا فیتعین علیھا تحمل نفقت عودتھ إلى  قیما

 ، حیث أنذلك تحت مسئولیتھ الخاصةلھ وإذا ما فضل المعتقل العودة إلى بلده فیتم  ،وطنھ

بعد مغادرتھ حدودھا، وفي حال ما تم نقل  الدولة الحاجزة ال تلتزم بدفع ھذه النفقات

ً ونص المادة " على  المستضیفةالتي تنقلھم والدولة " تتفق فیھ الدولة 45المعتقلین عمال

حصة كل واحدة منھم من النفقات، على أن ال تتعارض ذات األحكام سالفة الذكر 

                                                             
ً ونص المادة " –)1(   " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.133عمال

اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس ، اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
  المرجع السابق.                   

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
ً ونص المادة " –)2(   " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.                             132عمال

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس ة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرباتفاقی –
  المرجع السابق.                            

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
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رعایاھا الذین ھم التي یمكن لألطراف في النزاع عقدھا بشأن تبادل  ،والترتیبات الخاصة

  .)1( في قبضة الطرف الخصم وإعادتھم إلى أوطانھم

 ،عھدة الدولة الحاجزة وھم فيمن االشخاص المحمیین وفي حال وفاة المعتقلین 

فتح تحقیق عاجل بشأن تلك والوفاة أو اإلصابات الخطیرة والتعرف إلى وجب علیھا 

ً الحامیة تقریرسل إلى الدولة تر وفور انتھائھا من ذلكمسبباتھا  ً  ا عن ذلك، مع  مفصال

تم التعامل كما تتأكد من أن المتوفون قد  ،تبیان اإلجراءات القضائیة المتخذة ضد الجناة

لسلطات الدولة لجاز  الوفاة وعقو قبل، وھمومعتقدات الدینیة ھمشعائروجثثھم بما یتوافق و

حدوث  تكفل حفظھا وفي حال تحقق أنعلى  ،قبل وفاتھملمعتقلین م وصایا االتسالحاجزة ا

    .  )2( في الوصیة الشخص المعین ترسل وصیتھ دون تأخیر إلى الوفاة

  :المبحث الثالث
  الجهود الدولية االتفـاقية لوقف الجرائم الدولية وكفـالة المتابعة القضائية.

  

األمور من  ب في العالقات الدولیةوعجز المجتمع الدولي على منع الحریعد   

قواعد على وضع  عمل المجتمع الدولي ولتعویض ذلك ،إثباتحتاج إلى الظاھرة وال ت
                                                             

ً ونص المادة " –)1(   بحمایة المدنیین خالل الحروب." من إتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة 135عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع.                             
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm  

تثبت وفاة أي معتقل بإقرار من طرف الطبیب الذي یحرر شھادة بذلك تبین أسباب وظروف التي حصلت   –)2(
ً إلجراءات المعمول  فیھا الوفاة لتحرر في األخیر شھادة رسمیة تقضي بالوفاة، على أن تسجل ملبسات الوفاة طبقا

ة عنھا إلى الدولة الحامیة دون تأخیر بھا في األراضي التي یوجد بھا المعتقل لترسل في األخیر صورة موثق
من ذات االتفاقیة، والغالب أن جثث المعتقلین الذین  140وكذلك إلى الوكالة المركزیة المنصوص علیھا في المادة 

ً لمقتضیات الدین الذي ینتمي إلیھ كل معتقل متوفى واألفضل أن یتم في مقابر فردیة إال إذا  قضوا یتم دفنھا وفقا
ف القھریة استخدام المقابر الجماعیة، على أن ال یجوز حرق الجثث ما لم یقتضي دین المتوفى اقتضت الظرو

ً لرغبتھ وفي حال تم الحرق وجب تدوین أسبابھ في شھادة الوفاة المعتقل.                                                                             ذلك أو ألسباب صحیة أو تنفیذا
كما تحتفظ سلطات الدولة الحاجزة بالرماد وترسلھ بأسرع وقت ممكن إلى أقارب المتوفى إذا ما طلب             

ذلك، أما الذین تم دفنھم تعمل الدولة الحاجزة على إنشاء مقابر لذلك تكفل لھا االحترام الواجب كما تمیزھا بطریقة 
الدولة الحاجزة عن طریق مكتب االستعالمات فور انتھاء العملیات  تمكن من االستدالل علیھا، على أن تقدم

العدائیة إلى الدولة التي ینتمي إلیھا المعتقلون المتوفون قوائم تبین المقابر التي دفنوا فیھا وتوضح فیھا جمیع 
  التفاصیل الالزمة للتحقق من ھویة المعتقلین المتوفین ومواقع المقابر بدقة. 

ً ونص الم –   " من اتفاقیة جنیف الرابعة المعنیة بحمایة المدنیین خالل الحروب.131، 130، 129ادة "عمال
، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، نفس اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –

  المرجع.               
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm  
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جعلھا أكثر ب أضرارھا نطاقھا والتقلیل من حصرب ،من الحروب أكثر إنسانیة تجعلتفاقیة ا

ً، إال أن ھذا األمر مما  ،السیطرة عن ما تخرجفالكثیر من الحروب  المطلقب لیس تنظیما

ً مآال قد یسبب  الحقةیستدعي م مما ،جراء الجرائم المرتكبة للبشریة تحملھ من ال یمكن ا

 التعامل استوجب على المجتمع الدولي ،لتحقیق ذلكلتلك الجرائم و كل من یثبت في حقھ

  (المطلب األول). یبطل المسائلة ویلغى المتابعة القضائیةقد الذي  فكرة التقادمو

أولئك المجرمین  ،ةمتابععلى إقامة جھاز قضائي دولي یعمل  مع العمل على

على أن یتم تصنیف تلك  ،من الجرائم الجزاء القانوني المستحق لقاء ما ارتكبوتطبیق 

الجرائم باالستناد إلى درجة خطورتھا ومدى تأثیرھا على الكیان البشري، ضمن نظام 

یكفل متابعة مرتكبي مثل تلك  ،يأساسي یكون اللبنة األولى إلقامة نظام قضائي جنائ

     .(المطلب الثاني) الجرائم

  :المطلب األول
  كفـالة المتابعة القضائية عن جرائم اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية.

  وباألخص الحربالتي شھدھا العالم تعد الجرائم المرتكبة أثناء الحروب المتتابعة   

الدافع الرئیسي من أجل إعادة النظر في الطرق التي تدار بھا  ،العالمیة األولى والثانیة

ً لما أرتكب من مآسي إبان تلك الحروب بوالحر ً على  ،نظرا المجتمع الدولي كان لزاما

ه إال أن ھذ ،فیھا المتحاربة غیربحمایة  أكثر إنسانیة من أجل جعلھاجھید العمل بجھد 

  .یق ذلكوإلى غایة تحقباألمر المطلق  تلیس الحمایة

كان من الواجب إرفاق مثل ھذه القواعد الدولیة قاعدة تضمن عدم التحلل من 

ً بذلكبجعل تلك الجرائم غیر قابلة للتقادم  أتجاه تلك الجرائم، المسؤولیة الطریق  قاطعا

وھذا باعتماد إطار ما أرتكب من جرائم على  ،من الجزاء یة التھربنامكإ من لجناةا على

     .تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانیة (الفرع األول) اتفاقي یقضي بعدم

إن إستراتیجیة إدارة الحروب تقتضي من الدولة المباشرة للعملیات العدائیة أن 

 ھذه األخیرةتضرب بكل ما لھا من قوة، البنیة التحیة للدولة الطرف األمر الذي یربك 

ً من ردھا أقل حدة األمر إن لھ فائدة حربیة فھو یحمل في  إال أن ھذا ،من المنتظر جاعال
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طیاتھ أبشع الجرائم أھمھما جرائم اإلبادة الجماعیة، كون االستھداف ھنا یأتي من الدولة 

  بطابع الشمولیة (الفرع الثاني). 

  الفرع األول:
  .في كفـالة المتابعة القضائية  هادور و   عدم تقـادم جرائم الحربالقـاضي باإلطار اإلتفـاقي  

  
اب الفعالة لجرائم الحرب قالعآلیة القاعدة العامة التي یمكن أن ننطلق منھا ھو أنا   

ً أن تمن من شأنھا ،انیةسالمرتكبة ضد االن لحقوق حمایة  ع وقوع مثل ھذه الجرائم مستقبال

ن لحریات األساسیة التي تحمل شعوب العالم على التعاومما یكرس الحفاظ على ا ،اإلنسان

 ،ھذه الجرائم من سلطة القانون الداخلي بعادستوجب ای ممالسلم الدولیین، ااألمن ووتعزیز 

 ً ، في الحیلولة دون مالحقة المذنبین في مثل تلك الجرائمكبیر كون التقادم قد یلعب دورا

ولخطورتھا تجنبت االعالنات الرسمیة أو المواثیق واالتفاقات الدولیة المتعلقة بمالحقة 

مما ساعد  أي نص یحوى مدة للتقادم ،وجرائم ضد االنسانیة ومعاقبة عن جرائم الحرب

وذلك بعدم تضاربھا وأي  ،على نفاذ اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانیة

من اتفاقیة على عدم  "1ولتأكید ذلك نصت المادة " ،الزماني نص قد یحد من نطاقھا

م المرتكبة ضد اإلنسانیة سواء ارتكبت على الجرائم الحرب وكذا الجرائ ،سریان أي تقادم

زمن الحرب أو زمن السلم، الوارد ذكرھما في النظام األساسي لمحكمة نورمبرغ 

كما تم التأكید على ذلك في القرارین ، 1945عام آوت من  8العسكریة الصادر في 

  .)1( عن الجمعیة العامة لألمم المتحدةالصادرین 

                                                             
 1946دیسمبر  11) المؤرخ في 1(الدورة  95والقرار  1946فبرایر  13) المؤرخ في 1(دورة  3القرار  –)1(

والصادران عن الجمعیة العامة لألمم المتحدة، حیث ركزت في حالة الحرب على الجرائم الخطیرة التي تم 
افة إلى الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة سواء لحمایة ضحایا الحرب، إض 1949تعدادھا في اتفاقیات جنیف لعام 

في النظام األساسي لمحكمة نورمبورغ العسكریة الدولیة الصادر  ةلسلم أو زمن الحرب والواردارتكبت في زمن ا
، والتي تتمحور في جرائم الطرد باالعتداء المسلح أو االحتالل واألفعال المنافیة لإلنسانیة 1945لعام  أوت 8في 

بشأن منع  1948والناجمة عن سیاسة الفصل العنصري وجریمة اإلبادة لألجناس الوارد تعریفھا في اتفاقیة عام 
  بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فیھ. تى لو لم تكون تلك األفعال إخاللجریمة إبادة األجناس وقمعھا ح

 2391، بموجب قرار الجمعیة العامة رقم اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة –
  ، ھیئة األمم المتحدة.1968نوفمبر  26بتاریخ  1727)، الجلسة العامة 23- (د

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/793/28/IMG/NR079328.pdf?OpenElement 

: الضمانات الدستوریة للمواطنین بین الشریعة والقانون، المركز القومي د/ عبد العزیز بن محمد الصغیر –
 .259ص –، مصر2015انونیة، الطبعة األولى، لإلصدارات الق
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على اتخاذ جمیع التدابیر التشریعیة وغیر  تلزم االتفاقیة الدول االطراف حیث

ً إلجراءاتھا الدستوریة من أجل كفالة عدم سریان التقادم أو أي إجراء  ،التشریعیة ُ وفقا كال

على الجرائم المشار إلیھا في للجزاء أو اسقاط  ،ي متابعةألحد وضع الغرض منھ 

، كما تتعھد األطراف بموجب )1( إلغائھا إن وجدتوالعمل على  "2"و"1"المادتین 

تسري أحكام ھذه االتفاقیة بصورة  حیث )2( تسھیل عملیة تسلیم األشخاصاالتفاقیة على 

والتي تطال كل  "1لجرائم المذكورة في المادة "في حال ارتكاب أیة جریمة من ا ،تلقائیة

  .من ثبت تورطھم

الذین یقومون بارتكابھا بوصفھم فاعلین الدولة واألفراد سواء أكان من ممثلي  

غیر أو شركاء بالمساھمة في ارتكاب أیة جریمة من تلك الجرائم أو بالتحریض ال ،أصلیین

 ً ً مباشرا ً على ارتكابھاتحریضا  ،بصرف النظر عن درجة التنفیذ ، أو الذین یجرون اتفاقا

ً نص المادة " وعلى ممثلي سلطة الدولة الذین یسمحون بارتكابھا " من اتفاقیة عدم 2عمال

في ارتكاب مثل  ینلمتسببالجنائیة لبترسیخ فكرة المسائلة  األمر الذي یسمح، )3( التقادم

توقیع الجزاء المناسب وجسامة  التأكد على متابعتھم قضائیة معضمان و ،ھذه الجرائم

ً طالما توجد متابعة الجرم المرتكب،  كما یساعد على وضع حد ألي انتھاك مستقبال

على تأكید ال لذا كان من المھم، وخطورةجسامة من  لما تحويقضائیة عن تلك الجرائم 

ً في  ،ضد اإلنسانیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائممبدأ  ً شامال وتأمین تطبیقھ تطبیقا

  اثیق دولیة ومعاھدات.نطاق القانون الدولي وما یرده فیھ من مو

  

                                                             
ً ونص المادة " –)1(   " من إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانیة.4عمال

  ، الجمعیة العامة، نفس المرجع.اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة –
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/793/28/IMG/NR079328.pdf?OpenElement 

ً ونص المادة " –)2(   " من إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب وجرائم ضد اإلنسانیة.3عمال
  جع.، الجمعیة العامة، نفس المراتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة –

http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/793/28/IMG/NR079328.pdf?OpenElement 

  ، الجمعیة العامة، نفس المرجع.اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة –)3(
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/793/28/IMG/NR079328.pdf?OpenElement 
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  :الفرع الثاني
  النظام القـانوني لجريمة اإلبادة الجماعية في االتفـاقية المعنية بها.

  

القاعدة األساسیة التي تعتمدھا الدول أثناء شنھا للحروب ھي فكرة الحرب   

والتي تھدف عن طریقھا الدول إلى القضاء على الخصم بشكل نھائي، إذ تعمد  ،الشاملة

التحتیة للدولة الخصم بتدمیر  ةأثناء مبادرتھا في الھجوم إلى تدمیر القاعد ةالدولة المعتدی

وعلى الرغم من ابرام العدید من االتفاقات الدولیة من أجل الممتلكات واألموال العامة، 

وباألخص أفعال اإلبادة الجماعیة في  ،البشریة من وحشیة الحروبتالفى ذلك وحمایة 

األمر الذي یستدعي التطرق إلى  كفیلة بتحقیق ذلك بكبسة ّزر، حةوقت انتشرت بھ أسل

.(ً   ماھیة جرائم اإلبادة الجماعیة (أوال

لذا كان من الواجب على المجتمع الدولي الحرص على تطبیق عدالة دولیة تكفل    

 كفالة ذلكال على فیھ االتفاقات الدولیة عملتحیث لقاء الجرم المرتكب  ،ادلء العالجزا

إال أنھ وعلى الرغم من الغایات السامیة التي ، أبرزھا اتفاقیة الجرائم اإلبادة الجماعیة

(ً        .تحمل ذات االتفاقیة إال أنھا تحوى بعض من الجوانب السلبیة (ثانیا

:ً   المقصود بجريمة اإلبادة الجماعية وضرورة المعاقبة على ارتكابها.  أوال

الحافز  ،كانت آلثار الجسیمة لعملیات اإلبادة الجماعیة إبان الحرب العالمیة الثانیة

الرئیس لألمم المتحدة من أجل أن تأخذ بمثل ھذه الجرائم على محمل الجد من حیث 

منع جریمة اإلبادة الجماعیة خصت باتفاقیة  1948عام  سة والتأصیل، لتعقد بذلكالدرا

التي سعت إلى جعل األطراف  صنفھا إتفاقیة فيوالتي تعد أول  ،والمعاقبة علیھا

مرتكبیھا معاقبة وأن تعمل على  ،)1( المتعاقدون فیھا ملزمون باحترامھا وكفالة نفاذھا

  .الحرب سواء أكانت في زمن السلم أوبغض النظر عن ظروف وقوعھا 

                                                             
من بین أولى الجرائم األربع الكبرى التي نصت علیھا المادة  ""Génocideتعد جرائم اإلبادة الجماعیة   –)1(
" من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وأشدھا خطورة بحیث أولى المجتمع الدولي أھمیة خاصة لھذه 5"

ً في األرواح إبان الحرب العالمیة الثانیة وبا لضبط الجریمة لما خلفتھ مثل ھذه الجرائم من آثار مدمره خصوصا
، 1945كي بالیابان عام الحظة إلقاء الوالیات المتحدة األمریكیة لقنبلتین ھیدروجینیتین على ھیروشیما ونغاز

بإضافة إلى تدمیر العدید من المدن والقرى بأوروبا وقتل المالیین من المدنیین باألخص من النساء واألطفال، 
 =دقیق من حیث التعداد المناسب للضحایا الذي تكتمل بھ أركانغیر أن ھذا التعریف الوارد في االتفاقیة لم یكن بال
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التي تنحصر  ،على اظھار معنى اإلبادة الجماعیة" 2في مادتھا "وعملت االتفاقیة 

ً من األفعال التالیة والمرتكبة عن قصد التدمیر  لكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو افي أیا

التي قد تتجلى في قتل أعضاء من الجماعة أو إلحاق األذى أو عنصریة أو دینیة،  أثنیة

 القضاءأو بإخضاعھم إلى ظروٍف معیشیة یراد بھا  ،بشكل خطیر الروحيالبدني أو 

 ةأو عن طریق فرض تدابیر الغرض منھا الحیلول ،ئي على تلك الجماعةجزالأو  الكلي

  .)1( وضمھم إلى جماعة أخرى عنوة األطفال فال داخل الجماعة أو بإبعاداألط دون إنجاب

مرتكبو جریمة اإلبادة " على وجوب معاقبة 4حیث نصت االتفاقیة في مادتھا " 

 أو أي من األفعال التي تسھم في ارتكاب الجریمة بغض النظر عن صفتھم إن ،الجماعیة

ً دستوریین أو موظفی ً كانوا حكاما إذا ال یعتد في مثل ھذه الجرائم  ،)2( ن عامین أو أفرادا

فكل من یثبت في حقھ ارتكاب جریمة اإلبادة الجماعیة یخضع بالصفة الرسمیة لمرتكبیھا 

ألحكام ھذه االتفاقیة، بغض النظر عن ما یحملھ من صفھ قد تمنحھ حصانة قضائیة من 

ً ونصوص القانون الدولي أو الداخلي مما یجعلھا من بین  ،المتابعة أو دبلوماسیة عمال
                                                                                                                                                                              

جریمة اإلبادة الجماعیة وفكرة حصرھا في جملة من الدوافع الدینیة أو اإلثنیة أو القومیة التي وإن توفرت تعتبر =
ً أو مجرد الشروع فیھا. ً واحدا   جریمة اإلبادة قائمة وإن كان المجني علیھ شخصا

: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة ويد/سھیل حسین الفتال –
  .151، 150ص ص –2011األولى، عمان األردن، 

: جریمة االبادة الجماعیة في القانون الدولي، دار وائل للنشر والتوزیع، الطبعة د/ قیس محمد سلیمان الرعود –
  .23، 22، 21 ص ص–2010األولى، عمان األردن، 

) 1-(د 96، الصادر بموجب قرار الجمعیة العامة رقم اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا –)1(
  ، ھیئة األمم المتحدة.1946كانون األول/دیسمبر  11المؤرخ في 

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm  
من األفعال التي تحقق الغایة من الجریمة وھي اإلبادة الجماعیة وھذا ما تم التطرق غلیھ  وتتجسد في جملة –)2(

المادة الثالثة من اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا، وذلك بارتكاب الجریمة في ذاتھا أو محاولة 
حریض المباشر والعلني على ارتكاب اإلبادة ارتكابھا بالتآمر مع الغیر على ارتكاب اإلبادة الجماعیة، أو بالت

الجماعیة أو حتى االشتراك في ارتكابھا، وتعد جریمة اإلبادة الجماعیة قائمة لیس بارتكابھا فحسب بل بمجرد 
  االتفاق علیھا أو التحریض المباشر والعلني على ارتكابھا أو الشروع فیھا.

للعقوبة الجزائیة وفي حال تم ارتكاب الجریمة  بحیث یصبح الفاعل األصلي في الجریمة محل تطبیق   
دون ان تكون لھا اتصال مباشر باألسباب الدینیة أو العرقیة أو اإلثنیة أو القومیة فال ترقى إلى مصاف جریمة 
اإلبادة الجماعیة وإن تم قتل تعداٍد كبیر من األشخاص، إذا كان من الواجب واألصح على القائمین بشؤون إعداد 

ة أن یحصروا مسألة قیام جریمة اإلبادة الجماعیة  على مجرد قتل عدد كبیر من األشخاص یزید عن حد االتفاقی
  معین وجب أن یتم تحدیده وفق نصوص االتفاقیة وإن تم ارتكاب مثل ھذا في حالة السلم أو الحرب. 

  .151ص –لسابق: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع اد/سھیل حسین الفتالوي –
  ، المرجع السابق.اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا، الجمعیة العامة –

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm– 
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ت الحصانة الممنوحة للمبعوثین التي تتعارض مع امتیازا ،أولى االتفاقیات الدولیة

  . )1( الدبلوماسیین

ً لدستوره التدابیر   إضافة إلى ذلك یتعھد األطراف المتعاقدون بأن یتخذوا كُل طبقا

، التشریعیة الالزمة لضمان إنفاذ أحكام ھذه االتفاقیة وباألخص نصوص العقوبات الجنائیة

جرائم  حیث صنفت االتفاقیة لجنائیة واالقتصاص من الجناةوبغرض تحقیق العدالة ا

بما یسمح بتسلیم الدولة  خارج الجرائم السیاسیة ت أركانھااإلبادة الجماعیة متى تحقق

ً والمعاھدات النافذة ً لقوانینھا وعمال ، لتبادر الدولة بمحاكمة األشخاص )2( للمجرمین وفقا

أمام  ،من ذات االتفاقیة "3في المادة " الواردةألفعال أو بإتیانھم لالمتھمون بارتكابھا 

محاكم مختصة تابعة لھا أو لدى األجھزة القضائیة للدولة المرتكب لدیھا الجرم أو أمام 

وأن تكون محل  شریطة حصولھا على اعتراف بوالیتھا مختصة،محاكم جزائیة دولیة 

  .)3( إجماع بین الدول ذات العالقة

تفسیر أو تطبیق نصوص وفي حال حصول نزاع بین األطراف المتعاقدة حول 

بما في ذلك النزاعات المتصلة  إحالتھ على محكمة العدل الدولیة جاز لألطراف ،االتفاقیة

بصفة مباشرة أو بإتیانھا عن ما ارتكب من جرائم اإلبادة الجماعیة  ،بمسئولیة دولة ما

، ولتجنب كل ھذا جاز للدول األطراف المتعاقد في حقق ذلكمن شأنھا أن ت يلألفعال الت
                                                             

 .151ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقالفتالويد/سھیل حسین  –)1(
ً ونص المادة  –)2( سعى القائمون على شؤون االتفاقیة إلى تصنف ھذه الجرائم خارج نطاق الجرائم السیاسیة عمال
رائم، وعلى الرغم من أن " إذ ال یجوز االمتناع فیھا عن تسلیم المجرمین الذي یثبت في حقھم ارتكاب ھذه الج7"

جرائم اإلبادة الجماعیة وجمیع الجمیع الجرائم الواردة في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ھي من 
  الجرائم السیاسیة إال أن إمكانیة التسلیم قائمة فیھا على اعتبار أنھا استثناء عن قاعدة عدم التسلیم.                  

 .154ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، نفس المرجع السابقتالويد/سھیل حسین الف –
" من اتفاقیة اإلبادة الجماعیة على أن كل من ارتكب جریمة إبادة جماعیة یعد مسئوال 6حیث نص المادة " –)3(

مسؤولیة دولیة عن ما ارتكبھ من جرائم ویحاكم بشكل فردي عن جریمتھ، التي تقوم على قاعدة المساواة في 
ً للقانون الداخلي أو القانون الدولي، غیر أن فكرة ترك االتفاقیة معاقبة  المسؤولیة فال حصانات سواء أكانت طبقا

المرتكبون لمثل ھذا الجرم للدول نفسھا قد یكون محٍال للشك إن كانت تلك الدول نفسھا وراء ذلك، فكیف یمكن 
معاقبة مرتكبي ھذه الجرائم ما لم تشكل محكمة دولیة تمنح لھا الوالیة للحكم على تلك الجرائم، غیر أن االتفاقیة 

لتالفى النزاع الذي قد یطرأ أثناء البت في الوالیة القضائیة المخول لھا النظر والبت في ھذه الجرائم  في سعیھا
الدول المعنیة، حیث منحت لھا االتفاقیة القدرة على إنشاء محكمة خاصة لذات الغرض غیر أن فكرة االتفاق أثناء 

  النزاع أو بعده شبھ مستحیل بین األطراف المعنیة.
  .154ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، نفس المرجع السابقحسین الفتالويد/سھیل  –
  ، المرجع السابق.اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا، الجمعیة العامة –

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm                                  
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ً من تدابیر لمنع وقمع  أن تتخذ مم المتحدةاالتفاقیة أن تطلب إلى أجھزة األ ما تراه مناسبا

ً لنصوص المیثاق ، )1( أفعال اإلبادة الجماعیة أو تلك األفعال التي تفضي إلیھا طبقا

باسم أي دولة عضو في األمم  االنضمام إلیھفاقات فقد فتح باب وألھمیة مثل ھذه االت

من أجل  من الجمعیة العامة المتحدة أو غیر عضو شریطة أن تكون حازت على دعوة

مما اللتزام بفتح باب االنضمام حقیق أكبر قدر ممكن من الھو ت ذلك منوالغایة  التوقیع،

لیقوم فیما بعد ، یھاتتولى الجمعیة العامة البت فیسمح بتطویرھا وتنقیحھا وفق مقترحات 

مشار الاألمین العام لألمم المتحدة بإبالغ جمیع الدول األعضاء والدول غیر األعضاء 

   .)2( واالتفاقیةبكل المستجدات ذات العالقة  "11إلیھم في المادة "

ً: الجوانب السلبية التفـاقية منع جرائم اإلبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها.  ثانيا

ً بنصوص    تعد جریمة اإلبادة الجماعیة من الجرائم الدولیة التي تلزم الدول عمال

ً  االتفاقیة التي صاغتھا وأحكامھا ، فالمبادئالمرتكبین لھا معاقبةبمنعھا و االتفاقیة معترفا

التي تستھدف عن طریقھا تحقیق غایات إنسانیة أولھا الحفاظ على  ،بھا لدى األمم المتمدنة

ھذه  إال أن االتجاهنسانیة لھذا إللدوافع اوحمایتھ، وعلى الرغم من ا الوجود اإلنساني

كون االلتزامات الدولیة ال تعتمد على ھذا الجانب  ال تقوم على أساس أخالقي ،االتفاقیة
                                                             

 ، الجمعیة العامة، المرجع السابق.اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا –)1(
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm            

یعمل األمین العام على إبالغ جمیع الدول األعضاء وغیر األعضاء بجل ما قد یطرأ على االتفاقیة من  –)2(
ً للمادة الحادیة ع شر وكذا اإلشعارات تعدیالت بما في ذلك التوقیعات والتصدیقات وطلبات االنضمام المتلقات طبقا

ً للمادة الثانیة عشر(حیث تعمد األطراف المتعاقدة في أي حین على جعل نصوص االتفاقیة محل  المتلقات طبقا
تطبیق على طول أقالیمھا واألقالیم المسئولة عن تسییر عالقاتھا الخارجیة وذلك بإشعار یوجھھ إلى األمین العام 

ً للمادة الثالثة عشر (تعتبر یوم نفاذ ھو ذلك الیوم الذي لألمم المتحدة)، وكذا تاریخ بدء نفاذ  مفعول االتفاقیة طبقا
ً بذلك  یتم إیداع صكوك التصدیق أو االنضمام العشرین األولى حیث یحرر األمین العام لألمم المتحدة محضرا

یھم في المادة ویرسل نسخة منھ إلى كل دولة عضو في األمم المتحدة وإلى كل الدول غیر األعضاء المشار إل
  الحادیة عشر.

على أن یبدأ النفاذ االتفاقیة في الیوم التسعین الذي یلي تاریخ إیداع الصك العشرین من صكوك التصدیق          
ً للمادة الرابعة عشر (یقع اإلنسحاب بإشعار  واالنضمام)، كما یعلم األطراف بطلبات االنسحاب المتلقات طبقا

ً ونص المادة الخامسة عشر (وھذا األمر عائد خطي یوجھ إلى األمین العا م لألمم المتحدة) أو فسخ االتفاقیة عمال
إلى االنسحابات التي قد تطال االتفاقیة مما یقلص من تعداد األطراف وفي حال ما تناقص تعدد إلى أقل من ستة 

بإضافة إلى اإلشعارات  عشر عضوا ینقضي نفاذ االتفاقیة ابتداًء من تاریخ بدء نفاذ آخر ھذه االنسحابات)
ً للمادة السادسة عشر(والتي تھدف إلى تنقیح االتفاقیة وتحسین صور االلتزام بھا والمقدمة من قبل  المتلقات وفقا

  األطراف المتعاقدة بھا).
  ، الجمعیة العامة، نفس المرجع السابق.اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا –

             https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm–  
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مة اإلبادة الجماعیة جریمة االلتزام، وبھذا تصبح جریكثر من إرادة الدولة في قبول ھذا أ

حتى وإن ارتكبت ھذه  ،بموجب القانون الدولي لحمایة البشردولي تدخل یستوجب دولیة 

الدولیة لمنع اإلبادة الجماعیة  االتفاقیةالجریمة داخل الدولة إبان الحروب األھلیة، إال أن 

ً والمعاقبة علیھا وعلى الرغم من أھدافھا اإلنسانیة قد س جل علیھا بعض من النقائص، أوال

مثل ھذه الجرائم  الرتباط ،م جرائم اإلبادة الجماعیةتعریفھا لتحدید تفصیلي لمفھو افتقار

  .الشق الجنائي الذي یخضع لقاعدة ال جریمة وال عقوبة إال بنصب

لذا كان من الواجب على القائمین على نصوص االتفاقیة إیجاد تعریف أكثر 

جرائم  تفصیل من ذلك، إضافة إلى منح الدول األطراف فیھا صالحیة معاقبة مرتكبي

ً وفق ،اإلبادة الجماعیة مثل األمر الذي یدفعنا للتساؤل حول مدى حجیة  مھا القضائیةانظل ا

مما یعزز فكرة إنشاء  ،في كثیر من السوابق إذا ما كانت الدولة وراء ذلك اتكماھذه المح

محكمة دولیة یمنح لھا مھمة المتابعة القضائیة لمرتكبي مثل ھذه الجرائم، كما أن اإلتفاقیة 

ھا من تاریخ نفاذ ،جاءت خلیة من عنصر الدوام إذ أن نفاذھا ال یستمر إال لعشر سنوات

 ،نضمام العشرینیلي أخر إیداع لصك التصدیق أو االلتسعین الذي الفعلي الموافق للیوم ا

ً ونص المادة " " من اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا، وتظل 13عمال

بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منھا خمس سنوات في مواجھة األطراف 

منھا قبل انقضاء الفترة بستة أشھر على األقل  على أن ال یكونون قد انسحب ،قدینالمتعا

  ." من االتفاقیة14وفق ما ورد في المادة "

وعلى الرغم من أھمیة جریمة اإلبادة الجماعیة فإن االنضمام إلیھا من طرف 

ً مما یعزز فكرة محدودیة األثر لالتفاقیة فیما بین الدول األطراف  الدول یكون اختیاریا

ً ال یتجزء من  المتعاقدة فیھا ال غیر، لذا كان من المفروض أن تكون االتفاقیة جزءا

إضافة إلى جوز اإلنسحاب منھا مرھون باالنضمام للھیئة،  المیثاق یكون اإلنضمام إلیھا

في حال ما رأت الدول األعضاء أن االستمرار في االلتزام بھا یتعارض مع التزاماتھا 

في حال نزل  ،ثر على كیان اإلتفاقیة ووجودھااإلنسحابات المتتالیة یمكن أن یؤ نأكما 
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ً عدد الدول فیھا تحت عتبة  قضي آثارھا ابتداًء من تاریخ نفاذ آخر إذ تن الستة عشر عضوا

  .)1(ھذه االنسحابات

  

كما أن االتفاقیة لم ینشأ عنھا محكمة خاصة بھا أو منظمة دولیة تتولى اإلشراف   

بما في ذلك لجان التفتیش التي  ، بحمل الدول األعضاء على ذلكتفاقیةتطبیق اال على

عن طریق السماح لھا بالدخول إلى ساحات الحروب  ،في االنتھاكات تعمل على التحقیق

، وعلى الرغم االتفاقیةاألھلیة لمعرفة مدى التزام الدول بتطبیق ھذه الحروب الدولیة أو 

أنھا تفتقر إلى الرابط إال  ،من أن اإلتفاقیة قد عقدت تحت رعایة األمم المتحدة وإشرافھا

على األخص الجمعیة العامة ومجلس ومختلف أجھزتھا و ضح یجمع بینھا وبین الھیئةوا

كجرائم  المصنفةوالمالحظ أن إبان سریان االتفاقیة ارتكبت العدید من الجرائم األمن، 

ً فیھا ً من ولم یتم اتخاذ  إبادة جماعیة ومن دول تعد أطرافا التدابیر واإلجراءات الكفیلة أیا

، كما لم تعمل )2( یة خاصةال في محاكم وطنیة وال في محاكم جنائ بردع الجناة ومحاكمتھم

مثل ما ھو ببند تسلیم المجرمین في العدید من المواضع الدول األطراف المتعاقدة 

للمجرمین األمریكیین المتھمین بارتكاب جرائم إبادة جماعیة، فالكثیر من الدول عقدت 

تقضي بعدم تسلیم مرتكبي تلك الجرائم إلى  وبین الوالیات المتحدة خاص بینھا اتفاقات

   .)3( ھاأحكامو االتفاقیةانتھاك صارخ لبنود  المحاكم الدولیة الذي یعد

   :نيالثاالمطلب  
  .الواردة ضمن النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية  الجرائم ضد اإلنسانية

یعد ھذا المصطلح من  )Crime Against Humanity(الجرائم ضد اإلنسانیة    

بین المصطلحات القانونیة حدیثة االستعمال في القانون الدولي الجنائي، إذ أشار فقھاء 
                                                             

 ، الجمعیة العامة، المرجع السابق.اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا –)1(
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm                                  

ومن أمثلة تلك الحروب التي ارتكبت بھا جرائم اإلبادة الجماعیة نجد منھا الحرب الفیتنامیة والحرب العراقیة  –)2(
وما ارتكب من  1991وكذا الحرب ضد العراق عام  2006وحرب  1982اإلیرانیة وكذا إبان احتالل لبنان عام 

                                                                                                وبالصومال وفلسطین.            2003جرائم إبان احتاللھ بعد 
 .155ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي –
 .156ص –نفس المرجع : جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة،د/سھیل حسین الفتالوي –)3(
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التي تعد  ،اإلنسانیةالقانون الدولي قبل الحرب العالمیة األولى إلى ما یعرف بالقوانین 

لھذا  إذ أن أول استخدام ،)1( األساس القانوني لما یعرف اآلن بجرائم ضد اإلنسانیة

متد أثره إلى وافي نظام محكمة نورمبورغ  ،المصطلح كان بعد الحرب العالمیة الثانیة

  .للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام األساسي 

شھدت النظام العقابي عن الجرائم ضد اإلنسانیة تطورات ارتبطت بشكل وثیق 

والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة، وھذا خالل الحربین العالمیتین كما ارتبطت بطبیعة 

أن تتكیف القاعدة القانونیة الدولیة وطبیعة تلك األسلحة المستخدمة وحدتھا، مما یستدعي 

ً ع     .لى السیاسة العقابیة (الفرع األول)الجراء مما ینعكس إیجابا

تختلف حدة الجرائم ضد اإلنسانیة بحسب طبیعتھا األمر الذي یستدعي تصنیفھا، 

وعامل التفرقة في مثل ھذه الجرائم یرجع بشكل مباشر إلى النتائج المنتظر تحققھا من 

لى أساس الفعل اإلجرامي، األمر الذي یظھر الحاجة الماسة إلى تصنیف تلك الجرائم ع

   (الفرع الثاني).خطورة تلك األفعال على الحیاة البشریة 

  :الفرع األول
  .في القـانون الدولي  التطور التاريخي للجرائم ضد اإلنسانية

  

التضارب الحاصل في استخدام مصطلح المالحظة الواجب اإلشارة إلیھا ھو   

خلط بین جریمتین أولھما جریمة اإلبادة الجماعیة والتي الذي قد ی اإلبادة باللغة العربیة

والتي خصت باالتفاقیة مستقلة وبین جریمة اإلبادة  )Génocide(تعرف بمصطلح 

)Extermination(وعلى  ،إلنسانیةضمن الجرائم ضد ا ةالوارد التي تعد إحدى الجرائم

 )De Martens(البند  ما یبدوا كان لھذا المصطلح القسط الوفیر من االستخدام بدأ من
                                                             

الذي رأى أنھ  )Grotius(ظھر مصطلح الجرائم ضد اإلنسانیة في العدید من كتابات الفقھاء القدامى كالفقیھ  –)1(
 جرائم الحرب وجرائم ضد السالم من الضروري على المجتمع الدولي فرض عقوبات جنائیة ضد مرتكبي

إلى شرعیة التدخل  "Vattel) كما أشار الفقیة "Crimes Against ManKindوجرائم ضد البشریة (
 Against Enemie Of The Whole Humanالعسكري ضد ما أطلق علیھم بأعداء األسرة اإلنسانیة (

Family ھذه اآلراء الصادرة وجدت لھا صدى لدى بعض الحكومات األوروبیة حیث شھد آنذاك العدید من (
  ا تدخل اإلمبراطوریة العثمانیة ألجل حمایة األقلیة المسیحیة.التدخالت العسكریة لصالح اإلنسانیة منھ

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، دار د/سوسن تمر خان بكة –
  .44ص–2006الحلبي الحقوقیة، الطبعة االولى، بیروت لبـــنان، 
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، إذ نصت في دیباجتھا على ما یلي "یبقي السكان 1907اتفاقیة الھاي الرابعة لعام 

والمحاربون في الحاالت غیر المنصوص علیھا صراحة في ظل حمایة قواعد ومبادئ 

قانون الشعوب كما جاءت في التقالید التي استقر علیھا الحال بین الشعوب المتمدنة 

، دون أن یكون ھناك تعریف واضح ومحدد "سانیة ومقتضیات الضمیر العاموقوانین اإلن

غیر أن الدیباجة جاءت بصیاغة صریحة یفھم منھا  جرائم ضد اإلنسانیةالمعالم لمصطلح 

  .جرائملھذه ال ةجریم كل األفعال المنتجت

أظھرت لجنة المسؤولیة إمكانیة االعتماد على  في أعقاب الحرب العالمیة األولىف

البند سالف الذكر كأساس قانوني بغرض فرض الجزاء المستحق عن األفعال المرتكبة 

 ً ً لقوانین الحرب والقوانین اإلنسانیة،  باعتبارھا تشكل خرقا غیر أن ھذا الطرح كان محال

لتأتي بنود  للرفض من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة التي كانت لھا الكلمة األخیرة

معاھدة فرساي خالیة من أي إشارة لذلك إال ما ارتكبھ األمان بما یخالف قانون الحرب 

إال أن األمر الذي قد یثیر االستغراب ھو اعتمد مصطلح الجرائم ضد ، )1( وأعرافھا

محكمة  إنشاءاإلنسانیة والمدنیة ضد تركیا وفق نصوص معاھدة سیفر والتي استوجبت 

  .)2( ذلكجنائیة دولیة ل

                                                             
) من قبل لجنة المسؤولیات المنشأة في أعقاب الحرب De Martensغیر أن فكرة االعتماد على مبدأ ( –)1(

العالمیة األولى كأساس في تطبیق الجزاء عن ارتكاب أفعال تعد مخالفة لقانون وأعراف الحرب كما تمتد ھذه 
المخالفة إلى القوانین اإلنسانیة، إال أن ھذا التوجھ قد شكل معارضة كبیرة من قبل الوالیات المتحدة األمریكیة 

خص في الشق المتعلق بالجرائم المرتكبة جراء مخالفة القوانین اإلنسانیة التي تعتبر الوالیات المتحدة إقامة وباأل
ً من الخیال على أساس أن تلك االنتھاكات غیر واضحة المعالم وال  المسؤولیة الجنائیة في ھذه الحالة ضربا

من حیث طبیعتھا أنھا غیر إنسانیة لذا فإن یحكمھا معیار ثابت وواضح، كما اعتبر الوفد األمریكي الحرب 
  األفعال المرتكبة إبان الحرب العالمیة األولى تتفق مع قوانین الحرب على الرغم من كونھا غیر اإلنسانیة.   

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نفس د/سوسن تمر خان بكة –
  .47ص–المرجع

إال مسار المحكمة لم یكتب لھ أن یتم بعد أن تم استبدال معاھدة سیفر بمعاھدة ثانیة عرفت بمعاھدة لوزان في  –)2(
ً عن ما قد زعم ارتكب من مجازر ما بین عام  إلى  1914إطار صفقة سیاسیة مع تركیا، منحت بموجبھا عفوا

ً لمسار المتابعة القضائیة لم ینفى  ، وعلى الرغم من الدوافع السیاسیة التي صاغت ھذا العفو1922 ووضعت حدا
ً یستوجب محاكمة مرتكبي ھذه الجرائم،  قیام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم ضد اإلنسانیة المرتكبة بوصفھا جرما
ھذه المحاوالت وعلى الرغم من فشلھا قد شكلت النواة الرئیسیة لبناء نظام جنائي متكامل أدت إلى االعتراف 

  ھذه الجرائم بوصفھا ضد اإلنسانیة وكان میثاق نورمبورغ اللبنة األولى واألساسیة في ذلك.         الصریح عن
: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نفس د/سوسن تمر خان بكة –

 .48، 47ص ص–المرجع السابق
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 الذي دفع بالمجتمع الدولي أن الحرب العالمیة الثانیة كان لھا األثر الواضح غیر  

ضد اإلنسانیة،  كون بمثابة الرادع عن الجرائمیقضائي وضرورة اعتماد نظام قانوني إلى 

تلك الجرائم غیر أن فرض الجزاء العادل عن  تبعد ما أرتكب من فضائع استوجب

ووحشیتھا التي  واضعو المیثاق وعلى الرغم من فداحة تلك األفعالإلشكال الذي واجھ ا

على اعتبار أنھا تعدت جرائم الحرب بكثیر إال أنھا خارجة عن ھذا النوع من الجرائم، 

جرائم ارتكبت قبل نشوب الحرب كما أن الضحایا فیھا كانوا من المدنیین من غیر 

ولھذا الغرض المتحاربین سواء أكان ذلك في حق رعایا الدولة أنفسھم أو رعایا الخصم، 

 اعرفتھ لوصف تلك الجرائم المرتكبة التي تم استخدام مصطلح الجرائم ضد اإلنسانیة

واإلبعاد  واالسترقاقوالتي شملت القتل العمد واإلبادة  من میثاق نورمبورغ ج"/6المادة "

  .المرتكبة ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین الالإنسانیةإضافة إلى األفعال 

أو عرقیة أو  أو تعریضھم لالضطھاد ألسباب سیاسیة أثناءھاوذلك قبل الحرب أو 

ً ألي من الجرائم التي تدخل  سواء أكان  في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیةدینیة تنفیذا

أم لم یشكل  القانون الوطني للدولة المرتكب فیھا الجرم الفعل المرتكب مجرم بموجب

 ً ً و، انتھاكا فق معاھدة سابقة وھذا عائد إلى كون الجرائم ضد اإلنسانیة لم یتم تعریفھا قبال

ً للتساؤل بین تجسید قاعدة قانونیة غیر مكتوبة  رغعلى میثاق نورمبو مما یجعلھا مجاال

ً النتقام وبین أن تكون مجرد  لى ذلك فقد شابھ التعریف إضافة إ، )1(المنتصرمن قبل محال

                                                             
المنشأ قصد محاكمة مرتكبي جرائم الجرب وجرائم ضد اإلنسانیة  إضافة إلى میثاق محكمة نورمبورغ –)1(

ً القانون رقم  /ج" عن الجرائم ضد 2الذي أنشئ بموجبھ مجلس الرقابة، إذ تنص المادة " 10بألمانیا نجد أیضا
 اإلنسانیة بأنھا من الفظائع والجرائم التي تضم بشكل غیر حصري القتل العمد واإلبادة واالسترقاق واإلبعاد
ً من األفعال الالإنسانیة المرتكبة ضد أي مجموعة من السكان المدنیین أو  السجن وكذا التعذیب واالغتصاب، أو أیا
ً للقوانین الداخلیة  االضطھاد ألسباب سیاسیة أو دینیة أو عرقیة بغض النظر إن كانت ھذه الجرائم تشكل انتھاكا

              التي ارتكبت فیھا أم لم تشكل ذلك.               
/ج" من میثاق نورمبورغ یكمن في أن الجرائم ضد 6إال أن االختالف بین ذات المادة والمادة "            

اشتراط االرتباط بینھا وبین الجرائم التي تدخل في اختصاص  حذف اإلنسانیة جرائم قائمة بحد ذاتھا عن طریق
ي تفید إمكانیة ارتكاب الجرائم قبل أو أثناء الحرب، وعلى المحكمة، إضافة إلى حذف  اإلشارة إلى العبارة الت
بتت في العدید من القضایا التي اتھم فیھا بارتكاب جرائم  10الرغم من أن المحاكم المنشأة بموجب القانون رقم 

بار ضد اإلنسانیة إلى أن مبدأ الرجعیة لیس محظور في القانون الدولي، وعلى الرغم من عدم إمكانیة الجزم باعت
 10/ج" جزء من القانون الجنائي الدولي العرفي إال أن المحاكم التي أنشأه بموجب القانون رقم 2تعریف المادة "

ً في تعریف الجرائم ضد اإلنسانیة التي أستند إلیھا بشكل كبیر في فقھ القانون الجنائي الدولي،  ً ھاما قد لعبت دورا
ً في بع ً وملموسا ً ھاما ً دورا   ض القضایا التي نظرت أمام المحكمة الجنائیة الدولیة في یوغسالفیا. كما لعبت أیضا

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نفس د/سوسن تمر خان بكة –
 .58، 57ص ص–المرجع السابق
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 الذي صاغھ لجرائم ضد اإلنسانیةالمعتمد ل من میثاق طوكیو ج"/5" المادة الوارد في

  .)1(في الكثیر من الجوانب میثاق نورمبورغ

في أعقاب القضایا الخاصة بالجرائم المرتكبة  كدت الجمعیة العامةوألجل ذلك أ

التي أقرھا میثاق  مبادئ القانون الدوليضد السالم بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة 

دیسمبر  11) الصادر بتاریخ 1- (د 95محكمة نورمبورغ وأحكام المحكمة في قرارھا 

ً كما أصدرت  1946 جل صیاغة تلك المبادئ وإعداد للجنة القانون الدولي ألإرشادا

) الصادر 2- (د 177في القرار  مشروع قانون للجرائم المخلة بسلم اإلنسانیة وأمنھا

، حیث أتمت اللجنة صیاغة بعض مشاریع المبادئ التي اتبعت 1947نوفمبر  21بتاریخ 

ون لجرائم شملت میثاق نورمبورغ في وصفھا للعدوان كما صاغت بعض مشروع قان

ً من ھاتین الوثیقتین المجسدة في القرار   488العدوان، غیر أن الجمعیة العامة لم تعتمد أیا

من  4) الصادر بتاریخ 9-(د 897والقرار  1950دیسمبر  12) الصادر بتاریخ 5-(د

 مثل ھذه الجرائم لم تتوقف ىبمحاكمة مرتكفي  إال أن السوابق الدولیة، )2( 1954دیسمبر 

العالمیة الثانیة فقد شھد العالم إنشاء نظام محاكم جنائیة عن جرائم التي  د الحربنع

                                                             
ئم المرتكبة أثناء الحروب حیث حیث نص میثاق طوكیو على االختصاص المحكمة على األشخاص والجرا – )1(

یكون للمحكمة السلطة في معاقبة مجرمي الحرب في الشرق األقصى عن ارتكابھم لجرائم ضد السالم یعدونا 
  مسئولین مسؤولیة فردیة كأفراد أو أعضاء بمنظمات، ومن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة. 

التخطیط واإلعداد وبدء أو شن أو إعالن الحرب أو العدوان أو أ/. الجرائم ضد السالم والتي یندرج ضمنھا 
المشاركة في خطھ أو مؤامرة مشتركة إلنجاز ما سبق ذكره یعد انتھاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك 

  المعاھدات واالتفاقات الدولیة.
  عرافھا.ب/. جرائم الحرب، وھي كل األفعال التي تصنف على أنھا انتھاك لقوانین الحرب وأ

ج/. الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة، وھي القتل واإلبادة واالسترقاق واإلبعاد، وغیرھا من األفعال الال إنسانیة 
التي ترتكب ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین وذلك قبل أو أثناء الحرب، أو االضطھاد ألسباب سیاسیة أو 

تدخل في اختصاص المحكمة أم ال تصنف على أنھا انتھاك  عرقیة في التنفیذ أو ثبت اتصالھ والجریمة التي
القانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت فیھ، كما یعد القادة والمنظمین والمحرضین والمتواطئین والمشاركین في 
صیاغة أو تنفیذ خطة أو مؤامرة مشتركة في ارتكاب أي من الجرائم سابقة الذكر ھم مسئولین عن جمیع األعمال 

  قوم بھا أي شخص في تنفیذ ھذه الخطة.  التي ی
– International Military Tribunal For the Far East (IMTFE) Charter The IMTFE 
Charter I Constitution Of Tribunal. 
–https://www.uni-marburg.de/icwc/dateien/imtfec.pdf 

، 2010مم المتحدة السمعیة البصریة للقانون الدولي، : تعریف العدوان، مكتبة األد/ إلیزابیت ویلمز ھیرست –)2(
 .                                                                    1ص –ھیئة األمم المتحدة

       http://legal.un.org/avl/pdf/ha/da/da_a.pdf – 
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 ً واستمر العمل على التأكید على وجود  )2( روانداو )1( ارتكبت في كل من یوغسالفیا سابقا

الجرائم ضد اإلنسانیة في الوثائق القانون الجنائي الدولي، إلى غایة إنشاء المحكمة 

ً في زالجنائیة ال ً ھاما   االھتمام بھذا النوع من الجرائم.  ةیاددولیة التي لعبت دورا

  :الفرع الثاني
  تصنيف الجرائم التي تدخل في إطار الجرائم ضد اإلنسانية.

  

إلى جملة  ،" من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة7لقد نصت المادة "  

ھم الجرائم المصنفة لتغطي بذلك المادة أالجرائم المصنفة في خانة الجرائم ضد اإلنسانیة، 

الالإنسانیة التي اتفق المجتمع الدولي على تجریمھا، إذ یعد الركن  كأخطر السلوكیات

في المعاقبة على الدولي العامل األساسي الذي من دونھ ینتفي اختصاص المحكمة الجنائیة 

ً للجرائم ال   .تشابھ الحاصل بینھا وبین ما ھو من اختصاص القضاء الوطنينظرا

ً وخطة لذا كان من الواجب استعراض ھذه الجرائم بشكل دقیق  وبإیجاز تماشیا

 ً ً).الجرائم الماسة بالحیاة والسالمة الجسدیة ب البحث بدأ   (أوال

                                                             
" الذي یعرف الجرائم ضد اإلنسانیة إذ 5وأھم ما جاء في میثاق المنشئ للمحكمة یوغسالفیا ھو نص المادة " –)1(

تمنح المحكمة لنفسھا االختصاص في مقاضاة األشخاص المسئولین عن الجرائم التالیة عندما ترتكب في 
جموعة من السكان المدنیین والتي النزاعات المسلحة سواء أكانت ذات طابع دولي أو وطني والموجھة ضد أي م

تتجسد في، القتل العمد أو اإلبادة واالسترقاق واإلبعاد والسجن والتعذیب واالغتصاب االضطھاد ألسباب سیاسیة 
أو عرقیة أو دینیة أو أي فعل یصنف في خانة األفعال اإلنسانیة، ھذا المنظور صیغت على خالف سابقیھ حیث 

ً إلى جنب وجرائم االضطھاد وفق قائمة واحدة، لیصبح بذلك االضطھاد القائم على أسباب  جاءت جرائم القتل جنبا
  سیاسیة أو عرقیة أو دینیة ضمن األفعال الالإنسانیة التي تتطلب جمیعھا أن تواجھ ضد السكان المدنیین.   

جنائیة الدولیة، الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة ال د/سوسن تمر خان بكة: –
 .60، 59ص ص –المرجع السابق

" التي صورت الجرائم ضد 3أما میثاق المتضمن نظام محكمة الجنائیة الدولیة لرواندا فقد نص في مادتھ " –)2(
اإلنسانیة على أنھا جرائم ترتكب كجزء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي ضد مجموعة من السكان المدنیین 

یة أو اثنیھ عرقیة أو دینیة، كالقتل واإلبادة واالسترقاق واإلبعاد أو السجن أو التعذیب أو ألسباب قومیة أو سیاس
االغتصاب أو االضطھاد ألسباب دینیة أو سیاسیة أو عرقیة كما تضم فیھا كل األفعال الالإنسانیة األخرى، فمن 

من إیجاد مجلس األمن وعلى فترتین  السھل تباین أوجھ االختالف بین التعریفین على الرغم من أن النظامین كان
متقاربتین، مما یعزز من فرضیة أن االختالف التعریفات مرتبطة بشكل مباشر وطبیعة االضطرابات التي 
ً، ففي نظام رواندا نجد اشتراط  ً أو داخلیا ً دولیا ً ما یتأرجح النزاع المسلح بین نزاعا شھدتھا تلك البلدان وغالبا

و منھجي  إال أنھ من الصعب إیجاد تبریر اشتراط وجود دافع التمییز الذي ارتكب وجود ھجوم واسع النطاق أ
ً أو دینین أو سیاسیة أو قومیة والذي یعد من جد إثباتھ في حالة رواندا، كما لم یحدد  بسببھ الجرم إن كان عرقیا

     مثلھ مثل نظام یوغسالفیا أركان الجرائم التي تدخل في إطار الجرائم ضد اإلنسانیة.
: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نفس د/سوسن تمر خان بكة –

 .  62، 60ص ص –المرجع السابق
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كجرائم الماسة بالحریة البدنیة الجرائم الجانب الثاني من الجرائم فھي تلك  اأم

.(ً   التعذیب إضافة إلى جرائم االغتصاب والعنف الجنسي (ثانیا

العنصري تمییزي ال كذا الجرائم الماسة بالحریة البدنیة والقائمة على أساسو

.(ً   كجرائم االسترقاق، إضافة إلى جرائم االضطھاد والتمییزي العنصري (ثالثا

والواردة ضمن النظام األساسي للمحكمة یة األخرى، إنسانإضافة إلى األفعال الال

(ً   .الجنائیة الدولیة (رابعا

  .سة بالحياة البشرية وإنهائهاالجرائم الما .أوالً 

خطر أتعد الجرائم التي تطال روح اإلنسان وتھدد بقائھ على قید الحیاة من بین    

، وألجل خیر دلیل وال تزال كانتوباألخص خالل الحروب والسوابق الدولیة  الجرائم

اعد قانونیة ذات عمل المجتمع الدولي بعد تأسیس ھیئة األمم المتحدة على وضع قو ذلك

 الغرض منھا تفاقاتاالالعدید من  بموجبھا عقدت وقف تلك الجرائم، طابع اتفاقي بھدف

 لتلك الجرائم خالل وضع نھایة بة علیھا بغرضإلبادة الجماعیة والمعاقمنع جریمة ا

لما تسببھ من قتل على نطاق واسع لذى تم النص على مثل ھذه الجرائم في كل ، لحروبا

" من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المراتب األولى 7" و"6من المواد "

من خالل مختلف المواثیق الدولیة  للتصنیف، لذا كان من المھم معرفة تلك الجرائم

  ریمة.واألركان الواجب توفرھا لقیام الج

  .جرائم القتل العمد. 1

استھلت المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة األعمال  

مجموعة من السكان المدنیین، وذلك وفق  لتي تأتي في شكل ھجوم موجھ ضدا ،العدائیة

ً یتضمن االرتكاب المتكرر من ذات   لألفعال المشار إلیھا في الفقرة األولى نھٍج سلوكیا

ً بسیاسة الدولة أو منظمة تقضي بارتكاب ھذا الھجوم أو من شأنھا أن  ،الّمادة وھذا عمال
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ھذه الجرائم التي تطال حیاة اإلنسان إذ أن حق الحیاة مكفول لكافة ، )1( تدعم سیاسة الدولة

ومن الحقوق الجوھریة التي یحرم ھتكھا أو إھدارھا لذا تعد جریمة القتل العمد  ،الناس

وقد تم التأكید على حرمت القتل  جریمة اإلبادة تعد المھدد الرئیس الستمرار تلك الحیاة،و

على "، 3في مادتھا "نص المیثاق العالمي لحقوق اإلنسان في العدید من المواثیق الدولیة ف

  .)2( أن الحق في الحیاة والحریة وكذا السالمة الشخصیة مكفولة لكل فرد

حرمت القتل بأن مجد  الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةكما أدرج العھد الدولي 

" من الجزء الثالث التي اعتبرت الحق في الحیاة مالزم لكل إنسان، 6الحیاة في المادة "

ً وأوكلت للقانون واجب  لیصبح بذلك حمایة ھذا الحق بأن أن ال یحرم أحٌد من حیاتھ تعسفا

الجماعیة لینفي بذلك العھد الدولي للحقوق  الحرمان من الحیاة جریمة من الجرائم اإلبادة

ً علیھا الدولة الطرف  لتعفي أیة إمكانیة المدنیة والسیاسیة نفسھا عن أي التزام یكون مترتبا

كما عمل القانون الدولي اإلنساني على  ،)3( منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا

استخدام القوة الممیتة مع تقیید استخدام حمایة الحیاة اإلنسان وذلك بحظر القیود على 

  .أصناف معینة من األسلحة غیر التمییزیة أو شدیدة الخطورة على المدنیین

                                                             
  A/CONF.183/9، ھیئة األمم المتحدة، وفق الوثیقةنظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  –)1(

جویلیھ  12، و1998نوفمبر  10والمصوب بموجب المحاضر المؤرخة بـ ، 1998جویلیھ  17المؤرخة في 
، ودخل النظام 2002ینایر  16و 2001كانون الثاني/ینایر  17و 2000مایو  8، و1999نوفمبر  30، و1999

  .2002جویلیھ  1األساسي حیز النفاذ في 
–http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf  

ً من بین جملة من الحقوق التي كفلھا اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وھذا ما تم ھ –)2( ذا الحق الذي یعد واحدا
" التي نصت أن " لكل إنسان الحق في التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في ھذا 2التأكید علیھ في المادة "

اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر،  اإلعالن وذلك دون تمییز مرده العنصر أو اللون أو الجنس أو
أو األصل الوطني أو اإلجتماعي أو الثروة أو المیالد أو أي وضع أخر، دون أیة تفرقة بین الرجال والنساء 
ً عما تقدم فلن یكون ھناك أي تمییز أساسھ الوضع السیاسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ینتمي  وفضال

ھا القد سواء كان ھذا البلد أو تلك البقعة ذات سیادة تامة أو تحت الوصایا أو غیر متمتعة بالحكم الذاتي أو كانت إلی
  سیادتھ خاضعة ألي قید من القیود".

ألف  217، اعتمد بموجب القــرار الصادر عن الجمعیة العامة 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  –
  .1948دیسمبر  10) المؤرخ في 3- (د

–http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop 
، اعتمد وعرض على التوقیع والتصدیق واالنضمام العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة –)3(

  .1966دیسمبر  16) المؤرخ في 21- ألف (د 2200بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf–        

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –
  .305، 304ص ص –المرجع السابق
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التي حرمت القتل  1907و 1899ھذا ما ذھبت إلیھ كل من اتفاقیة الھاي لعام و 

بع وھو نفس التوجھ الذي ذھبت إلیھ إتفاقیة جنیف األرالمدنیین خالل النزاعات المسلحة 

في مادتھا المشتركة الثالثة، التي تحرم اإلعتداء على الحیاة والسالمة البدنیة  1949لعام 

إال أن  1977وبأخص القتل بجمیع أشكالھ إضافة إلى البروتوكولین اإلضافیین لعام 

 كما أعطت اتفاقیة عدم، )1( التعریف القانوني لجریمة القتل غاب في أغلب االتفاقیات

إضافة إلى اتفاقیة قمع جریمة  ،1948تقادم جرائم اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لعام 

ً لجریمة القتل والتي  ،1973الفصل العنصري والعقاب علیھا لعام  ً كبیرا قد أولت اھتماما

ن نقطة خالف بین الدول إال أن ھذه الجریمة لم تك، )2( إنسانیةالالصنفت كأخطر الجرائم 

، وھذا ما نجد لھ التأكید في العدید )3( إدراجھا على رأس الجرائم ضد اإلنسانیةحیث من 
                                                             

" على حظر األفعال 75/2حیث اقتصر البرتوكول اإلضافي األول الملحق باتفاقیات جنیف في نص مادتھ " –)1(
ً في أي زمان أو مكان سواء أكان مرتكبوھا مدنیین معتمدون أو عسكریون ممارسة  في اللحظة اآلنیة أو مستقبال

أو العقلیة وباألخص القتل غیر أنھ لم یأتي على ذكر  العنف إزاء حیاة األشخاص أو صحتھم أو سالمتھم البدنیة
تعریف تام لجریمة القتل، واألمر ذاتھ في البرتوكول اإلضافي الثاني الذي صاغ بنود المعاملة اإلنسانیة في بابھ 

/أ" على أن األعمال الموجھة ضد األشخاص والتي تعد من االعمال المحظورة حاًال 4/2الثاني أین نصت المادة "
ً وفي كل زمان ومكان من بینھا اإلعتداء على حیاة األشخاص وصحتھم وسالمتھم البدنیة أو العقلیة وال و مستقبال

  سیما القتل والمعاملة القاسیة كالتعذیب أو التشویھ أو أیة صورة من صور العقوبات البدنیة.  
 1949أوت  12قیة جنیف المعقودة في ، الملحق باتفا1977البرتوكول اإلضافي األول إلى اتفاقیات جنیف لعام  –

  والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة، مركز المعلومات اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm  

أوت  12فاقیة جنیف المعقودة في ، الملحق بات1977 البرتوكول اإلضافي الثاني إلى اتفاقیات جنیف لعام –
والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة، مركز المعلومات اللجنة الدولیة للصلیب  1949

  األحمر.
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm 

لنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، : الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام اد/سوسن تمر خان بكة –)2(
 .307، 306ص –المرجع السابق

لقد عرفت المذكرة التفسیریة للنظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جریمة القتل العمد بأنھا مشتقة من  –)3(
التعریف لیس )، إذ یالحظ أن ھذا Caused Deathیقابلھا عبارة یتسبب في الموت ( )Killed(مصطلح یقتل 

القتل كاسم وإنما فعل یقتل وعرفھ النظام األساسي لمحكمة الجنائیة الدولیة بأنھ عبارة "یتسبب في الموت"، كونھ 
ال یتناول الفعل المجرد یقتل وال یتناول الجانب القصدي الذي ھو محل العقاب، فال یمكن أن تقوم جریمة دون أن 

لم  ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنع جرائم اإلبادة الجماعیة وكذا النظام األیكون لھا أركان والمالحظ أن اتفاقیة م
قررت جمعیة العامة إلى اعتماد أركان الجرائم ومنھا  2002یحدد أركان الجریمة اإلبادة الجماعیة وفي عام 

  جریمة اإلبادة الجماعیة بصفتھ المجسد الرئیسي لجرائم القتل في النظام األساسي.
محكمة الجنائیة الدولیة القدرة على االستعانة بأركان الجرائم ألجل تفسیر الجرائم األربع الواردة لتمنح لل

ً وتعریضھ للعقوبة في حال توافر األركان المادیة للجریمة  في نظامھا األساسي لتتمكن من مسائلة الجاني جزائیا
ً في تعمد الشخص في إ ً إضافة إلى القصد واإلدراك، الذي یعد قرینا تیان السلوك المجرم أو یتسبب في النتیجة وفقا

" من النظام األساسي، وتنصب األركان في جملة السلوك والنتائج والظروف المتصلة بالجریمة 30لنص المادة "
الذي یتمخض عنھا الركن المعنوي الذي یتصل بالسلوك أو الظروف التي ترتبط بالنتیجة في النھایة، تنطبق فیھا 

ً ومادة "األركان على   =" ذات الصلة والمسؤولیة الجنائیة الفردیة عن25جمیع من تثبت مسؤولیتھ الجنائیة عمال
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األمریكیة  واالتفاقیة ،)1( األوروبیة كاتفاقیةحقوق اإلنسان المتعلقة بمن االتفاقات اإلقلیمیة 

   .)3( وكذا المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان )2(لحقوق اإلنسان

   .بادةاإلجریمة . 2

تعد جریمة اإلبادة الجنس البشري من أعظم الجرائم الدولیة وأخطرھا وقد رافقت 

نھا من الجرائم ضد أمعظم مواثیق المحاكم الجنائیة الدولیة التي صنفت على ھذه الجریمة 

من میثاق نورمبورغ، وعلى الرغم من خطورة ھذا النوع من الجرائم فلم اإلنسانیة بدء 

والمستحق حیث أشارت لجنة القانون الدولي في تعلیقھا على  تحظى باالھتمام الواجب

جریمة اإلبادة كأحد األفعال الالإنسانیة في سیاق تعریفھا للجرائم ضد اإلنسانیة في المادة 
                                                                                                                                                                              

" المتعلقة بمسؤولیة القادة 28ارتكاب الجرائم الواردة في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة وكذا المادة "=
  .  ساءؤوالر

، 162ص ص–ئم ضد اإلنسانیة، المرجع السابق: جرائم اإلبادة الجماعیة وجراد/سھیل حسین الفتالويأ. –
164.  

" من القسم األول المتعلق بالحقوق والحریات باالتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان على 2حیث نصت المادة " –)1(
قداسة الحیاة واعتبرتھا حق كل شخص جاعلة إیاھا حق محمي بقوة القانون إذ ال یجوز التسبب بأي حال من 

ً لحكم باإلعدام صادر عن محكمة شریطة أن ینص القانون على األحوال في الم ً ألي شخص إال تنفیذا وت عمدا
  ھذه العقوبة كجزاء على الجرم المرتكب. 

 4، المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان، روما في االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة –
  .   6ص–، مجلس أوروبا1950نوفمبر

–http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf  
" المتعلقة بحق الحیاة من الفصل الثاني المتصلة 4/1إذ نصت االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان في مادتھا " –)2(

ث صاغت الفقرة األولى ھذا الحق على النحو التالي أن "لكل شخص الحق في بالحقوق المدنیة والسیاسیة، حی
.ً   الحیاة واحترامھا لذا من الواجب حمایتھا بموجب القانون فال یجوز حرمان أحد من حیاتھ تعسفا

 – Organization Of American States: AMERICAN CONVENTION ON HUMAN 
RIGHTS "Pact Of San Jose, COST RICA  " (B-32), Department Of International Law, 
Secretariat For Legal Affairs. 
–http://www.oas.org/dil/treaties_B-32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf 

" من میثاق بانجول أن لكل فرد وعلى قدر المساواة أمام القانون الحق في الحمایة 4حیث نصت المادة " –)3(
مساوي " إذ ال یجوز بأي حال من األحوال انتھاك حرمة اإلنسان، فمن حقھ احترام حیاتھ وسالمة شخصھ بشكل 

ً، وعلى ھذا األساس تتعھد الدول األطراف على  البدنیة والمعنویة لذا ال یجوز حرمانھ من ھذا الحق تعسفا
خص بتلك الحقوق والحریات المعترف بھا احترامھا باتخاذ كافة التدابیر التشریعیة من أجل تطبیقھا، لیتمتع كل ش

  في ھذا المیثاق دون تمییز ضار.
المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب(میثاق بانجول)، الذي تمت إجازتھ من قبل منظمة الوحدة اإلفریقیة  –

ودخل  .I.L.M 5،21  OAU Doc.  CAB/LEG/67/3 rev 58) 1982، الوثیقة رقم (1981یونیو  27في 
  .1986أكتوبر  21النفاذ في  حیز

–http://www.african-
court.org/ar/images/documents/Sources%20of%20Law/Banjul%20Charta/019_Africa
n_Charter_Arabic.pdf 
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" من مسودة المتعلقة بالجرائم المخلة بسلم البشریة وأمنھا إلى االرتباط بیت جریمتي 18"

ه الجریمة في كونھا موجھة ضد مجموعة من األفراد إال أن ما یمیز ھذالقتل واإلبادة، 

على  الغرض منھا تدمیر جماعي لتلك الجماعة الذي یتطلب لتحققھا جریمة القتل العمد

جریمة  أورد النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة صیاغة لمعنيوقد  ،نطاٍق واسع

الحرمان من  عمادھایشیة " لتشمل بذلك تعمد فرض أحوال مع/ب7/2اإلبادة في المادة "

  .)1(الحصول على الطعام والدواء بغرض إھالك جزء من السكان

كون  ،حیث جاءت لتمیز بین القتل العمد واإلبادة من حیث الوسیلة ال النتیجة

أسلوب یخرج عن  بأن ینتھج ،الھدف منھا أن یقتل الجاني فرد أو أكثر من جماعة سكانیة

ً معاشیھ قاسیة تفضي إطار القتل المباشر  إلى الموت، حیث بأن یفرض علیھم أوضاعا

شریطة أن یعلم الجاني  ،ھذا الفعل كجزئیة من ھجوم واسع النطاق ذوا طابع ممنھجیأتي 

                                                             
ً فرض  –)1( ال تنحصر جریمة اإلبادة في تحققھا في القتل المباشر لجماعة من السكان المدنیین بل یحتمل أیضا

ً الخلط الذي أحدثتھ أحوال معیشیة  یستحیل معھا استمرار الحیاة من شأنھا أن تحقق اإلبادة، األمر الذي خلق نوعا
أركان جریمة اإلبادة بین القتل الجماعي وفرض أحوال معیشیة معینة كفیلة بتحقیق الھالك تعد كجریمة من جرائم 

اإلبادة الجماعیة " أنھ من المستحیل  في تعلیقھ على اتفاقیة "Nehemiah Robinson" اإلبادة، وفي ھذا قال
تعداد ظروف الحیاة المحظور إخضاع الناس لھا، وإن ما یمكن أن یحدد مدى ارتكاب الجریمة من عدمھ، في كل 
حالة على حده ھو وجود النیة وإمكانیة تحقق الھدف النھائي" وینطبق ھذا بكل وضوح على جریمة اإلبادة 

ص المشترط في جریمة اإلبادة الجماعیة والذي ینطوي على نیة التدمیر الكلي أو باستثناء ما یتعلق بالقصد الخا
جزئي للجماعة، وقد أشارت المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا إلى أنھ یجب أن ال نفسر عبارة "فرض أوضاع 

  معیشیة"، على أنھا طریقة التدمیر التي ینوي بھا مرتكب الفعل القتل الفوري ألعضاء الجماعة.
لكن الطریقة التي یسعى بھا إلى تدمیرھم في النھایة لذا فإن أھم ما یمیز جریمة اإلبادة عن طریق فرض 
أحوال معیشیة من شأنھا أن تؤدي إلى ھالك جزء من السكان، عدم اشتراط وجود نتیجة جرمیھ لیصبح بذلك 

ً إثبات أن من شأن األفعال للمحكمة مسائلة عن الجریمة إثبات وجود قتلى من السكان المدنیین بل سیك ون كافیا
المرتكبة التسبب األكید بالموت خالل مدة زمنیة بدل الموت السریع، األمر الذي ینتج عنھ صعوبات ذات صلة 
بإثبات العالقة السببیة بین الظروف المستحدثة التي أخضع لھا السكان وبین النتیجة المحققة األمر الذي یدفعنا إلى 

اط فرض األحوال المعیشیة معینة كجریمة إبادة كأساس للمسائلة في حال تشكیلھا لخطر حال التساؤل حول اشتر
على حیاة السكان المدنیین، وبأخذ بمفھوم اإلبادة بفرض ظروف معیشیة كفیلة بتحققھا من شأنھا أن توسع من 

ساسي عن ذكرھا كما نطاق جریمة اإلبادة لتشمل بذلك حالة الحصار االقتصادي التي غفل واضعو النظام األ
ً األعمال العسكریة التي تستھدف تدمیر البنیة التحتیة ومقدرات الدول االقتصادیة وكذا تلویث البیئة  تشمل أیضا
كاستخدام أسلحة الدمار الشامل، كما أن ھذا المفھوم الواسع غیر المقید من شأنھا أن تساعد على إدراج جرائم 

ً بدلأخرى تتصف بالخطورة والشدة على حی  اة عدد من السكان المدنیین كاستخدام األغذیة المحورة وراثیا
األسلحة الحربیة في تحقیق اإلبادة وحتى وإن تطلب ذلك فترة زمنیة أطول من النتائج المحققة باألسلحة من قتل 

  مباشر.  
جنائیة الدولیة، : الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الد/سوسن تمر خان بكة –

  .329، 326ص ص –المرجع السابق
: حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة (الجریمة، آلیات الحمایة)، دار الفكر د/ سامح جابر البلتاجي –

 .12، 11ص ص –، مصر2006الجامعي، بدون طبعة، 
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ھذا الھجوم وتأثیراتھ على السكان  أثناء ارتكابھ لمثل تلك التصرفات المنطویة تحت

اإلبادة في فرض  غایة من حصر جریمةاألمر الذي دفعنا إلى التساؤل حول ال المدنیین

یصعب على الضحیة التعامل معھا أو تحملھا في ارتكاب  التي الظروفمن جملة 

 دون أن ترتكز الجریمة على تحقق النتیجة المرجوة من الفعل أال وھي اإلبادة الجریمة

  التي یعد القتل فیھا أقرب إلى األسالیب.

تكب الجاني لعملیة القتل الجماعي وتعتمد ھذه الجریمة في قیامھا على ار 

بذلك جریمة اإلبادة في طیاتھا  حمللت ،النطاق لمجموعة من المدنیین عبر ھجوم واسع

ھا على تحققالتي تعتمد في  جریمة القتل العمدو ذات الركنالقتل الجماعي حال تحقق 

ً أو أكثر إال أن الركن المعنوي لجریمة اإلبادة الجماعیة قد ، إنھاء الجاني لحیاة شخصا

ثارت في تحدید الركن العدید من االشكاالت مشابھ لتلك التي ومازال إلى اآلن أثار 

ً المعنوي لجریمة القتل العمد خاصة عند تحقق اإلبادة عن طریق القتل الجماعي،  نظرا

للطبیعة الخاصة أن لجریمة اإلبادة من الوجوب االكتفاء بالقصد االحتمالي خاصة بالنسبة 

        .)1( ظروف تستحیل معھا الحیاة تھیئلإلبادة عن طریق 

ً. الجرائم الماسة بالسالمة الجسدية لألشخاص   .ثانيا

الحروب من بین ال یعد القتل وما ینجر عنھ من إبادة جماعیة للكائن البشري أثناء   

أھم وأفظع الجرائم، بل یوجد إلى جانبھا نوع أخر من الجرائم التي تطال السالمة الجسدیة 

ً أو أن یتعرض المعني لالغتصاب أو إلى العنف  ،لألشخاص كأن یتعرض للتعذیب مثال

ً بشھادة النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من بیم أخطر  ،الجنسي الذي یعد أیضا

رائم المرتكبة ضد اإلنسانیة، وھذا بسبب ما تخلفھ ھذه الجرائم من تبعات جسدیة الج

من الزمن، لذى كان من المھم  على الضحیة والمجتمع والتي قد تظل لفترة طویلة ،ونفسیة

                                                             
ص ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقأ.د/سھیل حسین الفتالوي –)1(

179،181         .  
: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –

 .329ص –المرجع السابق
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من أجل معرفة تكون أكثر من سطحیة عن  ،كان التطرق إلى ھذا النوع من الجرائمبم

  الموضوع وفق العناصر التالیة.

  التعذیب.جرائم . 1

فحسب من قد یجسد أعلى صور اإلبادة الجماعیة للجنس البشري لیس القتل العمد   

 )1(ومن بین تلك الصور نجد التعذیبعند ما یستعمل على نطاٍق واسع وفق نسق ممنھج 

إبادة جماعیة قد تؤدي إلى ضرر فادح یحقق الذي یعد من بین الطرق التي وإن استعملت 

ذیب التي تطال اإلنسان وقد حرم القانون الدولي جمیع صور التع، )2(والعقلتطال الجسد 

" 3الذي نص في المادة " ،بدًء بإعالن العالمي لحقوق اإلنسانالمواثیق الدولیة  جل في

على السالمة البدنیة،  بعد أن مجد االعالن الحق في الحیاة لكل إنسان لینص فیما بعد

التي حظرت تعریض أي إنسان للتعذیب وال للعقوبات أو " 5لتلیھا فیما بعد المادة "

ً العھد )3( المعامالت القاسیة أو الوحشیة أو الحاطة بالكرامة اإلنسانیة ، كما منع أیضا

ً 7في مادتھ " ،الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة للتعذیب أو  " أن یكون اإلنسان محال

ً ألیة تجربة طبیة ال إنسانیة أو موضوعلعقوبات لرضة أو أن یكون ع ،القاسیةالمعاملة  ا

  .)4(أو علمیة دون رضاه الّحر

                                                             
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة  " من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من1عرفت المادة " –)1(

ً بشخص ما  ً یلحق عمدا ً كان أم عقلیا أو المھنیة إذ یقصد "بالتعذیب كل عمل ینتج عنھ ألم أو عذاب شدید جسدیا
بقصد الحصول على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبتھ على عمل ارتكبھ أو یشتبھ في أنھ ارتكبھ ھو أو 

تخویفھ أو إرغامھ ھو أو أي شخص ثالث، أو عندما یلحق مثل ھذا األلم أو العذاب ألي سبب من  شخص ثالث أو
ً كان نوعھ، أو یحرض علیھ أو یوافق علیھ أو یسكت عنھ موظف رسمي أو أي  األسباب یقوم على التمییز أیا

قانونیة أو المالزم  شخص آخر یتصرف بصفتھ الرسمیة ویستثنى من ذلك األلم أو العذاب الناشئ عن عقوبات
  لھذه العقوبات أو الذي یكون نتیجة عرضیة لھا.       

، اعتمد من اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھنیة –
  .290 ،289ص ص – 1984كانون األول/دیسمبر  10بتاریخ  93قبل الجمعیة العامة في الجلسة العامة 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/455/23/IMG/NR045523.pdf?OpenElement 

 .167ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقأ.د/سھیل حسین الفتالوي  –)2(
: حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة (الجریمة، آلیات الحمایة)، المرجع د/ سامح جابر البلتاجي –)3(

  .25، 24ص ص –السابق
  ، الجمعیة العامة، المرجع السابق.1948 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام –

–http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop  
  .4ص –، الجمعیة العامة، المرجع السابقاسیةالعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسی –)4(

–http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf  
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من بین أكبر االنتھاكات التعذیب اعتبر  ،ظھور القانون الدولي اإلنسانيعلى إثر و

لذا ال یجوز التذرع بأیة  حقوق اإلنسان،لالتي تطال الكرامة اإلنسانیة والقانون الدولي ل

ً كانت سواء  ً بالحرب أو  ،أكانت ھذه الظروف حالة حربظروف استثنائیة أیا أو تھدیدا

عدم استقرار سیاسي داخلي أو أیة حالة من حاالت الطوارئ العامة األخرى كمبرر 

للتعذیب، كما ال یجوز التذرع باألوامر الصادرة عن موظفین السامین أصحاب الرتب 

اتفاقیة مناھضة  " من4ولھذا نصت المادة "العلي أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذیب، 

على وجوب ضمان الدول  ،التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة

وأن تجعل  ةجنائیال ، بموجبھا قوانینھاجرائمكجمیع أعمال التعذیب  فنصاألطراف أن ت

  .)1( وطبیعة تلك األفعال المجرمة بشكل یتناسبمستوجبة العقاب  منھا جرائم

واعتبرتھ  ،المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع التعذیب" 3كما أوردت المادة "

إضافة إلى ذلك عرف النظام  ،من االفعال المحظور اتیانھا من قبل األطراف المتحاربة

األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التعذیب، واعتبره تعمد إلحاق ألم شدید أو معاناة شدیدة 

 ً ً أو عقلیا نھا استثنت أال إأو سیطرتھ  اف الجانيبشخص موجود تحت إشرسواء بدنیا

الركنین  ترتكز جریمة التعذیب علىو، )2( عن عقوبات قانونیة والمعاناة الناتجة اآلالم

ً وقبل كل شيء المادي والمعنوي وقبل ذلك یشترط ركن اإلشراف  ب توفرووج أوال

وفق ما وورد في المادة  ضحیة لدى المتھم وسیطرتھالد اجوتالذي یستوجب والسیطرة 

                                                             
ً ونص المادة " –)1( " 12تعمل الدول األطراف في االتفاقیة الخاصة بمناھضة التعذیب وكذا المعاملة القاسیة عمال

ونزیھ كلما وجدت أسباب معقولة تدعوا إلى االعتقاد بأن على ضمان قیام سلطاتھا المختصة بإجراء تحقیق سریع 
ً من أعمال التعذیب قد ارتكبت في أي من أقالیم الخاضعة لوالیتھا القضائیة، ولتالفي ذلك تلتزم الدولة  عمال

ً ونص المادة " " في أن تبقي المحتجز رھن االستعراض المنظم لقواعد االستجواب وتعلیماتھ 11الطرف عمال
وممارساتھ، وكذلك الترتیبات المتعلقة بحجز ومعاملة األشخاص الذین یتعرضون ألي شكل من أشكال  وأسالیبھ

التوقیف أو االعتقال أو السجن في إقلــیم یخضع لوالیة الدولة الطرف الفضائیة من أجل منع وقوع حاالت 
إن حدثت في قائمة الجرائم  " من أن تدرج مثل ھذه الجرائم8التعذیب، على أن تتعھد الدول بموجب المادة "

  القابلة للتسلیم في أیة معاھدة لتسلیم المجرمین.
، الجمعیة اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھنیة –

  .291ص –العامة، المرجع السابق
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/455/23/IMG/NR045523.pdf?OpenElement 

  .7ص –، األمم المتحدة، المرجع السابقنظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  –)2(
–http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf  
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 لیصبح بذلك مفھوم التعذیب ال یرتبط بشكل مباشر وفداحة الفعل المرتكب ،)1(ھـ"/7/2"

بل على قدر ما قد یتركھ الفعل من آثار على الضحیة التي یصاحبھا الشعور المستمر 

  .باأللم والمعاناة الجسدیة والنفسیة

جد ما یمنع من یوال  في أنھ " من اتفاقیة مناھضة التعذیب7ذھبت المادة " كما 

فر النیة في اتوشریطة  عن تقدیم الخدمة وتوفیر الرعایة االمتناعب ،والمعاناة تحقق األلم

ً، وھذا ما و ھالنتیجة الجرمی إحداث إدراك المعني لتبعات االمتناع عن القیام بواجبھ عمدا

كما أن عملیة ، )Celebici(أكدت علیھ المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا في قضیة 

، أما النتیجة حصر األفعال والصور التي تجسد االمتناع لیست باألمر السھل والھین

لذا كان من المھم بما كان تجریم  ،ةالمعاناة الشدیدوة من التعذیب ھي تحقق األلم المحقق

التي یمكن أن تعایشھا الضحیة أو  ،الفعل والعمل على وقفھ بغض النظر عن مدة المعاناة

  .ھالضرر الذي قد تخلف نسبة

والمعاناة المتصلة نوع األلم  ید معیار الشدة المطلوبة وكذالذا كان من الواجب تحد

ة الجنائیة الدولیة التي عملت على حصر توجھ العام للمحكممما یخدم  ،بجرم التعذیب

شریطة أن ال تكون تلك اآلالم والمعاناة اختصاصھا الموضوعي على أخطر الجرائم، 

ً الشدیدة نتاج إال أن ھذا المفھوم ال یزال غامض  ،عقوبات مشروعة أو مالزمین لھال ا

وبات الجسدیة وكذا فتح المجال لالنتقاد والتشكیك في مدى مشروعیة العقی مما ،المعالم

في اتفاقیة ة النص على العقوبات القانونین كما أعقوبات اإلعدام ذات الطابع الدیني، 

مما یجعل  ،یجب أن تكون متوافقة فیما بین القوانین الوطني والدولیة ،مناھضة التعذیب

من عملیة الحكم على مدى مشروعیة العقوبة من دون أن تكون ھناك إشارة إلى المعاییر 

  .الدولیة

                                                             
، عذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھنیةاتفاقیة مناھضة الت –)1(

  .291ص –الجمعیة العامة، المرجع السابق
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/455/23/IMG/NR045523.pdf?OpenElement 

النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة،  : الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكامد/سوسن تمر خان بكة –
  .342ص –المرجع السابق
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ً لعقوبة قانونیة ھو الغایة من اإلیالم التي  أما تحقیق عنصر المعاناة تطبیقا

لذا كان من الواجب على المحكمة الجنائیة  ،لجانيالشعور بالذلة والمھانة ل یصاحبھا

وإال  ،للعقوبة المرافقالطبیعي  كد من أن نسب األلم والمعاناة لم تتجاوز حدھاالدولیة التأ

سیاسة یكون ھناك ھدف منشود من انتھاج  على أن ،الال إنسانیةت في خانة األفعال صنف

 من أالم ھیسبب الجاني لیدرك ما قد عنصر العلم واإلرادة لدىشریطة توفر  ،التعذیب

غالب ما تتمحور  والتي ،ھنتیجة الرتكابھ الفعل أو امتناعھ عن ومعاناة شدیدة لضحایاه

ج وواضح الذي بشكل كلي أو جزئي وفق نمط سلوكي ممنھة معین حول إھالك جماعات

        .)1( لضحایاقد یتحقق عن طریق ھالك ا

  .جرائم االغتصاب والعنف الجنسي. 2

ً بالنساء   ً من األطفال إلى الشیوخ مرورا التي  ،دائم ما یكون للحروب ضحایا بدءا

ً ما تكون عرضة لشتى الجرائم  وأبرزھا وكرامتھن  ھنالماسة بشرف تلك من بینھاغالبا

ً ما یصاحبھا ضرٌر جسدي یتبعھ أذن نفسي یحرمھا من ، االغتصاب ھذه الجریمة غالبا

ً  االندماج وأكبر مثال على خطورة مثل ھذه  رغم كونھم ضحایا ال جناة، على ،إجتماعیا

كوسیلة من وسائل التطھیر االغتصاب استخدم  ما حدث في یوغسالفیا إذ ،الجرائم

 مما استدعي التي تطال األطفال والرجال، الشاذةإضافة إلى الجرائم الجنسیة  ،العرقي

من  یتجزأجعلھا جزء ال العمل الحثیث من أجل وضع نھایة الرتكاب مثل ھذه الجرائم و

  .إنسانیةالجرائم الال

ً ما تنظر طراف المتحاربة فاأل حضارة مجسد الرئیسي لالإلى المرأة على أنھا غالبا

ً فوجعلھا ھد ،دووثقافة الع ً  عسكریا ا ً لھاما یعد نوعا أن بمجلس األمن  قد اعترف، وتدمیرا

التي تطالھا ید األذى خالل  ،رلنساء واألطفال یعدون الفئة األكبالمدنیین وباألخص ا

أن الدول المتنازعة وكذا  تثبتأ والسوابق التاریخیةالحروب والنزاعات المسلحة، 

ً مالمسلحة، الجماعات ا لجنسي تستھدف النساء بجعلھن عرضة لالغتصاب والعنف ا غالبا

                                                             
  .178ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقد/ سھیل حسین الفتالوي  –)1(

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/ سوسن تمر خان بكة –
 .358، 356ص ص –المرجع السابق



  ونظم إدارتها بما يكفـل المتابعة الجزائية. لحل النزاعات الدوليةالتدابير االتفـاقية الرامية    الباب الثاني:
  المسلحة. الجهود الدولية االتفـاقية الناظمة للنزاعات الفصل الثاني:

347 

 

أجل ومن ، )1( من بین األھداف التي تتأثر بتبعات النزاعات المسلحة ،لتصبح بذلك النساء

 اتفاقیة الھاي أن غیاب النص على االغتصاب بما في ذلك الجرائم الجنسیة اتاعتبارھذا 

" من 46إال أن المادة " تكن محٍال للحظر،حوال أنھا لم األأي حال من ال یعني ب ،األخرى

 حترام شرف األسرة وحقوقھا ضمنت على وجوب اأكد، 1907اتفاقیة الھاي لعام 

  .)2( االلتزام بالمبادئ والقوانین اإلنسانیة وما یملیھ الضمیر العام

 إال أن ،وعلى الرغم من غیاب تصنیف ثابت لمثل ھذه الجرائم في الشق الجنائي

ً لأصبحت  ال ینفي أنھا اذھ ً ملزما ً دولیا حتى من غیر األطراف في لدول جمیع اعرفا

لم تأتي صراحة على ذكر  1949جنیف األربع لعام  كما أن اتفاقیات اتفاقیة الھاي،

وبشكل إنما نستشف ذلك كأحد االنتھاكات الجسیمة للقانون الدولي اإلنساني  ،االغتصاب

یب واالعتداء على والتعذ، ذات العالقة " المشتركة3المادة "من البنود الواردة في ضمني 

وكذا التشویھ بما في ذلك المعاملة القاسیة إضافة إلى االعتداء  ،البدنیة الحیاة والسالمتھ

" 27نصت مادتھا " إال أن اتفاقیة جنیف الرابعة ،لمعاملة المھینةعلى الكرامة الشخصیة وا

االعتداء على شرفھن بجعلھن عرضة لالغتصاب  نیبھنوتج ،على وجوب حمایة النساء

  .)3( حملھن على الدعارة بأن تھتك أعراضھنو

على  1977وقد حث البرتوكول اإلضافي األول الملحق التفاقیة جنیف لعام    

على  ،"76أكدت المادة " وفي ذلك جنسھنطبیعة و تتالءممعاملة خاصة  ،معاملة النساء

وتجنیبھن  ،الالزمة وجعلھن موضع احترام خاصوجوب تمتع النساء بالحمایة 

ً للكرامة الشخصیة كما أن ، )4( االغتصاب وإكراھھن على الدعارة الذي یعد انتھاكا

                                                             
، 236ص ص  –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي –)1(

239. 
، مركز المعلومات للجنة 1907أكتوبر  18، الھاي االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة –)2(

         الدولیة للصلیب األحمر.     
  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm– 

، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، المرجع اتفاقیة جنیف الرابعة لحمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –)3(
  السابق.

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
  ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، المرجع السابق.                  1977البرتوكول األول اإلضافي إلى اتفاقیة جنیف  –)4(

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm                                    
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حترام االشخاص ا أكد على وجوب" ھـ 4/2في مادتھا "البرتوكول اإلضافي الثاني 

األطراف على التي یلتزم  الضمانات األساسیة من بینواعتبارھا  ،وشرفھم ومعتقداتھم

خاص المعاملة المھینة  الشخصیة وبوجھٍ  لى جانب ضمان عدم انتھاك الكرامةإ ،كفالتھا

على الدعارة تحت اإلكراه أو أي  أو حمل الضحیةكاالغتصاب  ،من قدر اإلنسان ةاطحوال

  .)1( نتصرف من شأنھ أن یخدش حیائھ

 كل من میثاقيغیر أن العالمیتین أفظع الجرائم الجنسیة  وقد شھدت الحربین

ً لمثل ھذه الجرائم غیرلم یأتي على  ،نورمبورغ وطوكیو أن ھذا لم یمنع  ذكر تصنیفا

 )Nanking(مجزرة  ائعوقاالغتصاب والعنف الجنسیة، عن محكمة طوكیو من تجریم 

إال أن المالحظ أن  ،بالصین التي شملت الكثیر من حاالت االغتصاب المصحوب بالقتل

ً كدلیل یثبت الجرم  ،جرائم العنف الجنسيكلتى المحكمتین لم تأخذ ب قابل ألن یكون محال

 ،تخدم عملیة تجریم للعنف الجنسي اعتد بھ كسابقة قضائیة یمكن أن بللحكم نھائي، 

ووضع أشیاء في  والتي شملت إضافة لالغتصاب أفعال التعریة القسریة والتعقیم

والتي صیغت أثناء المحاكمة تحت  وكذا التشویھ الجنسي ،)2( للضحایا لتناسلیةااألعضاء 

  .)3( إنسانیةالالمصطلح وغیرھا من األفعال 

                                                             
، المتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر 1977 البرتوكول الثاني اإلضافي إلى اتفاقیة جنیف لعام –)1(

  الدولیة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر، المرجع السابق.
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm 

ً یجیز  –)2( ً تشریعیا صنف التعقیم القسري في كونھ جریمة إبان الحرب العالمیة الثانیة حین اصدر ھتلر مصا
التعقیم الوقائي لألشخاص المصابین باألمراض الوراثیة، ولخطورة ھذا الجرم تم اعتماده بین الجرائم ضد 

ة لحظة حرمان شخص أو أكثر من القدرة اإلنسانیة من قبل الوفود المشاركة في مؤتمر روما، وتثبت ھذه الجریم
ً أو نتاج عالج تم في إحدى المستشفیات تلقاه  ً طبیا ً مبررا البیولوجیة على اإلنجاب شریطة أن ال یكون سلوكا
ً من ھجوم واسع النطاق  المعني ولم یكن قد صدر بموافقة حقیقیة منھم، إضافة إلى ھذا أن یكون ھذا السلوك جزءا

دنیین بشكل ممنھجة شریطة أن یعلم الجاني أن ھذا السلوك جزء من ھجوم واسع النطاق، موجھ ضد السكان الم
غیر أن ھذا الجرم ال یتطلب استوفاء القصد الخاص لقیام الركن المعنوي لذا ال یعتبر ارتكاب الدولة لمثل ھذا 

ً على أساس أنھ اتخذ بسبب الفاقة مثل ما حدث في البیرو ما بین ً مبررا تعرضت خاللھا  2000- 1995 الجرم أمرا
  امرأة إلى عملیات تعقیم.   300 000ما یربوا عن 

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –
  .389، 387ص ص –المرجع السابق

–http://www.iccnow.org/documents/ElementsofCrimes_Arabic.pdf      . p.147 
  .237، 236ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي –)3(

سي للمحكمة الجنائیة الدولیة، : الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساد/سوسن تمر خان بكة –
 .367، 362ص ص –المرجع السابق
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ً إبان حرب اإلبادةغیر  ً خطیرا بیوغسالفیا  أن مثل ھذه الجرائم قد أخذ منعطفا

ام الجماعي وأم النساء بشكل كوسیلة للتطھیر العرقي، أین اغتصبتحیث أستخدم 

جرائم ضد الغتصاب ضمن ا الجرم المرتكب صنفوعلى الرغم من فظاعة الجماھیر 

أنھ لم یتضمن  ، إالمن نظام محكمة الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا "5" االنسانیة في المادة

 ،)1(الجنسیة اإلساءاتإلى جانبھ جرائم البغاء القسري وكذا الحمل القسري وغیرھا من 

إال أن إثبات  ،غلب الحاالت باعتباره جریمة من جرائم التعذیبوقد جرم االغتصاب في أ

ً وجود نزاٍع مسلح ً من المصاعب التي تتطلب قبال  ،وقوع مثل ھذه الجریمة ال یخلوا أبدا

في قیامھا على ركن مادي قائم على أساس االتصال الجنسي أو غیره من أشكال وتعتمد 

  .من االغتصاباالعتداء والتي تتعدى نتیجتھا قصد مرتكبھا 

النزاع الیوغسالفي أكثر وحشیة لدرجة حیث كانت عملیات االغتصاب في 

لیصبح بذلك جرم االغتصاب أقرب إلى التعذیب، إضافة إلى  ،التسبب بموت الضحایا فیھا

الذي یحمل  ،الركن انتفاء الرضا فعدم الرضا ھو الركن الذي تثبت فیھ جریمة االغتصاب

وذلك بالتھدید المباشر  ،باستخدام القوة أو حالة اإلكراه المعنوي اإلكراه الماديفي طیاتھ 

                                                             
لقد أعطي النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة والیة قضائیة على اإلبادة الجماعیة الجرائم ضد  –)1(

اإلنسانیة وجرائم الحرب، ورغم أن الرجال والنساء على السواء یمكن أن یتعرضوا لمعظم ھذه الجرائم لكن 
ا مثل الحمل القسري قاصر على النساء وحدھن، إضافة إلى جرائم أخرى مثل االغتصاب واالعتداءات بعضھ

" على األفعال الفردیة لجرائم 22/ب.8/2الجنسیة ترتكب ضد النساء بنسبة تفوق الرجال، حیث نصت المادة "
ل أخرى للعنف الجنسي التي االغتصاب واالستعباد الجنسي والدعارة القسریة والحمل القسري والتعقیم وأشكا

ً ألحكام المادة "   " المشتركة في اتفاقیات جنیف.3تمثل انتھاكا
وتنظر المحكمة في مثل ھذه الجرائم في كونھا جرائم حرب إذا ما ارتكبت في خضم صراعات مسلحة  

ً على األذى الجسیم الذي تتعرض لھ المرأة نتیجة لھا وألن ھذا األ ذى الجسدي والنفسي دولیة أو داخلیة، تأكیدا
ً عن ذلك الذي یتسبب بھ العنف الجنسي لوحده، إذ یعتبر إجبار المرأة على  ً ونوعا الذي تحدثھ الجریمة یختلف كما
ً في أشد صوره وعلى ھذا تستحق ھذه الجریمة الخطیرة محاكمة وعقوبة  ً نتیجة الغتصاب تعذیبا أن تحمل طفال

ً بنیة التأثیر على تكوین العرقي ألي مجموعة من المجموعات منفصلة، إذ تحبس الضحیة أو أكثر تم تحب یلھا قسرا
ً للقانون الدولي، إضافة إلى وجوب صدور ذات السلوك ا ً جسیما  لمجرم على نطاق واسعالسكانیة مما یعد انتھاكا

یكون فیھ الجاني على علم بأن سلوك ھذا الفعل یعد إال جزًء من ھجوم واسع النطاق أو منھجي ضد  وممنھج
  السكان مدنیین.

 IORضمان العدالة للمرأة، رقم الوثیقة  7: المحكمة الجنائیة الدولیة، صحیفة الوقائع منظمة العفو الدولیة –
  .3، 1ص ص –2000أغسطس/آب  1بتاریخ  40/08/00

–https://www.amnesty.org/download/Documents/140000/ior400082000ar.pdf 
: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –

                                             .                                                                     387، 384ص ص –المرجع السابق
–http://www.iccnow.org/documents/ElementsofCrimes_Arabic.pdf      . p.147      
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للضحیة أو بأحٍد من المقربین إلیھ، إضافة إلى توافر عنصر العلم وإدراك الجاني فیما ھو 

، وما یمیز جرائم االغتصاب غیر رغبة الضحیة في ذلك مقبل علیھ من اتصال جنسي من

ً في كون  بقدر ما جاءت  لم تتوجھ إلى اشباع رغبتھ الجنسیةالجاني إرادة المرتكبة سابقا

ً إضافة إلى كونھ ایا وتعذیبھمالغرض منھ إھانة الضحعلى شكل سالٍح  وسیلة  انفسیا

ً إلى التطھیر العرقي     .)1(الھدف منھا ترویع السكان وصوال

ً: الجرائم الماسة بالحرية البدنية وكذا القـائمة على التمييز العنصري   .ثالثا

وذلك بسن كان لقانون الجنائي الدولي الدور الھام على حمایة حقوق اإلنسان   

من الضروري كفالة العقاب المطبق على الجاني نظیر انتھاكھ لحقوق اإلنسان، لذا كان 

ً لالسترقاق أو اإلبعاد أو التھجیر الحمایة  ً على كرامة اإلنسان من أن یكون محال حفاظا

، إضافة إلى جرائم )1(صور الماسة بالحریة البدنیة القسري الذي یعد صورة من

  .)2(االضطھاد وكذا الفصل العنصري

  .جریمة االسترقاق بما في ذلك اإلبعاد والتھجیر القسري. 1

التي تضرب جذورھا في التاریخ والتي  تعد مظاھر االسترقاق من بین األفعال  

 النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة وعرف، الغابرةعرفت إبان الحضارات 

و ھذه السلطات االسترقاق على أنھ ممارسة أي من السلطات المترتبة على الحق الملكیة أ

ً على شخص ما ، )2(االتجار باألشخاص والسیما النساء واألطفال ي ذلكبما ف جمیعا

                                                             
: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –)1(

 .377، 371ص ص –المرجع السابق
ً ما یتم االتجار باألطفال والنساء في إطار الجریمة المنظمة ولھذا تم النص علیھا في إطار البرتوكول  –)2( وغالبا

وبخاصة النساء واألطفال المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة  المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص،
الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والتي وضعت بغرض منع مكافحة االتجار باألشخاص مع إیالء اھتمام خاص 
للنساء واألطفال، وھذا بھدف حمایة ضحایا ذلك االتجار وتقدیم المساعدة الالزمة لھم مع احترام كامل لحقوقھم 

ً ونص المادة "   ".3اإلنسانیة وال یتأتى ذلك إال بتعزیز التعاون بین الدول األطراف على تحقیق تلك األھداف عمال
ویقصد باإلتجار باألشخاص وذلك بتجنید أشخاص أو نقلھم أو تنقیلھم أو إیواؤھم أو استقبالھم بواسطة 

الختطاف أو االحتیال أو الخداع أو استغالل السلطة التھدید بالقوة أو استعمالھا أو غیر ذلك من أشكال القسر أو ا
أو استغالل حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص لھ سیطرة على شخص 
آخر لغرض االستغالل والذي یشمل كحد أدنى استغالل لغرض الدعارة الغیر أو سائر أشكال االستغالل الجنسي 

ً، أو االسترقاق أو الممارسات الشبیھة بالرق أو االستعباد أو نزع األعضاء بحیثأو السخرة أو ا  =لخدمة قسرا
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ً بھ ً معترفا ً دولی وحظر االسترقاق أمرا استرقاق أو ثبت اتجاره ب كل من یقدم على قایعوا

، وعلى على إصدار تشریعات وطنیة تجرم ذات الفعل فیھا األطراف كما یلتزم ،بالرقیق

في ذات المجال إال أن المجتمع الدولي ال  ،الرغم من الكم الھائل من االتفاقیات الدولیة

  .)1( السلیم وأشكال االسترقاق المستحدثةامل یزال أمامھ شوط طویل ألجل التع

ً من سلطات  جبیاالسترقاق  ولتثبت أركان جریمة أن یمارس مرتكب الجریمة أیا

المتصلة بحق الملكیة على شخص أو زمرة من األشخاص عن طریق الشراء أو البیع أو 

والذي یرتكب كامتداد لھجوم  اإلعارة أو المقایضة كما یفرض علیھم حرمان للحریة،
                                                                                                                                                                              

ً ما = تكون فیھ موافقة ضحیة االتجار أو االستغالل المقصود المبین في الفقرة الفرعیة (أ) من ذات المادة وغالبا
  و إیواؤه أو استقبالھ لغرض االستغالل.         تكون إرادتھم مقھورة، كما یعتبر تجنید االطفال أو نقلھ أو تنقیلھ أ

، (المرفق الثاني) المكمل التفاقیة برتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال –
من جدول األعمال،  105األمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدورة الخامسة والخمسون البند 

A/RES/55/25  35، 34ص ص –، الجمعیة العامة، ھیئة األمم المتحدة2001جانفي  8بتاریخ.  
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/87/PDF/N0056087.pdf?OpenElement  

اتفاقیات وقد عقدت العدید من االتفاقیات الدولیة ألجل القضاء على جل مظاھر الرق واالستعباد فقد عقدت  –)1(
التي سبقت  1814ثنائیة صاغت ودرست موضوع الرق واالتجار بالبشر، كالتي عقدت بین بریطانیا وفرنسا لعام 

 ر بالبشر والتي حثت على قمع مثلوالتي اعترف فیھا بالطبیعة الجنائیة للرق واالتجا 1815تصریح فیینا لعام 
حقیق ذلك، وقد تال ھذا االعالن مماثل ھو فیرونا لعام ھذه الجرائم دون أن تأتي على ذكر الوسائل الكفیلة بت

التي تعد اتفاقیة أكثر  1890قصد قمع االتجار بالرقیق بإفریقیا ثم اتفاقیة  1841لتأتي فیما بعد اتفاقیة عام  1822
ً والتي قضت بفرض عقوبات وإجراءات قانونیة وعسكریة صارمة إلیقاف تجارة الرقیق، وفي عام   1926شموال

التوقیع على اتفاقیة االسترقاق والتي یحسب علیھا أنھا أول اتفاقیة یتم من خاللھا تعریف االسترقاق واالتجار تم 
  غیر المشروع بالبشر.

ً االسترقاق وممارسة شبیھة لھا  1956لتلیھا فیما بعد اتفاقیة تكمیلیة لسابقتھا لعام  والتي جرمت صرحتا
حار وكذا القانون الجوي وذلك بأن تمنع الدولة كل عملیات ذات العالقة ونقل لیمتد بذلك اثر التجریم إلى قانون الب

 ً العبید بواسطة سفنھا وطائرتھا كما تتعھد كل الدول الساحلیة على منع استخدام موانئھا من أن تكون موضوعا
الدول األطراف  ألعالي البحار أن تتخذ 1982-1958لنقل العبید إضافة إلى مطاراتھا، كما أنھا فرضت اتفاقیة 

كافة التدابیر الالزمة من أجل منع ومعاقبة مرتكبي جریمة االسترقاق كما نصت أن اإلنسان موضوع المتاجرة 
. ً   والرق أن لجؤه إلى السفینة تابعة لدولة الطرف یعد حرا

ة الذي نص على منع كافة مظاھر التمییز إضاف 1948إضافة إلى اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام 
ً ونص المادة " " عملیات االسترقاق واالتجار 4" منھ كما حظرت المادة "3إلى حق اإلنسان في الحریة عمال

" على 8الذي نص في مادتھ " 1966بكافة صوره، وتبعھ العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
بجمیع صوره كما ال یجوز إخضاع أحد عدم جواز استرقاق أحٍد كما تحظر المادة الرق واالتجار بالرقیق 

المعنیة  1929للعبودیة أو إكراھھ على أداء أعمال إلزامیة أو ما یعرف بالسخرة، كما نصت اتفاقیة جنیف لعام 
بمعاملة أسرى الحرب التي حظر السخرة واالستعباد عن طریق تحدید ساعات العمل أسرى الحرب كما 

النظام االساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على جریمة االسترقاق مع اشترطت لھم أجور لقاء عملھم، كما نص 
  تباین أركانھا بالتفصیل.

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –
  .404، 400ص ص –المرجع السابق

  .214، 211ص ص –عیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابق: جرائم اإلبادة الجماد/سھیل حسین الفتالوي –
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الجاني  لدى علممع توافر عة من األشخاص أتجاه مجمو ،واسع النطاق متناسق وممنھج

ً من  ولھذا اعتبر القتل جریمة الھدف  ،ممتد لذات الھجوم أن سلوكھ المرتكب یعد جزءا

االسترقاق فیقصد بھ وضع حٍد  اأم ،الوجود المادي إلنسان بوضع حٍد لحیاتھنھاء إمنھا 

والتي قد تستمر لمدة طویلة قد  ،لوجوده القانوني عن طریق االعتداء على حریتھ البدنیة

ال ینظر إلى نور الحریة إال بموتھ، ولتوفر عنصر القصد الجنائي یشترط في جریمة 

تشترط  كماففي مرحلة عرض االنسان للبیع كعبد  ،االسترقاق استیفاء شرط العلم واإلرادة

عن الجاني دون أن تكون ھناك حاجة إلى إثبات علم  لمحكمة قیام عنصر العلم واإلرادة،ا

من  ضحیتھستبقاء فر لدى المشتري القصد والنیة في اكما یجب أن تتو ،مصیر الضحیة

ً للسخرة  صبح بذلكلت غیر أمل في الحریة   .)1(في أغلب األوقات بالعمل القسريمحال

كما أنا أغلب النزاعات المسلحة بغض النظر عن طبیعتھا ما تحمل في طیاتھا   

ً للسكان  ً قسریا إذ تعد من بین  ثر على جغرافیا التوزیع السكانيمما یؤ ،المدنیینتھجیرا

وأبرز دلیل على ذلك ما وقع إبان التي یرجى تحققھا من النزاعات المسلحة  ،الغایات

غیر إضافة إلى التھجیر الحاصل بفلسطین المحتلة مقابل توطین من  ،العالمیتین ینالحرب

الكروات مع نھایة القرن العشرین على  من فضائع لمسلمینالسكان األصلیین، وما كابده ا

ً ألبشع صور  ،أیدي الصرب بیوغسالفیا وما صاحبھ من تھجیر قسري وإبعاد تجسیدا

ن في كل من العراق وسوریا باألخص وھذا النوع من الجرائم قائم اآل التطھیر العرقي،

ً لیة فارین من الحرب األھالوما نتج عنھا من أفواج ھائلة من المدنیین  ً وخارجیا   .داخلیا

ً  ،والمالحظ أن ھذا النوع من الجرائم قد صاحب ّجل المواثیق الجّنائیة الدّولیة بدأ

ً إلى النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي اعتبرت من میثاق نورمبورغ  وصوال

ي التي طالت مسلم ،أثناء محاكمة مجرمي یوغسالفیا عملیات النقل واإلبعاد القسري

كما عمدت لجنة البوسنة إلى مناطق أخرى داخل البالد في كونھا جرائم تستوجب العقاب، 

، في جریمة اإلبعاد القسري أثناء تعریفھا للجرائم ضد اإلنسانیةرصد القانون الدولي 

والتي أقرنت جریمة  ،1954مسودة الجرائم المخلة بسلم البشریة وأمنھا لعام ل صیاغتھا

                                                             
: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة – )1(

 .406، 404ص ص –المرجع السابق
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لقي ھذا المنظور التأیید من قبل المحكمة ، و1996بجریمة النقل القسري لعام  اإلبعاد

" التي صاغت /د7/2وبالضبط نص المادة " ،في نظامھا األساسيالجنائیة الدولیة 

اعتبرت فیھا أن إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ھو  ،العنصرین في جملة واحده

 ً وذلك بالطرد أو بأي فعل  ھاقطنون بنطقة التي یمن الم ،نقل األشخاص المعنیین قسرا

  .)1( قسري آخر دون مبررات یسمح بھا القانون الدولي

أو  ،من قبل الجانيل الضحایا یرحت ویبرز أول ركن لجریمة اإلبعاد القسري في

ً إلى دولة أخرى أو مكان آخر بشكل ال یقرهینقل شریطة أن یكون  ،القانون الدولي وا قسرا

دة ت الماأت وقد ،الترحیلعلى أساسھا  تام بالظروف الواقعیة التي تقرر الجاني على علم

لذى كان لوجود النقل القسري أو عن  ،الجبریة على ذكر النقل" من النظام األساسي 7"

كركن تتحقق بھ جریمة اإلبعاد  ،الواجب توفرھااألساسیة  وسائلطریق اإلكراه من بین ال

شمل الجریمتین على عنصر اإلكراه، كما قد یكتفى بالدفع المدنیین إلى الرحیل دون وت

حثھم المباشر لالنتقال باستخدام القوة والشواھد الدولیة عدیدة في أو ب معینة، للوجھة تحدیدٍ 

لإلبعاد أو النقل القسري كونھما من كما یستوجب استیفاء الركن المعنوي ھذا المجال، 

ً  الجاني شریطة أن یكون ،اإلنسانیةالجرائم ضد  بما یترتب عن فعلھ المرتكب من  ملما

أو سواء أكان ھذا االنتقال داخل البالد  ،إكراه مجموعة من األشخاص إلى االنتقال

أن أغلب المواثیق الدولیة وعلى رأسھا النظام األساسي للمحكمة الجنائیة  خارجھا، غیر

لعودة للوطن غفلت على ذكر عنصر إعاقة ال القسري عریفھم لإلبعاد والنقفي ت ،الدولیة

    .)2(لیتحقق بذلك الغایة من التھجیر

  .العنصري جرائم االضطھاد والتمییز. 2

 ،في أعقاب الحرب العالمیة األولىف ضطھاد إحدى صور التمییزتعد جریمة اال  

مثل ما كان في  ،وضع نظام خاص یعنى بحمایة األقلیات من أن تكون عرضة لالضطھاد

                                                             
  .7ص –السابق، األمم المتحدة، المرجع نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة –)1(

–http://legal.un.org/icc/statute/arabic/rome_statute(a).pdf  
: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –)2(

  .446، 442ص ص –المرجع السابق
 .  226، 225ص ص –ضد اإلنسانیة، المرجع السابق: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم د/سھیل حسین الفتالوي –
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وكذا اتفاقیة األقلیات التي عقدت بین بین النمسا والمجر وبلغاریا وتركیا،  معاھدة الصلح

ھذا الموضوع لم یرد ذكره  ، إال أنبولونیا وتشیكوسلوفاكیا ویوغسالفیا ورومانیا والیونان

ً عامة متاص التي ،لحرب العالمیة الثانیةاعقب في   اإلنسانة وحقوق صلغت بعدھا حقوقا

  .)1(العامي لحقوق اإلنسان اإلعالنوأھمھا  الحمایة لألقلیات واألغلبیة على حٍد سواء تكفل

إضافة إلى االتفاقیة الدولیة المعنیة بالقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري 

كما أشارت االتفاقیة الدولیة لألمم المتحدة لشؤون الالجئین المعقودة عام  ،1965لعام 

 لمصطلح إالا وعلى الرغم من عدم صیاغة تعریف واضح لذاتإلى االضطھاد،  1951

واعتبرتھ منافي للقیم اإلنسانیة مثل اتفاقیة القانون الجنائي  ھتحظر ،أن المواثیق الدولیة

 بشكل ضمني في نص قامت بتجریمھة االبادة الجماعیة التي واتفاقی ،الدولي لحظر التمییز

 االضطھاد في عملیة التمییز في ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعیة تحصرالتي  ،"2" ةدامال

كما ھو  ،)2( لجماعة قومیة أو اثنیة أو عنصریة أو دینیة بقصد التدمیر الكلي أو الجزئي

ً في اتفاقیات جنیف لعام  االضطھاد على أساس  جرم التي أوردت ،1949الحال أیضا

  .)3( من أشخاص االتفاقیةمن ھم تحت سلطتھا الدولة معاملة التمییز في 

                                                             
" منھ على أن "لكل فرد الحق في أن یلجأ  إلى بالد أخرى أو یحاول االلتجاء إلیھا 14حیث نصت المادة " –)1(

ً من االضطھاد".   ھربا
  ، الجمعیة العامة، المرجع السابق.1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام  –

–http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop 
  ، الجمعیة العامة، المرجع السابق.اتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا –)2(

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm  
بالقوات المسلحة  " من اتفاقیة جنیف األولى المعنیة بتحسین حال الجرحى والمرضى12ففي نص المادة " –)3(

في المیدان، التي نصت على ضرورة التزام الدول األطراف في أن تضمن معاملة إنسانیة لكافة من ھم تحت 
سلطتھا من أسرى دون أن یكون ھناك أي تمییز على الجنس أو العنصر أو الجنسیة أو الدین أو آلرائھم السیاسیة، 

تعلقة بتحسین حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في ھي نفسھا المادة في اتفاقیة جنیف الثانیة الم
  البحار.

" من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة األسرى القائمة على أساس مبدأ المساواة 16كما نصت المادة "
دون أن یكون ھناك تمییز ضار على أساس العنصر أو الجنسیة أو الدین أو اآلراء السیاسیة أو أي معیار مماثل، 

التي تنص على الحمایة العامة للسكان للبلدان  " من اتفاقیة جنیف الرابعة في بابھا الثاني13إضافة إلى المادة "
المشتركة في النزاع من بعض عواقب الحرب، دون أي تمییز مجحف بغرض تخفیف المعاناة الناجمة عن 

، التي نصت على التزام 1949" المشتركة بین اتفاقیات جنیف األربع لعام 3الحرب، دون أن نغفل عن المادة "
في أن یعامل األشخاص من غیر المشتركون في النزاع بما في ذلك أفراد القوات  الدول األطراف أثناء النزاع

                                                                        المسلحة معاملة إنسانیة دون أي تمییز ضار. 
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 ، في1973لعام والمعاقبة علیھا الفصل العنصري  اتفاقیة قمع جرائمكما نصت 

، أما )1( أن الفصل العنصري من الجرائم ضد اإلنسانیة أجمعت على طراف فیھااألأن 

جماعة من االضطھاد كل حرمان فقد أعتبر  األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظام 

ً من الحقوق األساسیة  ،السكان ً وشدیدا  بما یخالف القانون الدولي بسببحرمانا متعمدا

أو ثقافیة  أثنیة أو عرقي أو قومي أو ھویة أولئك المجموعة، مستھدفة إیاھم بسبب سیاسي

وأھداف القانون الدولي متصلة أو ذات الصلة بالجنس أو ألي سبب یتعارض  ،أو دینیة

ً واألفعال المشار إلی على أن یحقق ، اختصاص المحكمةخل اد أو صنفت كجرائم ،ھا سابقا

ي " من النظام األساسي ف7/1المادة " لمنصوص علیھا فيالفعل المرتكب إحدى الجرائم ا

شریطة أن یدرك الجاني  ،طائفة معینة من السكاند ض إطار ھجوم واسع النطاق موجھ

من ھجوم واسع النطاق أو أن ینوي أن یكون ھذا  یتجزأأن سلوكھ ھذا یعد جزء ال 

ً من ذات الھجوم الممنھج   .)2( السلوك جزءا

ً افقد  )Apartheid( يأما جرائم الفصل العنصر   لقسط الوفیر من نالت ھي أیضا

التي تطرقت إلى جرائم االضطھاد والفصل  حقوق اإلنسان، من خالل مواثیق االھتمام

غت المواثیق الدولیة في وقد صاالجرائم ضد اإلنسانیة  التي اعتبرت ضمن ،العنصري

القائم على یز في الحقوق والحریات التي حظرت التمی ،حقوق اإلنسانب القواعد المتصلة

" 2فالمادة "بدًء من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان و الجنس أو العنصر، أأساس العرق 

ة الحقوق والحریات الواردة في اإلعالن أن لكل إنسان الحق في التمتع بكاف ،أكدتمنھ 

                                                             
" من 2ل العنصري لتلیھا المادة "" من اتفاقیة قمع وعقاب الفص1ھذا ما صاغتھ الفقرة األولى من المادة " –)1(

ذات االتفاقیة معرفة لتلك الممارسات المتعلقة بالفصل العنصري من عزل وتمییز، والتي تشمل سیاسات 
وممارسات العزل والتمییز العنصریین المشابھة لتلك التي تمارس في جنوب إفریقیا من األفعال الالإنسانیة اآلتیة 

یمنة فئة عنصریة من البشر على أیة فئة عنصریة أخرى من البشر واضطھاد المرتكبة لغرض إقامة وإدامة ھ
  إیاھا وفق طرق ممنھجة نصت علیھا الفقرات الواردة في ذات المادة. 

 – The General Assembly: International Convention On The Suppression And 
Punishment Of The Crime Of Apartheid, 2185th plenary meeting, 30 November 1973. 
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/281/40/IMG/NR028140.pdf?OpenElement 

 .  283، 282ص –: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقد/سھیل حسین الفتالوي  –)2(
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" من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة 2كما صاغت المادة "دون أي تمییز ضار، 

  .)1( والسیاسیة

وأن تعمل على  ،الحقوق المعترف بھا فیھباحترام فیھ الدول األطراف تتعھد 

التدابیر التشریعیة  وبأن تتخذ كافة، ضاردون تمییز  ھم تحت والیتھاكفالتھا لجمیع من 

في التمتع بحمایتھ القانون دون أي تمییز  الناس سواسیة أمام لیصبح ،المالئمة لتجسید ذلك

ً ونص المادة " االتفاقیة الدولیة عالجت ھذا الموضوع كما  ،)2( " من ذات العھد26عمال

غیر أنھا اكتفت بحظر مثل تلك  ،1965للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري لعام 

تفاقیة الدولیة لقمع جرائم الفصل االتعد كما  ،االتصرفات دون أن تذكر أي تجریم لھ

 الجت موضوعمواثیق الدولیة التي عمن أھم ال ،1973لعام والمعاقبة علیھا العنصري 

ً ونص المادة " ،جریمة ضد اإلنسانیة اعتبرتھو الفصل العنصري " التي صنفت 1عمال

وقواعد  میثاقوعلى رأسھا مبادئ ال ،تلك األفعال على أنھا انتھاك لقواعد القانون الدولي

بنود المسؤولیة  الثانیة من نفس المادةكما صاغت الفقرة  ،حفظ األمن والسلم الدولیین

  .)3( الجنائیة الدولیة لألفراد وكذا المنظمات والمؤسسات المتھمة بذلك

                                                             
  ، الجمعیة العامة، المرجع السابق.1948 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام –)1(

–http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop 
 ، الجمعیة العامة، المرجع السابق.العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة –)2(

–http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf 
ة قمع والمعاقبة على جرائم الفصل العنصري إذ تشمل جریمة الفصل /أ"من اتفاقی2كما نصت المادة " –)3(

العنصري األفعال التي تندرج ضمنھا الحرمان القتل أو إلحاق األذى البدني والتعدي على كرامتھم وحریتھم، 
وجعلھم عرضة للتعذیب أو سجنھم أو تعریضھم لظروف معیشیة صعبھ تفي إلى الھالك البدني، اإلقصاء من 

كة السیاسیة أو اتخاذ تدابیر تشریعیة من شأنھا تقسیم السكان وفق معاییر عنصریة أو طائفیة أو بغرض المشار
اضطھاد منظمات أو أشخاص وحرمانھم من الحقوق والحریات األساسیة لمعارضتھم لممارسات الفصل 

ل التي تندرج في جریمة العنصري، والمالحظ أن القائمة الواردة في المادة الثانیة جاءت حصریة عادة لألفعا
ً لجمیع الممارسات العنصریة.  ً قانونیا   الفصل العنصري والتي اعتبرت تجسیدا

 3068، بموجب قرار الجمعیة العامة االتفاقیة الدولیة بشأن قمع جریمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبیھا –
  .1973نوفمبر  2، ھیئة األمم المتحدة، بتاریخ 2163)، الجلسة العامة 28- (د

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/278/38/IMG/NR027838.pdf?OpenElement 

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –
  .210، 206ص ص –المرجع السابق 
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 ً تفاقیة قد استبعدت ذات الجرائم الواردة من طائفة الجرائم الا أنوالمالحظ أیضا

" من النظام األساسي للمحكمة 7وقد أوردت المادة " یجوز التسلیم فیھاال التي  ،السیاسیة

ً تعریف، والتي صاغت الدولیة جریمة الفصل العنصريالجنائیة  ً  ا مما صیغ في  أكثر شموال

التي قیدت األفعال  ،ومعاقبة مرتكبیھاالفصل العنصري  ةماتفاقیة قمع جری " من2المادة "

ى أساس القمع بشكل ممنھج من القائمة عل تي ترتكب في إطار منظمة،ال الالإنسانیة

أما اشتراط ارتكاب الفعل في  ،ھماتعرقھم أو معتقد الختالفضد جماعة أخرى  طرفھم

في  تضیق مفھوم عنصر السیاسي، أنظل المنظمات أو المؤسسات القمعیة من شأنھا 

  .وفق منظور النظام األساسي كن الدولي في الجرائم ضد اإلنسانیةالر

مما یستبعد إمكانیة ارتكاب مثل تلك األفعال من قبل جماعات إرھابیة أو 

غیر ال تمارس سیطرة فعلیة على اإلقلیم إضافة إلى عنصر النتیجة الجرمیة  ،جماعات

باختالف األفعال المجرمة التي تدخل في تكوین الركن المادي واألمر عائد ھنا  ،مستقر

إال أن الركن المعنوي في جرائم الفصل العنصري قد  إلى الطبیعة الخاصة لھذه الجرائم،

" من اتفاقیة قمع جریمة 3باالعتماد على نص المادة " وھذا ،آثار الكثیر من الجدال

  .)1( كونھا لم تعتد بالدوافع الشخصیة لمرتكب الجریمة ،الفصل العنصري والمعاقبة علیھا

األمر الذي یثیر الكثیر من الغموض حول المراد من ذلك ھل ھو إزالة شرط 

عنصریة على فئة أخرى، والقاضي بإدامة الھیمنة لفئة لمرتكب الجریمة  ،القصد الخاص

ة كرسلى بإثبات أن الجماعة أو المنظمة، ملتكتفي بذلك المحكمة الجنائیة الدولیة ع

                                                             
قمع جریمة الفصل العنصري على أن " ثبوت المسؤولیة الجنائیة الدولیة  " من اتفاقیة3حیث نصت المادة " – )1(

ً كان الدافع على األفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقیمین في إقلیم الدولة  أیا
  التي ترتكب فیھا األعمال أو في إقلیم دولة أخرى:

" من ھذه االتفاقیة أو اشتركوا فیھا أو حرضوا مباشرة علیھا أو 2دة "أ/ إذا ارتكبوا األفعال المبینة في الما -
  تواطئوا في ارتكابھا. 

ب/ إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحریض أو التشجیع على ارتكاب جریمة الفصل العنصري أو تعاونوا مباشرة  -
  في ارتكابھا.                         

، بموجب قرار الجمعیة العامة، المرجع الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبیھا االتفاقیة الدولیة بشأن قمع جریمة –
  السابق.

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/278/38/IMG/NR027838.pdf?OpenElement  
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 مما یجعل مرتكب الجریمة جزء من النظام العنصري جھودھا ألجل تحقیق تلك الغایة،

لیصبح أمام المحكمة الجنائیة الدولیة عبء  المنتظر من الجرم، ائدبغض النظر عن الفو

كما تثبت القصد الخاص لمرتكب  ،ت القصد العام في إتیان مثل ھذه األفعال الالإنسانیةاثبا

الحفاظ على بقاء تلك المنظمات واألنظمة القمعیة ن أجل الجریمة التي عمل فیھا الجاني م

والذي یتأتى للمحكمة الجنائیة الدولیة إثباتھ من خالل استھداف تلك الجماعة العنصریة، 

" من اتفاقیة قمع جرائم الفصل و /2المادة "وبالعودة إلى المراد قمعھا وإبادتھا  ،العرقیة

العنصري تأكد على ذلك، قائمة على أساس حرمان ضحایاھم من الحقوق والحریات 

الضطھاد حتى من یعارض تلك  أسلوب تعتمده المنظمات واألشخاص باعتباره ،األساسیة

  .)1( السیاسة

لت الذي طا ،المسجلة على النظام العنصري بجنوب افریقیا وھذا ما تثبتھ الوقائع

حتى أصحاب البشرة البیضاء ممن عارضوا تلك السیاسة، مما یثبت أھمیة ضم مثل ھذه 

كما قد  ،الجرائم تحت مظلة الجرائم ضد اإلنسانیة التي تضاھي جرائم التطھیر العرقي

ا وقع في البوسنة والھرسك ومثل تؤدي إلیھا والسوابق الدولیة خیر دلیل على ذلك مثل م

في فلسطین المحتلة من قبل قوات االحتالل  1948ما ھو قائم إلى غیر الیوم منذ 

الصھیوني، وما یوجھھ الشعب الفلسطیني من معاملة ال إنسانیة تصل حتى درجة القتل 

من سیاسة منتھجة للفصل العنصري  الجدار الفاصل  إضافة إلى ما یبرزهوالتنكیل 

ً ضد المسلمین السنھ من قتل وتنكیل وتھجیر من قبل الطائفة  ،رائیلياإلس وما یحدث أیضا

  .)2( ةالشیعیة تحت رعایة النظام الحاكم بالعراق خاص

ً إلى جنب والوكمما یستوجب على ھیئة األمم الم   تالاتحدة العمل جنبا

اعتماد تدابیر أكثر فعالیة قصد وضع من أجل  وكذا المنظمات غیر الحكومیة المتخصصة

حٍد لوجھ الفصل العنصري وھذا ال یتأتى إال بالتدبر العلمي والبحث القانوني للوصول 

                                                             
  لعامة، المرجع السابق.، الجمعیة ااالتفاقیة الدولیة بشأن قمع جریمة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبیھا –)1( 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/278/38/IMG/NR027838.pdf?OpenElement 

: الجرائم ضد اإلنسانیة، في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، د/سوسن تمر خان بكة –)2(
 .521، 517ص ص –المرجع السابق
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إلى تدابیر أكثر فعالیة ألجل إنھاء مظاھر الفصل والقضاء علیھا، شریطة أن تلتزم الدول 

تزام الدقیق لباال سیة وذلكباحترام قواعد وأحكام حقوق اإلنسان وضمان الحریات األسا

     .)1( والمبادئ الواردة بھوكذا المیثاق  بأحكام اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

  

                                                             
 .288ص–: جرائم اإلبادة الجماعیة وجرائم ضد اإلنسانیة، المرجع السابقالفتالوي د/سھیل حسین –)1(



 
 خاتمة
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  خاتمة:

  

تعد االتفاقیات الدولیة بغض النظر عن التسمیة التي تحملھا أداة قانونیة بامتیاز   

لتلبیة متطلبات عاقدیھا حال إبرامھا، ومصطلح الحال یفرض فكرة اللحظة اآلنیة وما 

جمع جل من االتفاقیات الدولیة  مكنتتقد امتداد مستقبلي، ول ذاتیترتب علیھا من آثار 

مثل التوجھ العام ألغلب الدول توتقة واحدة اإلرادات الصادرة عن الدول وصبھا في ب

قوامھا التراضي بین أشخاص القانون الدولي  ،المنتظرة منھا القانوني اآلثار بذلك ةثحدم

بغرض تنظیم مجال ما من مجاالت التي یحكمھا ذات القانون لتنتقل بذلك من مرحلة 

 ً ً متكامال ً كامال ، ال یلزم أطرافھ إال لحظة اتمام التراضي إلى مرحلة اإلبرام لتصبح عقدا

یتوافق واألوضاع الدستوریة  مادائرة اإللزام ب ا لدخول ھذه األخیرةجراء المتفق علیھاإل

جملة من  مكونة فيالھا آثاراالتفاقیة في تولید  لتبدأ ھذه كل دولة طرف في االتفاقل

  .اللتزامات المتبادل بین األطرافالحقوق وا

عملت االتفاقیات الدولیة على إنماء وتطویر قواعد القانون الدولي الناظمة 

 ألجلجھودھا  وركزتحال في زمن الحرب للعالقات الدولیة زمن السلم كما ھو ال

، وعلى الرغم من حداثة ھذه إلى نشوب الحروبجل السبل التي قد تؤدي  على اءالقض

تنظیم العالقات  جدارتھا فيت بتثإال أنھا سرعان ما أ من حیث التقنیین األداة القانونیة

قواعد القانون قامت بدور بارز في حركة تقنیین  حیث 1815منذ مؤتمر فیینا لعام الدولیة 

مجاالت عدة  میظتن ة لألمم المتحدة فيالتابع لجنة القانون الدولي اعتمدت علیھاالدولي، 

في في األخیر على الجمعیة العامة ألجل إقرارھا  عرضھاي لتمن مجاالت القانون الدول

حتى وإن كانت مجرد یة المفعول من خالل مؤتمراتھا الدولیة، لتصبح سارشكلھا النھائي 

تطور طبیعي للقاعدة ال مرحلة من مراحل جسدة بذلكة مبقعرفیة ساتقنیین لقواعد 

ً منھا ما على البشریة ولم یصغھا العرف سلفمواضیع تعد جدیدة كما نظمت  ،القانونیة ا

وقواعد القانون  تعلق بالفضاء الخارجي أو حقوق اإلنسان أو ما یعرف اآلن بقانون البحار

  .البیئي
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وضوع ھو مفاقیات الدولیة على صیاغة جل جوانبھ االت عملت أھم مجالإال أن 

بنى علیھا جّل المیادین األخرى تالدولیین الذي یعد الركیزة األساسیة التي  واألمن السلم

أن یكون ھناك تعاون سلمي  دونفال یمكن لنا أن نتصور عالقات دولیة للقانون الدولي، 

الذي  ،مبدأ المساواة في السیادة الرئیسیة ودعامتھحسن الجوار  أساسھ بین أشخاصھ

بأن تحترم  وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة المتبادل بین الدولحترام االیستوجب 

وھذا ما تم تأكیده من خالل اتفاقیة ویستفالیا  الحدود الجغرافیا وأن تصان من كل اعتداء

إنھائھا لحرٍب دینیة عرفت بحرب  حدھ إلى ل تجاوزتب التي أقرت ذات المبدأ ،1648لعام 

 ً إال أن مفھوم الحروب یمتاز باللیونة مما یسمح لھ أن یتقمص دوافع أخرى  الثالثین عاما

  .قتصادياال أو غیر الدوافع الدینیة منھا السیاسي أو التجاري

منع  ات الدولیة ألجلعلى االتفاق كل االعتمادولھذا الغرض اعتمد المجتمع الدولي 

 ، وھذا عن طریق تعزیز سبلدوافعھ وأ ھنشوب أي نزاع مسلح بغض النظر عن طابع

تم التأكید علیھ من خالل میثاق األمم المتحدة الذي یعد في األصل  وقدالسلمیة لحل النزاع 

طراف النزاع تدفع بأ والتي، دولیة نھائیة كھیئةیة دولیة قبل أن تتشكل في صورة اتفاق

ً  الذي من شأنھ إن استمر أن یعرض السلم واألمن الدولیین للخطر أن یلتمسوا ألجل  قدما

ً أكثر دبلوماسیة بحمل أطرافھ إلى ،یةحلھ بادئ األمر بالطرق السلم الجلوس ب انتھاج سبال

ً ع ً منھا إلى التوفیق بین  لى طاولة واحدةمعا الطرفین متوسطین في للتفاوض سعیا

أجھزة  ، فإن استعصي األمر جاز لھم عرضھ علىیدة بالتحقیق لحل النزاعم الحممساعیھ

 أن ُتَحَكْم ھیئات لذات الغرضأو قانونیة بغرض الحصول على تسویة قضائیة للنزاع 

  .تحت إشراف مجلس األمن إذا ما رأى ضرورة لذلك

في إیجاد الحلول الوسائل الدبلوماسیة والقانونیة  حول ھذا ما قد تم التأكید علیھو 

في العدید من إعالنات الصادرة عنھا أبرزھا اإلعالن مانیال السلمیة للنزاعات الدولیة، 

عن الجمعیة العامة في جلساتھا الصادر بشأن تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة 

، معتبرین مسألة التسویة السلمیة للمنازعات ینبغي 1982نوفمبر  15بتاریخ  68العامة 

أن تمثل أحد االھتمامات المركزیة للدول ولألمم المتحدة وأن تركز الجھود ألجل تحقیق 
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شریطة أن تتصرف الدول في عالقاتھا الدولیة على نحو یمنع ظھور أو تفاقم ذلك، 

یة، وأن تبذل تزاماتھا الدولالمنازعات وال یتأتى ذلك إال عن طریق الوفاء بحسن نیة بال

المنازعات التي تھدد السلم واألمن  نھاءبمنع وإعنھ اإلعالن  قصارى جھدھا لضمان ما تم

العامة في جلستھا الجمعیة  في القراروفق وما صدر ن وبدور األمم المتحدة الدولیی

  .1988دیسمبر من  5 المعقودة في

ل السالم العالمي تبقى فكرة عدم وعلى الرغم من تلك الجھود المبذولة ألجل إحال

المتحدة ابعاد العالم عن أھوال األمم  ھیئةاستطاعت  ، وقدنشوب نزاع مسلح أمر نسبي

، ولتعویض ذلك ونھائي وقف الحروب بشكل مطلقت أن ب العالمیة غیر أنھا لم تستطعحر

ً  عمل المجتمع الدولي ً وھذا مما كانت علیھ جعل الحروب أكثر إنسانیة  ألجلجاھدا سابقا

عدم اشتراكھم فیھا ویالتھا اعتمد فیھا المجتمع  ج نطاقھا أو ثبتبتجنیب من ھم خار

مشرعة بذلك لمجال القانون الدولي  ذلك،نسب لاألتعد األداة على االتفاقیات ك الدولي

 1977والبرتوكولین الالحقین لعام  1949علن اتفاقیات جنیف لعام لتظھر لل اإلنساني

بشكل تحمي فیھ المدنیین من تبعات وآثار ر الحروب الدولیة وكذا الداخلیة الناظمة لسی

 المدنیین الحروب بما في ذلك حاالت االحتالل بإقرار جملة من الحقوق تكفل للسكان

  .الحمایة الالزمة وتصون كرامتھم من أي اعتداء

ً كما  ً للمتاجرة قسرا تحفظ للنساء شرفھن من أن یكون عرضة للھتك أو محال

 إذ یتعھد األطراف على كفالة الرعایة الالزمة ،طفال الذین ھم دون سن البلوغاألو

و أن یصبحوا عرضة إلى أ ،انتمائھم ویراعي عقائدھم من أن تدنسلألطفال بما یحفظ 

جاءت على شاكلة بنود  ،في النزاعرف ط خدمة ألي تطھیر العرقي أو أن یتم تجنیدھم

موازیة  اتاتفاقوشابكت توالتي الحرب والسلم  بھا زمن األطراف االلتزام علىستوجب ا

اتفاقیة  ھامن ،لسالم العالميفي سعیھا لخدمة امتناسق متكامل نمط  وفق من نفس المجال

بشأن اشتراك  البرتوكول االختیاري التفاقیة حقوق الطفلإلى  1989حقوق الطفل لعام 

إضافة إلى البرتوكول االختیاري الملحق  2000لعام  األطفال في المنازعات المسلحة

  .باتفاقیة الطفل بشأن بیع األطفال في البغاء وفي المواد اإلباحیة من نفس العام
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إضافة  1949اتفاقیة قمع االتجار باألشخاص واستغالل بغاء الغیر لعام إلى جانب 

 2000لعام  برتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال

والبرتوكول االختیاري  1979واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لعام 

بما في ذلك االتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع األشخاص من االختفاء القسري  ،1999لعام 

ً  2006لعام  إال أن ، 2000لعام  عبر للحدود باتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة مرورا

تتوفر فیھم شروط  ود منالقائمین على اتفاقیات جنیف اھتموا قبل ذلك بأوضاع الجن

وحصاناتھا أھمھا ثبوت خروجھم عن دائرة  جنیف األولى تفاقیةستفادة من امتیازات ااال

یجعلھم غیر  في المیدان بجروح أو لمرض أصابھماألعمال العدائیة إما بسبب إصاباتھم 

  .قادرین على االستمرار في أداء مھامھم

الجرحى والمرضى وغرقى القوات المسلحة من خالل اتفاقیة جنیف إضافة إلى 

كما لم تغفل اتفاقیة جنیف الثالثة من تنظیم أحوال األسرى والمعتقلین لدى كل من الثانیة 

من  ااألطراف ببنود اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیرھتلتزم  ، على أناألطراف المتحاربة

تلتزم بإعمال المبادئ  كما 1984ضروب المعاملة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة لعام 

وفي حال ثبوت انتھاك حرمة األسرى والمعتقلین ، 1990لعام  األساسیة لمعاملة السجناء

 ،عرضة للمسائلة القضائیةالجناة سواء أكان من الجنود أو من السكان المدنیین یصبحون 

ة الثانیة تنشأ لذات الغرض كالتي أنشئت في أعقاب الحرب العالمیأمام محاكم خاصة 

أقیمت في یوغسالفیا ي أما حدیث فأبرز مثال عن تلك المحاكم التبنورمبورغ وطوكیو 

  .نظامھا األساسيو متابعة الجناة عمالالمحكمة الجنائیة الدولیة  أن تتولىأو  ورواندا

استحداث أو تطویر طائفة من األسلحة تصنف في  ت االتفاقیات الدولیةكما حظر

انتشارھا  عدمخانة أسلحة الدمار الشامل وذلك في وقت السلم قبل الحرب كما تعمل على 

أو اتفاقیة استحداث أو انتاج وتخزین  1968كاتفاقیة حظر انتشار األسلحة النوویة لعام 

، وقد أقرت 1971األسلحة البكتریولوجیة "البیولوجیة" والسمیة وتدمیر تلك األسلحة لعام 

أو  النوویةباستخدام األسلحة التھدیدات  بحرمةمحكمة العدل الدولیة في رأیھا االستشاري 

" من المیثاق التي 2/4التھدید باستخدامھا في العالقات الدولیة وھذا باستناد إلى المادة "
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 ً تحظر ذات التصرف، وبالمقابل شجع المیثاق جمیع الدول على بعث التنمیة المحلیة بدال

وتحویل وباألخص أسلحة الدمار الشامل  تسلحیھمن السباق المحموم لكسب أكبر ترسانة 

  .مة لتحقیق ذات الھدفزانیتھا الضخمی

التكنولوجیة النوویة في شقھا السلمي البحت وتمكین الدول  حصر استخداممع 

غیر الحائزة على تلك القدرة من االستفادة من عوائد االستخدامات السلمیة لھا وفق 

اتفاقیة حظر انتشار األسلحة النوویة التي تمنح  في الوارد ذكرھا ونقل التكنولوجیا اتفاقات

وللوصول إلى مدى تحقیق ، للوكالة الدولیة للطاقة الذریة سلطة االشراف على تحقیق ذلك

أن اتفاقیة حظر انتشار األسلحة النوویة المعقودة في عام االتفاقیات لتلك األھداف نجد 

قة في دھا على الدول السباشار وقصر تواج، لم تحد بشكل كامل من عملیة انت1968

حیازة تلك القدرة فقد أعلن معھد ستوكھولم ألبحاث السالم الدولي أن تحدیث تلك األسلحة 

رأس  22600في استمرار، على الرغم من التناقص النسبي لتعداد تلك األسلحة من 

  .2015مطلع رأس مفعل  4300رأس بینھا  15850رأس مفعل إلى  7650نووي بینھا 

الدول المعترف بھا  خارج لھذا السالحإال أن ھذا ال ینفي عملیة االنتشار النسبي  

، كالھند وباكستان وكوریا الشمالیة وكیان قوى نوویة بموجب اتفاقیة حظر االنتشارك

المعترك  االحتالل االسرائیلي وجنوب افریقیا ومحاوالت بعض الدول العربي لتدخل ذات

جمھوریة إیران التي تظھر إصرار منقطع النظیر إلى  إضافةكالیبیا والعراق وسوریا، 

التي تضم دول دائمة العضویة في  1+5 في مواجھة مجموعة لتطویر قدراتھا النوویة

د الرؤوس النوویة في العالم اعدت، غیر أن مسؤولیة خفض مجلس األمن إضافة إلى ألمانیا

كھما ألكبر ترسانة نوویة تقدر یقع على عاتق كل من الوالیات المتحدة وروسیا المتال

النوویة، مما دفع بالدولتین إلى إبرام اتفاقیات ثنائیة من مجموع الرؤوس % 90بنسبة 

بواقع  تعمل بموجبھا األطراف على تخفیض أسلحتھا االستراتیجیةلأبرزھا اتفاقیة ستارت 

من عام فبرایر  في التي دخلت حیز التنفیذ 2باتفاقیة ستارت.فیما بعد لتعوض  30%

االستراتیجیة إلى ما بین  لدولتان إلى تخفیض قوتھا النوویةمن خاللھا ا سعتكما ، 2011
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إال أن نتاج ذلك یبقي طي الكتمان بین  ،2012رأس حربي بحلول عام  2200إلى  1700

ً  الدولیتین   .ما لم تعلنا ذلك رسمیا

تفاقیات موجود اھ اإلنساني وعلى الرغم من مجالالشق االتفاقي في أما فیما یخص 

یجعلھا محل  لدولیة أو الداخلیة،انشبت على المستوى  سواءً ناظمة لسیر الحروب جنیف ال

 من تقصیر فيفي الحرب األھلیة بسوریة  من انتھاكات جسیمة مسؤولیة عن ما یحدث

فقد أدى الصراع السوري إلى أكبر أزمة في  ،بسط سلطانھا على أطراف النزاع الداخلي

حتیاجات اإلنسانیة للمدنیین بسبب ارتفاع عدد االفیھ  دیزات الحرب العالمیة الثانیةعالم منذ ال

 ً ً دولیا ً مما یستوجب تدخال  12،2لـ  لحشد المساعدات اإلغاثیة المشردین والمھجرین قسرا

ً، 7،6من بینھم  مھجرملیون  إضافة إلى موجات الھائلة  ملیون منھم مشردین داخلیا

ً من استھداف أطراف النزاع لھم بعد أنالجئین التي اكتسحت ل  ثبت الدول األوروبیة ھربا

ً غاز السارین المھیج ل استخدم النظام ألسلحة كیمیائیة على نطاق محدود وتحدیدا

حول استعمال األسلحة للتحقیق آلیة األمین العام تحریك  تستوجب، التي )1(لألعصاب

  .)2(الكیمیائیة والبیولوجیة

                                                             
والسیاسیة)، : التحقیق في استخدام المزعوم ألسلحة كیمیائیة في سوریا(التحدیات الفنیة مایكل آیزنشتات –)1(

  تحلیل سیاسات، معھد واشنطن المعني بسیاسة الشرق األوسط، معھد واشنطن.
–http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/investigating-alleged-
chemical-weapons-use-in-syria-technical-and-political 

اعتمدت ھیئة األمم المتحدة على الترتیبات واإلجراءات المخصصة إلجراء مثل ھذه التحقیقات بموجب قرار  –)2(
بوضع آلیة األمین العام للتحقیق في االستخدام المزعوم ، 1990عام  A/RES/45/57الجمعیة العامة رقم 

خبیر في مواد الحرب الكیمیائیة  300تعتمد على أكثر من  يالت SGMلألسلحة الكیمیائیة والبیولوجیة 
ً والبیولوجیة  ً من المختبرات التحلیلیة من جمیع أنحاء العالم، والتي تعمل جمیعھا وفقا وأكثر من أربعین مختبرا

دعاوى لإلجراءات المتبعة معتمدة على أربعة عقود من الخبرة في ھذا المجال كما یمكن لنفس اآللیة التحقیق في ال
المزعومة حول الحرب البیولوجیة كون اتفاقیة حظر األسلحة البیولوجیة تفتقر إلى أداة للتحقق، كما تعد أحد أھم 

ھو تزاید خبرة الدول والخبراء العاملین فیھا أو التغییرات التي طرأت في مجال التحقیق منذ نھایة الحرب الباردة 
ة التحقق وتعزیز درایتھا بھا، وعلى سبیل المثال فإن التجارب في الفرق الدولیة المتعددة التخصصات بعملی

الثنائیة للوالیات المتحدة واالتحاد الروسي ومن قبل االتحاد السوفیاتي وعملیات التفتیش والتقییم التي تتم على كل 
البرازیلیة من الصعید الثنائي والصعید المتعدد الجنسیات في المنطقة األوروبیة واألطلسیة وخبرات الوكالة 

األرجنتینیة لحصر ومراقبة المواد النوویة، حیث أسھمت كل بطریقتھا في إیجاد طائفة كبیرة من المعارف 
  والطرائق والخبرات التي یمكن االسترشاد بھا في مجال التحقق.

شؤون نزع  التحقق بجمیع جوانبھ بما في ذلك دور األمم المتحدة في مجال التحقق، إدارة :المتحدةاألمم ھیئة  –
  =                                                                                            .19ص - ، نیویورك2008السالح، 
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بما یخالف  المعارضةفي قتالھ ضد  المرتزقةالنظام على تجنید إضافة إلى اعتماد  

القانون  غیر أن مصالح الدول القویة كان لھا الغلبة بدل ترجیح، )1(قواعد القانون الدولي

معاناة السوریین كما  مرار النزاع لتستمر معھمما یزید من احتمالیة استوالعدالة الجنائیة، 

ً لتغُ  جاورةمید إلى دول المتد التھدا ولیة وما الساحة األمنیة الد التي طالتكبیرة الیرات نظرا

مجاالت عدم االنتشار وتحدید األسلحة ونزع السالح، كما ألقى لھا من آثار واكبتھا 

اإلرھاب العالمي بظاللھ على العدید من الدول وانتقل من خاصیة المحدودیة في العمل 

ھ الدولة االسالمیة للعراق والشام التي تا جسداالرھابي إلى مصاف التھدید العالمي وھذا م

  .العراق وسوریا منشأة فیھما دولة موازیة كل منسیطرة على أقالیم جغرافیة واسعة في 

تھا لضمان استمرارھا على مقدرات تلك الدول وتحویل عائدا ةسیطركما سعت لل

ً واستمرار عملیاتھا  على التمدد إلى أقالیم أخرى مثل ما ھو  القدرة إیاھا اإلرھابیة مانحا

لدول  تھدیدٍ إلى لیبیا التي أصبحت أكبر  امتداد ید تنظیم الدولة اإلسالمیةمع  حاصل اآلن

ط النظام السابق كتبعات سقو دعبسوق غیر مشروع للسالح  تحولت إلىأن  بعدالجوار 

القانون انتھكت فیھا ھذه التنظیمات اإلرھابیة كل بنود اتفاقیات  لما یعرف بالربیع العربي،

من إعدامات جماعیة للجنود الجرحى  الدولي اإلنساني على رأسھا اتفاقیات جنیف

أبرزھا مجزرة سبیكر التي راح  والمرضى ومن وقع منھم تحت سلطة التنظیم من أسرى

ھجیر الجماعي للسكان المدنیین الت، إضافة إلى جندي دفعة واحدة 1500 ضحیتھا أكثر من

ً ما  يأساس دیني عقائد القائمة على ً ألبشع الجرائم التي غالبا ومن لم یھجر كان محال

  .انتھت بالقتل

ً في  إضافة إلى تحویر األطفال من غیر المسلمین عن دیانتھم وتجنیدھم جبرا

، واألسرى لرھائنوحملھم على قتل اباألخص األطفال الطائفة الیزیدیة صفوف التنظیم 

                                                                                                                                                                              
=http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/DisarmamentStudySe
ries/PDF/DSS_32-Arabic.pdf 

، الجمعیة العامة، الجلسة العامة االتفاقیة الدولیة لمناھضة تجنید المرتزقة واستخدامھم وتمویلھم وتدریبھم –)1(
  .376ص –، ھیئة األمم المتحدة1989یسمبر د 4، في 72

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/543/11/IMG/NR054311.pdf?OpenElement 
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للجنود التنظیم كسبایا  النخاسةوما لحق النساء من جرائم طالت كرامتھن إذ بعنا في أسواق 

لتنتھك أعراضھن، كما لحق الدمار التراث الثقافي لإلنسانیة جمعاء عن طریق استھداف 

وب والممتلكات الثقافیة المنقولة والثابتة ذات األھمیة كبرى لتراث الشع أماكن اآلثار

المعماریة أو الفنیة التاریخیة وھذا ما طال مدینة تدمر األثریة بسوریا  كالمبانيالثقافي 

ً واضح وصریح لبنود اتفاقیة الھاي لحمایة  على أیدي التنظیم اإلرھابي، بما یعد خرقا

مثل اد من إحتمالیة حصول كما ز، )1(1954الممتلكات الثقافیة في حالة النزاع المسلح لعام 

مات اإلرھابیة وعلى رأسھا الدولة االسالمیة على أسلحة كیمیائیة أو بیولوجیة ینظالت ھؤالء

ً من استخدامھا، مما یستدعي إشعاعیة أو نوویة أو  إعادة النظر في جملة من ال تجد بدا

  النقاط أبرزھا:

تسمیة محددة لمجال معین من  بوضعضرورة الفصل بین اإلتفاقات ومواضیعھا وذلك  –

لنفرق بین المعاھدات الشارعة في القانون الدولي،  على الصعید الدولياقد مجاالت التع

  وبین المجاالت األخرى من التعامالت الدولیة.

بنص  ،إلى نصوص المیثاق األممي بنودجل المعاھدات الشارعة وما تحتویھ من  ربط –

، مما یصعب على الدول ھاداخلذلك لنص أو تخصیص  المعاھدة في دیباجةسواًء  صریح

باألخص ما تعلق منھا بتدابیر إعمال السلم واالطراف االنسحاب منھا بعد االلتزام بھا 

   .وكذا العدالة الدولیة واألمن الدولیین، أو المتصل بالقانون الدولي اإلنساني وحقوق اإلنسان

وااللتزامات المبرمة بشأن حظر انتشار وجوب أن تصوب المعاھدات واالتفاقات  –

وتحدید األسلحة ونزع السالح بحیث یمكن اخضاعھا للتحقق الفعال، مع العمل على تصمیم 

مل على كشف عن نھج سلیم قصد التحقق لیتسنى لألطراف في االتفاق رصد االمتثال والع

أن یھدد عدم ذات الصلة قبل  الالزمة دلةالعمل على جمع األ مع ،المحتمل الخروقات

 اللتزامات الدولیة بمجموعة من إجراءاتأن تدعم تلك ا شریطةاالمتثال الثوابت األمنیة، 

  فیما بین األطراف. المرجو تحققھا التحقق المالئمة لمقاصد االتفاق
                                                             

، منظمة األمم المتحدة WS/0262.107، اتفاقیة حمایة الممتلكات الثقافیة في حالة النزاعات المسلحة –)1(
  .7، 6 ص ص–، الھاي1954ھیئة األمم المتحدة، للتربیة والعلوم والثقافة،

–http://unesdoc.unesco.org/images/0008/000824/082464ab.pdf  
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توسیع  طریقن عزیادة فعالیة الھیئات الرقابیة الموجودة كالوكالة الدولیة للطاقة الذریة  –

وھذا ما تم تحقیقھ بعد الموافقة على البرتوكول اإلضافي  ،نطاق نشاطھا في التحقق النووي

 ، لیصبح بذلك الدول األطراف في معاھدة حظر انتشار1997التفاق الضمانات لعام 

لوكالة ، الذي یمنح املزمة للتوقیع والتصدیق على البرتوكول اإلضافي االسلحة النوویة

ً واسعة  في التفتیش تشمل حق زیارة مرافق تتجاوز تلك المعلن عنھا من قبل الدولة حقوقا

ً لبنود اتفاقیة حظر انتشار النووي، إال أنھا ال تتضمن ما یعرف بأعمال  المعنیة إعماال

لذا من  ،التفتیش االرتیابي مثل ما ھو معتمد في نظام التحقق الدولي لألسلحة الكیمیائیة

ن التفتیش بعین االعتبار في أي تعدیالت مستقبلیة لنظام الواجب أخذه ھذا النوع م

  .الضمانات مما یوسع من دائرة التفتیش االستثنائیة

أجل دفع المفاوضات بین الوالیات المتحدة الوكالة الدولیة للطاقة الذریة من  تشجیع –

المحادثات توسیع دائرة على  ، مع العملاألمریكیة وروسیا بشأن تقلیص السالح النووي

خرى الحائزة على تلك القدرة، مع االتفاق على تعطیل االستعداد القتالي لكافة إلى الدول األ

ثم الوصول إلى تفكیك اآلمن  ،األسلحة النوویة بغض النظر عن نوعھا وقدرتھا التدمیریة

  .النھائي وتخزین تلك الرؤوس النوویة في انتظار عملیة تدمیرھالجمیع األسلحة النوویة 

كافة الدول الحائزة على السالح دى ل یكون موضع التنفیذاتفاق دولي  إیجادضرورة  –

في إطار العالقات  ا لألسلحة النوویةأو التھدید باستخدامھ اھقضي بمنع استخدامی ،النووي

  الدولیة.

مفاوضات بالعمل على االنتھاء من الالنووي إعادة بعث الجھود الرامیة لنزع السالح  –

 ةحسللصنع األالموجھة منع إنتاج المواد اإلنشطاریة بغرض  ،دولي اتفاقبشأن وضع 

مع تفعیل كافة اإلجراءات االتفاقیة التي من شأنھا األجھزة النوویة المتفجرة، كذا و ةالنووی

   أن تحقق نزع السالح النووي على مستوى المتعدد األطراف.

اخضاع المواد االنشطاریة التي وجھ استغاللھا من التطبیقات العسكریة إلى االستخدام  –

ً على بقاء ھذه المواد بعیدة  السلمي لضمانات الوكالة الدولیة للطاقة الذریة، وذلك حرصا

  عن أي برنامج أو نشاط عسكري بصفتھ دائمة. 
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تشجیع الدبلوماسیة المتعددة األطراف وتوسیع صالحیاتھا في میدان نزع السالح وعدم  –

تحدید األسلحة التي تعمل على األنجح واألساسي لتطویر أنظمة ، بوصفھ السبیل انتشاره

  المفاوضات في مجال نزع السالح. بعث و

النوویة في سیاساتھا حمل الدولة النوویة على تنفیذ تعھداتھا من أجل الحد من األسلحة  –

ونظریاتھا األمنیة، بغرض التقلیل من مخاطر استخدام ھذه األسلحة إلى أدنى حد بما یخدم 

  عملیة التخلص منھا بشكل نھائي.

دفع الدول النوویة إلى االمتناع عن القیام بتفجیرات تجریبیة نوویة لتطویر أو تحسین  –

األسلحة النوویة، والمحافظة على وقفھا االختیاري للتفجیرات التجریبیة لألسلحة النوویة 

  منذ فتح باب التوقیع على معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة. 

ً زمنیة متفق علیھا من اجل   وضع برنامج بین الدول النوویة – یشمل مراحل تتضمن أطرا

إجراء خفض تدریجي ومتوازن لمخزونات األسلحة النوویة ووسائل ایصالھا، مع العمل 

ً على مبادرات أحادیة  المستمر على تخفیض األسلحة النوویة غیر االستراتیجیة اعتمادا

  لسالح النووي الشامل والكامل.وثنائیة الجانب، جدمة للغایة الرئیسیة ضمن برنامج نزع ا

إعمال مبدأ عدم الرجوع وتعزیز أطر الشفافیة وإمكانات التحقق من االلتزام بتدابیر نزع  –

مع ضمان  ،والحد من التسلح غیرھا من تدابیر التخفیض ذات الصلة السالح النووي

ایة التوصل إلى احترام الكامل اللتزاماتھا القائمة في ما یتعلق بالضمانات األمنیة، إلى غ

اتفاق شامل متعدد األطراف بشأن الضمانات األمنیة تلزم جمیع الدول غیر الحائزة 

  لألسلحة النوویة.

مستلم أیة أسلحة نوویة أو أي العمل على إعادة تأكید تعھد الدول النوویة بأال تنقل إلى  –

األسلحة أو األجھزة  غیرھا من األجھزة المتفجرة النوویة، أو أي وسیلة للتحكم في مثل ھذه

المتفجرة بشكل مباشر أو غیر مباشر، وعدم مساعدة أو تشجیع أو تحفیز أیة دولة غیر 

على تصنیع األسلحة النوویة أو األجھزة  ،حائزة على األسلحة النوویة بأي شكل كان
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 أو األجھزة المتفجرة النوویة األخرى أو حیازتھا بطرق أخرى، أو التحكم النوویة المتفجرة

  في تلك األسلحة أو األجھزة المتفجرة.

ً ذات قواعد اتفاقیة تحكم عملیة نقل ضرورة العمل على إیجاد  – معاییر ملزمة قانونا

في حاجة ماسة إلى وجود مجموعة من  على اعتبار أن ھذا المجال ،األسلحة عبر الحدود

ھذه القواعد والمعاییر إلى  ات نقل األسلحة، على أن تستندالقواعد الدولیة لتراقب عملی

إلنسان والقانون الدولي عتبات تحددھا االلتزامات والواردة في القانون الدولي لحقوق ا

ألجل توفیر  واتفاقیات ومعاھدات األمم المتحدة ذات الصلة اإلنساني، ومیثاق األمم المتحدة

  حافز فعال لدى الدول لمنع التجارة غیر المشروعة لألسلحة.

اتفاقیات دولیة ذات صبغة تشریعیة ألجل تنظیم تجارة األسلحة التقلیدیة  برامإوجوب  –

لتصبح بذلك حاجة إنسانیة وأخالقیة وقانونیة، لما ترتبھ تجارة األسلحة من آثار عمیقة 

ومآسي خالل النزاعات المسلحة بدًء من تجنید األطفال وتھجیر المالیین من السكان 

لما تكلفھ تلك األسلحة والذخائر من وتیة القتصادیات الدول، المدنیین وانھیار البنى التح

 أموال طائلة كان یجدر تخصیصھا لبعث التنمیة في مختلف جوانبھا.

العمل على وضع استراتیجیة على الصعیدین الدولي والوطني للتنمیة المستدامة في   –

والعمل على إعداد مجاالت الطاقة، والتي تتماشي والظروف واألولویات في كل دولة 

 ً التقاریر الوطنیة، حول التقدم المحقق في مجاالت التنمیة على مختلف األصعدة وطنیا

ً، مع التعامل السلیم والعقبات التي تواجھھا في تسخیر الطاقة للتنمیة  ً ودولیا إقلیمیا

  المستدامة.

ین كفاءة ج لترشید وتحسموضع استراتیجیة وطنیة مع العمل على تنفیذ سیاسات وبرا –

مع التركیز على استخدام وتطویر الطاقة  ،في القطاعات التنمویةإنتاج الطاقة المستخدمة 

  .باالقتصاد الوطنيالمتجددة وما ارتبط بھا من صناعات التي من شأنھا النھوض 
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یعتبر اإلنسان ھو محور التنمیة المستدامة وغایتھا كما تعد البیئة المحیط المعیشي  –

من المجتمع حمایتھا، كون استفادة اإلنسان من عوائد التنمیة المستدامة ال  لإلنسان یتطلب

   وأھداف التنمیة. ةصحیة متناسق إال ضمن بیئة تكتمل

من  االستفادةإجراءات ل یذلنولوجیة النوویة من أجل أن تتشجیع الدول المالكة للتك –

تحت لفائدة الدول غیر الحائزة على تلك القدرة  ،تقنیات السلمیة الستغالل الطاقة النوویة

بما ال یتعارض  في إطار اتفاقات نقل التكنولوجیا ،إشراف الوكالة الدولیة للطاقة الذریة

    .واتفاقیة حظر انتشار األسلحة النوویة

من تنامي ضرورة إعادة النظر في تعریف ظاھرة اإلرھاب الدولي بعد ما شھد العالم  –

ً  ظاھرة،رھیب لھذه ال ً إذ أصبح  على خالف ما كان قائما من حیث القوة  یضاھي دوال

حیث أصبحت على ووحدتھا الترابیة  ا یھدد استقرار تلك الدولمم، والعتاد العسكریة

وقوفھ لھا الند لند مثل ما ھو قائم اآلن في كل من العراق  ،لتحالفات دولیة التصدي

ً صارم ینھي وجوده  وسوریا، مع فشل السیاسة الدولیة للقضاء علیھ مما یستدعي تعامال

مع العمل على وضع تعریف رسمي یدین ذات الظاھر من المنشئ إلى  ،بشكل نھائي

ً إلى إدانة من یدعم مثل ھذه ال ً للتدابیر  ھاتنظیمات ووضعالھیكلة والتنظیم وصوال محال

   الفصل السابع من المیثاق.

ً إلى جنب والمنظمات اإلنسانیة  – في العمل على إشراك الوكالة الدولیة للطاقة الذریة جنبا

في أداء المساعدة على القیام بمھام الدولة الحامیة، أو إلى جانب الدولة القائمة بذات الدور 

سھل أداء تلك المھام الموكل ، مما ی1949لعام  جنیف األربع الخدمات الواردة في اتفاقیات

  وكذا في القیام بمھامھا في التحقق وفق غطاء اتفاقي یضمن ذلك. إلى الدولة الحامیة

یمكن عن من أجل إیجاد نظام قانوني أكثر شمولیة ذوا طابع اتفاقي، ضرورة العمل  –

 وغیر المقاتل، تتصل بشكل مباشرطریقھا التمییز والتفرقة بشكل دقیق بین المقاتل 

  ، حقةوبروتوكوالتھا الال 1949اتفاقیات جنیف األربع لعام و
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العمل على ربط النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بالمیثاق األممي بشكل موازي  –

لألمم تابعة  في الشق الجنائي رئیسیة أداة القضائیةام محكمة العدل الدولیة، لتصبح لنظ

جمیع أعضاء األمم المتحدة بحكم  لیجعل من ،محكمة العدل الدولیةإلى جانب  المتحدة

ً في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة ، على غرر محكمة العدل الدولیة عضویتھم أطرافا

 األساسي القدرة على أن ینضموا إلى نظام على أن یمنح للدول غیر األعضاء في الھیئة

وفق ما تحدده الجمعیة العامة من شروط بناًء على توصیة  ،لیةالمحكمة الجنائیة الدو

      صادرة من مجلس األمن یدرس فیھ كل طلٍب على حدى.
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: نظریات التحلیل االستراتیجي واألمني للعـالقات الدولـیة، دار الكتاب عامـر مصباح د/ –
  ، مصر.2010الحدیث، الطبعة األولـى، 

: العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید، دار زھران للنشر د/ عبد السالم زاقود –
  .2013والتوزیع، الطبعة األولى، عمان األردن، 

: النظریة السیاسیة الحدیثة: مدخل إلى النظریات األساسیة د/ عبد الصمد سعدون الشمري –
  ، األردن.  2012في نشأة الدولة وتطورھا، دار الحامد للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

: النظریة العامـة للتدخل في القانون الدولي العــــام، عبد الفتاح عبد الــرزاق محمود د/ –
     عمان، األردن.  ، 2009دار دجلة، الطبعة األولى، 

: االتفاقیات الدولیة الكبرى، دار الكتب القانونیة المحلة الكبرى, بدون د/ عبد الفتاح مراد –

  .، مصرطبعة، بدون سنة، اإلسكندریة

الحمایة الدولیة للبیئة وآلیات فض منازعاتھا دراسة نظریة تطبیقیة، مع  د/ عبد العال الدیربي: –
إشارة خاصة إلى دور المحكمة الدولیة لقانون البحار، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، 

 .2016الطبعة األولى، القاھرة مصر، 
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 شریعة والقانون،ات الدستوریة للمواطنین بین الــ: الضماند/ عبد العزیز بن محمد الصغیر –
  ، مصر.2015المركز القومي لإلصدارات القانونیة، الطبعة األولى، 

: القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة، المركز القومي د/ عبد العزیز بن محمد الصغیر –
  ، مصر.2016لإلصدارات القانونیة، الطبعة األولى، 

في العالقات الدولیة، دار الشروق  : النظریات الجزئیة والكلیةد/ عبد القادر محمد فھمي –
 ، مصر.2010للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

: النظم السیاسیة دراسة لنظریة الدولة والحكومة والحقوق عبد الغني بسیوني عبد هللا د/ –
والحریات العامة في الفكر اإلسالمي والفكر األوروبي، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، 

 ندریة، مصر. بدون سنة، اإلسك

: القانون البیئي، النظریة العامة للقانون البیئي مع شرح د/ عبد الناصر زیاد ھیاجنھ –
  ، األردن.   2012التشریعات البیئیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

: القانون الدولي العام، منشأة المعارف، مطبعة األطلس، الطبعة علي صادق أبوھیف د/ –
  ، اإلسكندریة، مصر. 1975ثانیة عشر، ال

: حقوق اإلنسان في ظل العولمة، إیتراك للطباعة والنشر د/ علي یوسف الشكري –
 ، مصر.  2006والتوزیع، الطبعة األولى، 

: الوضع القانوني لألسلحة النوویة، دار وائل للنشر، الطبعة األولى، أ.د/ غسان الجندي –
 ، األردن.2000

: قانون العالقات الدولیة، ترجمة نور الدین اللباد، مكتبة مدبولي، الطبعة د/ غى آنییل –
 ، القاھرة، مصر.  1999

: الموسوعة السیاسیة والعسكریة، الجزء األول، مركز جمعھ الماجد د/ فراس البیطار –
 ، اإلمارات العربیة المتحدة.2003للثقافة والتراث، بدون طبعة،

في الفقھ الدستوري والنظم السیاسیة دراسة مقارنة، طبعة : دروس قزو محمد أكلي د/ –
 ، دار الخلدونیة، الجزائر.2006منقحة، 

: جریمة االبادة الجماعیة في القانون الدولي، دار وائل د/ قیس محمد سلیمان الرعود –
  ، األردن.2010للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

القوى المتحولة في الجمعیة العامة، دار الطلیعة : األمم المتحدة وموازین د/ كمیل ق.َداغر –
  ، بیروت، لبنان.1978للطباعة والنشر، الطبعة األولى، 

: القوى النوویة.. والتنمیة المستدامة، المكتبة الملك فھد، الطبعة األولى، د/ ماھر عزیز –
  ، مصر.2014

للبیئة البحریة، دراسة مقارنة، : النظریة العامة للحمایة الجنائیة د/ محمد أحمد المنشاوي –
    ، السعودیة.2013مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة األولى، 
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: القانون الدولي للبحار، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة د/ محمد الحاج محمود –
 ، األردن.   2011الثانیة، 

دولیة لمنازعات الحدود، : التسویة القانونیة المحمد بن سعید بن محمد كنعالت العمري د/ –
، مصر القاھرة بین دول شبھ الجزیرة العربیة، المكتب الجامعي الحدیث، بدون طبعة،

2007.  

مركز  : مسئولیة المقاتل عن انتھاك القانون الدولي اإلنساني،د/محمد عبد الكریم حسن عزیز –
  .2018الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، القاھرة مصر، 

السیاسة الخارجیة المصریة تجاه  السیاسة الدولیة واالستراتیجیة،د/محمد عبد المنعم الشیمي:  –
أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق األوسط، دار النشر المكتب العربي للمعارف، الطبعة 

  .2014األولى، القاھرة مصر، 

المستقبل، المجموعة العربیة : أمن الخلیج العربي وآفاق د/ محمد صادق اسماعیل –
  ، مصر.2014للتدریب والنشر، الطبعة األولى، 

: التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام، منشورات د/ محمد غاري ناصر الجنابي –
  ، لبنان.2010الحلبي الحقوقیة، الطبعة األولى، 

المكتب العربي : تسویة النزاعات حول األنھار األفریقیة، د/ محمد فؤاد رشوان –
  ، مصر.2015للمعارف، الطبعة األولى، 

الحروب األھلیة وآلیات التعامل معھا وفق القانون الدولي، الناشر د/محمد محمود منطاوي:  –
  .2015الطبعة األولـى، القاھرة مصر،  المركز القومي لإلصدارات القانونیة،

: الوسیط في القانون الدولي العام، مكتبة القانون واالقتصاد، الطبعة د/ محمد نصر محمد –
  ، السعودیة. 2012األولى، 

: اإلرھـاب، مفھومھ أنواعھ أسبابھ آثاره أسالیب المواجھة، دار الثقافیة د/ محمود عرابي –
  .2007للنشر، الطبعة األولى، القاھرة مصر، 

الكیمیائیة والبیولوجیة في عالمنا المعاصر، دار : األسلحة النوویة ود/ ممدوح حامد عطیة –
 ، الكویت. 1992، سعاد الصباح، الطبعة األولى

الصراع النووي في قارة آسیا، الناشر د/محمد جمال مظلوم:  –د/ممدوح حامد عطیة  –
  .2010مكتبة األكادیمیة، الطبعة األولى، القاھرة مصر، 

القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي، دار الجنان : االسانید د/ مصطفى أبو الخیر –
  ، األردن.2017للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

: القانون الدولي المعاصر، دار الجنان للنشر والتوزیع، الطبعة د/ مصطفى أبو الخیر –
  ، األردن.2017األولى، 
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، دار Development Sustainable: التنمیة المستدامة د/ مصطفى یوسف كافي –
  ، األردن.2017األكادیمیون للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، 

 : المسؤولیة الدولیة عن نقل وتخزین النفایات الخطرةمعمر رتیب محمد عبد الحافظ د/ –
(النفایات الخطرة بین مطرقة الفساد وسندان العولمة)، دراسة تحلیلیة في إطار القانون 

  .2008، مصر القاھرة كتب القانونیة، بدون طبعة،الدولي للبیئة، دار ال

: العالم المعاصر بین الحربین العالمیة األولى إلى الحرب أ.د/ موسى محمد آل طویرش –
 . 2017، األردن عمان الباردة، دار المعتز للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،

دار المجدد للنشر والتوزیع، الطبعة   : الوجیز في القانون اإلداري،د/ ناصر لبــاد –
 .   2010، الرابعة، الجزائر

: التسویة السلمیة لنزاعات الحدود في افریقیا في إطار التحكیم د/ نادیة عبد الفتاح السید –
 .2016، مصر القاھرة الدولي، المكتب العربي للمعارف، بدون طبعة،

سة، دار المجدالوي للنشر والتوزیع، : موسوعة علم السیاد/ ناظم عبد الواحد الجاسور –
  . 2009، األردن عمان الطبعة األولى،

اإلطار القانوني لألمن القومي، دراسة تحلیلیة، دار دجلة، الطبعة األولى، د/نجدت صبري:  –
 .2011عمان األردن، 

: قانون الحرب أو القانون الدولي اإلنساني، دار مؤسسة د/ نعمان عطاء هللا الھیتي –
  ، سوریا. 2008رسالن، الطبعة األولى، 

 عمان : تاریخ أوروبا الحدیث، الجنادریة للنشر والتوزیع، الطبعة األولى،د/ نصري ذیاب –
 .2010، األردن

: األمم المتحدة كیف...لماذا....، ترجمة د/عبد الفتاح المیناوي، د/ ھارولد كورالندر –
 ملتزمة بالطبع والنشر مكتبة النھضة المصریة، بدون طبعة، بدون سنة، القاھرة، مصر.

: دور األمین العام في حفظ السلم واألمن الدولیین، المركز ھدیــل صالح الجنابي د/ –
  ، مصــر.2014ألولى، القومي لإلصدارات القانونیة، الطبعة ا

: مفھوم اإلرھاب في الشریعة اإلسالمیة، دار الكتب العلمیة، الطبعة ھیثم عبد السالم محمد د/ –

 .2005، لبنان بیروت األولى،

: الحرب والبیئة، دار الخلیج للنشر والتوزیع، الطبعة األولى، د/ وائل إبراھیم الفاعوري  –
  .2009، األردنعمان 

مكافحة اإلرھاب بین مشكلة المفھوم وإختالف المعاییر الجزء األول، د/ ولد الصدیق میلود:   –
 2018مركــز الكتاب األكادیمي، الطبعة األولى، عمان األردن، 
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: القانون الدولي العام، مؤسسة الجامعیة للدراســات والنشر والتوزیع، د/ ولــید بیطار –
  .نان، بیروت، لب2008الطبعة األولى، 

: آثار الحرب، دراسة فقھیة مقارنة، دار الفكر المعاصر، الطبعة أ.د/ وھبة الزحیلي –
  ، لبنان. 2012األولى، 

القانون الدولي بین االستقرار والعدالـة، مركز الكتاب األكادیمي، الطبعة  د/ یوسف عطاري:  –
  .2016األولى، عمان األردن، 

ــية:. 2.1   كتب باللغة الفرنســــــ
  

– Alan Martin. Samuel A. Harbison : An introduction to radiation 
protection, Publisher Springer US, 1996.  

– Daniel Bardonnet: Le Réglement Pacifique Des Différends 
Internationaux en Europe: Perspectives D’avenir, Académie de Droit 
International de la Haye, Martinus Nijhoff Publishers, London 1991. 

– Diane Ethier: Introduction aux relations internationales, troisiéme 
édition,Les Press de l’Université de Moontréal, Canada, 2006. 

– François Heisbourg: La Dissuasion Nucléaire a-t-elle Préservé la Paix?, 
annuaire stratégique et militaire 2005, Fondation pour la Recherche 
Stratégique, ODILE JACOB Paris, 2005. 

– Giuliana Ziccardi Capaldo: Répertoire de la Jurisprudence de la Cour 
Internationale de Justice (1947-1992), Volume 2, Martinus Nijhoff 
Publishers, London, 1995. 

–  Jean-Michel Oudjani :La Souveraineté de l’Etat,texte integral les 
cahiers de l’etat, tous droits réservés mode entier, 2010. 

– Marie Bouriche: Les Instruments de solidarité en droit international 
public, Droit et Sciences politique, connaissances et savoirs 2012. 

– Maurizio Arcari, Louis Balmond: La Sécurité Collective entre Légalité 
et Défis à la Légalité,Giuffré Editore, 2008 

– Odette Gertrude Ehsan: La Subsidiarité dans le Maintien de la Paix et 
de la Sécurité en Afrique, analyse de la relation entre le conseil de 
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sécurité des nations unies et le conseil de paix et de sécurité de l’union 
africaine,Editions Publibook, france 2015. 

– Pascal Touoyem : Dynamiques de l’ethnicité en Afrique, Elément pour 
une théorie de l’Etat multinational, LANGAA et Centre d’etudes 
Africaines, Leiden, 2014. 

– Ralph H.Lutz , Nina Almond: The Treaty of ST.Germain, A 
Documentary History, stanford university press, Stanford university, 
California, 1935.  

– Thierry Balzacq, Pierre Baudewyns, JérȎme Jamin, Vincent Legrand, 
Olivier Paye, Nathalie Schiffino: Fondements De Science Politique, De 
Boeck Supérieur S,a, 1ere

 édition, Paris, 2014. 

– Philippe Chrestia: Relations Internationales, Préparer les TD et réviser 
les examens avec des fiches de synthése, PANORAMA du Droit, 
Levallois-Perret Premier cycle, Studyrama, 2004. 

– Philippe Jansen: Révolte ou “Coup d’Etat” ? Bologne entre la 
seibneurie des Pepoli et celle de Giovanni d’Oleggio (1350-1356), Revue 
de l’Association “Révolte et Société” ACTES du IVe COLLOQUE 
D’HISTOIRE au PRESENT, Tome I, Paris, Mai 1998. 

–Toman Jiri : Les biens culturels en temps de guerre: quel progrés en 
faveur de leur protection, Edition UNESCO, france, 2015. 

– Wael Badawi: Les Opérations de Maintien de la Pix en Europe: Essai 
d’évaluation et de prospective à la lumiére du cas de la Bosnie-
Herzégovine, UCL Presses Universitaires De Louvain-la-Neuve, 
Belgique, 2003. 

– Yvan Conoir,Gérard Verna: Faire la Paix: Concepts et et Pratiques de la 
Consolidation de la Paix,Les Presses de l’Université Laval, Canada, 
2005. 
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  الدولية:  االتفـاقيــــات. 2

  باللغــــــــــــة العربــــــــــــــــــــــــــية:. 1.2
  

أكتوبر/تشرین األول  18، الھاي االتفاقیة الخاصة باحترام قوانین وأعراف الحرب البریة –
                                                  .، مركز المعلومات للجنة الدولیة للصلیب األحمر1907

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62tc8a.htm                    
 

سبتمبر لعام  10بعد انتھاء الحرب العالمیة األولى بتاریخ  والمعقودة معاھدة سان جرمان –
أكتوبر من  17بین الحلفاء والنمسا، حیث وافق البرلمان النمساوي على المعاھدة بتاریخ  1919

دون أن توقع الوالیات المتحدة  1920یولیو  16، حیث أصبحت ساریة المفعول منذ 1919عام 
 24فضلت إبرام اتفاق سالم منفصل والنمسا بتاریخ األمریكیة على نصوص المعاھدة، حیث 

  .  1924أغسطس من عام 

–The Treaty of ST. Germain: A Documentary History, stanford university 
press, Stanford university, California.  

  

ویعتبر  ،1945تشرین األول/أكتوبر  24میثاق األمم المتحدة بتاریخ : ھیئة األمم المتحدة –
ً للمیثاق. النظام األساسي ً متمما  لمحكمة العدل الدولیة جزًءا

–http://www.un.org/ar/documents/charter/chapter1.shtml 
  

 قرار الجمعیة العامةبموجب  ة، الصادراتفاقیة منع جریمة اإلبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا  –
  ، ھیئة األمم المتحدة.1946دیسمبر  11) المؤرخ في 1-(د 96 رقم

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/62sgrn.htm  
 

، المعقودة في جنیف من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة األشخاص المدنیین في وقت الحرب –
، مركز المعلومات للجنة الدولیة للصلیب 1949آب/أغسطس لعام  12نیسان/أبریل إلى  21

  األحمر.
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm 
 

، الملحق باتفاقیة جنیف المعقودة في 1977 البرتوكول اإلضافي األول إلى اتفاقیات جنیف لعام  –
والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات الدولیة المسلحة، مركز المعلومات  1949وت من عام آ 12

  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.
–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm  

  

، الملحق باتفاقیة جنیف المعقودة في 1977جنیف لعام البرتوكول اإلضافي الثاني إلى اتفاقیات  –
والمتعلق بحمایة ضحایا المنازعات المسلحة غیر الدولیة، مركز  1949آب/أغسطس  12

  اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.، المعلومات
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–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntce2.htm 
  

، وافق والتعاون االقتصادي بین دول الجامعة العربیة وملحقھا العسكريمعاھدة الدفاع المشترك  –
  .1950أبریل  13) المنعقدة بتاریخ 12-علیھما مجلس الجامعة العربیة بجلستھ (د

–http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Pages/agreements_details.aspx?RID=6 
  

نوفمبر/تشرین الثاني  4روما في  والحریات األساسیة،اإلتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان  –
  .المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان  ،، مجلس أوروبا1950

– http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf 
  

كما ھو مسجل في الوثیقة  1958نیسان/أبریل  29، بتاریخ لقانون البحاراتفاقیة األمم المتحدة  –
، ھیئة األمم  A/CONF.13/L.58, 1958, UNCLOS, Off. Rec. Vol. 2, 146الختامیة 
 المتحدة.

–http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_a.pdf  
  

معاھدة المبادئ المنظمة ألنشطة الدول في میدان استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي بما في  –
 2222رقم  ،، التي اعتمدت بموجب القرار الجمعیة العامةذلك القمر واألجرام السماویة األخرى

  ، ھیئة األمم المتحدة.1966دیسمبر  19المؤرخ في  21الدورة 

–http://www.unoosa.org/pdf/publications/st_space_11rev2A.pdf 
  

، اعتمد وعرض على التوقیع والتصدیق العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  –
 16) المؤرخ في 21-ألف (د 2200دة واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتح

  .1966دیسمبر 
–http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf 

  

، التي اعتمدت وعرضت للتوقیع والتصدیق NPT معاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة –
 12) المؤرخ في 22(الدورة  2373واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

 .1968تموز/یولیھ  01، وجري توقیعھا في لندن وموسكو وواشنطن في 1968حزیران/یونیھ 

–http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94 
  

رقم ، القرار الجمعیة العامة اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة  –
  ، ھیئة األمم المتحدة.1968نوفمبر  26بتاریخ  1727)، الجلسة العامة 23-(د 2391

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/793/28/IMG/NR079328.pdf?OpenElement 

  

معاھدة حظر وضع األسلحة النوویة وغیرھا من أسلحة الدمار الشامل على قاع البحار والمحیطات  –
، اعتمدت 1971فبرایر  11وقعت المعاھدة في لندن وموسكو وواشنطن في ، وفي باطن أرضھا



384 
 

كانون  7)، المؤرخ في 25(الدورة 2260بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم 
  .1972آیار/مایو  18، ودخلت حیز النفاذ في 1970األول/ دیسمبر 

–http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=94  
  

، البیئة ألغراض العسكریة أو ألیة أغراض عدائیة أخرىاتفاقیة حظر استخدام تقنیات التغییر في   –
  .1976دیسمبر  10لجمعیة العامة، ھیئة األمم المتحدة، بتاریخ الـ لالجلسة العامة 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/298/37/IMG/NR029837.pdf?OpenElement 

  

، اتفاقیة مناھضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو الالإنسانیة أو المھنیة –
ألمم ھیئة ا 1984دیسمبر  10بتاریخ  93اعتمد من قبل الجمعیة العامة في الجلسة العامة 

  المتحدة.

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/455/23/IMG/NR045523.pdf?OpenElement 

  

، التي اعتمدت بالمؤتمر إشعاعياتفاقیة تقدیم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ  –
حیث فتح باب التوقیع  1986سبتمبر  26إلى  24العام في دورتھ االستثنائیة التي انعقدت من 

الوكالة الدولیة للطاقة  ،بنیویورك 1986أكتوبر  6بفیینا، ویوم  1986سبتمبر  26علیھا یوم 
  .الذریة

https://www.iaea.org/sites/default/files/publications/documents/infcircs/1986/in
fcirc336_ar.pdf   

یونیو  27الذي تمت إجازتھ في  المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب(میثاق بانجول)،  –
ودخل  .I.L.M 5،21  OAU Doc.  CAB/LEG/67/3 rev 58 )1982، الوثیقة رقم (1981

  .منظمة الوحدة اإلفریقیة ،1986أكتوبر  21حیز النفاذ في 
–http://www.african-
court.org/ar/images/documents/Sources%20of%20Law/Banjul%20Charta/019_
African_Charter_Arabic.pdf 

  

 1992یونیو  05، برنامج األمم المتحدة للبیئة، المعتمدة في اتفاقیة بشأن التنوع البیولوجي  –
  . 1993دیسمبر 29بریو دي جانیرو، بدء النفاذ في 

http://www.un.org/arabic/commonfiles/Conv_Biological_Diversity.pdf–  
  

و/أو من  لتي تعاني من الجفاف الشدیدااتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان   –
سبتمبر  12، ھیئة األمم المتحدة، بتاریخ  A/AC.241/27التصحر وبخاصة في إفریقیا، 

  .4،5ص -1994

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G94/642/41/PDF/G9464241.pdf?OpenElement 
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لجمعیة العامة، ل A/50L1027، الدورة الخمسونمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة –
 ، ھیئة األمم المتحدة.1996آب/أغسطس  26بتاریخ 

–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/N9621921.pdf 
  

، برتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال، المرفق الثاني  –
الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، الدورة الخامسة  المكمل التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة

جانفي  8بتاریخ  A/RES/55/25من جدول األعمال الجمعیة العامة ،  105والخمسون البند 
  ، ھیئة األمم المتحدة.2001

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N00/560/87/PDF/N0056087.pdf?OpenElement  

  

، اعتمد االختیاري التفاقیة حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال في المنازعات المسلحةالبرتوكول   –
في  263وعرض للتوقیع والتصدیق واالنضمام بموجب قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة 

  .2002فبرایر  23خل حیز التنفیذ بتاریخ د، و2000أیار/مایو  25المؤرخة في  54الدورة 

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/Optional_Protocol_on_the_involvement
_of_children_in_armed_conflict_arabic.pdf 
 

قیة حظر أو تقیید استعمال أسلحة تقلیدیة معینة یمكن اعتبارھا مفرطة الضرر أو عشوائیة اتفا  –
من جدول األعمال،  69، الجمعیة العامة، الدورة التاسعة والخمسون، البند األثر

A/RES/59/107 2004دیسمبر  16، بتاریخ.  

http://www.unog.ch/80256EDD006B8954/%28httpAssets%29/99C31BEA95F
FBC8AC12573AD00379C29/$file/A+59+107+A.pdf  

 

، 2005 جویلیة 8عدلة بتاریخ ، الماتفاقیة الحمایة المادیة للمواد النوویة والمرافق النوویة –
  ھیئة األمم المتحدة.

–http://www.un.org/ar/sc/ctc/docs/conventions/Conv6amd.pdf 
  

، وھي 2005دیسمبر  14حیز النفاذ بتاریخ  UNCAC اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد  –
ً وقوة في مكافحة الفساد على نطاق عالمي، حیث صادقت علیھا   165تعد االتفاقیة األكثر شموال

حیث تلتزم فیھا الدول األطراف على تنفیذ مجموعة واسعة  ومفصلة من  2013دولة حتى ینایر 
  ت الدولة والذي یمتد إلى التعاون الدولي.  تدابیر مكافحة الفساد التي تؤثر على قوانین ومؤسسا

http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/LegislativeGui
de/UNCAC_Legi slati ve_Guide_A.pdf 

 

ھیئة  ،، الفصل األول المتعلق بتنظیم محكمة العدل الدولیةالنظام األساسي لمحكمة العدل الدولیة –
  .األمم المتحدة

–http://www.un.org/arabic/aboutun/statute.htm 
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  :ية. باللغـــــــــــة الفرنســــــــــ2.2
 

–International Military Tribunal For the Far East (IMTFE) Charter The 
IMTFE Charter I Constitution Of Tribunal. 
–https://www.uni-marburg.de/icwc/dateien/imtfec.pdf 

  

 – Organization Of American States: AMERICAN CONVENTION ON 
HUMAN RIGHTS "Pact Of San Jose, COST RICA  " (B-32), Department 
Of International Law, Secretariat For Legal Affairs. 

–http://www.oas.org/dil/treaties_B-
32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf 
 

– The General Assembly: International Convention On The Suppression 
And Punishment Of The Crime Of Apartheid, 2185th plenary meeting, 30 
November 1973. 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/281/40/IMG/NR028140.pdf?OpenEl
ement 

  

–International Atomic Energy Agency: THE CONVENTION ON 
NUCLEAR SAFETY, (Unofficial Electronic Edition), infcirc/449, in 5 
july 1994. 
–http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf449.shtml 
 

– United Nations: INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE 
SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM, united nations 
2005. 

–http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/conventions/Conv13.pdf 

–Organization Of American States: AMERICAN CONVENTION ON 
HUMAN RIGHTS "Pact Of San Jose, COST RICA  " (B-32), Department 
Of International Law, Secretariat For Legal Affairs. 
–http://www.oas.org/dil/treaties_B-
32_American_Convention_on_Human_Rights.pdf  
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  :ية. اإلعـــــــالنات الدولـــــــــ3.2
  

عن الجمعیة العامة ، اعتمد بموجب القرار الصادر 1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لعام   –
  .1948كانون األول/دیسمبر  10) المؤرخ في 3- ألف (د 217

–http://www.un.org/ar/documents/udhr/#atop 
  

 15، الدورة السابعة والثالثون، إعالن مانیال بشأن تسویة المنازعات الدولیة بالوسائل السلمیة –
الواردة في قرارات الجمعیة العامة، ھیئة ، اإلعالنات واالتفاقیات 1982تشرین الثاني/ نوفمبر 

  األمم المتحدة.
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/419/80/IMG/NR041980.pdf?OpenElement 

  

  

ــ. وثائق محكمة  3   :يةالعدل الدولـــــــ
 

– Cour Internationale De Justice: Mémoires, Plaidoiries et Documents, 
Affaires du Différend Frontalier Terrestre, InsulaireEt Maritime, (El 
Salvador/Honduras; Nicaragua(Intervenant)), volume VI, Déclaration 
écrite du Nicaragua; observations écrite d’El Salvador et du Honduras; 
documents; procédure orale. 

– Cour Permanent De Justice Internationale: Affaire Des Zones Franches 
De La Haute-Savoie Et Du Pays De GEX, Fascicule n° 46, Série A/B, 
Arréts Ordonnances Avis Consultatifs, Arrét du 7 Juin 1932 XXVme 

Session. 
–https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-
justice/serie_AB/AB_46/01_Zones_franches_Arret.pdf           
 

 ت:الدوريالمقـاالت و . ا4
 

اإلشارة خاصة سلمیة الطاقة النوویة وقواعد القانون الدولي العام (مع “: د/ ثقل سعد العجمي –
، مجلة الحقوق(فصلیة علمیة محكمة)، تصدر عن مجلس ”لألزمة اإلیرانیة النوویة الحالیة)
 ، جامعة الكویت.2005النشر العلمي، العدد الثاني، یونیو 

  ، نیویورك.2004، 29: حولیة نزع السالح، األمم المتحدة، المجلد إدارة شؤون نزع السالح  –
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، الجزء الثاني، 33: األمم المتحدة حولیة نزع الســالح، المجلد حمكتب شؤون نزع الســال –
  .، منشورات األمم المتحدة، نیویورك2008

تخدام السلمي للطاقة س: نظام الضمانات كآلیة للتحقق من االالوكالة الدولیة للطاقة الذریة –
 النوویة.

–http://www.un.org/ar/conf/npt/2010/pdf/pk_npt_iaea_factsheet.pdf 

: حولیة نزع السالح، الدورة الثانیة للجنة التحضیریة لمؤتمر مركز شؤون نزع السالح –
ائل المتصلة بمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، ، المس2003استعراض المعاھدة لعام 

 .، نیویورك28منشورات األمم المتحدة، المجلد 

: حولیة نزع السالح، منشورات األمم المتحدة، طبعة الخاصة إدارة شؤون نزع السالح –
  .، نیویورك2005، 30بالذكرى السنویة الثالثین المجلد 

السالح، الدورة الثانیة للجنة التحضیریة لمؤتمر : حولیة نزع مركز شؤون نزع السالح –
، المسائل المتصلة بمعاھدة عدم انتشار األسلحة النوویة، 2006استعراض المعاھدة لعام 

  ، نیویورك.28منشورات األمم المتحدة، المجلد 

، طبعة 30: حولیة نزع السالح، منشورات األمم المتحدة، المجلد مركز شؤون نزع السالح –
 ، نیویورك.2008ى السنویة الثالثین، الذكر

، الجزء 33: حولیة نزع السالح، منشورات األمم المتحدة، المجلد مكتب شؤون نزع السالح –
 نیویورك. 2008الثاني، 

موجھة إلى رئیس مجلس األمن من المدیر العام  2001حزیران/یونیھ  01مؤرخة فيمراسلة  –
من القرار  8الرد على طلب مجلس األمن، في الفقرة  للوكالة الدولیة للطاقة الذریة المتضمن

) المتعلق باستئناف وتنقیح واستكمال قوائم المواد والتكنولوجیات التي تنطبق 1999( 1284
 ).1996(1051علیھا آلیة التصدیر واالستیراد المعتمدة بموجب قرار المجلس 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/074/02/PDF/N9607402.pdf?OpenElement 

: حمایة النساء بموجب القانون الدولي اإلنساني، نظرة عامة، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر –
15/04/2010.  

–http://www.icrc.org/ara/war-and-law/protected-persons/women/overview-
women-protected.htm 

: إدارة الحكم لخدمة التنمیة البشریة المستدامة، وثیقة للسیاسات العامة ھیئة األمم المتحدة –
  .1997لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كانون الثاني/دیسمبر

(ب) من جدول األعمال  96: خطة التنمیة، الدورة الحادیة والخمسون البند ھیئة األمم المتحدة –
   .1997أكتوبر  15بتاریخ  A/RES/51/240 ة العامة،للجمعی
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: األفعال االنفرادیة للدول، ھیئة األمم المتحدة، المجلد الثاني الجزء لجنة القانون الدولي حولیة –
  .1998األول، نیویورك وجنیف 

صوت البیئة داخل المنظمة األممیة بحیث یعمل على الذي یعد  برنامج األمم المتحدة للبیئة  –
تحفیز وتشجیع على استخدام العقالني والحكیم للموارد الطبیعیة والتدریب على التنمیة المستدامة 
للبیئة العالمیة، وفق برامج تشمل على تقییم للظروف واالتجاھات البیئیة العالمیة واإلقلیمیة 

ز والوطنیة، مع العمل على تطویر الصكوك البیئیة الدولیة والوطنیة باإلضافة إلى تعزی
  .       مؤسسات اإلدارة الحكیمة للبیئة

–http://www.unep.org/About/ 

، 1993: أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحمایة ضحایا الحرب اللجنة الدولیة للصلیب األحمر  –
 .311، العدد 30/04/1996جلة الدولیة للصلیب األحمر، 

–http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5r2be5.htm 

: الحدود الدولیة والمیاه اإلقلیمیة مفھومھا والقواعد المنظمة لھا، د/ حسین عبد الرحمن سلیمان -
بریة والبحریة والجویة، مركز الدراسات والبحوث قسم الندوات الندوة العلمیة لتأمین المنافذ ال

، اإلمارات العربیة المتحدة  2009واللقاءات العلمیة، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 
  أبوظبي.

: نحو تعریف واحد للنزاع المسلح في القانون الدولي اإلنساني، رؤیة نقدیة جیمس ج.ستیوارت -
  ول، مقال، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.لللنزاع المسلح المد

           https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/identificationihl.pdf–  

ما الفرق بالنسبة للضحایا، مقابلة  -: النزاعات الداخلیة أو حاالت العنف األخرىكاتلین الفاند  –
  ، اللجنة الدولیة للصلیب األحمر.10/12/2012

–https://www.icrc.org/ara/resources/documents/interview/2012/12-10-niac-
non-international-armed-conflict.htm 

ً على عملیات األمم المتحدة لحفظ السالم، ھیئة  60: اإلحتفاء بمرور ھیئة األمم المتحدة – عاما
   األمم المتحدة.

–http://www.un.org/arabic/events/peacekeeping60/1960s.shtml 

: مرجع ممارسات مجلس األمن، الدراسات حسب جدول األعمال، ھیئة األمم مجلس األمن –
  المتحدة.

–http://www.un.org/ar/sc/repertoire/studies/americas.shtml 

الجداول الزمنیة والحدود والنزاعات التطور التاریخي للتقسیم القانوني بین  :روجیھ بارتلز د/  –
النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب األحمر، المجلد 

  .2009، مارس/آذار، 873، العدد 91
–https://www.icrc.org/ara/assets/files/other/irrc-873-bartels-ara.pdf 
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ضمان العدالة للمرأة، رقم  7: المحكمة الجنائیة الدولیة، صحیفة الوقائع منظمة العفو الدولیة  –
  .2000أغسطس/آب  1بتاریخ  IOR 40/08/00الوثیقة 

–https://www.amnesty.org/download/Documents/140000/ior400082000ar.pdf 
 

  والقــرارات الدولية:  المؤتمـــرات. 5

المتعلق بإعالن بشأن تحویل الموارد المتوفرة نتیجة لنزع  1837رقم  قرار الجمعیة العامة  –
كانون  18المعقودة  1197، الجلسة العامة 17السالح إلى الحاجات السلمیة، الدورة 

  ، ھیئة األمم المتحدة.1962األول/دیسمبر 
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/190/97/IMG/NR019097.pdf?OpenElement 

  

إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة، ھیئة  )15- (د 1514 قرار الجمعیة العامة –
  .، ھیئة األمم المتحدة1960دیسمبر  14، بتاریخ 147األمم المتحدة الجلسة العامة 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/150/52/IMG/NR015052.pdf?OpenElement 

) مبادئ التعاون الدولي في اكتشاف واعتقال وتسلیم 28- (د 3074العامة  قرار الجمعیة –
ومعاقبة األشخاص المذنبین في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد اإلنسانیة، ھیئة األمم 

  .1973دیسمبر  3، بتاریخ 2187المتحدة، الجلسة العامة 
–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/278/44/IMG/NR027844.pdf?OpenElement 

، 2319) تعریف العدوان، ھیئة األمم المتحدة، الجلسة 29-(د 3314رقم  قرار الجمعیة العامة –
  .1974كانون األول/دیسمبر  14بتاریخ 

–http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/735/98/IMG/NR073598.pdf?OpenElement  

  

، 81المتعلق تخفیض المیزانیات العسكریة، الجلسة العامة  44/114رقم  قرار الجمعیة العامة  –
  ، ھیئة األمم المتحدة.1989كانون األول/دیسمبر  15المعقودة 

–http://daccess-
ddsny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/543/91/IMG/NR054391.pdf?OpenElement 

  

  وثائق األمم المتحدة نزع السالح، مكتبة داغ ھمرشولد، ھیئة األمم المتحدة. الجمعیة العامة: –
–http://research.un.org/ar/docs/disarmament/ga 

 A/RES/48/75نزع السالح العام الكامل، قرار اتخذتھ الجمعیة العامة :  الجمعیة العامة  –
من جدول  71)، الدورة الثامنة واألربعون البند A/48/676بناء على تقریر اللجنة األولـى (

 ، ھیئة األمم المتحدة.1994جانفي  7األعمال، بتاریخ 
– http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/A_RES_48_075.pdf 



391 
 

ً بالقرار وثائق األمم المتحدة:  – )، 2004(1540نزع السالح، لجنة مجلس األمن المنشأة عمال
  .2004ھیئة األمم المتحدة، نیویورك والیات المتحدة األمریكیة، 

– http://research.un.org/ar/docs/disarmament/sc 

، والقرار 1994كانون األول/دیسمبر  15كاف المؤرخ  49/75الجمعیة العامة: قرارھا رقم  –
، ھیئة األمم المتحدة، نیویورك الوالیات 1996كانون األول/دیسمبر  10میم المؤرخ  51/45رقم 

  المتحدة األمریكیة.
– http://www.un.org/ar/ga/52/res/res52038.htm 

جویلیة  یولیھ/ 31 -1995أغسطس/أوت  1قریر محكمة العدل الدولیة محكمة العدل الدولیة: ت –
) A/51/4( 3، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة الدورة الحادیة والخمسون، الملحق رقم 1996

  األمم المتحدة، نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة.
–https://www.icj-cij.org/files/annual-reports/1995-1996-ar.pdf 
 
 

التي اعتمدتھا الجمعیة في دورتھا االستثنائیة العاشرة،  استعراض تنفیذ التوصیات والمقررات –
، بتاریخ A/51/182/Rev.1تقریر ھیئة نزع السالح، الجمعیة العامة، الدورة الحادیة والخمسون، 

  نیویورك.ھیئة األمم المتحدة، ، 09/06/1999
–http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/51/182 

، بھیئة األمم المتحدة، 4644" الذي اتخذه مجلس األمن في جلستھ  1441 قرار مجلس األمن –
  .2002نوفمبر  8المعقودة في 

–http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/IMG/pdf/Resolution_1441_cle063f28.pdf 

ھیئة األمم  ،Rev.9/8/CD: النظام الداخلي لمؤتمر نزع السالح، السالحمؤتمر نزع   –
  ، نیویورك.2003دیسمبر 19بتاریخ المتحدة، 

 28، المعقودة في 4956الذي اتخذه مجلس األمن في جلستھ  1540رقم  الجمعیة العامة قرار –
 ، ھیئة األمم المتحدة، نیویورك. 2004نیسان/أبریل 

–http://www.un.org/arabic/sc/1540/ 
  

المعني بتسھیل نفاذ معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة: وثیقة معلومات خلفیة  المؤتمر  –
الفنیة المؤقتة للجنة التحضیریة لمنظمة معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة،  من األمانة

-CTBTأعدت للمؤتمر المعني بتسھیل بدء نفاذ معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة، 
Art.XIV/2005/3/Rev.1 ،7 2005سبتمبر  23- 21، نیویورك ما بین 2005سبتمبر ،

  نیویورك.

–http://www.un.org/arabic/events/ctbt/2005/docs/CTBT-ART-XIV-2005-3-
Rev-1-A.pdf       
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تحدید األسلحة التقلیدیة على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، قرار :  العامةالجمعیة   –
)، الدورة الحادیة Corr.1و  A/61/394اتخذتھ الجمعیة العامة، بناء على تقریر اللجنة األولـى (

 ، ھیئة األمم المتحدة.2006دیسمبر  18(ر) من جدول األعمال، بتاریخ  90والستون البند 
– https://undocs.org/ar/A/RES/61/82 

تحدید األسلحة التقلیدیة على الصعیدین اإلقلیمي ودون اإلقلیمي، قرار اتخذتھ الجمعیة العامة:  –
) A/62/391، بناء على تقریر اللجنة األولى (2007كانون األول/دیسمبر  5الجمعیة العامة في 

 عمال، ھیئة األمم المتحدة.(ت) من جدول ال 98الدورة الثانیة والستون البند 
– https://undocs.org/ar/A/RES/62/44 

عقد دورة الجمعیة العامة االستثنائیة الرابعة المكرسة لنزع السالح، قرار  الجمعیة العامة: –
، بناء على تقریر اللجنة األولى 2010كانون األول/دیسمبر  8اتخذتھ الجمعیة في 

(A/65/410) (ھـ ھـ) من جدول األعمال  97البند  65، الدورةA/RES/65/66  13  جانفي
2011 . 

–https://undocs.org/ar/a/res/65/66 
  

ً بالقرار 1540اللجنة  – )، ھیئة 2004(1540: التنفیذ الوطني، لجنة مجلس األمن المنشأة عمال
  .2016األمم المتحدة، نیویورك الوالیات المتحدة األمریكیة، 

–http://www.un.org/ar/sc/1540/national-implementation/general-
information.shtml 

  

المعلومات المتصلة بتدابیر بناء الثقة في میدان األسلحة التقلیدیة، قرار اتخذتھ : الجمعیة العامة –
و  A/73/510، بناء على تقریر اللجنة األولى (2018من كانون األول/دیسمبر  5الجمعیة العامة 

A/73/510/Corr.1 (ض) من جدول األعمال، ھیئة األمم  101)، الدورة الثالثة والسبعون البند
 المتحدة.

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/51 
 

 5اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/37الصلة بین نزع السالح والتنمیة، قرار الجمعیة العامة:  –
 ، بناء على تقریر اللجنة األولى (2018كانون األول/ دیسمبر 

A/73/510وA/73/510/Corr.1 (د) من جدول األعمال،  101)، الدورة الثالثة والسبعون البند
  .2018دیسمبر  11ھیئة األمم المتحدة 

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/37 

سیادة القانون ومنع الجریمة والعدال الجنائیة في سیاق أھداف التنمیة الجمعیة العامة:  –
، بناء على 2018كانون األول/دیسمبر  17ة في اتخذتھ الجمعیة العام 73/185المستدامة، قرار 

من جدول األعمال، ھیئة  109)، الدورة الثالثة والسبعون البند A/73/590تقریر اللجنة الثالثة (
  ،.2019جـانفي  7األمم المتحدة ، 

–https://undocs.org/ar/A/RES/73/185 
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لمالیة غیر المشروطة وتوطید تعزیز التعاون الدولي لمكافحة التدفقات االجمعیة العامة:  –
اتخذتھ الجمعیة  73/222الممارسات الجیدة بشأن إعادة األصول لتعزیز التنمیة المستدامة، قرار 

، بناء على تقریر اللجنة الثانیة 2018كانون األول/دیسمبر  20العامة في 
)A/73/536/Add.4 (د) من جدول األعمال، ھیئة األمم  18)، الدورة الثالثة والسبعون البند

  .2019جـانفي  10المتحدة، 
– https://undocs.org/ar/A/RES/73/222 

معھد األمم المتحدة األفریقي لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، قرار  الجمعیة العامة:  –
، بناء على تقریر اللجنة 2018كانون األول/دیسمبر  17اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/188

من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  109)، الدورة الثالثة والسبعون البند A/73/590الثالثة (
  .2019جـانفي  15

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/188 
متابعة نتائج مؤتمر األمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجریمة والعدالة الجنائیة الجمعیة العامة:  –

الجنائیة، قرار واألعمال التحضیریة لمؤتمر األمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجریمة والعدالة 
، بناء على تقریر اللجنة 2018كانون األول/دیسمبر  17اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/184

من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  109)، الدورة الثالثة والسبعون البند A/73/590الثالثة (
  .2019جـانفي  16

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/184 
منع ومكافحة الفساد ممارسات الفساد وتحویل عائدات الفساد وتیسیر استرداد ة: الجمعیة العام –

الموجودات واعادة تلك الموجودات إلى أصحابھا الشرعیین وإلى بلدانھا األصلیة على وجھ 
ً التفاقیة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، قرار  اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/190الخصوص، وفقا

)، الدورة الثالثة A/73/590، بناء على تقریر اللجنة الثالثة (2018ول/دیسمبر كانون األ 17
  .2019جـانفي  17من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  109والسبعون البند 

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/190 

كانون  17اتخذتھ الجمعیة العامة في  73/166الحق في التنمیة، قرار  الجمعیة العامة:  –
)، الدورة الثالثة A/73/589/Add.2، بناء على تقریر اللجنة الثالثة (2018األول/دیسمبر 
  .2019جـانفي  17(ب) من جدول األعمال، ھیئة األمم المتحدة،  74والسبعون البند 

– https://undocs.org/ar/A/RES/73/166 
 

 

 

 

 

 

  



 
 

 الفهرس
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  01.............................................................................................................................................................................: مقدمة

 الباب األول:
  من الدوليين  لحفظ السلم واأل  التنمية كبديلبعث  و النووي   التسلحيوقف السباق  

09  

  الفصل األول: 
  .نوويةال سلحةمن انتشار األ حـــــــــــدلالرامية إلى االتدابير االتفـاقية  

11 
  

  المبحث األول:
  التفـاقي الناظم للتعاون الدولي ألجل تحقيق اإلزالة الشاملة لألسلحة النووية.ااإلطار القـانوني  

12  

  المطلب األول: 
  األسلحة النوويـة على الصعيد الدولي.الرامية إلى الحـد من انتشـــار  الجهود  

14 
  

  15...ایة من عدم نقلھا خارج حدود سلطتھالتزام الدول المالكــة للقدرة النوو ضمانالفرع األول: 

ً: التأكد من عدم تسرب     16.......................تلك القدرةلدول غیر حائزة ل ةتكنولوجیا التسلح النوویأوال

ً: التزام الدول المالكة بعدم نقل األسلحة النووي لدول غیر حائزة  18..................................................ثانیا

  21....الفرع الثاني: التأكـــد من عــدم اكتساب الدول غیر النوویة لـتلك القــدرة في شقھا التسلحي

ً: تعھد الدول غیر النوویة  22....................................................................بعدم اكتساب األسلحة النوویة أوال

َ: الضمانات الممنوحة للدول غیر حائزة ع الحد من  اتفاقیةلى التكنولوجیا النوویة وفق نص ثانیا

  22...............................................................................................................................................................................االنتشار

  :المطلب الثاني

  إجراءات األمان مع العمل على تعزيز ضبط عمليات تصدير المواد النووية
29  

  30.........الـــدول أثناء عملیة تصدیر المواد النوویةمعاییر السالمة المعتمدة من قبل  الفرع األول:
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ً: حصر مجموعة الدول الموردة للمواد   31......................................................................................النوویة أوال

ً: دور مجلس األمن في مجال   34.......................................................الحد من انتشار األسلحة النوویة ثانیا

  34................................................................النوویة. المعاییر الدولیة الرامیة إلى الحد من انتشار أسلحة 1

 35.............................................نوویةألسلحة الا. المعاییر الوطنیة المكملة إلجراء الحد من االنتشار 2

على ضمان السـالمة واألمان في مباشرتھا لألنشطة السلمیة للطاقة  دولالفرع الثاني: إلتزام ال

  37................................................................................................................................................................................النوویة

  38......................................................................أوال: االتفاقیات الدولیة الشاملة لتسییر اآلمن للمواد النوویة

 39........................................................................................................................................... اتفاقیة األمان النوویة. 1

ً: االتفاقیات المشتركة المعـــززة لمجال األمان والسالمة النووی    41..................................................ةثانیا

التي تطال المواد المشعة بموجب اتفاقیة الحمایة المادیة للمواد  لثالث: مجاالت الحمایةالفرع ا

 43............................................................................................................................................................والمرافق النوویة

ً: مظاھر نظام األمن النووي المتبعة لدى الدول األطراف في اتفاقیة الحمایة المادیة   44.........أوال

ً: طبیعة االنتھاكات التي تطال الحمایة وفق االتفاقیة وسبل التعامل معھا   48...................................ثانیا

  48.................................................................................................................الجرائم التي تطال المرافق النوویة .1

  49.................................................................................................................... الجرائم التي تطـال المواد النوویة2

 :ً   50.............................................................إجراءات التعامل واالنتھاكات الواقعة على المواد النوویةثالثا

  50.................................................................الطرق الكفیلة للتعامل وحیازة غیر مشروع للمواد النوویة .1

 51...................................................................................نتھاكات الواقعة على المرافق النوویةالالتعامل وا .2

ً: االختصاص القضائي  52..........................................الحمایة المادیة للمواد النوویة في انتھاكات رابعا

الفرع الرابع: التدابیر اإلستباقیة إلعمال الحمایة المادیة للمواد النوویة والتعامل وكوارث 

  55...............................................................................................................................................................................النوویة

ً: إجراءات التبلیغ المبكر عن الحوادث النوویة   56......................................................................................أوال
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ً: اإلطار القانوني لالتفاقیة التبلیغ المبكر   58......................................................عن الحوادث النوویة ثانیا

الفرع الخامس: العمل الدولي الجماعي للّحد من اآلثار اإلشعاعیة في حال وقوع كوارث 

  60................................................................................................................................................................................نوویة

ً: طرق تقدیم المساعدات عل إثر وقوع الكوارث النوویة   60................................................................أوال

ً: دور الوكالة الدولیة للطاقة الذر   62................یة في تطویر معاییر السالمة واآلمان النوويثانیا

  المبحث الثاني: 
  .حظر الشامل والكامل للتجارب النووية العمل الدولي الجماعي الرامي إلى

 66  

  المطلب األول:
  للتجارب األسلحة النووية. تفـاقي لمعاهدة الحظر الجزئياالالعـــــام   اإلطار

67  
  67..............................الحظر الجزئي للتفجیرات النوویة الواردة في المعاھدة مقاصد الفرع األول:

  69...........................لتجارب النوویةمعاھدة الحظر الجزئي ل ضمـنالفرع الثاني: مجاالت الحظر 

  المطلب الثاني:
  .ةللتجارب األسلحة النووي لمعاهدة الحظر الشامل  ماعـــال  ورنظمال

71  

 72........................................دة الحظر الشامل للتجارب النوویةالھیكل التنظیمي لمعاھ الفرع األول:

ً: النظام القانوني ل لمعاھدة الحظر الشامل للتجارب  تابعكجھاز منظمة لأوال

  72.............................................................................................................................................................................النوویة

  :ً    74..........................معاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة في تحقیق أھدافالمؤتمر دور ثانیا

ً: المجلس التنفیذي لمعاھدة الحظر الشامل للتجارب النوویة    75..........................................................ثالثا

ً: دور األمانة الفنیة كھیكل من ھیاكل معاھدة الحظر الشامل   78.....................................................رابعا

  80.........................................دة الحظر الشامل للتجارب النوویةالقانوني لمعاھ طارالثاني: اإلالفرع 
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  المبحث الثالث:
  البحار والفضاء الخارجي. وضع األسلحة النووية في قـاع العمل الدولي المشترك بغرض حظر

83  

  المطلب األول:
  في قـاع البحار والمحيطات. وتخزين األسلحة النوويةوضع   الرامي إلى حظر  االتفـاقياإلطار  

85  
  

الفرع األول: إلتزام األطراف بضمان عدم تخزین األسلحة النوویة في قاع البحار 

  85.......................................................................................................................................................................والمحیطات

 :ً   86..................العمل على حظر وضع وتخزین األسلحة النوویة في قاع البحار والمحیطاتأوال

ً: إجــراءات الرقابة والتفتیش عن أسلحة النوویة   88...................................................................................ثانیا

القانوني لمعاھدة حظر وضع وتخزین األسلحة النوویة في قاع البحار  جانبال الفرع الثاني:

  89.........................................................................................................................................................................المحیطات

   المطلب الثاني:
  على   السماويةجرام  بما في ذلك القمر واأل  حصر األنشطة النووية في الفضاء الخارجي

  االستخدامات السلمية.
90  

المبـادئ الناظمة الستكشاف الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر واألجرام  الفرع األول:

  91...........................................................................................................................................................السماویة األخرى

  92.................................................بعدم عسكرة الفضاء الخارجيااللتزام الدول األطراف  الفرع الثاني:

  الفصل الثاني:
  دور هيئة األمم المتحدة في وقف السباق التسلحي الدولي وإرساء البدائل التنموية عنه.

94  
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  المبحث األول:
  نزع السـالح.  في اعمال التدابير الرامية إلىاص والوالية  ية صاحبة االختصألمماألجهزة ا

96  

  المطلب األول:
  لحفظ السلم واألمن الدوليين.هيئة األمم المتحدة كجهاز أصيل  
96 

ً : دور الجمعیة العامة لألمم المتحدة في حفظ السلم واألمن الدولیین الفرع األول عمال

 97.................................................................................................................................................................................والمیثاق

الدولیین بموجب : سلطات مجلس األمن في الحفاظ على السلم واألمن الفرع الثاني

  102...........................................................................................................................................................................................المیثاق

  المطلب الثاني:
  ومجاالت نزع السالح.ة األمم المتحدة ذات الصلة  اللجان الدولية المساعدة لهيئ

110  

 112.....................................................التابعة لھیئة األمـــم المتحدة : اللجنة األولى لألمـــــنالفرع األول

ھا في مسائل نزع ـالح التابعة لألمم المتحدة ودور: ھیئة نـزع السـالفرع الثاني

 113...........…………………………………………………………………….........……..……………………………………..………………………………………………التسلح

  114........................................................................................مؤتمر نزع السالحالموكلة لمھام ال: الفرع الثالث

عملیة نزع تجسید سالم ودورھا في مراكز اإلقلیمیة للالالمھام الموكلة إلى : الفرع الرابع

  116.............................................................................................................................................................................السالح

  المبحث الثاني:
  الدوليين. األمن والسلمالطرق الكفيلة بتعزيز  

117  
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  المطلب األول:
  األسلحة النووية.اإلجماع الدولي على إنشاء المناطق الخالية من  

118  

  119...................................................ناطق الخالیة من األسلحة النوویة: الطبیعة القانونیة للمالفرع األول

  121...................................................ضمان أمن دول المناطق الخالیة من األسلحة النوویة: الفرع الثاني

  المطلب الثاني:
  التقـليدية.ضرورة إيجاد إطار قـانوني لخفض كم األسلحة  

123  

  124..............كم األسلحة التقلیدیة لدى الدول : ضرورة العمل الجماعي على خفضالفرع األول

ً: العمل على وقف التكد   124...................................................................یس العشوائي لألسلحة التقلیدیةأوال

ً: ضمان عدم ا   127...................................................................................ستخدام أسلحة تقلیدیة معینة بذاتثانیا

  129.......................................................تعداد القوات المسلحة لدى الدول : العمل على تحدیدالفرع الثاني

ً: المنظور التاریخي لفكرة الحد من    129.......................................التعداد البشري للقوات المسلحة أوال

ً: الجھود الدولیة الرامیة لخف   131...............................................ةض التعداد البشري للقوات المسلحثانیا

ً: طبیعة االلتزام الد   135..................................................................ولي الواجب إعمالھ من جانب الدولثالثا

  136..................................................................................................................األخذ بمعیار المعاھدات الشارعة .1

  140..............................................................................................................................األخذ بنظام االتفاقات الثنائیة. 2

  المبحث الثالث:
  السباق التسلحي.  عن  بدلضرورة العمل على بعث التنمية المستدامة  

143  
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  المطلب األول:
  .الدوليين  األمن والسلمالمدلول العام للتنمية المستدامة ودورها في ضمان  

145  
  146.......................................................................................قصود بالتنمیة المستدامــــــــة: ما المالفرع األول

  147......................................................................ربط التنمیة المستدامة باألمـــن: العالقة التي تالفرع الثاني

  المطلب الثاني:
  على التنمـــية.الطـــــرق الكفيلة بالحفـاظ  

149  

  149................................................................................مل الجماعي من أجل مكافحة الفساد: العالفرع األول

  152..................................................لرامــــــــیة إلى مكافحة لفسادتدابیر التعاون الدولي ا: الفرع الثاني

  155................................................................................................م العدالة الجنائیة خدمة للتنمیة: دعالفرع الثالث

  المطلب الثالث:
  التنمية لدى الدول.م مساعي  دعطــــرق  

  

159  

  161.....................................................على خفض المیزانـــــیة التسلحیة: الـــــــــتزام الدول الفرع األول

ً المیزانــــــیة وتخفیضھا : المبادئ المعتمدة ألجل تجمید الفــــــرع الثاني   162..............................دولیا

  164.............لمیة: تحویل الموارد المتوفرة نتیجة نــــــزع السالح إلى الحاجات السالفــــرع الثالث

  المطلب الرابع:
  ظل بيئة مستقرة. التنمية المستدامة في
166  

 167..............................التنمیة المستدامةلبیئة في إطار : المنظور العام للحمایة الدولیة لالفرع األول

  170...................................................ات تغییر المناخ ألغراض العسكریة: عدم استخدام تقنیالفرع الثاني
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ً: طبیعة الحظر    171..................................................................................الذي یطال تقنیات التغییر البیئيأوال

ً: اإلطار القانوني التفاقیة حظ   172......................................................ر استخدام تقنیات التغییر البیئيثانیا

ً: المقترحات ا   174....................................................................................بیئةلتي من شأنھا تعزیز حمایة الثالثا

 الباب الثاني:
  .ائيةالمتابعة الجز   فـلإدارتها بما يكنظم  الرامية لحل النزاعات الدولية و التدابير االتفـاقية  

177  

  الفصل األول:

  .بالطرق السلميةالدولية   النزاعات طرق حل ضبط الحدود وتعزيز
179  

  المبحث األول:
  الصعيد الدولي. كفـالة المعاهدات لالستقرار على

181  

  المطلب األول:
  الحدود. دور المعاهدات في التعامل ونــــــــزاعات

182  
   184......................................................ســـــــیادة الوطنـــــیة للدول: مدلول القانوني لمبدأ الالفرع األول

ً: المنظور    185..................................................................................................القانوني لمبدأ السیادة الوطنیةأوال

ً: تطور مفھوم السیادة الوطنیة   187.....................................................وعالقتھ بقواعد القانون الدولي ثانیا

   188.................................................الســــــیادة الوطنـــــیة مجال ممارسة الدولة لمظاھر :الفرع الثاني

ً:  المجال الجغرافیة الذي تطال   188..................................................ھا مظاھر السیادة الوطنیة للدولةأوال

ً: توابع المجال البري لحدود   190.......................................................الدولة ونطاق ممارستھا للسیادة ثانیا
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  المطلب الثاني:
  الدولــــــية. اإلطار القـانوني المنظم للحدود

198  

  199.................................................أداة قانونــــــیة منظمة للحدودالعرف الدولي باعتباره  :الفرع األول

  201.............................................ا لمسائل الحدود الدولــــــــیة: االتفاقات الدولیة ومعالجتھالفرع الثاني

  203.......................................ف كوسیلة لحل المنازعات الحدودیةإلنصامبادئ العدالة وا :الفرع الثالث

  المبحث الثاني:
  الدولــــــــية. السبل الكفيلة بفض النزاعات

204  

  :المطلب األول
  الدولـــــــية. المبادئ العامة الناظمة للعالقـات

205  

  206............................................السلمیة في نزاع دوليإلى الحلول لتزام الدول باللجوء إ: الفرع األول

  209............................الدولیة أو التھدید باستعمالھا : عدم اللجوء إلى القوة في العالقاتالفرع الثاني

  211..................................................................................دولیة: مبادئ أخرى منظمة للعالقات الالفرع الثالث

  المطلب الثاني:
  الدولــــــــية. الطرق الدبلوماسية الكفيلة بحل الـــنزاعات

214  

   215............................................................ودورھا في فض المنازعات الدولیة : المفاوضاتالفرع األول

 :ً   217.......................................................................................ـــتزام بالتفاوض بغرض فض النزاعااللــــأوال

ً: الشــــــروط ال   218.........................................................................واجب توفــــرھا لنجاح المفاوضاتثانیا

  220..................إلى تسویة نھائیة للنزاع الدولي : دور المساعي الحمیدة في الوصولالفرع الثاني
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  221..............................تھا على تسویة النزاعات الدولیة: إجراء الوساطة الدولیة وقدرالفرع الثالث

ً: أنواع الوساطة الدولیة ال   223....................................................تسویة النزاعاتممكن اعتمادھا في أوال

 223..............................................................................................................................................الوساطة المباشرة .1

 224....................................................................................................................................الوساطة غیر المباشرة .2
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  :ملخص

ً وھذا لما خلفتھ من مآسي وأالم، األمر الذي استدعي  كان لوقع الحروب على اإلنسانیة جمعاء ألیما
من المجتمع الدولي العمل من أجل وضع حٍد للنزاعات المسلحة والحروب، وقد صیغت ھذه التطلعات 

جل إنھاء مظاھر كتعھد الھدف منھ إرساء معالم السلم واألمن الدولیین، بالعمل المستمر والدؤوب من أ
التھدید في العالقات الدولیة، وكان أول تلك المظاھر التسلح حیث أخذ المجتمع الدولي على عاتقھ إنھائھا، 
وباألخص أنماط معینة أبرزھا أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسھا األسلحة النوویة، وذلك وفق مراحل 

ً إلى النزاع الشامل اعتبرھا المجتمع الدولي ضروریة للوصول للنتیجة المرجوة ً من الحصر وصوال ، بدأ
خدمة الموارد المالیة لجل  توجھوالكامل، مع تكریس تلك التكنولوجیا لالستغالل السلمي ال غیر على أن 

ً من    .التسلحتسخر في دیمومة السابق التنمیة بدال

باعتبارھا الدعامة على أن یكفل المجتمع الدولي االلتجاء إلى الحلول السلمیة للنزاعات الدولیة   
األساسیة الستمرار العالقات الدولیة، إال أن ھذه األمور المثالیة تبقي نسبیة التحقق في ظل تعنت بعض 
الدول لمواقفھا، مما یزید من احتمالیة نشوب النزاعات المسلحة والحروب األمر الذي یستدعي تنظیم ھذا 

یسمح بالحفاظ على الحیاة البشریة، وكل ھذا لم یكن  المجال، باعتباره حتمیة ال یمكن الفرار منھا بشكل
لیتأتي للمجتمع الدولي من دون االتكال على أداة قانونیة تعد الضامن الوحید لتحقیق ذلك، أال وھي 

     المعاھدات الدولیة 

  

Résumé: 

L’impact de la 1 et 2 guerre mondiale sur l’humanité a été douloureux et 
tragique, et afin d’assurer que comme cette tragédie ne se produit pas à nouveau 
la communauté internationale, a adopté des procédures pour faire face à diverses 
menaces au but de rétablir la paix et la sécurité internationale, et la première 
menace traite par la communauté internationale désarmement, en particulier 
certains modèles notamment des armes de destruction massive, et en tète les 
armes nucléaires, selon certaines étapes considérer come nécessaires pour 
atteindre le résultat souhaité, base sur la non-prolifération des armes puis réduire 
la production afin d’arriver au désarmement complet, à condition de restriction 
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire dans environnement sain et sauf. 

Et Afin de garder les relations internationales entre les états stables, la 
communauté internationale a base leur s’efforts sur le déférent recours des 
solutions pacifiques et juridique, pour mettre fin au conflite internationaux, sauf 
que il y a des moments ou les conflits se développe sur le terre au image de 
opération militaire (guerre), nécessitant l’organisation de guerre et de le rendre 
plus humain et assure la responsabilité juridique.                            


