
 

  



  

 

  



 

 

  

علمددملمددملببددتلحثدددسالبحاعبيددسالبحعليددسل ددملم  لدد ليعددالبحث دد لبح

بال  صسصدددسالبحعلميدددالامدادددسلبح سداديدددال لابحعمددد ل لددد ل   ددد ل

 بحعصسدالبحعلميال يهلابالع  سءلثجاا هليعالمطلبلابا ل

الإدطالقددسملمددملااعلبحجسمعددال ددمل عييدديلا اايدد لبحث دد لبحعلمددمل

لمؤ معبددسلبحعلمددملبح سحدد ح امددالبحمج مددالتقسمدداللليددالبح  ددا ل

ح شددجيالبحطلثددال لدد ل لل2022بح ددسبلثطلثددالبحاعبيددسالبحعليددسل

بحمضددمل ددملع لددالبحث دد لبحعلمددملابحيددعملبحدد لبح مييدديلابالثدداب ل

اباليددداستل دددمل طدددايعلبالث دددس لبح سداديددداللثمدددسلييدددسبتلث طدددايعل

 بح ابديملبحم  لفال.

بملبالب مددستلثثددعبمدلبحاعبيددسالبحعليددسلاع دداللفسء اددسلييددسبتل ددمل

الث  يدالقدساععل لد ل داطيملبحمعع دالبح سداديدال أبي للاباعل لميد

اعثدددطلبحطلثدددالثسحثدددس  يملابحعلمدددسءلا دميدددالمادددسعب اتلبحث  يدددال

 ابحعلميالثمسلييسبتل مل عيييلبحابقالبح سدادم.

 



  

  

  

 

 كلوة السٍد عوٍد كلٍة الحقوق

 الوشرف العام على أعوال الوؤجور 
 

 

 

 

 

 لبحماص لجسمعالعئيسلبحييا

 لبحم  عتلبأل مايلبحايملمس للقصملبحال اعلبألي سذ

 لبأل سض لبحجسمعالمجلسلت ضسءلبحيساع

 ....لابحم سمسالبألح سبل فالمالعيمهلاجمي لثسيمهلل لبأل يبءلبحضيا .....للبحلعيتلبح ضاع

 ....لهللالاع مال ليلتلابحيالت....للثسح يعلصثس لتلطسب

لبحدايمللمدس لقصدملبحال اعل سذبأليلبحماص لجسمعالعئيسلبحييالقث لمملالعيمالمثسعلالثع سيا

للليدال دملبحعليدسلبحاعبيدسالحطلثدالبح سحد لبحطالثملبحمؤ معلاقسئالبدطال لدعلملبحم  عت لبأل ماي

لابح دملحللي ددسلبإلثاب يدالبحعلميدالبألدشدطاليليدلالبطدسعل دمليدأ ملبحدذيلبحمدؤ معلبذبلبح  ا    

لتاابال طدايعلبحد لبحاصدا لاس الحلممليجعيلبح ملابألاابالبحايسئ لش  ل مل ث  لبمل  سا 

ل لدد لبح سداديددالبحاعبيددسالثابقددالبالع  ددسءلبجدد لمددملابحعمدد لد سجس دده لا  يدديملبحعلمددملبحث دد 

ل دعا لش  ل ملطلث دسلد سجسال عضلبج لمملم ساحالابملابإلد سج لابح  لي لبح فليعلمي اى

لمجسالالم  ل ل غطملم  لفالماضا سال ملح عثعلبحث ا لجسءالبدسلامملبح سداديا لبحمعع ا

لبح دسدامل دع ل-بحعدستلبح دسدامل دع )لبحد ال لبح دسدامل دعا لثديملمدسلا اي البح سداديالبحاعبيسا

ل–لبحدددال اعب )للبحاعبيدددالميددد ايسالم  لددد لاشدددملا(لبالديدددسمل  دددا لقدددسدامل دددع ل-بح دددسب

لبحمددادملبح ددسداملماضددا سالثدديملمددسلبحاعبيددسال لدد لا دا ددا(لبحعددسحملبحدداثلاتل–لبحمسجيدد يع

لبأل دداب لاقددسداملبح ددسبلبحددااحملابح ددسداملابال ثددسالبحمعب عددسالاقددسداملبح جددسعيلمابح ددسدا

لبحجددسئملابح دسداملبحدااحملابح دسداملبحايد اعيلبح سداملماضا سالدسقشلمسلامداسلبحش صيا 

لابح ددسداملبالديددسملح  ددا لبحددااحملبح ددسداملبحدد لثسإلضددس البحمددسحم لابح شددعيالبإلابعيلابح ددسدام

لحلمدؤ مع لبحعلميدالبحلجددالقثد لمملبحعلمملبح  ييتلبح لبألث س ل ل ل ضعالاقالبإلديسدم لبحااحم

لبحماضدددا سال اب دددالمعب دددسعلضددداءل دددملا عشدددي اسلبحث دددا ل لددد لب  يدددسعل دددملبال  ددددسءلا دددت

للداملبحد لثسإلضدس الابحفدعا لبحمج مدالث يسعلابحمع ثطالبح سصالبألبميالذبالحل ضسيسلامعسحج اس

 .ا طايعبسلثاسلبالع  سءل ل لبحلليال  عبلبح مل طثي يابحلثسحث ا ليع ثطلمداسلجسدب

 ل

 ل



لبحاعبيددسالثاددذ لطلث دددسلي  صددع للسمدد لاعبيددمل سمدد لد ددسجلحي دداجليددأ ملبحددذيلبحمددؤ معلبددذب

ل يدليطل الحدهلمدمليجدعيليددايلل  ليداليدأ ملابدالبحم ميديع لبحعلميدالبحث دا لاثاذ لبح سداديا

لاب  يدسعلبحم ميديعلبحث دا لا  ايدالحطلث ددسليداابحث  لبحعلميدالبحمجاداابال الصدال لد لبحضاء

لمي اىل ل لبألا لبحث  لاب  يسعل لممل ع لل ل ملبح ال لبحمعبليل ل ل  ص لبح ملبحث ا 

لمددسليعلددسل سدددهلاثسح ددسحملمشددع يات لمددالبحمشددسعليملبحثددس  يمل لددعيتل الحددهلمددملايجددعيلبحلليددا

لجسمعيدال لميالحث ا لبح أييسل بجلمملابح دس سلابح ابعلحلث  ل لمملمد اىليم  لبمليملم

 بحعلميالبح يسعلمجسالالم  ل ل ملعبئاعل لاملبمل ملبح  ا للليالعغثال علسلعصيدا

لم  لفدالثدعبمدل دال لمدمل   ي ادسليجدبلممييعلعيسحالبحعلمملبحث  لثسمل ؤمملألداسلبحجسمعيا 

ل لداملثسحم صدلاالحلطلثدا لبال دعلبح يدتلاياجدهلبح اعيييالبحايئالت ضسءلحليساعلثعضاسلياجه

لابيئس دهلامؤييدس هلحلمج مدالبحفعليدالبح سجدال لثدملبح دملبحجايداعلبألث دس لمدملمجما دالبدس 

لمددملابحمييددالبحماضددا سالمددملثسحمييددالجسمع دددسل ددملبح سداديددالبحاعبيددسالع ددال ددملييدداتلاثمددس

لميد مععبحلحل طداعبالد يجدال  سعلبح ملبحم  لفالبح سداديالحلمشلالالابح  ي يالبحجساع بحمعسحجسا

لبالق صدسايالبح يدسعلمادسبعل دملبحميد معلبح طداعلجدعبءل يد جالابح دملبإلديسديالبح يسعلابقال م

 .لابح  س يالابالج مس يا

ل داجيااتل دملاباليداستلبحطلثدالحداىلبحث  يدالبحجابددبل طدايعلبحد لتيضسلياا لبحمؤ معلبذبلبم

لبحث  يدالد سجدس اتلح لداملابالطدسعي لبحعيدسئ لل سثدالتيدلابل لد لإيجسثيدسليددعلسلبحدذيلثسحشل 

 .للابالطسعي لبحعيسئ لإطسعل ملجايالبالمسلثل لبح سداديالبحمل ثسالع ال ملا ياتلم مييع

للس ددالبلمددس لبجدد لمددملبيدد  دسئيالجادداالبح سحدد لبحطالثددملحلمددؤ معلبح  ضدديعيالبحلجدددالثددذحالح ددا

لا ددملقسم ددهبلم طلثددسالإدجددس لبجدد لمددملميدد معلثشددل لا ملددالثسدع ددسا لبح سصددالباليدد عابابا

لبمل ددملبالمد لي دداابتلد د لل ليددالبحجميدالا مد لام ابصدد لميد معلاثعمدد لبيد  دسئيالادعا 

ل ييعلبح ملبحعلميالبحغسيسالاي   لللي دسلثسيتليلي لبحذيلثسحمي اىلبحمؤ معلبذبلد سجسال لام

لمدملبحعمد لمدملم ابصدلالمعب د لمدالما دال لد لبأل دعىلبدملبحعلميدالبحلجدالالسدالح   ي اس 

لال  يدسعلبحمدس يدالمعدسييعلب  يدسبلحاعجسال لميالمعسييعلااضالا  ييماسلبحث ا لاعبيالبج 

لبحث دا ل لد ل لد لبحمشدع يملحليساعللثيعبلااعبلبدس لالسمل م سلابألل عل اب البألل علبحث ا 

 لسلبحداسئياصيغ ال ملاب عبجاسلبحث ا ل ل لب ابال ل لابشعب اتلبحطلثالمال ابصلاتل ال لمم

لبحعلمدملبحم فد لحادذ لبحعب ملبحماص لجسمعالعئيسلحلييالابح  ايعلبحم ثالثاب علد  اتلا  سمسمل

 .جسمع دسل ملبحعطععلبإلثاب يالحلمييععلابحاب ت

 لبحعلمملحلمؤ معلبح  ضيعيالبحلجدالات ضسءلعئيسلابحيساعلحلييابالابحم ثالبح  ايعلال 

 .ابحطيثالسعلابحمثلحجااابتلبحعليس لبحاعبيسالحطلثالالبح سح لبحطالثم

 ...لابح  ايعلبحشلعلاجيي لبحمااعلاب ع....للبحث  يالبألاعب ل ملبحمشسعليملبحطلثالاحجميا

 لابح  ايعلبحم ثالالبال  عبتل سحبلبأل يبءلا ضاعدسلضيا دسلاحل 

 لاع سي هلهللالث فالجميعسلات اب ملإ ا ملاام ت

 ...اثعلس هلهللالاع مال ليلتلابحيالت

 

 ساعد الدكحوراالسحاذ الو

 وسام نعوث ابراهٍن السعدي

 عوٍد كلٍة الحقوق

 الوشرف العام على أعوال الوؤجور



  
  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ..لبحم  عتلعمضسمل ل .لا.تلبح  ا للليال ميالمم  لبحييا

لبحيالت للبال يبءلطلث دس للبحلعبتلبح ضاع للبحم  عميملبح  ا للليالمجلسلب ضسءلبحيساعل

 لاثعلس هلهللالاع مال ليلت

لمثسشعلاثسشعب لبحم  عتلبال مايلبحايمللمس لقصم.لا.لتلبحماص لجسمعالعئيسلبحييالثع سيا

لبذبل دطل  للبحم  عتلبحيعايلايستلبحال اعلبحميس الثسالي سذلم م لالبح  ا للليال مساعلمم

ل ع  ملبحعلمملثسحث  )للشعسعل  ا للبحعليسلبحاعبيسالحطلثالبح سح لبحعلمملبحمؤ معلب مس لبحيات

 (ل.لبالمت

لقساععلاث  يال لمياللاباعل ل ل ملييسبت لللفسء اسلاع البحعليسلبحاعبيسالثثعبمدلبالب مستلبم

لبحعلميالماسعب اتلا دميالابحعلمسءلثسحثس  يملبحطلثالاعثطلبح سداديالبحمعع ال عييخل ل 

 .لبحم  لفالبح ابديمل طايعل ملييسبتلثمس للياابحث  

ل  سلملابح م للبحم مييعلثث ا لتلبحعلميال طاب لتلباح ل  طاملبحياتلبد تلبسلبال يبءلطالثدس

لبح سداملبالبح سبلبح سداملصعيال ل ليابء للبح اي البح سداديالابال جسبسالبح طاعبالب ع

لبح مييلبح ل يهل يعاملابد تلبحعلمملبحلعدفس لببذلحلتلمثسع ل لبالديسمل  ا لقسداملبالبحعست

لابحم  ع سالبح اصيسالمملثمجما البحاعبيمل سملتلا   مام للبحم دا الثث ا لتلابالثاب 

 .ل عسح لهللالشسءلبملبحعململبح طثي لبح لطعي اسلي س ذلابح ملبث س لتلمملبحمدث  ا

لايستلبحال اعلبح  ا للليال ميالحييابلبحعلمملبحلعدفس لبذبلعب ملبح ل اجهلبملالثالشلعلللما

لل لمدسل لهلابجا دسلبح ملبحصعسبلا ذحي  للحميسدا دسلجاابليا علحتلبحذي للبحم  عتلبحيعاي

 .لابال  عبتلابح  ايعلبحشلع

لبحذيم.للابح دسءلبحشلعلل ل ي    للبح  ضيعيالبحلجدالب ضسءلبحيساعلمملثذحاللثيععلجااا

لبلسمليابء للبحثايالبحصاععلثاذ لاب عبجهلبحمؤ معلحاذبلال ابابلبج لمملاداسعبلحياللبل ملا

لجاابليا علحتلبحذيلبحم  عتلبحاحيممل سمعلجيسا.لا.لتلثعئسيالبحعلميالبحلجدالصعيال ل لذح 

ل لممل  ييتلبح لبحمشسعلالبحث ا ل ضعالبذ.للابح  ايعلبحشلعلل لمدسل لهلبحمؤ معلبذبلحا ت

لبحلجدالصعيال ل لبا.لحلمشسعلال عش لبملقث لبحعلميالجدابحللب ضسءلبحيساعلقث لمملاقي 

لابح دسءلبحشلعلل لمدسل للت لبحمجس لبذبل مللثيععلجااابليذحالبح م للبح  ديالابحلجدالبح  ضيعيا

 .لاثعلس هلهللالاع مال ليلتلابحيالت.لبحعلمملبحث  لحمييععل امال طسءلتلاابتلام ت ل

 الححضٍرٌة اللجنة رئٍس السٍد كلوة

 الصراف فوزي هحوود جٍواء. د. ا
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 دٚر االُِ املرحذج يف احلذ ِٓ اجلرائُ اٌط١ربا١ٔح
 ٚضاَ ٔؼّد اٌطؼذٞد. أ.َ.     خضر طارق فرحاٌطاٌة 

                                                      

 ح ـاملمذِ
ة والحاسبات واإلنترنت فً مختلؾ مجاالت الحٌاة ، بل إننا نعٌش فً عصر التقنٌ

أصبح استخدامها ضرورة ال ؼنى عنها فً جمٌع القطاعات الحكومٌة والخاص فً تبادل 

المعلومات وتقدٌم الخدمات و مواكبة للتطور الهائل فً مجال االتصاالت وأنظمة المعلومات. 

جتمعات من الواقع الفعلً المادي إلى ومع هذا االنفتاح ودخول العصر الرقمً وانتقال الم

الواقع السٌبرانً أصبحنا نشاهد ظهور الجرائم السٌبرانٌة وتعدٌها على الفرد والمجتمع بشكل 

 ملحوظ ومتزاٌد.

 اهمٌة البحث:

وان اهتمام االمم المتحدة بالجرائم السٌبرانٌة بسبب ادارك المجتمع الدولً خطورة هذه الجرائم 

رتب على ارتكابها جدا كبٌرة مثل )السٌطرة على السدود و المطارات و وان االثار التً تت

 االسلحة النووٌة الخ( .

فً الوقت الحالً هذه الجرائم التعتبر من الجرائم التً تهدد السلم و االمن الدولً وكما نعلم ان 

لجرائم مجلس االمن هو الذي ٌحافظ على السلم و االمن الدولً ، ومع التطور فً ارتكاب هذه ا

من الممكن ان نبلحظ تدخل مجلس االمن فً هذه الجرائم و اصدار قرارات من اجل الحد من 

 هذه الجرائم .

ونبلحظ ان القرارات التً صدرت من االمم المتحدة هً صادرة من الجمعٌة العامة والتً 

ارات قراراتها ؼٌر ملزمة ،واقترح من االن ان ٌتدخل مجلس االمن فً هذه الجرائم الن قر

 مجلس االمن ملزمة للجمٌع 

 منهجٌة البحث:

تناول البحث هذا الموضوع من خبلل مبحثٌن . المبحث االول حول االطار المفاهٌمً للجرائم 

السٌبرانٌة و المبحث الثانً حول االمم المتحدة و دورها فً الحد من الجرائم السٌبرانٌة 

والذي تضمن الؽاء أي مبلذات  9>/;; واصدار اهم القرارات من الجمعٌة العامة قرار رقم

والذي ٌشجع  6>/711أمنة لكل من ٌستخدم التكنولوجٌا بصورة ؼٌر صحٌحة ، قرار رقم 

على التعاون من اجل مكافحة الجرائم السٌبرانٌة . واٌضا تم ابرام معاهدة بودابست والتً تعتبر 

 ام شارة الحماٌة.من اهم المعاهدات حول الجرائم السٌبرانٌة .المطلب الثالث نظ
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 املربراخ اجلذ٠ذج ٌٍرذاخً ٚأشر٘ا

 أ.د. حمّذ ٠ٛٔص اٌصائغ        فرحٟ                 اٌطاٌة ٠ٛضف
                                                     

 املطرخٍص
ة ان ممارسة الدولة لحقوقها لٌس مستثنٌاً من كل قٌد فكل حق ٌقابله التزام ، وممارس

الدولة لحقوقها ٌقابلها التزامات، علٌها أن تحترمها ، ومن التزاماتها عدم االضرار بالؽٌر، كما 

ان اساءة استعمالها لحقوقها قد ٌكون فٌه ضرر بدولة أخرى، وعندئذ ٌحق لتلك الدولة التدخل، 

فً شإون دولة إذا لم تكن الوسائل السلمٌة بؤشكالها المختلفة مجدٌة فً ذلك. إذا ما تدخلت دولة 

أخرى ٌجب التفرقة بٌن حالة ما إذا كان التدخل مشروعاً أم ؼٌر مشروع ، فبل ٌجوز التدخل 

من قبل دولة ثالثة  إذا ما كان التدخل األول تدخبلً  مشروعاً ، وٌجوز التدخل إذا كان هناك 

 أضرار بمصالح الدولة المتدخلة ، أو اضرار للصالح العام لجماعة الدول . 

رى البعض من الفقهاء والشراح جواز التدخل  دفاعاً عن االنسانٌة فً حاالت اذ ٌ

االضطهاد التً تمس حقوق االقلٌات فً دولة ما ، وان االعتداء على حٌاتهم وحرٌاتهم 

وحقوقهم هو اخبلل بقواعد القانون الدولً ومبادئ االنسانٌة ، وبالمقابل هناك من  ٌرى بان هذا 

ٌستند على أساس قانونً ، ومع ذلك من الجائز التدخل للحماٌة االنسانٌة. الشكل من التدخل ال 

اذ ان للدول الحق فً حماٌة رعاٌاها فً الدول االخرى و انها مكفلة بذلك إذا ما كان قانونها 

ولكن تدخل الدولة لحماٌة مصالح وحقوق  -وهو حالة أؼلب الدول -الداخلً ٌلزمها بذلك 

 ل قٌد .رعاٌاها ؼٌر مطلقة من ك

وباعتبار ان الدول تمتلك  نظماً قانونٌة ، فبل ٌجوز التدخل اال اذا كانت تلك النظم 

القانونٌة ؼٌر كافٌة لحماٌة رعاٌا الدول االخرى وأمنهم ومصالحهم ، فً حالة خرق حقوق 

االجانب وعدم الحفاظ على أمنهم كبقٌة المواطنٌن ، أو تعرضهم العتداءات ؼٌر مشروعة، 

 حق للدول أن تتدخل لحماٌة حقوق ومصالح وأمن رعاٌاها. عندئذ ٌ

ظاهرة التدخل الدولً ظاهرة لٌست بالجدٌدة أو الحدٌثة على صعٌد العبلقات الدولٌة، 

ولكنها أصبحت بارزة ومتمٌزة بصورة كبٌرة خاصة فً الفترة الموالٌة لنهاٌة الحرب الباردة 

الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، إذ نتج عن سقوط  وبروز النظام الدولً الجدٌد الذي تهٌمن علٌه

وانهٌار النظام االشتراكً وتفشً الصراعات الداخلٌة فً الكثٌر من الدول، مما أدى إلى انتشار 

العدٌد من الحروب والصراعات الداخلٌة واإلقلٌمٌة، وخاصة ما ٌتعلق بالعرقٌات، وهذا الوضع 

تدخل لحماٌة هذه األقلٌات تحت مسوؼات حماٌة فرض على الدول والمنظمات الدولٌة مبرر ال

حقوق اإلنسان وحماٌة األقلٌات وتقدٌم المساعدات اإلنسانٌة، ومما ساعد على ذلك سعً الدول 

 الرأسمالٌة إلى نشر القٌم الؽربٌة والفلسفة الرأسمالٌة. 

ها وان التدخل ظهر كقٌد ٌحد من حقوق الدولة فً ممارسة سٌادتها وفقا لما حدده ل

القانون الدولً من حقوق وواجبات ، وان حق الدولة فً الحرٌة من الحقوق االساسٌة وذلك فً 

كونها تستطٌع التصرؾ فً شإونها بمحض ارادتها كون ان تخضع االرادة دولة اخرى ، واننا 
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نجد أن حق الدولة فً حرٌتها فً التصرؾ وخاصة فً ممارستها لسٌادتها ٌخضع لعدة قٌود 

لك القٌود التدخل الدولً والذي ٌنظر إلٌه على أنه ٌتنافى مع احترام استقبلل الدولة ومن ضمن ت

 وسٌادتها.

واننا فً بحثنا هذا قد اخذنا بالمبررات الجدٌدة للتدخل وهً: التدخل من اجل تحقٌق 

االمن اإلنسانً )حفظ السلم واالمن الدولٌٌن(، والتدخل من اجل نشر وتحقٌق الدٌمقراطٌة، 

تدخل من اجل المساعدات اإلنسانٌة، والتدخل من اجل حماٌة حقوق االنسان واالقلٌات، وال

 والتدخل من اجل مكافحة اإلرهاب، فهذه مبررات وصور حدٌثة للتدخل فً الوقت الحاضر.

 

 النتائج : 

التدخل الدولً وسٌلة لجؤ إلٌها منذ القدم، ألنه لم ٌتم التوصل إلى تعرٌؾ جامع مانع  -7

، وذلك بسبب اإلٌدٌولوجٌات التً ٌنتمً إلٌها الفقهاء واألساتذة، وإلى مصالح الدول وموحد

 الكبرى ألجل عدم قطع الطرٌق علٌها فً أي تصرؾ ٌمكن أن ٌعتبر تدخل . 

ان مع تتطور العبلقات الدولٌة فانة تتطور مضمون مبدا التدخل فً الشإون الداخلٌة للدول  -8

 اصابت واثرت على مفهوم السٌادة .وبذلك فقد انعكست متؽٌرات 

لقد اصبحت حقوق االنسان من ضمن االلتزامات الدولٌة، وانها قد خرجت من التنظٌم  -9

الداخلً للدول والذي كان سابقا ٌمنع الدول والمنظمات الدولٌة من الرقابة بحجة مبدا عدم 

 التدخل، اذن اصبح التدخل من اجل مسالة حقوق االنسان امر مهم . 

 ان نظرٌة التدخل الدولً إلحبلل الدٌمقراطٌة نظرٌة حدٌثة فً القانون الدولً.  -:

ان حماٌة حقوق االنسان بفعل المفاهٌم القانونٌة المعاصرة التً تبتها االمم المتحدة قد  -;

جعلت هذه الحقوق مسالة دولٌة ال تقتصر على االختصاص الداخلً للدول و ٌعتمد ذلك 

 تبارات التً تستند الى فكرة المصلحة الدولٌة.على مجموعة من االع

 التوصٌات: 

ضرورة احترام مبدا سٌادة الدول بالرؼم من التطورات التً طرأت على مبدا عدم التدخل  -7

 فً الشإون الداخلٌة الدولٌة. 

ٌجب على الدول والمنظمات اإلنسانٌة والجهات األخرى المقدمة للمساعدات اإلنسانٌة   -8

حصول على موافقة الدولة المعنٌة قبل تقدٌم تلك المساعدات احترامـا "لـسٌادتها" الـسعً لل

 وامتثـاال لقرارات األمم المتحدة المتعلقة بذلك. 

ٌجب ان ٌكون تقدٌم المساعدات االنسانٌة والتدخل من اجل ذلك فً اي نزاع مسلح مبنـً  -9

تلك المساعدات بشكل نزٌه الى علـى احتـرام المبـادئ اإلنسانٌة والتً تقتضً تقدٌم 

المدنٌٌن المحتاجٌن وفق معٌـار الحاجة ودون تمٌٌز بٌن أصولهم او معتقداتهم او توجهاتهم 

 السٌاسٌة او ؼٌرها.

ٌجب ان ٌكون التدخل اخر الحلول او الخٌارات المتاحة و اي انه ال ٌتم اللجوء الٌه اال  -:

 اعً السٌادة الداخلٌة للدول المعنٌة بالتدخل. عندما تستنفذ كافة الوسائل االخرى التً تر

عدم التوسع فً مفهوم االمن والسلم الدولٌٌن لٌشمل احبلل الدٌمقراطٌة باعتبار ان   -;

القضاٌا المتعلقة بالدٌمقراطٌة من المسائل التً تدخل فً الشإون الداخلٌة للدول والتً ال 

 .ٌة كما نص علٌها مٌثاق االمم المتحدةٌمكن ان تتخلى عنها ألنها تتعلق بسٌادتها الوطن
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 اٌرٕظ١ُ اٌمأٟٛٔ ٌٍؼض٠ٛح اٌربملا١ٔح 

 أ.د. ض١فاْ تاوراد ١ِطرٚب   اٌثاحس ٔٛاف ِٙذٞ احلّذٟٚٔ  

 املطرخٍص
البرلمان مإسسة دستورٌة مختصة بتشرٌع القوانٌن داخل الدولة ، تضم مجموعة من 

ة وٌتم اختٌارهم بطرق مختلفة من تعٌٌن االفراد ٌمارسون سلطتهم من خبلل هذه المإسس

 وانتخاب ووراثة واكثر الطرق الدٌمقراطٌة الختٌارهم هً االنتخاب. 

وقد ٌمنح القانون بعض االمتٌازات ألعضاء البرلمان ال بذاتهم ولكن بمراكزهم ما ٌعنً 

تمتع بهـا بالضرورة أن هذه االمتٌازات تنتهً بانتهاء مهامهم، وعلٌه فإن االمتٌازات التً ٌ

عضو مجلـس النـواب تزول تلقائٌاً بانتهاء العضوٌة فً المجلس، وذهــب دستور العراق لسنة 

إلى أن عضو مجلس النواب ٌتمتع بحقـوق العضوٌة من تارٌخ المصادقة على نتائج  ;866

 االنتخابات وٌباشر العضـو مـهـامـه بعـد أداء الٌمٌن الدستورٌة دون التوقؾ على التحقق من

صحة عضوٌته، وأن هذه الحقوق تستمر طوال مدة نٌابة العضو، وتنتهً بانتهاء أو زوال صفة 

 العضوٌة، سواء أكان االنتهاء عادٌاً أم استثنائٌا.

الطرٌق العادي النتهاء العضوٌة فً البرلمانات ٌتمثل بانتهاء مدة دورة مجلس، وقد  

لمجالس، فبعضـها قضـت بـؤن تكـون مـدتها اختلفت األحكام الدستورٌة فً تؤقٌـت مـدة هـذه ا

سنتٌن وبعضـهـا حـددتها بـؤربع سنوات، وهناك من مٌز بٌن المجلسٌن فً عمر الدورة 

 االنتخابٌة. 

اما نهاٌة البرلمان بالطرق االستثنائٌة فهو انتهاء عضوٌة النائب فً المجلس قبل انتهاء 

(لسنة >ستبدال أعضاء مجلس النـواب رقم )( من قانون ا7والٌة المجلس، وقد تضمنت المادة)

حاالت انتهاء العضوٌة فً مجلس النواب قبل  8661 61(لسنة 4:المعدل بقانون رقم ) >866

انتهاء مدته وهً تبوء عضـو المجلس لمنصب رسمً او فقدان شروط العضوٌة. او االستقالة 

 اة. او االقالة او صدور حكم قضائً. واخٌراً االصابة بمرض أو الوف

من خبلل االطبلع والمتابعة الحظنا ان العدٌد من حاالت فقدان العضوٌة فً مجلس 

النواب العراقً لم ٌراعى فٌها تطبٌق القانون، خصوصا موضوع ؼٌاب وتؽٌب االعضاء، وان 

 هذا الموضوع بالتحدٌد تحكمه االهواء السٌاسٌة واالوضاع الحزبٌة. 

ر او فً القوانٌن االخرى ما هً اآلثار المترتبة ولم ٌعالج المشرع العراقً فً الدستو

على عضو مجلس النواب بعد اسقاط عضوٌته، وهل باإلمكان اعادة ترشٌحه فً الدورات 

البلحقة من عدمه. ونظرا ألهمٌة موضوع الحصول على العضوٌة وانتهاءها فً البرلمانات 

انات والتنظٌم القانونً لها تطرقنا فً هذا البحث الى العضوٌة فً هذه المجالس او البرلم

وطرق انتهاء هذه العضوٌة، من خبلل البحث فً اإلطار القانونً لعضوٌة البرلمان والتعرٌؾ 

 بعضوٌة البرلمان وطرق انتهاء هذه العضوٌة.
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 املصٍحح املؼرربج يف جرميح اإلتادج اجلّاػ١ح   

 اجلٕائٟ( )دراضح يف ضٛء أحىاَ اٌمأْٛ اٌذٚيل
 اٌطاٌة حمّذ خاٌذ اترا١ُ٘                 د. ا٠اد ٠ٛٔص اٌصمٍٟ

                                                      

 املطرخٍص
الحمد هلل والصبلة والسبلم على أشرؾ الخلق سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد 

،،، 

ي من اشد الجرائم خطورة ضد البشر ، اذ انها ُتعد الجرائم الدولٌة الماسة بالجنس البشر

تنطوي على مساس بحٌاة شخص أو مجموعة من االشخاص أو بحرٌتهم أو حقوقهم أو أدمٌتهم 

 ، وتشكل تلك الجرائم فً مجموعها ما ٌطلق علٌه الجرائم ضد االنسانٌة.

ثناٌاها تتمحور هذه الدراسة فً بعض التساإالت التالٌة التً ستتم اإلجابة عنها فً 

 -ومنها اآلتً:

 . التعرٌؾ بجرٌمة اإلبادة الجماعٌة وما هو مفهومها القانونً؟7

 . مدى تجرٌم قواعد القانون الدولً الجنائً لجمٌع أنواع جرائم اإلبادة الجماعٌة؟ 8

 . ما هً األركان التً ترتكز علٌها جرٌمة اإلبادة الجماعٌة ؟9

التً طرأت على مفهوم جرٌمة اإلبادة الجماعٌة مقارنة  . تتتبع التطورات القانونٌة المعاصرة:

 ؟ 74:١بالمفهوم الذي عرفته وحددته اتفاقٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة لعام 

تنبع أهمٌـة هـذا البحـث مـن محاولة التعرؾ على أنواع جرٌمة اإلبـادة الجماعٌة 

الجرٌمة وتمٌٌزهـا عـن بقٌـة وتؤصٌل التجرٌم الدولً لها وكذلك محاولة تحدٌد أركان هذه 

الجرائم بهدؾ جعل هذه الجوانب أكثر وضوحاً، بما ٌعٌن الدارسٌن والعاملٌن فً مجال القانون 

الدولً الجنائً على تحدٌد خصوصٌة جرٌمة اإلبادة الجماعٌة وتمٌٌزهـا وتسهٌل الفصل بٌنها 

 وبٌن ما ٌرتكب من جرائم أخرى مشابهة لها.

اهر بٌن أركـان جرٌمة اإلبادة بؤنواعها واألفعال المكونة لها مع ونظراً للتداخل الظ

الجرائم الدولٌة األخرى مثل الجرائم ضد اإلنسانٌة وجرائم الحرب، فإنه ٌصبح من الضروري 

دراسة جرٌمة اإلبادة الجماعٌة بخصوصٌة وعن كثب؛ للتعرؾ على األفعـال المكونة لها 

صل فً عالمنا مـن جـرائم دولٌـة وإعطائها المسمى وأركانها، مما ٌفٌد فً تكٌٌؾ ما ٌح

المناسب، ولؽرض تؽطٌة موضوع بحثنا الموسوم بـ )المصلحة المعتبرة فً جرٌمة اإلبادة 

الجماعٌة( فقد انتظم فً مقدمة وثبلث مباحث وخاتمة توصلنا فٌها الى أهم االستنتاجات التً 

لمقترحات المتواضعة التً قد تعزز توضٌح استشفٌناها من هذه الدراسة وكذلك تقدمنا ببعض ا

 موضوع البحث ومن ابرز االستنتاجات التً توصلنا الٌها من خبلل بحثنا هً اآلتً:

تعتبر الجرائم الدولٌة الماسة بالجنس البشري من أشد الجرائم خطورة ضد البشرٌة ألنها  .7
حرٌتهم تتضمن المساس بحٌاة شخص أو مجموعة أشخاص، أو السكان المدنٌٌن فً 

 وحقوقهم وأدمٌتهم، وتشكل فً مجموعها جرائم ضد اإلنسانٌة.
تضم أركان جرٌمة اإلبادة الركن المادي )القتل وإلحاق الضرر وإخضاع جماعات وشعوب  .8

لظروؾ معٌشٌة صعبة بقصد إهبلكها وتدمٌرها الفعلً أو الجزئً(، كذلك الركن المعنوي 
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علم وإدراك بما ٌقوم به وال ٌرتدع حتى أي توفر قصد الجانً بارتكاب جناٌته على 
الوصول لؽاٌته. أما الركن الدولً لجرٌمة اإلبادة عندما تكون الجرٌمة بتوجٌه من حكام أو 
من فئات لدٌها السلطة ضد فئات اجتماعٌة أو عرقٌة أو دٌنٌة معٌنة؛ وتستمد هذه الجرٌمة 

 صفتها الدولٌة اثر انتهاكها لمصلحة دولٌة اساسٌة.
المحاكم الخاصة التً أنشئت بعد الحربٌن العالمٌتٌن األولى والثانٌة فً كل من تعد  .9

"نورمبرغ وطوكٌو أول الطرق نحو تحقٌق عدالة دولٌة جنائٌة ولو حتى نسبٌة مـن خبلل 
 محاكمة مجرمً الحرب عن أفعالهم التً كانت تعد من أخطر الجرائم بحـق البشرٌة.

إال أنها  74:١اتفاقٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة لسنة  بالرؼم من التوقٌع والتصدٌق على .:
 لم تإدي أهدافها فً الردع عن ارتكاب أبشع الجرائم البشرٌة. 

الجرائم التً حدثت فً كل من ٌوؼسبلفٌا السابقة ورواندا وما تبعهـا مـن إنشاء محاكم  .;
ً تظافر الجهود نحو جنائٌة مإقتة لمحاكمة مجرمً الحرب عن أفعالهم كان له أكبر األثر ف

الذي دخل   744١إنشاء المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمـة بموجب نظام روما األساسً لعـام 
والذي وقع وصـادق علٌه معظم الدول كدلٌل على رؼبـة الـدول فً  8668حٌز النفاذ سنة 

جتمع الدولً تحقٌق عدالـة دولٌة جنائً تفوق  التوقعات؛ ذلك ألنها تمثل تتوٌجاً لجهود الم
مـن أجـل الوصـول الى هٌئة قضائٌة دولٌة جنائٌة دائمة ومستقلة، وكان لهذا األمر اثر 
ل له نفسه االستهانة بؤرواح بنو البشر وبحرٌاتهم وحقوقهم  واضح  فً معاقبة كل من ُتسوُّ
األساسٌة، حٌث تمثل هذه المحكمة اهم وأحدث ما توصل الٌه المجتمع الدولً فً مجال 

فحة الجرائم الدولٌة وخاصًة جرٌمة اإلبادة الجماعٌة التً تعد فً مقدمة الجرائم مكا
 .744١الخطٌرة التً نص علٌها نظام روما  لعام 

 المقترحات: 

لقد مر أكثر من سبعون عاماً على اتفاقٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة ولهذه اللحظة لم ٌتم  .7
التفاقٌـة بـالرؼم من أن المادة السادسة تعدٌل أو إضافة أي نصوص جدٌدة ضمن هذه ا

عشر منها نصت على أنه ألي طرؾ فً االتفاقٌـة حـق طلب تنقٌح هذه االتفاقٌة، وعلٌه 
تقترح الدراسة   بتعدٌل وتنقٌح نصوص هذه االتفاقٌة بحٌث تتناسب مع التطور فً مجال 

 حقوق اإلنسان وحرٌاتهم االساسٌة.
اسً واتفاقٌة منع جرٌمة اإلبادة الجماعٌة نجد أن معظم إذا نظرنا إلى نظام روما األس .8

هـً نفسها فً االتفاقٌة، لذا  744١النصوص الموجودة فً نظام روما األساسً لعـام 
 .744١فتقترح الدراسة  بـدمج اتفاقٌة منع جرٌمة اإلبـادة ضمن نظام روما األساسً لعام 

ن نظامها األساسً من تقنٌن للجرائم الدولٌة ٌرى الباحث أن المحكمة الجنائٌة الدولٌة وما تضم

وخصوصاً جرٌمة اإلبادة الجماعٌة ٌجب أن تكون مستقلة بمعنى أن ال تكـون مسٌرة فً اتخاذ 

قراراتها، وعلٌه تقترح الدراسة بوجوب وجود ذراع تنفٌـذي خـاص بها ؼٌر مجلس األمـن 

ٌُسٌرها وفوق أهوائه وطموحاتـه.  الـذي 
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 ج االضريج يف اٌمأْٛ اٌذٚيل االٔطأِٟروس املرأ

 اٌطاٌة فٕار طارق ٠اضني حمّذ         أ.د. حمّذ ٠ٛٔص اٌصائغ
                                                          

 املطرخٍص
اسهم القانون الدولً لحقوق االنسان فً معالجة مسؤلة العنؾ ضد المرأة، واتخذ التدابٌر 

صدي لهذه الظاهرة من خبلل االلٌات التعاهدٌة المنبثقة من تلك االتفاقٌات والمواثٌق الكافٌة للت

الدولٌة التً تعمل على مراقبة الدول فً مدى تنفٌذ التزاماتها . وقد صنؾ القانون الدولً 

االنسانً فً مفهومه للنساء، بان النساء اما ان ٌكن نساء مقاتبلت او نساء ؼٌر مقاتبلت )اي 

دنٌات( . وفً كلتا الحالتٌن وّفر قواعد قانونٌة تحمٌهن من جرائم العنؾ اثناء النزاعات نساء م

المسلحة وهو ما ٌتّعرض الٌه هذا البحث عبر سن وتشرٌع قوانٌن جدٌدة تحمً النساء من 

مظاهر التعدي والعنؾ الؽٌر مبرر ضدها من قبل من ٌحاول انتهاك كرامتها االنسانٌة، سواء 

 او خارجها متمثبل ذلك بحماٌتها من قبل الدولة فً حالة السلم او الحرب . داخل اسرتها

 المقدمة

تتّعرض النساء فً أوقات الحروب والنزاعات المسلّحة الى كثٌٍر من المخاطر، فهً 

عرضة لشتى أشكال القتل والعنؾ الجنسً. كما أنهن ٌفتقرن الى سبل البقاء االساسٌة والرعاٌة 

طبٌعتهن كفئاٍت أضعؾ بصورٍة أكثر من ؼٌرهم. لذلك تحتاج هذه الفئات  الصحٌة، وذلك بسبب

الى حماٌٍة خاصة تفضٌلٌة، تجنبهن التّعرض للمعاملة السٌئة أو القاسٌة من قبل من ٌقعن فً 

قبضتهن، وهذه الحماٌة ٌمنحها القانون الدولً االنسانً، حماًٌة عامة للنساء، بصفتهن جزء من 

ذٌن ٌتوجب تجنبهن أضرار الحرب، وكذلك توفٌر حماٌة خاصة تتناسب االشخاص المدنٌٌن ال

ٌّزهن عن ؼٌرهم  من المدنٌٌن.  والسمات الفارقة التً تم

عرّفت البشرٌة نظام االسر منذ قدٌم العصور، وكانت الؽاٌة منه اضعاؾ القدرة 

و ال ٌشّكل البشرٌة للعدو، وكّفه عن مواصلة الحرب، فطالما كان االسٌر فً قبضة أسره، فه

 علٌه خطراً، وٌساعد وجوده لدٌه على استؽبلله فً الدعاٌة الحربٌة.

تناولت الشرٌعة االسبلمٌة، كٌفٌة معاملة االسرى واحترام ادمٌتهم، وكرامتهم الى ان 

ٌتقرر مصٌرهم بالفداء او مبادلتهم بؤسرى المسلمٌن . فمنذ ان ال زمت الحرب حٌاة االنسان منذ 

ٌاة المجتمع منذ ظهور الدولة، أضحت هذه الظاهرة تتصؾ بالقسوة نشؤته، وصاحبت ح

والمنهجٌة، مما جعل هدؾ الخصوم القضاء على اعدائهم دون تمٌٌز. فوفقاً للتطور القانونً 

، ثم 7461الدولً فً اضفاء الحماٌة، والتوسع فً مفاهٌمها، فقد ظهر ذلك فً اتفاقٌة الهاي 

 .7411لبروتوكولٌن االضافٌٌن الملحقٌن لعام ، وحتى ا74:4اتفاقٌة جنٌؾ لعام 

بالنسبة الى النساء المدنٌات ذوات الحاالت الخاصة كالنساء الحوامل والمرضعات 

( سنوات، ٌتطلب القانون الدولً االنسانً منحهن 1وأمهات االطفال الذٌن تقل اعمارهم عن )

 لعملٌات العدائٌة.حماٌة خاصة ورعاٌة متمٌزة طٌلة الوقت للواتً لم ٌشتركن فً ا

أما فٌما ٌتعلق بالنساء المشتركات بصورٍة مباشرة فً العملٌات العدائٌة، فٌخرجن عن 

وضعهن من نطاق المعالجة، مع التؤكٌد على ان القانون الدولً االنسانً، كفل لهن حماٌة 
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قل خاصة، ومعاملة متمٌزة تتبلءم مع مقتضى احوالهن كجرٌحات او مرضى او اسٌرات، وفً ا

 االحوال ٌجب ان ٌحصلن على معاملة مساوٌة للمعاملة التً ٌتلقاها الرجال.

 

 

  

 أهمٌة البحث:

تؤتً االهمٌة الموضوعٌة للبحث وهً مركز النساء وتنظٌم حالتهن فً ظل التنظٌم 

 القانونً الدولً أثناء النزاعات، مع ضرورة تطبٌق مبادئ القانون الدولً االنسانً لهن. 

 بحث:إشكالٌة ال

تمٌٌز المرأة االسٌرة لٌس من لكونها من الفئة الضعٌفة وحسب، بل لوضعها الخاص 

الذي ٌتطلب معاملة خاصة عن الرجال )المعاملة التفضٌلٌة( للمرأة االسٌرة، بالرؼم من 

 مشاركتها المباشرة باألعمال القتالٌة(. 

 

 منهجٌة البحث:

أولهما المنهج التحلٌلً لتحلٌل  اعتمد الباحث فً كتابة هذا البحث على منهجٌن،

النصوص القانونٌة لحماٌة االسٌر، والوقوؾ على اوجه القصور التً تتخللها. وثانٌهما المنهج 

التطبٌقً من خبلل التطبٌقات العملٌة لآللٌات الرقابٌة، والمحاكم القضائٌة والمحاكم الجنائٌة فً 

 حالة انتهاك الحماٌة المقررة للنساء االسٌرات . 

 

 هٌكلٌة البحث:

تؤلفت هٌكلٌة الموضوع من مبحثٌن مع خاتمة بؤهم النتائج التً توصل الٌها البحث. 

تناول المبحث االول موضوع: "تطور حماٌة النساء ضد أعمال العنؾ"، ما تتّعرض الٌه النساء 

د فً اوقات السلم الى أشكاٍل عدٌدة من العنؾ مثل العنؾ الجّسدي والنفسً ال مبرر له. وق

ارتؤت الباحثة تقسٌمه الى مطلبٌن أساسٌٌن، أولهما اختص بـ:" مكانة المرأة فً الحضارات 

القدٌمة واالدٌان السماوٌة"، وثانٌهما تناول: " آلٌات حماٌة المرأة من العنؾ فً ضوء القانون 

عن الدولً لحقوق االنسان ". فٌما رّكز المبحث الثانً على:" التمٌٌز بٌن النساء المدنٌات 

المقاتبلت فً القانون الدولً االنسانً"، وقّسم بدوره الى مطلبٌن، االول استعرض: "مفهوم 

النساء المدنٌات فً القانون الدولً االنسانً "، والثانً رّكز على: "مركز النساء المقاتبلت فً 

 نطاق القانون الدولً االنسانً".

 خاتمة 

ة موؼلة فً عمق الحضارة االنسانٌة، إن العنؾ الموجه ضد النساء، له جذور تارٌخٌ

منذ القدم، حٌث كانت المرأة تتعرض الى اسالٌب قاسٌة تحط من قدرها ومكانتها كالعنؾ 

 الجسدي والنفسً والجنسً وؼٌر ذلك من صور بشعة مورست بحقها.

وعندما بزغ فجر االسبلم اعاد لها هٌبتها المفقودة وساوى حقوقها المشروعة مع الرجل 

 ندا له فً بناء المجتمع فٌما بعد .فكانت س

وعلى هذه االساس، نجد من الضروري بٌان ما قد توصلنا الٌه من استنتاجات 

 وتوصٌات تتجلى باالتً:
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 االستنتاجات-أوالً 

رٌعات التً تحمٌها مما سٌسمح لمرتكبً عدم تحمل الدولة لمسإولٌتها واهمالها فً سن التش -7
 خارجها بالتعدي علٌها دون خوؾ او ردع .هذه االفعال سواء داخل االسرة و

عدم ووجود الٌة محددة تحمٌها من كافة اشكال العنؾ ضدها واالعتماد فقط على االلٌات  -8
 العالمٌة وااللٌات الوطنٌة . 

اقتصرت نصوص اتفاقٌة جنٌؾ وبروتوكولها االضافً على نصوص  معٌنة لحماٌتها من  -9
 اك مثل هذه االعمال تصل الى مستوى الجرائم.بعض صور العنؾ الجنسً. ولم ٌعد ان انته

 

 

 التوصٌات

سن وتشرٌع قوانٌن جدٌدة تحمً النساء من مظاهر التعدي والعنؾ الؽٌر مبرر ضدها من  -7
قبل من ٌحاول انتهاك كرامتها االنسانٌة، سواء داخل اسرتها او خارجها متمثبل ذلك 

 بحماٌتها من قبل الدولة فً حالة السلم او الحرب.
ب ان تكون الحماٌة العامة للرجل والخاصة للنساء فً زمن النزاعات المسلحة حقٌقٌة، ٌج -8

ومتصفة بالواقعٌة من خبلل تعزٌز المعرفة بااللتزامات التً ٌفرضها القانون الدولً بصفة 
 عامة.
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 االضاش اٌمأٟٛٔ حلّا٠ح االػ١اْ اٌطث١ح  

 يف اٌمأْٛ اٌذٚيل االٔطأٟ
 أ.د. حمّذ ٠ٛٔص اٌصائغ     ػٍٟ             حمّٛد ػٛاد اٌطاٌة

                                                      

 اٚال : املمذِـح 
ان القانون الدولً االنسانً االتفاقً والعرفً ٌسعى الى اهداؾ سامٌة تتمثل بؤنسنة 

ال وكانت حاضرتاً بها ابشع شًء فً هذه الحٌاة اال وهً الحروب التً ال تخلو حقبة زمنٌة أ

وخلفت ورائها الضحاٌا والماسً الكثٌرة  ان التخفٌؾ من شدة هذه الحروب  وانسنتها ٌتطلب 

ادوات تلملم الجراح وتعالج المرضى وتنقذ ما ٌمكن انقاذه فً خضم حربا ضروس ال تفرق 

رٌة لذلك جاء بٌن االخضر والٌابس بٌن العسكري والمدنً بٌن االعٌان المدنٌة واالهداؾ العسك

القانون الدولً االنسانً فوضع قواعد تهدؾ الى حماٌة المدنٌٌن واالعٌان المدنٌة والوسائل التً 

ٌتم استعمالها بؤنسنة الحروب ومن هذه الوسائل او االدوات االعٌان الطبٌة التً تستعمل اثناء 

فً البحار مما تقلل النزاعات المسلحة وفً اوقات السلم لعبلج المرضى والجرحى والمنكوبٌن 

من آالم ضحاٌا هذه الحروب ، ولقد وضع القانون الدولً االنسانً  وخاصتاً فً اتفاقٌات جنٌؾ 

والبروتوكوالت الثبلث الملحقة بهذه االتفاقٌات  اساسا قانونٌا لحماٌة االعٌان  74:4االربعة 

 الطبٌة وذلك نظرا للمهمة االنسانٌة السامٌة التً تقوم بها.

 -إشكاله البحث : –ثانٌا 

 ما هو االساس القانونً لحماٌة االعٌان الطبٌة فً القانون الدولً االنسانً ؟

 هل توجد نصوص قانونٌة فً القانون الدولً االنسانً تحمً االعٌان الطبٌة ؟

 -اهداؾ البحث: –ثالثاً 

ٌان سوؾ تكون االعٌان الطبٌة مدار بحثنا المتواضع من خبلل  بٌان مفهوم هذه االع

 وانواعها واالساس القانونً لحماٌتها فً القانون الدولً االنسانً .

 -اهمٌة البحث: –رابعاً 

نظرا للدور الذي تقوم به االعٌان الطبٌة فً التخفٌؾ من وٌبلت الحروب تتضح اهمٌة 

 دراستنا لها وبٌان االساس القانونً لحماٌتها فً القانون الدولً االنسانً .

 -البحث:منهجٌة  –خامساً 

سوؾ ٌكون المنهج الوصفً التحلٌلً هو المعتمد فً دراستنا، وذلك من خبلل تناول 

 النصوص القانونٌة فً القانون الدولً وتحلٌلها لتحقٌق أهداؾ الدراسة.
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 -هٌكلٌة البحث: –سادساً 

 -سٌكون بحثنا عبارة عن مبحثٌن  وكما ٌلً : 

 المبحث االول : مفهوم االعٌان الطبٌة .

 مطلب االول  الوحدات الطبٌة .ال

 المطلب الثانً وسائط النقل الطبً .

 المطلب الثالث نظام شارة الحماٌة.

 المبحث الثانً :االساس القانونً لحماٌة االعٌان الطبٌة فً القانون الدولً االنسانً .

 المطلب االول الحماٌة العامة لبلعٌان الطبٌة فً القانون الدولً االنسانً.

 الثانً الحماٌة الخاصة لبلعٌان الطبٌة فً القانون الدولً االنسانًالمطلب 

 المطلب الثالث حماٌة االعٌان الطبٌة التً تقع فً قبضة العدو.

 الخاتمة

فً نهاٌة دراستنا التً تتعلق باألساس القانونً لحماٌة االعٌان الطبٌة فً القانون الدولً      

 -االنسانً فقد توصلت الى  ما ٌلً :

 النتائج –اوال  

ان لؤلعٌان  الطبٌة دور مهم فً عملٌة انسنة النزاعات المسلحة  وهو الهدؾ الذي 

ٌسعى القانون الدولً االنسانً الى تحقٌقه وذلك من خبلل الخدمات الكبٌرة واالنسانٌة التً تقوم 

 بها من خبلل عبلج الجرحى والمرضى والؽرقى فً البحار ولدورها المهم هذا ومن اجل

تمكٌنها من اداء واجبها اإلنسانً فقد منحها القانون الدولً االنسانً الحماٌة العامة والمعززة ) 

الخاصة( فً نصوصه االتفاقٌة والعرفٌة  سواء كانت هذه االعٌان وحدات طبٌة  ثابته 

كالمستشفٌات  ام متحركة كالعٌادات المتنقلة  او وسائط نقل طبٌه برٌة كسٌارات االسعاؾ او 

وٌة كالطائرات الطبٌة المستخدمة فً إجبلء الجرحى والمرضى والؽرقى او مائٌة ،ومن اجل ج

تمٌز االعٌان الطبٌة عن ؼٌرها من االهداؾ فقد وضع لها القانون الدولً االنسانً شارة ممٌزة 

ً لتسهٌل التعرؾ علٌها ،وان االساس القانونً لحماٌة االعٌان الطبٌة فً القانون الدولً االنسان

. 7461و  7١44أو فً قواعد الهـاي لـعـام  :>7١ٌمكن ان نجدة منذ اتفاقٌة  جنٌـؾ لـعـام 

اال ان اتفاقٌات جنٌؾ األربعة والبرتوكوالت اإلضافٌة األول والثانً والثالث وفرت حماٌة 

معززة لؤلعٌان الطبٌة حٌث وفرت هذه االتفاقٌات لؤلعٌان الطبٌة من وحدات طبٌة ووسائط 

ً حماٌة خاصة إضافة الى الحماٌة العامة بموجب عدة مواد متفرقة فً اتفاقٌات جنٌؾ نقل طب
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األربعة والبروتوكولٌن اإلضافٌٌن لها، فقد نصت اتفاقٌة جنٌؾ األولى على هذه الحماٌة فً 

( أما اتفاقٌة جنٌؾ الثانٌة فتم النص علٌها فً 88إلى74الفصل الثالث منها فً المواد من )

( منها، كما تضمنت اتفاقٌة جنٌؾ الرابعة أحكاما تتعلق بهذه الحماٌة ;9إلى88المواد من )

( منها ، بٌنما جاء البروتوكول اإلضافً األول بحماٌة موسعة 74،7١الخاصة فً المواد )

( فٌما ٌتعلق بالوحدات الطبٌة وفً المواد :7إلى78لؤلعٌان الطبٌة المدنٌة بموجب المواد من )

ٌتعلق بوسائط النقل الطبً، أما البروتوكول اإلضافً الثانً فقد تضمن ( فٌما >8إلى87من)

.وملخص هذه  77نصا وحٌدا تضمن حماٌة خاصة لؤلعٌان الطبٌة تتمثل فً نص المادة 

الحماٌة حظر مهاجمة االعٌان الطبٌة ووجوب احترامها وحماٌتها ، حظر هجمات الردع ضد 

ن األهداؾ العسكرٌة. حماٌة المستشفٌات المدنٌة االعٌان الطبٌة، إبعاد األعٌان الطبٌة ع

،واخٌرا ال ٌجوز وقؾ الحماٌة عن االعٌان الطبٌة  إال إذا خرجت عن حدود واجباتها 

اإلنسانٌة، أو أخلت بمهامها أو استخدمت بؤٌة كٌفٌة بؽٌة اإلضرار بالعدو بشرط توجٌه انذار 

العٌان الطبٌة فً قبضة العدو فان القانون الٌها قبل االعتداء على هذه االعٌان . واذا وقعت ا

الدولً االنسانً ٌضع قٌودا لحماٌة هذه االعٌان تتمثل  بالسماح  لؤلعٌان الطبٌة التً تم 

االستٌبلء علٌها مواصلة واجباتها االنسانٌة من خبلل افراد الخدمات الطبٌة و ال ٌجوز تحوٌل 

ا الطبً، وكذلك ال ٌجوز االستٌبلء على األعٌان الطبٌة التابعة للقوات المسلحة عن ؼرضه

األعٌان الطبٌة لجمعٌات اإلؼاثة، باعتبارها ممتلكات خاصة و ٌخضع قانون االحتبلل سلطة 

دولة االحتبلل فً االستٌبلء على األعٌان الطبٌة الشروط صارمة، تعكس المسإولٌة العامة 

والوقاٌة الصحٌة فً األراضً  لدولة االحتبلل فً ضمان وصٌانة هذه األعٌان والصحة العامة

 المحتلة.

 -من خبلل هذا العرض استخلص النقاط التالٌة : –ثانٌا 

ان القانون الدولً االنسانً ومن خبلل اتفاقٌات جنٌؾ األربع والبروتوكوالت التكمٌلٌة  

 لها وضعت حماٌة خاصة لبلعٌان الطبٌة اضافة الى الحماٌة العامة الموجودة فً هذا القانون.

 -التوصٌات : -ثالثا 

رؼم النص على  أحكام لحماٌة األعٌان الطبٌة، إال أنه لم ٌتم النص على معاقبة من       

ٌنتهكها لذا ٌجب ان ٌتم النص الصرٌح على عقوبة كل من ال ٌلتزم او ٌنتهك الحماٌة المقررة 

 لبلعٌان الطبٌة .
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 تٌٍٟحرب ػٍٝ ذٕظ١ُ داػش اإلر٘ااٌرى١١ف اٌمأٟٛٔ 
 د. رل١ة حمّذ جاضُ      ضامل ػساٌذ٠ٓ ضؼ١ذ ػثذاهللاٌطاٌة 

                                                      

 املطرخٍص
رهاب هو كل فعل اجرامً كالقتل و الخطؾ و ؼٌرها من االفعال و ٌترتب علٌها فاإل

عش وذلك بوضعها القوالب اثار دولٌه وموجهه ضد الدول ولذلك ٌكتسب التكٌٌؾ القانونً لدا

القانونٌة التً تنطبق على كل نوع من أنواع النزاع المسلح على حدا فهو ٌعد بمثابة التشخٌص 

 فً الحاالت المرضٌة ونحن نكون بهذا الصدد فً التكٌؾ القانونً لداعش  امام  هل هو :

ل و والبروتوكول االضافً االو 74:4نزاع مسلح دولً: ماورد فً اتفاقٌة جنٌؾ  -
  .خصوصا" المادة الثانٌة المشتركة

و البروتوكول  74:4ورد فً اتفاقٌة جنٌؾ  او نزاع مسلح ؼٌر دولً )داخلً(_ ما -
 االضافً الثانً خصوصا" المادة الثالثة المشتركة 

و المتمردٌن  ةاو نزاع مسلح مدول )هجٌن ( وان هذا النزاع هو: نزاع مسلح  بٌن الحكوم -
ا بٌنهم اي نزاع داخلً مع تدخل خارجً مسلح اي وجود عنصر او بٌن المتمردٌن فٌم

اجنبً لمساندة احد االطراؾ وذلك بهدؾ التؤثٌر على نتٌجة هذا النزاع و تحقٌق مصالح 
سٌاسٌة و اقتصادٌة معٌنة سواء كان هذا التدخل علنً او سري و لكن القانون الدولً 

لمسلح المدول وجود عنصر اجنبً مع االنسانً لم ٌتطرق الى هذا النزاع و ان النزاع ا
 وجود عنصر داخلً اي نزاع مسلح مختلط 

 

 

 

*و خبلصة بحثً هذا :بما ان لم ٌوجد تكٌٌؾ قانونً لداعش و عدم وجـود وصؾ قانونً دقٌق 

لتنظٌم داعش من منظور القانون الدولً االنسانً محدد وكذلك اٌضا" مدى مخالفة االنتهاكات 

ها هذه العصابات لنصوص القانون الدولً اإلنسانً وقانون حقوق اإلنسان والجرائم التً ارتكبت

وبما إن تنظٌم داعش االرهابً ٌمثل امتداداً فكرٌا واٌدٌولوجٌا للجماعات التكفٌرٌة المسلحة 

وجمٌعهم ٌسعون الى تحقٌق اهداؾ مشتركة تتمثل فً اٌقاع اكبر عدد ممكن من الجرائم وبث 

لمواطنٌن البد من تكٌٌؾ القانونً والوصؾ القانونً لهذا التنظٌم الرعب والخوؾ فً نفوس ا

 وهو وحسب رأي الشخصً المتواضع هو )نزاع مسلح مدول (
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 أرٙاواخ لٛاػذ اٌمأْٛ اٌذٚيل اجلٕائٟ يف احملاوُ اجلٕائ١ح املؤلرح
 د. ز٠اد ػثذاٌٛ٘اب إٌؼ١ّٟ        أٛر فرحاْ ِشؼاْ اٌطاٌة 

 

 ح ـاٚال : املمذِ
ٌعد القضاء الدولً الجنائً أحد أهم الوسائل التً ٌستعٌن بها القانون الدولً لحماٌة 

حقوق اإلنسان، وٌضم المحاكم الجنائٌة الدولٌة المنشؤة معاقبة مرتكبً أخطر الجرائم الدولٌة 

ة والتً ٌنحصر اختصاصها بإقلٌم دولة معٌنة ولفترة زمنٌة محددة كما هو الشؤن بالنسبة للمحكم

الجنائٌة الدولٌة لٌوؼوسبلفٌا السابقة وكذا المحكمة الجنائٌة الدولٌة لرواندا. تشكلت المحكمتان 

بموجب قرارٌن صادرٌن عن مجلس األمن بعدما تعرضت كل من ٌوؼوسبلفٌا ورواندا 

ألحداث خطٌرة ومشاكل داخلٌة واضطرابات عدٌدة صاحبتها جرائم جسٌمة تعرض السلم 

لخطر، الشًء الذي دفع بمجلس األمن ألن ٌضطلع بمسإولٌاته الدولٌة فً واألمن الدولٌٌن ل

تحقٌق األمن الجماعً فً إطار الحلول السٌاسٌة ، خاصة أن األمم المتحدة قد فشلت فً حل 

العدٌد من النزاعات المسلحة الدولٌة والداخلٌة بعد الحرب الباردة بسبب استخدام حق 

العضوٌة فً مجلس األمن. لقد جعلت الدول الكبرى من  االعتراض من الدول الكبرى دائمة

اعتباراتها السٌاسٌة األساس فً التعامل مع أي مشروع ٌطرح على مجلس األمن وهذا على 

حساب جملة من المبادئ التً جاء بها مٌثاق األمم المتحدة، منها مبادئ األخبلق التً ٌفرضها 

 ن الدولًالمنطق على الدول، وكذا مبادئ العدل والقانو

 ثانٌا :هدؾ البحث 

هدؾ هذا  البحث بشكل اساسً هو بٌان االنتهاكات الواقعة من قبل المحاكم المإقتة 

 .للقانون الدولً الجنائً

 

 : مشكلة البحث ثالثاً 

تتمحور االشكالٌة الجوهرٌة فً بحثنا حول انتهاكات قواعد القانون الدولً الجنائً فً المحاكم 

 .الجنائٌة

 تتفرع عن هذا االشكالٌة التساإالت اآلتٌة :المإقتة و

 هل هذه المحاكم كانت منسجمة مع قواعد القانون الدولً الجنائً ؟

 هل هذه المحاكم الجنائٌة المإقتة نجحت فً تحقٌق العدالة الجنائٌة ؟

 الخاتمة

 فً نهاٌة بحثنا هذا توصلنا الى اهم االستنتاجات والتوصٌات
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 اوال : االستنتاجات

مة نورمبورغ خالفت مبدا الشرعٌة ال نها تشكلت بعد ارتكاب الجرائم وقامت بتطبٌق محك .7
 القانون باثر رجعً.

من حٌث التشكٌل بالنسبة لمحكمة راوندا وٌوؼسبلفٌا تم تشكٌلها من قبل مجلس االمن فً  .8
حٌن ان محكمة طوكٌو تم تشكٌلها من قبل القائد االعلى لقوات الحلفاء فً الشرق االقصى 

 رثر بموجب اعبلن عسكري.آالجنرال االمرٌكً مارك 
تم تشكٌل محكمة نورمبورغ من الدول المنتصرة فً الحرب دون المهزومة وهو ما ٌجعل  .9

هذه الدول هً الحكم والخصم فً نفس الوقت وهذه ٌتعارض مع صفه الحٌاد الذي ٌجب ان 
 .تتمتع به اي محكمة دولٌة

المحاكم الجنائٌة الدولٌة الخاصة ال تحقق العدالة إن المحاكمات التً أجرٌت من خبلل  .:
 .الجنائٌة الدولٌة بالقدر الكافً

 

 

 ثانٌاً : التوصٌات

االخذ بهذه المحاكم فً المستقبل ألنه تم تشكٌل المحكمة الجنائٌة الدولٌة وال ٌوجد أي مبرر  .7
العام الى لهذه المحاكم خاصة انه بإمكان مجلس االمن احالة أي قضٌة عن طرٌق المدعً 

 المحكمة الجنائٌة الدولٌة.
على الرؼم ان هذه المحاكم كانت من الماضً كان من المفترض ان ٌكون قضاة هذه  .8

 المحاكم من دول محاٌدة وال ٌقتصر تشكٌلها على الدول المنتصرة فقط.
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 االحاٌح ِٓ لثً دٌٚح غري طرف اىل احملىّح اجلٕائ١ح اٌذ١ٌٚح
 د. ز٠اد ػثذاٌٛ٘اب إٌؼ١ّٟ             فٕار طارق ٠اضنياٌطاٌة 

                                                      

 املطرخٍص
ٌتّعرض البحث الى مسؤلة جدٌدة تطرح ألول مرة على طاولة النقاش، وتتعلق 

ا بموضوع االحالة من قبل دولة ؼٌر طرؾ الى المحكمة الجنائٌة الدولٌة. وتكون هذه االحالة ام

من دولة طرؾ، او من دولة ؼٌر طرؾ. وهناك نوع ثانً من االحالة الذي ٌتم عن طرٌق 

( 79( و )78مجلس االمن بموجب الفصل السابع من مٌثاق االمم المتحدة. وقد شّكلت المادتان )

من النظام االساسً للمحكمة الجنائٌة، حجر الزاوٌة لموضوع االحالة المشار الٌه سلفاً؛ والذي 

اجراء تعدٌبلت جوهرٌة على موادهما القانونٌة لمعالجة االشكالٌات المتعلقة بها. كما  ٌتوجب

ٌنبؽً على الدول العربٌة العمل على االنضمام الى المحكمة الجنائٌة الدولٌة، بعد تعدٌل 

 النقائض التً تإثر على عملها، كً ال تبقى بعٌدة عن سرب العدالة الدولٌة.

 المقدمة

ثٌر من الحروب والنزاعات المسلحة، التً كانت تنتهك فٌها حقوق البشر، شهد العالم الك

سواء كانوا من المحاربٌن أم من المدنٌٌن العزل، الذٌن شاءت االقدار ان ٌكونوا متواجدٌن فً 

اماكن النزاعات. وقد ظل الفعل االنسانً ٌسعى إلٌجاد آلٌات قانونٌة، للحد من االنتهاكات 

الحروب والمواجهات. وقد ظلت هذه اآللٌات محل التفكٌر والتطوٌر  الوحشٌة التً تعززها

والمراجعة، منذ منتصؾ القرن التاسع عشر على شكل مقترحات واتفاقٌات ومعاهدات دولٌة 

 .;:74توّجت بإصدار مٌثاق االم المتحدة عام 

 

ة من هنا بدأت الحاجة إلٌجاد هٌئات ومنظمات تتعاون فٌها الدول، للعمل على صٌاؼ

حتكام إلى رتكاب أشد الجرائم خطورة بحق البشرٌة واالامبادئ ولو نظرٌة أحٌاناً، لوقؾ 

هٌئات محاٌدة ٌجد فٌها الضحاٌا عدالتهم والمرتكبون للجرائم عقوبتهم ولو بعد حٌن. وقد بدأ 

 التفكٌر جدٌاً إلٌجاد هذه الهٌئة منذ العصور القدٌمة عند اإلؼرٌق والرومان، وعبر عدة هٌئات

ومإتمرات ومعاهدات عقدت خصٌصاً لهذه الؽاٌة واستمرت حتى عصرنا هذا، فكان الهدؾ هو 

فً إنشاء قضاء جنائً دولً دائم ألجل محاكمة مرتكبً أشد الجرائم خطورة على سلم 

 اإلنسانٌة وأمنها فً حٌاد واستقبلل تامٌن.

تؤى فً حٌنها المجتمع تكررت هذه الجرائم مع الحربٌن العالمٌتٌن االولى والثانٌة وار

الدولً انشاء محاكم مإقتة لمعاقبة مرتكبً جرائم الحرب واإلبادة، فؤنشئت لهذه الؽاٌة محاكم 

لٌبزغ بعد الحرب العالمٌة االولى، ومحاكم نورمبورغ وطوكٌو بعد الحرب العالمٌة الثانٌة. 

مرتكبً ومنفذي استطاعت هذه المحاكم رؼم االنتقادات الكثٌرة التً وجهت لها محاكمة 

الجرائم، واسهمت خصوصاً محاكم نورمبورغ وطوكٌو بإٌجاد نواة لوضع أسس ومبادئ إنشاء 

قضاء جنائً دائم. وقد ظهر الحقاً وفً اطار عصبة االمم ومنظمة االمم المتحدة عدة جهود 

هذه دولٌة لوضع مسودة للجرائم المخلة بسلم االنسانٌة وأمنها لٌجري التوافق علٌها. أنٌطت 
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الجهود الرسمٌة باللجنة السادسة فً االمم المتحدة المعنٌة بتدوٌن القانون الدولً واٌجاد هٌئة 

 دولٌة دائمة لمعاقبة المجرمٌن.

فالحاالت التً تم اللجوء فٌها الى محكمة العدل الدولٌة تعتبر محدودة بالنظر الى حجم 

لك لعدة أسباب منها تمسك الدول الدائم وكم المنازعات الموجودة على الصعٌد الدولً، وٌرجع ذ

بؤهداب سٌادتها واستقبللها، االمر الذي ٌجعلها تعتقد ان اعطاء الؽٌر سلطة إلزامها ٌتعارض 

ذلك. وقد تدفع اهمٌة المسائل المتنازع علٌها، فً بعض االحوال ، الدول الى عدم عرضها على 

 محكمة العدل الدولٌة.

طالبات ال تجد لها سنداً فً القانون القائم فعبل او واستندت بعض المنازعات الى م

تطالب بتؽٌٌره ومراجعته، مما ٌعنً عدم امكانٌة حلها من الناحٌة القانونٌة بواسطة جهاز 

 قضائً.

كما اشترطت ضرورة موافقة كل أطراؾ النزاع على طرحه امام محكمة العدل الدولٌة 

إن جزء كبٌرا من المنازعات الدولٌة ال ٌتم  )وهو مبدأ من مبادئ القانون الدولً المعاصر(

طرحه فعبل امامها، بسبب عدم توافر موافقة طرؾ او اكثر من االطراؾ المعنٌة، إذ ٌدفع 

 الحذر واالحتراس االشخاص القانونٌة المعنٌة الى عدم اللجوء الى وسٌلة القضاء الدولً.

ً بٌن النظرٌة والتطبٌق ، فإن وبما ان البحث ٌدور حول المحاكم الدولٌة والقضاء الدول

انشاء آلٌات لحماٌة حقوق االنسان ٌعد نقلة نوعٌة شهدها المجتمع الدولً بمختلؾ مكوناته، ذلك 

وسائر العهود والمواثٌق  74:١ان التوقؾ فً مضامٌن االعبلن العالمً لحقوق االنسان لسنة 

لحماٌة الفعلٌة لتلكم الحقوق الدولٌة البلحقة المتصلة بحقوق االنسان ال تإمن بالضرورة ا

 وتفعٌل صٌانتها من كل أشكال الخرق واالنتهاك.

 أهمٌة الموضوع

ٌقدم هذا البحث اضافة جدٌدة عن دور المحكمة الجنائٌة الدولٌة فً تطبٌق االجراءات   

 التً تتم بها مباشرة الدعوى وكٌفٌة المحاكمة وعبلقتها باألجهزة االخرى التابعة لها.

 هدؾ البحث

بٌان االسس والقوانٌن الصادرة عن المحكمة الجنائٌة الدولٌة فً معالجة القضاٌا الدولٌة 

والبت فٌها، وعبلقتها بعمل مجلس االمن الدولً وقدرته على تسٌٌس احكامها القانونٌة التً 

 تصدر عنها.

 منهجٌة البحث

المن والمحكمة اعتمد الباحث على المنهج االستقرائً من اجل فهم العبلقة بٌن مجلس ا

 الجنائٌة الدولٌة ومدى انعكاس هذه العبلقة على السلم واالمن الدولٌٌن.

 هٌكلٌة البحث

قسم البحث الى ثبلث مباحث رئٌسة مع خاتمة بؤهم النتائج التً توصل الٌها وعدد من 

التوصٌات الخاصة بالموضوع. تطرق المبحث االول الى: "التطور التارٌخً لنظام روما 

)المحكمة الجنائٌة الدولٌة(" من حٌث نشؤة هذه المحكمة وابرز الدول المنضوٌة الٌها.  االساسً

فٌما تناول المبحث الثانً الموسوم: "اختصاصات المحكمة الجنائٌة الدولٌة". أما المبحث الثالث 

 واالخٌر فتناول موضوع االحالة امام المحكمة الجنائٌة الدولٌة.

 الخاتمة
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الذي جاء به النظام االساسً للمحكمة الجنائٌة الدولٌة، ارٌد به توسٌع ان نظام االحالة 

الحاالت التً ٌمكن ان ٌنعقد فٌها االختصاص، حتى ال ٌكون هناك افبلت من العقاب، وقبل ان 

تباشر المحكمة اجراءاتها، ٌجب ان تتثبت من ان الدعوة تدخل من ضمن اختصاصها وانها 

تحقٌق التً تهدؾ الى البحث عن المعلومات وادلة قد تإدي الى مقبولة، ثم ٌلً ذلك مرحلة ال

 معرفة الحقٌقة. 

ان الهدؾ من تؤسٌس المحكمة الجنائٌة، هو جعلها ركٌزة اساسٌة وقوة دافعة إلقناع 

مختلؾ التٌارات السٌاسٌة والقانونٌة، التً تدرك حقٌقة الفراغ الواقع فً ساحة العدالة الجنائٌة 

 الفظائع التً شهدتها العالم. الدولٌة خاصة بعد

 

  وفً ختام دراستنا توصلنا الى النتائج االتٌة:

ان الدول االطراؾ فً مإتمر روما، قررت اقامة محكمة جنائٌة دولٌة دائمة ومستقلة،  -7
(، اذا احٌلت 79وعقدت العزم على ذلك على ان تمارس اختصاصها وفق نص المادة )

م الداخلة فً اختصاص المحكمة، قد ارتكبت وان دولة طرؾ اي احالة تبدي ان الجرائ
تطلب من المدعً العام التحقٌق فبها وعلى الدولة المحٌلة ان تحدد الظروؾ المحٌطة 

 وترفق المستندات.
( من النظام االساسً لمجلس االمن احالة قضٌة الى المدعً العام 79منحت المادة ) -8

ق االمم المتحدة ٌقوم مجلس االمن بإحالة للمحكمة الجنائٌة، فطبقا للفصل السابع من مٌثا
القضٌة الى المحكمة، اذا ساهم اي فعل اجرامً فً حفظ السلم واالمن الدولٌٌن، لكن نجد 

( 4ان هذا الموضوع تتحكم فٌه الظروؾ السٌاسٌة وبالتالً ٌجب ان ٌحصل على موافقة )
 اعضاء من بٌنهم االعضاء الدائمٌن .

لدولٌة ٌكون تابعا فً بعض الحاالت لمجلس االمن وبالتحدٌد ان عمل المحكمة الجنائٌة ا -9
 إلرادة الدول دائمة العضوٌة وهو ما ٌإثر على عمل المحكمة وٌقوض استقبللٌتها .

( من نظام المحكمة ان ٌقوم المدعً بالتحقٌقات من تلقاء نفسه، ففً حالة ;7اجازت المادة ) -:
اختصاص المحكمة، حٌث ٌقوم بتحلٌل الجرائم التً تهم المجتمع الدولً، وتدخل فً 

 المعلومات واالدلة والحصول على بعضها من الدول والمنظمات الدولٌة .
ان اهداؾ المحكمة الرئٌسٌة هً الؽاء الحصانة للرإساء واعضاء مجلس البرلمان وتحقٌق  -;

 العدالة وعدم افبلت المجرمٌن والحد من الحروب.
  

 

 التوصٌات

الفقرة ب( من نظام روما االساسً وذلك بإلؽاء حق مجلس من  79تعدٌل نص المادة ) -7
االمن فً االحالة، واستبداله بإشعار المحكمة او تنوٌهها بوجود جرائم ارتكبت او اعطاء 
هذا االمر الى الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة ألنها قد تكون اكثر عدال من مجلس االمن، واذا 

ه من الممكن زٌادة التمثٌل الدائم للدول فً مجلس االمن لم ٌكن باإلمكان الؽاء هذه المادة فان
حتى ٌحصل نوع من التوازن فً المجلس مما ٌقٌد حرٌة استخدام الفٌتو من قبل الدول 

 الكبرى .
ٌنبؽً على الدول العربٌة االنضمام الى المحكمة بعد تعدٌل النقائض التً تإثر على عمل  -8

ركز ضعؾ ، كً ال تبقى الدول العربٌة بعٌدة عن المحكمة الجنائٌة الدولٌة وتجعلها فً م
 سرب العدالة الدولٌة.

( من نظام روما االساسً ألنها منحت مجلس االمن الحق بتؤجٌل عملٌة >7الؽاء المادة ) -9
( شهرا فً كل مرة ٌقرر فٌها مجلس االمن ذلك، الن االمر 78التحقٌق والمحاكمة لمدة )
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ة الجنائٌة الدولٌة، وكذلك الن تطبٌق هذه المادة ٌإدي ٌتعارض مع مفهوم استقبللٌة المحكم
الى ضٌاع االدلة التً تدٌن المتهمٌن كما ٌإدي الى تؤخٌر العدالة الجنائٌة الدولٌة واذا لم تلػ  

 فٌجب ان ٌكون التؤجٌل لمرة واحدة فقط دون تجدٌد . 
ة من قبل مجلس االمن ان هذا النظام ما زال ٌشوبه بعض القصور خاصة ما ٌتعلق باإلحال -:

الذي ما زال ٌطؽى علٌه الجانب السٌاسً فً تعامله مع مختلؾ الجرائم الدولٌة التً تختص 

بها تلك المحكمة اذ كٌؾ ٌمكن لدولة دائمة العضوٌة فً مجلس االمن مثل الوالٌات المتحدة 

لى فً احالة ما ٌشتبه بجرٌمة تختص بها المحكمة وهً فً االصل لم تنضم اطبلقا ا

المحكمة فهنا من راٌنا الخاص اعطاء مصداقٌة اكثر لؤلمم المتحدة حتى تساهم فً تحقٌق 

 .العدالة الدولٌة ان تعطً االحالة الى الجمعٌة العامة بدال من مجلس االمن
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 امل١اٖ اٌذ١ٌٚح يف اٌمأْٛ اٌذٚيل اإلٔطأٟ 

 جاضُ د. رل١ة حمّذ                      ٔصار ضؼذ ضاملاٌطاٌة 
                                                      

 املطرخٍص
 القدم منذ الحضارات بنٌت حٌث بقائها، ٌضمن الذي الهام وموردها الحضارة أصل هو الماء ٌعتبر

 تسلم لم ولؤلسؾ أنه إال للماء  الكبٌرة بالقٌمة منها إٌماناً  والبحار األنهار ضفاؾ على والدول الممالٌك ونشؤت

 طرؾ من المائٌة الموارد تلك استؽلت فقد اإلجرامٌة ونواٌاه وخبثه اإلنسان مكر من القدم منذ المائٌة الموارد

 من البعض بعضها معاقبة فً باستعماله تقوم فتاك كسبلح ووظفت العصور  مر على المتصارعة األطراؾ

 مختلؾ فٌه استعملت الذي الحالً عصرنا حتى السلوكٌات تلك لتستمر. سٌاسً ابتزاز كورقة وتوظٌفه خبلله

 للموارد فادح دمار فً متسببة والكٌمٌائٌة  والبٌولوجٌة النووٌة كالقنابل الحروب فً الهمجٌة واألدوات األسلحة

 وقع على العالمً الضمٌر استٌقظ أهمها لهذا الماء ٌمثل عناصر من منه تتكون وما للبٌئة كبٌر وخراب المائٌة

 تضمن وآلٌات وسائل عن وٌساراً  ٌمٌنا ٌبحث فراح درعاً  الدولً المجتمع بها ضاق التً تكررةالم المآسً

 فً المدنٌٌن حق وضمان المسلحة  النزاعات نٌران من بها  المرتبطة والمنشآت المائٌة الموارد حماٌة وتكفل

 العالم فً المقبلة والصراعات تالنزاعا بؤن المإشرات النزاعات وكل تلك أثناء حتى المائٌة بالموارد التزود

 الموارد على سلباً  أثر رهٌب مناخً تحول ظل فً بقائها، وضمان المٌاه موارد على السٌطرة حول تكون سوؾ

 به ٌقوم الذي الكبٌرة الحركٌة جلٌاً  له ٌظهر الٌوم الدولً المشهد فً فالمتؤمل. منها العذبة خاصة توحً المائٌة

 إلى المسلحة باإلضافة النزاعات عن بها والنؤي المائٌة للموارد قانونٌة حماٌة انضم أجل من الدولً المجتمع

 حق تضٌٌع عدم مع الماء من حقه طرؾ لكل تكفل ودٌة بطرق سببها الماء كان التً النزاعات مختلؾ حل

 ومن لحالمس األحكام بعض تضمنت والتً الخصوم بٌن الحربٌة واألعراؾ التقالٌد فظهرت القادمة  األجٌال

 المبادئ مختلؾ بتقنٌن والقٌام الدولٌة االتفاقٌات من العدٌد إبرام بعدها لٌتم المائٌة  بالموارد المساس حرمة بٌنها

 أثناء التعدي أشكال كل من المائٌة الموارد حماٌة بٌنها ومن الحروب أثناء مراعاتها ٌنبؽً التً القانونٌة

 سنة عقدها تم التً األربع جنٌؾ اتفاقٌات كانت االتفاقٌات تلك أهم لعلو المختلفة  والمسلحة السٌاسٌة النزاعات

 ومباشرة صرٌحة أحكام من تضمناه وما 7411 سنة عقدا والذٌن بها  الملحقٌن للبروتوكولٌن باإلضافة 74:4

 علٌهم ٌجب التً المتنازعة لؤلطراؾ الملزمة المسلحة األخبلقٌة النزاعات أثناء للمٌاه القانونٌة الحماٌة تضمن

نزاعهم. تظهر اشكالٌة البحث فً عدم وجود اتفاقٌة خاصة لحماٌة الموارد  اثناء تجاوزها وعدم بها التقٌٌد

المائٌة اثناء النزاعات المسلحة وأٌضاً النقص الذي ٌعتري قواعد ومبادئ القانون الدولً االنسانً الؽٌر كافٌة 

الموارد  وٌكتسب موضوعنا هذا اهمٌته من كون النزاعات المسلحة،بشؤن الحماٌة القانونٌة لموارد المٌاه اثناء 

 أنه كما   الكون وجل عز هللا خلق أن منذ الحٌاة قٌد على وبقائه البشري مصادر التواجد بؤهم مرتبطة المائٌة

 امع بوجه القانونٌة وجؽرافٌة فاالعتبارات وقانونٌة وسٌاسٌة ودٌموؼرافٌة اقتصادٌة اعتبارات مرتبط بعدة

 المنشآت و الحساس المورد هذا على الحماٌة طابع تضفً الدولٌة القانونٌة الصكوك من طائفة وجود فً فتتمثل

 ٌهتم الذي اإلنسانً الدولً القانون ضمن تندرج النصوص هذه المسلحة  النزاعات وقت له التابعة القاعدٌة

 اإلنسان لحقوق الدولً القانون أحكام نظمتها فقد سلمال وقت حماٌته أما المسلحة النزاعات أثناء اإلنسانً بالجانب

 للمٌاه الدولً القانون فمرجعٌات للبٌئة  الدولً والقانون الدولٌة المٌاه مجاري السلم وقانون وقت فً المنطبق

ء والقضا الفقه وجهود للقانون العامة والمبادئ الدولٌة، الدولٌة واألعراؾ االتفاقٌات على تقوم الحماٌة، بشؤن

  المسلحة النزاعات أثناء المائٌة للموارد كافٌة قانونٌة حماٌة ٌضمن أن فً جاهداً  الدولً المجتمع حاول وقد

 من حثٌثة الجهود كانت حٌث. اإلنسانً الدولً القانون بها ٌزخر التً والعرفٌة االتفاقٌة األحكام مختلؾ خبلل

 الذي اإلشكال أن إال المسلحة والنزاعات الحروب توٌبل وتجنٌبها الصراعات من المائٌة الموارد تحٌٌد أجل

 ولٌست  المسلحة النزاعات الندالع سبباً  ذاتها حد فً صارت المائٌة الموارد أن كون فً هو مطروحاً  كان

 هذا المسلحة، النزاعات اندالع أثناء بها المساس وعدم حماٌتها ضمان ٌجب التً المدنٌة األعٌان عٌناً  فحسب
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 الموارد على الواقعة االنتهاكات بمختلؾ االلمام فً احكامه وقصور اإلنسانً الدولً القانون رةعو كشؾ األمر

 فاتفاقٌات  الهام المورد ذلك بحماٌة خاصة دولٌة قانونٌة نصوص توجد ال بؤنه علمنا ما إذا خاصة المائٌة،

 ومقٌدة استثنائٌة بصفة المائٌة للموارد ةالقانونٌ الحماٌة على نصوا قد  بها الملحقان والبروتوكولٌن األربع جنٌؾ

 دولً تشرٌع هناك ٌكون أن ٌجب لذلك علٌها عٌب ما وهو كثٌرة مواضع فً مباشرة وؼٌر األحٌان بعض فً

 الجهود رؼم ومنشآتها المٌاه حماٌة ألن الحروب أثناء وموارده الحساس المورد لهذا الحماٌة بتوفٌر كفٌل

 فً تجسد قد المفهوم وهذا   الحٌاة قٌد على اإلنسان بقاء على خطورة تمثل زالت ام أنها إال  ذلك فً المبذولة

 لٌس لكن عرفٌة أو مدونة كانت سواء اإلنسانً الدولً القانون فً المتضمنة الدولٌة القانونٌة القواعد بعض

 وكما ٌؤتً:. والتوصٌات النتائج بعض الى هذا بحثنا فً توصلنا وقد الكافً بالقدر

ل:بالي د سجسال:باال

 أثناء المائٌة للموارد القانونٌة الحماٌة تكفل ومبادئ قواعد من اإلنسانً الدولً القانون تضمنه ما رؼم -7

 تقٌد عدم علمنا ما إذا خاصة  فعالة حماٌة ضمان فً وقاصرة كافٌة ؼٌر ظلت أنها إال  المسلحة النزاعات

 .  االتفاقٌات تلك فً اموأحك وقواعد مبادئ من حاء بما الدول من الكثٌر

 .المسلحة النزاعات أثناء المائٌة للموارد القانونٌة بالحماٌة خاصة مستقلة اتفاقٌة وجود عدم -8

 

ل:بحم  ع سال سديس:

 بمقتضاه والذي  الدولٌة االتفاقٌات علٌه نصت الذي الحربٌة الضرورة مفهوم وتقٌٌد ضبط إعادة الى ندعوا -7

 استعمالها تم إذا ما حالة فً بها المتصلة والمنشآت المٌاه موارد بتدمٌر القٌام بةالمتحار األطراؾ تستطٌع

 أو المسلحة النزاعات فً المائٌة الموارد استؽبلل بمنع للتوصٌة كذلك ٌدعونا ما وهو  العدو طرؾ من

 للقٌام كمكان لهاواستعما بها، المتعلقة والمنشآت المٌاه لموارد توفٌرها تم التً الدولٌة الحماٌة استؽبلل

 .  العسكرٌة بالنشاطات

 فاألحكام المسلحة، النزاعات أثناء المائٌة الموارد لحماٌة كلٌة بصفة وخاصة مستقلة معاهدة العتماد ـ ندعو9

 .   المائٌة الموارد لحماٌة حالٌا كافٌة ؼٌر الدولٌة االتفاقٌات نصوص ضمن والمتناثرة المتفرقة

 المائٌة الموارد استؽبلل نفسه له تسول من كل ومعاقبة لقمع الدولً القانون فً دعالر آلٌات تفعل أن ـ ٌجب9

 ومعاقبة محاكمة إلى كذلك ندعو حٌث عدوه ضد سبلح أو ضؽط كورقة استعمالها أو المسلح نزاعه لصالح

 .المائٌة الموارد تدمٌر أو تلوٌث فً ٌتسبب من كل

 .معا والبٌئة المٌاه اردمو بمسائل تعنى دولٌة منظمة بإنشاء نوصً ـ:

 حماٌة قواعد خرق بشؤن المسإولٌات لتحدٌد واسعة صبلحٌات من بما ٌملكه التدخل األمن مجلس على ـ;

 ٌتخذ جعله ال ولما الحقائق لتقصً بعثات بإٌفاد المسلحة، النزاعات أثناء المائٌة والمنشآت المٌاه موارد

 المً موارد تستهدؾ التً االنتهاكات دعلر المٌثاق من السابع الفصل إطار فً اجراءات
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 اٌؼاللح تني إٌظاَ األضاضٟ ٌٍّحىّح اجلٕائ١ح اٌذ١ٌٚح 
 ٚاٌط١ادج اٌٛط١ٕح

 د. ز٠اد ػثذ اٌٛ٘اب ػثذاهلل           ِرٚاْ ٘ادٞ أمحذ اٌطاٌة 
 

 حـأٚال: املمذِ
تٌن اال وهما عند قراءه تارٌخ البشرٌة الحدٌث البد من الوقوؾ على محطتٌن مهم

أجمعها جعل  ةخلفت مبلٌٌن القتلى ودمار شامل عم المعمور ةاالولى والثانٌ ةالحرب العالمٌ
وان  ةحلول من عدم عوده هذه الحروب المدمر إلٌجاداالنسان ٌفكر وٌقؾ كثٌر فً التؤمل 

هدتها كان احد هذه الحلول للحد من الجرائم الكبرى التً ش ةالدولٌ ةالجنائٌ ةانشاء المحكم
لم تتبلور بصوره أنٌه بل مرت بمراحل  ةالدولٌ ةالجنائٌ ةوان فكره انشاء المحكم ةاالنسانٌ

كثٌره وعلى هذا األساس كان قٌام المحكمتٌن الدولٌتٌن، محكمة نورمبرغ على الساحة 
األوروبٌة وحكمة طوكٌو محاكمة بجرمً الحرب من الٌابانٌٌن فً الشرق األقصى. وعلى 

دعم هذا الجهود بدأت فً إطار الجمعٌة العامة أولى الخطوات نحو إنشاء هٌئة صعٌد آخر ول
إلى اعتماد مإتمر روما إلنشاء المحكمة  744١قضائٌة دولٌة مستقلة  ودائمة والتً قادت عام 

 الجنائٌة الدولٌة.
وفً فتره من الفترات وجد المجتمع الدولً نفسه عاجزا عن معاقبه مرتكبً الجرائم 

مشروعة طبقا للعرؾ الدولً وهً حق ثابت للدولة تتفرع من   األخٌرةباعتبار ان هذه الكبرى 
سٌادتها أو احد مظاهر تلك السٌادة، وكان للحكام حق إشعالها وقت ما ٌشاء، لتوطٌد سلطانه 
اعتمادا على ما للدولة من سٌادة مطلقة، ولهذا بدأت الحاجة إلٌجاد هٌئات ومنظمات تتعاون 

للعمل على صٌاؼة مبادئ ولو نظرٌة أحٌانا، لوقؾ ارتكاب اشد الجرائم خطورة  فٌها الدول،
بحق البشرٌة واالحتكام إلى هٌئات محاٌدة ٌجد فٌها الضحاٌا عدالتهم والمرتكبون للجرائم 

 عقوبتهم.
حاولت المحكمة الجنائٌة الدولٌة من خبلل نظامها األساسً، وضع العدٌد من المبادئ 

والفعالة لمنع اإلفبلت من العقاب وتحقٌق الردع الدولً العام لكل من تخول له والوسائل المهمة 
نفسه ارتکاب احدى الجرائم الخطٌرة التً تدخل فً اختصاصها. ومن أهم هذه المبادئ إقرار 
المسإولٌة الجنائٌة الدولٌة لؤلفراد وعدم االعتداد بحصانة الرإساء أو مسئولً السلطات العلٌا 

وكذا مبدأ التكامل بٌن المحكمة الجنائٌة الدولٌة والهٌئات والتشرٌعات القضائٌة  فً الـدولـة،
 الوطنٌة. وهذا دعم أكد موقفها فً تحقٌق الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان.

ورؼم أن تؤسٌس المحكمة الجنائٌة الدولٌة الدائمة ٌشكل ذروة التطور فً القانون 
ن خبللها احترام حقوق اإلنسان والقانون الدولً الجنائً الدولً ووسٌلة فعالة ٌتحقق م

اإلنسانً، ؼٌر أن التخوؾ منها الزال ٌنتاب العدٌد من الدول ألنها اعتبرت هٌئة قضائٌة أعلى 
مكانة من القضاء الوطنً وفٌها تؤثٌر التدخل فً شإونها الداخلٌة، وبالتالً فٌه مساس لمبدأ 

 دول بمعارضه انشائها.السٌادة، ونتٌجة لهذا المفهوم قامت عدة 
 ثانٌا: اشكالٌه البحث

 ةالممنوح ةمن عدم الحصان ةالدولٌ ةالجنائٌ ةالتً انتهجتها المحكم األساسٌة ئان المباد
 ةالجنائٌ ةومبدأ المسإولٌ ةللدولٌ ةالرسمٌ ةمهما كانت صفتهم عدم االعتداد بالصف لؤلشخاص

 ةتعارض بٌن النظام االساسً للمحكم وفً ضوء ذلك ٌتبادر الى الذهن انه هناك ةالفردٌ
للدول وحسب  ةوسٌاده الدول وان هناك تصادم بٌن عدم التدخل بالشإون الداخلٌ ةالدولٌ ةالجنائٌ
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وانطبلقا من ذلك تظهر مشكله البحث والذي ٌمكن ان  ةمن مٌثاق االمم المتحد1/8نص الماده
 ة.التالٌ ةسئلنخلصها باأل

 ةالدولٌ ةالجنائٌ ةامام المحكم عائق ةهل ٌعد مبدأ السٌاد -
 ةالوطنٌ ةوالسٌاد ةالدولٌ ةالجنائٌ ةبٌن النظام االساسً للمحكم ةماهً العبلق -

 اخرى ةوٌتفرع من هذا اسئل
 ةالدولٌ ةالجنائٌ ةهو النظام االساسً للمحكم ما -
ق بٌن نظام للتوفٌ  ةالدولٌ ةالجنائٌ ةوهل هناك عبلقه تكاملٌه بٌن القضاء الوطنً والمحكم -

 ةالوطنٌ ةوفكره السٌاد ةالمحكم
 هدؾ البحث -ثالثا:

ومدى ارتباطه  ةالدولٌ ةالجنائٌ ةاعطاء صوره واضحه عن النظام االساسً للمحكم
وإبراز أهمٌة مبدأ التكامل فً إحداث التوافق بٌن اختصاص المحكمة الجنائٌة  ةالوطنٌ ةبالسٌاد

بما ٌتبعه من ترسٌخ لمبادئ حماٌة حقوق اإلنسان الدولٌة فً مكافحة اإلفبلت من العقاب 
 واالختصاص القضائً الوطنً.

 أهمٌه البحث -رابعا: 
وتفعٌل النظام االساسً  ةالدولٌ ةالجنائٌ ةتبدو اهمٌه الموضوع من خبلل دور المحكم

لها من الحد من الجرائم الكبرى عن طرٌق تحدٌدها والتصدي لها ومعاقبه مرتبكٌها لتحقٌق 
 م العالمً المنشود.السبل

 منهجٌه البحث -خامسا: 
 ةالدولٌ ةالجنائٌة تم اتباع المنهج الوصفً التحلٌلً للنظام االساسً للمحكمه

 خطه البحث -سادسا:
 سٌتم تقسٌم البحث الى مبحثٌن

  ةالدولٌ ةالجنائٌ ةالمبحث االول النظام االساسً للمحكم -
والقانون الواجب   ةالدولٌ ةالجنائٌ ةالمحكم ةعوقسم المبحث الى مطلبٌن المطلب االول طبٌ

 التطبٌق 
وتم  ةالوطنٌ ةبفكره السٌاد ةالمرتبط ةالدولٌ ةالجنائٌ ةوالمطلب الثانً اختصاصات المحكم

 ةفً الفرع االول والمحكم ةاالقلٌمٌ ةوالسٌاد ةالدولٌ ةالجنائٌ ةتقسٌمه الى فرعٌن المحكم
 .ةالشخصٌ ةوالسٌاد ةالدولٌ ةالجنائٌ

 ةوالسٌاد ةالدولٌ ةالجنائٌ ةبٌن النظام االساسً للمحكم ةالمبحث الثانً مظاهر العبلق -
 وقسم هذا المبحث  ةالوطنٌ

وتم تقسٌمه  ةالوطنٌ ةعلى السٌاد ةالدولٌ ةالجنائٌ ةالى مطلبٌن المطلب االول مدى ثؤثٌر المحكم
  ةالوطنٌ ةالى فرعٌن الفرع االول السٌاد

 والقضاء الوطنًة الدولٌ ةالجنائٌ ةبٌن المحكم ةالتكاملٌ ةقالفرع الثانً العبل 
وتم تقسٌمه الى  ةوارتباطها بفكره السٌاد ةالدولٌ ةالجنائٌ ةوالمطلب الثانً سٌر عمل المحكم 

 فروع ةثبلث
 ةالدولٌ ةالجنائٌ ةالفرع االول طرق احاله الدعوى الى المحكم
 ةالدولٌ ةالجنائٌ ةكمالفرع الثانً موافقه الدول وتعاونها مع المح

 على مبدأ ةالدولٌ ةالجنائٌ ةللنظام االساسً للمحكم ةالتشرٌعات الوطنٌ ةالفرع الثالث اثر مواءم
 ةالوطنٌ ةالسٌاد

 الخاتمة
 ستنتاجاتاال
عن طرٌق معاهده دولٌه شارعه وٌختلؾ عن اسلوب  ةالدولٌ ةالجنائٌ ةنشاء المحكمااسلوب  -7

 ةالوطنٌ ةبٌن النظام االساسً والسٌاد ةٌتم رسم العبلق ةمن هذه النقطو  ةانشاء المحاكم السابق
الدول ومن ؼٌر الممكن تفعٌل  بإرادةوان انضمام الدول وتطبٌق النظام االساسً علٌها ٌكون 
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وافقت الدول على ذلك عن  للمٌثاق ماعدا اذا ما ةالنظام االساسً بحق الدول الؽٌر المنظم
 من قبل مجلس االمن ةحالاالساسً  من قبلها وكذلك فً اإلطرٌق اعبلن قبول النظام 

لقد حقق المشروع الذي بدأ فً روما تقدما هائبل وانتقل نظام روما األساسً من قطعة على  -8
ق إلى نظام قضائً دولً دائم، وواجه فً سبٌل ذلك العدٌد من التحدٌات منها معارضة بعض 

 طنٌةالدول له حجة مساسه بمبدأ السٌادة الو
لم ٌعد التمسك بمبدأ السٌادة المطلق أمرا مستساؼا فً ظل التقارب الواضح للعبلقات الدولٌة  -9

فً الوقت الراهن، وما أصبح للمإسسات الدولٌة من دور فً وجوب تحقٌق األمن والسلم 
عى إلٌه الدولٌٌن، والذي لن ٌتؤتى إال بتحقٌق الحماٌة الجنائٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان وهذا ما تس

 .ةالدولٌ ةالجنائٌ ةالمحكم
أن مبدأ التكامل ٌشكل الركٌزة المحورٌة التً بنً علٌها النظام األساسً للمحكمة الجنائٌة  -:

 الدولٌة، ولكونه ٌحدد العبلقة بٌن القضاء الجنائً الدولً والقضاء الجنائً الوطنً وكذلك بمبدأ
صاص القضاء الوطنً، وما ٌدخل فً من خبلل تحدٌد ما ٌدخل فً اخت ةالوطنٌ ةالسٌاد

 ةاحتٌاطً والصف ةالدولٌ ةالجنائٌ ةاختصاص المحكمة الجنائٌة الدولٌة وهذا ٌعنً دور المحكم
ً حاله عدم قدره او عدم ف ةالدولٌ ةالجنائٌ ةٌكون للقضاء الوطنً وٌنهض دور المحكم ةاالصلٌ

 ة.ً اختصاص المحكمف ةرؼبه القضاء الوطنً فً محاكمه مرتبكً الجرائم الداخل
اي ان اختصاص المحكمة اختصاص مكمل للوالٌات القضائٌة الوطنٌة، وهو ما ٌدفع 
الدول إلى مواءمة تشرٌعاتها الداخلٌة بما ٌتوافق ومقتضٌات النظام األساسً للمحكمة لتتمكن 
من متابعة مرتكبً الجرائم الدولٌة الداخلة ضمن اختصاص المحكمة سواء المرتكبة على 

اضٌها أو من طرؾ مواطنٌها ، وفً حالة عدم رؼبتها او عدم قدرتها على إجراء هذه أر
 المتابعات، تتدخل المحكمة وتقوم بمتابعتهم.  

وهً من قبل دوله طرؾ ومن قبل  ةتحدٌد الجهات التً لها الحق برفع الدعوى امام المحكم -;
  .المدعً العام ومن قبل مجلس االمن

وجب الفصل السابع، صبلحٌة إحالة أي دعوى ٌرى من الضروري منح  مجلس األمن بم->
طرؾ  إحالة إلى المدعً العام، سواء أكانت هذه الدعوى تتعلق بدولة طرؾ فً النظام أو ؼٌر

والسٌما ان مجلس االمن ٌؽلب علٌه الطابع  ةفً هذه الحال ةالوطنٌ ةوهنا قد تمس السٌاد
 .السٌاسً فً تدخبلته وتعامله مع الدول

الواقع أن المشكلة فٌما ٌتعلق بالسٌادة لٌست فً وجود المحكمة فً حد ذاتها إنما فً طرٌقة  -1
تعامل الدول ومجلس األمن معها. فإذا تم التعامل معها بما تقتضٌه المعامبلت الدولٌة من حسن 

ل النٌة، فبل شك أن تعارض أحكام النظام األساسً مع السٌادة لن ٌطرح إشكاالت، طالما أن ك
طرؾ ٌلتزم بما تم االتفاق علٌه، سٌما أن الدول قد قبلت بالنظام األساسً دون أي ضؽط 

قد ال تتعامل مع المحكمة إال بما تقتضٌه  -ولكن بعض الدول والسٌما الكبرى منها -علٌها
مصالحها الخاصة، وهذا من شؤنه أن ٌجعل من المحكمة جهازا ال تهدد سلطات الدولة وسٌادتها 

كما رأٌنا  -ما كرامتها ومكانتها الدولٌة أٌضا. خاصة وأن المحكمة شدٌدة االرتباط فحسب، إن
بمجلس األمن، والذي نعلمه جهازا ذا وجهة سٌاسٌة، ال ٌضع فً اعتباراته  من هنا  –سالفا 

أتت إشكالٌة المساس بالسٌادة ، ذلك أن الدول متخوفة من انحٌاز المحكمة لصالح مجموعة من 
خرى، إذ ٌمكن استعمال المحكمة لئلطاحة بنظام سٌاسً معٌن، خاصة وأن الدول دون أ

من  ةبل خائف ةمن وجود المحكم ةوالدول لٌست خائف المحكمة ال تعتد بؤي صفة رسمٌة للمتهم.
 .عمالهاؤعدم الحٌاد لدٌها من خبلل ارتباط مجلس االمن ب

 ةوعدم االعتداد بالصف ةالفردٌ ةالجنائٌ ةعلى المسإولٌ ةالدولٌ ةالجنائٌ ةاكدت المحكم -١ 
 ة.الدولٌ ةالجنائٌ ةامام عائقا امام المحكم ةوعدم وقوؾ الحصان ةالرسمٌ

 التوصٌات
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ضرورة اعادة النظر فً المواد التً تنظم طبٌعة التعاون مع الدول ؼٌر األطراؾ فً  -7
ا فٌما ٌتعلق مع طبٌعة مبادى السٌادة الوطنٌة وخصوص ًالنظام األساسً للمحكمة للتماش

 بشرط القبول ٌجب أن ٌتم تحدٌد معٌار أكثر دقة ووضوح للحد من السلطة التقدٌرٌة للمحكمة.
ٌجب االستفادة والتوسع فً مباشرة المعنى اإلٌجابً للسٌادة والمتمثل فً سلطة إبرام  -8

قانون التصرفات القانونٌة لتنظٌم عبلقة المحكمة الجنائٌة الدولٌة مع ؼٌرها من أشخاص ال
 الدولً.

وجوب مراعاة مبدأ االختصاص التكمٌلً الذي ورد فً المادة األولى من النظام األساسً  -9
عند الحدٌث عن عبلقة المحكمة الجنائٌة بالدول األطراؾ والدول ؼٌر األطراؾ وذلك على 

العالم  أساس أن المحكمة تهدؾ الى تحقٌق كافة مبادئ العدالة الجنائٌة التً تنشدها كافة شعوب
 .المتحضر دون المساس بسٌادة الدول

إعادة النظر فً تطبٌق مبدأ التكامل، باعتباره المخرج الوحٌد القتناع الدول بعدم التخلً عن  -:
مبدأ السٌادة، خاصة فً ظل عدم توافق الجرائم الوطنٌة مع الجرائم الدولٌة. مما ٌجعل الدولة 

 .قٌق فً جرائم لم ٌنص علٌها تشرٌعها الداخلًفً مؤزق التكٌٌؾ المناسب للجرٌمة، والتح
لعدم تؽلٌب الطابع السٌاسً  ةالدولٌ ةالجنائٌ ةتقلٌص دور مجلس االمن فً المحكم ةضرور -;

 ة.االمر الذي ٌإدي الى فقدان حٌادٌه المحكم ةعلى المحكم
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 حر٠ح اٌرأٞ ٚاٌرؼثري 

 طرار ا١ٌٍٍحد. ش١ّاء ػثذ اٌ           تذراْ ِٙذٞ صاحلاٌطاٌة 
                                                      

 -:حـاملمذِ
شكلت حرٌة الرأي والتعبٌر قٌمة كبرى لئلنسان ٌعتز بها وٌحرص علٌها أشد الحرص 

وال ٌتقبل المساومة علٌها ذلك انها تعنً بالنسبة الٌه كرامته والممارسة الطبٌعٌة له وقد مرت 

طوٌلة حتى أبحث حرٌة الرأي والتعبٌر الحاضن الرئٌسً للتعبٌر عن إنسانٌته البشرٌة بمراحل 

وشتى حقوقه وبالتالً اعتبرت إرثا إنسانٌا راسخا ؼٌر خاضع للمساومة اختلفت درجاتها 

بحسب اختبلؾ تركٌبة المجتمعات وبنٌتها االقتصادٌة واالجتماعٌة وتطورها السٌاسً كما 

مـن الحرٌات األساسٌة لئلنسان المعترؾ بها محلٌـا ودولٌاً، وال تعتبر حرٌة الرأي والتعبٌـر 

ٌمكـن الكـبلم عـن مجتمـع تزهـو فـٌـه الحقوق اإلنسان دون مرور بهذه الحرٌات التً تعد بحق 

المدخل الحقٌقً لممارسة الكثٌر من الحرٌات والحقوق العامة الفكرٌة والثقافٌة وؼٌرها، كحق 

 لطباعة والنشر .النقد وحرٌة الصحافة وا

وٌعتبر موضوع حقوق اإلنسان من المواضٌع الهامة التً تتصدر أولوٌات المجتمعات 

 الدولٌة .

إن الحرٌـة هـً أحـد الممارسات األساسٌة والتـً تصـب فـً مصـلحة الوطن 

 والمواطنٌن، وإن الدٌمقراطٌة تعبر عن مفهوم الحرٌة المستندة إلـى قـوانٌن ٌخضـع لها الجمٌـع

بـدون تمٌٌز، والحرٌة تعنـً أطبلق العنان لئلبداع الذي ٌخدم الناس كافـة حٌث ال ٌمكن للفرد 

أن ٌبدع فـً ظـل العبودٌة والقهر، وال ٌمكن لئلنسان أن ٌحقق ذاتـه وٌعبر عن إمكاناته وٌحكم 

  نفسه بنفسه وٌعٌش أمنا على ٌومـه وعـده أمنا على رزقه بدون أن ٌستظل بشجرة الحرٌة.

 

 منهجٌة البحث -اوال :

 استخدمت فً هذه الدراسة المنهج الوصفً التحلٌلً المقارن على النحو التالً:

المنهج الوصفً: وذلك من خبلل وصؾ كافة المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة من  -7
خبلل الرجوع الى النصوص الدستورٌة والتشرٌعات القانونٌة الدولٌة واآلراء الفقهٌة، وكل 

 راجع التً تناولت موضوع الدراسة.الم
المنهج التحلٌلً: قامت الدراسة على تحلٌل المعلومات الخاصة بموضوع الدراسة وٌراعً    -8

فً التحلٌل تسلٌط الضوء على النصوص الدستورٌة، والمراجع التً تناولت موضوع 
 الدراسة.

 ثانٌا: إشكالٌة البحث 

وتعزٌزه على المستوى  هنسان واالهتمام بمدى إمكانٌة حرٌة الرأي والتعبٌر كحق لئل

 الدولً واإلقلٌمً .
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 خطه البحث -: ثالثاً 

 سٌتم تقسٌم البحث إلى مبحثٌن ومطالب كاآلتً: 

 المبحث االول : مفاهٌم اساسٌه فً حرٌه الرأي والتعبٌر 

 المطلب االول : مفهوم حرٌه الرأي والتعبٌر 

 الرأي والتعبٌر  المطلب الثانً : الطبٌعة القانونٌة لحرٌه

 المطلب الثالث : مظاهر حرٌه الرأي والتعبٌر 

 المبحث الثانً : حرٌه الرأي والتعبٌر فً المواثٌق الدولٌة

 المطلب االول : حرٌه الرأي والتعبٌر فً مٌثاق األمم المتحدة 

 المطلب الثانً: حرٌة الرأي والتعبٌر فً االعبلن العالمً لحقوق اإلنسان 

 ث : المنظمات اإلقلٌمٌة وحرٌة التعبٌر عن الرأيالمطلب الثال

 : أهمٌة البحث  رابعاً 

تتمثل أهمٌة هذه الدراسة فً بٌان مفهـوم حرٌة الرأي والتعبٌر ضمن إطـار عـام عن 

طرٌق التعرٌؾ بحرٌة الرأي والتعرٌؾ بحـق التعبٌر، ودراسة الموضـوع فـً كـل مـن 

 .المواثٌق الدولٌة واإلقلٌمٌة
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 زدراء األد٠اْا
 د. ش١ّاء ػثذ اٌطرار ا١ٌٍٍح      ٚج ػٍٟ ػرفاخ      اٌطاٌثح ِر

 

 املطرخٍص
بدأ االهتمام بحقوق االنسان ٌحتل جانبا مهما فً القانون الدولً مع نشوء منظمة االمم المتحدة        

بلنات ، اذ خصصت عدة فقرات فً المٌثاق المنظمة لئلشارة الٌها وتبعتها االع ;:74عام 

 والمعاهدات الدولٌة . 

احتلت حرٌة الرأي والتعبٌر مكانا مهما بٌن الحرٌات التً اضٌفت علٌها حماٌة دولٌة مع صدور       

 .  >>74العهد الدولً للحقوق المدنٌة والسٌاسٌة عام 

ضع حرٌة الرأي والتعبٌر مثلها مثل بقٌة الحرٌات ٌجب ان تمارس وفق ضوابط وحدود وقٌود تو      

امام ممارسة حرٌة التعبٌر وخاصة التً تتعلق باحترام كرامة االفراد وتمنع شٌوع الخطابات الكراهٌة 

 والتحرٌض على العنؾ .

اذ ٌحظى موضوع ازدراء االدٌان وحرٌة الرأي والتعبٌر باهمٌة كبٌرة فهو الحدود الفاصلة بٌن      

ل المحظور وهو التعدي على المعتقدات االخرٌن االباحة المتمثلة بحرٌة الرأي والتعبٌر وبٌن المجا

 بالسخرٌة واالستهزاء .

هدؾ البحث هو تحدٌد معالم حرٌة الراي والتعبٌر من جهة ، ونطاق ازدراء االدٌان كنشاط        

محظور من جهة اخرى ، اشكالٌة البحث تتجه نحو كٌفٌة ترسٌخ قاعدة ثابتة مشتركة بٌن مختلؾ النظم 

ح اساس لحظر ازدراء االدٌان كسلوك ٌتنافى مع حرٌة المعتقد وٌشكل خروجا على القانونٌة تصل

حرٌه الراي والتعبٌر، فرضٌة البحث تتركز على فرضٌة مفادها ان ال تتعارض حرٌة الراي والتعبٌر 

مع احترام ازدراء االدٌان ومنع كل صور االستهزاء . اعتمدنا فً هذا البحث على االسلوب التحلٌلً 

عد القانون الدولً االنسانً من خبلل تحلٌل النصوص القانونٌة الستخراج النصوص التً توفر لقوا

 الحماٌة القانونٌة من ظاهرة االزدراء.

 وتوصلنا الى اهم االستنتاجات والتوصٌات وهً :      

 اوال : االستنتاجات 

رعة انتقال المعلومات ان االهتمام الدولً بظاهرة ازدراء االدٌان افرزها تبلقً الحضارات وس .7
بفضل التطور التكنولوجً ، وهً الزالت حتى االن محل جدل بٌن االباحة والمنع بسبب عدم اتفاق 

 الدول على رإٌة واضحة للموضوع.
ان محاولة تجرٌم ازدراء االدٌان حاولت منظمة التعاون االسبلمً تبنٌها لتصبح قاعدة لم ٌكتب لها  .8

تجرٌم ازدراء االدٌان لتحقٌق اؼراض سٌاسٌة او لمبلحقة النجاح بسبب سوء تطبٌق نصوص 
 االقلٌات الدٌنٌة فً بعض دول المنظمة مما ساهم فً ضعؾ تلك الدول.

 ثانٌا : التوصٌات 

ان ظاهرة ازدراء االدٌان على الرؼم من انها تمس عقٌدة االنسان وانتمائه اال انه تصدي للقانون  -7
ر والعقٌدة  التً ال ٌوجد اتفاق علٌها من شؤنه ان ٌخرج الدولً لمسائل تدخل فً مٌدان الشعو

القانون الدولً عن هدفه االساسً فً تقرٌب الشعوب ، لذلك ٌستحسن ان تبقى تلك المسائل 

 .لؤلنظمة الوطنٌة والدٌنٌة لكل دولة
ان مجلس حقوق االنسان مدعو لتفسٌر نصوص الوثائق الدولٌة فً ضوء فاعلٌتها واثارها ،  -8

ن من شؤن انتقاد االدٌان ان ٌإدي الى اضطرابات ذات بعد دولً او ان تصبح عذرا فاذا كا
 لئلرهاب فعلٌه ان ٌؤخذ ذلك بنظر االعتبار .
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 حك اٌرؼ١ٍُ
                                           د. ش١ّاء ػثذ اٌطرار ا١ٌٍٍح                                  ٠ٛٔص حازَ صاحل اٌطاٌة 

 
 ـحاملمذِ

بسم هللا الرحمن الرحٌم و الصبلة و السبلم على سٌدنا محمد خاتم االنبٌاء و المرسلٌن و على 
 اله و صحبه اجمعٌن

عرؾ العراق منذ اقدم العصور حق التعلٌم و كان اشعاعا فكرٌا و حضارٌا و قد شهد 
داث السٌاسٌة التً نهضة واسعة فً مختلؾ المٌادٌن كان من ضمنها حق التعلٌم ؼٌر ان االح

توالت على بلدنا الحبٌب فً تارٌخه المعاصر و فً مرحلته الحالٌة اعاقت بحد كبٌر مسٌرة 
الى مإسسة هامشٌه تقوم  ةو الفنٌ ةت العلمٌءاقطاع التعلٌم و حولته من مإسسه منتجة للكفا

فً سوق  بتجهٌز سوق العمل للطلبة الخرٌجٌن دون ان ٌقابل ذلك نموا موازٌا لبلحتٌاجات
  .العمل و ادى ذلك لزٌادة البطالة كذلك ال تنضر بنوع الخرٌج بل بالعدد

 مشكلة البحث

تكمن مشكلة البحث التً تحتاج الى الدراسة و التحلٌل بهدؾ تزوٌد افراد المجتمع 
بالمعرفة العلمٌة فً مجاالت العلوم المختلفة فضبل عن تزوٌدهم بالمهارات و الخبرات اضافاتنا 

لواقع المرٌر الذي ٌشهده العراق فً مجال التعلٌم و زٌادة نسبة األمٌه فً المجتمع و التً الً ا
  .شملة الصؽار و قبلها الكبار

 اهمٌة البحث

الشك من ان اهمٌة البحث تنطلق من اهمٌة حقوق االنسان بصوره عامة اذ ٌشكل حق 
ا و ادراك وجودها و معرفة التعلٌم احد اهم تلك الحقوق التً ٌمكن من خبلله التعرؾ علٌه

 .ابعادها و ما ٌترتب على ذللك من نهوض االمم و رقٌها و تطورها

  

 

 اهداؾ البحث

 ٌهدؾ البحث الى :

هدؾ نظري و هو )محاولة تسلٌط الضوء على واقع التعلٌم فً العراق و ابراز المإشرات  -7
 .ات التً تواجهها(اإلحصائٌة على نسب االنجاز الفعلً للمسٌرة التعلمٌة و التحدٌ

هدؾ مٌدانً و هو )معرفة االسباب و المعوقات التً تقؾ حائبل امام التعلٌمً و بٌان  -8
 .الجهود المبذولة للنهوض بهذا الحق(

 النتائج

 التعلٌم من االولوٌات فً حٌاة االنسان و به ترقى الحضارات و تزدهر . -7
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  .بٌن التطور العالمً وجود فجوه نوعٌه و كمٌه فً مواساتنا التعلمٌة و -8
  .العلمٌة المحددة للتعلٌم العام  و الجامعً ةاالستراتٌجٌؼٌاب  -9
وجود اسباب كثٌره وراء تدنً مستوى ممارسة حق التعلٌم منها الصراعات و الحروب و  -:

  .العملٌات العسكرٌة و ما رافقها من عملٌات نزوح اضافتا الى الفساد المالً و االداري
 التوصٌات

  .د على ممارسة حق التعلٌم و وضع الضمانات الكفٌلة و االزمه الستدامة ممارستهالتؤكٌ -7
دعوة الحكومة العراقٌة لبللتفات الى هذا الحق من خبلل اعادة البنى التحتٌة وتعٌن الكوادر  -8

 .التعلمٌة وتوفٌر كافة المستلزمات
ى االلتحاق بالسنة ندعو المشرع العراقً الً جعل التعلٌم الزامٌا ولٌس فقط مقتصرا عل -9

  .السادسة من العمر
  .ٌنٌسٌالعمل على تطوٌر مهارات المعلمٌن و التدر -:
 

 هٌكلٌة البحث 

 المبحث االول مفهوم حق التعلٌم:

 المطلب االول تعرٌؾ حق التعلٌم                                        

 س حق التعلٌم المطلب الثانً اسا                                       

 المبحث الثانً: معوقات ممارسة حق التعلٌم والنتائج المترتبة علٌها 

 المطلب االول معوقات ممارسة حق التعلٌم                   

 المطلب الثانً النتائج المترتبة على معوقات ممارسة حق التعلٌم                   

 ممارسة حق التعلٌم:المبحث الثالث الجهود الدولٌة و الداخلٌة ل

 المطلب االول الجهود الدولٌة لممارسة حق التعلٌم                    
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 جائحح وٛرٚٔا ٚاشر٘ا ػٍٝ ضري املرافؼح
 ٛزٞف د. ذ١ّاء حمّٛدأ.         ِٙٝ رِسٞ احلاج ٠ٛٔصاٌطاٌثح 

                                                      

 املطرخٍص
لقد تبنت منظمة الصحة العامة مصطلح الجائحة فوصفت به وباء كورونا المستجد وهذا 

ٌؤتً من السماء تحت مسمى  ءالمصطلح استخدمه أٌضا الفقه اإلسبلمً ووصؾ به كل شً

بللها على مختلؾ مفاصل الحٌاة ومنها التقاضً امام ة ظحاالفة السماوٌة وقد القت هذه الجائ

المحاكم اذ عرقلت سٌر اإلجراءات القانونٌة الطبٌعٌة للدعوى مما أدى الى وقؾ السٌر فٌها 

ل عن دور قانون إاالمر الذي ٌتطلب وضع معالجات حقٌقٌة لهذه المسالة وٌثور التسا

مما الشك فٌه ان المشرع العراقً لم ٌعالج المرافعات المدنٌة العراقً فً معالجة هذه المسالة 

هذه المسالة بشكل مباشر لكنه نظم احكام األحوال الطارئة على الدعوى فً عدة صور ومنها 

الوقؾ واالنقطاع االمر الذي ٌدفعنا للبحث عن مدى اندراج الجائحة تحت احدى هذه الصور 

ٌمكن  تشرٌعها هو حدوث امر البحثنا حاالت انقطاع المرافعة نجد ان األساس فً  فاذا ما

تعمقنا فً هذه  توقعه وخارج عن إرادة صاحبه كالوفاة او فقدان الصفة او زوال الصفة فاذا ما

نها تعد من قبٌل تطبٌقات فكرة السبب األجنبً االمر الذي ٌدفعنا للتساإل عن مدى إالحاالت ف

وان شروط السبب األجنبً متحققة  إمكانٌة التوسع فً هذه الفكرة لتندرج تحتها الجائحة السٌما

  :فٌها وهً

 ان تكون ؼٌر ممكنة التوقع  .7
 مستحٌلة الدفع .8
 مستقلة عن إرادة الخصوم .9
 تجعل مباشرة الخصم للعمل االجرائً مستحٌبل  .:

صٌبل قانونٌا لفكرة الجائحة اما األثر ؤمن قانون المرافعات ت :١لذلك ٌمكن ان نعد المادة 

 :ل فً امران المترتب على تحققها فٌتمث

األول : هو وقؾ المدد القانونٌة التً كانت سارٌة فً حق الخصوم وبطبلن جمٌع اإلجراءات 

التً تحصل اثناء االنقطاع وهو مانص علٌه قانون المرافعات المدنٌة كذلك ٌسري هذا االمر 

ت مرافعات التً قررت وقؾ مدد الطعن اذا تحققت حاال :71على مدد الطعن استنادا للمادة 

 االنقطاع من وفاة او فقدان الصفة او زوال االهلٌة 

منه حٌث أجاز االثبات بجمٌع طرق  7١الثانً : فٌكون فً مجال االثبات اذ ٌمكن تطبٌق المادة 

 كان ٌجب اثباته بالكتابة اذا حال مانع مادي من الحصول على الدلٌل الكتابً  االثبات ما

هذا االمر اذ نص فً 8686/:/>ء األعلى فً وقد اٌد البٌان الصادر من مجلس القضا

على إٌقاؾ سرٌان المدد القانونٌة الخاصة بالطعون فً االحكام والقرارات طٌلة فترة   7فقرته 

تعطٌل الدوام الرسمً بسبب انتشار الجائحة ونص فً الفقرة الثانٌة انها تعد فترة انقطاع 

  .للمرافعة لكافة الدعاوى لحٌن زوال السبب

تقدم نوصً المشرع العراقً اٌراد نص عام فً قانون المرافعات ٌعالج  على ما وبناءً 

 .فكرة االثار المترتبة على السبب األجنبً سواء اكانت جائحة او افة او حادث او قوة قاهرة
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 اٌرمادَ املأغ ِٓ مساع اٌذػٜٛ
 د. ٠اضر تاضُ رْٔٛأ.                 أفاي ِال ػجاج صاحلاٌطاٌة 

                                                     

 املطرخٍص
كما هو معلوم ان التقادم النظام قانونً ٌستند  المرور الزمان على واقعة المعٌنة وان 

الحماٌة الفضائٌة تتحقق بوسائل عدة أهمها الدعوى القضائٌة وان المشرع وضع لممارستها 

اة ضابط المدة أي ضرورة إقامة الدعوى خبلل مدة ضوابط معٌنة تتعٌن مراعاتها، كمراع

معٌنة وٌترتب على تجاوز تلك المدة سقوط الحق فً الدعوى وهو ما ٌسمى بالتقادم، وهذا 

النظام ٌرتكز على عدة اعتبارات الؽرض منها حماٌة المصلحة العامة من خبلل احترام 

اٌة الفضائٌة للحقوق، ألن كفالة حق األوضاع المستقرة، فالسلطة العلٌا تتولى مهمة توفٌر الحم

الدفاع تقتضً أن ال ٌكون التنظٌم االجرائً الذي ٌحكم سٌر اإلجراءات فً الدعوى معلقا على 

إرادة الخصوم، اذا تجد ان المشرع أوجد موانع ال بد من انتفائها لكً تكون الدعوى مقبولة، من 

ونا لرفعها، ووسٌلة التمسك بهذا المائع هو هذه الموانع رفع الدعوى بعد فوات المدة المحددة قان

 .الدفع بعدم القبول الدعوى لمرور الزمان

 -مشكلة البحث:

همٌة العقود فً ألهمٌة هذا الموضوع والستقرار المعامبلت واالحكام فً الحٌاة وأل

حٌاة البشرٌة الٌوم ولكثرة المشكبلت التً تظهر فً العقود الٌوم وكذلك ما هو األساس الذي 

ستند إلٌه المشرع العراقً بالنسبة تحدٌد السند المانعة من سماع الدعوى كقاعدة عامة واستثناء ا

 وارد فٌه القانون العراقً.... 

 

 ومن خبلل هذا الموضوع توصلنا الى عدد من  النتائج اهمها 

عمال نظرٌة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى ال بد من توافر شروط أساسٌة ال أل .7
 عنها وانتقاء احدها ٌإدي الى استبعاد تطبٌقها.ؼنى 

االتجاه العام لدى المشرع العراقً ٌذهب إلى إقرار العمل بنظرٌة مرور الزمان المانع من  .8
 سماع الدعوى لتحقٌق االستقرار فً المراكز القانونٌة.

الذي مرور الزمان ال ٌكون فً جمٌع موضوعاتها ال تختلؾ المدة باختبلؾ النظام القانونً  .9
 م مع طبٌعة الحق الذي تتعلق بحماٌته.ءٌحكمها طوال وقصرا وبما ٌتبل

 ثانٌا : التوصٌات 

أن النص الذي ٌعالج مرور الزمان المانع من سماع الدعوى فً القانون المدنً العراقً جمل 

من مرور الزمان نظرٌة عامة تخضع لها حقوق كافة باعتبارها احد صور القضاء االلتزام فً 

ت الذي تختلؾ عن ؼٌره من الشروط واألساس واألثر أما بالنسبة لشكل االحتجاج بمرور الوق

 الزمان والكٌفٌة التً ٌتم بها والوقت البلزم لذلك فتلك مسائل طبٌعتها اإلجرائٌة مما ٌعنً 

 ضرورة معالجتها فً القوانٌن التً تحاكً تلك الطبٌعة بوجه عام.
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 ٌؼمذ االترذائٟا

 إترا١ُ٘ د. ٠طرٜ ١ٌٚذأ.               حمّذ حمّٛد ٕ٘اءاٌطاٌة 
                                                     

 املطرخٍص
ٌعد العقد االبتدائً من العقود التمهٌدٌة البلحقة للتفاوض والسابقة ع انعقاد العقد النهائً.؛ وقد 

اج هذه البٌوع الً تسجٌلها فً دائرة التسجٌل ظهر العقد االبتدائً فً مجال البٌوع العقارٌة اذ تحت

العقاري لؽرض انتقال الملكٌة وتتطلب إجراءات التسجٌل بعض الوقت من اجل توافر شروط القانونٌة 

التً ٌقتضٌها القانون مما ٌإدي بالمتعاقدٌن الى اثبات رضائهما فً صٌؽة عقد اولً انتظارا الى اعادة 

 اشى مع مقتضٌات التسجٌلتحرٌره من جدٌد فً عقدهما وٌتم

وقد عرؾ جانب من الفقه العقد االبتدائً بانه االتفاق الذي ٌتم بصٌؽة مبدئٌة على العقد 

 وشروطه اما نفاذه فبل ٌتم اال الحقا بعد تؤكٌد ذلك االتفاق

 .وعرفه اخرون بانه االتفاق على مشروع كامل لعقد البٌع دون االلتزام به فورا

من القانون المدنً  47لعقود كان للمشرع العراقً موقؾ منها فً المادة وان هذه الطائفة من ا

 :والتً نصت

برام عقد معٌن فً المستقبل ال إاالتفاق االبتدائً الذي ٌتعهد بموجبه كبل المتعاقدٌن او احدهما ب

 .هاٌكون صحٌحا اال اذا حددت المسائل الجوهرٌة للعقد المراد ابرامه والمدة التً ٌجب ان ٌلتزم ب

وٌبلحظ من نص المادة انها صورة من صور االتفاق االبتدائً الى الوعد بالتعاقد الذي ٌكون 

اما ملزم لجانب واحد او ملزم للجانبٌن علً ان مفهوم المخالفة للنص ٌبٌن انه اذا لم ٌتم االتفاق على 

 .المسائل الجوهرٌة للعقد فان هذا االتفاق االبتدائً ال ٌمكن ابرامه

مكن ان نقترح تعرٌؾ للعقد االبتدائً بانه اتفاق تام وٌتم بصٌؽة أولٌة وٌقع علً بٌع وعلٌه ٌ

عقار بشكل اساسً وٌترتب اثار ذلك العقد باستثناء نقل الملكٌة الذي ٌتم تؤجٌله الى حٌن تسجٌل العقد 

 .وفق اإلجراءات التً حددها القانون

 وتوصلنا الً النتائج

 .االبتدائً هما مرحلة وسط بٌن االٌجاب والعقد النهائًان الوعد بالتعاقد واالتفاق  .7
 .الفرق الجوهري بٌن العقدٌن نرى ان االتفاق االبتدائً هو ذلك العقد النهائً ولكن بصورته االولٌة .8

اما الوعد بالتعاقد فهو عقد ولكنه مختلؾ فً انه ال ٌتضمن عقد المراد ابرامه فً المستقبل 

 .الوصول إلى ابرام عقد فً المستقبلوانما هو وسٌلة الهدؾ منها 

ان المشرع المصري برز فً هذا العقد وعالج الموضوع بدقة فً معالجة الوعد بالتعاقد واالتفاق  .9
 االبتدائً

 ومن اهم التوصٌات

ان المشرع العراقً افرد مادة واحدة فقط فً هذا المجال على ان هذه المادة عالجت الوعد  .7
 .ً عباراتها عن االتفاق االبتدائًبالتعاقد علما انها تحدثت ف

نؤمل من المشرع العراقً اٌراد عدة مواد فً القانون المدنً ٌعالج هذا الموضوع دون  .8
 .االكتفاء بمادة واحدة واعادة صٌاؼة النص تبعا لذلك

 

 :ونقترح صٌاؼة النص بالشكل االتً

المستقبل ال ٌكون صحٌحا اال برام عقد فً إالوعد بالتعاقد الذي ٌتعهد بموجبه احد المتعاقدٌن ب

 اذا حددت المسائل الجوهرٌة للعقد المراد ابرامه والمدة التً ٌجب ان ٌبرم فٌها.

  

34 



 دػٜٛ االضرحماق يف اٌرشر٠غ اٌؼرالٟ
 حي١ٝ د. صذاَ خسػً                      حٕني ػٍٟ حي١ٝاٌطاٌة 

                                                      

 املطرخٍص
األصل قٌام المدٌن بتنفٌذ التزاماته على أن ٌقبل الدائن هذا التنفٌذ أٌضا، وهذا ما ٌطلق 

علٌه بالتنفٌذ االختٌاري الذي ال ٌثٌر اي اشكالٌة، اال ان امتناع المدٌن عن تنفٌذ التزاماته فتلك 

فٌذ على أموال المدٌن هً المشكلة الحقٌقة، ففً هذه الحالة تقوم مدٌرٌة التنفٌذ بإجراءات التن

الممتنع عن تنفٌذ التزاماته واستحصالها على مبلػ الدٌن من أمواله من أجل إعطاء الدائن حقه 

المثبت بالسند التنفٌذي، اال ان إجراءات التنفٌذ قد ال تسٌر عادٌا ومنتظما بل كثٌرا ما تطرا 

ص ملٌكة المال الذي علٌها عوارض قانونٌة تإثر فٌها، ومن اهم هذه العوارض ادعاء شخ

طالته إجراءات التنفٌذ والمطالبة بوقؾ تلك اإلجراءات وبطبلنها وهذا ما ٌعرؾ )بدعوى 

االستحقاق( التً تحمً حق الملكٌة عند االعتداء علٌه . وهناك عدة اسباب دعت إلى اختٌار 

نفٌذ من الموضوع ومن اهم تلك األسباب خلو قانون المرافعات المدنٌة العراقً وقانون الت

نصوص قانونٌة خاصة تنظم دعوى االستحقاق من حٌث إجراءاتها واطرافها وحكامها 

وأثارها، والمحكمة المختصة بالنظر فٌها، والجزاء المترتب علٌها واحالها الى القواعد العامة 

 فبل بد معرفة مدى مبلئمة القواعد العامة وانطباقها مع طبٌعة دعوى االستحقاق. 

 لى مجموعة من النتائج والتوصٌات وكما ٌلً :وقد توصلنا ا 

 اوال : النتائج

لم ٌعرؾ قانون المرافعات المدنٌة العراقً وال قانون التنفٌذ العراقً دعوى االستحقاق،  .7
وحسن فعل المشرع الن التعرٌؾ هو من اختصاص الفقه الذي أورد عدة تعارٌؾ بشؤنها 

وى العٌنٌة التً تحمً حق الملكٌة عند وتوصلنا إلى تعرٌؾ دعوى االستحقاق )وهً الدع
االعتداء علٌه، فهً تمنح لمالك الشً سواء كان عقارا او منقوال او حق عٌنً كالرهن او 
االنتفاع وؼٌرها من الحقوق الذي طالتها اجراءات التنفٌذ، ان ٌطالب من المحكمة بإصدار 

ن الحجز الواقع على هذه حكم  لتؤكٌد وتقرٌر حالة قانونٌة او مركز قانونً سابق وببطبل
 االموال.

تمتاز دعوى االستحقاق بخصائص، فهً دعوى تقرٌرٌة ٌطالب فٌها المدعً المحكمة  .8
بتؤكٌد وتقرٌر حالة قانونٌة او مركز قانونً موجود من قبل دون أن تتضمن إلزام احد 

حق اي األطراؾ الدعوى بؤداء معٌن، كما انها تمتاز بؤنها دعوى موضوعٌة ماسة بؤصل ال
البت بالحقوق او المراكز القانونٌة، فضبل عن ان دعوى االستحقاق من الدعاوى التً ٌنعقد 

 االختصاص فً نظرها للمحكمة المختصة ولٌس لمدٌرٌة التنفٌذ.
ٌملك المنفذ العدل صبلحٌة تؤخٌر التنفٌذ فً حاالت معٌنة، وال ٌملك سلطة فً اتخاذ اي  .9

ث عند التنفٌذ، ذلك أن أجهزة التنفٌذ هً أجهزة عدلٌة تابعة قرار بشؤن العراقٌل التً قد تحد
 لوزارة العدل ولٌست أجهزة قضائٌة تابعة لسطلة قضائٌة.

ان دعوى االستحقاق تتكون من عنصرٌن، هما عنصر شخصً ٌعبر عنه بؤطراؾ  .:
الدعوى، وٌشمل كبل من مدعً االستحقاق الذي له الحق على المال الذي طالته اجراءات 

نفٌذ، وعنصر موضوعً متمثل بمحل الدعوى حٌث ٌطلب مدعً االستحقاق الحكم به الت
بتقرٌرٌن قضائٌٌن أحدهما إٌجابً واالخر سلبً، فالتقرٌر االٌجابً هو تؤكٌد حقه او مركزه 
القانونً على المال المحجوز وٌعد الطلب األصلً فً دعوى االستحقاق، وٌطلب فً 
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ا وقؾ الحجز الواقع على هذه األموال وهذا بعد الطلب الوقت نفسه تقرٌرا قضائٌا سلبٌ
 التبعً فً دعوى االستحقاق. 

لدعوى االستحقاق أثر ٌترتب عن الحكم برد دعوى االستحقاق فً القانون المدنً العراقً  .;
وهو زوال األثر الموقؾ للتنفٌذ، فعندما ٌعجز مدعً االستحقاق عن إثبات دعواه وٌتؤكد 

المدعً ؼٌر محق فً دعواه فلها ان تصدر قرارا ٌقضً برد دعوى  للمحكمة المختصة ان
االستحقاق، وبالتالً زوال األثر الموقؾ للتنفٌذ، وعلى مدٌرٌة التنفٌذ االستمرار فً 

 اجراءات التنفٌذ على المال المطلوب الحجز علٌه من النقطة التً وصلت إلٌها. 
لحكم للمدعً ام برد دعود االستحقاق ان الحكم الصادر فً دعوى االستحقاق سواء كان با .>

ال ٌنفذ فً مدٌرٌة التنفٌذ اال بعد اكتسابه درجة البتات واصبح نهائٌا بحٌث ال ٌقبل الطعن 
 فٌه باي طرٌق من طرق الطعن المقررة قانونا.

 وجاءت التوصٌات كالتالً:

ٌل الدٌون ( من قانون تحص1نؤمل من المشرع العراقً تعدٌل الفقرة الثالثة من المادة ) .7
الحكومٌة لتكون بالشكل االتً ) تعد دعوى االستحقاق المبٌنة فً الفقرة أعبله من الدعاوى 
التً تنظر على وجه السرعة( وذلك ان المشرع العراقً قد وقع فً خطؤ عندما حدد 

 الطبٌعة القانونٌة لدعوى االستحقاق بؤنها من الدعاوى المستعجلة.
( من قانون المرافعات المدنٌة 76( على المادة )9ة فقرة )نؤمل من المشرع العراقً إضاف .8

العراقً وٌكون بالشكل االتً ) اذا كان المراد من دعاوى الملكٌة المتعلقة بعقار او منقول 
إثبات ملكٌة المال المدعى باستحقاقه كانت الدعوى دعوى استحقاق( فإن التكٌٌؾ القانونً 

ملكٌة من نوع خاص ألنها تحمً حق الملكٌة الصحٌح لهذه الدعوى انها من دعاوى ال
 العقارٌة وؼٌر العقارٌة )المنقولة(

( من قانون المرافعات 76( على نص المادة ):نؤمل من المشرع العراقً إضافة فقرة ) .9
المدنٌة العراقً وٌكون بالشكل االتً ) ٌجوز لمن ٌدعً ملكٌة المال كبل او بعضا 

شؤنه بإقامة دعوى االستحقاق لدى المحكمة المختصة االعتراض على اإلجراءات المتخذة ب
ضد أطراؾ االضبارة التنفٌذٌة وكل من ٌتمسك بهذه اإلجراءات( وذلك لسد النقص 
التشرٌعً الحاصل فً القانون العراقً من ناحٌة عدم تحدٌد اطراؾ دعوى االستحقاق 

 والمحكمة المختصة بنظرها بنصوص قانونٌة صرٌحة.
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 املريازاملٕاضخح يف 
 ض١ٍّاْ ٔشٛاْ زوٟ د.                 امحذ ػٍٟ ػثذ اهللاٌطاٌة 

                                                       

 
 املطرخٍص

ٌعد علم الموارٌث أو ما ٌطلق علٌه الفقهاء المسلمٌن علم الفرائض من أجلِّ علوم 

حٌاة الناس وحاجاتهم، لتعلقه بتبرئة ذمة الشرٌعة قدراً وأعبلها فضبلً وأكثرها تداخبلً ب

المسلم المالٌة بعد وفاته وتوزٌع الحقوق ألصحابها وإعطاء كل ذي حق حقه من التركة ، 

وتمثل المناسخة فً المٌراث احدى الفرضٌات الممكن حدوثها فً نتٌجة عدم اقتسام 

ثة وتركهم التركة بعد وفاة المورث وما قد ٌسببه ذلك من حصول وفٌات أخرى للور

لورثة آخرٌن األمر الذي قد ٌنجم عنه تداخل فً الحصص وتعدد فً المسائل وحصول 

بعض الورثة على نصٌب من كبل التركتٌن أو أكثر من ذلك عند حصول وفٌات أخرى 

وعدم االقتسام للتركة، والمناسخة كثٌرة الحصول فً واقعنا الحالً حٌث نجد فً كثٌر 

تركة من قبل الورثة ألسباب كثٌرها ترجع فً ُجلِّها الى رؼبة من األحٌان عدم اقتسام ال

الورثة فً عدم تشتٌت تركة مورثهم، وعلى الرؼم من األهمٌة المذكورة لموضوع 

المناسخة فً المٌراث نجد أن التشرٌعات القانونٌة ومنها قانون األحوال الشخصٌة 

المٌراث، ما ٌتطلب الرجوع فً ذلك العراقً النافذ لم ٌتناولها بالتنظٌم فً الباب الخاص ب

الى أحكام ومبادئ الشرٌعة االسبلمٌة والكتب الفقهٌة التً تناولت مثل هذه المسائل والتً 

لم تبٌن بالشرح الكافً والوافً لكٌفٌة حل مثل تلك المسائل. لذا حاولنا فً هذا البحث 

فً مسؤلة واحدة وضع بعض القواعد التً تساعد فً حل مثل تلك المسائل والفرضٌات 

 تسمى بالمسؤلة الجامعة.
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 8591اشار أضّاَ اٌؼراق الذفال١ح ٠ٛ١ٔٛرن ٌؼاَ  

 ِصطفٝ ٔاطك صاحلأ.د.                   حٕني ػٍٟ حي١ٝاٌطاٌثح 
                                                      

 املطرخٍص
زعات الناشئة بٌن اطراؾ الخصومة ٌإدي التحكٌم التجاري دورا مهما فً حل المنا

خاصة فً مجال المعامبلت التجارٌة القائمة على اساس السرعة فً المٌدان التجاري وذلك من 

خبلل حكم تحكٌمً نهائً وعادل بالسرعة الممكنة، وقد ازدادت اهمٌة التحكٌم والرؼبة الٌه فً 

ارٌة بٌن اطراؾ المجتمع البشري بداٌة القرن العشرٌن نتٌجة النمو الكبٌر فً المعامبلت التج

وتعقد وتشابك هذه العبلقات، وتبرز المشكلة هنا عند صدور حكم تحكٌم فً اقلٌم دولة معٌنة 

وٌراد تنفٌذه فً دولة اخرى، لذا اجتمعت الدول وحاولت الوصول الى صٌؽة توافقٌة وقانونٌة 

قٌة دولٌة متعددة االطراؾ لؽرض االعتراؾ وتنفٌذ مثل هذه االحكام التحكٌمٌة فؤبرمت اتفا

 .١;74وهً اتفاقٌة نٌوٌورك الخاصة باالعتراؾ وتنفٌذ احكام التحكٌم االجنبٌة لعام 

وٌعتبر التحكٌم الطرٌق األول لتسوٌة المنازعات ذات الطابع الدولً وخاصة المنازعات 

لتً ٌتطلبها ت الروتٌنٌة ااالتجارٌة، لكونه وسٌلة سرٌعة ومضمونة وتختصر الكثٌر من االجراء

الجهاز القضائً لحل النزاعات الناشئة عن تلك العبلقات، وانه ضمانه مهمة للمستثمر األجنبً 

 الذي ٌتطلع الى االستثمار فً دولة مثل العراق. 

وٌنتهً التحكٌم بالقرار الصادر عن المحكم أو هٌئة التحكٌم، وٌعد االعتراؾ بحكم 

وضرورات عصر العولمة على اعتبار ان إنكار  التحكٌم األجنبً وتنفٌذه من أهم لوازم

االعتراؾ والتنفٌذ ٌتعارض مع حاجة المعامبلت الدولٌة، ألنه ٌعوق تطور العبلقات التجارٌة 

 واالقتصادٌة، وهو ٌإدي فً النهاٌة إلى اضطراب المعامبلت بٌن األفراد. 

التحكٌم االجنبٌة كما  ولقد ظهرت العدٌد من االتفاقٌات المتعلقة باالعتراؾ وتنفٌذ احكام

وبرتوكول جنٌؾ المتعلق بتنفٌذ  7489فً بروتوكول جنٌؾ المتعلق بشروط التحكٌم لعام 

، وتعتبر اتفاقٌة نٌوٌورك لبلعتراؾ بؤحكام التحكٌم األجنبٌة وتنفٌذها 7481أحكام التحكٌم لعام 

تفاقٌة لم تنشؤ من تشرٌع موحد ٌشترك فً تطبٌقه عدد كبٌر من دول العالم هذه اال ١;74لعام 

 فراغ بل كانت ناتجة عن تجارب تشرٌعٌة دولٌة سابقة لها.

وٌقاس نجاح نظام التحكٌم بمدى تنفٌذ احكامه خارج الدولة التً صدر فٌها، فبل توجد 

فائدة ألحكام التحكٌم إذا لم ٌتم تنفٌذها، فؤساس اللجوء إلى التحكٌم هو تنفٌذ هذه االحكام، التً 

كم النزاع بصورة نهائٌة، فصدور حكم التحكٌم ال ٌعنً بالضرورة نهاٌة النزاع ٌفصل بها المح

بٌن األطراؾ ما لم ٌنفذ لٌحدد فاعلٌته فً فض النزاع، وخبلؾ ذلك ٌفقد قرار التحكٌم قٌمته 

 القانونٌة وٌبقى عبارة عن فكرة مجردة.

حكام التحكٌم األجنبٌة وإن اهمٌة االتفاقٌات الدولٌة عموما فً مسائل االعتراؾ وتنفٌذ أ

تسهل تحقٌق جدوى وؼاٌة التحكٌم فً فض النزاع بٌن اطرافه واٌصال الحقوق لؤلطراؾ 

المتنازعة من خبلل هذه الوسٌلة فبلبد هنا من الكشؾ عن أهمٌة االنضمام التفاقٌة نٌوٌورك 

بٌان موقؾ الخاصة باالعتراؾ وتنفٌذ احكام التحكٌم األجنبٌة وممٌزاتها العدٌدة للعراق، و
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المشرع العراقً وأهم المعوقات والمحاذٌر التً تقؾ فً وجه االنضمام والتصدٌق على هذه 

 االتفاقٌة من قبل العراق، محاولٌن اقتراح واٌجاد الحلول المناسبة لذلك.

وان االتفاق على التحكٌم  وصدور الحكم التحكٌمً وانهاء حالة النزاع لٌس نهاٌة األمر 

صول لمرحلة تنفٌذ هذا الحكم التحكٌمً، وتكمن المشكلة فً حالة صدور حكم بل البد من الو

تحكٌم أجنبً فً دولة وٌراد تنفٌذه فً دولة أخرى، فما هو االساس لبلعتراؾ بالحكم والتنفٌذ 

؟ وماهً ١;74هنا؟ وما هو األثر المترتب على انضمام العراق الى اتفاقٌة نٌوٌورك لعام 

 هذه االتفاقٌة؟أهمٌة انضمام العراق ل

وبعد ما تم عرضه فً موضوعنا توصلنا الى مجموعة من النتائج واشرنا الى جملة 

 حلول ومقترحات لؤلخذ بها مستقببل وكاالتً: 

 اوال: النتائج: 

ان الهدؾ الرئٌسً من االتفاقٌات الدولٌة التحكٌمٌة هو تعزٌز التحكٌم الدولً والمساعدة فً  .7
 م امور التحكٌم التجاري الدولً.انفاذ قرارات التحكٌم تنظٌ

م  من اهم االتفاقٌات االساسٌة  ١;74تعد اتفاقٌة نٌوٌورك لتنفٌذ احكام التحكٌم االجنبٌة لعام  .8
بالتحكٌم التجاري الدولً  والتً القت رواجا على المستوى الدولً لما كان لها دور عظمٌا 

 على تطور التحكٌم التجاري .
ظٌم قانونً خاص ومستقل للتحكٌم التجاري ادى الى عرقلة خلو التشرٌع العراقً من تن .9

 .١;74انضمام العراق الى اتفاقٌة نٌوٌورك لعام 
ان المخاوؾ واالدعاءات والعقبات المتعددة قدٌما وحدٌثا بشؤن االنضمام لبلتفاقٌة لم ٌبق لها  .:

 رواج فً الوقت الحاضر بسبب كثرة الدول المنضمة لهذه االتفاقٌة.
 توصٌات:ثانٌاً: ال

نؤمل من المشرع العراقً اإلسراع بتشرٌع قانون خاص بالتحكٌم الداخلً والدولً وفق  -7
النظام العالمً وقواعد القانون النموذجً للتحكٌم التجاري الدولً الصادر من لجنة االمم 
المتحدة لقانون التجارة الدولً االونسترال، وانشاء مركز تحكٌمً متخصص بالعراق ٌضم 

 محكمٌن المهنٌن من أصحاب الخبرة والكفاءات فً مجال التجارة الدولٌة.عدد من ال
وجوب اضافة مادة جدٌدة تسمى مادة التحكٌم الدولً واعتبارها ضمن المناهج التً تدرس فً 

 كلٌات القانون بالعراق اسوه بما ٌدرس بكلٌات القانون فً العالم.
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 اٌرٕظ١ُ اٌمأٟٛٔ ٌٍٕمً تاٌطىه احلذ٠ذ٠ح 

 د. ِصطفٝ ٔاطك صاحلأ.                      أٛار ٔٛرٞ طٗطاٌثح اٌ
                                                      

 املطرخٍص
ان عقد النقل بالسكك الحدٌدٌة فً الواقع ال ٌخرج فً بنائه وخصائصه عن القواعد 

د احتل اهمٌة كبٌرة عن باقً وسائل العامة التً تحكم باقً العقود ،اال انه فً عصرنا الحالً ق

النقل باعتباره من وسائل النقل الجماعً حٌث ٌتمٌز بالسرعة وقدرته على نقل العدٌد من 

االشخاص بسرعة اكبر من السٌارات واعتبارا للدور الذي ٌلعبه النقل بالسكك الحدٌدٌة فً 

ذا النوع من النقل من حٌث تؽطٌة متطلبات الفرد بات لزاما سن القوانٌن الخاصة التً تحكم ه

ابرامه ومن حٌث اثاره ، والمشرع العراقً لم ٌشرع قانون خاص بعقد النقل بالسكك الحدٌد 

والذي نصت المادة الثالثة منه على ان احكام هذا  74١9لسنة  ١6وانما شرع قانون النقل رقم 

 القانون تسري على جمٌع انواع النقل .

وء على احكام عقد النقل بالسكك الحدٌدٌة من حٌث وٌهدؾ هذ البحث على تسلٌط الض

مفهومه واركانه وممٌزاته واالطار القانونً له على المستوى الوطنً والدولً  ، وقد تم تقسٌم 

البحث الى مبحثٌن تناولنا فً المبحث االول مفهوم عقد نقل االشخاص بالسكك الحدٌدٌة من 

 لثانً احكام هذا العقد.حٌث التعرٌؾ واالطار القانونً  ، والمبحث ا

وقد اطلعنا من خبلل هذه الدراسة البسٌطة على واقع النقل بالسكك الحدٌدٌة فً بلدنا 

العراق والحظنا بان العراق من اوائل دول الشرق االوسط  الذي استخدمت النقل بالقاطرات 

راض ؼفً فترة الخمسٌنات حٌث مد اول خط من البصرة الى بؽداد من قبل االنكلٌز لؤل

العسكرٌة وخدمة للمجهود الحربً ، وعندما وصلوا بؽداد بنوا ثبلث محطات رئٌسٌة شمالً 

تعرضت شركة السكك  8669بؽداد وشرقً بؽداد اضافة الى ؼرب بؽداد، لكن بعد احداث 

الحدٌد الى اضرار بفعل الحرب وعملٌات النهب والتخرٌب ولم ٌعد صالحا لبلستخدام من 

قاطرة المملوكة للشركة ، كما ان  76:قاطرة من اصل  ١;7مله قارات الشركة سوى مج

الوضع االمنً ؼٌر المستقر ادى الى توقؾ الشركة عن تسٌٌر رحبلتها بشكل نهائً فً فترات 

ان واقع السكك الحدٌد العراقٌة بشكل موجز هو تراجع قطاع السكك بسبب عدم  معٌنة،

ع بشكل مراحل وقلة التخصٌصات اهذا القطالتخطٌط المبرمج والمبنً على دراسات لتطوٌر 

تنفٌذ بعض  المالٌة بهذا الخصوص مضافا الٌه احداث التخرٌب بفعل االزمات االمنٌة وتلكإ

  :المشارٌع التً اعدتها الحكومة .وعلٌه ندعو المشرع العراقً الى

قد وضع قانون خاص ٌنظم عقد النقل بالسكك الحدٌدٌة بصورة منظمة ومحكمة كون هذا الع -7
 .ٌمثل احد الجوانب االساسٌة فً مجال النقل البري

تطوٌر وتشجٌع النقل بواسطة السكك الحدٌدٌة من خبلل السماح للقطاع الخاص بفتح  -8
 .وكاالت النقل بالسكك الحدٌد الستقطاب طلبات النقل ومتابعة اٌصالها

االساتذة من ذوي  تشكٌل لجان استشارٌة مشتركة بٌن وزارة النقل والجامعات تهدؾ الى اشراك

 االختصاص فً ابداء الراي فً المشارٌع المقترحة من قبل قطاع النقل
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 املروس اٌمأٟٛٔ ٌألجٕثٟ يف اٌشرواخ اٌرجار٠ح اٌؼرال١ح 

 د. ِصطفٝ ٔاطك صاحلأ.                 امحذ ٠اضني رْٔٛاٌطاٌة 
                                                      

 طرخٍصامل
إن  ،كما هو معلوم ان المقصود باألجنبً فً العراق هو كل من ال ٌتمتع بالجنسٌة العراقٌة

مزاولة األجنبً للنشاط التجاري فً العراق عموماً واالشتراك أو تؤسٌس الشركات التجارٌة على وجه 

ملؽً وصوالً ( ال74١9( لسنة )  >9الخصوص مر بمراحل ابتداًء من قانون الشركات العراقً رقم ) 

 ( المعدل النافذ. 7441( لسنة )  87إلى قانون الشركات الحالً رقم ) 

تؽٌر فٌها موقؾ المشرع العراقً تؽٌٌراً جذرٌاً من عمد السماح لؤلجانب باالشتراك فً 

الشركات العراقٌة مطلقاً إلى فتح الباب على مصراعٌه لؤلجانب لبلشتراك فً جمٌع أنواع الشركات 

لمنصوص علٌها فً قانون الشركات العراقً ومن ثم العودة الى تقٌٌد المشاركة بشركات العراقٌة ا

 االموال فقط .

وٌذهب البعض إلى أن استبعاد األجانب من االشتراك فً الشركات العراقٌة فً ظل قانون 

 له ما ٌبرره :866( لسنة  :>قبل التعدٌل بموجب األمر رقم )  7441( لسنة  87الشركات رقم ) 

من اعتبارات تتعلق باالقتصاد الوطنً والحفاظ على المصلحة الوطنٌة للبلد وللحفاظ على الموارد 

 الوطنٌة واستثمارها وٌسر التعامل مع الشركات الوطنٌة. 

( الباب على مصراعٌه لؤلجانب  :866وعلٌه فتح القانون العراقً بموجب تعدٌل عام )

راق من خبلل تؤسٌس شركة عراقٌة من شركاء أجانب أو الستثمار رإوس األموال األجنبٌة فً الع

 مساهمٌن أجانب أو من خبلل االشتراك فً شركة قائمة كشرٌك أو مساهم أو حامل أسهم . 

وكذلك أعطى لؤلجانب الحق فً االشتراك فً جمٌع أنواع الشركات سواء شركات األموال أو 

نب االشتراك فً الشركات العراقٌة وكان ٌسمح األشخاص بٌنما كانت القوانٌن السابقة ال تسمح لؤلجا

االشتراك فً شركات األموال فقط  7441( لسنة  87للعرب بموجب قانون الشركات العراقً رقم ) 

 دون شركات األشخاص. 

وإذا كان السماح لؤلجانب فً االشتراك أو تكوٌن الشركات فً العراق مهما أو له دور اٌجابً 

نبٌة أو االستثمارات األجنبٌة فً العراق فؤنه ال ٌخلو من محاذٌر تؤثٌره فً جلب رإوس األموال األج

 على االقتصاد الوطنً.

وتجدر االشارة الى ان موقؾ المشرع العراقً تؽٌر مرة اخرى بتعدٌل قانون الشركات 

اذ تم تعدٌل نص المادة  8674( لسنة 71بموجب القانون رقم ) 7441( لسنة  87العراقً رقم ) 

رة اخرى لتقرا على النحو التالً ))اوالً : للشخص الطبٌعً او المعنوي العراقً حق اكتساب ( م78)

سساً لها او مساهماً او شرٌكاً . ما لم ٌكن إالعضوٌة فً الشركات المنصوص علٌها فً هذا القانون م

ممنوعاً لشخصه او صفته من عضوٌة الشركات بموجب قانون او قرار صادر عن محكمة او جهة 

 حكومٌة مختصة .

ثانٌاً : للشخص الطبٌعً او المعنوي االجنبً اكتساب العضوٌة بصفة مإسس او مساهم فً الشركات 

%( واحد وخمسٌن من المئة من  7;المساهمة والمحدودة على ان ال تقل نسبة مساهمة العراقً عن )

 راس مالها((.

الشركات العراقٌة بشركات  وٌبلحظ على النص بعد التعدٌل انه قصر مشاركة االجانب فً

االموال فقط ) المساهمة والمحدودة ( وهو موقؾ ٌحمد علٌه المشرع من هذه الناحٌة ، وذلك الن 
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اشتراك االجنبً فً شركات األشخاص فٌها محاذٌر ومنها صعوبة التنفٌذ على األموال الشخصٌة 

ى أموال الشرٌك الشخصٌة فً للشرٌك األجنبً إذا ما امتدت مسإولٌة الشرٌك عن دٌون الشركة إل

 شركات األشخاص .

اال ان النص لم ٌشٌر الى مصٌر الشركات التً انضم الٌها االجانب قبل التعدٌل اي فً الفترة 

(، فما هو مصٌر شركات االشخاص التً اشترك 8674( وتعدٌل عام ):866الممتدة بٌن تعدٌل عام )

ل النص باثر رجعً وفً هذه الحالة ٌجب ان تصفى فٌها االجانب هل تبقى على حالها او ٌتم اعما

 . :866حصة االجانب فً شركات االشخاص العراقٌة التً نشؤت بعد عام 

وكذلك الحال بالنسبة للحد االعلى لنسبة مشاركة االجانب فً راس مال الشركات هل ٌسري 

فً الشركات التً  %( من راس المال4:باثر رجعً وٌجب ان تعدل نسبة المشاركة بما ال ٌتجاوز )

ام تبقى على حالها وٌشمل التعدٌل فقط الشركات التً تنشى  8674وقبل عام  :866انشئت بعد عام 

 بموجب التعدٌل االخٌر ؟.  8674بعد عام 

 من خبلل البحث توصلنا الى النتائج والتوصٌات التً نؤمل من المشرع العراقً األخذ بها

 النتائج : 

لنا ان المشرع العراقً انتهج سٌاسة تشجٌعٌة مرنة تجاه المستثمرٌن من خبلل البحث اتضح  -7

األجانب سواء كانوا أفراداً أو شركات أجنبٌة فً سبٌل جذب االستثمارات األجنبٌة لتطوٌر 

االقتصاد العراقً كما ٌبدو من ظاهر النصوص التً تم تعدٌلها إال أن ذلك بالمقابل ال ٌخلو من 

 على االقتصاد الوطنً العراقً . محاذٌر التؤثٌر السلبً 

( اصبح اشتراك االجانب فً 8674ومن خبلل البحث اتضح بموجب التعدٌل األخٌر لعام ) -8

المحدودة ( دون  –الشركات العراقٌة محصوراً فً شركات األموال العراقٌة فقط ) المساهمة 

جنبً إذا ما امتدت شركات األشخاص وذلك لصعوبة التنفٌذ على األموال الشخصٌة للشرٌك األ

 مسإولٌة الشرٌك عن دٌون الشركة إلى أموال الشرٌك الشخصٌة فً شركات األشخاص .

 التوصٌات : 

إعادة النظر فً نسبة مشاركة األجانب فً رأس مال الشركات التجارٌة العراقٌة وخاصة  -7

ه الشركات الشركات المساهمة وذلك للحد من سٌطرة األجانب على جزء كبٌر من رأس مال هذ

وبالتالً من الممكن السٌطرة على إدارتها ، وذلك بجعل مشاركة العراقٌٌن بما ال ٌقل عن ثلثً 

 راس المال فً الشركات العراقٌة .

ندعو المشرع العراقً إلى األخذ بموقؾ القوانٌن العربٌة المقارنة كالقانون اإلماراتً والقانون  -8

س اإلدارة من المتمتعٌن بالجنسٌة العراقٌة ، حٌث أن الٌمنً بجعل رئٌس وأؼلبٌة أعضاء مجل

 المحافظة على االقتصاد العراقً تقتضً أن تكون األؼلبٌة فً مجلس اإلدارة للعراقٌٌن . 

عدم األخذ بسٌاسة الباب المفتوح تجاه مشاركة األجانب فً الشركات العراقٌة لما ٌنطوي علٌه  -9

راق دون قٌد أو شرط ، من تؤثٌر على االقتصاد الوطنً السماح لهإالء بممارسة نشاطهم فً الع

 العراقً وتحوٌله إلى مصلحة اقتصادٌة خاصة .
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 اٌرلاتح ٚاٌرفر١ش ٚض١ٍح حلّا٠ح املصاحل املشرتوح 

 ِٕٙذ اترا١ُ٘ ػٍٟ د.                   ِؼرس مح١ذ صاحل اٌطاٌة 
                                                      

 ِٛجس ػٓ  اٌثحس
المعدل مشددة فً تؤسٌس  7441( لسنة 87كانت أحكام قانون الشركات العراقً رقم )

الشركات عدا الشركة البسٌطة، إذ ٌتطلب تؤسٌس أي شركة من الشركات األربعة التً وضعت 

أحكام القانون فً ؼالبٌتها لتنظٌم أوضاعها، صدور شهادة تؤسٌس وتتطلب الشهادة موافقة 

 جهة القطاعٌة المختصة، فضبل عن موافقة أٌة جهة ٌرى المسجل ضرورة اخذ موافقتها.ال

( لٌخفؾ إجراءات التؤسٌس وٌٌسرها، فبل :866ثم جاء التعدٌل لقانون الشركات عام )

حاجة لصدور شهادة تؤسٌس بالنسبة للشركات المحدودة والتضامنٌة، والمشروع الفردي، 

المساهمة، حتى هذه الشركات فان الجهات التً تسؤل  واقتصرت الشهادة على الشركات

 لتؤسٌسها هو المسجل الذي مطلوب منه التحري عن توافق اإلجراءات مع الشروط القانونٌة.

وتعد الشركات المساهمة مإسسة اقتصادٌة ومالٌة واجتماعٌة وبتالً فان النظام ٌلعب 

مسإولٌتها فهً تقوم على استثمار األموال دورا مهما فً تنظٌم إجراءاتها  وأعمالها و إدارتها و

  .دون الحاجة إلى وجود اصطحابها مما ٌسمح لكثٌر منهم باالحتفاظ بعملهم األصلً 

وقد وضع قانون الشركات العراقً نوعٌن للرقابة وهما الرقابة الداخلٌة الرقابة 

 .الخارجٌة  وهو ما سوؾ ٌتناوله الباحث فً هذا البحث
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 فاءج يف اٌسٚاج يف اٌصفاخ املؼرربج يف اٌى اٌؼرف ٚدٚرٖ 

 د. خ١ًٍ اترا١ُ٘ حمّذ         حمّذ خ١ًٍ ػثذ اٌىر٠ُاٌطاٌة 
                                                     

 املطرخٍص
الحمد هلل الذي خلق فسوى، وقدر فهدى، والصبلة والسبلم على سٌد الخلق اجمعٌن             

 بد هللا المبعوث رحمة للعلمٌن، وعلى اله وصحبه اجمعٌن، اما بعد:محمد بن ع

ان هللا سبحانه وتعالى شرع الزواج وجعله من اسمى العقود التً ٌسعى االنسان الى 

ابرامه فً حٌاته، وذلك للحفاظ على النسل البشري ودٌمومة الحٌاة االسرٌة، فجعل له ضوابطاً 

من استمرارٌته ودٌمومته، ومن ذلك الكفاءة فً الزواج وشروطاً البد من ان تتوفر فٌه لتض

ودورها فً الحفاظ على الروابط االسرٌة، وما للعرؾ من دور بالػ فً التوسعة من مجاالت 

المعاٌٌر المعتبرة فً صفات الكفاءة فً الزواج، فضبلً عن صفتً التدٌن والخلق، اذ ٌجب 

وتؽٌر اعراؾ الناس، االلتفات الٌها منها مراعاة صفات اقتضت الظروؾ الزمانٌة والمكانٌة 

النسب، والوظٌفة، والسن، والتحصٌل الدراسً، وكون الرجل ؼٌر متزوج بزوجة ثانٌة، 

وتوفٌر الدار السكنً المستقل، والجمال، وؼٌرها، حتى ٌتحقق المقصود من تشرٌع الزواج وهو 

 االلفة والمودة والسكٌنة التً تسود االسرة.

تٌار مقدمة الهم عقد ٌسعى االنسان الى ابرامه فً حٌاته وٌكون مراعاة اذ ٌعد هذا االخ

مبدأ الكفاءة فً الزواج من المسائل المهمة والتً تعارؾ علٌها الناس فقد اضٌفت نتٌجة تؽٌر 

الزمان والمكان الكثٌر من الصفات على تلك التً كانت معتبرة سابقاً لتؽٌر نظرة الناس لهذه 

م مع الواقع الحالً االن، اذ فً السابق كان من الصفات المعتبرة فً ءتتبلالصفات التً قد ال 

الكفاءة بالزواج هو ان ٌكون الزوج متمتعاً بالفروسٌة القتالٌة اما الٌوم فان التمتع بالفروسٌة لم 

 ٌعد من صفات الكفاءة فً الزواج.

قهاء المسلمٌن فقد وردت االشارة الى العرؾ ودرها فً الكفاءة بالزواج على لسان ف

واعتمدوها فً احكامهم كلما دعت الحاجة الى ذلك، فقد ورد عن االمام الشافعً انه انشؤ مذهباً 

جدٌداً فً مصر اطلق علٌه اسم المذهب الجدٌد قرر فٌه بعض االحكام التً خالفت االحكام التً 

مصر وتقالٌدها  اقرها فً العراق وعندما سئل عن السبب فً هذا االختبلؾ قال ان اعراؾ اهل

م احكامها ءتختلؾ عن اعراؾ وتقالٌد اهل العراق فلكل دولة اعراؾ خاصة بها وٌجب ان تتبل

 مع اعرافها الصحٌحة.

وعلى الرؼم من اهمٌة الكفاءة فً الزواج ودور العرؾ فً صفاتها المعتبرة اال ان 

اءة بالزواج كما لم المشرع العراقً لم ٌنص فً قانون االحوال الشخصٌة العراقً على الكف

ٌنص على دور العرؾ فً الصفات المعتبرة بالكفاءة فً الزواج، بخبلؾ التشرٌعات المقارنة 

فقد تناولت الكفاءة فً الزواج ودور العرؾ فٌها بشكل صرٌح فً قوانٌنها، وهذا ٌعد نقصاً 

ر العرؾ فً تشرٌعٌاً كان على المشرع العراقً ان ٌتبلفاه بتنظٌمه الكفاءة فً الزواج ودو
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الصفات المعتبرة فٌها وذلك بنصوص مستقلة كما فعل ذلك قانون االحوال الشخصٌة االماراتً 

 والسوري.

دراج نصوص فً قانون االحوال إواخٌراً كان لنا اقتراحات للمشرع العراقً ب

 الشخصٌة العراقً على وفق االتً:

فً الكفاءة فً الزواج من خبلل  . العمل على نشر ثقافة عدم التشدد فً الصفات المعتبرة7

 اعتماد اعراؾ تسهل من عدم التكلؾ فً الصفات المعتبرة فً الزواج.

النص فً قانون االحوال الشخصٌة العراقً على دور العرؾ فً الصفات المعتبرة فً . 8

الكفاءة فً الزواج. ونقترح اٌراد نص فً قانون االحوال الشخصٌة ٌتعلق بالكفاءة ٌتضمن 

 ل االتٌة:المسائ

الكفاءة شرط من شروط لزوم الزواج، تراعى حٌن العقد، فإذا زالت بعده فبل ٌإثر ذلك فً  •

 الزواج. 

 الكفاءة حق خاص بالمرأة والولً. •

 العبرة فً الكفاءة بصبلح الزوج دٌناً، وٌعتبر العرؾ فً تحدٌد الكفاءة فً ؼٌر الدٌن. •

  للزوجة وحدها. التناسب فً السن بٌن الزوجٌن ٌعد حقاً  •

 إذا ادعى الرجل الكفاءة ثم تبٌن أنه ؼٌر كؾء كان لكل من الزوجة أو ولٌها حق الفسخ. •

 ٌسقط حق الفسخ بحمل الزوجة، أو بسبق الرضا، أو بانقضاء سنة على العلم بالزواج. •

ؾ . الرجوع فً تقدٌر الكفاءة فً الزواج الى عرؾ البلد الذي تم فٌها الزواج، الن العر9

 ٌختلؾ باختبلؾ الزمان والمكان.
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 اػذاد املٛازٔح االحتاد٠ح يف اٌمأْٛ اٌؼرالٟ 

 أ.د. لثص حطٓ ػٛاد                         اٌطاٌة ضؼ١ذ خذ٠ذج   
                                                     

 املطرخٍص
ٌسٌاً لنجاح أي  خطة مالٌة للدولة ترٌد إّن اإلعداد السلٌم للموازنة العامة، ٌعد عامبلً رئ

تنفٌذها لعام قادم  ، وال شك أن السلطة التنفٌذٌة هً األقدر واألجدر على إعداد الموازنة العامة 

بكل ما تحتوٌه من تقدٌرات، تخص اإلٌرادات والنفقاتا؛ ولهذا دأبت الدساتٌر على إناطة مهمة 

ا قد اوجبت وخاصة فً الدستور العراقً ان اقتراح  إعداد الموازنة بالسلطة التنفٌذٌة، بل انه

مشروع قانون الموازنة ٌكون من قبل السلطة التنفٌذٌة وهذا مإشر واضح ومعبر عن كونها 

برنامج الحكومة المالً لعام قادم وال ٌكون للسلطة التشرٌعٌة فً الؽالب األعم سوى إقرارها 

كونها ممثل الشعب والرقٌب العام على تصرفات والموافقة علٌها. إالّ أن السلطة التشرٌعٌة ب

الحكومة، قد تجد من الضروري إجراء تعدٌبلت على مشروع الموازنة العامة المقدم الٌها من 

الحكومة، ومثل هذه التعدٌبلت جائزة طالما هً ضمن الحدود التً ٌسمح بها الدستور. ومع 

ب العراقً عن حدود اختصاصه ذلك ازدادت فً الفترة األخٌرة ظاهرة خروج مجلس النوا

المحدد دستورٌا؛ وذلك فً مجال إعداد الموازنة العامة، وقام بإجراء تعدٌبلت دون استحصال 

موافقة الحكومة علٌها، مما دفع بالسلطة التنفٌذٌة إلى الطعن بتلك التعدٌبلت، لكونها ؼٌر 

نون الموازنة االتحادٌة ( من قا9:دستورٌة وعلى سبٌل المثال، طعن مجلس الوزراء بالمادة )

 (. ;867( لسنة )8رقم )

هذه الدراسة تهدؾ إلى بٌان كٌفٌة إعداد الموازنة العامة للدولة والسلطة المختصة بإعداد  

مشروع قانون الموازنة العامة فً العراق، ومدى اختصاص السلطة التشرٌعٌة فً هذا 

ٌداً، وأثر خروجها عن حدود الخصوص، فٌما إذا كان اختصاص هذه السلطة مطلقاً ام مق

اختصاصها عند إقرارها لقانون الموازنة العامة وحق السلطة التنفٌذٌة بالطعن فً تعدٌبلت 

الموازنة العامة، والجهة المختصة بالطعن وأثر القرار الصادر منها. وتم تناول هذا الموضوع 

لدولة، و مفهوم ضمن ثبلثة مباحث، خصص المبحث األول: التعرٌؾ بالموازنة العامة ل

الموازنة العامة للدولة وخصائصها، وأهمٌة الموازنة العامة وأهدافها وطبٌعتها القانونٌة.، 

وٌتطرق المبحث الثانً وٌتضمن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة من خبلل االختصاص 

نً إلعداد المنفرد للسلطة التنفٌذٌة فً إعداد مشروع قانون الموازنة العامة واإلطار القانو

مشروع قانون الموازنة العامة فً العراق ، فً حٌن ٌتناول المبحث الثالث: حدود اختصاص 

السلطة التشرٌعٌة فً إعداد مشروع قانون الموازنة العامة من حٌث ، نطاق االختصاص 

الدستوري للسلطة التشرٌعٌة فً مجال الموازنة العامة، و أثر خروج السلطة التشرٌعٌة عن 

  ختصاصها فً مجال تعدٌل الموازنة العامة . حدود ا

 وتنتهً الدراسة بعدد من االستنتاجات والتوصٌات، من أهمها: 
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 االستنتاجات 

تشرٌن األول من كل سنة إلى 76أن ٌقدم مشروع الموازنة العامة للدولة فً العراق فً  - 7

 مجلس النواب، لؽرض المصادقة علٌه، 

ٌتمتع باختصاص مناقشة وتعدٌل مشروع الموازنة العامة وإبداء  ان مجلس النواب العراقً - 8

المبلحظات علٌها، وإجراء المناقلة بٌن ابوابها، وتخفٌض مجمل مبالؽها، وله عند الضرورة 

 زٌادة اجمالً مبالػ النفقات، 

ٌة ان للسلطة التنفٌذٌة فً العراق حق الطعن بقانون الموازنة العامة أمام المحكمة االتحاد - 9

 العلٌا، 

 

 توصٌات 

أن تولً الحكومة اهتماما كبٌراً بتدرٌب الموظفٌن فً دوائر الدولة المختلفة، ممن هم  -7

 معنٌون بإعداد بنود الموازنة.

من الضروري أن تتبنى السلطة التنفٌذٌة نظام الحكومة االلكترونٌة، ذات الصلة بالموازنة  -8

 العامة 

بعدم إجراء أي تعدٌبلت على مشروع قانون الموازنة العامة  نوصً مجلس النواب العراقً -9

 المقدم الٌه من مجلس الوزراء، ألن ذلك ٌشكل إجراًء ؼٌر دستورٌاً. 

من الضروري أن تكون مناقشات مجلس النواب العراقً لبنود الموازنة العامة بعٌدة عن  -:

 المصالح الحزبٌة والتوجهات السٌاسٌة.

ٌناقش مجلس النواب مشروع الموازنة العامة فً خبلل مدة معقولة من من المهم جداً أن  -;

 تارٌخ تقدٌمه إلٌه من قبل مجلس الوزراء.
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 اٌرحاضة اٌضر٠ثٟ ٌؼمذ االِر١از اٌرجارٞ )اٌفرأشا٠س(
 حمّذ ضاِٟ اٌؼطٍٟ. دَ.            زت١ذج ِؼٓ حازَ اٌصائغاٌطاٌثح 

                                                      

شهد العالم فً ظل الظروؾ االقتصادٌة واالجتماعٌة الراهنة، اتساعا فً مجال المعامبلت االقتصادٌة 

العابرة للحدود والتً بدورها انعكست فً مجال عقود التجارة الدولٌة، فلم تعد مقتصرة على عملٌات 

ستٌراد والتصدٌر ونقل العبلمات التجارٌة بٌع وشراء تقلٌدٌة، إنما اصبحت تنصب على عملٌات اال

 والترخٌص بإستعمال الملكٌة الفردٌة.

من اهم هذه العقود المستحدثة عقد االمتٌاز التجاري )الفرانشاٌز(، الذي ٌعتبر من العقود التجارٌة ذات 

ات الشق الدولً، فبعد تطور حركة التجارة ظهرت الحاجة آللٌات تسوٌق حدٌثة لمنتجات كبرى الشرك

العالمٌة مما دفع كبار رجال االعمال فً دول العالم ألبتكار هذا النوع من العقود الذي نضوي تحت 

إطار مفاهٌمً خاص به، وكانت الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة المهد الحقٌقً لنشؤته ومنها إنتقل إلى 

 الدول االخرى.

د التجارٌة وتعددها وتنوعها فً والذي دفعنا إلى اختٌار هذا الموضوع دون ؼٌره هو كثرة العقو

 مجاالت كثٌرة سواء على الصعٌد المحلً ام الدولً.

ٌعرؾ هذا العقد بؤنه عقد تجاري بٌن شخصٌن )مانح وممنوح له(، بموجبه ٌقع على عاتق المانح نقل 

ٌة المعرفة العلمٌة والفنٌة وتقدٌم المساعدات التقنٌة للممنوح له وتخوٌله استخدام عبلماته التجار

وتزوٌده بالسلع التً ٌحتاجها، اما الطرؾ الثانً )الممنوح له( ٌتكفل بإستثمار ما نقل إلٌه من الطرؾ 

 االول )المانح(، وااللتزام بدفع الثمن وعدم المنافسة والحفاظ على سرٌة العقد.

 ((Mcdonald، و Kfcومن امثلة هذا النوع من العقود امتٌاز سلسلة مطاعم ))

ذا العقد من جانب القانون المالً فبدٌهٌا نبحث فً موضوع التعامل الضرٌبً الخاص وعند التطرق له

به وكٌفٌة تنظٌمه، وهنا تثور المشكلة االساسٌة فً هذا البحث وهً كٌفٌة التحاسب الضرٌبً فً هذا 

النوع من العقود فً ظل ؼٌاب التشرٌعات الضرٌبٌة الخاصة به فً العراق وجمٌع الدول العربٌة 

  خرى، ومنها تتفرع عدة إشكالٌات:اال

 القانون الذي ٌحكم التحاسب الضرٌبً فً هذا النوع من العقود؟ *

القواعد التً تحكم التحاسب الضرٌبً فً هذه العقود فً ظل وجود اتفاقٌات دولٌة ثنائٌة  *

 وجماعٌة تنظم هذا االمر؟

العقد )المانح والممنوح له( الخضوع  بعد الشروع بالبحث توصلنا إلى القانون الذي ٌنبؽً على اطراؾ

 74١8لسنة  779له فً المعاملة الضرٌبٌة فً عقد الفرانشاٌز وهو قانون ضرٌبة الدخل النافذ رقم 

على اعتبار ان هذا العمل له صبؽة تجارٌة وٌدر ارباحا لكل من طرفً العقد. هذا فً حالة كون 

فً حالة كون االمتٌاز دولٌا خارج نطاق اإلقلٌم العراقً االمتٌاز محلٌا داخل إقلٌم الدولة العراقً، اما 

 فهنا ٌجب مراعاة مبدأ التنسٌق الضرٌبً الدولً من خبلل اتفاقٌات منع االزدواج والتهرب الضرٌبً.

فً حالة كون االمتٌاز بٌن دولتٌن عربٌتٌن فاالتفاقٌة التً تحكم العبلقة هً )اتفاقٌة مجلس الوحدة 

 (.االقتصادٌة العربٌة
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اما فً حالة كون االمتٌاز بٌن العراق والوالٌات المتحدة االمرٌكٌة فهنا ٌوجد قٌد تشرٌعً على العراق 

كونه موقع على اتفاقٌة االلتزام الضرٌبً االمرٌكً او ما ٌسمى بقانون )فاتكا( او )قانون العولمة 

 ٌكٌة.، فٌتم دفع الضرٌبة فً الوالٌات المتحدة االمر:867الضرٌبة( فً سنة 

وبعد االنتهاء من موضوع البحث توصلنا إلى جملة نتائج اهمها )ؼٌاب قانون خاص ٌحكم المعاملة 

الضرٌبٌة لعقد الفرانشاٌز، وٌتم تنظٌم عملٌة التحاسب الضرٌبً طبقا إلى االحكام العامة فً قانون 

إقلٌم الدولة(. و اهم ضرٌبة الدخل النافذ واالتفاقٌات الدولٌة فً حالة كون احد طرفً العقد خارج 

توصٌة تم التوصل إلٌها هً ضرورة التوجه لؤلهتمام بهذا العقد لما له من اهمٌة كبٌرة فً دعم حركة 

االستثمار فنتمنى على المشرع العراقً تشرٌع قانون خاص ٌنظم احكام عقد الفرانشاٌز وعملٌة 

 التحاسب الضرٌبً فٌه.

 الخاص الضرٌبً التعامل موضوع فً نبحث فبدٌهٌا المالً نالقانو جانب من العقد لهذا التطرق وعند

 .تنظٌمه وكٌفٌة به

 وتخضع تجارٌة صبؽة لها التً االعمال من الفرانشاٌز عمل ان إلى توصلنا بالبحث الشروع وبعد

 .به خاص لقانون ٌفتقر كونه الدخل ضرٌبة قانون ألحكام
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 1008يف 8631ضٛء اٌمرار دٚر االُِ املرحذج يف ِىافحح االر٘اب يف 
 د. أ٠اد ٠ٛٔص اٌصمٍٟ                                 ٚطفح ض١اء ٠اضني اٌطاٌثح 

                                                      

 املطرخٍص
على المستوى المحلً  ةرهابٌٌشهد المجتمع الدولً تزاٌدا ملحوظا فً العملٌات اإل

سٌسها على مكافحه االرهاب تمن ؤمنذ ت ةفً الوقت الذي عملت االمم المتحد واالقلٌمً والدولً

العالمً  ةخبلل تنظٌم وتنسٌق العمل الدولً المشترك وتزامنا مع احداث تفجٌرات برج التجار

 78فً  ١>79صدره القرار موضوع البحث المرقم  8667فً الحادي عشر من اٌلول عام 

حدوث تلك التفجٌرات و عقبه الكثٌر من القرارات التً اكدت فً الٌوم التالً ل  8667اٌلول 

وهنا تكمن اهمٌه هذا البحث لكونه شكل انعطاؾ 8667اٌلول  7١فً  7919مضمونه كالقرار 

للتعامل مع االرهاب اذ نقل  هذا القرار مهمة حفظ االمن  ةخطٌرا فً سٌاسه االمم المتحد

ذاتها كوصٌه على  ةه عالمٌه الى الوالٌات المتحدمن منظم ةن من االمم المتحدٌٌوالسلم الدول

فً  ةاالمن والسلم الدولٌٌن لدول العالم  لذلك كانت اشكالٌه البحث تناقش دور االمم المتحد

وما تضمنه من  8667فً  ١>79التعامل مع االرهاب ومن ثم  بٌان مضامٌن  القرار المرقم 

 تناقضات فً التعامل مع االرهاب.

 

بحث هذا الموضوع من خبلل مبحثٌن تطرق فٌه الباحث فً المبحث االول وقد تناول ال

فً التعامل مع االرهاب فً التارٌخ السابق لصدور   ةالمفاهٌمً لدور االمم المتحد الى االطار

رهاب و انواعه ودوافعه اما المبحث الثانً القرار موضوع البحث وكذلك االطار المفاهٌمً لئل

له وبٌان تناقضاته كتكٌفه لوصاٌة االمم المتحدة  ةوالقرارات المإكد >79١فقد تناول القرار

بالتعامل مع االرهاب بعد احداث برج التجارة العالمً باالستناد الى حق الدفاع الشرعً وفق 

فً حٌن ان  الدفاع الشرعً البد ان ٌكون مستندا الى تحقق  ةمن مٌثاق االمم المتحد 7;المادة 

 ةمن خبلل تفجٌراتها المذكور ةالتً تعرضت لها الوالٌات المتحد ةالحاله العدوان وهً الح

اضافه الى ان القرار خلط بٌن العمل الشرعً كحق الشعوب فً الدفاع عن ارضها و تقرٌر 

الى منع  الوالٌات  ةضافاعمال االرهاب باإل ةالمتضمن ةمصٌرها  وبٌن االعمال ؼٌر المشروع

اللجوء لمرتكبً جرائم االرهاب وما ٌتضمنه من تعارض مع دول العالم  منح من حق  ةالمتحد

جهودها زمنا طوٌبل لتحقٌقها  كل هذه  ةمفاهٌم حقوق االنسان التً كرست االمم المتحد

فً التعامل مع  ةاالمرٌكٌ ةالتناقضات انما تصب وتإكد فً معنى واحد وهو ازدواجٌه السٌاس

 منتها على العالم .مسائل حفظ السلم واالمن الدولً بعد تكرٌس هٌ

كمنظمه عالمٌه مكلفة بحفظ  السلم  ةلذلك فانه البد لكً تستمر منظمه االمم المتحد

الى النظام االساسً  باالنضمامواالمن الدولٌٌن و لتحتفظ بمكانتها ال بد من الزام جمٌع الدول  

ام لهذا النظام التً مازالت تحجم عن االنضم ةاالمرٌكٌ ةلروما   بما فٌها الوالٌات المتحد

ونه من بٌرتك رؼم ما ةالدولٌ ةالجنائٌ ةلحماٌه  رعاٌاها من المسإولٌة والخضوع للعدال

 من العالم. ةانتهاكات للقانون الدولً وحقوق االنسان فً مناطق مختلف
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 االِٓ اٌذضرٛرٞ ٚأشرٖ يف تٕاء دٌٚح اٌمأْٛ
 رْٔٛ  حطني د. ١ٌس              ز٠ٕح طارق ضؼذ اهلل اٌطاٌة    

                                                      

 حـاملمذِ
ان المراحل التارٌخٌة التً مرت بها نشؤة الدولة و ظهور القاعدة القانونٌة ساهمت فً ظهور 

مبدأ االمن القانونً ، فالدولة فً مفهومها العام فً السلطة المإسسٌة و الشرعٌة التً تحكم و تحكم 

لقانون، وآن مفهوم دولة القانون هو خضوع الدولة و كل مإسساتها نشاطاتها على اختبلفها للقانون با

وهو ما ٌسمى بخضوع الدولة للقانون، وهذا الخضوع من شؤنه حماٌة حقوق االفراد وحرٌاتهم فً 

لما كانت االساس و أن هذه الحماٌة للحقوق و الحرٌات  مظهر من مظاهر الدولة المدنٌة الحدٌثة. و

الدولة تقوم على نظام حكم دٌمقراطً ٌقوم على أساس العدل والحرٌة والمساواة وضمان الحقوق و 

ٌجاب على األوضاع االجتماعٌة لؤلفراد بصورة عامة ، أما الحرٌات االساسٌة ، فهذا سوؾ ٌعود باإل

بلمباالة، فهذا من شؤنه اذا كان نظام الحكم دكتاتوري ٌلجؤ فً تسٌٌر سلطانه إلى اسالٌب القمع و ال

لحاقه اضرارا بالؽة بحقوق االفراد ومراكزهم فراد نظرا إلالتؤثٌر سلبا على الحٌاة االجتماعٌة لؤل

القانونٌة. لذلك فان اعمال فكرة الممارسة الحقٌقٌة للدٌمقراطٌة التً تعد مبدأ أساسً من مبادئ دولة 

فرد العادي و مساهمته فً تسٌٌر شإون ببلده القانون، مع شرط ضمان حق المشاركة للمواطن أو ال

ضافة الى ضرورة أخذ العبر من أخطاء الماضً او الؽٌر، بهدؾ تصحٌحها فً الحاضر العامة ، باإل

كل هذا ٌضمن مستقبل زاهر تسود فٌه الطمؤنٌنة و األمان للجمٌع ، و هذا كله ال ٌتؤتى اال بالمحافظة 

ً الحسبان كل المشاكل التً قد تعٌق التمتع بهذه الحقوق و على حقوق االفراد وحرٌاتهم واالخذ ف

الحرٌات او تهدد استمرارٌتها . . فالدولة القانونٌة هً تلك الدولة التً ٌكون فٌها النظام القانونً عادل 

ٌضمن توفٌر الحماٌة القصوى للحقوق والحرٌات، نظام قانونً ال ٌكتفً بالنص علٌها فً صلب 

ٌجاد نصوص تطبٌقٌة لهذه الحقوق مع ضمان إالقانونٌة العادٌة، بقدر ما ٌهتم ب الدساتٌر او النصوص

عدم تعرضها للمساس من قبل السلطة أو الؽٌر ، فاذا ؼاب هذا النظام القانونً أو عجز عن القٌام 

" بالمهام المسندة الٌه فان هذا ٌعود بالسلب على الحقوق و الحرٌات، وبالتالً على مبدأ "دولة القانون

بالكامل مادام ان ؼٌابه فٌه تعرٌض الدولة و المجتمع بسائره الى مخاطر انعدام األمن و االمان. 

فالدولة القانونٌة الراعٌة لحقوق االنسان وحرٌاته االساسٌة هً وحدها القادرة على حماٌة المجتمع من 

مجتمع و االفراد بما فً ذلك االنقسامات الداخلٌة، وبالمقابل الحفاظ على االمن فً جمٌع مناحً حٌاة ال

أمن النظام القانونً و القضائً على حد السواء ، فكل مجتمع هو فً حاجة ماسة الى قواعد قانونٌة 

فراد فً جمٌع المٌادٌن و المجاالت ، و هذا ال ٌكون اال منصفة تعمل على تنظٌم الحٌاة العامة لؤل

 طة او فً مواجهة بعضهم البعض.بالحفاظ على حقوق االفراد وحرٌاتهم فً مواجهة السل

ان مقومات دولة القانون متعددة اال ان الفكر القانونً الحدٌث حدد اهم و ابرز مقوم تقوم علٌه 

دولة القانون، اال و هو وجود دستور و الرقابة على دستورٌة القوانٌن وكذلك  مبدأ الفصل بٌن 

 السلطات.

قانونٌة المنظمة للسلطة من خبلل تحدٌد طرٌقة فالدستور هو عبارة عن مجموعة من القواعد ال

ممارستها و عبلقة الحاكم بالمحكومٌن ، و ٌحدد بهذه القواعد التً ٌخضع لها الحاكم و ٌقرر حقوق و 

حرٌات االفراد فً مواجهة الدولة ، فوضع دستور فً دولة ما هو اال وضع نظام فٌها، ٌتم من خبلله 

دولة كما ٌمنع معه كل استخدام للسلطة العامة من دون مراعاة توضٌح قواعد ممارسة السلطة فً ال

القٌود المنصوص علٌها دستورٌا . فمبدأ علو الدستور و خضوع الدولة للقانون من المبادئ المسلم بها 

 فً الدولة الدٌموقراطٌة؟ سواء اكانت ملكٌة او جمهورٌة و اال اصبحت الدولة دولة بولٌسٌة.
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 همٌة البحثأ

االمن الدستوري  له اهمٌة وكان البد من تسلٌط الضوء علٌه والجهات المناط بها ان مبدأ 

االساس لحماٌة حرٌات وحقوق االفراد وعدم  ةحماٌته وكذلك الوسائل البلزمة لتحقٌقه لوصفه الضمان

المساس بها بما ٌخل بمبدأ استقرار المراكز القانونٌة وكذلك معرفة مدى الدور الذي ٌلعبه القضاء 

 باعتباره الحصن الحصٌن لصٌانة الحقوق والحرٌات ومواجهة اي اخبلل به. أالداري فً هذا المبدا

 مشكلة البحث

ٌعد االمن الدستوري من الموضوعات المعقدة ومن الدراسات الصعبة لكونه متعدد االبعاد 

الدراسة الى  ننا نسعى من خبلل هذهإوالمجاالت فبل ٌوجد اي قطاع اال ومسه االمن الدستوري لذا ف

بلورة بعض االفكار التً سبقنا الٌها الباحثون والبحث فً اسس واجراءات االمن الدستوري وسبل 

  .ارسائها

 منهجٌة البحث 

 نظرا لطبٌعة الموضوع فان الضرورة المنهجٌة تفرض علٌنا تبنً عدة مناهج علمٌة ومنها 

  .وم علٌها مبدأ االمن الدستوريالمنهج التحلٌلً من خبلل تحلٌل اهم المظاهر التً ٌق  _

 المنهج الوصفً الذي ٌعتمد على تشخٌص هذه المبادئ عن طرٌق تعرٌفها وتطورها واهمٌتها.   _ 

 

 الخاتمة

 بعد ان انتهٌنا من هذا البحث سنتطرق الى اهم االستنتاجات والتوصٌات

 اوال : االستنتاجات  : 

دئ التً تسعى للهدؾ ذاته بخصائص وممٌزات ٌنفرد مبدأ االمن الدستوري عن ؼٌره من المبا .7
جعلت منه المنبع الذي تستقً منه المبادئ االخرى والتً عدة صور منه كمبدأ عدم الرجعٌة ومبدأ 

  .احترام الحقوق المكتسبة ومبدأ الحكم بعدم الدستورٌة ومبدأ التوقع المشروع
منشؤة فان المحكمة حٌن تقضً بعدم  حكام القضائٌة انها كاشفة ولٌستة لؤلبالقاعدة العامة بالنس .8

دستورٌة تشرٌع معٌن ٌجب ان ٌكون للحكم الذي ٌصدر مقررا عدم الدستورٌة اثر رجعً ٌمتد الى 
تارٌخ صدور التشرٌع ؼٌر الدستوري ان تقٌٌد االثر الرجعً للحكم بعدم الدستورٌة ٌعد احد 

لحاح إمع مبدأ اخر ٌفرض نفسه ب تطبٌقات فكرة االمن الدستوري واكثرها حساسٌة لكونه ٌتزاحم
  .على جمٌع تصرفات الدولة ونعنً به مبدأ المشروعٌة بوصفه احد اركان الدولة القانونٌة

ٌعد االمن القضائً من اهم المبادئ التً تقوم علٌها دولة القانون وله اهمٌة كبٌرة فً تحقٌق العدل  .9
 حقوق االفراد وحرٌاتهم.واستقبلل السلطة القضائٌة وفرض سٌادة القانون وحماٌة 

ان لمبدأ االمن الدستوري دور مهم  فً تحقٌق البعدٌن السٌاسً واالقتصادي بما ٌإدي الى تحقٌق   .:
التطور االقتصادي و اعتبار االمن الدستوري ضمان اساسً للدٌمقراطٌة من خبلل ترسٌخ مبدأ 

  .المشروعٌة السٌاسٌة
 ثانٌا: التوصٌات 

لمبدأ االمن الدستوري اي النص علٌه فً صلب الدستور او فً قانون ضرورة االقرار الدستوري  .7
 المحكمة االتحادٌة العلٌا وعده مبدأ ً دستورٌا ٌتمتع بالحماٌة الدستورٌة. 

كٌد على اصالة مبدأ رجعٌة اثر الحكم الصدر بعدم الدستورٌة مع منح المحكمة سلطة تقدٌرٌة فً ؤالت

ضرورة او مصلحة تدفع الى ترجٌح فكرة االمن الدستوري على  تبنً االثر المباشر كلما دعت لذلك

 .مبدأ المشروعٌة
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