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 حماية حقوق اإلنسان القانون الدولي الجنائي ودوره في

 

 أحمد مخزوم الرازقي                                     
 عمر ارحومة أبورقيبة      

 علي إبراىيم األشهب                                      
 
  :ملخصال

)القانوف الدويل اعبنائي ودوره يف ضباية حقوؽ اإلنساف( العديد من احملاور واليت  لقد تناوؿ ىذا البحث
توضح أمهية القانوف الدويل اعبنائي ودوره اؼبهم يف ضباية حقوؽ اإلنساف من االنتهاكات واعبرائم والعدواف اليت 

 ، التعري  االقانوف الدويل اعبنائي ومبادئو اليت تبب  عند انتهاؾ حقوؽ االنسافتقع عليو، ويف ىذا البحث مت
وكذلك ذبرمي االنتهاكات اليت يتعرض ؽبا اإلنساف سواء من االفراد أو الدوؿ كما مت ربديد الوسائل اليت أقرىا 

التفاقيات واؼبعاىدات وذلك من خالؿ ا ،القانوف الدويل اعبنائي ومدى فاعليتها على منتهكي حقوؽ اإلنساف
 الدولية ومدى الزامية تببيقها على كل الكيانات اليت ال ربًـت حقوؽ اإلنساف.

  



 علي إبراىيم األشهب، عمر ارحومة أبورقيبة، أحمد مخزوم الرازقي     ..حماية حقوق اإلنسان القانون الدولي الجنائي ودوره في        
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        

 

[361] 

 

 القانون الدولي الجنائي ودوره في حماية حقوق اإلنسان
 المقدمة:

وإف ىذا الفرع لو أمهيتو  ،لقد اات القانوف اعبنائي الدويل اليـو ديثل فرعاً ىاماً من فروع القانوف الدويل العاـ
وعلى رأسها  ،الواضحة يف إسباغ اغبماية الدولية اعبنائية على اؼبصاحل ذات األمهية اؼبلحوظة يف اجملتمع الدويل

وثبات واستقرار مظاىر العالقات  ،فضال يف الوقت نفسو على كفالة واستمرار اغبياة الدولية ،حقوؽ اإلنساف
 الدولية وانتظامها اُت الدوؿ.

وغٍت عن البياف أف متبلبات النظرة الواقعية ؽبذا الفرع من فروع القانوف الدويل العاـ يستلـز االضرورة اإلؼباـ 
دبا يشمل عليو من مسائل ومشاكل جوىرية قد تكوف السبب يف اغبد من فاعلية يف أداء دورة يف ضباية حقوؽ 

 اإلنساف أو التضيي  من نباؽ تببيقية ومشوليتو .

: يتناوؿ ىذا البحث موضوع دور القانوف الدويل اعبنائي يف ضباية حقوؽ اإلنساف إشكالية البحث أواًل: 
وتتمحور إشكالية البحث حوؿ نقبة رئيسية وىي اياف ما إذا كاف ما شهده حقلُت من حقوؿ القانوف الدويل 

ي يهدؼ إىل ضباية حقوؽ اإلنساف واألوؿ الذ العاـ )القانوف الدويل غبقوؽ اإلنساف والقانوف الدويل اإلنساين(،
والثاين الذي يهدؼ إىل ضباية حقوؽ اإلنساف يف أوقات النزاعات اؼبسلحة الدولية وغَت  ،يف وقت السلم

الواردة فيهما كافية اذاهتا الحًتاـ  االلتزاماتالدولية وما ديلكو ىذاف القانوناف من آليات ووسائل ؼبراقبة تنفيذ 
واعبارة أخرى ىل مراحل تبور حقوؽ اإلنساف اليت ادأت على  ،ا من قبل الدوؿىذه اغبقوؽ وعدـ انتهاكه

حيق   ،شكل اعالف عن ىذه اغبقوؽ مث تقرير التزاميتها وتوفَت آليات ؼبراقبة تنفيذىا من خالؿ ىذين القانونُت
 اغبماية الكاملة والكافية ؽبذه اغبقوؽ أـ ال.

على أساس عدـ كفاية الوسائل الواردة يف كال القانونُت )القانوف وتقـو فرضية البحث : ثانياً: فرضية البحث
زمة غبقوؽ اإلنساف ال الاد من  ،الدويل غبقوؽ اإلنساف والقانوف الدويل اإلنساين( يف ربقي  اغبماية الدولية الالا
خالؿ القانوف  ضباية مكملة للحماية السااقة والذي يتمثل يف مرحلة تقرير ضباية دولية جنائية ؽبذه اغبقوؽ من

 ويكوف ذلك عن طري  ذبرمي وؿباكمة منتهكي ىذه اغبقوؽ. ،الدويل اعبنائي
يهدؼ ىذا البحث إىل توضيح الدور الذي يقـو او القانوف الدويل اعبنائي يف إحاطة  :ثالثاً: ىدف البحث

 انتهاكاليت تشكل ويكوف ذلك من خالؿ اياف دورة يف ذبرمي األفعاؿ ا ،حقوؽ اإلنساف حبماية دولية جنائية
 اعبسيمة غبقوؽ اإلنساف. االنتهاكاتودورة يف مقاضاة اؼبتهمُت اارتكاب  ،ؽبذه اغبقوؽ

نظرًا لتشعب اؼبسائل اليت يتبرؽ ؽبا موضوع البحث فقد اعتمدت على عدة نتائج  :رابعاً: منهجية البحث
 واؼبنهج النقدي. ومنها :اؼبنهج القانوين التحليلي واؼبنهج التببيقي واؼبنهج التارخيي
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: وقد اعتمدت على ىذا اؼبنهج من أجل استعراض صبيع اآلراء اؼبتعلقة المنهج القانوني التحليلي -1
 إليو مع اياف األسباب واؼبربرات. واالكبيازدبوضوعات البحث وربليلها واؼبقارنة اينها وترجيح أحدىا 

ظرية حبثة أو قليلة اغبدوث والتكرار يف اجملتمع : ألف موضوع البحث ال يعاجل مسائل نالمنهج التطبيقي -2
الدويل ال إف مواضيع القانوف الدويل اعبنائي قاالة للتجدد يف الواقع وتدخال ىذا القانوف غبماية حقوؽ 

ولقد كانت تلك التببيقات من خالؿ سلوؾ الدوؿ  ،اإلنساف قد حصل أكثر من مرة من الناحية التببيقية
 أـ من أحكاـ احملاكم الدولية اعبنائية .يف عالقتها اؼبتبادلة 

وخاصة فيما يتعل  ابعض النقاط اليت  ،: واعتمدت على ىذا اؼبنهج يف غالبية األحيافالمنهج النقدي -3
 رأيت أهنا غَت مالئمة أو غَت كافية وربتاج اىل زيادة إيضاح أو استكماؿ .

اعض األحداث والتبورات اليت ؽبا عالقة : وقد اعتمدت على ىذا اؼبنهج يف سرد المنهج التاريخي -4
 دبوضوع البحث. 

ومن خالؿ اطالعنا على العديد من الدراسات السااقة اليت تناولت مثل ىذا  :: الدراسات السابقةخامساً 
اؼبوضوع وىو دور القانوف الدويل اعبنائي يف ضباية حقوؽ اإلنساف وما لو من أمهية االغة يف تعقب اعبناة 

  ع .ومعاقبتهم على اعبرائم اليت ارتكبوىا ومنها اعض الرسائل العلمية اليت اىتمت ودرست ىذا اؼبوضو 
 لعرض كافة األفكار اؼبتعلقة االبحث فقد مت تقسيمو على النحو التايل :: سادساً: ىيكلية البحث

 التعري  االقانوف الدويل اعبنائي. المحور األول:

 ذبرمي القانوف الدويل اعبنائي النتهاكات حقوؽ اإلنساف. المحور الثاني:

 اليت تبب  على اشتماؽبا حقوؽ اإلنساف.مبادئ القانوف الدويل اعبنائي  المحور الثالث:

 وسائل القانوف الدويل اعبنائي غبماية حقوؽ اإلنساف.المحور الرابع: 

 مدى فاعلية القانوف الدويل اعبنائي يف ضباية حقوؽ اإلنساف. المحور الخامس:
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 المحور األول: التعريف بالقانون الدولي الجنائي.
النشأة وىذا ىو السبب وراء ؿباولة الفقهاء لوضع تعري  ؽبذا القانوف من القانوف الدويل اعبنائي حديث 

نو ال ديلك مصادر تسهم يف كوين أيعٍت  ولكن حداثة ىذا القانوف ال ،خالؿ االفكار اليت اوردوىا يف مؤلفاهتم
 قواعده القانونية.

عاري  عديدة للقانوف الدويل اعبنائي : أورد الفقهاء )الغرايوف والعرب( تتعريف القانون الدولي الجنائي: أواًل 
 سأحاوؿ استعراض اعضا منها.

 فقد أورد الفقو الغريب تعاري  ـبتلفة للقانوف الدويل اعبنائي من أمهها تعاري  كال من :

( اأنو)ؾبموعة القواعد اؼبوضعية والشكلية اليت تنظم مباشرة عقاب Pellaفقد عرفو ) (1))االوجرافن وجالسَت(
 واالنسجاـ وااالربادويكوف من شأهنا اإلخالؿ االنظاـ العاـ الدويل  األفراداألفعاؿ اليت ترتكبها الدوؿ أو 

جملموعة الدولية واأللفة اُت الشعوب(،أما الفقيو جالسَت فيعرفو اأنو )ؾبموعة القواعد القانونية الدولية دبا يف ا
الدويل االعقاب على األفعاؿ اليت  االجتماعيواليت ىدفها ضباية النظاـ االجتماعي الدويل دبعٌت السلم واألمن 

 للعقاب على ـبالفة األحكاـ ومبادئ القانوف الدويل العاـ(.اؼبوضوعة  تدخل او أو دبعٌت آخر ؾبموعة القواعد

ف من القواعد القانونية اؼبتعلقة دبعاقبة اعبرائم الدولية اليت تشكل خرقاً وعرفو االسكي اأنو )القانوف الذي يتكو 
 .(2)للقانوف الدويل(

أما الفقو العريب فهناؾ تعاري  عديدة للقانوف الدويل اعبنائي ومنهم د. ضبيد السعدي اأنو)القانوف الذي 
السلم العاؼبي وأمن الشعوب للخبر وغَت  يعاجل اؼبشكالت اليت تثَتىا اعبرائم الدولية كاغبرب العدوانية وتعريض

. وعرفو د. عبدالرحيم صدقي )اأهنا ؾبموعة (3)(يف العالقات الدولية نسجاـواالذلك فبا حيوؿ دوف الوئاـ 
 .(4)القواعد القانونية اليت تتعل  االعقاب على اعبرائم الدولية أي اعبرائم اليت تشكل انتهاكاً للقانوف الدويل(

 القانون الدولي الجنائي: مصادر ثانيا

                                 
 .5، صNIIIؿبمد ؿبي الدين عوض، دراسات يف القانوف الدويل اعبنائي، دار الفكر العريب القاىرة،  (1)
، NIIN(، اغداد، S5االوسكي ستانيالو، نظرة يف مفهـو القانوف الدويل اعبنائي، ترصبة.جعفر الفضلي، ؾبلة الرافدين للحقوؽ العدد) (2)

 .SN7ص
 .6، صS،NISNعلي عبدالقادر القهواجي، القانوف الدويل اعبنائي، أىم اعبرائم الدولية،منشورات اغبليب اغبقوقية، اَتوت، ط (3)
 .S7ص ،S، NII9الباىر ـبتار علي، القانوف الدويل اعبنائي، اعبزاءات الدولية، دار الكتاب اعبديد، اَتوت، ط (4)



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                     المنتدى األكاديمي مجلة             
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 للقانوف الدويل اعبنائي شأنو شأف كل فروع القانوف األخرى نوعاف من اؼبصادر 

 

 وىي أساليب وطرؽ تكوين ىذا القانوف. المصادر الرسمية -

اليت حتمت وجود ىذا القانوف  واالقتصاديةوىي العوامل السياسية واإلنسانية واألخالقية  المصادر المادية -
 وتبوره .

تعد اؼبعاىدات الدورية من أىم مصادر القانوف الدويل العاـ وؽبا الدور األكرب يف  المعاىدات الدولية:-1
ويف القانوف الدويل اعبنائي تعد اؼبعاىدات الدولية أىم مصادر ىذا القانوف على  ،تكوين قواعده القانونية

ىدات الدولية الدور الكبَت يف تكوين وتثبيت اؼببادئ األساسية ؽبذا القانوف حيث كاف للمعا ،اإلطالؽ
اؼبسؤولُت عن اعبرائم الدولية وهبذا تصبح ىذه اؼببادئ  الببيعيُت وكذلك ربديد اؼبسؤولية اعبنائية لألشخاص

 (1)مصادر للقانوف الدويل اعبنائي.

 ،تتخذه إحدى الدوؿ يف عالقتها مع دولة أخرىينشأ العرؼ الدويل عن اؼبوق  الذي  العرف الدولي:-2
والعرؼ الدويل يصلح أف يكوف مصدراً للقانوف الدويل اعبنائي، وينقسم العرؼ الدويل إىل عرؼ عاؼبي يبب  

 وعرؼ ؿبلي أو اقليمي يبب  على عدد معُت من الدوؿ. ،على كل دوؿ اجملتمع الدويل

عامة للقانوف اليت تشكل مصدرًا من مصادر القانوف الدويل يقصد ااؼببادئ ال المبادئ العامة للقانون:-3
اعبنائي ؾبموعة القواعد اؼبشًتكة اُت ـبتل  األنظمة اعبنائية الرئيسية يف العامل اليت تصلح للتببي  داخل 

 .(2)النظاـ الدويل اعبنائي

 ، اعبنائي مثل مبدأ الشرعيةوىناؾ أمثلة عديدة على اؼببادئ العامة للقانوف اليت تشكل مصدراً للقانوف الدويل
القضائية ومبدأ احًتاـ حقوؽ الدفاع  اػبصومةومبدأ نسبية آثار األحكاـ القضائية ومبدأ اؼبساواة اُت أطراؼ 
 ومبدأ عدـ جواز كوف الشخص خصماً وحكماً يف ذات الوقت.

دويل اعبنائي ال يشمل وتعترب آراء احملاكم كمصدر احتياطي للقانوف الأحكام المحاكم وآراء الفقهاء: -4
وأما االنسبة العتبار الفقو مصدرًا احتياطياًّ  ،فقط أحكاـ احملاكم الدولية ال أيضا أحكاـ احملاكم الوطنية

                                 
 اعدد مسألة القانوف الدويل اعبنائي على شبكة االنًتنت  حنا عيسى، (1)

Httpt/www.sis_gov.ps/Arabic  roya/homepage-html .p2 
 SNNص ،NII6 ،6ط االسكندرية، الدار اعبامعية، صوؿ القانوف الدويل العاـ،أ ؿبمد سامي عبداغبميد، - (2)
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للقانوف الدويل اعبنائي فإف آراء اؼبتخصصُت واػبرباء يف ؾباؿ ىذا القانوف تؤدي دورًا مهماًّ يف تغيَت 
 .(1)القانونية اعبنائية اؼبوجودة وربديد مضموهنا القواعد 

ويعد مبدأ العدؿ واإلنصاؼ ؿبورًا احتياطياًّ للقانوف الواجب التببي  أماـ  مبادئ العدل واإلنصاف:-5
 .(2)أحكاـ احملكمة مىت ما واف  أطراؼ النزاع على ذلك

 نسان .المحور الثاني: تجريم القانون الدولي الجنائي النتهاكات حقوق اال

اغبماية الدولية اعبنائية على حقوؽ اإلنساف اؼبنصوص عليها يف  يضفيالقانوف الدويل اعبنائي ىو الذي 
وىذا يعٍت أف ىناؾ  ،الدولية ويكوف ذلك عن طري  ذبرمي األفعاؿ اليت تشكل انتهاكًا ؽبذه اغبقوؽ االتفاقيات

جرائم معينة يعاقب عليها القانوف الدويل اعبنائي ألهنا تنتهك حقوؽ اإلنساف اليت يسعى ىذا القانوف إىل 
 ضبايتها.

 مفهوم الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي.  :أواًل 
ة وال يربره استعماؿ ح  اشكل عاـ يتسع مفهـو اعبردية ليعٍت )كل فعل يعاقب عليو القانوف اعقواة جنائي

، ولتحديد مفهـو اعبردية الدولية نستعرض أوال التعريفات الفقهية وثانيا أركاف اعبردية الدولية (3)(أو أداء واجب
 يف القانوف الدويل اعبنائي.

 التعريفات الفقهية للجريمة الدولية  -1
ويف ظل ىذا  ،واالتفاقيال يوجد إىل حد اآلف تعري  موحد للجردية الدولية على الصعيدين الفقهي 

مث  ،يكوف مناسبًا عرض اعض تعريفات اعبردية الدولية اليت ذكرىا فقهاء القانوف الدويل اعبنائي ،االختالؼ
 .(4)كباوؿ استخالص العناصر الواجب توفرىا يف اعبردية الدولية اليت يعاقب عليها القانوف الدويل اعبنائي

 يصدرومنها كما عرفها البعض اأهنا )سلوؾ اداري غَت مشروع  ،بعض التعريفات الفقهية للجريمة الدولية -
مساس دبصلحة دولية ؿبمية  ويًا علىعن فرد ااسم الدولة أو اتشجيع منها أو ارضاء منها ويكوف منب

حيظره القانوف الدويل اعبنائي ويقرر –.وعرفها البعض اأهنا )كل فعل أو سلوؾ سليب أو اجيايب (5)(قانونا

                                 
 .S3I،صNII5،5االسكندرية ط ي : مؤسسة الثقافة اعبامعية،اعبزاءات الدولية اُت النظرية والتبب السيد ااوعبية، (1)
 .S6مصدر سب  ذكره،ص ؿبمد ؿبي الدين عوض، (2)
 .S9Nص ،NIS5 دار الًتاث العريب، اَتوت، ،3اؼبوسوعة اعبنائية جزء  جندي عبداؼبلك، (3)
 .N7،صNIS6اعبامعي،االسكندرية،دار الفكر  جرائم االفراد يف القانوف الدويل، عباس ىاشم الساعدي، (4)
 .38ص ،NIS5 االسكندرية، دراسة مقارنة، دار الفكر اعبامعي، اعبردية الدولية، ؿبمود صاحل العاديل، (5)
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 .(1)ؼبرتكبو جزاء دولياًّ (

ااؼبصاحل اليت حيميها ىذا القانوف الذي يضع  تضر وعرفت كذلك اأهنا )واقعة ـبالفة للقانوف الدويل
 .(2)ت الدولية قاعدة مقتضاىا أف تسبغ على تلك الواقعة الصفة اإلجرامية أي اقتضاء معاقبتها جنائيا(للعالقا

اليت يعاقب عليها القانوف الدويل اعبنائي يؤخذ  ،الدولية العناصر التي يجب أن يتضمنها تعريف الجريمة -
متمسكا االنظرة التقليدية للجردية الدولية أف البعض فيها ما زاؿ  :تيةعلى التعريفات السااقة اؼبآخذ اآل

 .(3)اػباضعة ألحكاـ القانوف الدويل اعبنائي اليت مفادىا أف ىذه اعبردية ترتكب ااسم الدولة واتشجيعها

كما أف التعري    ،التبور اغباصل يف نباؽ ىذا القانوف وىو ارتكاب ىذه اعبرائم االعتباروال تأخذ انظر 
ربددىا اعبردية الدولية واليت يسعى القانوف الدويل اعبنائي اىل إخفاء اغبماية اعبنائية  ااؼبصلحة الرئيسية اليت

 .(4)عليها

 أركان الجريمة الدولية في القانون الدولي الجنائي. -2

يقصد اأركاف اعبردية :ؾبموعة االجزاء اليت تشكل منها اعبردية أو كل اعبوانب اليت ينبوي عليها انياف اعبردية 
يت يًتتب على وجودىا يف ؾبموعها وجود اعبردية ويًتتب على انتفائها أو انتفاء أحدىا وللجردية الدولية أو ال

 وسنتكلم عليها يف ثالثة نقاط أو فروع . ،ثالث أركاف الركن الشرعي والركن اؼبادي والركن اؼبعنوي

اؼبظهر اليت تظهر فيو اىل العامل اػبارجي أي  ،ينصرؼ مدلوؿ الركن اؼبادي اىل ماديات اعبردية الركن المادي:-
إذ اغَت ماديات ملموسة ال يتحق  العدواف على اغبقوؽ اليت  ،ويتدخل القانوف من أجلو اتوقيع العقاب

 .(5)حيميها القانوف 
فهناؾ اعبرائم اؼبادية حيث قبد انفصاال واضحا اُت النتيجة والفعل فلكل منهما كيانو اؼبادي اؼبتميز او  

 .(6)ة العدواف كجردي

: ينصرؼ مدلوؿ الركن اؼبعنوي اىل اعبانب النفسي للجردية أي اإلرادة اليت (القصد اعبنائيالركن المعنوي)-
                                 

 .3Nمصدر سب  ذكره،ص جندي عبداؼبلك، (1)
 .76ص ،S،NII9ط دمش ، دار اعبليل للبباعة، مبادئ القانوف الدويل العاـ يف وقت السلم واغبرب، احساف ىندي، (2)
 .78ص مصدر سب  ذكره، ؿبمد سامي عبداغبميد، (3)
 .63ص ،NISI،6ط القاىرة، دار النهضة العراية، مبادئ القانوف الدويل العاـ، جعفر عبدالسالـ، (4)
 . NI،صNIS5(،Nالعدد ) القاىرة، ؾبلة دراسات، اؼببادئ اعبنائية العامة يف النظاـ االساسي للمحكمة اعبنائية الدولية، فادي ؿبمد خليل، (5)
 SS6صNS،NISNالقاىرة ط دار النهضة العراية، القسم العاـ، شرح قانوف العقواات، ؿبمد قبيب حسٍت، (6)



 علي إبراىيم األشهب، عمر ارحومة أبورقيبة، أحمد مخزوم الرازقي     ..حماية حقوق اإلنسان القانون الدولي الجنائي ودوره في        
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وجوىر الركن اؼبعنوي يف  ،يقًتف هبا السلوؾ فهو الراابة اؼبعنوية اُت السلوؾ واالرادة اليت صدر منها
لنتيجة اعبرمية اليت يريد ربقيقها عن طري  ارتكااو األفعاؿ اعبردية ينبوي على اذباه نية الفاعل اىل ربقي  ا

 .(1)ولذلك تسمى نية ارتكاب اعبردية اأهنا نية آشبة  ،اؼبؤدية اليو

ويقصد او)مبدأ شرعية اعبرائم والعقواات( وىو من اؼببادئ اؼبعروفة سواء يف القانوف اعبنائي  الركن الشرعي:-
إذ لوال  ،، وىذا اؼببدأ ىو الوعاء الذي حيتوي اعبردية جبميع عناصرىا(2)الداخلي أـ القانوف الدويل اعبنائي

 وجود ىذا اؼببدأ ؼبا وجدت ىذه اعبردية .

 الجرائم الدولية التي يعاقب عليها القانون الدولي النتهاكها حقوق االنسان. :ثانيا

ال يعاقب القانوف الدويل اعبنائي على كل اعبرائم الدولية ال اعبرائم األشد خبورة اليت سبس القيم العليا 
 .(3)للمجتمع الدويل اأسره وخبورة ىذه اعبرائم تأيت من كوهنا ترتكب اشكل منظم وعلى نباؽ واسع 

لية اببيعتها وىي اعبرائم األشد خبورة أف اعبرائم اليت يعاقب عليها القانوف الدويل اعبنائي ىي اعبرائم الدو 
اليت تنتهك حقوؽ اإلنساف وتتمثل يف عدة صور وىي )جرائم اغبرب واعبرائم ضد اإلنسانية وجردية اإلاادة 

 .(4)اعبماعية وجردية العدواف(

 (.Genocideجريمة اإلبادة الجماعية )-1
اعتداء على مصلحة جوىرية يسعى إىل ضبايتها تعد جردية إاادة اعبنس إحدى اعبرائم اػببَتة ألهنا سبثل 

 القانوف الدويل اعبنائي وىي احملافظة على اعبنس البشري وضبايتو من أي عدواف.

وقد عددت اؼبادة الثانية من اتفاقية األفعاؿ اؼبكونة عبردية اإلاادة اليت يكوف القصد منها إاادة صباعة اشرية 
أو عنصرية أو دينية أو اثنية أما اؼبادة الثالث فقد أشارت اىل صور السلوؾ  معنية كلياًّ أو جزئياًّ جبماعة قومية

 –التحريض على اإلاادة  –التآمر على اإلاادة  –اإلجرامي االنسبة عبردية اإلاادة وىي طبس صور)إاادة اعبنس 
 .(5)(االشًتاؾ–الشروع يف اإلاادة 

  

                                 
 .66ص مصدر سب  ذكره، جعفر عبدالسالـ، (1)
 .SSNص مصدر سب  ذكره، ؿبمد ؿبي الدين عوض، (2)
 . S7N، ص NISN، جامعة االسكندرية، دكتوراهية يف القضاء الدويل اعبنائي، رسالة علي حسُت العبيدي، اؼبسؤولية اعبنائية الفرد (3) 
 . 9Nص مصدر سب  ذكره، ؿبمد صاحل العاديل، (4)
 .S33ص ،NISI االسكندرية، دار الفكر اعبامعي، عبدالواحد ؿبمد الفار اعبرائم الدولية وسلبة العقاب عليها، (5)
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 (Grimes of Warجرائم الحرب )-2
اعبسيمة لقواعد القانوف الدويل اإلنساين وترتكب ضد أشخاص أو  االنتهاكاتاأهنا تعرؼ جرائم اغبرب 

ويسعى ىذا النظاـ الدويل اؼبركب اىل ربقي  ىدفو يف ضباية حقوؽ  ،الدولية االتفاقياتفبتلكات ربميهم 
 ،(1)غَت اؼبشروع لألسلحة  االستخداـاإلنساف من خالؿ ربديد وسائل القتاؿ وربرمي القتاؿ وربرمي 

 (Crime Against Humanityالجرائم ضّد االنسانية )-3
ديكن اعتبار أف مفهـو )اعبرائم ضد االنسانية (مفهـو حديث العهد يف القانوف الدويل اعبنائي واعبرائم ضد 

اليت يتم ارتكاب أي منها اصورة منهجية وعلى نباؽ واسع دوف  االعتداءاتاإلنسانية سبثل قائمة واسعة من 
السجن واغبرماف من اغبرية -اإلاعاد القسري للسكاف-االسًتقاؽ-اشًتاط وجود نزاع مسلح وىي )القتل العمد

اضبهاد ؾبموعة سياسية أو عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او -االستعباد اعبنسي-االغتصاب-التعذيب–
  (2)الفصل العنصري(–القسري لألشخاص االختفاء–الجبار على البغاء ا–دينية

 (Crime of Aggressionجريمة العدوان )-4
ال شك أف جردية العدواف تشكل أقسى وأفظع اعبرائم يف ح  البشرية ؼبا يصحبو من ارتكاب انتهاكات 

تعترب جردية العدواف من اعبرائم اػببرة خبَتة أخرى للقانوف الدويل غبقوؽ اإلنساف والقانوف الدويل اإلنساين و 
 .(3)واليت جيب أف ال تًتؾ ادوف عقاب وذلك حىت تتحق  العدالة الدولية اعبنائية يف اجملتمع الدويل

 المحور الثالث :مبادئ القانون الدولي الجنائي التي تطبق على انتهاك حقوق اإلنسان .

عند انتهاؾ حقوؽ اإلنساف وذلك من خالؿ ضماف فرض  إف اؼببادئ اػباصة للقانوف الدويل اعبنائي تبب 
عقاب اليت أدت اىل ارتكاب مآسي إنسانية  العقواة على منتهكي حقوؽ اإلنساف والقضاء على سياسات الالا

وتفعيل دور القواعد التجرديية الدولية يف اغبد من ارتكاب اعبرائم الدولية وربقي   ،راح ضحيتها آالؼ البشر
 .(4)الذي يسعى إليو ىذا القانوف اإقامة عدالة دولية جنائية اؽبدؼ النهائي 

                                 
 .SS5ص ،S76 العدد، ،NISI القاىرة، ؾبلة السياسية الدولية، الواليات اؼبتحدة وؾبرمو اغبرب من شاروف اىل ميلوسوفش، عماد جاد، (1)
 . N36ص مصدر سب  ذكره، ؿبمد صاحل العاديل، (2)
 .S7Nص مصدر سب  ذكره، عبدالواحد ؿبمد الغاز، (3)
 .NISص ،NIS7 االسكندرية، اعبامعية،دار اؼبببوعات  قانوف العقواات، ؿبمد زكي أاوعامر، (4)



 علي إبراىيم األشهب، عمر ارحومة أبورقيبة، أحمد مخزوم الرازقي     ..حماية حقوق اإلنسان القانون الدولي الجنائي ودوره في        
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 :المبادئ المتعلقة بالجرائم الدولية الخاضعة للقانون الدولي الجنائي. أوال

نظرًا ػببورة اعبرائم الدولية اليت زبضع للقانوف الدويل اعبنائي كوهنا سبس القيم العليا يف اجملتمع الدويل ويف  
 مقدمتها انتهاكها غبقوؽ اإلنساف.

وذلك من خالؿ نوعُت: مبدأ عدـ تقادـ اعبرائم اليت تنتهك حقوؽ اإلنساف ومبدأ اؼبساواة يف العقواة لكل 
 .(1)انتهاؾ حقوؽ االنسافاؼبسامهُت يف جرائم 

 مبدأ عدم تقادم الجرائم التي تنتهك حقوق االنسان. -1
تقادـ سقط يسري على الدعويُت العمومية  (Prescription Criminelleيقصد االتقادـ اعبنائي )

يسمح اشكل وأما االنسبة للقانوف الدويل اعبنائي ال  ،واؼبدنية اللتُت تتولداف من اعبردية ويقاؿ لو تقادـ الدعوى
ولقد كاف القانوف الدويل  ،عاـ اتقادـ اعبرائم الدولية اػباضعة ألحكامو مهما طالت الفًتة الزمنية على ارتكاهبا

ـ فضاًل عن اإلتفاقية الدولية لعاـ  S968اعبنائي حريص يف منع التقادـ يف اعبرائم الدولية دبوجب اتفاقية عاـ 
S977  تقادـ اعبرائم الدولية ليس رىنا اإرادة الدوؿ ال إلتزاما دولياًّ يتمثل ـ األمر الذي أصبح معو مبدأ عدـ

اضرورة قياـ دوؿ األعضاء اازباذ اإلجراءات الضرورية لضماف عدـ تببي  قوانُت التقادـ يف تشريعاهتا الداخلية 
،وخاصة أف الغرض من تببي  مبدأ عدـ قاالية اعبرائم الدولية للتقادـ ىو تضيي  اػبناؽ (2)على اعبرائم الدولية 

على مرتكيب تلك اعبرائم اليت تنتهك حقوؽ الفئات احملمية دبوجب القانوف الدويل اإلنساين والقانوف الدويل 
اعبرائم الدولية ىي صورة من غبقوؽ االنساف أياًّ كاف تاريخ ارتكاهبا فضال عن أف تببي  قوانُت التقادـ على 

 .(3)صور التعاوف الدويل يف مكافحة اعبردية حيث التزمت الدوؿ األعضاء يف األمم اؼبتحدة هبذا التعاوف 

 مبدأ المساواة في العقوبة لكل المساىمين في جرائم انتهاك حقوق اإلنسان . -2
 واؼبسامهوف يف اعبردية نوعاف : ،اعبرديةويقصد ااؼبسامهة اعبنائية تعدد اعبناة الذين ارتكبوا ذات 

وىناؾ اؼبساىم التبعي الذي يأيت أعماال تتصل  ،فهناؾ اؼبساىم األصلي الذي يأيت الفعل اؼبكوف للجردية
وديكن القوؿ أف تربير اؼبساواة اُت الفاعل وحده أو مع غَته من  ،االفعل اؼبكوف للجردية اصورة غَت مباشرة

 يكمن يف خبورة اعبرائم اػباضعة للقانوف الدويل اعبنائي  ،شريك من حيث العقواةناحية واُت احملرض وال

                                 
 . N39ص ؿبمد صاحل العاديل، مصدر سب  ذكره، (1)
  تقرير السيد )جوانيو(شبكة االنًتنت على اؼبوقع التايل: (2)

    http/www.vnhechr.ch/html/50th/50anniv.Htm. 
 .S7Nص  ،NIS7 اىرة،قال ،3ط دار النهضة العراية، ؿباكمة أعداء االنسانية، فؤاد عبدالفتاح رياض، (3)
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،وىو ما جيعل اإلقداـ على (1)وما تنبوي عليو من هتديد للقيم العليا يف اجملتمع الدويل وانتهاؾ غبقوؽ اإلنساف

يف ارتكاب ىذه اعبرائم اأي صورة كاشفًا عن قدر كبَت من اػببورة اإلجرامية يف الشخص  واالشًتاؾاؼبسامهة 
، وىو ما يربر التوسع يف التجرمي والعقاب حبيث اعبايناؼبساىم وخبورة السلوؾ اإلجرامي فضاًل عن خبورة 

حقاؽ العقاب ذاتو دوف يشمل كل صور اؼبسامهة اعبنائية وجيعل منها قسائم متساوية يف تقرير اؼبسؤولية واست
 .(2)تفرقة اُت قدر مسامهة كل مشًتؾ

 : المبادئ المتعلقة بمرتكبي الجرائم الخاضعة للقانون الدولي الجنائي.ثانيا
إف مرتكب اعبرائم الدولية اػباضعة للقانوف الدويل اعبنائي ىو على درجة كبَتة من اػببورة ويستح  

وحىت نضمن العقاب على مرتكيب ىذه اعبرائم فالاد من  ،وؽ االنسافالعقاب الرتكااو اعبرائم اليت تنتهك حق
، وذلك من خالؿ فرعُت األوؿ مبدأ عدـ جواز منح العفو ؼبرتكيب (3)دببادئ القانوف الدويل اعبنائي تزاـاالل

 .(4)جرائم انتهاؾ حقوؽ االنساف وثانيا مبدأ عدـ جواز منح اؼبلجأ ؼبرتكيب جرائم انتهاؾ حقوؽ اإلنساف

 مبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي جرائم انتهاك حقوق االنسان . -1
ديكن القوؿ أنو أصبح من اؼببادئ الراسخة يف القانوف الدويل اعبنائي أف منح العفو للمتهمُت ااقًتاؼ 
 اعبرائم اػباضعة ؽبذا القانوف يؤدي إىل اإلخالؿ اواجب الدوؿ دبقتضى القانوف التعاىدي والقانوف العريف

 .(5)وأف ال يعترب)العفو( مانعا من موانع العقاب ،ومضمونو واجب قياـ الدولة اإقامة الدولة ومعاقبة اؼبذنبُت

 مبدأ عدم جواز منح الملجأ لمرتكبي جرائم انتهاك حقوق اإلنسان. -2
اللجوء إف كلمة اؼبلجأ يقصد هبا اؼبكاف الذي حيتمي او اػبائ  من خبر قد يهدده وللجوء نوعاف ىناؾ 

اعبماعي وىي حلة تأخذ شكل خروج صباعات كبَتة من األفراد وللجوء الثاين ىو اللجوء الفردي لشخص 
 .(6)معُت

                                 
 .6Nص  مصدر سب  ذكره، فادي ؿبمود خليل، (1)
 . NNSص  مصدر سب  ذكره، ؿبمد زكي ااو عامر، (2)
 .S3Nص ،NIS6 اَتوت، دار الفكر العريب، اعبرائم الدولية، رشاد عارؼ يوس ، (3)
 .S3Nص ،NIS6 اَتوت، دار الفكر العريب، اعبرائم الدولية، رشاد عارؼ يوس ، (4)
 . 86ص مصدر سب  ذكره، عبدالواحد ؿبمد الفأر، (5)
 .67ص ،NISI القاىرة، دار النهضة، النظرية العامة لتسليم اجملرمُت، عبدالفتاح ؿبمد سراج، (6)



 علي إبراىيم األشهب، عمر ارحومة أبورقيبة، أحمد مخزوم الرازقي     ..حماية حقوق اإلنسان القانون الدولي الجنائي ودوره في        
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وعندما اعتمدت اعبمعية العامة مبادئ التعاوف الدويل يف تعقب واعتقاؿ وتسليم ومعاقبة األشخاص 
أكدت يف اؼبادة  ـ،S973( سنة3I77ا )وجرائم ضد اإلنسانية دبوجب قرارى ،اؼبذنبُت اارتكاب جرائم حرب

( يف إعالف اللجوء أنو ال جيوز للدوؿ منح ملجأ ألي S( يف اإلعالف على أنو عماًل اأحكاـ اؼبادة )7)
 .(1)توجد دواعي جدية للظن اارتكاب جردية ضد السلم او جردية حرب او جردية ضد اإلنسانية  ،شخص

 ائي لحماية حقوق اإلنسان .المحور الرابع: وسائل القانون الدولي الجن
فهناؾ القضاء الدويل اعبنائي اؼبتمثل  ،القانوف الدويل اعبنائي ىي وسائل متنوعة إف الوسائل اليت ديتلكها

القضائي العاؼبي الذي  االختصاصوىناؾ  ،واحملكمة الدولية اعبنائية الدائمة ،ااحملاكم الدولية اعبنائية اؼبؤقتة
وأساس ىذا  ،دبهاـ احملاكم الدولية االختصاصإذ تقـو ىذه احملاكم اواسبة ىذا  ،سبارسو احملاكم الوطنية

، ولغرض اإلحاطة اوسائل االختصاصدويل وتفويض من اجملتمع الدويل دبمارسة ىذا  التزاـىو  االختصاص
 .(2)القانوف الدويل اعبنائي غبماية حقوؽ اإلنساف

القانون الدولي الجنائي لحماية حقوق اإلنسان ويضم : يعتبر القضاء الدولي من أىم وسائل أواًل 
 المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة والمحكمة الدولية الجنائية الدائمة .

  المحاكم الدولية الجنائية المؤقتة:-1
وىي احملاكم الدولية اعبنائية اؼبنشأة ؼبعاقبة مرتكيب انتهاكات حقوؽ اإلنساف وينحصر نباؽ اختصاصها 

احملكمتاف الدوليتاف اعبنائيتاف  ،وأارز مثاؿ ؽبذا النوع من احملاكم ،دولة معينة ولفًتة زمنية ؿبددةاإقليم 
 .(3)ليوغسالفيا وروندا 

دور المحكمتين الدوليتين في توسيع الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسان في النزاعات  -2
 الداخلية :

ثل نوعا من أنواع النزاعات األكثر شيوعا ووحشية على مدى دائما كانت النزاعات الداخلية وما زالت سب
األخبر واألفظع واألكثر  االنتهاكاتكما أهنا كانت وال تزاؿ سبثل مسرحًا الرتكاب   ،اػبمسُت سنة اؼباضية

 .(4)انتشاراً غبقوؽ اإلنساف حيث يًتتب عليها عواقب مأساوية 

                                 
 . 68ص فؤاد عبداؼبنعم رياض، مصدر سب  ذكره، (1)
 .SS6ص ،NISN اَتوت، الوسيط يف القانوف الدويل العاـ، دار الفكر، سهيل الفتالوي، (2)
 . S56ص ،NIS3 القاىرة، دار النهضة، احملكمة الدولية اعبنائية، ؿبمود شري  اسيوين، (3)
 . S7Nص ،NISI،6ط القاىرة، دار اؼبستقبل العريب، اعبرائم ضد االنسانية ااادة اعبنس وجرائم اعبرب، ظبعاف ابرس وفرج اهلل، (4)



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                     المنتدى األكاديمي مجلة             
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ          

 

[311] 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

0772  N7SI-7778 (enilnO)                                                0772 N7SI-446x (Print) 
 

 
التشابو الكبير بين النظامين األساسين للمحكمتين من أوجو االختالف بين المحكمتين على رغم  -3

 حيث التكوين واالختصاص إال أنو يمكن تسجيل بعض االختالفات بين المحكمتين وىي:
 .(1)من حيث أسلوب إنشاء احملكمتُت وإف مت إنشائهما عن طري  ؾبلس األمن الدويل -

كمة يوغسالفيا يشمل اختصاصها اؼبكاين فيما يتعل  ااالختصاص الزماين واؼبكاين للمحكمتُت إف ؿب -
أما ؿبكمة روندا فإف اختصاصها اؼبكاين يشمل إقليم رواندا وأقاليم الدوؿ اجملاورة  ،يوغسالفيا السااقة فقط

 اليت ارتكب فيها اؼبواطنوف الروانديوف جرائم دولية .

( اعبرائم ضد اإلنسانيةوص )فيما يتعل  ااالختصاص اؼبوضوعي للمحكمتُت إف اػبالؼ اينهما ديكن خبص -
فهي أف النظاـ االساسي حملكمة روندا أضافت شرطا مقيدا غَت موجود يف النظاـ االساسي حملكمة 
يوغسالفيا يقضي اأف االفعاؿ اؼبرتكبة واؼبكونة للجردية ضد االنسانية جيب أف تكوف نتيجة فبارسات 

 .(2)منهجية أو واسعة النباؽ وكجزء من ىجـو واسع

 القضائي العالمي على الجرائم التي تنتهك حقوق اإلنسان. االختصاص: ثانيا

القضائي العاؼبي : ح  كل دولة والتزامها اازباذ االجراءات القضائية فيما يتعل  ابعض  ااالختصاصيقصد 
اُت مفهـو  واالختالؼ ،اعبرائم اػببَتة اغض النظر عن موقع حدوث اعبردية وجنسية مقًتؼ اعبردية أو الضحية

العاؼبي  االختصاصوأف مبدأ  ،العاؼبي يف القانوف الدويل اعبنائي أو القوانُت اعبنائية الوطنية االختصاص
الشامل ( الذي أخذت او العديد من الدوؿ من أجل تضامنها وتكاثفها حملاراة اعبرائم اليت  االختصاص)

تكب اعبرائم اػببَتة اأنو )عدو للجنس كما أنو جيب أف ينظر اىل مر  ،ترتكب وتنتهك حقوؽ اإلنساف
اإلنساين اكاملو لذا من ح  صبيع الدوؿ ومن واجبها أيضا مالحقتو وؿباكمتو ومن العار على اجملتمع الدويل 

 .(3)أف يفلت مثل ىذا من العقاب(

 المحور الخامس: مدى فاعلية القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان .
قانوف دويل جنائي فعاؿ للمسائلة اعبنائية عن االنتهاكات اليت تستهدؼ حقوؽ االنساف ال شك أف وجود 

                                 
 .S35ص مصدر سب  ذكره، رشاد عارؼ يوس ، (1)
 . S6Sص مصدر سب  ذكره، ؿبمود شري  اسيوين، (2)
 . 9Nص مصدر سي  ذكره، احساف ىندي، (3)



 علي إبراىيم األشهب، عمر ارحومة أبورقيبة، أحمد مخزوم الرازقي     ..حماية حقوق اإلنسان القانون الدولي الجنائي ودوره في        
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وأف وجود ىذا النظاـ  ،إمنا يعد من أىم الضمانات اليت تكفل احًتاـ ىذه اغبقوؽ وعدـ اؼبساس هبا
حقوؽ اإلنساف  الفعاؿ للمسائلة اعبنائية من شأنو االتأكيد أف حيوؿ دوف افالت مرتكيب االنتهاكات اليت زبرؽ

السياسية يف تببي   االعتباراتمن اؼبسؤولية والعقاب . ويتمثل ذلك من خالؿ فرعُت األوؿ يتكلم عن تأثَت 
يف تببيقها  واالنتقائيةوالثاين تسييس اغبماية الدولية اعبنائية غبقوؽ اإلنساف  ،قواعد القانوف الدويل اعبنائي

 .(1)يتعارض مع غايتها 

  السياسية في تطبيق قواعد القانون الدولي الجنائي. عتباراتاال: تأثير أواًل 

الذي يهدؼ اىل تكريس  القانوف الدويل اعبنائي ىناؾ دائما صراع اُت النزعة اؼبصلحية الفردية للدوؿ واُت
 يةواالسًتاتيج االقتصاديةاغبماية الدولية اعبنائية غبقوؽ اإلنساف كنظاـ يتجاوز اغبسااات السياسية واؼبصاحل 

 .(2)للدوؿ

 السياسية قبل إنشاء المحكمة الدولية الجنائية الدائمة . االعتباراتتأثير -1
السياسية تؤدي دورىا كنقيض للعدالة الدولية منذ حملاوالت األوىل إلنشاء قضاء دويل  االعتباراتادأت 

غليـو الثاين(عن مسؤوليتو عن فقد فشلت اؼبساعي اعد اغبرب العاؼبية األوىل حملاكمة قيصر اؼبانيا ) ،جنائي
السياسية حالت دوف ربقي  العدالة الدولية  االعتباراتاغبرب، واعد اغبرب العاؼبية الثانية وانتهاء اغبلفاء فإف 

سواء فيما يتعل  دبحاولة انشاء قضاء دويل جنائي )ؿباكم نومربغ وطوكيو(، ومل تشهد أي تببي  فعلي  ،اعبنائية
السوفييت اصورة واضحة  واالربادوقد ظهر ذلك يف سياسة كل من الواليات اؼبتحدة  ،ائيةللقواعد الدولية اعبن

لسياسية تؤثر يف فبارسة السلبة  االعتباراتولقد ادأت  ،يف تسييس حقوؽ اإلنساف خدمة ؼبصاغبها القومية
 .(3)القضائية العاؼبية على اعبرائم الدولية 

 مة الدولية الجنائية الدائمة.تأثير االعتبارات السياسية على المحك-2
إف الثقافات واػبالفات العديدة اليت عرفها مؤسبر روما حوؿ انشاء احملكمة الدولية اعبنائية اُت ـبتل  الوفود 

 السياسية وتببي  قواعد القانوف الدويل اعبنائي . االعتباراتاؼبشاركة ىي جزء كبَت منها تعبَت عن التعارض اُت 

( من النظاـ االساسي من الشروط اؼبسبقة ؼبمارسة احملكمة الختصاصها SNاؼبادة )ما نصت عليو  -
 االنظر يف اعبرائم اػباضعة الختصاصها .

                                 
 ،S76، NISNالعدد القاىرة، ؾبلة السياسية الدولية، النظاـ اعبنائي الدويل من عباف التحقي  اؼبؤقتة اىل احملكمة اعبنائية الدولية، ضبد الرشدي،أ (1)

 .    36ص
 . S73ص مصدر سب  ذكره، ؿبمود شري  اسيوين، (2)
 . 86ص ،NIS3اَتوت  دار العلم للماليُت، اعبرائم ضد االنسانية، ؿبمد يوس  علواف، (3)



 
 

                                        2222 يناير( 1العدد ) (6)المجلد                                                                     المنتدى األكاديمي مجلة             
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 .(1)( من منح صالحيات كبَتة جمللس األمن يف التدخل يف اختصاص احملكمة S6ما نصت عليو اؼبادة ) -

 في تطبيقها يتعارض مع غايتها . واالنتقاليةن : تسيس الحماية الدولية الجنائية لحقوق اإلنسا ثانيا

( من ميثاؽ األمم اؼبتحدة على )تعمل األمم اؼبتحدة على أف يشيع يف العامل احًتاـ 55لقد نصت اؼبادة )
حقوؽ اإلنساف وحرياتو األساسية للمجتمع اال سبييز اسبب اعبنس أو اللغة أو الدين وال تفرؽ اُت الرجاؿ 

وأف الغاية الرئيسية  ،ؼبنبل  فقد جاءت قواعد اغبماية الدولية اعبنائية غبقوؽ اإلنسافوالنساء(، ومن ىذا ا
،وأف ظاىرة (2)للقانوف الدويل اعبنائي ىي ضباية حقوؽ اإلنساف ومعاقبة مرتكيب اعبرائم الدولية أشد العقاب

وديكن القوؿ أف  ،االغاية الرئيسية للقانوف الدويل اعبنائي يشَت قل  غالبية أعضاء اجملتمع الدويل االكبراؼ
وتسييس اغبماية الدولية اعبنائية ليست ىي نتيجة لعيب يف مكونات القانوف الدويل اعبنائي  االنتقائيالتببي  

ئي واالنتقائية يف تببيقها سوؼ يؤدي وال شك أف تسييس قواعد القانوف الدويل اعبنا ،أو قصور يف نصوصو
 . (3)(estoppelحتما اىل االخالؿ دببدأ عدـ التناقض )

دويل مفروض على صبيع الدوؿ  التزاـجيب أف يكوف ىناؾ  ،وأماـ ىذه التحديات للقانوف الدويل اعبنائي
اػبارجية من قبل الدوؿ  ااحًتاـ قواعد القانوف الدويل اعبنائي وعدـ استخداـ قواعده كسالح لتحقي  السياسة

لتحقي  أىداؼ ايديولوجية واسًتاتيجية واقتصادية خاصة هبا ألف ذلك يتعارض مع أىداؼ وغايات قواعد 
ؽبذه اغبماية أمراف الزماف لضماف  االنتقائياغبماية الدولية اعبنائية غبقوؽ اإلنساف، فعدـ التسييس والتببي  

 .(4)فاعلية القانوف الدويل اعبنائي

  

 

 

 

                                 
 .S76ص مصدر سب  ذكره، رشاد عارؼ يوس ، (1)
 . SSSص ،NIS7 دار النهضة، القاىرة، حقوؽ االنساف يف منظور القانوف الدويل، ؿبمود انور السباعي، (2)
 . N63ص ؿبمد زكي أاو عامر، مصدر سب  ذكره، (3)
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 الخاتمة
ويف ختاـ ىذه الدراسة واليت تناولت القانوف الدويل اعبنائي ودوره يف ضباية حقوؽ اإلنساف ىناؾ اعض 

حبيث أف القانوف الدويل  ،اليت ديكن أف تساىم يف تبوير قواعد ىذا الفرع اعبديد للقانوف الدويل االستنتاجات
اعبنائي ديثل اؼبرحلة اؽبامة واألخَتة من مراحل ضباية حقوؽ اإلنساف فبعد اإلعالف عن ىذه اغبقوؽ والنص 

الدولية يأيت دور القانوف الدويل اعبنائي يف ذبرمي األفعاؿ اليت تنتهك ىذه اغبقوؽ ومعاقبة  االتفاقياتعليها يف 
عبنائي صبلة من اؼببادئ اليت تضمن مساءلة مرتكيب اعبرائم الدولية وضماف عدـ وللقانوف الدويل ا ،مرتكبيها

كما أف القانوف الدويل اعبنائي ؾبموعة  ،إفالهتم من العقاب من خالؿ فرض اؼبسؤولية اعبنائية الدولية الفردية
كاحملاكم الدولية   من الوسائل واليت تضمن إيقاع العقاب على مرتكيب اعبرائم الدولية وىذه الوسائل عديدة

اعبنائي  االختصاصوكذلك  اؼبدولةواعبنائية اػباصة واحملكمة الدولية اعبنائية الدائمة احملاكم الدولية اعبنائية 
 العاؼبي على اعبرائم الدولية .

 إال أنو ال زاؿ يعاين من ،ورغم أمهية ىذا القانوف ااعتباره ضمانة لفرض العقاب على مرتكيب اعبرائم الدولية
اينما ال يبب  على  ،يف تببي  قواعده حيث يتبب  على جرائم وأشخاص يف أماكن معينة االنتقائيةمشكلة 

 االعتباراتجرائم أخرى والواقع يشيد اىل اإلفالت العديد من مرتكيب ىذه اعبرائم من العقاب اسبب غلبة 
وحيب على دوؿ اجملتمع الدويل التعاوف مع اعضها لتببي  القانوف  ،السياسية على تببي  قواعد ىذا القانوف

الدويل اعبنائي على اعبناة ومرتكيب اعبرائم الدولية وذلك وصوال اىل احملافظة على سالمة البشر وضباية حقوؽ 
 اإلنساف يف أي مكاف من العامل .
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tract:Abs 

This research "international criminal law and its role in the 

protection of human rights" has dealt with many axes that explain 

the importance of international criminal law and its important role in 

protecting human rights from violations, crimes and aggression that 

occur against it.  

  In this research the definition of international criminal law and 

its principles that are applied when violating human rights, as well 

as the criminalization of violations to which human beings are 

exposed to, whether by individuals or states, and the means 

approved by international criminal law and their effectiveness 

against human rights violators have been determined through 

international conventions and treaties and the extent of their 

mandatory application to all entities that do not respect human 

rights. 
 


