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السلطة صاحبة االختصاص بالتكييف القانوني للنزاعات 

 المسلحة غير ذات الطابع الدولي

 * د. أمل يازجي

 :ملخصال
، والبرتوكول 1949تشَكل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام 

المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية، فضاًل عن  1977اإلضافي الثاني لعام 
المتعلقة بالنزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، األساس  2005القواعد العرفية لعام 

القانوني الذي تستند إليه النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، وتبّين هذه 
 ع؟ وما حقوقهم والتزاماتهم خالله؟القواعد من هم أطراف النزا

تناول البحث اإلجابة عن تساؤل يأتي بصورة منطقية بعد تحديد القواعد الواجبة 
التطبيق على هذه النزاعات، وهو من يحق له تكييف نزاع ما على أنَّه نزاع حرب 

واء أهلية أم نزاع مسلح غير دولي، وتبيان القواعد القانونية التي تحكم هذه المسألة س
كان ذلك في القواعد العامة للقانون الدولي العام، أو تلك المتعلقة بقانون النزاعات 
المسلحة، ودور بعض الهيئات كمجلس األمن الدولي أو دور المحاكم الدولية الجنائية 
الدائمة والمؤقتة في عملية التمييز بين النزاعات وصالحية تكييفها، بغية معرفة أي 

طبَّق على كل منها. كما لم يعد في يومنا هذا باإلمكان الحديث عن القواعد يمكن أن ت
نزاع مسلح دون معرفة تداعياته وأشكال التدخل فيه من قبل الدول األخرى، أو 

 المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية.
 

                                                           
*

 جامعة دمشق -كلية الحقوق –أستاذ مساعد في قسم القانون الدولي  
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L’autorité compétente ayant le pouvoir de 

qualification  des conflits armés à caractère 

non international 

  

    Dr. Amal Yazji
*

 

Résumé 

L'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 

1949, le deuxième protocole additionnel de 1977 concernant 

les conflits armés non internationaux et les règles coutumières 

de 2005 ayant trait aux conflits armés internationaux et non 

internationaux, constituent la base juridique sur laquelle les 

conflits à caractère non international  s'appuient. Ces règles 

déterminent qui sont parties aux dits conflits et quels sont la 

leurs droits et  lors obligations.  

Cette recherche essaie de répondre à la question qui vient 

logiquement après la détermination des règles applicables à 

ces conflits: c’est-à-dire qui  a le droit de qualifier un conflit 

comme étant une guerre civile ou un conflit armé non 
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international, et identifier les règles juridiques régissant cette 

question, soit dans les règles générales du droit international 

public, ou dans le droit des conflits armés,  et le rôle de 

certains organes tels que le Conseil de sécurité des Nations 

Unies ou les tribunaux pénaux internationaux permanent et 

temporaires pour faire la distinction entre les conflits, et 

savoir quelles règles peuvent être appliquées à chacun d’eux. 

Comme il n’est plus possible de nos jours de parler d'un 

conflit armé sans connaître les ramifications et les formes 

ingérence par les autres Etats  ou organisations internationales 

gouvernementales ou non gouvernementales dont ce conflit 

peut être le sujet. 
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 تمهيد:

أنفسهم، وهو ما يفتح  الطابع الدولي معضلة للقانونيين ل النزاع المسلح غير ذييشكَ 
 للدول للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة التي يدور على أرضها النزاع. الباب واسعاً 

الطابع  الثالثة من اتفاقيات جنيف األربع تغطي النزاع المسلح غير ذيإن كانت المادة 
ؤال ، تغطي النزاع المسلح غير الدولي، فإن الس1977الدولي، والبرتوكول الثاني لعام 

األهم يبقى، من السلطة التي يحق لها تكييف نزاع مسلح على أنه نزاع مسلح غير 
 أو أنه حرب أهلية؟ ،دولي

الطابع  فعل تدخل في النزاع المسلح غير ذيكل  إْذ إنَّ تناول البحث هذه المسألة، 
عمال غير مشروع، يصل إلى حد ارتكاب جرم العدوان،  الدولي أو مجرد توصيفه يعد  

 ال حق له بذلك. نْ صدر عن مَ إن 

 مشكلة البحث:
مسألة تكييف النزاعات المسلحة بين دولية وغير ذات طابع دولي مسألة غير  تعد  

يترتب  ِإذْ خالفية بالقدر الذي تفرضه مسألة تكييف النزاعات غير ذات الطابع الدولي، 
على هذا التكييف معرفة القواعد القانونية الواجبة التطبيق على أطراف النزاع من جهة، 

ة التي يدور النزاع المسلح غير من غير الدولوواجباتها ومعرفة حقوق الدول األخرى 
 الطابع الدولي على أراضيها. ذي

ومفهوم  ،وم الحيادوغياب مفاهيم ورد النص عليها  في النزاعات المسلحة الدولية كمفه
ن ال يردان في النزاعات غير ذات الطابع الدولي، تزيد من غموض الدول الحامية اللذي

كثير من النزاعات عند استعراض تاريخ  مسألة طبيعة النزاع القائم، ويظهر ذلك جلياً 
ها أعمال إرهاب أو ما شابه، ترى الحكومات الشرعية أنَّ  ِإذْ غير ذات الطابع الدولي، 

راف طابع الدولي، بينما تسعى أط عليها توصيف النزاع المسلح غير ذي ينطبق وال
و غير حكومية باستعجال توصيف النزاع سواء أخرى من دول ومنظمات حكومية أ
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كانت تملك الصالحية من وجهة نظر القانون الدولي أم ال لتوصيفه أو تكييف طبيعته 
 زاع.ألغراض قد ال تتفق مع مصالح الدولة محل الن

 :وتساؤالته إشكالية البحث
، طبيعته مسألة تكييف النزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي على تحديدال تقتصر 

معرفة من يحق له  أيضاً  يجببل  زاع مسلح غير دولي أم حرب أهلية؟هو نأ أي:
القيام بهذا التكييف، وهل مجرد البدء بالعمليات العدائية يعني بدء سريان قواعد قانون 

 النزاعات المسلحة والقانون الدولي اإلنساني؟
يضاف إلى ذلك ونتيجة الطبيعة الخاصة لهذه النزاعات تسارع الدول والمنظمات 

لحهم، لتجد مسألة التدخل ألغراض الدولية الحكومية غير الحكومية إلى إقحام مصا
تسمح الفوضى التي تعم الدولة عادة نتيجة للنزاع الحاصل  ِإذْ إنسانية مجالها الحيوي، 

 .وعسكرياً  على أراضيها بإمكانية التدخل بشؤونها سياسياً 
جديدة، منها خلق مناطق  يأخذ أشكاالً  َبَدأً بل  ،وال يتوقف التدخل على شكل معين

تلفة مما يجعل من مسألة تحديد مفهوم هذه المناطق ومعرفة من وبحجج مخ ،آمنة
 يحق له فرضها والقواعد القانونية التي تخضع لها مسألة جديرة بالدراسة.

ها أنَّ  /حتماً /أننا نتحدث عن قواعد قانونية تتعلق بهذه النزاعات فهذا يعني  ونظرًا إلى
ه والتزامات تقع على عاتق األطراف الداخلة فيها، لذا يبدو أنَّ  اً ها تخلق حقوقملزمة، وأنَّ 

من الواجب التطرق إلى تعاطي القضاء الدولي مع هذه النزاعات، وهل كان الجتهاد 
في شقه وتطويره المحاكم الدولية الجنائية دور في فهم قواعد القانون الدولي الجزائي 

وكيف جاء النص عليها في  ،الدوليالمتعلق بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع 
 مواثيق هذه المحاكم؟

 هدف البحث:
ه حرب أهلية له توصيف نزاع مسلح ما على أنَّ  سعى هذا البحث إلى معرفة من يحقّ 

ت المسلحة غير ال يكفي معرفة الفرق بين أنواع النزاعا ِإذْ أم نزاع مسلح غير دولي، 
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د القانونية مدى فعالية القواعد القانونية وذلك بهدف معرفة القواع ذات الطابع الدولي؛
 المطبقة عليها أو قصور هذه القواعد.

 أهمية البحث:
أهمية هذا البحث من هشاشة الوضع الذي يحكم النزاعات المسلحة غير ذات  أتت

الطابع الدولي، لذا يبدو من المنطقي التعمق في دراسة ما يوجد من قواعد تتصل 
بها من ديد الجهة المخولة في تكييفها، ودراسة ما يتصل مباشرة بهذه النزاعات وتح
هذه النزاعات على اختالف أنواعها تحتاج إلى الدقة في  نَّ قواعد قانونية أخرى، ذلك أ
وكيف تطور القضاء الدولي  ؟ن تنتهي؟ وكيف يمكن أالتوصيف ومعرفة متى تبدأ

 ؟ليشمل االنتهاكات التي تقع خاللها
من خالل  قواعد القانون الدولي المتعلق بسير العمليات العدائية إالَّ ال يمكن أن تتطور 

تحليل القواعد الموجودة مكتوبة كانت أم عرفية أو تلك الناتجة عن اجتهاد المحاكم 
حفظ التوازن بين مفهوم احترام سيادة الدول وعدم التدخل في تالجنائية الدولية، بصورة 

لم الدوليين وهي مسألة ال تتعلق فقط بالنزاعات بين وحفظ األمن والس ،شؤونها الداخلية
 بالنزاعات التي تعصف بالسلم األهلي ضمن حدود دولة ما. بل تتعلق أيضاً  ،الدول

 المقدمة:
ال  ِإذْ ، مهمة جداً مسألة تكييف النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي مسألة  تعد  

أو تمييزها عن النزاعات  ،في التفريق بين أنواع هذه النزاعات يكفي أن ننجح نظرياً 
فئات المشاركين بالعمليات القتالية، وما هو محل خالف  ُتَحدَّدَ وأن  ،المسلحة الدولية

وتلك  ،إن كان يعد نزاع مسلح من نوع جديد يضاف إلى النزاعات المسلحة الدولية
نونية التعاقدية والعرفية الواجبة التطبيق غير ذات الطابع الدولي، وتحديد القواعد القا
ال يكفي في ظل عدم معرفة من له كّله على هذه الفئة من النزاعات المسلحة، هذا 

ق له تكييف نزاع مسلح ما من يحمن معرفة  الحق في تكييف النزاع القائم، أي ال بدَّ 
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ذاتها محل  نزاع مسلح غير دولي أم هو حرب أهلية؟ ومعرفة دور الدولة على أنَّه
 النزاع فيما ترى أنه مسألة سيادية.

تتدخل عادة في مثل  ِإذْ وال تتوقف المسألة عند تكييف الدولة للنزاع القائم على أراضيها، 
يعود عادة لمجلس األمن  ِإذْ هذه الحاالت منظمات دولية عالمية الطابع كاألمم المتحدة 

أو خرقه له في  ،والسلم الدوليينصاحب االختصاص بتقرير إن كان هناك تهديد لألمن 
 فيها. اً فظمات إقليمية قد تكون الدول أطر موضوع القدرة على تكييف نزاع ما، ومن

وقد تتدخل دول في هذه النزاعات بصورة فردية أو جماعية عن طريق إقامة تحالفات 
ق أحالف عسكرية موجودة ترى الدول األطراف فيها أن هناك يأو عن طر  ،مؤقتة

فتقوم بالتدخل في تلك الدول تحت  ،تهديد ألمنها منزلةب أو ما قد يعد   ،سياسيةمصلحة 
 غطاء األمن الوقائي أو األمن اإلنساني أو التدخل ألغراض إنسانية.

من حيث  ناقش هذا البحث أهم الحكام التي تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية
 القانونية التي تضبط هذا المفهوم وهي:ومعرفة القواعد ونهايته، بداية النزاع المسلح 

 .1949لعام  جنيف األربع اتالمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقي -1
 .المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية 1977البرتوكول الثاني لعام  -2
 .1، التي تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية والدولية2005القواعد العرفية لعام  -3
 الدولية.اجتهادات المحاكم  -4
مسائل تنتج من تشابك العالقات الدولية وتضارب مصالح الدول من خالل  ناقشكما  

مفهوم التدخل ألغراض إنسانية في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدول، دراسة 
قامة المناطق ا كيف ظهرت هذه النزاعات أمام المحاكم الجنائية الدولية  منة، وأخيراً آلوا 

 ؟أو من خالل اجتهادات هذه المحاكم ،لمنشئة لهاللنصوص ا وفقاً 
                                                           

1
 18 إصدار األحمر للصليب الدولية اللجنة ،(القواعد/األول المجلد)  العرفي اإلنساني الدولي القانون - 

 : الكترونية النسخة ص، 589   بيك، -دوزوالد ولويز هنكرتس ماري جان:  الدراسة تحرير ،2016 شباط

w.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdfhttps://ww  

 .ISBN: 977-5677-52-1 ص، 541 ، 2007القاهرة، الورقية، النسخة

https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
https://www.icrc.org/data/files/publications/ar/icrc_004_pcustom.pdf
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نزاع وسط قلة  قائم ومن يحق له تكييف طبيعة هذالتصبح مسألة تحديد طبيعة النزاع ال
غير ذات الطابع الدولي، مسألة مهمة  القواعد القانونية الناظمة للنزاعات المسلحة

 من القواعد يطبق ومن قبل من وعلى من. تفضي إلى معرفة أي  
القواعد القانونية الناظمة لسير العمليات العدائية في النزاعات  المطلب األول:

 المسلحة غير ذات الطابع الدولي
إذا كان من المسلم به أن قواعد القانون الدولي اإلنساني تبدأ بالسريان من لحظة بداية 

ي أو الحرب المسلح غير دولمن معرفة متى بدأ هذا النزاع  العلميات العدائية فال بدَّ 
 نْ مَ واجبة التطبيق، ومعرفة عَ األهلية لتصبح القواعد القانونية المتعلقة بهذه النزاعات 

يصدر التكييف ومن عليه االلتزام به، وهل يوجد تراتبية في السلطات التي يمكن أن 
 يصدر عنها التكييف؟

 ومتى ينتهي؟ ؟الطابع الدولي ذي متى يبدأ النزاع المسلح غير -أوال
تبدأ قواعد  ِإذْ ال تتشابه النزاعات المسلحة الدولية مع تلك غير ذات الطابع الدولي، 

العمليات العدائية، غير أن مسألة بدء  الدولي اإلنساني بالسريان عند بدءالقانون 
سريان القانون الدولي التعاقدي والعرفي على نزاع مسلح غير دولي أو على حرب 

 أهلية ليس بالسهولة ذاتها.
دخول قواعد القانون الدولي اإلنساني حيز التطبيق في النزاعات المسلحة  (1

 غير ذات الطابع الدولي
، 1949بالعودة إلى نص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع لعام 

لى القواعد العرفية لعام  ،1977ونصوص البرتوكول الثاني لعام  المتعلقة في  2005وا 
سير العمليات العدائية في  النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية من جزء كبير منها ب

لى نصوص القانون الدولي العام المتعلقة بالنزاعات المسلحة، من جهة أخرى، وا   جهة،
اضطرابات وقالقل  التي تنقل النزاع من فيالحظ أنه ال يوجد أي إشارة إلى درجة العن

دها سريان القواعد القانونية المتعلقة بالنزاعات طابع دولي ليبدأ عن إلى نزاع غير ذي
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 ِإذْ  عة النزاعات المسلحة غير الدوليةوذلك عائد طبعا إلى طبي ة،المسلحة غير الدولي
للتحول إلى  فشيئاً  ما تتطور االضطرابات وأعمال الشغب الداخلية والتوتر شيئاً  غالباً 

 ِإذْ ومن ثم إلى محاربين، بعكس الحال في النزاعات المسلحة الدولية  ،حركة ثوار
ضرورة إعالنها، ثم تم االكتفاء بمراقبة  1907اشترط بداية في اتفاقيات الهاي لهام 

ي ا قد يؤدي فممَّ  ؛لم تعترف الدول بوجود حالة حرب سير العمليات العدائية حتى لو
ويترك للدولة تطبيق  ،من الفراغ القانوني النسبي مرحلة حالة النزاعات غير الدولية إلى

 قواعدها القانونية الداخلية لحل أزماتها الداخلية.
 نسبياً  "مرتفعاً  يكون أن يجب العدائية عن األعمال الناتج العنف مستوىوعليه فإن 

 إالَّ  تحديده يمكن ال المعيار هذا داخلي. إنَّ  مسلح نزاعك الواقع تصنيف نستطيع حتى
، ليظهر ضعف في المعايير الموضوعية 2بعينها"ة حال كل وبحسب للواقع وفقاً 
((objectifs  أو انعدام بها( لصالح معايير ذاتيةsubjectifs وهو أمر يؤثر ،)في 

 .3"األمن القانوني فيما يتعلق بتطبيق األحكام التي تحمي األشخاص"
بعل ال  ،الطعابع العدولي غيعر ذيعرفعة هعل بعدأ النعزاع المسعلح وال تتوقف الصععوبة عنعد م

مععام بععدأ نععزاع مسععلح غيععر دولععي أم أننععا أهععل  :وهععي ،أن تكععون اإلجابععة أكثععر وضععوحاً  بععدَّ 
 حرب أهلية؟ فعلى هذه اإلجابة يترتب نوع القواعد الواجبة التطبيق.
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تصنيف النزاعات المسلحة بين كفاية النص والحاجة إلى التعديل "، ورقة بحثية مقدمة من د. أحمد " - 
اللبنانية، في مؤتمر )التطبيق األمين للقانون الدولي إشراقية أستاذ مساعد في كلية الحقوق الجامعة 

 األردن. –اإلنساني(، جامعة العلوم التطبيقية الخاصة 

http://law.asu.edu.jo/2016/images/drahmad.pdf  
3

 -  "L’applicabilité du droit des conflits armés", Robert Kolb, GLOBAL 

STUDIES INSTITUTE, UNIVERSITÉ DE GENÈVE, 2016. 

https://baripedia.org/wiki/L%E2%80%99applicabilit%C3%A9_du_droit_des_co

nflits_arm%C3%A9s  

http://law.asu.edu.jo/2016/images/drahmad.pdf
http://law.asu.edu.jo/2016/images/drahmad.pdf
https://baripedia.org/wiki/L%E2%80%99applicabilit%C3%A9_du_droit_des_conflits_arm%C3%A9s
https://baripedia.org/wiki/L%E2%80%99applicabilit%C3%A9_du_droit_des_conflits_arm%C3%A9s
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 كيف تنتهي النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي؟ (2
 ا:الطابع الدولي إمَّ  المسلح غير ذي ينتهي النزاع 
في هذه الحالة، و  كّلها بنجاح التمرد وسيطرة المحاربين على أراضي الدولة -1

ما يتحملونه من مسؤولية  فضاًل عمَّان عن أعمالهم زمن التمرد يصبح هؤالء مسؤولي
 إدارة البالد.

من مطالبه،  اً عقد اتفاقات صلح يحقق فيها الطرفان الحكومي والمتمرد جزء -2
روط الصلح حاالت العفو واألشخاص الذين ال تود السلطة محاكمتهم، كما وتحدد ش

بين المتمردين والحكومة في  24/8/2017هو الحال في اتفاق السالم الموقع في 
 عاما. 52لحركة التمرد التي دامت قرابة  كولومبيا الذي وضع حداً 

خفاق ،استسالم المحاربين أو المتمردين للسلطات الحكومية -3 ورة أو الث وا 
التمرد، ويعود هنا للسلطات الحق في مالحقة المحاربين مع ضرورة احترام الضمانات 

من البرتوكول الثاني التي تضمن محاكمة عادلة  6القضائية التي نصت عليها المادة 
ال يوجد نص  ِإذْ ، 4ومشترطة إدانة الشخص على "أساس المسؤولية الجنائية الفردية"

 تعاقدي أو عرفي يعطي الشرعية لهؤالء المتمردين أو الحق في حمل السالح.
على أن القاعدة األساسية في مجال تطبيق القانون الدولي اإلنساني على حاالت 

انهاء تطبيق القانون الدولي  إنَّ  :انتهاء النزاع المسلح غير ذا الطابع الدولي تقول
لك حسب وذ؛  5ما على دفعات متتالية"حدة وبتاريخ محدد، إنَّ اإلنساني ال يكون دفعة وا
أو العمل على تهيئة  ،جب تطبيقها كاإلفراج عن المحتجزيناألحكام المختلفة التي ي

 ...مثالً ومحاكمتهم أو مالحقة مرتكبي جرائم الحرب  ،الجو إلطالق سراح المعتقلين
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النصوص الرسمية لالتفاقيات والدول  –انظر نص المادة في: )موسوعة القانون الدولي اإلنساني  - 
 .356ص،  ص  766، 2002المصادقة والموقعة(، 

5
 - "L’applicabilité du droit des conflits armés", option déjà citée. 
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 نزاع مسلح غير ذي طابع دولي؟ه من يحق له تكييف نزاع مسلح ما على أن   -ثانيا
ال  ه ال يوجد أصالً تكمن الصعوبة في تكييف النزاع المسلح عير ذا الطابع الدولي بأنَّ 

في القواعد التعاقدية وال في العرف الدولي ما يشير إلى السلطة صاحبة الحق في 
من ه حرب أهلية أو نزاع مسلح غير دولي، لكن ذلك ال يمنع تكييف نزاع ما على أنَّ 

 أن هناك مجموعة من قواعد القانون الدولي التي تشير إلى من يحق له تكييف النزاع.
 السلطة صاحبة االختصاص بتكييف طبيعة النزاع -(1

كييععف طبيععة النععزاع المسععلح إذا كعان قععانون النزاععات المسععلحة الدوليععة ال يطعرح مسععألة ت
وذلك بحكم ما جاء في  أم ال؟ من الضروري اإلقرار ببدء العمليات العدائية وهل الدولي

: 6إنَّ ، التعي ذهبعت للقعول 1949لعام  جنيف األربعالمادة الثانية المشتركة من اتفاقيات 
"عالوة على األحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبعق هعذه االتفاقيعة فعي حالعة الحعرب 

آخععر ينشععب بععين طععرفين أو أكثععر مععن األطععراف السععامية أو أي اشععتباك مسععلح  ،المعلنععة
عع ؛المتعاقععدة، حتععى لعععو لععم يعتععرف أحعععدها بحالععة الحعععرب" نععي أنَّعععه ال حاجععة إلقعععرار ا يعممَّ

قد نشب بينهعا لتصعبح قواععد القعانون العدولي اإلنسعاني بمعا  الدول بأنَّ نزاعًا مسلحًا دولياً 
، سعارية المفععول وواجبعة التطبيعق عرفيعة فيها القواعد الناظمة للنزاععات المسعلحة الدوليعة
والبرتوكععول اإلضععافي األول لعععام ، 1949كانععت أم مقننععة كاتفاقيععات جنيععف األربععع لعععام 

الوضععع مختلععف   أنَّ وغيرهععا....  إالَّ  1907و 1899تفاقيععات الهععاي لعععام ا، أو 1977
 آلتية:ألسباب الفيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي  تماماً 

لععام  مشعتركة بعين اتفاقيعات جنيعف األربععال يوجعد نعص مشعابه للمعادة الثانيعة ال -1
قرار بالنزاع المسلح الدولي ليس بشرط لبداية تطبيق التي تجعل اإلعالن أو اإل، 1949

 لقواعد القانون الدولي اإلنساني.
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النصوص الرسمية لالتفاقيات والدول  –لدولي اإلنساني انظر نص المادة في : )موسوعة القانون ا - 
 .190، 119، 99، 70المصادقة والموقعة(، المرجع السابق، ص 
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الطععععابع  علععععى النععععزاع غيععععر ذياخععععتالف القواعععععد القانونيععععة الواجبععععة التطبيععععق  -2
؟ أم 1949الدولي، فهل سيتم االكتفاء بالمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 

أن مصعععلحة بععععض المنظمعععات الدوليعععة  فمعععع؟  19777تطبيعععق البرتوكعععول الثعععاني لععععام 
جعد أنعواع معن ه ال يو بععض العدول فعي التعبيعر ععن أنَّع وأحياناً  ،الحكومية وغير الحكومية

 .8هذه االدعاءات غير صحيحة  أنَّ الطابع الدولي، إالَّ  ير ذيالنزاع المسلح غ
وضع الدولة ذاتها التي قعد تفقعد السعيطرة الماديعة علعى جعزء معن أراضعيها فعي   -3

معن  ها في حالة نزاع مسلح غير دولي، أو أن تكون دولة منهعارة ال بعدَّ حالة اعترافها بأنَّ 
عع أمععام التععدخل فععي  يفععتح البععاب واسعععاً ا بنائهععا مععن جديععد فععي حععال نشععوب حععرب أهليععة، ممَّ

اب شؤون الدول الداخلية بغرض حماية أمن الدول المتدخلة، أو حماية جماععة معا ألسعب
ثنية في الدولة التي يدور فيها النزاع، وتجعاوز سعيادة هعذه عرقية أو دينية أو طائفية أو إ

 الدولة.األخيرة بأن تشرعن القوى المتدخلة لذاتها هذا التدخل بحجة انهيار 
، المتعلقعة 1949بعالعودة إلعى المعادة الثالثعة المشعتركة بعين اتفاقيعات جنيعف األربعع  لععام 

لععى المععادة األولععى الفقععرة الرابعععة مععن البرتوكعععول  بالنزاعععات غيععر ذات الطععابع الععدولي، وا 
، وأحكععام البرتوكععول الثععاني المتعلععق بالنزاعععات المسععلحة غيععر الدوليععة 1977األول لعععام 

وخلععق أوضععاع  ،يسععمح بععاالعتراف بععأطراف النععزاع أو حكمععاً  ، ال نجععد نصععاً 1977لعععام 
قانونيععة جديععدة فععي الععدول التععي تعععاني مععن نزاعععات مسععلحة غيععر ذات طععابع دولععي، بععل 
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يشير جورج أبي صعب إلى أن طائفة النزاعات التي  تغطيها المادة الثالثة المشتركة أوسع بكثير من  - 
كومي بين األطراف المتحاربة، ويرى أن تلك التي يغطيها البرتوكول الثاني، والذي يشترط وجود طرف ح

ما حصل في لبنان حرب أهلية تنطبق عليه فقط أحكام المادة الثالثة المشتركة، وبالمقابل النزاعات 
 المسلحة كّلها التي يحكمها البرتوكول الثاني تخضع حتمًا لألحكام المادة الثالثة المشتركة.

 من أجل المزيد من التفاصيل انظر:
- Les Dimenssions internationales du droit international humanitaire, publication 

de  PEDONE, Institut Henry DUNANT, UNISCO, 1986, 357 p, p 266-267. 
8
 - "L’applicabilité du droit des conflits armés", option déjà citée. 
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علعععى هعععذه النصعععوص تتجنعععب التعععدخل فعععي كلَّهعععا علعععى العكعععس كانعععت التعليقعععات العععواردة 
 .9ردين من عدمهمبالمتالشؤون الداخلية للدول، وتترك لها حرية االعتراف 

طعابع دولعي  غيعر ذي ععالن بعأن نزاععاً ن السؤال األهم هنا من يحعق لعه اإلقعرار أو اإللك
هععو نععزاع ألععن أن هععذا النععزاع عوأن ي ،؟ ومععن يحععق لععه أن يحععدد طبيعععة هععذا النععزاعأَ قععد بععدَ 

مسلح غير دولي أم هو حرب أهلية؟ في غياب النص يبعدو معن المنطقعي إعمعال قواععد 
االعتعععراف باألوضعععاع الناشعععئة فعععي القعععانون العععدولي الععععام، وهعععذه القواععععد تتعلعععق بمفهعععوم 

وجععد اتفاقيععة أو معاهععدة أو عععرف دولععي يقيععد هععذه مادامععت ال تممارسععة الدولععة لسععيادتها 
 اق المجال المتحفظ به للدولة إلى النطاق الدولي.الممارسة ويخرجها من نط

ة وكعععان القعععانون العععدولي قعععد أفعععرد قواععععد خاصعععة بعععاالعتراف بالعععدول وبالمنظمعععات الدوليععع
بمعا فيهعا االعتعراف بعالمتمردين، ورأى أن االعتعراف  وغيرها معن أوضعاع تنشعأ فعي العدول

ميثعاق األمعم المتحعدة فعي  هو ممارسة حقيقة لمبدأ سيادة الدول، ويشكل المبدأ الذي أقعره
"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ "لألمعم  :من المادة الثانية الذي ينص علىالفقرة السابعة 

لدولة ما، وليس  المتحدة" أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي 
 فيععه مععا يقتضععي األعضععاء أن يعرضععوا مثععل هععذه المسععائل ألن تحععل بحكععم هععذا الميثععاق،

هذا المبدأ ال يخل بتطبيق تدابير القمع الواردة فعي الفصعل السعابع"، يشعكل هعذا  على أن 
لى أنَّ  كعل معا تقعوم بعه الدولعة بموجعب  المبدأ ترجمة حقيقية وواقعية لمبدأ سيادة الدول، وا 

ال للععدول منفععردة أن تعتععرض وال يحععق ال لألمععم المتحععدة و  ،ليهععاسععيادتها هععو حععق حكععر ع
 يتعلق بما يصدر عن مجلس األمن من قرارات بموجب الفصل السابع".عليه إال فيما 
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، مرجع سبق 1977ليقات على البرتوكولين اإلضافيين لعام انظر التعليقات على المادة الثالثة والتع - 

 ذكره.

- Commentaire  de l' 'Article 3 commun aux 4 Conventions de Genève, 12 août 

1949', Comité international de la Croix-Rouge option déjà citée, . 

- Commentaire des Protocoles Additionnels du 8 juin 1977 aux Conventions de 

Genève du 12 août 1949”, option déjà citée. 
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 االعتععععراف بوجععععود متمععععردين يقععععاتلون الجععععيش النظععععامي أو القععععوات النظاميععععة أو إنَّ أي  
 من هذا الجيش انفصل عنه ليحاربه لنكون في هذه الحالة أمام نزاع اً جزء أنَّ  االعتراف

ال  ِإذْ ذاتهععا،  محععل النععزاع إلععى الدولععة شععأن يعععود مسععلح غيععر دولععي هععو مععن حيععث المبععدأ
يوجد أي نص في القانون العدولي يسعمح للعدول األخعرى االعتعراف بالمحعاربين إلكسعابهم 

 مععغيعر دولعي.  اً مسعلح اً شرعية، أو توصيف النزاع القائم على أنه حرب أهليعة أو نزاعع
بغير هذا االتجاه دون أن تستند إلعى قاععدة قانونيعة  ذهبتممارسات بعض الدول قد  أنَّ 

، تخالف هذه الدول ما ذهب إليعه ميثعاق األمعم ، بل على العكس تماماً 10تسمح لها بذلك
آمرة في القانون الدولي وال يجوز مخالفتهعا خاصعة مبعدأ  قواعدَ  المتحدة ومبادئه التي تعد  

 عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول.
من حيث المبدأ الحق محفوظ للدول لإلقرار باألوضعاع الناشعئة فيهعا، غيعر  لكن إن كان

لمعا جعاء  لمجلس األمن الذي يتولى مهمعة الحفعاظ علعى السعلم واألمعن العدوليين ووفقعاً  أنَّ 
كييععف تمععن المععادة الثانيععة مععن الميثععاق الععوارد نصععها أعععاله، أن يقععوم هععو ب 7فععي الفقععرة 

ه نعزاع مسعلح غيعر ذي طعابع دولعي، وأن ا علعى أنَّعالصراع الحاصل ضمن إقليم دولعة مع
هعا فعي حالعة نّ إأي  ،وأصبحت غير قادرة على الوفعاء بالتزاماتهعا هل انهارت الدولةيحدد 

 ؟نزاعَا مسلحَا غير دولي يدور على أراضيها أم أنَّ  ،حرب أهلية
لتسععاؤل ا فيهععا، وتثيععر مسععألة المنظمععات اإلقليميععة التععي تكععون الدولععة محععل النععزاع عضععواً 

مععن حيععث قععدرة هععذه المنظمععات  علععى تكييععف نععزاع يععدور علععى أرض إحععدى الععدول ذاتععه 
مععن العععودة إلععى الميثععاق المنشععأ لكععل منظمععة لنععرى إن كععان لععديها  األطععراف، هنععا ال بععدَّ 
أي سععلطته فععي الحفععاظ  ،التععي يتمتععع بهععا مجلععس األمععن إقليميععاذاتهععا جهعاز لععه السععلطات 

فعععي  معععا يتخعععذه المجلعععس معععن قعععرارات  تعععدخالً  يععععدَّ  دون أنْ  علعععى األمعععن والسعععلم العععدوليين
 الشؤون الداخلية للدول األعضاء في هذه المنظمة اإلقليمية.
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 - "Pourquoi le conflit en Syrie n'est pas une guerre civile", Joshua Keating , 

Slate : magazine de l'internet, 24.08.2013 - 9 h 07. 

 http://www.slate.fr/monde/76784/syrie-guerre-civile  

http://www.slate.fr/monde/76784/syrie-guerre-civile
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المحافظة على السالم واألمن  11فعلى سبيل المثال من أهداف جامعة الدول العربية
وذلك من خالل حل النزاعات بصورة سليمة، وقمع العدوان الذي يقع على  ؛العربيين

من ميثاق الجامعة على مبدأ عدم التدخل  2 إحدى الدول األعضاء، ونصت المادة 
في شؤون الداخلية للدول األعضاء، وأكدت المادة الثامنة منه أن "تحترم كل دولة من 

من حقوق تلك الدول،  حقاً  وتعد هاألخرى،  الدول المشتركة نظام الحكم القائم في الدول
 وتتعهد بأال تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام".

بعين صعالحيات مجلعس األمعن وصعالحيات  اً واضعح اً هنعاك فرقع إنَّ  :من هنا يمكعن القعول
مجلععس جامعععة الععدول العربيععة، فععالنص علععى مبععدأ عععدم التععدخل جععاء مطلقععا فععي ميثععاق 

التعهعد بععدم  فضعاًل ععن فعي ميثعاق األمعم المتحعدة، العنص مقيعداً جعاء  في حين ،الجامعة
عع اإلسعهام ه ال يحععق لمجلععس جامعععة ا يعنعي أنَّععبتغييععر نظععام الحكععم فعي الععدول األخععرى، ممَّ

أو أن  ،يلععم بدولععة مععن دولهععا ف نزاعععاً أْن تكّيععأو أي هيئععة تابعععة للجامعععة  ،الععدول العربيععة
 تتدخل فيه.

 يصدر عنها تكييف النزاعات غير ذات الطابع الدوليتراتبية السلطات التي  -(2
ذا كعععان  إن كعععان حعععق العععدول فعععي تكييعععف األوضعععاع الناشعععئة فيهعععا هعععو عمعععل سعععيادي، وا 

للحفعععاظ علعععى السعععلم واألمعععن  وفععععالً  قعععوالً  لمجلعععس األمعععن أن يتخعععذ كعععل معععا يعععراه مناسعععباً 
 ول أم ال؟أكثر قوة من قرارات الد ماً قرار مجلس األمن دو  الدوليين، فهل يعد  

:" يتعهععد أعضععاء "األمععم المتحععدة" بقبععول علععى 25ق األمععم المتحععدة فععي مادتععه نععص ميثععا
لععيس  لقععرارات المجلععس كلهععا  "، إالَّ َأنْ قععرارات مجلععس األمععن وتنفيععذها وفععق هععذا الميثععاق

، فمععا يصععدر بموجععب أحكععام الفصععل السععادس والثععامن مععن الميثععاق هععو مععاً ذاتهععا دو القععوة 
قععرارات التععي تصععدر بموجععب أحكععام الفصععل السععابع يفتقععر عععدد كبيععر توصععيات، وحتععى ال
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محمد عزيز شكري وماجد الحموي  )الوسيط في المنظمات الدولية: النظرية العامة التنظيم العالمي  - 
 .242، ص 2007ر الكتاب، التنظيم اإلقليمي التنظيم التعاقدي(، دمشق، دا
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ا ممَّ  ؛12أو تكون صياغته على األغلب غامضة ولغته غير دقيقة ،منها إلى آليات تنفيذ
فععي حععاالت الغمععوض هععذه لتنععاقض ممكععن بععين الدولععة محععل النعععزاع  يفععتح البععاب واسعععاً 

فقعط حعاالت النزاععات المسعلحة الدوليعة وغيعر  بأن المجلس ال يععد   ومجلس األمن، علماً 
معععال أخعععرى حعععاالت تخعععرق األمعععن والسعععلم العععدوليين، بعععل قعععد يعععرى فعععي أع بمنزلعععةالدوليعععة 

عمععل يهععدد األمععن  بمنزلعةأو حتعى اغتيععال شخصععية سياسععية  كانتهاكعات حقععوق اإلنسععان،
لنععزاع مععا،  فععي حالععة التكييععف الععدقيق مصععطلحياً  إنَّععه :والسععلم الععدوليين. لععذا يمكععن القععول

يتقدم مجلس األمن في تكييفه على الدولة محل النعزاع، وتصعبح هعذه األخيعرة ملزمعة بمعا 
عع مععن حععق الععدول التمسععك  ا فععي حععاالت الغمععوض وعععدم الدقععة فيبععدو أنَّ يصععدر عنععه، أمَّ

 بتكييفها للوقائع حتى يصدر من المجلس ما يلزم هذه الدولة.
هاكاااات الجسااايمة فاااي المحااااكم الجنائياااة دور مجلاااأل األمااان فاااي إدرا  االنت -ثالثاااا  

 :الخاصة
، غيعر 13لم تتعرض محاكم نورمبرغ وطوكيعو لمفهعوم النزاععات غيعر ذات الطعابع العدولي

رار أن المحعععاكم الجنائيعععة الدوليعععة التعععي جعععاءت بععععدها تناولعععت هعععذا الموضعععوع، وكعععان للقععع
 إدراج هذه االنتهاكات.المنشئ لهذه المحاكم دور في 

 
 

                                                           
 من أجل المزيد من التفاصيل انظر  - 12
حق  -أمل يازجي، "تجاوز مجلس األمن صالحياته"، في : )شرعية التصدي لقرارات مجلس األمن -

الدول ووالية القضاء(، منشورات المركز االستشاري للدراسات والتوثيق، أعمال مؤتمر عقده المركز 
 .150-139ص، ص  236،  2012والتوثيق، بيروت، االستشاري للدراسات 

 
13

 -  Texte du STATUT DU TRIBUNAL DE NUREMBERG,  Université de 

Sherbrooke Lettres et sciences humaines École de politique appliquée. 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1
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http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1658
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1658
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 الجنائية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة:المحكمة  (1
أسسععت محكمععة الجنائيععة الخاصععة بيوغوسععالفيا السععابقة بموجععب قععرار مجلععس األمععن رقععم 

لصععععععععالحياتها   ، ، وجععععععععاء نظامهععععععععا األساسععععععععي محععععععععدداً 22/2/199314تععععععععاريخ  808
الحعق فععي تكييععف  كّلهععا غرفهعابهعذا النظععام لعم يمععنح المحكمععة  أنَّ علععى  ، 15واختصاصعها
قعد نشعأ،  مسعلحاً  هنعاك نزاععاً  هعو أن المحكمعة أنشعئت ألنَّ  ما يبعدو واضعحاً النزاع القائم، 

 بصععورة تععدل   16ويظهععر قععرار مجلععس األمععن طبيعععة النععزاع القععائم فععي يوغوسععالفيا السععابقة
 على ما يبدو له جليَا:

 لعه َأنْ  يحعقومن ثَعمَّ "هذه الحالة تهدد األمن والسلم الدوليين"  قرر المجلس أنَّ  -1
 .يتخذ اإلجراء الذي يراه مناسباً 

، الذي 17 13/7/1992تاريخ  764في مقدمته إلى القرار  808أشار القرار  -2
يدعو فيه "جميع  األطراف إلى االمتثال إلى ما يقع عليها من التزامات بموجب القعانون 

ع ؛"1949آب  12الدولي اإلنساني، وال سيما اتفاقيات جنيعف المؤرخعة ب  ا يعنعي أن ممَّ
 القرار هنا يشير إلى وجود نزاع مسلح دولي.

عععن جزعععه "إزاء اسععتمرار ورود  808فععي مقدمععة القععرار  عَبععر المجلععس أيضععاً  -3
انتهاكععات واسعععة النطععاق للقععانون الععدولي اإلنسععاني داخععل إقلععيم يوغوسععالفيا  عععنتقععارير 

                                                           
14

 .1993شباط  S/R/808(1993) ،22األمم المتحدة، مجلس األمن  - 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions /   
15

 - "LE Tribunal international pénal pour L’ex-Yougoslavie", Eric DAVID,  

revue belge de droit international, Éditions BRUYLANT, Bruxelles 1992/2 , 

565-598 pp, p569 et 570. 
 

 انظر نص النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسالفيا السابقة - 16
.pdfhttp://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr  

17
 1992تموز  R / S ،13/ 764( 1992األمم المتحدة، مجلس األمن )  - 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml  

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml
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ع ؛السعابقة" دولععة وقعد يرقععى إلعى درجععة ا يشععير إلعى أن هنععاك معا يحصععل داخعل أراضعي ممَّ
 نزاع مسلح غير ذي طابع دولي.

ما جاء في الفقرة األولى من القرار التي تنص على "إنشعاء محكمعة دوليعة معن  -4
أجعل مقاضععاة األشععخاص المسععؤولين عععن االنتهاكعات الجسععيمة للقععانون الععدولي اإلنسععاني 

يعني أن هذه المحكمعة ا "، ممَّ 1991التي ارتكبت في إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 
لح دولي من جهة ذات اختصاص في النظر في جرائم وانتهاكات وقعت خالل نزاع مس

طعععابع دولعععي معععن جهعععة أخعععرى، وهعععو معععا يععععرف باسعععم النزاععععات  ونعععزاع مسعععلح غيعععر ذي
 المركبة.

أهليعة أم  أن مجلس األمن تجنب توصيف النعزاع معن حيعث كونعه حربعاً  حظُ نل وهنا أيضاً 
غيعععر دولعععي باالكتفعععاء بعبعععارة " انتهاكعععات واسععععة النطعععاق للقعععانون العععدولي  مسعععلحاً  نزاععععاً 

 اإلنساني داخل إقليم يوغوسالفيا السابقة.
 المحكمة الجنائية الخاصة برواندا:  (2

اختصاص تكييف  18لم يمنح النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة برواندا
 ، لكن ذلك لم يمنع المحكمة في قضية أكاييزو 19مامهاالنزاعات المعروضة أ

Akayesu20 َلتكييف النزاعات المسلحة  ، على سبيل المثال، من أن تضع معايير
رأت المحكمة أن  ِإذْ ه ال يمكن أن يترك هذا التكييف لتقدير الدول المعَنية، العتقادها أنَّ 
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 - "À propos du Tribunal pénal international pour le Rwanda",  Cécile Aptel, 

Revue internationale de la Croix-Rouge, 31-12-1997, pp. 828 et SS. 

 https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzet4.htm  
19

 انظر النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية لرواندا  باللغة الفرنسية - 
databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/TRA/565?OpenDocument-https://ihl&  

20
 من أجل المزيد من التفاصيل عن هذه القضية انظر  موقع المحكمة الدولية الجنائية الخاصة برواندا - 

- Nations Unies, Mécanisme pour les tribunaux internationaux , Site héritage du 

Tribunal pénal international pour le Rwanda, affaire AKAYESU, Jean Paul 

(ICTR-96-4). 

http://unictr.unmict.org/fr/cases/ictr-96-4  

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzet4.htm
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/TRA/565?OpenDocument&
http://unictr.unmict.org/fr/cases/ictr-96-4
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حماية ضحايا هذه  . يهدفان إلىاألربع، والبرتوكولين اإلضافيين"اتفاقيات جنيف 
النزاعات. فإذا كان تطبيق القانون الدولي اإلنساني يتوقف فقط على التقييم الذاتي 

سوف تحاول التقليل من حدة ألطراف النزاع، فإن هذه األخيرة في غالب الحاالت 
. وأن المادة الثالثة المشتركة والبرتوكول الثاني تطبق عندما يكون هناك نزاع النزاع

ف طبيعة النزاع لذلك فإن توصي ،21للشروط التي وضعتها هذه النصوص" اً داخلي وفق
( subjectivesأن يعتمد على االعتبارات الذاتية ) أالَّ  يجب حسب هذا االجتهاد

( تتعلق بطبيعة النزاع objectivesمعايير موضوعية  ) إلىأن يستند  لألطراف، وال بدَّ 
لكن هذا االجتهاد لم يضع أي مؤشر للتمييز بين  .22وحجم اللجوء إلى القوة المسلحة"

يبين الجهة  لم خرىومن جهة أ من جهة، الحرب األهلية والنزاع المسلح غير الدولي
ه ال يمكن الركون أنها رأت أنَّ  مادامت ،نزاع غير ذي طابع دولي المخولة بإقرار وجود

 من عمليات عدائية. إلى رأي الدولة مطرح النزاع في تكييف ما يدور على إقليميها
فاصلة بين  يمكن اإلشارة إلى أنه وضع حدوداً  فيما يتعلق بهذا االجتهاد خيراً وأ

لكن في واقع األمر  ت المسلحة غير ذات الطابع الدولياالضطرابات والقالقل والنزاعا
 .23فر هذه المعايير"ا"يصعب التأكد من تو 

                                                           
21

 Akayesu   ((96-4-T, 2 septembre 1998من قضية  603الفقرة   - 

-Conflit armé non international Conflit armé interne Guerre civile… Insurrection 

Rébellion", Dictionnaire pratique du droit humanitaire, Françoise BOUCHET-

SAULNIER, ISBN-13: 978-2707177483, 4 édition, 2013. 
22

 Akayesu  (96-4-T, 2 septembre 1998)من قضية   624الفقرة  - 
23  - Les difficultés entourant la qualification d’une situation de conflit armé non 

international en droit international humanitaire: l’exemple de la syrie", julia 

grignon professeure adjointe faculté de droit, université laval.  article publié in: 

programme paix et sécurité internationales et  l’institut québécois des hautes 

études internationales  et publication de sécurité mondiale., BULLETIN NO.59 

octobre-novembre 2012. 
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/securitemo
ndiale59_octnov_2012.pdf  

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/securitemondiale59_octnov_2012.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/securitemondiale59_octnov_2012.pdf
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ه حرب أهلية من وجهة نظر مجلس أنَّ  يمكن تكييفه على وتشَكل الحالة في رواندا مثاالً 
، القاضي 1994تشرين الثاني  8تاريخ  955األمن، ويظهر ذلك من خالل القرار 

يستخدم أعضاء مجلس  ، دون أنَّ 24بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا
 األمن المصطلح في متنه:

 يحق ومن َثمَّ  ،ما برحت تهدد األمن والسلم الدوليين" لس أن "هذه الحالةقرر المج -1
 .يتخذ اإلجراء الذي يراه مناسباً  له َأنْ 

( إنشعاء محكمعة دوليعة S/1994/1115مجلس األمعن  ) إلىطلب الدولة الرواندية  -2
وهو "محاكمة األشخاص المسؤولين عن أعمال إبادة األجناس وغير ذلك  ،لغرض واحد

والمواطنين الروانديين  ،مة للقانون الدولي اإلنساني في إقليم رواندامن االنتهاكات الجسي
المسؤولين ععن ارتكعاب أعمعال إبعادة األجنعاس وغيرهعا معن االنتهاكعات المماثلعة المرتكبعة 

، أي إقععرار الدولععة الروانديععة مععن جهععة بعجزهععا عععن القيععام 25فععي أراضععي الععدول المجععاورة"
 بمسؤوليات إقامة العدل.

الدولعة ذاتهعا هعي معن يحعدد طبيععة النعزاع إن  إنَّ قاعدة التي تذهب إلى القعول لذا تبقى ال
كييف تلم يقم مجلس األمن من خالل سلطته في المحافظة على األمن والسلم الدوليين ب

 النععزاع مكععان هععذه الدولععة أو بخععالف مععا ذهبععت إليععه فععي توصععيفها، كمععا يعععود لععه منطقيععاً 
بنيتهعا المؤسسعاتية قعد انهعارت ولعم  وأنَّ  ،أهليعة ربعاً كانعت دولعة معا تشعهد ح هلحق تقرير 

 ؟تعد قادرة على الضلوع بمهامها األساسية
 النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي والعالقات الدولية المطلب الثاني:

 ،مععرة المتعلقععة بالمسععاواة بععين الععدول وعععدم التععدخل فععي شععؤونها الداخليععةتشععَكل القواعععد اآل
وحقهعععععععا فعععععععي تقريعععععععر نظامهعععععععا السياسعععععععي واالقتصعععععععادي  ،واحتعععععععرام اسعععععععتقاللها وسعععععععيادتها

                                                           
24

 .1994تشرين الثاني  S/R/955(1994) ،8األمم المتحدة، مجلس األمن  - 

un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/955(1994http://www.)   
25

 لمجلس األمن. 955الفقرة األولى من القرار  - 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/955(1994)
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واالجتمعععاعي،  قواععععد "التعععي ال يجعععوز اإلخعععالل بهعععا والتعععي ال يمكعععن تععععديلها إال بقاععععدة 
مععن هععذه  اً كثيععر ، غيععر أن 26الحقععة مععن القواعععد العامععة للقععانون الععدولي لهععا ذات الطععابع"

علعععى نيعععة المجتمعععع  المبعععادص أصعععبح عرضعععة للتأويعععل والتحريعععف دون وجعععود معيعععار يعععدل  
 الدولي تعديل هذه المبادص بما ال يتماشى مع تعريف القاعدة اآلمرة الوارد أعاله. 

فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي نجد مجموعة من المفعاهيم التعي 
قامعة منعاطق  ،ذه القواعد اآلمرة كمفهوم التدخل ألغراض إنسعانيةمع ه تتعارض مبدئياً  وا 

 وغيرها من مفاهيم تحكم العالقات الدولية في يومنا هذا. ،آمنة
 مفهوم التدخل ألغراض إنسانية والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي:  -أوال

لم تعاني من كثر الحديث عن التدخل ألغراض إنسانية في كثير من مناطق في العا
نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي، سواء قامت األمم المتحدة بذلك كما هو الحال 

دون غطاء أو   28رواندا ، أو في199227في عملية "إعادة األمل" في الصومال عام 
أو في  ،1999شرعي دولي كما هو الحال عند تدخل حلف الناتو في كوفوسو عام 

"ليس هناك  بأنْ  ، علماً 2015تحالف في سورية عام تدخل ما يطلق عليه اسم قوات ال
ليه كمعيار دقيق تقاس به ، يمكن االستناد إ29تعريف مقبول لمصطلح التدخل اإلنساني"

 حاالت التدخل اإلنساني.

                                                           
 .، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة مينيسوتا1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  53مادة  - 26

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html  
27

- "Droit humanitaire droit d’intervention", Juanita WESTMORELAND-TRAORÉ, La 

Revue de droit de l'Université de Sherbrooke,  R.D.U.S. , 2003, PP. 156-196, p185. 

https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volum

e_34/34-12-westmoreland.pdf 
 .188المرجع السابق، ص  -28
)القانون الدولي اإلنساني والعالقات الدولية(: "التدخل اإلنساني، ميثاق األمم المتحدة والقانون الدولي  - 29

دمشق   واللجنة  اإلنساني"، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، أعمال ندوة علمية بين  جامعة
 .42-23ص، ص  235،  2002الدولية  للصليب  األحمر، 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_34/34-12-westmoreland.pdf
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_34/34-12-westmoreland.pdf
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 التدخل ألغراض إنسانية بين الوجوب وعدم الشرعية (1
ه من وجهة نظر القانون الدولي اإلنساني "ال يستقيم أن ترى السيدة آن رينيكر أنَّ 

على  مصطلح إنساني يجب أن يبقى قاصراً  ِإْذ إنَّ نتحدث عن تدخل أو تدخل إنساني، 
العمل الذي يستهدف التخفيف من معاناة الضحايا، والتدخل اإلنساني الذي نعرفه اليوم 

 .30هو تدخل مسلح عادة ما ينطوي على جدول أعمال سياسي"
قد أكدت مبدأ عدم جواز  ،1977لعام هذا وكانت المادة الثالثة من البرتوكول الثاني 

االحتجاج بأي حكم من أحكام من هذا اللحق "بقصد المساس بسيادة أية دولة أو 
على النظام والقانون في  كّلها الطرق المشروعةببمسؤولية أية حكومة في الحفاظ 

ها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسالمة أو في إعادتهما إلى ربوع ،الدولة
أراضيها... أو كمسوغ ألي سبب كان للتدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذا 

أو الخارجية للطرف السامي المتعاقد الذي  ،أو في الشؤون الداخلية ،النزاع المسلح
المادة الثالثة المشتركة يجري هذا النزاع على إقليميه". كما كانت التعليقات الواردة على 

. وعليه تظهر نية األطراف 31قد أكدت المفهوم ذاته 1949بين اتفاقيات جنيف لعام 
المتعاقدة في هذه االتفاقيات بعدم الرغبة في التدخل في شؤونها الداخلية كشرط لقبول 

وأحكام اللحق الثاني، دون أن يكون هذا الشرط حديث  المادة الثالثة المشتركةأحكام 
 .7ذات المبدأ في مادته الثانية فقرة  َعمَّقَ ميثاق األمم المتحدة كان قد  ِإْذ إنَّ  ،الوالدة
على الدول األطراف  قيداً البرتوكول الثاني كان قد وضع  إلى من التنويه ه ال بدَّ غير أنَّ 

بأي من أحكام هذا اللحق "البروتوكول" بقصد عندما نص على :"ال يجوز االحتجاج 
بالطرق المشروعة كّلها لية أية حكومة في الحفاظ بمسؤو المساس بسيادة أية دولة أو 

                                                           
30

آن رينيكر "موقف اللجنة الدولية للصليب األحمر من التدخل اإلنساني"، ، المجلة الدولية للصليب  - 
 .117ص. ص  320،  2001األحمر، مختارات من أعداد عام 

31
 - Commentaire  de l' 'Article 3 commun aux 4 Conventions de Genève, 12 août 

1949', Comité international de la Croix-Rouge, pp. 14. 
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أو الدفاع عن الوحدة  ،على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها
تقَيد الدولة محل  تنديد الدول بعدم دون أن يعدَّ "، الوطنية للدولة وسالمة أراضيها

 خرق لهذا القيد. على النظام والقانون فيها بمنزلةالصراع بالطرق المشروعة للمحافظة 
على مبدأ  التي تقوم غير أن ظهور نظرية الحق بالتدخل العسكري ألغراض إنسانية

أدى إلى  ،32حق الجماعة الدولية في إيقاف االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان
ساس في التدخل اعتبار العامل اإلنساني هو األ" ضرورة يرى تطوير فقه دولي

 .34ا هو حقأكثر ممَّ  ، ليصبح هذا الحق لدى فئة من القانونيين واجباً 33اإلنساني"
لكن لم يستطع أنصار مفهوم التدخل ألغراض إنسانية  التوافق على الفئة المستهدفة 

اكات التي تحدث من قبل االنته فيمنه، "فمنهم من حصر مفهوم التدخل اإلنساني 
مس حقوقهم وكرامتهم أو رعايا دولة أجنبية على أراضيها، بما ي ،الحكومة على رعاياها

آخرون شملوا حماية جميع الذات اإلنسانية جمعاء من أي خطر يصيبها اإلنسانية، و 
سواء كان من صنع اإلنسان أو من صنع الطبيعة، كما اختلف الفقهاء في تحديد 

فقد حصر الجانب األول التدخل لحماية اإلنسان بالتدخل العسكري،  ،لق التدخائطر 
باختالف أشكالها سواء كانت اقتصادية  كّلها وسعه آخرون ليشمل المساعدات في حين

 . 35لوجستية أو عسكرية"
من ميثاق  3وأسس هذا التيار من الفقهاء  شرعية التدخل على المادة األولى فقرة 

تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات  ص على :"األمم المتحدة التي تن
                                                           

32
 128، 2003غسان الجندي ،) حق التدخل اإلنساني(، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، عمان  - 

 .66إلى   32ص، ص 
 السياسية.التدخل الدولي اإلنساني"، فيصل براء متين المرعشي، الموسوعة " - 33

http://political-encyclopedia.org/2016/06/23  
 :من اجل المزيد من التفاصيل حول مفهوم التدخل بين الحق والواجب انظر - 34

-"Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-t-on?", Yves 

Sandoz, Revue internationale de la Croix-Rouge, 31-08-1992, 795. 
35

 - Idem. 

http://political-encyclopedia.org/2016/06/23
http://political-encyclopedia.org/2016/06/23
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وعلى تعزيز احترام حقوق  ،الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واإلنسانية
بال تمييز بسبب  والتشجيع على ذلك إطالقاً  ،اإلنسان والحريات األساسية للناس جميعاً 

التي  4فقرة  55وال تفريق بين الرجال والنساء"، والمادة  ،الجنس أو اللغة أو الدين
تنص على: "أن يشيع في العالم احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية للجميع بال 
تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وال تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك 

القواعد وغيرها من قواعد القانون الحقوق والحريات فعال"، ليرى هذا التيار أن هذه 
 . دون أن يحصل هذا36الدولي تؤسس لواجب التدخل لحماية هذه الحقوق المذكورة فيها

رأى األستاذ إيف ساندوز أنه حتى "قرارات األمم  ِإذْ المفهوم على ما يكفي من الدعم، 
لها  اً تجد أساسالمتحدة التي تلجأ الستخدام القوة المسلحة لنقل المساعدات اإلنسانية ال 

 .37في القانون الدولي اإلنساني"
 تطور مفهوم التدخل ألغراض إنسانية: (2

خرها ما ذهبت إليه "اللجنة ة، كان آخضع مفهوم حق التدخل اإلنساني لتطورات عدَّ 
 مفهومبالدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول"، والتي طالبت المجتمع الدولي باستبدال 

القمة العالمية  عّمقته، وهو مفهوم 38مفهوم "مسؤولية الحماية" حق التدخل اإلنساني

                                                           
36

 - "Droit humanitaire droit d’intervention", Juanita WESTMORELAND-TRAORÉ, La 

Revue de droit de l'Université de Sherbrooke,  R.D.U.S. , 2003, PP. 156-196. 

https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volum

e_34/34-12-westmoreland.pdf 
37

 - "Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi parle-t-on?", option 

déjà citée. 
38

تعد  محاكم نورمبرغ وطوكيو أولى تجارب تطبيق مفهوم الحماية لكن الفكرة لم تتطور تطورًا كبيرًا إالَّ  - 
 بعد سقوط االتحاد السوفيتي.

 من أجل المزيد من التفاصيل انظر:
شكل جديد للتدخل اإلنساني؟"، آمنة شمامي أستاذة باحثة، المدرسة "مسؤولية الحماية: واجب دولي أم 

 .الجزائر 3ص، ص  81الوطنية العليا للصحافة وعلوم اإلعالم،  

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/290/1/1/10626  

https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_34/34-12-westmoreland.pdf
https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/volume_34/34-12-westmoreland.pdf
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/290/1/1/10626
https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/290/1/1/10626
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،  لتذهب للقول بمسؤولية المجتمع الدولي عن حماية 2005لألمم المتحدة عام  
والجرائم ضد  ،وجرائم الحرب ،والتطهير العرقي ،السكان من اإلبادة الجماعية

 .39اإلنسانية
مجموععععة واسععععة النطعععاق معععن األدوات وتقعععوم اسعععتراتيجية تنفيعععذ مسعععؤولية الحمايعععة علعععى 

والتقنيعععات والشعععركاء ... بمعععا فعععي ذلعععك التسعععوية السعععلمية للمنازععععات فعععي إطعععار الفصعععل 
السعععادس معععن ميثعععاق األمعععم المتحعععدة، واألعمعععال المتعلقعععة بالتهديعععدات التعععي يتععععرض لهعععا 

قعوم السالم وانتهاكات السالم وأعمال العدوان في إطار الفصل السعابع، واألعمعال التعي ت
 .40ا المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية في إطار الفصل الثامنبه

 :41ويمكن تلخيص اإلجراءات التي تتعلق بمفهوم مسؤولية الحماية بثالث قواعد
على كل دولة أن تتحمل المسؤولية الدائمة فعي حمايعة شععبها سعواًء  : أنَّ "القاعدة األولى

التطهيععر العرقععي والجععرائم و جععرائم الحععرب،  مععن، مععواطنين أو غيععر ذلععك مععن اإلبععادةكععانوا 
 ضد اإلنسانية أو التحريض على ما سبق.

القاععععدة الثانيعععة: تقعععع علعععى ععععاتق المجتمعععع العععدولي مسعععؤولية مسعععاعدة العععدول فعععي تأديعععة 
 واجباتها الواردة في القاعدة األولى.

العدولي يتحمعل ح في حماية شعبها فإن المجتمعع و ضبو الدولة  أخفقت: إذا القاعدة الثالثة
مسؤولية التعامل الفوري والحاسعم مسعتخدمًا الفصعل السعادس والسعابع والثعامن معن ميثعاق 

ق السععلمية والعسععكرية ائعاألمعم المتحععدة مسعتخدمًا بععذلك اجععراءات تعراوح بععين اسععتخدام الطر 

                                                           
39

ر مقدم من األمين العام لألمم المتحدة إلى كل من مجلس األمن )السنة السادسة والستون(  تقري - 
والجمعية العامة )الدورة السادسة والستون (، عن "مسؤولية الحماية: االستجابة في الوقت المناسب وبطريقة 

 .July/2012/2، تاريخ    /578A/66/874–S/2012حاسمة"، 

 arabic.pdf-http://www.globalr2p.org/media/files/2012  
40

 من تقرير األمين العام، المرجع السابق. 9فقرة  - 
 .4"مسؤولية الحماية: واجب دولي أم شكل جديد للتدخل اإلنساني؟"، مرجع سابق، ص  - 41

http://www.globalr2p.org/media/files/2012-arabic.pdf
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ذلععك وفععي الحععاالت الطارئععة فإنععه ُيسععمح للتحالفععات الدوليععة أن تتععدّخل بشععكل  فضععاًل عععن
دون موافقععععة مسععععبقة مععععن ؛ وذلععععك يقععععاف االنتهاكععععات الخطيععععرة للقععععانون الععععدوليمشععععروع إل

 مجلس األمن".
مبدأ "مسؤولية الحماية إلى خلق شرعية لتدخل أحالف عسكرية قائمة  وعليه يسعى

تحالفات بين دول كالتحالف الذي شكل قبيل غزو العراق  كحلف شمال األطلسي، أو
دول العربية بقيادة المملكة العربية السعودية ، أو التحالف بين عدد من ال2003عام 

ادة ، أو التحالف الدولي بقي2015للتدخل في اليمن تحت مسمى )عاصفة الحزم( عام 
لمحاربة داعش في كل من سورية والعراق الذي تأسس عام الواليات المتحدة األمريكية 

2014 . 
خر على توافق دولي هو اآلغير أن التدخل اإلنساني وفق مفهوم الحماية لم يحصل 

ليصبح واقعَا قانونيَا، ليعمل من خارج قواعد القانون الدولي الناظمة لحق التدخل  كاف  
لنظرية األمن  المشروع، وبقي أي تدخل شرعي رهين موافقة مجلس األمن تطبيقاً 

، وبشروط خاصة 42من ميثاق األمم المتحدة 51الجماعي وفق ما جاء في المادة 
يسمح باستخدام القوة المسلحة ضد دولة ما يصدر عن هذا المجلس، دون يحددها قرار 

أو النزاعات المسلحة غير  ،أن ينحصر هذا النوع من القرارات بحاالت الحروب األهلية
 الدولية، وليمتد لكل ما يرى المجلس أنه يهدد أو يخرق األمن والسلم الدوليين.

 

                                                           

- 
42

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق  من ميثاق األمم المتحدة على :" 51المادة  تنص 
الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "األمم 

والتدابير التي المتحدة"؛ وذلك إلى أن يتخذ مجلس األمن التدابير الالزمة لحفظ السلم واألمن الدولي، 
اتخذها األعضاء استعمااًل لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، وال تؤثر تلك التدابير بأي حال 

من الحق في أن يتخذ في  -بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمدة من أحكام هذا الميثاق-فيما للمجلس 
 من الدولي أو إعادته إلى نصابه".أي وقت ما يرى ضرورة التخاذه من األعمال لحفظ السلم واأل
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 غير ذات الطابع الدوليمنة والنزاعات المسلحة اآلالمناطق  -ثانيا
منة، لكنه مصطلح تم العام تعريف لمصطلح المناطق اآل ال يوجد في القانون الدولي

التعارف على استخدامه عادة لإلشارة إلى مناطق تحَيد أو تعطى حماية كي ال 
تستهدف في العمليات العدائية بين األطراف في نزاع مسلح دولي كان أو غير ذي 

 طابع دولي.
 المناطق المحمية في القانون الدولي اإلنساني: (1

منة، لكن جاء مفهوم حماية لدولي اإلنساني مصطلح المناطق اآلال يوجد في القانون ا
 1977، والبرتوكول األول لعام 1949بعض المناطق موزعَا بين اتفاقيات جنيف لعام 

جنائية، وتقسم المناطق المحمية  محاكم دولية فضاًل عن 2005والقواعد العرفية لعام 
 في القانون الدولي اإلنساني إلى ثالث فئات:

 43من البرتوكول األول 60المناطق المنزوعة السالح الوارد ذكرها في المادة  -1
/ج من ذات 85/3عملياتهم العسكرية إليها، والمادة  التي يتفق األطراف على حظر مدّ 

ها جريمة نّ ؛ أي إانتهاك جسيم بمنزلةالتي تصنف انتهاك هذه المناطق  44البرتوكول
تطبيق مفهوم المناطق المنزوعة السالح ليس  ( لتمدَّ 36حرب، جاءت القاعدة العرفية )

 .45على النزاعات المسلحة غير الدولية بل أيضاً  ،فقط على النزاعات المسلحة الدولية
 ،تفاق األطراف في النزاع المسلحالمناطق الصحية: تنشأ هذه المناطق با -2

وورد النص على مناطق استشفاء بعيدة عن مسرح العمليات العدائية في اتفاقية جنيف 

                                                           
النصوص الرسمية لالتفاقيات والدول المصادقة والموقعة(،    –)موسوعة القانون الدولي اإلنساني    -43

 .298مرجع سابق، ص 
 .315المرجع السابق ص  - 44
 .109- 108)القانون الدولي اإلنساني العرفي ) المجلد األول/القواعد(، مرجع سابق ص   - 45
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على إمكانية قيام  47(15نصت االتفاقية الرابعة )المادة  في حين ،46(23األولى )المادة
هوم (  لتطبق مف35مثل هذه المناطق في ميدان المعركة، وجاءت القاعدة العرفية )

 .48حماية المناطق الصحية وعدم جواز استهدافها على النزاعات المسلحة غير الدولية
المناطق المجردة من وسائل الدفاع عن نفسها التي يمكن للعدو دخولها دون  -3

، والئحة الهاي 49(25)مادة  1899قتال، والتي جاء ذكرها في الئحة الهاي لعام 
والمادة  5951ضافي األول)مادة ، والبرتوكول اإل50(25)مادة  1907لعام 

من نظام المحكمة الجنائية الدولية قد صنفت  5/ب/8/2(، وكانت المادة 52/د385/
( لتطبق 37، وجاءت القاعدة العرفية )53جريمة حرب بمنزلةاستهداف هذه المناطق 

 يعدَّها، دون أن 54تحريم استهداف هذه المناطق على النزاعات المسلحة غير الدولية
محكمة الجنائية الدولية بمثابة جريمة حرب بعكس النظام األساسي لمحكمة ميثاق ال

 .55يوغوسالفيا السابقة الذي رأى أنها تشَكل جريمة حرب

                                                           
النصوص الرسمية لالتفاقيات والدول المصادقة والموقعة(،    –)موسوعة القانون الدولي اإلنساني   - 46

 .75مرجع سابق، ص 
 .197المرجع السابق، ص   - 47
 .108 -107)القانون الدولي اإلنساني العرفي ) المجلد األول/القواعد(، مرجع سابق ص  - 48
العمليات العدائية )مجموعة اتفاقيات الهاي وبعض المعاهدات القانون الدولي المتعلق بسير  - 49

 األخرى(، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر
النصوص الرسمية لالتفاقيات والدول المصادقة والموقعة(،  –)موسوعة القانون الدولي اإلنساني   - 50

 12مرجع سابق، ص 
 .297المرجع السابق، ص  - 51
 315 المرجع السابق، ص - 52
 .646المرجع السابق، ص  - 53
 .113-109)القانون الدولي اإلنساني العرفي ) المجلد األول/القواعد(، مرجع سابق ص  - 54
 ."النظام األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسالفيا السابقة"، المادة الثالثة،  مرجع سابق - 55
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 منة:مجلأل األمن والمناطق اآل (2
المناطق المحمية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة مناطق تنشأ باتفاق األطراف في  تعد  

دولي، سواء كان ذلك بموجب اتفاقات  طابع غير ذيكان أم  المسلح دولياً النزاع 
 الخضوعالمسبق من خالل  اأو من خالل الرض ؛خاصة تعقد بين أطراف النزاع

 قواعده من رضا ألحكام القانون الدولي اإلنساني التعاقدي والعرفي الذي ولدت أصالً 
لمولدة للقاعدة ق االتفاقيات الدولية أو الممارسة الفعلية اائاألطراف بها سواء عن طر 

 العرفية.
بأن هذه منة التي أنشأتها األمم المتحدة ف المناطق المحمية عن المناطق اآلوتختل

مفهوم  إنَّ الدولة محل النزاع بعكس المناطق المحمية، أي  األخيرة ال تحتاج إلى رضا
أو  ،أو تعريفه قواعد قانونية تعاقدية ،أو مفهومه ،المناطق اآلمنة ال يضبط حدوده

لصالحية الجمعية العامة ومجلس األمن بالمحافظة على األمن  بل جاء تطبيقاً  ؛عرفية
 والسلم الدوليين بموجب أحكام ميثاق األمم المتحدة.

 : 56منة بينوتتنوع أشكال المناطق اآل
  Corridors of Tranquilityالممرات الهادئة  (1
  Humanitarian Corridorsالممرات اإلنسانية  (2
  Protected Areasالمحمية  المناطق (3
  Safe Havensالمالذات اآلمنة  (4
  Safe Areaمنة ناطق اآلالم (5

                                                           
56

 شباط  15لصراعات باإلقليم"، مصطفى عالم، مشروطيات فاعلية "المناطق اآلمنة" في مناطق ا" - 
 :، منشورات2017

Future for Advanced Research and Studiesأبو ظبي ،. 

https://futureuae.com/m/Mainpage/Item/2479  

https://futureuae.com/m/Mainpage/Item/2479/
https://futureuae.com/m/Mainpage/Item/2479/
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 ِإذْ من خالل النص الحرفي عليها،  ماً مناطق ومفاهيمها لم يأِت دو على أن تنوع هذه ال
، المتعلق بتقديم 19/12/1991تاريخ  47/178قرار الجمعية العامة رقم  يعد  

على مفهوم  مثاالً  57سودان وعملية شريان الحياة للسودان""المساعدات الطارئة إلى ال
من الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا وفرنسا قد  ، كما أن كالًَّ 58الممرات الهادئة

، بصورة سمحت لها 5/4/199159تاريخ  688قامت بتفسير قرار مجلس األمن رقم 
قامة منطقة بالمئة من أراضي  60بإقامة مناطق حظر طيران على مساحة  العراق، وا 

آمنة الستقبال الالجئين األكراد، غير أن العراق في حينها لم يقر هذه المناطق لذا فإن 
ها أنَّ فرة، كما االمعايير القانونية التي جاءت بها قواعد القانون الدولي اإلنساني غير متو 

ستخدم لكن مجلس األمن ا.60ال تسمح بتحديد مسؤوليات كل طرف في حماية المدنيين
كما هي الحال في قراره رقم  ،في بعض قراراتهصراحة مصطلح "المناطق اآلمنة" 

في القرارات  دهاأكَّ ، التي 61، بخصوص الحالة في البوسنة والهرسك1993، لعام 819
على أن شرعية هذه المناطق األمنة الواردة في المثال . 83864، 83663، 82462
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  A/RES/46/147، 46الدورة  - 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm  
58

 - (Yearbook of the United Nations). Volume 45, 1991, Department of public 

information, United Nations, New York  PP429-430. 
59

 S/RES/688(1991))،  1991نيسان  5، تاريخ 688قرار مجلس األمن رقم  - 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml  
60

 - "Zones protégées" - Médecins sans frontières 

https://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/zones_protegees.pdf  
61

 .1993 حزيران 4تاريخ ، ( S/RES/819(1993)،  819قرار مجلس األمن رقم  - 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml   

62 - S/RES/824(1993) 1993 أيار 6(، تاريخ                          .  

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtm l 

 

63 - (S/RES/836(1993) ، 1993 حزيران 4تاريخ                    .  

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml 

 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml
https://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/zones_protegees.pdf
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtm%20l
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
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إلى قواعد القانون الدولي اإلنساني، بل إلى صالحيات مجلس  البوسني ال تستند مطلقاً 
 إلقرار األمن والسلم الدوليين. األمن في اتخاذ ما يراه مناسباً 

هل يحق لمجلس األمن خلق قواعد جديدة في  :يبقى السؤال األهم في هذه الحالة هو
 ،أعم طرح سؤاالً القانون الدولي؟ وهو سؤال يندرج ضمن المسألة الفقهية الجديدة التي ت

 ِإذْ ، 65قرارات المنظمات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي أم ال؟ هل تعد   :وهو
أم هي  قانونياً  منة مفهوماً هل أصبحت المناطق اآل :يترتب على هذه اإلجابة معرفة

 مسألة سياسية تأخذ مشروعيتها من سلطات مجلس األمن وصالحياته.
 الجنائية الدولية والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي: المحاكم -ثالثا  

تناولت النظم األساسية للمحاكم الدولية الجنائية مالحقة جرائم دولية، وأربع جرائم: 
الجرائم ضد اإلنسانية  وجريمة إبادة الجنس. وتقع و جرائم الحرب، و جريمة العدوان، 

كما قد تقع خارج نطاق  ،زمن السلمالجرائم ضد اإلنسانية وجريمة إبادة الجنس 
النزاعات المسلحة  دولية كانت أم غير ذات الطابع الدولي، لذا ال يوجد في حيثياتها 

إن كان  ،على طبيعة النزاع إن وقعت زمن نزاع مسلح أو تعريفها أو أركانها ما يدل  
 طابع دولي. أم غير ذي دولياً  هذا النزاع نزاعا مسلحاً 

استعمال  : "66هللجمعية العامة لألمم المتحدة بأنَّ  3314َفه القرار لذي عرَّ ا العدوان اأمَّ 
القوة المسلحة من قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى أو سالمتها اإلقليمية أو استقاللها 

                                                                                                                                   
64

 - S/RES/838(1993))  ، 1993حزيران  10تاريخ                 . 
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml  

65
من مصادر القانون الدولي  من أجل المزيد من التفاصيل عن كون قرارات المنظمات الدولية جزءاً  - 

 انظر:

- Les sources du droit international, L’Agence universitaire de la Francophonie, 

76 P., pp. 67- 71. 

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=419  
66

(. Corr.1و  A/9619) 19الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والعشرون، الملحق رقم   - 
 النص باللغة اإلنكليزية:

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=419
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لنص هذا  السياسي، أو بأية صورة أخرى تتنافى مع ميثاق األمم المتحدة، وفقاً 
 ،التعريف"، هو فعل يقع تنطلق منه العمليات العدائية في النزاعات المسلحة الدولية

ويبدأ عندها سريان قواعد القانون الدولي اإلنساني، وال يمكن الحديث عن عدوان في 
النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. وعليه فجرائم الحرب التي نصت عليها 

أو  دولياً  مسلحاً  على أن نزاعاً  ولية الجنائية المختلفة هي التي تدل  مواثيق المحاكم الد
 طابع دولي قد وقع.  غير ذي

لى جانب المحكمة الجنائية الدولية الدائمة يوجد عدد من المحاكم الدولية المؤقتة  هذا وا 
جرائم حرب وتخضع لقواعد  أو الخاصة التي تناولت في اختصاصها انتهاكات تعد  

 . 67الدولي الجزائي القانون
النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في المحاكم الجنائية التي  (1

 سبقت المحكمة الجنائية الدولية 
لم تتناول المحاكم العسكرية لنورمبرغ وطوكيو اللتان أسستا عقب الحرب العالمية الثانية 

مجال اختصاصها كان  أنَّ مفهوم النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، ذلك 
ولم يبدأ االهتمام حقيقة بمالحقة  نزاعات مسلحة دولية. يتعلق فقط بجرائم وقعت زمن

 بعد والدة نصوص تناولت واقع هذه النزاعات، أي بعد جرائم غير ذات طابع دولي إالَّ 
، والبرتوكول اإلضافي 1949تبني المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 

 .  1977ني المحلق بهذه االتفاقيات لعام الثا
                                                                                                                                   

earch.un.org/en/docs/ga/quick/regular/29http://res   ،النص  باللغة العربية: 

https://ar.wikisource.org/wiki/ 
67

عّرف الفقيه جان كرافن القانون الدولي الجزائي بأنَّه "مجموعة من القواعد القانونية المعترف بها في  - 
لدولية التي يكون الغرض منها حماية النظام االجتماعي الدولي بالمعاقبة على األفعال التي العالقات ا

 تتضمن اعتداء عليه".

-, "Principes fondamentaux d'un Code répressif des Crimes contre la paix et la 

sécurité de l'Humanité", Jean GRAVEN, Revue de droit international de sciences 

diplomatiques et politiques, 1950, pp. 4 -66. 

http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/29
http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/29
https://ar.wikisource.org/wiki/
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من المحاكم الخاصة والغرف المختلطة التي تناولت  وكان مجلس األمن قد أنشأ عدداً 
في مواثيقها مختلف أنواع االنتهاكات الجسيمة التي تقع ومن النزاعات المسلحة، لتبقى 

رواندا من أهم المحكمة الجنائية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة والمحكمة الخاصة ب
 المحاكم التي طورت القواعد التي تطبق على النزاعات غير ذات الطابع الدولي.

ادة األولى من وبالعودة إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسالفيا السابقة نرى أن الم
 اختصاص في محاكمة "للمحكمة الدولية ت على أنَّ األساسي قد نصَ  نظامها

النتهاكات الجسيمة للقانون اإلنساني الدولي التي ارتكبت األشخاص المسؤولين عن ا
ألحكام هذا النظام األساسي"، دون  ، وفقاً 1991في إقليم يوغوسالفيا السابقة منذ عام 

هذا النظام األساسي بين كون بعض هذه األفعال قد وقع زمن نزاع  واضعوأن يميز 
لعام لألمم المتحدة قد رأى في أو كان له طابع غير دولي، وكان األمين ا ،مسلح دولي

قد  أم داخلياً  دولياً  مسلحاً  نزاعاً  أنه "ليس هناك حكم بأنَّ  1993تقرير قدمه عام 
 وجه وداخلياً األفي بعض  ا يعني إمكانية "تنوع طبيعة النزاع بكونه دولياً ممَّ ؛ 68تقرر"

 في أوجه أخرى".
أوضحت في معرض النظر وكانت الغرفة األولى من محكمة يوغوسالفيا السابقة قد 

 ح غير ذي، مفهومها للنزاع المسل1997( عام (Tadic, IT-94-1في قضية تاديش 
"يوجد نزاع مسلح في كل مرة يتم اللجوء إلى  أنَّهالطابع الدولي عندما نصت على 

أو نزاعًا مسلحًا طويل األمد بين السطات الحكومية  ،القوات المسلحة بين دول
، 69أو بين مجموعات مسلحة فيما بينها في داخل الدولة " ،ومجموعة مسلحة منظمة
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دراسة تحليلية للمحكمة الدولية الجنائية الخاصة بيوغوسالفيا مقارنة مع  -)القضاء الدولي الجنائي - 
محاكم نورمبرغ وطوكيو وروندا(، مرشد أحمد السيد وأحمد غازي الهرمزي، منشورات الدار العلمية الدولية 

 .109-108ص، ص  159 ،2002التوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، للثقافة و 

69
 .IT-94-1-A, 2 octobre (1995): من القرار 70فقرة  - 
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. من 70( ذات المفهوم Tarčulovski Boskovski & وأكد القرار المتعلق بقضية )
جهة أخرى أكدت المحكمة الدولية الجنائية ليوغوسالفيا السابقة أن المادة الثالثة تغطي 

. وبذلك  تكون 71الحكومية"دون تدخل القوات ا " النزاعات بين مجموعات مسلحة أيض
، والبرتوكول الثاني 1949المادة الثالثة المشتركة بين  اتفاقيات جنيف األربع لعام 

هي القواعد الواجبة التطبيق قانونا  1977المتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية لعام 
ة تاديش ا محكمة االستئناف في قضيغير ذات الطابع الدولي. أمَّ كلَّها على النزاعات 

 ، هذا علماً 72أال وهو أن يكون النزاع المسلح "طويل األمد" إضافياً  فقد وضعت شرطاً 
بأن بعض الكتيبات العسكرية اعتمدت التعريف الذي طوره اجتهاد المحكمة الدولية 

 .73الجنائية ليوغوسالفيا السابقة فيما يتعلق بالنزاع المسلح غير ذي الطابع الدولي
النزاعات بالتفصيل األساسي للمحكمة الجنائية في رواندا قد ذكر  هذا وقد كان النظام

نصت المادة الرابعة منه على أن: " يحق للمحكمة الدولية لرواندا  ِإذْ التي يغطيها 
المشتركة التفاقيات جنيف  3محاكمة األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات خطيرة للمادة 

                                                           
70

-  Affaire Boskovski, IT-04-82-T, 10 juillet 2008", in: "Conflit armé non 

international Conflit armé interne Guerre civile… Insurrection Rébellion", 

Dictionnaire pratique du droit humanitaire, option déjà citée. 

Nations Unies, Mécanisme pour les tribunaux internationaux , Le Tribunal pénal 

international pour l’ex-Yougoslavie, affaire Boškoski & Tarčulovski (IT-04-82) 

 http://www.icty.org/fr/case/boskoski_tarculovski/4  
71

 - "Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit international 

humanitaire ?"Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Prise de position, 

mars 2008. 

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf  
72

روما األساسي"، في )المحكمة الجنائية الدولية : هرمان فون هيبل، "تعريف جرائم الحرب في نظام  - 
 .251ص، ص  427، 2002تحدي الحصانة(، اللجنة الدولية للصليب األحمر وجامعة دمشق، عام 

73
 - (Manuel de droit des conflits armés), Édition 2012, Ministère de la Défense, 

République Française, 110 P, pp 36. 

http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130226_np_cicde_manuel-dca.pdf  

http://www.icty.org/fr/case/boskoski_tarculovski/4
http://www.icty.org/fr/case/boskoski_tarculovski/4
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf
http://www.cicde.defense.gouv.fr/IMG/pdf/20130226_np_cicde_manuel-dca.pdf
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والبروتوكول اإلضافي "الثاني" المحلق لحماية ضحايا الحرب،  1949آب  12في 
 .74"1977تموز 8بهذه االتفاقيات لتاريخ 

 :النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في نظام روما األساسي (2
و، من النظام األساسي للمحكمة الجنائية  –ه  –د  –/ ج  2، فقرة 8عددت المادة 

زمن النزاعات المسلحة غير ذات جرائم حرب وترتكب  الدولية، االنتهاكات التي تعد  
ا ، أمَّ جريمة 12ه،  -2جرائم، ثم الفقرة ج، أربع -2ِإْذ عددت الفقرة الطابع الدولي، 

، بحيث تم استبعاد " حاالت ج -2دت النطاق الموضوعي للفقرة د فقد حدَّ  -2الفقرة 
أو االضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة 

مجال و  -2دت الفقرة المتقطعة وغيرها من األعمال ذات الطبيعة المماثلة"، كما حدَّ 
"حاالت االضطرابات والتوترات  بالصورة نفسهاه، لتستبعد  -2إعمال الفقرة 

 بمنزلة و، ال تعد   -2و  د -2هذه القيود الواردة في الفقرتين  الداخلية..."، على أنَّ 
النقص الذي كان البرتوكول الثاني يعاني منه من حيث  بسدّ  . لتقوم بذلك75أركان جرائم

كما هي الحال عليه في النزاعات  ،عدم نَصه على انتهاكات جسيمة لقواعد القتال
 و، لم تعطِ  -2و  د – 2، فقرة 8المسلحة الدولية. غير أن نظام المحكمة في مادته 

نواع بين أ هذه الفقرة لم تميزتعريفَا للنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، كما 
بل اكتفى بإعطاء تعريف سلبي يخرج مجموعة من األفعال  النزاعات المسلحة الداخلية،

 .76من نطاق هذه النزاعات لغرض هذا النظام

                                                           
74

 - Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) 

http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-

library/100131_Statute_en_fr.pdf  
75

نشأتها ونظامها  –انظر أركان الجرائم في: محمود شريف بسيوني، )المحكمة الجنائية الدولية  - 
 .275– 226، ص 2001منشورات  األساسي(، 

 -244هرمان فون هيبل، "تعريف جرائم الحرب في نظام روما األساسي"،  مرجع سابق، ص  - 76
257. 

http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/100131_Statute_en_fr.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/100131_Statute_en_fr.pdf
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ول الثاني وبالنظر الدقيق بين مفهوم النزاع المسلح غير الدولي في كل من البرتوك
إليه هرمان فون هيبل من أن مفهوم هذه  ما ذهب حظ أنَّ ونظام روما األساسي نل

 النزاعات أوسع منه في النظام األساسي مما 
د أوجه بين النصين المتمثلة في ، أمر صحيح، حيث عدَّ ورد في البرتوكول الثاني

 :77اآلتيةالنقاط 
تسري أحكام البرتوكول الثاني فقط على النزاعات التي أحد أطرافها قوات  -1

التي تثور بين جماعات كّلها يسري نظام روما في مواجهة النزاعات  في حيننظامية، 
 مسلحة.

القوات المنشقة أو الجماعات المسلحة  أن تكون الثانييتطلب البرتوكول  -2
 ال يطلب النظام األساسي ذلك. في حينمتحكمة بجزء من أراضي الدولة، 

قيادة يتطلب البرتوكول الثاني أن تكون الجماعات المعنية تحت أمر " -3
مسؤولة"، وأن يكون بإمكانها تطبيق أحكام هذا البرتوكول، وال توجد مثل هذه الشروط 

بين  في نظام روما. والشرط الوحيد المطلوب هو أن يكون هناك نزاع مسلح طويل المدّ 
 الجماعات المسلحة المختلفة.

  :اتمةالخ
النزاعات المسلحة غير تقتصر الحماية التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني لضحايا 

ذات الطابع الدولي  بأشكالها المختلفة على ضرورة المعاملة اإلنسانية، وعليه فهي 
تقف عند الحد األدنى من الحماية القانونية الالزمة لكل من ال يقاتل أو لم يعد يقاتل، 

وحساسية مفهوم التدخل في الشؤون الداخلية  ،ذلك إلى مفهوم سيادة الدول دويعو 
 إخفاقهاتجربة الحق أو واجب التدخل ألغراض إنسانية أثبتت  أنَّ  فضاًل عنول، للد

إجالء مصالحها السياسية  علىالتام عند التطبيق العملي  بسبب عدم قدرة الدول 

                                                           
 .251 -250المرجع السابق، ص  - 77
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المباشرة عن إعمال هذا المبدأ، وعدم وجود قوة محايدة ذات مؤيد قانوني يكفل تطبيق 
 زم وحياد لمصلحة ضحايا هذه النزاعات.  قواعد القانون الدولي اإلنساني بح

من التذكير بحق الدولة المعنية في أن تستخدم قواتها المسلحة  في هذا اإلطار ال بدَّ 
عادة النظام دون أن ينقلب النزاع إلى  لمواجهة االضطرابات وحالة التوتر الداخلي وا 

ثاني ال تهدف إلى قواعد البرتوكول ال نزاع مسلح غير دولي، كما يجب التذكير بأنَّ 
 التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

التمييز بين النزاعات المسلحة غير الدولية والحرب األهلية ليس غاية في حد  كما أنَّ 
سرة بل األذاته، بل هو وسيلة يمكن من خاللها مراقبة تطور مفهوم هذه النزاعات من ق

ونية التي يجب أن تطبق على الدولية من جهة، ومن جهة أخرى معرفة القواعد القان
كل نوع من أنواع النزاع رغبة في توفير الحد األقصى من الحماية الدولية لضحايا هذه 

أن هذا التمييز يشير إلى أن مبدأ المساواة بين الدول وعدم فضاًل عن ، كّلها النزاعات
لة دون قواعد ضابطة تتناسب مع الحاشؤونها الخاصة ال يمكن أن يخرق التدخل في 
 . 78المطروحة

وعليه يبدو أن السلطة الشرعية وفق قواعد القانون الدولي هي الدولة ذاتها التي يدور 
 إن قرر مجلس األمن خر، إالَّ وال يعلو على تكييفها أي تكييف آ النزاع على أراضيها،

لما تقرره  مخالفاً  صاحب الوالية بحفظ األمن والسلم الدوليين أن يعطي النزاع تكييفاً 
 لدولة محل النزاع المسلح.ا

على أن القاسم المشترك الذي يجمع بين هذه النزاعات والذي يشكل أساس الحماية 
التي يوفرها القانون الدولي اإلنساني هو المعاملة اإلنسانية، وقد طورت هذه الحماية 
بأشكال مختلفة لتالئم الحاجات والظروف الداعية إلى وجودها، لتشمل اإلنسان 

 ن بحيث يمكن المحافظة من خاللها على الحد األدنى من الكرامة البشرية.واألعيا

                                                           
78

هو  الدولي ذات الطابع أن التدخل ألغراض إنسانية في النزاعات المسلحة غيرقانونيين بعض ال رىي - 

 دولية. مسلحة بعض من هذه النزاعات إلى نزاعات  سبب من أسباب تحّول
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Rwanda",  Cécile Aptel, Revue internationale de la Croix-Rouge, 

31-12-1997, pp. 828 et SS. 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzet4.htm  

- "Droit ou devoir d'ingérence, droit à l'assistance : de quoi 

parle-t-on?", Yves Sandoz, Revue internationale de la Croix-

Rouge, 31-08-1992, 795. 

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgl5.htm  

- "Commentaire  de l' 'Article 3 commun aux 4 Conventions 

de Genève, 12 août 194"', Comité international de la Croix-

Rouge.  

 http://www.salons-dufour.ch/CICR-1949-Art3commun.pdf  

-  "Pourquoi le conflit en Syrie n'est pas une guerre civile", 

Joshua Keating, Slate : magazine de l'internet 24.08.2013.  

 http://www.slate.fr/monde/76784/syrie-guerre-civile  

-  Les difficultés entourant la qualification d’une situation 

de conflit armé non international en droit international 

humanitaire: L’exemple de la SYRIE", Julia Grignon Professeure 

adjointe Faculté de droit, Université Laval.  Article publié in: 

Programme Paix et sécurité internationales et  l’Institut québécois 

des hautes études internationales  et Sécurité mondiale., Bulletin 

no.59 octobre-novembre 2012. 

http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/securit

emondiale59_octnov_2012.pdf 

- "Comment le terme « conflit armé » est-il défini en droit 

international humanitaire ?", Comité international de la Croix-

Rouge (CICR), Prise de position, mars 2008. 

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-

conflict-fre.pdf  

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzet4.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzgl5.htm
http://www.salons-dufour.ch/CICR-1949-Art3commun.pdf
http://www.slate.fr/monde/76784/syrie-guerre-civile
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/securitemondiale59_octnov_2012.pdf
http://www.cms.fss.ulaval.ca/recherche/upload/hei/fichiers/securitemondiale59_octnov_2012.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/opinion-paper-armed-conflict-fre.pdf
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- "L’applicabilité du droit des conflits armés", Robert Kolb, 

Global Studies Institute, Université de Genève, 2016. 

https://baripedia.org/wiki/L%E2%80%99applicabilit%C3%A9_d

u_droit_des_conflits_arm%C3%A9s  

- "Zones protégées" - Médecins sans frontières 

https://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/zones_protegees.pdf    

-  Les sources du droit international, L’Agence universitaire 

de la Francophonie, 76 P., pp. 67- 71. 

http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=419  

 المواقع على الشباكة: -خامسا
 ميثاق األمم المتحدة باللغة العربية: -

-  http://www.un.org/ar/charter-united-nations   

 قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة باللغة العربية: -
إعالن  عن 1960كانون األول/ديسمبر  14، تاريخ  1514قرار الجمعية العامة   -

 منح االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة.
http://www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtm 

، 1991كانون األول/ديسمبر  19، تاريخ  47/178القرار رقم الجمعية العامة     -
  A/RES/46/147، 46الدورة 

http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm 

  قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة باللغة االنكليزية: -
- Recommendation 2625, A/RES/2625(XXV), 1970, 
"Declaration on Principles of International Law concerning 

https://baripedia.org/wiki/L%E2%80%99applicabilit%C3%A9_du_droit_des_conflits_arm%C3%A9s
https://baripedia.org/wiki/L%E2%80%99applicabilit%C3%A9_du_droit_des_conflits_arm%C3%A9s
https://www.msf.fr/sites/www.msf.fr/files/zones_protegees.pdf
http://www.bibliotheque.auf.org/doc_num.php?explnum_id=419
http://www.un.org/ar/charter-united-nations
http://www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtm
http://www.un.org/ar/decolonization/declaration.shtm
http://www.un.org/arabic/documents/GARes/46/GARes46all1.htm
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Friendly Relations and Co-operation among States in 
accordance with the Charter of the United Nations". 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2
625(XXV) 
- Recommendation 2621, A/RES/2621(XXV), 1970, 

"Programme of action for the full implementation of the 

Declaration on the Granting of Independence to Colonial 

Countries and Peoples" 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/26

21(XXV) 

- Recommendation 3103, A/RES/3103(XXVIII),  1973,  

"Basic principles of the legal status of the combatants struggling 

against colonial and alien domination and racist regimes." 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/31

03(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTION  

- Recommendation 3314, A/RES/3314(XXIX),  

"Definition of Aggression". 

http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/29  
 قرارات مجلس األمن باللغة العربية: -

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2625(XXV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2621(XXV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/2621(XXV)
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3103(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTION
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/3103(XXVIII)&Lang=E&Area=RESOLUTION
http://research.un.org/en/docs/ga/quick/regular/29
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 ،  1991نيسان  S/RES/688(1991 ،)5األمم المتحدة، مجلس األمن )  -
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml 

 1992تموز  R / S ،13/ 764( 1992األمم المتحدة، مجلس األمن ) -
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml   

 .1993شباط  S/R/808(1993) ،22المتحدة، مجلس األمن  األمم -
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions  

( ، تاريخ 1993)S/RES/819، ) 819األمم المتحدة، مجلس األمن رقم  -
 .1993حزيران  4

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml  

 .1993أيار  S/RES/824(1993) ،)6األمم المتحدة، مجلس األمن ،  -
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml    

 .1993حزيران  4(،  تاريخ 1993)S/RES/836األمم المتحدة، مجلس األمن  ) -
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml   

حزيران  10( ،  تاريخ 1993)S/RES/838األمم المتحدة، مجلس األمن )  -
1993. 

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml  

 .1994تشرين الثاني  S/R/955(1994) ،8األمم المتحدة، مجلس األمن  -
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/9

55(1994)  

http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1992.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1993.shtml
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/955(1994)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/955(1994)
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 األمانة العامة لألمم المتحدة: -
(  56تقرير األمين العام لألمم المتحدة إلى كل من مجلس األمن )السنة  -

(، حول "مسؤولية الحماية: االستجابة في  والجمعية العامة )الدورة السادسة والستون
 .2/7/2012، تاريخ 578A/66/874–S/2012الوقت المناسب وبطريقة حاسمة"، 

 http://www.globalr2p.org/media/files/2012-arabic.pdf  

 الدولية الجنائية لرواندا باللغة الفرنسيةالنظام األساسي للمحكمة  -
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-

library/100131_Statute_en_fr.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.globalr2p.org/media/files/2012-arabic.pdf
http://www.globalr2p.org/media/files/2012-arabic.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/100131_Statute_en_fr.pdf
http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/legal-library/100131_Statute_en_fr.pdf
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األساسي للمحكمة الدولية الجنائية ليوغوسالفيا السابقة باللغتين النظام  -
  الفرنسية واالنكليزية:

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_fr.pdf 

 1945النظام األساسي للمحكمة العسكرية في نورمبرغ لعام   -
- Texte du Statut du tribunal de NUREMBERG,  Université 

de Sherbrooke Lettres et sciences humaines École de politique 

appliquée. 

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?id

dictionnaire=1658 

، مكتبة حقوق اإلنسان، جامعة 1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام  -
 مينيسوتا.

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/viennaLawTreatyCONV.html  

 
 قرارات المحاكم الدولية الجزائية باللغة الفرنسية:  -

- Nations Unies, Mécanisme pour les tribunaux 

internationaux, Le Tribunal pénal international pour l’ex-

Yougoslavie, affaire Boškoski & Tarčulovski (IT-04-82). 

http://www.icty.org/fr/case/boskoski_tarculovski/4  

 

- Nations Unies, Mécanisme pour les tribunaux 

internationaux , Site héritage du Tribunal pénal international pour 

le Rwanda, affaire AKAYESU, Jean Paul (ICTR-96-4). 

http://unictr.unmict.org/fr/cases/ictr-96-4 

 

 
                                                           

  :1/11/2017تاريخ ورود البحث 
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