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 نطاق املسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان

 د. مسعود عبد السالم

شكلت ما يشبه مظلة أخالقية التي  والمواثيق الدولية واإلقليميةتزايد االهتمام بحقوق اإلنسان بتزايد اإلعالنات 
تتقلص بموجبها التي  ضوابطشؤون األفراد والجماعات البشرية بمنظومة من الحدود والفي  عالمية، تحيط التصرف

 .(1) الحكامكان يمارسها التي  رقعة السيادة المطلقة
 أعقاب الحرب العالمية الثانية، من خالل عدد من االتفاقيات الدولية واإلقليميةفي  وقد تعاظم االهتمام بحقوق اإلنسان

 االقتصاديلجمعية العامة والمجلس مجال حقوق اإلنسان من خالل افي  نشاطها والتي ظهرإطار األمم المتحدة، في 
 ل الدولية واألمانة العامةلجنة حقوق اإلنسان ولجنة حركة المرأة، كما توجد محكمة العد والذي يضم، واالجتماعي

عدد من الوسائل لتعزيز احترام حقوق  ي لحقوق اإلنسان. وتلجأ األمم المتحدة إل السامييتبعها المفوض التي 
اقيات الخاصة بحقوق اإلنسان وعمل الدراسات واالحتفاالت وعقد الندوات إنشاء الصناديق فاإلنسان مثل نشر االت

هو إعداد الصكوك من إعالنات واتفاقيات، وقد اعتمدت الجمعية العامة ما يقرب من  أهم هذه الوسائلاالستئمانية، و 
ة جميع م، مرورًا بإعالن حماي1948لحقوق اإلنسان عام  العالميإعالن خاص بحقوق اإلنسان بدًء باإلعالن  24

م، 1975ها عام على األشخاص من التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو غير اإلنسانية أو المهنية والعقاب 
 .(2)م1993لحقوق اإلنسان عام  العالميإعالن برنامج فيينا الصادر عن المؤتمر  ي وصواًل إل

لهذه المواثيق واإلعالنات من مختلف  العالميالقبول  ذلكعلى وقد أصبحت حقوق اإلنسان فكرة عالمية، دل 
األحزاب جذابة لمختلف  وواجهةصبحت نظرية توجهاتها السياسية واالقتصادية، كما أنها أ على اختالفاألنظمة 
مجال حقوق اإلنسان، حيث في  . ويمثل ميثاق األمم المتحدة أول وثيقة دولية تسجل التطور الحاصل(3) السياسية

تعزيز احترام حقوق اإلنسان والحريات اإلنسانية للناس جميعًا في  هدف األمم المتحدة على ي المادة األولفي  نص

                                  
م، ص 1997، السنة التاسعة، 223، العدد العربيمجل المستقبل المنظمات، حقوق اإلنسان من خالل المواثيق وإعالن  في، نظرة تحليلية الفيالليمصطفى ( 1)

83 . 
 وما بعدها. 21، دار النهضة العربية، القاهرة، ص االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسانعالم،  ( وائل أحمد2)
 .19، الطبعة األولى، ص بيالعر مصر المعاصرة، ترجمة إسماعيل صادق، الزهراء لإلعالم  فيميرة فتوح، حقوق اإلنسان ( أ3)
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" من الميثاق كذلك، 55ذلك دون تفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، وهو ما عبرت عنه المادة " علىوالتشجيع 
حقوق اإلنسان وازدرائها  ي تناس ي ن أدم، بعد أ1948عام في  لحقوق اإلنسان العالمي ثم جاء بعد ذلك اإلعالن 

شهدها النصف األول من هذا  ، وكرد فعل ألحداث عاصفة(4)العلمي اإلنسانيأعمال همجية آذت الضمير  ي إل
القرن، ثم جاءت االتفاقية الدولية حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية الثقافية، واالتفاقية الدولية حول الحقوق 

في  م، والبروتوكوالت الملحقة بها1949م، هذا فضاًل عن اتفاقيات جنيف لعام 1966عام في  ياسيةالسية و لمدنا
 م.1977عام 

يث عن حقوق اإلنسان في ظل غياب مبدأ المسئولية عن انتهاك هذه الحقوق. وإذا كانت المسئولية ال يمكن الحد
لبس وال يكتنفها غموض فإنها ليست كذلك في  لهايداخال  في ظل أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء واضحة جلية

دولي وكذلك صور عقاب الدولة منتهكة ال لمستوي على اظل أحكام القانون الدولي ذلك أن تطبيق المسئولية الجنائية 
 ر منالواقعي لهذه المسئولية ال يزال يثير كثيرًا من الجدل وال يزال يمثل في كثي الفعليهذه الحقوق، والتطبيق 

أما ما هو كائن بالفعل فمضمونه أن التنظيم الدولي ال زال في بعض  يكون.ن مجرد أمل فيما ينبغي أن حيااأل
ولو كانت هذه األهواء أو تلك المآرب في غير  الدول،هواء ومآرب دولة ما أو مجموعة من األحيان خاضعًا أل

 صالح حقوق اإلنسان وحرياته عمومًا. 
ه المجتمع الدولي المعاصر من تعذيب وإرهاب أحمال ثقال في مواجهة ما يزخر بء بتنو  وليةوباتت المسئولية الد

ر من جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية باإلضافة إلي جرائم وتطهير عرقي أو تشويه جسدي أو إقصاء وكثي
سئولية الدولية أن الم علىحتم تلوث البيئة وانتشار ظاهرة المخدرات والفساد االجتماعي واألخالقي مما جعل من الم

انونية تطور نفسها وبسرعة لمواجهة مثل هذه الجرائم واالنتهاكات, وأن تكون هذه المواجهة عن طريق قواعد ق
المستوي الدولي, وعن طريق جهاز دولي يعمل بأسلوب موضوعي ومجرد، وأن يكون لهذا  علىواضحة ومستقرة 

لية بوضوح وتجرد بعيدًا عن االعتبارات السياسية أو محاولة ية الدو المسئول الجهاز كافة صالحيات تطبيق قاعدة

                                  
سرور وآخرين  فتحي، أحمد المصري مية والقانون الشريعة اإلسال فيحقوق اإلنسان " فيمة، "( صالح الدين عامر، الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، نظرة عا4)

 .294م، ص 1993بحث تم إعداده بالتعاون بين كلية الحقوق جامعة القاهرة ومنظمة اليونسكو،  "محررون"،
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قوة العسكرية واالقتصادية لتطبيق قاعدة المسئولية العالم بما أوتيت من أسباب ال علىبعض الدول فرض سيطرتها 
 بأسلوب.

 ة:الب التاليويمكن تناول نطاق المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان، من خالل المط
 

 أركان المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان: ألوللب االمط

يعد جريمة  فعل علىصفة "الدولية" أن تترتب المسئولية  "المسئولية" عن انتهاكات حقوق اإلنسان لكي تتوافريجب 
جريمة دولية نها تعد ن من حيث إتمثل انتهاكا لحقوق اإلنساالتي  فإن تحديد طبيعة الممارسات وعلى ذلك. (5) دولية

ن ، أو أالدولي على المستوي تتحدد إمكانية إثارة المسئولية عن هذه الممارسات  فعلى أساسه، جوهري أم ال أمر 
 . الوطني على المستوي تظل المسئولية مثار فقط 

نفس في  ضروي الدولي كل فعل )عمل أو امتناع( مخالف للقانون  هيأن الجريمة الدولية " ي " إلي وقد ذهب "رودل
 ينبغيعالقات الدول االقتناع بأن هذا العمل في  يرسخ والذي ت بمصالح الجماعة المحمية بهذا القانون، الوق

 ي ه من قبل كافة أعضاء الجماعة الدولية، إنما يكفعلى يًا، وال يشترط أن يكون هذا االقتناع مجمعًا معاقبته جنائ
ة، وال يهم أن تكون قاعدة الضرورات االجتماعي ي دًا إلواستناعدالة بات المتطلضوء في  أن يكون اقتناعا عاماً 
 . (6)لتجريم قاعدة قانونية دولية أيا كان مصدرها"، إنما المطلوب أن تكون قاعدة ادولياتفاق  ي التجريم مقررة بمقتض

سلوك لافي  المادي:ن تمثل الركيو  دولي،وركن  معنوي،وركن  مادي،ركن  هي:ومن هنا فإن أركان الجريمة الدولية 
الفعل )العمل أو االمتناع( والنتيجة وعالقة السببية  المادي علىه ضرر ويشمل الركن على غير المشروع المترتب 

ويتمثل الركن  الدولي.اإلضرار بالغير أو المجتمع  أي نية الجنائي،توافر القصد في  المعنوي:ويتمثل الركن ما. بينه
 علىأكدها وعمل التي  وهي المصالحبمصالح الجماعة الدولية مساس  علىينطوي ذا السلوك ه أنفي  الدولي:

توصف بها األفعال المرتكبة التي  عدد الجرائم الدوليةوبقدر تعدد هذه المصالح تت الدولي.القانوني حمايتها النظام 
ولية" إذا "الد الجريمة صفةها. وتكتسب على  من قبل الدول أو األفراد والضارة بهذه المصالح بما يستأهل العقاب

                                  
Legal Execution, and Disappearance  –, Extra of Torture) Nigel. S. Rodley., "The International Legal Consequences 5(

(State Responsibility for Torture), Now Directions in Human Rights, University of Pennsylvania Press, 1989, PP. 169-
172.  

 .122-121، مرجع سابق، صاألمني الدوليالعنانى، النظام  ( د. إبراهيم6)
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بغض النظر عن كون مرتكبها أو المضرور منها  الدولي،القانون  يحميهاالتي  على المصالحوقع الفعل الضار 
 . (7) المن الدول أم دولة 

 بمصالح الدول رالدولي تضوتتعدد تعريفات الجريمة الدولية، ومن ذلك أنها: واقعة إجرامية مخالفة لقواعد القانون 
إلضراره بالعالقات  الدولي نظراً ه بالقانون على "تصرف غير مشروع معاقب  هي:قانون. أو يحميها هذا الي لتا

"إن الجريمة تعد جريمة دولية إذا كانت عقوبتها تطبق وتنفذ باسم الجماعة  هي:. أو (8) الدوليةالجماعة في  اإلنسانية
 عنصر إلىالجنائية الداخلية باإلضافة نين مية طبقًا للقواالعناصر اإلجرا ىعلحتوي ي"تصرف  هي:الدولية". أو 

االتفاقيات  الدولي أوعرف الفي  مخالفة هذا التصرف لقانون األمم المتجسدفي  الدولي المتمثلأخر هو العنصر 
 . (10) اتكومالحتعذيب بواسطة الدولية بعدة أمثلة منها: االستخدام المنتظم لل الرأي للجريمة. وقد مثل هذا (9)الدولية"

سلوك ما اعتبر في  خر مفهوم الجريمة الدولية بأن وضع أسس قانونية معينة إذا توافرت إحداهاالبعض اآلوقد حدد 
: وجود معاهدات دولية تعتبر الفعل محل المسائلة جريمة دولية، ي هذا السلوك جريمة دولية، وتلك األسس ه

دئ العامة للقانون أن الفعل يعد أو ار المباة، واعتبنا لجريمة دوليهذا الفعل مكو  ي العرف يواعتبار القانون الدول
األمم المتحدة، ومنع الفعل  على، ويوجد بشأنه مشروع معاهدة معروضة ي أن يعد انتهاكا للقانون الدول ي ينبغ

 . (11)لفقهاءلك وفقًا لكتابات اأنه يشكل جريمة دولية طالمًا اعتبر كذ علىبمعاهدة دولية رغم عدم النص صراحة 
معاهدة دولية تحظر فعل أو سلوك في  خصائص جنائية إذا توافر واحد منها أو أكثراالتجاه عشر كما ذكر هذا 

االعتراف الصريح  يلي:ما عدا هذا الفعل أو السلوك جريمة دولية. وتتمثل هذه الخصائص الجنائية العشرة فيما 
بالطبيعة الجنائية  ي مناالعتراف الض، و ي ون الدولظل القانفي  مة دولية. أو جريمةبالسلوك المجرم باعتباره جري

للفعل عن طريق إنشاء التزام بالحظر أو المنع أو االتهام أو العقاب أو ما شبه ذلك، وتحريم السلوك المحرم، وواجب 
جب أو حق واو حق تسليم المجرم، و الفعل المحرم، وواجب أ علىاالتهام، وواجب أو حق العقاب في  أو حق الدولة

                                  
 .124-122السابق، ص( د. إبراهيم العنانى، المرجع 7)
 . 75،74،11، الصفحات، 1986العامة للكتاب،  ، القاهرة، الهيئة المصريةالجنائي الدولي، القانون صدقي( د. عبد الرحيم 8)

s and Domestic Criminal Law". Depaul Law Review, Vol. 38, No. 4, 1989 PP. ) Edward M. Wise., "International Crime9(
923-927. 

) ibid, p 936.10( 
 ، وما بعدها. 57، ص1991إيطاليا،  –للدراسات الجنائية سيراكوزا  العالي الدولي، المعهد الدولي الجنائيونى، المدخل لدراسة القانون ( د. محمود شريف بسي11)
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ي اإلجراءات الجنائية(، وإنشاء أسس قضاء جنائفي  ذلك المساعدة القضائيةفي  والعقاب )بما هام،االتفي  عاون الت
أو مزايا جنائية، واستبعاد الدفع  ي إنشاء محكمة جنائية دولية أو محكمة دولية ذات طابع جنائ ي ، واإلشارة إل

 . (12)اى لعبأوامر السلطة ال
إذا كانت ممارسته تشكل جريمة ضد اإلنسانية أو الضمير ريمًا دولية الفعل يعد ج إنر يمكن القول طااإل وفي هذا

القانون العام سواء كان مصدر هذا االلتزام عرفا دوليًا أو في  دولي وردالجماعة الدولية ويخالف التزام  اإلنساني أو
اإلنسان.  صارخة( لحقوق الجسيمة )ال ذلك االنتهاكات ثالوم األخرى.الدولي ون االتفاقيات الدولية أو مصادر القان

ستار الوظيفة العامة لمرتكب  فردي تحتقبل سلطة من سلطات الدولة، أو يشكل  جماعي منسواء ارتكبت يشكل 
خلة بسلم اإلنسانية مناقشة مشروع الجرائم الم الدولي إبانمناقشات لجنة القانون في  الفعل. وقد تأكد نفس المفهوم

 . (13) منهاأو 
إرشادية وأن "اإلنسانية"  سوي قائمةيشملها األخير ليست التي  وع أن القائمةناقشين للمشر فريق من الم فقد ذكر

 علىوأن الجريمة ضد اإلنسانية حسبما تصورها المقرر الخاص بوضع المشروع تقوم  البشري، بمعني الجنستؤخذ 
انية، وتدمير الثقافة لكرامة اإلنسوالنيل من ا اإلنساني،ضد الوجود القسوة الموجهة في  مثليت ثالثي األبعادمعني 

 . (14) اإلنسانية
وتأكيدا لما سبق استعان المقرر الخاص بإعداد المشروع المذكور بإعالن حماية جميع األشخاص من التعرض 

لألمم  ر عن الجمعية العامةسانية أو المهينة الصادإنللتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الال
. وقد أكد المقرر الخاص (15) وأمنهاإعداده لمشروع قانون الجرائم المخلة بسلم اإلنسانية في  ،1975دة عام المتح

تشكل جريمة  ي لك ي حتما أن تكون االعتداءات ذات طابع جماع ي أنه ليس من الضرور  علىبإعداد المشروع، 
اإلنسانية إذا كان  شكل جريمة ضدحد يمكن أن ييرتكب ضد شخص وا ي الذ ي نسانإنسانية، فالفعل الالضد اإل

                                  
 .60السابق مباشرة، ص ( المرجع12)
، بإعداد مشروع قانونه للجرائم المخلة بسلم 1974 نوفمبر 21 في( المؤرخ 2-)د 177ها رقم بقرار  الدوليالجمعية العامة لألمم المتحدة لجنة القانون  كلفت( 13)

 بتعليقات وقدمته إلى الجمعية العامة.  ، اعتمدت اللجنة المشروع مصحوباً 1954عام  فيانية وأمنها. وفى دورتها السادسة المعقودة اإلنس
 ، وما بعدها. 20، ص1990ورك، ، الجزء األول، األمم المتحدة، نيوينيالثا، المجلد 1988 الدولي( حولية لجنة القانون 14)
امة عن أعمال دورتها السادسة والثالثين، األمم الى الجمعية الع الدولي، تقرير لجنة القانون الثاني، الجزء الثاني، المجلد 1984، الدولي( حولية لجنة القانون 15)

 ، وما بعدها. 22، ص1986المتحدة، نيويورك، 
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نوايا مرتكب في  من نظام ما، أو إذا تم تنفيذه وفقًا لخطة ما أو إذا اتسم بطابع التكرار مما ال يدع مجاال للشك جزاءً 
ها و إمكانيات مالية لدولة أزًا الأفراد يستخدمون جها أغلب األوقات من قبلفي  هذا الفعل، وترتكب هذه األفعال

، ومثل المقرر لذلك بأعمال ي أو دين ي أو عنصر  ي لة، وأن هذه الجرائم ترتكب بدافع سياسرها لهم الدو شأنها توف
 . (16)التعذيب

يبدو كما لو كان مناقشة الخالف بين القائلين "بالجريمة الجماعية"، والقائلين "بالجريمة الفردية"،  أن إلىكما أشار 
طوكيو )المادة  األساسي لمحكمةج(، والنظام 6)المادة نورمبرج  األساسي لمحكمة هذا بأن النظام علىيمة ودلل عق
 األفراد وتمثلت علىلمجلس الرقابة التابع للحلفاء يثبت أن الجريمة ضد اإلنسانية قد وقعت  10ج(، والقانون رقم 5

 والتي قدالحرب  معنية بجرائمألمم المتحدة الإليه لجنة ا ذلك بما ذهبتهد المقرر الخاص كالتعذيب. كما أستشفي 
 أي وقتفي  . وأكد أن المسئولية عن الجرائم المرتكبة ضد اإلنسانية تنشأ(17)ي المعن نفس إلىرأيها في  ذهبت

 . (18) الواحديا البلد ، وبالذات بين رعاأي شخصترتكب فيه هذه الجرائم، فليس لها وقت دون آخر، وضد 
بأنه عندما يصل انتهاك  القول إلىفذهبوا  المعني،شروع نفس الم علىقين خر من المناقشين والمعلجانب آ وقد أكد

نحو  العالمي ويتجهدولة ما، فإنه يصدم الضمير في  معينة من القسوة درجة إلىمعين أو  بعد إلىحقوق اإلنسان 
ية. وأن كجريمة دولسائلة ويخضع مثلها للعقاب والمبالجرائم ضد اإلنسانية  تزجي ويمالدولمجال القانون في  الدخول

جوهره، عن "الجرائم في  نتهاك الجسيم لحقوق اإلنسان من قبل دولة ما داخل المجال الخاص بسيادتها ال يختلف،اال
  أخري.ترتكبها دولة ما ضد رعايا دولة التي  غير اإلنسانية"،

التي  ةالدولي الحمايةفي  حيث التوسع الدولي منالمستوي  علىوضع الفرد  نب، بما وصل إليهواستشهد هذا الجا
 وفي حاالتذلك ما تسمح به بعض المنظمات اإلقليمية لألفراد،  علىه، ويشهد  الدولي علىيصبغها المجتمع 

                                  
، األمم المتحدة، 1986يوليو  11 –مايو  5لثامنة والثالثين، ، المجلد األول، المحاضر الموجزة لجلسات الدورة ا1986 الدولي( انظر: حولية لجنة القانون 16)

 . 11، ص1992 ، األمم المتحدة، نيويورك،الثاني، الجزء الثاني، المجلد 1989 الدوليحولية لجنة القانون  . وكذلك7،6، ص1986نيويورك، 
 . 129، ص1992دة، نيويورك، ، الجزء األول، األمم المتحالثاني، المجلد 1989 الدولي( حولية لجنة القانون 17)
 .155، ص1987األول، األمم المتحدة، نيويورك، ، الجزء الثاني، المجلد 1984 الدولي( حولية لجنة القانون 18)
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تنقص من الحقوق األساسية  تناقض أو يرون أنهاالتي  أفعال حكوماتهمفي  معينة، بأن يطعنوا أمام المحاكم الدولية،
 . (19) اإلنسانقوق ألوربية لحمة اإلنسان، ومثلوا لذلك بالمحكل

ترتكب بشكل التي  انتهاكا لحقوق اإلنسان والتي تعتبر، 18المادة  إقرار إلىوقد انتهت المناقشات حول المشروع 
أو جماعة، جريمة ضد  أي منظمةأو من  الحكومات إحدىنطاق واسع أو بتحريض أو توجيه من  علىمنتظم أو 

 ولية. جريمة الدسب صفة الهذا األساس تكت على، و (20) سانيةناإل
حيث  المعني،نفس  علىمشروع اتفاقية مسئولية الدول، يتضح أن المادة الثالثة من المشروع نصت  على وباالطالع

 يتمثل تصرفا الدولي، بمقتضي القانون الدول،  ن تحميلإذا أمك"ترتكب الدولة فعاًل غير مشروع دوليًا": ركزت أن: 
 . (21) الدولة ىدولي علف يشكل انتهاكا اللتزام هذا التصر وإذا كان عمل أو امتناع عن عمل، في 

ناحيتها، أو امتنعت عن إتيان عمل، وكان هذا االمتناع  إيجابي منوهكذا فإن الدولة إذا مارست االنتهاك بعمل 
ة نع ومقاوموم الدولي بتحريمين قد انتهكت التزامها التالحفي  ترتبت مسئوليتها الدولية، ألنهانتهاك حدوث االفي  سببا

  .(22)ي االتفاق العرفي أوالدولي  بمقتضي القانون االنتهاك هذا االلتزام قد تحملته الدولة 
 

 المطلب الثاني: إثارة المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان

 اإلنسان، ومن هذه األسباب:باب إثارة المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق د أستتعد

                                  
 ، وما بعدها.155، ص 1987نيويورك،  ، الجزء األول، األمم المتحدة،الثاني ، المجلد1984 الدولي( حولية لجنة القانون 19)
كل فعل من األفعال التالية، عند ارتكابه بشكل  (، من المشروع على الجرائم ضد اإلنسانية بقولها: "يقصد بالجريمة المرتكبة ضد اإلنسانية18( تنص المادة )20)

واالضطهاد  جماعة: القتل العمد، واإلبادة، والتعذيب، واالسترقاق، منظمة أو أيه من إحدى الحكومات أو من منتظم أو على نطاق واسع أو بتحريض أو توجي
ة أو أثنية أو دينية الذى يشمل الحقوق والحريات السياسية لإلنسان ويؤدى إلى ألسباب عنصري النظاميألسباب سياسية أو عنصرية أو دينية أو لثنية، والتمييز 

لألشخاص، واالغتصاب والدعارة القسرية  القسري ، واإلخفاء التعسفيللسكان، واالحتجاز  القسري أو النقل  التعسفييم بجزء من السكان، واإلبعاد إلحاق ضرر جس
بالكرامة اإلنسانية، مثل  تلحق ضررًا جسيمًا بالسالمة الجسدية أو العقلية وبالصحة أو التيإنسانية األخرى عمال الال، واألالجنسيواألشكال األخرى من االعتداء 

ئق ، الجمعية العامة، الوثا1996يوليه  26مايو،  6عن أعمال دورتها الثامنة واألربعين،  الدوليإلصابة الجسدية الجسيمة. راجع: تقرير لجنة القانون التشويه وا
 . 76-75، ص1996(، األمم المتحدة، نيويورك 10الرسمية: الدورة الحادية والخمسون، الملحق رقم )

 ع سابق.، مرج102، ص1996، عن أعمال دورتها الثامنة واألربعين، الدولي( تقرير لجنة القانون 21)
، ص ص 2006والشرعية واإلسالمية، القاهرة، دار النهضة العربية،  الوضعيالفكر  في( د. طارق عزت رخا، قانون حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق 22)

294-303. 
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 تمنع حدوث انتهاكات حقوق اإلنسان:التي  اتخاذ اإلجراءاتيف  دولةإهمال ال أواًل:
اإليجابي االلتزام في  الشق األول: يتمثلاتخاذ هذه اإلجراءات هو التزام ذو شقين: في  إن التزام الدولة بعدم اإلهمال

الداخلي لقانون طبقًا ل ان مجرمةأن تكون انتهاكات حقوق اإلنس تكفلوالتي باتخاذ اإلجراءات سابقة الذكر  للدولة
بالمعني " لنفس الدولة بعدم إصدار تشريعات أو قرارات ي "االلتزام السلبفي  الثاني:ويتمثل الشق المعنية.  للدولة
ناهضة التعذيب لعام سبيل المثال: أكدت اتفاقية م علىان، فانتهاكات حقوق اإلنسالمناخ لحدوث  والتي تهيئ الواسع
أن: "تتخذ كل دولة طرف إجراءات  علىمادتها الثانية  األولي منالفقرة في  ات فنصتاللتزامهذه ا على 1984

يخضع الختصاصها  أي إقليمفي  أعمال التعذيب أخري لمنعتشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات 
 . (23)ي القضائ

لة" تكون قد قصدت أن يكون ات "فعان إجراءتخاذها بأن تكو اإلجراءات المطلوب ا االتفاقية عندما وصفتهذه و 
 هي عدمهذا الشأن فقط التزام باتخاذ وسيلة، بل هو أيضًا التزام بتحقيق نتيجة، تلك النتيجة في  التزام الدولة المعنية

دث تعذيب ة المتخذة. فإذا حأيًا كانت الوسيل ضائي،القيخضع الختصاص الدولة  أي إقليمفي  لتعذيب،حدوث ا
الدولة المعينة لإلجراءات المطلوبة، فتترتب أيضًا مسئوليتها عن ذلك، ألن اإلجراءات  ق اتخاذم من سبالرغ على

مر التزام الدولة باإلصالح من هذه اإلجراءات، هذه الحالة توصف بأنها إجراءات "غير فعالة"، ويستفي  المتخذة
 فعالة". إجراءات " تصبح حتىمًا قائ

غياب الضرر  في حتىمن ذلك، عندما قالت إنه  أبعد إلىان بوضوح ق اإلنسية لحقو بل لقد ذهبت اللجنة األورب
ية، وكافة اإلصالحات المطلوبة، عدم اتخاذ الدولة لإلجراءات التشريعية واإلدارية والقضائ األدبي فإن المادي أو

هبت نفس . كما ذموضوعيةالتزام له صفة  التعاقدي وهوتزامها أساس مخالفتها الل علىيرتب مسئوليتها الدولية 
االتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان عندما تطالب في  القول إن الدولة الطرف ي إل –فيما يتعلق بدول أوربا  –اللجنة 

ق مواطنيها فقط، ليس لتأمين االتفاقية أو لضمان تنفيذ التزاماتها أو لحماية حقو  هذاجراء ما، فإن باتخاذ عمل أو إ
هذا المفهوم تلتزم جميع دول أوربا وجها لوجه  على ، وبناءً ي ام العام األوروبئه النظلتبر  ءشيولكن أيضًا وقبل كل 

و جنسية الدولة، وهذه الحماية ليست قاصرة بحماية كل شخص ضمن واليتها بصرف النظر عن جنسية الشخص أ

                                  
 تبطة به، مرجع سابق. رخا، تحريم التعذيب والممارسات المر  ( د. طارق عزت23)
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االتفاقية في  رافير األطالدول غ ي المتعاقدة، ولكنه لحماية مواطن  األخرى الدولة، أو األطراف  ي مواطن على
ارض إقليم  علىللدولة الطرف المعنية "بسبب تواجدهم  ي أيضًا، طالمًا كان هؤالء األجانب يخضعون للنظام القانون

 قد دعم هذا المفهوم بواسطة المحكمة األوربية لحقوق اإلنسان. ة الطرف مثاًل. و الدول
األول: لسلطة التشريعية تنشأ من وضعين: صرفات الة عن تمسئولية الدو  أن إلى" جعفر عبد السالم"د. وقد ذهب 

يذ اتفاقية صدار تربع يلزم لتنفلو تقاعست عن إ دولي كماأن تمتنع الهيئة التشريعية عن اتخاذ الالزم لتنفيذ التزام 
ل ة. ومثاالتفاقيية أم االف االلتزامات الدولية سواء العرفأن تتخذ السلطة التشريعية عماًل يخ والثاني:دولية مثاًل، 

 . (24) دولياً ذلك أن تصدر تشريعًا يتعارض مع اتفاقية التزمت بها 
مسئولية الدولة نتيجة األعمال الصادرة عن سلطتها  ال: تترتب" عندما قي إبراهيم العنانوهذا ما ذهب إليه أيضاً "د.  

د تعبير محكمة العدل ح على –شريعات ف لقاعدة دولية يستتبع مسئولية الدولة، فالتالتشريعية، فإصدار تشريع مخال
ريع يقتضيه فإن االمتناع عن إصدار تش –أيضًا  –هذا  علىمظاهر إلرادة الدولة، و  هي مجرد –الدولية الدائمة 

توافر المسئولية الدولية  في شأنه أن يستتبع مسئولية الدولة". وأضاف أن البحث الدولي منتطبيق قواعد القانون 
االلتزامات القانونية الدولية، مسألة يتم تقديرها  علىتشريع معين خروجًا إصدار  أو عدم من عدمه عند إصدار

هو التزام بنتيجة أم هو التزام بوسيلة، وبحسب ما إذا  الدولي المخالفحسب الظروف وحسب ما إذا كان االلتزام 
تقدير هذه المسألة في  فعالمرجع التزام أو ذلك وسائل محددة أو وسائل عامة. والكانت قد حددت لتنفيذ هذا االل

 . (25) القاضي الدوليهو 
تمنع التي  اتخاذ اإلجراءاتفي  ا أهملتإذا م الدولةنفس المفهوم عن مسئولية  عبد الواحد محمد الفاروقد أكد "د. 

ولية الدولية، وبخصوص مسئولية الدولة عن تصرفات حدوث االنتهاك، وذلك بمناسبة حديثة عن شروط قيام المسئ
طة التشريعية. وعندما قال: "وكما تسأل عن نتيجة إصدار تشريع مخالف لواجباتها الدولية، فإنها تسأل أيضًا السل

كأن تتقاعس أو تمتنع عن إصدار  دولي،التشريعية عن اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ التزام لسلطة تناع اعن ام
 يع يلزم لتنفيذ اتفاقية دولية". تشر 

                                  
 . 247، ص1995العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة،  الدوليلقانون ( د. جعفر عبد السالم، مبادئ ا24)
 . 96ـ  95العام، مرجع سابق، ص  الدوليد. إبراهيم العنانى، القانون ( 25)
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"، فقد قرروا أن الدولة تكون مسئولة صالح الدين عامرود. عائشة راتب ود. حامد سلطان د. وهذا ما ذهب إليه "
ولو صدرت صحيحة طبقًا إلجراءاتها الدستورية  –تصدر عن سلطتها التشريعية ي لتا نينمسئولية دولية عن القوا

تها التشريعية أن يصدر ثمة قانون كما ال يشترط لمسئولية الدولة عن أعمال سلط دولي،ام إذا كانت مخالفة اللتز  –
إصدار القوانين، إذا كان احترام في  لتراخي الدولةفقد ترتب المسئولية الدولية أيضًا  الدولي.مخالف ألحكام القانون 

 . (26) معينةالدولة لتعهداتها الدولية يستلزم أحكام تشريعية داخلية 
و امتناع عن عمل من جانب السلطة التشريعية وتوجد مل أعن عتنتج المسئولية هنا  أن"، الشافعي بشيروأكد "د. 

ة قانون يتعارض مع االلتزامات الدولية للدولة. كما تصدر السلطة التشريعي اإليجابي عندماالمسئولية عن العمل 
سلطة التشريعية القوانين الالزمة لتنفيذ بأال تصدر الفرضين، وذلك في  توجد المسئولية عن االمتناع عن العمل

 . (27)تزامات الدولية للدولة"التزامات الدولة دوليًا، أو أن تتجاهل إلغاء قانون يتعارض مع االل
في  االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو الدولي للحقوق العهد في  الدولة الطرف إنبق، يمكن القول واستنادا لما س

ها التزام على بتحريم انتهاكات حقوق اإلنسان.  أخري معينة أي اتفاقيةالمدنية والسياسية، أو  دولي للحقوق لاالعهد 
الدول الطرف باتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية  تلتزمر تشريعات تخالف أحكام هذه االتفاقيات. كما بعدم إصدا

إثارة مسئوليتها في  ذلك كان هذا سبباً في  أو تراخت هي أهملتلوضع أحكام هذه االتفاقيات موضع التنفيذ. فإن 
 االتفاقيات المعنية. في  األخرى األطرافدولية تجاه الدول ال

حماية الشخص المسلم  والتي تكفلأتت بها التي  ة بمراعاة األحكامإلسالميتلزم الشرعية اإلسالمية الدولة اوإسالميًا، 
ذا يثير فإن هذلك، في  انتهاك حقوقه اإلنسانية، فإن قصرتسالمية من الدولة اإلفي  الذي يعيشأو غير المسلم. 

(، وال مد )نبيه مح على الذي أنزلهألنها عندئذ تكون معطلة لتطبيق شرع هللا  اإلسالمي،المستوي  علىمسئوليتها 
 . (28) ميالدهاسيما أن الدولة اإلسالمية دولة قانونية منذ لحظة 

ألنها محددة سلفًا. فإن  المطلوب اتخاذها اإلجراءات فحوى أية صعوبة عن  إلسالميةالدولة افي  وال تجد السلطة
قوله ذلك  علىالدليل اطلة وغير مشروعة و شريعة، فتكون هذه اإلجراءات بإجراءات مخالفة لما أتت به ال هي طبقت

                                  
 . 309ـ  304العام، مرجع سابق، ص  الدولي. عائشة راتب، ود. صالح الدين عامر، القانون د. حامد سلطان، ود( 26)
 . 152العام، مرجع سابق، ص الدوليبشير، القانون  الشافعي. ( د27)
 . 2-19، ص1987، القاهرة، دار النهضة العربية، "اإلداري القانون العام "القضاء  فييط (  د. محمد أنس جعفر، الوس28)
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"اتبعوا ما أنزل إليكم من  نه:سبحا وقوله. (29)"إن الحكم إال هللا أمر أن ال تعبدوا إال إياه ذلك الدين القيم" تعالي:
ئدة: "ومن لم يحكم بم أنزل هللا فأولئك هم الكافرون")الماوقوله: (. 3دونه أولياء" )األعراف:  ربكم وال تتبعوا من

"ومن لم يحكم بما أنزل هللا وقوله: (. 45لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الظالمون" )المائدة:  "ومنوقوله: (. 44
 (.49لمائدة: بما أنزل هللا")ا"وأن أحكم بينهم وقوله: (، 47هم الفاسقون" )المائدة:  فأولئك

 ن القواعد تتدرج فيما بينهاهذا الشأن من مجموعة مفي  يجب أن تطبقها الدولة اإلسالميةالتي  وتتكون اإلجراءات
قمة هذا التدرج في  . ويقع(30) الشرعيةسلم تدرج المصادر في  مصدر كل منها ومكانه هرمي باعتبارشكل في 

قبل  الفردي منمتخصصين، ثم االجتهاد ال ذوي الفكرإجماع  الجماعي أووية فاالجتهاد القرآن الكريم، ثم السنة النب
 إلىتهدف التي  ط بعض الفقهاء بين الشرعية اإلسالمية للحكم واتخاذ اإلجراءاتوقد رب .(31) المجتهدينلماء الع

 . (32) اإلنسانقوق العدالة واحترام ح إقامة

أو أحد موظفيها ألفعال تمثل انتهاكا أو أجهزة الدولة  تهيئا إحدىممارسة ثانيا: 
 قوق اإلنسان:لح

ة أو الخارجية. كما تسأل عن موظفيها العاملين باسم ولحساب تها وأدواتها الداخليالدولة عن أعمال أجهز تسأل حيث 
 ذلك كبار الموظفين وصغارهم، وهذا ما أكده "د. ويستوي في لي،دو الالمستوي  علىهذه األجهزة، مسئولية دولية، 

نعقد عن اتخاذها لدولية للدولة تأن المسئولية ا ". حيث يرون صالح الدين عامر، ود. عائشة راتب، ود. حامد سلطان
اللتزامات موضع ها اتخاذه لوضع تلك اعلى اإلجراء المخالف اللتزاماتها الدولية، أو امتناعها عن اتخاذ إجراء يجب 

 . (33) اتخاذهاتخذت اإلجراء أو امتنعت عن التي  طةأو السل الوظيفي للموظفيق، أيا كان الوضع التطب

                                  
 .40سورة يوسف، اآلية (  29)
 .77-76( د. عثمان عبد الملك الصالح، مرجع سابق، ص30)
 وأدلته، مرجع سابق، اإلسالميى، الفقه . ود. وهبه الزحيل15-14الشريعة اإلسالمية، مرجع سابق، ص فياهيم العنانى، حقوق اإلنسان ( أنظر: د. إبر 31)

، و د. عبد الواحد محمد الفار، 200-177والشريعة اإلسالمية، ص الوضعيالفكر  فيإلنسان . ود. عبد الواحد محمد الفار، قانون حقوق ا660-652ص
 . 45، ص1983للطباعة والنشر، ضوء القرآن والسنة. دمشق، دار العم  فيلمضمون الرسالة اإلسالمية  تأصيليةفة اإلسالمية "الثقا

 . 391ابق، صالعام، مرجع س الدوليبد الواحد محمد الفار، القانون د. ع (32)
 .311ـ  309م، مرجع سابق، صالعا الدولي( د. حامد سلطان، ود. عائشة راتب، ود. صالح الدين عامر، القانون 33)
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أو االمتناع عن العمل الصادر عن السلطة التنفيذية للدولة سواء  العناني العملإبراهيم . : "دالمعني يقول وفي هذا
عنه  الذي صدرعنه الدولة مسئولية دولية أيا كانت درجة الموظف  أكانت السلطة المركزية أو الالمركزية، تسأل

تصريح من الدولة ووفقًا  علىناء ائفه أو بلتصرف. ويشترط لذلك أن يصدر التصرف عن الموظف أثناء أدائه لوظا
تجاوز الموظف حدود اختصاصاته ما دام قد صدر عنه التصرف أثناء أو  ولو حتى، تسأل الدولة للرأي الراجح

 . (34)ي بمناسبة تأديته لعمله الرسم
عن  يصدرصرف ، نفس المفهوم السابق، فقال: تسأل الدولة عن كل عمل أو تالفارعبد الواحد محمد وقد أكد "د. 

هذا أن يكون العمل أو  ويستوي فيالدولي سلطتها التنفيذية ويكون مخالفًا اللتزاماتها الدولية أو القواعد القانون 
 الواجبات إحدىتعارض أخر األمر مع يكون مخالفاً لهذه القوانين طالما أنه يبه قوانين الدولة أن  التصرف مما تسمح

 . (35) الدولية
بقوله: "وتسأل الدولة أيضًا عن سلوك جميع موظفيها العموميين دون  الشافعي بشيريه أيضًا د. وذلك ما ذهب إل

 الوظيفي ولذلكالسلم في  ييز بين درجة الموظفينكذلك دون تمالمركزية، و تمييز بين سلطاتها المركزية وسلطاتها ال
وظفين الصغار ال تثير المسئولية الدولية ن تصرفات الموالقائلة بأ أمريكا الالتينيةفي  تثار أحياناً التي  النظرية فإن

 . (36)ي ء اإلدار من القانون وال يؤخذ بها بصفة عامة من جانب القضا أي سندتجد  فهي الللدولة نظرية مرفوضة، 
 انقوق اإلنساتخذتها بشأن حالة حالتي  قراراتهافي  هوم، وذلككما أكدت الجمعية العامة لألمم المتحدة نفس المف

إقليم يوغوسالفيا السابقة عندما قالت: "إن الجمعية العامة. تؤكد من جديد أن الدول تعتبر مسئولة عن انتهاكات في 
 الدولي إبانون لجنة القانوقد بينت . (37)"ي أخر  إقليم دولةفي  أقيمها أوفي  ؤهايرتكبها عمالالتي  حقوق اإلنسان

                                  
 .96صالعام، مرجع سابق،  الدولي( د. إبراهيم العنانى، القانون 34)
 ، مرجع سابق اإلشارة إليه.351لقانون الدولى العام، ص( د. عبد الواحد محمد الفار، ا35)
 .153( د. الشافعى بشير، المرجع السابق، ص36)
مة فى الجزء ، منشور فى القرارات والمقررات التى اتخذتها الجمعية العا1993ديسمبر  20تاريخ االتخاذ  85، الجلسة A/48/632/Add.3)( التقرير رقم )37)

 . 449، ص1994مارس  4، األمم المتحدة، بيان صحفى، نيويورك، 1993ديسمبر  23سبتمبر إلى  21واألربعين فى الفترة من األول من دورتها الثامنة 
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خدمة هذه األجهزة ال يوقف في  لتزام بعقاب األشخاص الذين يعملون ، أن االالدوليةمناقشة مشروع اتفاقية المسئولية 
 . (38) الخارجيةلداخلية أو المسئولية الدولية للدول عن هذه األفعال المسندة إليها بسبب سلوك أنظمتها ا

 بمقتضي القانون الدولة  ن أجهزة الدولة بمثابة فعل صادر عن هذهاعتبار تصرف جهاز م علىوقد نص المشروع 
السلطة التأسيسية أو التشريعية، أو التنفيذية، أو القضائية، أو غيرها  ي إل ي سواء أكان هذا الجهاز ينته الدولي،

الرئيس أو  تنظيم الدولة مكانفي  ظائفه ذات طبيعة دولية أو داخلية، وسواء كان لهمن السلطات، وسواء كانت و 
أن:  علىمادته الثامنة في  ه الفقه، فنصعلى سئولية الدولية ما استقر مل. وقد أيد مشروع اتفاقية ا(39)سالمرؤو 

اص: إذا ثبت أن ن األشخفريق م شخصي أو الدولي تصرف بمقتضي القانون يعتبر أيضًا فعاًل صادرًا عن الدولة 
خص، ك الشالواقع لحساب هذه الدولة. أو إذا كان ذلفي  ذلك الشخص، أو ذلك الفريق من األشخاص كان يعمل

غياب السلطة الرسمية. في  الواقع بعض اختصاصات السلطة الحكوميةفي  أو ذلك الفريق من األشخاص، يمارس
 . (40) االختصاصاتكانت تبرر ممارسة تلك  وهي ظروف

كما تسأل عن األفراد الذين يعملون  الرئاسي، الوظيفي أوفالدولة تسأل عن أعمال موظفيها أيا كانت درجة سلمهم 
. ال (41)ي هم صفة الموظف العام طبقًا لقواعد القانون اإلدار على لم تنطبق  ولو حتىأو إذن موظفيها تحت أمر 

ًً من خالل الوسطاء الذين يعتبرون مجموعة سيما أن االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان تمارس غا األيدي لبِا
مجموعات عسكرية أو أمنية أو أصحاب في  الء الوسطاءسات المحرمة، وقد يتمثل هؤ ذه الممار الواقع لهفي  المنفذة

ولة المهارات الفنية، وخبراء العلوم التكنولوجية، والكيميائية، والصحية واألطباء وعلماء النفس وغيرهم. وتسأل الد
تصرف هذا  لو حتىلسياسة هؤالء،  أحد أجهزة الدولة أو أحد الوسطاء المنفذين الرسمي أوعن أفعال الموظف 

                                  
حق ، المل1985يوليو  25 –مايو  5لثالثين ، المجلد الثانى، الجزء الثانى، تقرير لجنة القانون الدولى عن أعمال دورتها الثانية وا( حولية لجنة القانون الدولى38)

 ، وللتعليق على ما جاء به هذا المشروع.571-570، ص1980(، األمم المتحدة نيويورك A/10/35رقم )
 . 103، مرجع سابق، ص1996لجنة القانون الدولى عن أعمال دورتها الثامنة واألربعين، (، من المشروع راجع ذلك فى تقرير 6( المادة )39)
، مرجع 1996أعمال دورتها الثامنة واألربعين، عام  ، المرجع السابق، تقرير لجنة القانون الدولى عن571ص ،1980حولية لجنة القانون الدولى، عام ( 40)

 .104سابق، ص 
عتياد واالنتظام فى مرفق عام تديره مفهوم القانون اإلدارى ذلك الشخص الذى يعهد إليه على وجه قانونى بأداء عمل على وجه اال( يقصد بالموظف العام فى 41)
 دولة أو أحد األشخاص المعنوية العامة إدارة مباشرة. ال

 ، وما بعدها. 282، ص1973فق العام وعمل اإلدارة العامة، انظر: د. سليمان الطماوى، مبادئ القانون اإلدارى، دراسة مقارنة، الكتاب الثانى نظرية المر 
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حالة إساءة استخدام في  واقعيًا، أولجهاز أو هذا الوسيط خارج مجال سلطته أو وظيفته ظاهريًا أو لموظف أو هذا اا
 . (42) السلطة

أسس منطقية وواقعية، حيث تثبت سوابق الممارسات  ينبني علىالدولي ن الموقف من جانب لجنة القانو  وتبني هذا
. وقد دعم هذا المتعدي لهؤالءالسلوك الخاطئ أو لناتج من واقب الضرر االنجاة من ع علىرة الضحية عدم قد

ا كل من قضايا عديدة، اعتبرت فيهفي  التفسير المتسع للحماية عن طريق ممارسة اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان
ال يتجزأ ، هو جزء هذا الشأنفي  قوق اإلنسانتفسير نصوص االتفاقية األمريكية لحفي  أن التوسع اللجنة والمحكمة

الدولة بسبب األعمال المحرمة، المرتكبة بواسطة  علىلسياسة الوقائية الفعالة. لذلك فإن المسئولية المترتبة من ا
أشخاص غير معروفين يمكن أن يولد مسئولية الدولة ليس من أجل أشخاص وليسوا موظفين رسميين، أو بواسطة 

ها بموجب القانون على طبقًا للواجبات المفروضة االجتهاد لمنع االنتهاك  في إنما من أجل تقصيرهاالفعل ذاته، و 
 .(43)ي الدول

 

 المسئولية الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان إثارةعقبات المطلب الثالث: 

ق بسبب انتهاك حقو  المستوي الدولي علىمسئولية األخيرة  ي وإثارةأخر  دولة بشكوى لة ث أن تقوم دو نادرا ما يحد
من و  أن تجنبها الدولية الشاكية. أخري تريدردة بعيدا عن ربطها بمصالح ومكاسب األقل، كمسألة منفعلى اإلنسان 

 مفهومها إلىترجع  المستوي الدولي علىينها الدول عن إثارة المسئولية فيما ب تغاضي إلىأهم األسباب التي تؤدي 
 لية.ات الدو العالق التقليدي عن مبدأ السيادة، وطبيعة

 :أواًل: مبدأ سيادة الدولة
 علىعد هذا المبدأ هو المشجع األساسي للدول المرتكبة للممارسات المحرمة دون خوف من إثارة مسئوليتها ي

من إثارة المسئولية العقابية للدولة عن  حة بأن مسألة السيادة تمنعوقد اعترض بعض الفقهاء صرا .المستوي الدولي

                                  
 من مشروع االتفاقية(  10لمادة ، )ا105، المرجع السابق، ص1996، لعام ( تقرير لجنة القانون الدولى42)
، ص ص 2006ار النهضة العربية، ، القاهرة، دقانون حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق فى الفكر الوضعى والشريعة اإلسالمية ( د. طارق عزت رخا،43)

 .352ـ  337
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مسألة "سيادة الدولة" ال تتعارض مع  أن إلىض األخر بينما ذهب البع . (44) الدوليالمستوي  علىئية لجناالجرائم ا
تتنازل الدول عن  إقرار مسئوليتها العقابية إذا ما خرقت القانون الدولي ألن طبيعة العالقات الدولية تقتضي أن

مناخ الظلم  إلي تهيئةادة المطلقة للدول تؤدي جانب من سيادتها لصالح أفراد ودول المجتمع الدولي، وإن السي
 .(45) النازيةذلك بما حدث في عهد الدولة األلمانية  علىلقهر، واستدلوا وا

ها باعتبارها ما زالت هي المميز على ونص الشافعي بشير": أن فكرة السيادة قد أكدها ميثاق األمم المتحدة  ويري د.
صر الذي يضع لها ها، إال أنها يجب أن تؤخذ بمفهومها المعاعلى جوم م الهاألفضل للسلطة السياسية للدولة رغ

 .(46) والتحكمإطارا في مدخل القانون الدولي يبعدها عن اإلطالق 
عكاسا لتطور المجتمع الدولي، وقد كان القانون مفيد شهاب": أن القانون الدولي يشهد تطورات هامة ان ويري د.

لتدخل فيها، إما اآلن، فإن إلنسان من مسائل السيادة الوطنية التي ال يجوز احقوق ا ي التقليدي يعتبر مسألةالدول
هناك تحوالت هامة بهذا الصدد، بحكم تطور المجتمع الدولي ذاته، وهو ما يعني أن االتجاه الحديث في العالم 

تضغط  أن األخرى دول ر هو اعتبار مسألة حقوق اإلنسان من المسائل ذات الطابع الدولي التي يحق للالمعاص
 بشأنها.

الظروف المجتمعة لممارسة كل مواطن  تهيئ في شئونها أن تحترم تلك الحقوق، وأن أية دولة ال تريد تدخال علىف
ذ أن تلك الفكرة إة االحتجاج بفكرة "السيادة الوطنية"، فيها لحقوقه األساسية، ألنه لم يعد من المبرر في أحوال كثير 

نقاوم أية تدخالت زرائعية ال مبرر حتج و رية، وإن كان هذا ال يمنع بالتأكيد من أن نل بصورة جذفي طريقها للتحو 
ذلك،  لها، أو توجد مبالغات بشأنها، لكن مع ذلك فإن االحتجاج والمقاومة ال يكونان بالشعارات فلم يعد أحد يقبل

 .(47) الداخلوإنما بوجود احترام حقيقي لحقوق اإلنسان في 

                                  
تحدة، السعيد الدقاق، حقوق اإلنسان في إطار نظام األمم الم، مرجع سابق، دكتور محمد 30-6جنائي، ص(   د. عبد الرحيم صدقي، القانون الدولي ال44)

 مرجع سابق.
 ها، مرجع سابق.وما بعد 10(   مشار إليه من طرف دكتور بشير، القانون الدولي الجنائي، ص45)
 إليه. ، مرجع سابق اإلشارة142(   د. الشافعي بشير، القانون الدولي العام، ص46)
سة منشورة في كتاب حقوق اإلنسان الثقافة العربية والنظام العالمي، قوق اإلنسان بين السيادة الوطنية والتدخل الدولي درا(  د. مفيد شهاب، نقاط حول ح47)

 ، مرجع سابق.189-188ص
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تتماشي : أن السيادة في عصر التنظيم الدولي لم صالح الدين عامر"د. عائشة راتب و د. و  حامد سلطان د.“ويري 
لفقه الدولي في النظرة التقليدية القديمة لمفهوم السيادة المطلقة. فمع بداية القرن العشرين سار العمل والقضاء وا مع

ر المجتمع وهكذا قد استق وقواعد القانون الدولي.نسبية سيادة المبدأ ال علىحدود الضوابط القانونية المشروعة تأسيسا 
األخذ حاليا بمبدأ السيادة المقيدة فالسيادة حاليا هي مجموعة السلطات التي تتمتع بها الدولة في الحدود  علىالدولي 

 . (48) دوليةلاالتي تقررها القواعد 
لداللة دما كما كانت في الماضي "وهكذا فإن "اقليدي للسيادة عنعبد الواحد محمد الفار": تطور المفهوم التد. كم أكد "

الموضوعية" لفكرة السيادة، لم تعد كما كانت في الماضي "سيادة مطلقة" تستأثر بها السلطة السياسية في الدولة، 
، تخول ... وإنما أصبحت صفة لصيقة بالدولةي جية، دون أن تخضع ألي سلطة أخر إلدارة شئونها الداخلية والخار 

 .(49)تفرضه قواعد النظام القانوني الدولي من قيود والتزامات"لتصرف داخل وخارج إقليمها في إطار ما لها حرية ا
سك بسيادتها لذلك قال: "كانت الدول، وال زالت تتم المعني عندما نفس إلىحسين"  مصطفي سالمة د.كما ذهب "

 في إن هذا الوضع قد لحق به التطور متمثال إال بصورة استثنائية، –عادة  –لحق بها فإنه ال يجيء فإن أي تقييد ي
االستخدام المتصاعد للوسائل المفرطة في تقييدها لسيادة الدول....". وضرب سيادته، لذلك مثر "بالتفتيش" كإجراء 

يد سيادة الدول . وارجع سيادته تبريره لتقي(50) اللتزاماتهاالدول  مدي احتراممن يمارس في مواجهة الدول للتحقق 
 . (51) التضامن هذا إلىتقييد سيادة الدول وصوال  –سيادته  كما يقول –التضامن الدولي التي تفترض بفكرة 

بناء  "Agenda for Peace"وقد أصدر األمين العام السابق لألمم المتحدة الدكتور بطرس غالي خطة للسالم 
من هذه الخطة ما  17قرة . وجاء في الف31/1/1992خ تكليف من قبل مجلس األمن بعد جلسته في تاري على
الزاوية في هذا العمل هو الدولة. ويجب أن يظل كذلك. فاحترام صميم سيادة الدولة وسالمتها هو "إن حجر  يلي:

فالنظرية هنا تنطبق  مضي.سيادة المطلقة الخالصة قد أمر حاسم لتحقيق أي تقدم دولي مشترك. بيد أن زمن ال

                                  
 ، مرجع سابق.728-721(   ورد ذلك في مؤلفهم، "القانون الدولي العام"، ص48)
 .108، ص1984ضة العربية، القاهرة ركة كأساس لتطوير النظام االقتصادي الدولي، دار النهحد محمد الفار، المصلحة الدولية المشت( د. عبد الوا49)
 .216-214، ص1992النهضة العربية، القاهرة  دار تطور القانون الدولي العام،( د. مصطفى سالمة حسين، 50)
 مرجع سابق. 68إطار نظام األمم المتحدة ص د. محمد السعيد الدقاق، حقوق اإلنسان في( 51)

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 17 of 30 
 

 
 

  

 

 
 

www.eipss-eg.org 

December 28, 2018 

حتياجات الحكم الداخلي الجيد ومتطلبات هي تفهم هذا األمر وإيجاد توازن بين اومهمة قادة الدول اليوم اقع الو  على
 .(52)عالم يزداد ترابطا يوما بعد يوم..."

، قرارين 1993التاسعة واألربعين المنعقدة عام كما اعتمدت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة في دورتها 
يأخذ بالمفهوم المطلق التقليدي يعد  مدي لم والي أيالدولي المعاصر،  مفهوم السيادة طبقا للقانون  هامين يعكسان
 لسيادة الدولة.

العام حول حالة حقوق اإلنسان في العراق تضمن فقرة تطلب من األمين  10/3/1993القرار األول: صدر بتاريخ 
وقد تم هذا دون موافقة الدولة  إرسال مراقبين لحقوق اإلنسان. لألمم المتحدة بالتنسيق مع المقرر الخاص عن العراق

 ة )العراق( مما يعد تدخال في سيادتها، كما يعد تطورا هاما لمفهوم السيادة التقليدي المطلق.المعني
ان في الحرب الدائرة لمحاكمة مجرمي انتهاكات حقوق اإلنس قرار مجلس األمن بتشكيل محكمة دولية القرار الثاني:

 .(53) والهرسكي البوسنة ف
حقوق اإلنسان قد حسمت األمر بالنسبة لمسألة السيادة وأقرت عدم دورة التاسعة واألربعون للجنة تكون الوبذلك 

 ات حقوق اإلنسان.ها النتهاكعن ممارست المستوي الدولي علىقبول مسألة السيادة كعائق إلثارة مسئولية الدولية 
 رض النماذج اآلتية:ذا من علقضاء هذا التطور، ويظهر هوقد أكد الواقع التطبيقي ل

حول الموظفين الدبلوماسيين للواليات المتحدة في طهران حيث قالت: "إن  1980دل الدولية عام قرار محكمة العـ 1
ه يعتبر متنافيا بصورة على ممارسة "اإلكراه الجسدي" تجريد اإلنسان تعسفا من حريته ووضعه في ظروف مؤلمة و 

وطالبت الدولة  وق اإلنسان".والحقوق األساسية المعلنة في إعالن حقالمتحدة  ضحة مع مبادئ ميثاق األمموا
وهكذا رسخ هذا القضاء التطور الذي لحق بالقانون الدولي وأخرج مسائل  (54) فوراالمنتهكة بإصالح هذا الوضع 

                                  
ب، اسة بعنوان حماية حقوق اإلنسان بين مبدأ عدم التدخل والحق في التدخل والموقف العربي المطلو ( مشار إليها من طرف األستاذ باسيل يوثف في در 52)

 .172، ص1993اد المحامين العرب للبحوث والدراسات القانونية، القاهرة، عربية والنظام العالمي، النشار مركز اتحمنشورة في كتاب حقوق اإلنسان بين الثقافة ال
، 1994مارس  4ية، نيويورك، (، األمم المتحدة، بيان صحفي، إدارة شئون االعالم. دائرة الخدمات اإلخبار 1993) 728(، 1993) 808( القرار رقم 53)

 .750-747ص
وجزة ، المجلد األول )باء(، المحاضر الم1988، منشور في حولية لجنة القانون الدولي لعام 95فقرة ، ال44ص 1980محكمة العدل الدولية لعام  ( تقرير54)

 .52ص 1991نيويورك عام  ، األمم المتحدة،1988يوليو  29 –ايار/مايو  9للدورة األربعين،  2094إلى  2070للجلسات 
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مبدأ  علىالمطلق الداخلي للدول القائم  من السلطان –كحقه في عدم التعرض لإلكراه الجسدي  –نسان حقوق اإل
 السيادة التقليدي.

ه )القائم بالتعذيب( بعدم على  ي الرتيجا" )الصادر من محاكم الواليات المتحدة( احتج المدعفي حكم "فيـ 2
؛ ألنه وكذلك المدعيان ال يحمالن جنسية الواليات ي عو اختصاص محاكم الواليات المتحدة األمريكية بنظر الد

؛ أنه وكذلك ي ريكية بنظر الدعو وفي نظر محاكم الواليات المتحدة األم المتحدة، وإنما يحمالن جنسية "باراجواي"
ة وفي نظر محاكم الواليات المتحد "باراجواي"المدعيان ال يحمالن جنسية الواليات المتحدة، وإنما يحمالن جنسية 

لدفع بمبدأ السيادة في افية للواليات المتحدة رفضت احكمة االستئن؛ إال أن الم"سيادة باراجواي" على للقضية اعتداء 
ال يتصور أن يتمتع مرتكب التعذيب بأية حصانة وال يعتبر عمل التعذيب من أعمال السيادة حيث  جريمة التعذيب.

عن نظر ا ال يتصور أن يمنح القضاء األمريكي رخصة االمتناع أو أعمال الدولة غير الخاضعة لرقابة القضاء كم
 .(55) نةألة السياسية أو عمل السيادة أو الحصامرتكب التعذيب بحجة المس الدعوي ضد

نص يتعلق بعد استفادة مرتكبي التعذيب  على أيلم تشمل  1984وبالرغم من أن اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 
ذه االتفاقية في مجموعها. وكذلك نصوص ه إنلدولة وما شابه ذلك إال أنه يمكن القول من قواعد الحصانة وأعمال ا

عدم إمكانية استفادة مرتكبي التعذيب واألمرين به من  إلىة االتفاقية وأغراضها تؤدي بحكم الضرور  تحقيق أهداف
 دعاوي التعذيبتناعه عن نظر منع القضاء أو ام إلىقواعد الحصانة وعمل الدولة والمسألة السياسية كأمور تؤدي 

 . (56) مرتكبيهذيب ومعاقبة قية في منع التعانهزم غرض االتفا وإالضدهم  المرفوعة أو المحركة
، حيث 1987كما تأكد نفس المفهوم وترسخ بعد إنشاء اللجنة المنبثقة عن االتفاقية األوروبية لمنع التعذيب لعام 

الدول األعضاء  اسعة في دخول أماكن االحتجاز أو السجون في أي منأعطت األخيرة اللجنة المذكورة صالحيات و 
على زيارة، ويكفي فقط أن ترسل لها إخطار عام بعزمها ن الدولة الطرف عن موعد الوال يلتزم بإعال بصورة مفاجئة،

 .(57) وقت، ثم تفاجئها بالزيارة في أي الزيارة

                                  
 .72-71القانوني األمريكي، ص لقانون الدولي لحقوق اإلنسان في النظام (  التطبيق المباشر ل55)
 المرجع السابق. 73 – 72(  د. جميل محمد حسين، ص 56)
 من االتفاقية المذكورة. 8والمادة  5ة ( الماد57)
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الح حق ، من جانب الدول األطراف لصأقصي الحدودفيه إلي  ويعد هذا تطورًا هامًا في مفهوم السيادة والتضييق
عد عائقًا إلثارة المسئولية الدولية للدولة إذا ما يضًا أن مبدأ السيادة لم يذيب، ويعني أاإلنسان في الحماية من التع

 ارتكبت انتهاكًا جسيمًا لحقوق اإلنسان.

 : طبيعة العالقات الدوليةثانيًا
تتغاضي يجعل الدول  قتصادية،واالسية ن تشابك في المصالح السياالدولية وما تتسم به م يبدو أن طبيعة العالقات

وإذا ما أثيرت المسئولية الدولية من قبل دولة  ية عن انتهاكات حقوق اإلنسان.عن إثارة المسئولية الدول بينها فيما
ب سياسي أو عسكري يهم الدولة ، فإن هذا غالبًا ما يكون بهدف تحقيق كسالمستوي الدوليعلى أخري ما ضد 

عمال األ تتغاضي عنالدول أن ضل وتف ها.على المحرمة أو مقتصرًا  على الممارساتنصبًا يس مالشاكية ول
من إفساد العالقات السياسية أو التعاون أو المصالح االقتصادية فيما بينها  أخري خوفاً المحرمة التي تمارسها دولة 

 حقوق اإلنسان.وتعطي هذا أولوية عن مسألة 
ارض ذلك مع حقوق اإلنسان، ر عند الحديث عن تعذيب األقليات في العالم وتعحمد باقادأبو بكر أد. وهذا ما أكده 

إن األخالق السياسية الحديثة ذات نزعة نفعية وبذلك فإنه في عديد من  فقال:وتكاسل العالم عن نجدة الضحايا 
جيدة مع الدول الظالمة  على عالقةب األقليات المستضعفة طالما كانت الحاالت تصم أكثر الدول آذانها أمام عذا

هذا الموقف في ففحسب حينما يكون ذو فائدة للدولة.  كما أنه في نهاية التحليل تجد أن عذاب األقليات ذو بال
كثير من األحيان يؤكد لبعض الدول أن لها الحرية المطلقة في إهانة وتعذيب مواطنيها دون اعتراض من العالم. 

 األقليات العظمي أوضاعالقوي وفي العديد من الحاالت تستغل  ،بادلية في تعذيب األقلياتحالة من الت إلىوهذا يقود 
 .(58) فةالضعيكوسيلة للتدخل في سياسة الدول 

، بمناسبة حديثها عن تعذيب األقليات وإهانتهم وموقف المواثيق الدولية نفسهسعاد الشرقاوي االستنتاج د. كما أكدت 
ص قانونية وإنما هي طريقة تفكير وأسلوب حياة وأكدت ذكرت أن المسألة ليست نصو فة، واإلقليمية من هذه المسأل

المسئولية الدولية عنها، أسبابًا سياسية ونفسية واجتماعية ودينية قوية،  ء استمرار هذه الممارسات وعدم إثارةأن ورا

                                  
الثالث ق بجامعة الكويت، السنة السابعة، العدد ، بحث منشور في مجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقو ( د. أبو بكر أحمد باقادر، األقليات وحقوق اإلنسان58)

 .349م ص 1983سبتمبر 
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قف حكومة )بريتوريا( وتحديها مثااًل. بمو  على ذلكوقد ضربت  رغم وجود النصوص المحرمة لتلك الممارسات.
كومات الدول ح إلىع تصدير المعادن االستراتيجية لمواثيق الدولية. وقد بررت ذلك بتلويح حكومة بريتوريا بمنل

الغربية، حيث تحتل جنوب أفريقيا مكانًا هامًا في إنتاج  على الدولالغربية مما سيكون له أثر اقتصادي خطير 
 للدول الغربية بصفة خاصة. نسبة للعالم بصفة عامة وبالنسبةالمعادن االستراتيجية بال

ل الغربية حفرة لدفن نظام جنوب أفريقيا ( بصفة منتظمة قائاًل إن حفر الدو Pieter Bothaفقد هدد بيتر بوتا )
كما سبق  م.1985يؤذي هذه الدول الغريبة في المقام األول. وقد صدر عنه هذا التصريح في اجتماع سياسي في 

ال نستطيع أن نعيش  إنناإن الدول الغربية تقول  فقال:المعني بنفس  1981عام  رئيس األقلية البيضاء أن هدد فيل
ما يجب  عليناال نقبل أن يملوا  بدوننا.. إنناالدول أن تعترف أنها ال تستطيع أن تعيش  هذه علىبغيرها، ولكن 

 .(59) طريقكمتعترض عمله في بلدنا وإال فإنكم ستجدون أمتنا الصغيرة 
ول التي تطبق عقوبات ضد الد إلىإمكانية وقف تصدير الكروم  1985وب أفريقيا في عام كما أعلن رئيس جن

البطالة خاصة في مجال صناعة الطائرات  إلىًا بهذا أنه يستطيع أن يدفع مليون عامل أمريكي نظامه، مؤكد
خالل  1973ا حدث عام رب وفي الواليات المتحدة ذكرتها بموالسيارات. وقد أثار هذا الحديث مخاوف كبيرة في الغ

إحجام الدول عن إثارة  إلىمكن أن تؤدي العالقات الدولية االقتصادية ي فإن ،ما سبق إلىاستنادًا و  أزمة البترول.
 .(60) اإلنسانالنتهاكها حقوق  المستوي الدوليعلى  –كنموذج  –مسئولية جنوب أفريقيا 

ل الدول واحترامها لحقوق اإلنسان لم يحدث إال في سالمة حسين ما سبق عندما قال: أن قبو  ي مصطفد. وقد أكد 
الح متبادلة أن تحرك الدول حاملة لواء الدفاع عن حقوق اإلنسان ال مزايا واستنادًا إلي مص على حصول مقابل ال

متبادلة وأن تحرك الدول حاملة لواء  مزايا واستنادًا إلي مصالح على يحدث من الناحية العملية إال بهدف الحصول 
مصالح  لى عمكاسب أو الحفاظ  على الحصول  فاع عن حقوق اإلنسان ال يحدث من الناحية العملية إال بهدفالد

                                  
مجلة فصلية يصدرها اتحاد  الحق،بحث منشور في مجلة  واإلقليمية،ات في المواثيق الدولية وحماية األقليالتمييز وحماية األقليات  ي،الشرقاو سعاد د. ( 59)

 .97، ص 1988, عام 3, العدد19السنة  العرب،امين المح
 .99ص  السابق،(  المرجع 60)
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سياسية أو اقتصادية معينة، وقد ال تكترث هذه الدول بما يحدث من انتهاك لحقوق اإلنسان من قبل دول معينة إذا 
 .(61)مصالح سياسية أو استراتيجية كانت تربطها باألخيرة

 ،ة مجاالتعدفي  ، وذلكشأن حقوق اإلنسانالعتبارات السياسية تلعب دورًا مؤثرًا في اتجاهات الدول بكما أن ا
 منها:

مثال ذلك سياسة الواليات  األخرى:حقوق اإلنسان في الدول  لمدي احتراموجيه السياسة الخارجية للدول وفقًا ـ ت1
األخير حقوق اإلنسان. غير أن الواليات المتحدة مريكية في عهد الرئيس جيمي كارتر حيث تبني المتحدة األ
الخارجية. وقد وضح هذا في موقفها من مشكلة من منظمة العمل الدولية  سياسية لم تلتزم بهذه السياسة والعتبارات

حيث لوحت الواليات المتحدة للمنظمة  اإلنسان،عندما أدانت المنظمة المذكورة سياسة إسرائيل الحقوق  إسرائيل،مع 
، قامت وقفهاعلى موإزاء إصرار المنظمة  تستنكرها.إسرائيل أو  على سياسةتعترض األخيرة  ال حتىلتهديد با

الواليات المتحدة األمريكية باالنسحاب من منظمة العمل الدولية. وبرغم ثبوت انتهاكات إسرائيل لحقوق اإلنسان، 
 .(62) بهاالقانونية الواجب االعتداد  على االعتباراتالواليات المتحدة االعتبارات السياسية  وبذلك غلبت

السياسية أيضًا دورًا في اتجاهات الدول بشأن حقوق اإلنسان في  الت التي تلعب فيها االعتباراتتظهر المجاـ 2
بعض الدول، بينما تغفل انتهاكات تقوم لحقوق اإلنسان ترتكبها  على مخالفاتسلوك الدول، عندما تركز األخيرة 

على فالدول االشتراكية تركز ، لعالمدول ا على جميعوهذا أمر يكاد ينطبق بطريقة شبه كاملة  أخري.بها دول 
حقوق اإلنسان في جنوب أفريقيا، وتغفل أي حديث أو إشارة عن االنتهاكات التي ترتكب في دول العالم  مخالفات

الطبع عن أوضاع حقوق اإلنسان في الدول التغافل ب إلى، هذا باإلضافة الصديقة حتىالثورية أو الثالث ذات النظم 
ان حيث ال تكون لها أية مصالح، وهي حينما تذكر القليل من غربية تهتم بمخالفات حقوق اإلنسوالدول ال الشرقية.

 على هذهفال ترتب أي نتائج قانونية  اقتصادية.هذه المخالفات في بعض الدول التي لها فيها مصالح استراتيجية أو 

                                  
 (  أنظر: 61)

R.J Vincent., Human Rights and International Relations, Cambridge University Press, 1987, pp. 11, 71, 97, 107, 
145.  

 .76-75، ص 198اإلسكندرية  الجامعية،عات دار المطبو  الدولية،العالقات  حسنين،(  د. مصطفى سالمة 62)
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 استمرار عالقاتها -مصطفي سالمةر كما يقول األستاذ الدكتو  –ويؤكد ذلك  اإلنسان،تهكة لحقوق الدول المن
 .(63) الالتينيةوتعزيزها مع دول ذات نظم استبدادية في أفريقيا وآسيا وأمريكا 

نسان أو احترام حقوق اإل تري ضرورةحكوماتها ال  العظمي منالبية فالغ، كما اتبعت دول العالم الثالث نفس النهج
نوهت عن التقارير الصادرة عن ما يجري في غير دولها. وإذا ما ، وال تهتم بهذه المسألة إال في نطاق تقريرها حتى

تسقط أو تحذف ما المنظمات الدولية المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان، فإنها تقتطف منها ما يمس الدول المعادية، و 
 لدول المعنية ذاتها.يتناول هذه الحقوق في الدول الصديقة وفي ا

لهدف المنشود منها، ويجعلها أداة لنحو يضعف من حقوق اإلنسان عن اا على هذاتدخل االعتبارات السياسية و 
 .(64) اإلنسانالتشاؤم حول مصير حقوق  إلىطيعة لتحقيق أهداف سياسية يجب أال يؤدي ذلك بنا 

 

  المستوي الدولي علىضمانات احترام حقوق اإلنسان المطلب الرابع: 

ا من االنتهاكات، ومن بين حترام حقوق اإلنسان، وحمايتهأقرتها مصادر القانون الدولي الالتي  تتعدد الضمانات
 هذه الضمانات:

 :تنفيذ مواثيق حقوق اإلنسان ىلع: الرقابة الدولية أواًل
اإلنسان  العالمي لحقوق وثائق تكفل احترام حقوق اإلنسان األساسية مثل اإلعالن  الدولي عدةصدرت عن المجتمع 

، واتفاقيات قمع 1966صادية واالجتماعية لعام مدنية والسياسية والحقوق االقتواتفاقيات األمم المتحدة للحقوق ال
أن هذه االتفاقيات  كوال ش، 1998ية لعام الجرائم ضد اإلنسان ارتكابالتفرقة العنصرية، واتفاقيات المحاكمة عن 

 .دولية لكفالة احترامها تزامات بوجوب احترامها وتنفيذها، كما تنشئ وسائل وأساليبعاتق الدول فيها ال علىتنشئ 

 : 1966تنفيذ العهدان الدوليان لعام  ىلعلرقابة الدولية اـ 1
مؤسسات المجتمع  هي وبعضعاتق الدول وألزمتها  على نشأت اتفاقيات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان التزاماتأ

فاقيتين من حيث طبيعة تحقيقها وتنفيذها. ولكن يالحظ بعض الفروق بين االت علىف واإلشرا الدولي بالسهر

                                  
 .77 – 76( المرجع السابق مباشرة ص 63)
، ص.ص 2006، القاهرة، دار النهضة العربية، ةريعة اإلسالميوالش الوضعيالفكر  فيقانون حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق ارق عزت رخا، ( د. ط64)

373-385. 
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ية التزامات اتفاقية األمم المتحدة للحقوق المدن فإنها: فمن حيث طبيعة االلتزامات على مات ووسائل الرقابة االلتزا
اتفاقية األمم المتحدة للحقوق االقتصادية التزامات التزامات فورية األداء من قبل الدول المتعهدة بينما  ،والسياسية

الوفاء  علىتجعل الدولة قادرة التي  ددة ووفقًا لتوافر الموارد الماليةفترات زمنية غير مح ي إل ي ختترا ،واالجتماعية
حين أن التزام الحقوق المدنية في  رات طويلة غير محددةفت علىت ببذل عناية التزاما ي بهذه االلتزامات، فه

 .مالية ال يحمل الدولة أية أعباءتنفيذه أية مدة ألنه  يتراخىوالسياسية هو التزام بتحقيق نتيجة وال 
 علىتنص التي  السياسيةطبيعة هذه االلتزامات من المادة الثانية من اتفاقية األمم المتحدة للحقوق المدنية و  تتضحو 

تتعهد الدول المتعاقدة باحترام وتأمين الحقوق المقررة لكافة األفراد ضمن إقليمها والخاضعين لواليتها دون تمييز من 
غيره أو األصل  السياسي أوق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو االنتماء سواء أكان ذلك بسبب العر  أي نوع

 التزام بتحقيق نتيجة فورية.  وبالتالي فهوالملكية أو صفة الوالدة"  االجتماعي أو
 فهي"تتعهد الدول األطراف  على:االقتصادية واالجتماعية  الدولي الحقوق نصت المادة الثانية من العهد  في حين
ة من أجل التوصل تدريجيا تسمح به مواردها المتاح وألقصي ماباتخاذ الخطوات الالزمة خاصة االقتصادية  االتفاقية

وجه الخصوص  علىذلك في  الطرف المناسبة بما الحالي بكافةالعهد في  كامل للحقوق المعترف بهاللتحقيق ال
العناية الممكنة، وهو التزام ال يوضع موضع التطبيق إال  ببذل بالتالي التزاموهو  اإلجراءات التشريعية الالزمة".

 علىتحقيق الحقوق االقتصادية يتوقف  أن إلىوذلك يرجع  فهي فوريةاسية والمدنية تدريجيًا عكس الحقوق السي
ما أن ا فترات زمنية متعاقبة، كقد ال تتاح فورًا وإنما تحتاج الدول لتدبيرهالتي  ظروف الدولة االقتصادية ومواردها

تتساوي المدنية والسياسية فإن الدول عكس الحقوق  علىتنفيذها يختلف بحسب قدرات الدول االقتصادية والمادية 
  العسكري. االجتماعي أو االقتصادي أونظام الحكم السائد فيها وأيًا كان تقدمها  ي كانأا تنفيذه في

للحقوق االقتصادية االجتماعية ذ اتفاقية األمم املتحدة تنفي ىلعوسائل الرقابة ـ تختلف 2
 : حدة للحقوق السياسية واملدنيةاتفاقية األمم املتيف  عن تلك القائمة

التزام الدول بوضع تقارير في  تنفيذ اتفاقية الحقوق االقتصادية واالجتماعية: وتتمثل علىة وسائل الرقابة الدوليف
 16االجتماعية فيها: ويستشف هذا االلتزام من المادة ضاع الحقوق االقتصادية و مراحل بشأن أو  علىعامة وتقارير 

تضع تماشيًا مع هذا القسم من العهد  بأن ي العهد الحالفي  تتعهد الدول األطراف" علىتنص  والتي  من االتفاقية
، "هذه االتفاقيةفي  ررةتحقيق مراعاة الحقوق المقفي  أحرزته ي اتخذتها والتقدم الذالتي  تقارير عن اإلجراءات
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 ي المجلس االقتصاد ي يقوم بإرسال نسح منها إل  ياألمين العام لألمم المتحدة، الذ علىتعرض جميع التقارير و 
 ي األمين العام لألمم المتحدة كذلك أن يبعث إل علىو ، ي ها طبقًا لنصوص العهد الحالللنظر في ي واالجتماع

هذه االتفاقية في  تضعها الدول األطرافالتي  ها ذات صلةأو أية أجزاء منالوكاالت المتخصصة نسخاً من التقارير، 
 ي ير أو أجزاء منها متصلة بأتكون أيضًا من بين أعضاء هذه الوكاالت المتخصصة طالما كانت هذه التقار  تي وال

 تدخل ضمن مسئوليات الوكاالت طبقًا لمستنداتها الدستورية". التي  من األمور
تنشئ بجانب التقارير  أنه " علىمراحل حيث تنص هذه المادة  علىنظام التقارير من االتفاقية  17وتورد المادة 

 ي يضعها المجلس االقتصادالتي  قدم بها طبقًا للبرامجتلتزم الدول بالت والتي مراحل،  علىالعامة، نظام التقارير 
ا والوكاالت المتخصصة المعنية، األطراف فيه خالل عام من بدء تنفيذ االتفاقية بعد التشاور مع الدول ي واالجتماع

على ودقة الوفاء بااللتزامات المنصوص  علىتؤثر التي  بيان العوامل والصعوبات علىير ويجوز أن تشمل التقار 
سبق للدولة الطرف أن قدمتها التي  االتفاقية، وليس هناك ما يستوجب إعادة تقديم المعلومات ذات الصلةفي  ها

 سبق تقديمها. التي  لمعلوماتهذه الحالة بإشارة موجزة لفي  ي مة متخصصة ويكتفأو ألية منظلألمم المتحدة 
القواعد أن الدول تلتزم بتقديم التقارير عن أوضاع  وأهم هذه ،أن هناك قواعد عامة تحكم نظام التقارير بنوعيهاكما 

إلي باختيارها طالما وافقت وانضمت  عنها وليس الدول بأدائه جبراً  قانوني تلتزمحقوق اإلنسان فيها وأن هذا التزام 
رير ها تقديم تقارير عن أوضاع حقوق اإلنسان فيها سواء كانت تقاعلى  وبالتالي يجبقوق اإلنسان تلك، ح اتفاقيات

االقتصادي مراحل موضوعة بواسطة برنامج حدده لها المجلس  علىعامة تتقدم بها الدول بصورة دورية أو تقارير 
 واالجتماعي.

ول " تتعهد الدول.. بتقديم تقارير عن أوضاع حقوق اإلنسان تقالتي  16هذا التعهد من عبارات المادة  ويستشف
 مراحل..".  علىاالتفاقية أن تقدم تقاريرها في  الدول األطراف علىتقول " التي  17فيها. وعبارات المادة 

 سواء كانتاتخذتها التي  واإلجراءاتسان فيها هذه التقارير أوضاع حقوق اإلنفي  الدول أن توضح علىيجب و 
باتخاذ هذه  الذي أحرزته مدي التقدمتشريعية أو إدارية من أجل كفالة تعزيز واحترام حقوق اإلنسان فيها وإن تبين 

ها أو على تلك اإلجراءات سواء باالستمرار  واالجتماعي تقييماالقتصادي المجلس  لكي يستطيعاإلجراءات. وذلك 
 االتفاقية. في  وهو كفالة احترام حقوق اإلنسان الواردة الرئيسي منهاف هدال لكي يتحققدالها بغيرها أو استب زيادتها
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أن هذه التقارير قد تكون عامة ودورية تلتزم جميع الدول بتقديمها شارحة فيها أوضاع حقوق اإلنسان فيها، كما كما 
لها المجلس  الذي رسمهالتدريجي وفقًا للبرنامج  بتقديمهامراحل تلتزم بعض الدول  علىقد تكون هذه التقارير 

 الداخلي.بين احترام حقوق اإلنسان فيها وعدم زعزعة األمن واالستقرار  حتي يوازن واالجتماعي صادي االقت
 إلي المجلسه أن يرسل نسخ منها  الذي علىالعام لألمم المتحدة  إلي األمينهذه التقارير ترسل  كذلك فإن

يراها مناسبة من أجل تدعيم حقوق اإلنسان التي  توصيات باإلجراءاتالمزيد من ال لكي يتخذواالجتماعي االقتصادي 
المنظمات المتخصصة المعنية باألمر  ي األمين العام للمنظمة إرسال نسخ من هذه التقارير إل علىفيها كما يجب 

 مساهمتها الممكنة. ديم توصياتها و قيمكنها من ت ي جانب من نشاطها لكفي  يدخل موضوع التقريرالتي  أو

الدولية  واالجتماعي واملنظماتاالقتصادي دور األمين العام لألمم املتحدة واملجلس  ـ3
 مجال حماية حقوق اإلنسان االقتصادية واالجتماعية: يف  املتخصصة

التقارير  ي بتلقدة االختصاص حخولت اتفاقية األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية األمين العام لألمم المت
 مراحل، كما خولته حق طلب المزيد من المعلومات من الدول األطراف علىية العامة من الدول أو التقارير الدور 
 ي المجلس االقتصاد ي ه أن يقدم هذه التقارير إلعلى االتفاقية عن أوضاع حقوق اإلنسان فيها، وأوجبت في 

 والتي يروها مناسبة، التي  جراءاتيتقدموا بالتوصيات واإل ي ة لكلمتخصصية اأو المنظمات الدول ي واالجتماع
 الجمعية العامة أو مجل سااًل من وذلك التخاذ ما يراه مناسبًا من إجراءات.  ي يمكن لألمير العام أن يرفعها إل

ر عن ريصه للتقاضوء فحفي  مجال حماية حقوق اإلنسانفي  ي واالجتماع ي أما عن سلطات المجلس االقتصاد
مواد عديدة من اتفاقية األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية في  فهو وارد الدولفي  أوضاع حقوق اإلنسان

مجال حقوق اإلنسان وحرياته األساسية أن يتفق مع المنظمات في  إعمااًل لمسئوالته طبقًا لميثاق األمم المتحدة
دول المقدمة لهذه التقارير الفي  نظمات حول أوضاع حقوق اإلنسانمر تلك التقاري ي تلق علىالدولية المتخصصة 

 ما تحرزه الدول من تقدم ي أن يطلب من تلك المنظمات أن توضح مد ي واالجتماع ي ويجوز للمجلس االقتصاد
هذه ا أجهزة تراهالتي  تحقيق احترام نصوص االتفاقية، كما يجوز للمجلس أن يطلب منها توصياتها واالقتراحاتفي 

 ية وكفالة احترام حقوق اإلنسان. المنظمات من أجل تطبيق نصوص االتفاق
دراسة في  تكليف لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةفي  ي واالجتماع ي سلطة المجلس االقتصادأما عن 

طة مهمة من سل ي وهعة عشر، تراها مناسبة: وهذه السلطة مستمدة من المادة التاسالتي  التقارير واتخاذ التوصيات
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صاحبة  ي ه ي واالجتماع ي ن كجهاز تابع لألمم المتحدة ومرتبط بالمجلس االقتصادحيث أن لجنة حقوق اإلنسا
عقد في  يرجع إليها الفضل والتي  ي ذلك االختصاص التشريعفي  مسائل حقوق اإلنسان بمافي  االختصاص العام

لجنة  ي بالتال ي مجال حماية حقوق اإلنسان وهفي  عالةوإجراءات ف ذ توصياتالعديد من االتفاقيات الدولية واتخا
التفاقية األمم المتحدة للحقوق المدنية  ي البروتوكول االختيار في  ورد أسمهاالتي  متميزة عن لجنة حقوق اإلنسان

 تنفيذها.  علىوالسياسية. حيث تعتبر الجهاز المختص بالرقابة واإلشراف 
الدول األعضاء والمنظمات  يتلقى منأن  ،من االتفاقية 20طبقا للمادة  واالجتماعي،االقتصادي لس كذلك يحق للمج

مجال حماية في  أو اتفاق يتم اتخاذه أي إجراءقاتها وتوصياتها حول على وت اقتراحاتها -الدولية المتخصصة المعنية
 حقوق اإلنسان. 

 ،من االتفاقية 21طبقًا للمادة  ،حدةجمعية العامة لألمم المتالمخاطبة في  ي واالجتماع ي لمجلس االقتصادويحق ل
ترد إليه سواء من الدول أو المنظمات المتخصصة المعنية مشفوعة بما يراه التي  أن يرسل للجمعية العامة التقارير

تم  ي ذالالتقدم  ي من توصيات وإجراءات من أجل تعزيز احترام حقوق اإلنسان مع المعلومات المتوافرة حول مد
ب المساعدة الفنية من األجهزة المتاحة لألمم المتحدة المجلس حق طل 22وقد خولت المادة ، الهذا المجفي  إحرازه

المعنية وتشمل تلك المساعدة تقديم الخبراء والمشورات الفنية وإبرام االتفاقيات، وتنظيم المؤتمرات واالجتماعات الفنية 
االتفاقية في  أي نصعدم جواز تفسير  علىة صراحة االتفاقيوقد نصت المعنية. ت واإلقليمية باالتفاق مع الحكوما

 سلبها إلىتؤدي نصوص ميثاق األمم المتحدة ودساتير الوكاالت المتخصصة أو  تعطيل إلىتؤدي بطريقة 
 االتفاقية. في  اختصاصها باألمور الواردة

 للحقوق املدنية والسياسية:  الدوليةتنفيذ االتفاقية  ىلعوسائل الرقابة الدولية ـ 4
التزامات قانونية فورية بتحقيق نتيجة مؤداها  ،1966لمدنية والسياسية لسنة اتفاقية األمم المتحدة للحقوق اتضع 

على كفالة االحترام الكامل للحقوق الواردة فيها، وأن تنفيذه هذه االلتزامات يتم بصورة فورية وبمجرد تصديق الدولة 
ية األمم المتحدة للحقوق اتفاقفي  ادية والمادية كما هو الحالظروف الدولة االقتص علىفيذها يعلق تنها وال 

في  االقتصادية واالجتماعية وليس هذا هو الفارق الوحيد بين االتفاقيتين ولكن تختلف كذلك آليات وسائل الرقابة
 .كل منهما
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 إلي األمينمن تقارير ما تقدمه الدول  علىتقتصر ية ة واالجتماعتنفيذ الحقوق االقتصادي علىفإذا كانت الرقابة 
والمنظمات المتخصصة وأجهزة  ي واالجتماع ي االقتصاد إلي المجلس والتي يبلغهاألمم المتحدة العام لمنظمة ا
يم المساعدات كالجمعية العامة من أجل اتخاذ توصيات أو إجراءات أو عقد اتفاقيات أو تقد األخرى األمم المتحدة 

ظل اتفاقية األمم في  خالف ذلك علىألمر إلنسان االقتصادية واالجتماعية. فإن انية للدول لتعزيز احترام حقوق االف
آليات ووسائل خاصة بها من أجل تنفيذ االلتزامات الواردة فيها أنشأت التي  المتحدة للحقوق المدنية والسياسية

 . الفردية والطعون  الشكاوى ونظام  ،ولجنة التوفيق ،نسانلجنة حقوق اإل هي:ت ثالث آليافي  وتتمثل هذه الوسائل
 

 اية الجنائية الدولية لحقوق اإلنسانثانيًا: الحم

هذه الجرائم  ي صوابه فقرر إنشاء محكمة جنائية دولية يتم أمامها محاكمة مرتكب ي إل ي احتكم الضمير اإلنسان
 ي لقواعد القانون الدولن الجماعية تعد جرائم دولية مخالفة نتهاكات لحقوق اإلنساأن مثل هذه اال علىبعدما تم النص 

فيجب محاكمة مرتكبيها أيا كانوا سواء حكاما أو محكومين قادة آمرين أو مأمورين منفذين، وال تمنع  ي اآلمرة وبالتال
قط هذه الجرائم ، وال تسي انون الداخلأو الق ي من المحاكمة حصانات أو امتيازات سواء كان مصدرها القانون الدول

وال تحميهم سيادة الدول أو حصانتها القضائية  مرتكبيها ومحاكمتهم علىالقبض  ي الدول بالتقادم، وتخول للمجتمع
الشئون في  الشئون الداخلية. وهذا يعد بال شك نقله نوعية ضخمة لمبدأ عدم التدخلفي  أو االدعاء بعدم التدخل

  (65) سواء.حد  علىالجميع  علىويعمم تطبيقها ن بشرط أن نحسن تنفيذها الداخلية ولك
أنه  علىنصت  األساسي حيثالمادة الخامسة من نظامها في  اختصاص المحكمة الجنائيةتحدد وقد 

 ، وللمحكمة بموجب هذاالدولي بأسرةأشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع  على"يقتصر اختصاص المحكمة 
وهذا التقسيم  مة العدوان.جري، و الحرب جرائم، و التالية: جريمة اإلبادة الجماعية الجرائمفي  األساسي النظرالنظام 

 األساسي للمحكمةالنظام  الذي اعتمدهفيما سبق عند تعريف وأنواع الجرائم الدولية وهو التقسيم  الذي سردناههو ذاته 
 فعال المكونة لها. هذه الجرائم وبيان األ والذي تعريف

                                  
، بالتطبيق على انتخابات الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان،" دور التسويق السياسى فى إدارة الحمالت االنتخابية" ( د. حسين حنفى عمر، التدخل فى شئون 65)

 . 283 -262، ص.ص. 2006ارة األعمال، سعيد، قسم إد كلية التجارة ببور –مجلس الشعب، جامعة قناة السويس 
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من األفعال التالية يرتكب  أي فعلتعني قالت أنها  لسادسة مفهوم جريمة اإلبادة الجماعية حيثوقد أوضحت المادة ا
الحاق ، و قتل أفراد الجماعة: بقصد إهالك جماعة قومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه إهالكا كليًا أو جزئياً 

 الفعلي ألحوال معيشية يقصد بها إهالكها اخضاع الجماعة عمداً ، و بأفراد الجماعة عقلي جسيم جسدي أوضرر 
 .ي جماعة أخر  ي نقل أطفال الجماعة عنوة إل، و فرض تدابير تستهدف منع اإلنجاب داخل الجماعة، و كليا أو جزئياً 

 ي بيانه المقصود بها حيث قالت "بشكل أثم قامت المادة السابعة ببيان األفعال المكونة للجرائم ضد اإلنسانية بعد 
موجه ضد  ي هجوم واسع النطاق أو منهج إطارفي  ارتكب ي ن األفعال التالية" جريمة ضد اإلنسانية "متفعل م

إبعاد ، و االسترقاق، و اإلبادة، و القتل العمد: أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم: ومن هذه األفعال
ئية بما يخالف انحو أخر من الحرية البد ي أ علىالسجن أو الحرمان الشديد ، و للسكان ي القسر  السكان أو النقل

البغاء أو العمل  علىأو اإلكراه  ي االغتصاب أو االستبعاد الجنس، و التعذيب، و ي للقانون الدول واعد األساسيةالق
، مثل هذه الدرجة من الخطورة على ي جنسشكل أخر من أشكال العنف ال ي أو أ ي ، أو التعقيم القسر ي القسر 

ومية أو إثنيه أو ثقافية أو أو عرقية أو قية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان ألسباب سياسية اضطهاد أو 
من المسلم عالميًا بأن القانون  ي ، أو ألسباب أخر 3الفقرة في  النحو المعروف علىدينية، أو متعلقة بنوع الجنس 

، اختصاص المحكمةفي  الفقرة أو أية جريمة تدخل هذهفي  فعل مشار إليه ي ، وذلك فيما يتصل بأاال يجيزه يالدول
التي  ذات الطابع المماثل  األخرى إنسانية األفعال الال، و ي جريمة الفصل العنصر ، و لألشخاص ي لقسر االختفاء او 

 و بالصحة العقلية أو البدنية. خطير يلحق بالجسم أ ي أذفي  معاناة شديدة أوفي  تتسبب عمداً 
هجود موجه “معني ا كتحديد الواردة فيه معاني المصطلحاتية من هذه المادة السابعة بتوضيح وقد قامت الفقرة الثان

ضد أية مجموعة من السكان المدنيين "وعبارة" اإلبادة"، "واالسترقان" و "التعذيب".. الخ. ثم قامت المادة الثامنة 
اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، يكون للمحكمة “األولي جرائم الجرب فقالت فقرتها في  صهابتحديد اختصا

 إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. في  عامة أو خطة أو سياسة إطارفي  والسيما عندما ترتكب
سبيل الحصر وذكرت  علىاد أفعالها الحرب وقامت بتعد معني جرائمثم قامت الفقرة الثانية من هذه المادة بتوضيح 

النطاق الثابت في  ة المسلحةالمنازعات الدولي علىالخطيرة للقوانين واألعراف السارية  خرى األ تعني االنتهاكاتأنها 
بمحاكمة االنتهاكات الجسيمة  فهي تختص دولي، ذي طابعحالة وقوع نزاع مسلح غير في  أما الدولي.للقانون 
 علىج 2ما تنطبق الفقرة ك -، ر1949أغسطس  12في  المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع المبرمة 2للمادة 
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حاالت االضطرابات والتوترات الداخلية  علىتنطبق  فهي ال وبالتالي الدولي،المنازعات المسلحة غير ذات الطابع 
 ذات الطبيعة المماثلة. مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة وغيرها من األعمال 

تواجه المحكمة حيث التي  جنائية الدولية من المشاكل الرئيسيةتعد مشكلة القانون الواجب التطبيق أمام المحكمة الو 
لتبيان  –رأينا في  ،ي لمحكمة العدل الدولية ال يكف ي من النظام األساس 38المادة في  در الواردةن تعداد المصاإ

 ي ساسها مبدأ أعلى يق من المحكمة حيث إنها تختص بالمحاكمة عن جرائم دولية يهيمن القانون الواجب التطب
ها بنص قبل على جرمة ومعاقب لم تكن م ال ماأفع علىأنه ال تجريم وال عقاب  ي يعن والذي هو مبدأ الشرعية 
للجدل أو التأويل قبل  ها بصورة واضحة وغير قابلةعلى تتحدد الجرائم وأركانها والعقاب  ي وقوعها وذلك حت
 المحاكمة عنها. 

المحكمة حينما  هتطبق ي للمحكمة الجنائية الدولية القانون الذ ي األساس من النظام 21ومن أجل ذلك قررت المادة 
للمحكمة  ي المقام األول النظام األساسفي  تطبقو  ها وتختص بالنظر فيها،على تعرض التي  االقضايفي  تفصل

 ي والزمن ي خصوالش ي هذا النظام والمتعلقة بتحديد النطاق الموضوعفي  األحكام الواردة ي ة أالجنائية الدولي
ائم وإجراءات التحقيق وعرض قة بأركان الجر هذا النظام والمتعلفي  الختصاص المحكمة، والقواعد الواردة أيضاً 

 . ي عد واألحكام ذات الصلة بنظر الدعو ونظرها والحكم فيها والقواعد الخاصة باإلثبات وغيرها من القوا  ي الدعو 
ذلك المبادئ في  ، بماالدولي وقواعدهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون المحكمة المعاه الثاني تطبق وفي المقام

اجبة المسلحة. ويقصد باالتفاقيات الدولية الواجبة التطبيق المعاهدات الدولية الو  الدولي للمنازعاتالقانون في  المقررة
ادة الخامسة من هذا النظام، المفي  هاعلى تختص المحكمة بالنظر فيها والمنصوص التي  الجرائم علىالتطبيق 

، وبروتوكوليها 1949أغسطس  12في  حة والمبرمةمثل اتفاقيات جنيف األربع لحماية ضحايا النزاعات المسل
، والعهدين 1948ديسمبر  9في  ها المعتمدةعلى عقاب ، واتفاقية منع جريمة إبادة الجنس وال1977اإلضافيين لعام 

، واالتفاقية الدولية للقضاء 1976عام في  ي واللذين دخال حيز النفاذ القانون 1966الدوليين لحقوق اإلنسان لعام 
ها لعام على والعقاب  ي ، واالتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصر 1965يز لسنة فة أشكال التميكا على

المحكمة مبادئ القانون تنظرها المحكمة كما تطبق التي  ، وغيرها من االتفاقيات الدولية المتعلقة بالجرائم1973
واالتفاقيات الدولية  األساسيالنظام في  قة الواردةالقواعد الساب ي وقواعده أيا كان مصدرها، وذلك إذا لم تكف ي الدول

 المتعلقة بالجرائم والعقوبات الدولية. 
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على لمحكمة أن استقرت ل والتي سبقوز للمحكمة أن تطبق وتأخذ بالتفسيرات القانونية لمبادئ القانون وقواعده، ويج
إلنسان المعترف له بها دوليًا، بيقها مع حقوق اتفسيرها وتطفي  أحكامها السابقة. ولكن تتقيد المحكمة الدوليةفي  ها

الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو  نوع إلىتند أو تمييز يس أي تفرقةوأال يتضمن هذا التفسير 
 أخر. أي سببالثروة أو  االجتماعي أوأو  اإلثني القومي أوأو األصل  يغير السياس السياسي أوالرأي المعتقد أو 

(66). 

                                  
 عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات ( اآلراء الواردة تعبر عن كتابها، وال تعبر بالضرورة66)
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