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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

نىالمؤمنونىاقتتلواىفاصلحواىبونكماىفإنىبغتىوانىطائفتانىم {

احداهماىعلىىاالخرىىفقاتلواىالتيىتبغيىحتىىتفيءىالىىأمرىاللهىفإنى

ى}فاءتىفأصلحواىبونكماىبالعدلىواقدطواىانىاللهىوحبىالمقدطونى

 صدق اهلل العظيم                           
( ٜاآلية ) -سورة احلجرات  

. 
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 إقرار المشرف 

 الااـ وأررىا  ي فظ  اللم  جزاءات القانوف الدويل شهد أف أعداد ىذا البحث ادلوسـو )أ  
( قد جرى ربت إشرا ي  ي كمية القانوف والامـو اللياسية /جاماة دياىل , وىو  من الدوليُتواأل

 جزء من متطمبات نيل شهادة البكالوريوس  ي القانوف .

 

 

               

 : المشرف             

 التوقيع :                           

 7182التاريخ :   /   /                                           
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 االىداء

 ألنام وسهر وعلم أدب الذي إلى ... إليو واإلحسان حبو على وجل عز المولى فطرني الذي إلى
 .اهلل واطال عمره  رعاه الغالي يـأب :األعلى ومثلي قدوتي إلى ألرتاح وتعب

 العزيزة يــم  أ  ,  فأحَسَنت   ....والحياء الحياة علمتني التي إلى ...دربي ونبراس عيني جوىرةالى 
 . اهلل حفظها

 وأخواتي . إخوتي , ومرىا الحياة حلو قاسموني من , اهلل وىبني ما وأغلى أعز إلى

 نافعا عمال يجعلو أن العظيم العرش ذي العزيز اهلل وأسأل جهدي ثمرة ىؤالء كل إلى أىدي
 . حسناتي ميزان إلى يضاف

 

 

 

 الباحث         
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 شكر وامتنان

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على معلم البشرية وىادي اإلنسانية  سيدنا محمد وعلى 

 آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

 قال تعاىل

  }اذكركم واشكروا يل وال تكفرون فاذكروني{ 

 صدق اهلل العظيم  

 , أتقدم كثيراا  ونشكره , ودائماا  أوالا  نحمده,  العمل ىذا إلتمام وفقني الذي هلل فالحمد    
جامعة  -وعلى رأسهم عميد كلية القانون والعلوم السياسية  الكرام األساتذة إلى الشكر بخالص

ديالى و رئيس قسم القانون والمشرف على بحثي األستاذ )م. جبار محمد مهدي( الذي بذل 
واخص بالذكر  والزميالت الزمالء أنسى أن دونالجهد الكبير معي في االرشاد والتوجيو , 

 .الصديق )) سيف حازم ىيالن (( لجهوده التي رسمها على ىذا العمل 

 

                     

 الباحث
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 قائمة المحتويات

 انصفحح انًىضىع انتفاصيم

 أ االيح انقراَيح 

 ب االهذاء  

 ج شكر وتقذير  

 1 انًقذيح 

 2 تعريف انجزاءاخ انذونيح   انًثحث االول

 5-2 انجزاءاخ انخانيح يٍ االكراِ    انًطهة األول 

 8-5 انجزاءاخ انتي تتضًٍ االكراِ  انًطهة انثاَي 

 11-8 انجزاءاخ في ييثاق األيى انًتحذج  انًطهة انثانث 

 11 َشاخ وتطىر انقاَىٌ انجُائي انذوني  انًثحث انثاَي 

 14-12 يفهىو انًسؤونيح انذونيح انجُائيح  انًطهة األول 

االحكاو انعايح نهعقىتح انذونيح وتفسير انُص انجزائي  انًطهة انثاَي 

 انذوني 

15-11 

  22-18 دور انقضاء انذوني في فرض انعقىتاخ  انًطهة انثانث 

  22 دور األيى انًتحذج في حًايح انسهى وااليٍ انذونييٍ  انًثحث انثانث 

 22-21 انتعريف تاأليى انًتحذج  انًطهة األول 

 22-21 َشاج يُظًح األيى انًتحذج  انفرع األول 

 23-22 اهذاف يُظًح األيى انًتحذج انفرع انثاَي 

 25-23 احهزج األيى انًتحذج  انفرع انثانث 

 21-25 عهًياخ حفظ انسالو وتُاء انسالو و حًايح حقىق االَساٌ   انًطهة انثاَي 



7 
 

 32-28 َزع انسالح واستخذاو انقىج في تسىيح انُزاعاخ انذونيح  انًطهة انثانث 
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 المقدمة
 , الدولية القضائية ادلؤسلات إقامة  ي وصلحت كبَتة تارؼلية ربوالت اإلنلانية احلضارة شهدت     
 . اإلنلانية حبق اجلرائ  ارتكاب  ي األفراد لطغياف فداً  لتضع اجلنائية الدولية ادللؤولية قواعد إرساء و ي
 , الثانية الاادلية احلرب باد  إال عممية بصورة لموجود اجلنائيةة الدولي ادللؤولية تظهر مل األمر, فقيقة  ي

 غميـو زلاكمة زلاولة وتاد , قبل من قواعدىا لتثبيت دولية زلاوالت ىنالك تكن مل أنو ياٍت ال وىذا
 وقدسية األخالؽ دلبادئ الصارخة االنتهاكات من دػػػديػػػالا الرتكابو – اللابق أدلانيا إمرباطور -الثاين

 مقارنة النشأة فديثة فكرة الدولية ادللؤولية فكرة تاترب ادلنطمق ىذا من.ذلك عمى مثاؿ خَت ادلااىدات
ويشوهبا الغموض  ي الكثَت من تطبيقاهتا ألهنا ما زالت  ي دور احلدارة  وغَتىا  ادلدنية الدولية بادللؤولية
 نظس  ي ويولد , الدويل الظقوملتوى  عمى كبَت خالؼ يثَت الغموض ىذا أف والشك ,والتطوير 

 القانوف قواعد تقنُت عدـ إىل ذلك  ي اللبب ويرجع ي التطبيق الاممي عمى الواقع  عقبات الوقت
  . قواعد ادللؤولية اجلنائية الدولية فيها دبا اجلنائي الدويل

الدولية  ي القانوف الدويل الااـ  ياترب البحث مه  جدًا ألنو ياّرؼ باجلزاءات اوال: اىمية البحث :
واررىا  ي فظ  اللم  واالمن الدوليُت ويوضح فدود ال ؽلكن اللماح ألي شخص من االشخاص 
الدولية بانتهاكها ووضع جزاءات رادعة دلن ؼلالظها ووضع مظاىي  لكيظية االعماؿ اليت تقـو هبذا 

 اخلصوص .

فقد تناولنا ىذا البحث وفقًا لممنهج الوصظي فيث وزع ومن النافية ادلنهجية  ثانيا: منهجية البحث :
البحث عمى رلموعة عناوين فيث بدأناه دبظهـو اجلزاءات  ي القانوف الدويل وانواع اجلزاءات الدولية ومن مث 
بينا ملؤولية الدوؿ ذباه اللم  واالمن الدوليُت  ودور االم  ادلتحدة  ي اجلزاءات الدولية وكيظية فرضها 

 ادلادة بشكل شرح  ي منت البحث وانتهينا باخلاسبة اليت تتضمن نظرة عمى ادلوضع ككل .وعرضنا 

اف مظاىي  اجلزاء  ي القانوف الدويل واجبة التطبيق لكن غالبًا ما تواجهنا مشكمة  ثالثا: مشكلة البحث :
ىي اف الدوؿ وىي ادلظاىي  وكيظية تظلَتىا بشكل دقيق لمحظاظ عمى احليادية وتمحقها مشكمة اخرى و 

ِضع اجملتمع الدويل لرغباهتا وتكوف اجلهات ادلختصة غَت قادرة عمى  الكربى  ي اغمب االفياف ىي من زبخ
 احلظاظ عمى فياديتها بلبب ضغوط ىذه الدوؿ ومركزىا بُت اجملتمع الدويل .
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 األولالمبحث 

 التعريف بالجزاءات الدولية

اجلنائية متاددة وسلتمظة باختالؼ الظال الذي يرتكب فاف اجلزاء وجدت لكي يتناسب مع الظال الذي  إف اجلزاءات       
ارتكب  ي اجلانب الدويل وذلك من اجل إقامة الادالة  ي اجملتمع الدويل فهنالك سلالظات بليطة ال ربتاج إىل عقوبات 

تهاوف هبا وذلك من اجل ضماف ملتقبل لمامل الدويل صارمة ومؤررة عمى عكس باض األفااؿ واإلعماؿ اليت ال ؽلكن ال
ادلشًتؾ والتااوف الدويل والامل عمى منع قياـ فرب عادلية جديدة يذىب فيها أرواح الناس سدى بدوف نتيجة سوى ربقيق 
 اطماع توساية لذلك سنتناوؿ ىذا ادلبحث بثالث مطالب طلصص ادلطمب األوؿ لدراسة اجلزاءات اخلالية من اإلكراه
وطلصص ادلطمب الثاين لدراسة اجلزاءات اليت تتضمن اإلكراه وطلصص ادلبحث الثالث لدراسة اجلزاءات  ي ميثاؽ األم  

 ادلتحدة 

 المطلب األول

 الجزاءات الخالية من اإلكراه

تكوف رد عمى  اجلزاءات اليت ال تتضمن ماٌت اإلكراه كثَتة جدا  ي احلياة الواقاية الدولية وتمك اجلزاءات إف         
فاالت التجاوز اليت ال تصل إىل احلد الكبَت الذي ؽلكن الرجوع عنها وىي رغ  تأرَتىا عمى اللم  واألماف الدويل إالأهنا 

 ال تكوف ذات طبياة عدائية وىي تشمل 

ادلانوية تأخذ شكل المـو الذي توجهو ادلؤسبرات وادلنظمات الدولية وتأخذ  اجلزاءات إف:  الجزاءات المعنوية        
  (  ٔ ) تاددة منها االفتجاج الدبموماسي والتحذير الذي تقـو بو الدوؿ واستنار الرأي الااـ الاادليماؿ شكا تمك اجلزاءات

     . 

 عطمت تنظيذ مااىدة ألهنا ٔٚٛٔلندف عاـ  بروتوكوؿلـو روسيا  ي  عديدة ذلذا اجلزاءات نذكر منها وىنالك أمثمة        

وجو رلمس عصبة األم  المـو إىل احلكومة  ٖٜ٘ٔإبريل  ٚٔ ي  داالمسادلتامقة بتحصُت موانئ البحر  ٙ٘ٛٔباريس لااـ 
 إليهاكما وجهت   ٜٜٔٔاألدلانية بلبب إعادة تلميح نظلها منتهكة بذلك نصوص مااىدة صمح فرساي ادلربمة عاـ 

 .  (  ٔ )  ٜٖٜٔ ي ديلمرب   مااىدة صمح فرساي ومااىدة لوكارنو بإهناءلقيامها  ٕٜٙٔمارس  ٛٔـ مرة رانية  ي المو 
                                                           

  .ٜٔص – ٖٕٔٓ -بغداد  –ادلكتبة القانونية  –القانوف الدويل الااـ  –د. عصاـ الاطية                            ( ٔ )
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عمى قطع الاالقات الدبموماسية ويقصد هبذا  ويقـو ىذا النوع من اجلزاءات : قطع العالقات الدبلوماسية        
اجلزاء االفتجاج عمى عمل ارتكبتو إفدى الدوؿ أو رعاياىا أو بتحريض منها , شلا أدى إىل إحلاؽ الضرر دبصاحل الدولة 
اليت ارتكب ضدىا ذلك الظال , و ي األع  األغمب ال تمجأ الدوؿ إىل قطع عالقاهتا الدبموماسية إال إذا كاف الامل 
ادلرتكب جليماً , وقد يؤدي ىذا النوع من اجلزاء إىل قطع أو إيقاؼ الصالت بُت الطرفُت , ومن األمثمة عمى ىذا اجلزاء 

 ٕ )   . )  ٜٜٔٔ قياـ الاراؽ بقطع عالقاتو الدبموماسية مع دوؿ الادواف الثالريٍت عاـ 

ف صورة ىذا النوع من اجلزاءات ا إال عمى الرغ  شلا يؤرر ىذا اجلزاء من إعماؿ  ترد فيو الدوؿ عمى انتهاؾ دوؿ أخرى      
ممك  ال يكوف إال  ي شكل جزاء مانوي فيث ال يؤرر  ي الاالقات اللياسية واالقتصادية بُت الدولتُت وىذا مثل استدعاء

 .(ٖ  (ٜٓٙٔتظجَت فرنلا ألوؿ قنابمها الذرية  ي رغلاف الصحراء اجلزائرية  ي فرباير ادلغرب للظَته  ي باريس افتجاجا عمى

اجلزاءات اليت تقو عمى التاويض عن الامل غَت ادلشروع الذي قامة بو  أنواع وىي إفدى : الجزاءات المالية       
إما بالطرؽ الدبموماسية بادلظاوضات مثال أو عن طريق التحكي  أو القضاء  الدولة وغالبا ما يكوف إقرار ىذه اجلزاءات

 .    (  ٗ )الدويل 

 وتاد التاويضات أفد اجلزاءات ادلالية ادلًتتبة نتيجة فال سابق , كما قد تأخذ شكاًل آخر غَت التاويضات أال وىو      
اليت وقع عميها الضرر شلكن ذلا إف تقـو بلد التاويضات من وذبميد األرصدة ادلالية لمدولة ادلخالظة أي إف  الدوؿ  فجز

أرصدة الدولة اليت قامت بالظال الضار واليت تكوف تمكك األرصدة لدى الدوؿ ادلضرورة  ومثاؿ ذلك عندما قامت 
ألم  ادلتحدة , ومثاؿ آخر عندما قامت ا ٜٓٛٔالواليات ادلتحدة األمريكية حبجز األرصدة اإليرانية باد أزمة الرىائن عاـ 

       .      (  ٘)  الصادر عن رلمس األمن ٔٙٛبتجميد أرصدة ىايييت  ي البنوؾ الدولية وذلك دبوجب القرار ادلرق  

اليت توقع عمى الدوؿ اليت تقـو بإعماؿ ماينة واليت تلبب بطالف  وىي رلموعة من اجلزاءات :الجزاءات القانونية 
إجراءات قانونية كادلااىدات بشروط متاددة منها  إلغاء مااىدة بلبب عدـ توفر شروط اناقادىا ,إلغاء مااىده لتاارضها 

                                                                                                                                                                      

 . 31, ص 1964, مطبعة شفيق  –, بغداد  1د. حسن الجلبي , القانون الدولي العام ,ج _1

 
تاريخ جاماة وىراف ,  -  www.marocdroit.com–حبث منشور عمى شبكة االنًتنت  –اجلزاء  ي القانوف الدويل الااـ  –نصَتة هناري  -ٕ

 .ٕٚٔٓ/ٖ/ٚالزيارة 
 . ٖٖد. فلُت اجلميب , مصدر سابق , ص -ٖ
 . ٕٓص –مصدر سابق  –د. عصاـ الاطية  -ٗ

 .ٕٚٔٓ/ٖ/ٚتاريخ الزيارة    -  www.marocdroit.com–حبث منشور عمى شبكة االنًتنت , مصدر سابق  –نصيرة نهاري د.  -5
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  , وق  تنظيذ مااىدة طراؼ األخرى بالتزاماهتمع قانوف أمسى واعمي منها , التحمل من إفكاـ مااىدة بلبب إخالؿ اال
 . ( ٔ) فىت استكماؿ إجراءات نظاذىا , فرماف الدوؿ ادلخمة من مزايا ادلااىدة 

فالقانوف الدويل يشًتط توافر عدد من الشروط لصحة إبراـ ادلااىدة فإذا زبم  افد ىذه الشروط فإنو يكوف من ادلنطقي 
الاممي  ي اجملتمع الدويل ,وكذلك يوجد تلملل  ي مركز ادلااىدات اللماح بإبطاؿ ادلااىدة وىذا رلارى عميو التطبيق 

اليت أنشأت اللوؽ األوربية ادلشًتكة تظرض عموىا ومسوىا عمى أية مااىدة ذبارية تربمها دولة  ٜٚ٘ٔفمااىدة روما لااـ 
صيبها البطالف وتكوف من الدوؿ األعضاء فال غلوز ذلذه الدوؿ إف ترـب مااىدة تتاارض مع مااىدة اللوؽ وإال كاف ن

إفدى  أخمت ذبار بادلخدرات أو تقبل الرقيق ,وكذلك إذاباطال كل مااىدة تتاارض مع القانوف الدويل الااـ كمااىدة لإل
طرافها ويوجد توازف بُت ىذه احلقوؽ وتمك الواجبات اإذ إف ادلااىدة ترتب فقوقا والتزامات عمى  خطَتاً  الدوؿ إخالالً 

ذا التوازف من جانب أفد األطراؼ نتيجة عدـ تنظيذ التزاماتو اجلوىرية فاف ادلااىدة تمغى مثاؿ ما فإذا فدث إخالؿ هب
إذ ذىب إىل أنو عندما ؼلل أفد األطراؼ إخالال خطَتا  ٜٚٓٔاتظاقية الىاي اللادسة لااـ  (ٓٗ)نصت عميو ادلادة 

ات تنصص عمى فرماف الدولة ادلخمة هبا شلا ترتبو إذا وجدت مااىد وكذلك  باذلدنة القائمة جاز لمطرؼ اآلخر إهناؤىا
 .   ( ٕ   (ٕٜٛٔ  أغلطس ٕٙادلااىدة من مزايا مثاؿ ذلك ميثاؽ باريس ادلرـب  ي 

دبوجب ميثاؽ ادلنظمات وتتخذ إشكاؿ متاددة كمثل طرد الدوؿ  وتتحدد ىذه اجلزاءات :الجزاءات التأديبية       
( ونصت عميو ميثاؽ األم  ادلتحدة  ي ادلادة ٙٔاليت ال تقـو بواجبات ادليثاؽ وقد نصت عميو عهد عصبة األم   ي ادلادة )

الدوؿ ادلنظمة من فقها  ي  ( واليت يظه  منها إف غلب طرد الدولة اليت ال ربًـت ادلبادئ اليت ينظمها ادليثاؽ أو فرمافٙ)
التصويت أو الاضوية مؤقتا وقد أخذت هبذا اجلزاء منظمات إقميمية  مثل منظمة الدوؿ األمريكية اليت استاممت ىذا 

باد قياـ رورة فيها رغ  عدـ وجود نص يبيح ىذا الامل وكذلك استخدمتها  ٕٜٙٔاجلزاء وأصدرتو عمى دولة كوبا عاـ 
 . ( ٖ)لطرد دولة مصر باد عقد مصر اتظاؽ الصمح مع الكياف الصهيوين   منظمة اجلاماة الاربية

                                                           
 . 21ص  –مصدر سابق  –د. عصام العطية  -1
 . ٕٗ, ص ٜٜٙٔد. فامد سمطاف , القانوف الدويل الااـ  ي وقت اللم  , القاىرة ,  -ٕ

 .وما بادىا  ٕٓص –مصدر سابق  –د. عصاـ الاطية ٖ-



12 
 

الاقوبة اليت وقاتها  ومن أمثمة ىذا اجلزاءات أو إيقاؼ التمتع دبزايا ماينة أو إيقاؼ الاضوية أو الطرد من ادلنظمة         
بادـ دعوة ىذه احلكومة لالشًتاؾ  ي أعماؿ ادلنظمة بلبب  ٖٜٙٔديلمرب سنة  ٘منظمة التغذية والزراعة قرارا  ي 

 .  ٔ  ٖٜٙٔديلمرب  ٛٔإتباعها سياسة التمييز الانصري شلا اضطر ىذه احلكومة إىل االنلحاب  ي 

 

 

 المطلب الثاني

 التي تحتوي على االكراه  الجزاءات

واليت تضمن لو  الااـ اجلزاءات اليت ؽلتمكها القانوف الدويل  أنواع إفدىىي  اإلكراهاجلزاءات اليت ربتوي عمى  إف           
ي التطبيق واحلماية وعدـ ادلخالظة وتكوف ردا قويا عمى كل دولة من اجملتمع الدويل تنتهك فرمة القانوف الدويل الااـ وتنطو 

فيث أهنا إجراءات عمى  تمحق جبانب الدوؿ اليت تقـو بامميات اخلرؽ لمقانوف أذية أوقوي  أكراهىذه اجلزاءات عمى 
ملتوى عايل من القوة واليت ربقق الردع الكا ي الذي غلرب الدوؿ عمى االنصياع وعدـ القياـ هبذه اإلعماؿ اليت تؤرر عمى 

لاى من خالذلا اجملتمع الدويل عمى تقومي إعماؿ الدوؿ والامل ضلو ربقيق اللالـ سالمة اجملتمع الدويل بشكل عاـ واليت ي
  عديدة منها  أنواعوىي عمى  احلقيقي الذي يق  إماـ احلرب والتوسع االستاماري  

وىي اف تقـو الدوؿ حبشد قواهتا الالكرية  وترسمها إىل الدولة ادلخالظة إلجبارىا عمى  :االعمال البوليسية      
 عممها ىذا اىل افكاـ القانوف الدويل الالكري و أمثمة لتند  يااللتزاـ بالقانوف و ي فدود ميثاؽ االس  ادلتحدة وت

اومة الظئة اليت أرارهتا إفدى اجلمايات اللرية دلق ٜٓٓٔممة الالكرية اليت جردتا الدوؿ الغربية إىل بكُت  ي عاـ حذلك
عربت قوات كوريا الشمالية خط  ٜٓ٘ٔيونيو  ٕ٘ ي  . الصينية واليت كانت هتدد أعضاء الباثات الدبموماسية األوربية

لالـ بادئو غزوىا لكوريا اجلنوبية وقد اناقد رلمس األمن عمى الظور وأداف ىذا الغزو واعتربه مهددا لألمن وال ٖٛعرض 

                                                           
 ٕٚٔٓ/ٖ/ٚتاريخ الزيارة   - sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2129-topic –حبث منشور عمى شبكة االنًتنت  -ٔ

٘ 
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 (ٔ)  وطمب من أعضاء االم  ادلتحدة وتقدمي ادللاعدة الالكرية لقوات كوريا اجلنوبية لتمكينها من صد الغزو الواقع عميها
. 

اف االقتصاص يارؼ بانو )االعماؿ اليت تتضمن سلالظة لقواعد القانوف الدويل فيث ترد الدولة عمى  : االقتصاص       

 . ( ٕ)  اخرى بقصد محمها عمى وق  تمك ادلخالظات او التاويض عنها (سلالظات شلارمة صدرت عن دولة 

 

احلصار البحري اللممي وقد  اف االقتصاص يأخذ شكالف سلتمظاف فهو اما اف يكوف زلاصرة سممية او افتالؿ جزئي ,
 .  (  ٖ  ( حللابو مصاحل رعاياىا الدائنُت لظنزويال ٕٜٓٔمارستو ادلانيا وبريطانيا وايطاليا ضد فنزويال عاـ 

عمى القياـ بتنظيذ التزاماهتا  إلجبارىاالدوؿ ادلخالظة  أراضياالقتصاص ىو افتالؿ جزء من  أنواعوكذلك من             
الدولة بالتزاماهتا  ي تمك ادلااىدة سوؼ تارض  أخمت إذا إفاتظاقية دولية ربدد  إىلىذا االفتالؿ ملتند يكوف  إفوشلكن 
إي إف الدولة احملتمة اتظقت عمى إف ترىن سالمة أراضيها مقابل التزامها بإفكاـ ىذه ادلااىدة و  لالفتالؿ أراضيهاباض 

 .( ٗ )لتنظيذ ىذه االتظاقية إف الدوؿ األخرى ادلمتزمة  ي ادلااىدة طمبت ضماف 

وتأرَتا  ي النافية الواقاية لممجتمع   أعليةاجلزاءات  أنواع أكثرادلقاطاة االقتصادية من  إف :الجزاءات االقتصادية       

أهنا تاد لدى فقهاء القانوف الدويل  صلد اجلزاءات الدولية االقتصادية وعند دراسة فهي تؤرر عمى الدوؿ بأكممها كمو 
ىيئاهتا وأفرادىا لوق  الاالقات التجارية مع دولة أخرى ومنع التاامل مع رعاياىا  أودبثابة إجراء تمجأ إليو سمطات الدولة 

قها وزبتم  اجلزاءات االقتصادية عند تطبي  ابقصد الضغط االقتصادي عميها بوصظو رد فال الرتكاهبا أعماال عدائية ضدى
 باختالؼ الظرؼ اللائد وباختالؼ الظروؼ اليت تظرض فيها , فقد تكوف ىذه اجلزاءات فردية أي عبارة عن إجراءات

 ٕٜٙٔتتخذىا الدولة ضد طرؼ آخر دلقاطاتها اقتصاديًا مثل اجلزاءات اليت فرضتها الواليات ادلتحدة ضد كوبا عاـ 
ادلتحدة عمى  األم اجلزاءات االقتصادية اليت فرضتها منضمة  وكذلك قد تكوف جزاءات تظرضها منظمة عمى دولة مثل

 الاراؽ باد احلرب 

                                                           
 ٕٚٔٓ/ٖ/ٚتاريخ الزيارة    sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2129-topi –شبكة الاامة لالنًتنت الحبث منشور عمى   -ٔ

 ٕٔص  –مصدر سابق  –د . عصاـ الاطية ٕ- 
 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٚتاريخ الزيارة    sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2129-topi –حبث منشور عمى شبكة الاامة لألنًتنت   -ٖ
 . ٙٓٙص  – ٕٕٔٓ-لبناف  –احلقوقية منشورات احلميب – ٔط –اجلزء الثاين  –موسوعة القانوف الدويل الااـ  –د . خميل فلُت  -ٗ
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 . ( ٔ )الكويتية 

قبوؿ االعضاء ذلذه االجراءات وادلقررات  إىلوتلتند  إقميميةتظرض ىذه اجلزاءات منظمات  إفوكذلك من ادلمكن        
منها كمقاطاة اجلاماة الاربية إلسرائيل فيث اف اجلاماة الاربية و ي اوىل مرافل تكوف دولة اسرائيل بدء التخوؼ من قبل 

من  زاءاتاجلالدوؿ الاربية من انشاء ىذا الكياف واغتصبو لألراضي الاربية لذلك قررت اجلاماة الاربية البداية دبجموعة من 
اجل احليمولة دوف قياـ ىذا الكياف  ي ادلقاـ االوؿ ومن اجل منع التاامل بصورة مباشرة او غَت مباشرة بُت الدوؿ الاربية 
ودولة اسرائيل ولكنم  تظمح اجلاماة  ي ملااىا وعمى ارر قياـ دولة اسرائيل باد مدة ذبدد الدعوة ضلوه ادلقاطاة  ي اجلاماة 

لتقميل من خطر االتلاع االسرائيمي وخرجت ىذه ادلقاطاة  دبجموعة من االىداؼ والتوصيات اناكلت الاربية من اجل ا
 . (ٕ  ) عمى الواقع الظامي  ي عالقة الدوؿ الاربية ودولة اسرائيل

يثَت عدة ربظظات لدى فقهاء القانوف الدويل , فهذا النوع من اجلزاءات   ىذا النوع من اجلزاءات اف  :الجزاءات الجنائية     

تكوف نادرة وغالبًا ما تصدر ضد أفراد وليس ضد دوؿ وخَت مثاؿ عمى ىذا النوع من اجلزاءات , ما قاـ بو احلمظاء باد احلرب الاادلية 
نيُت وبناء عمى تمك احملكمة فاوؿ فقهاء القانوف الدويل ازباذ ىذه الثانية من تشكيل زلكمة جنائية حملاكمة رلرمي احلرب األدلاف واليابا

احملاكمات أساسًا إلنشاء زلكمة جنائية دولية دائمة , وباد أف مت تشكيل عدد من احملاك  اجلنائية عن طريق منظمة األم  ادلتحدة 
  ي يوغوسالؼ فمقد صلحت اجلهود الدولية  ي حملاكمة األشخاص ادللؤولُت عن ارتكاب انتهاكات جليمة لمقانوف الدويل اإلنلاين

, والشيء الذي ينبغي تأكيده  ي ىذا اجملاؿ ىو أف فاجة اجملتمع الدويل تلتمـز وجود مثل  ٜٜٛٔإنشاء زلكمة جنائية دائمة عاـ 
تبارات اللياسية ىذه احملاك  ولكن مقابل ذلك ينبغي أف تراعى فيها الادالة والنزاىة واف تكوف أفكامها بايدة عن كل االع

 . ٖ. واالنتماءات الدينية والطائظية

وقد  صلحت االم  ادلتحدة  ي بداية االمر  ي تكوين الظكرة  ي انشاء زلكمة جنائية دولية  ودخمت تكوين احملكمة فيز            
ا االساس  سمطة النظر  ي وقد تقرر اف يكوف موقع ىذه احملكمة ىي مدينة الىاي  ولممحكمة دبوجب نظامه  ٕٕٓٓالنظاذ  ي 

 القضايا اخلاصة جبرائ  االبادة اجلماعية واجلرائ  ضد االنلانية وجرائ  احلرب وجرائ  الادواف  ومن القضايا ادلهمة اليت ناقشتها ىذه
 .  ٗ   ٜٕٓٓذلا  ي وبدأت اعما ٕ٘ٓٓاحملكمة ىي احملكمة اليت كوهنا رلمس االمن باد اغتياؿ رئيس الوزراء المبناين رفيق احلريري عاـ 

                                                           
 . ٔٚص-ٗ٘, ص ٜٚٙٔ( , اللنة الثالثة , ٚد. عبداحللُت القطيظي , ادلقاطاة االقتصادية  ي الاالقات الدولية , رلمة اللياسة الدولية , ع) -ٔ
 وما بادىا . ٕٙص  –مصدر سابق  –عصاـ الاطية د.  - ٕ
 . http://www.marocdroit.com  –مصدر سابق –نصَتة هناري -ٖ

 وما بادىا . ٕٛص  –مصدر سابق  –. عصاـ الاطية  د  ٗ-

http://www.marocdroit.com/


15 
 

يقصد بو تاهد الدولة دبقتضى مااىدة تنظيذ التزاـ دويل وضماف احملافظة عمى ىذا االلتزاـ , ومن أمثمة ذلك إف :الضمان      

أيضا , مااىدات الدفاع ادلشًتؾ بُت الدوؿ اليت تاقدىا فيما بينها بوصظها نوعاً من األفالؼ دلواجهة خطر ماُت , ومن األمثمة عمى ذلك 
 .ٔ   تضمنها محاية الكويت واحملافظة عمى بقائها ما أعمنتو كل من الواليات األمريكية وبريطانيا أكثر من مرة عن

 المطلب الثالث

 الجزاءات في ميثاق األمم المتحدة

الصرػلة  اىل مظهـو  مدلوؿ اللم  واالمن الدوليُت  ي اطار االم  ادلتحدة: جاء ميثاؽ االم  ادلتحدة خالياً من االشارة     
فظ  اللم  واالمن الدوليُت بالرغ  من اف ىذا ادلبدأ ىو من ادلبادئ االساسية الواردة  ي ميثاؽ االم  ادلتحدة , فواضاو 
ادليثاؽ مل يضاوا مظهـو زلدد ذلذا ادلبدأ , وما صلده ىو احلالة ادلناقضة لملم  واالمن الدوليُت اليت تتمثل بالتهديد واالخالؿ 

للم  , والادواف . كما اف ميثاؽ مل يارفها او مل ػلدد احلاالت اليت ؽلكن اف تشكل هتديد لملم  وؽلكن ذلك بتقدير با
باللم  احلاالت اليت  اإلخالؿيشمل و  من رلمس االمن فقط دلا ياترب انتهاؾ دليثاؽ االم  ادلتحدة ومبادئ القانوف الدويل

ل ايضًا الادواف , ومن الصاب التمييز بينهما , ألنو غالبًا ما يشمل االخالؿ تلبب احلروب وتلتامل فيها القوة , ويشم
باللم  فصوؿ الامل الادواين , اما هتديد اللم  فأنو ناتج عن عدة اسباب , مثاًل اف تقـو دولة بتهديد دولة اخرى 

اـ صورة من صور الان  , وايضاً بالدخوؿ  ي فرب , او القياـ بامل تتدخل فيو بشؤوف دولة اخرى , او التهديد باستخد
اف يقـو نزاع داخمي وصداـ عني  , حبيث يؤدي اىل تارض مصاحل دوؿ اخرى لمخطر . واف الادواف فلب الظصل 
اللابع ىو افد اخطر احلاالت ادلهددة لملم  واالمن الدوليُت , واف رلمس االمن توسع  ي بياف الاوامل  اليت هتدد اسم  

 . ٕ   اإلرىابية واإلعماؿمع االقميات , الدويل فشمل ايضاً ق

( رالرة ومخلُت ٕٓٓٓ-ٜٜٓٔ( : اصدر رلمس االمن من عاـ )ٕٓٓٓ-ٜٜٓٔاخلاصة بالاراؽ ) األمنقرارات رلمس 
قرار خاص بالاراؽ , ومن اعلها قرار فرض احلصار عمى الاراؽ , وقرار اخراج الاراؽ من الكويت ولو باستخداـ القوة , 

وىو نظس اليـو الذي دخمت  ٜٜٓٔ/ٛ/ٕالذي صدر  ي  ٓٙٙابل الغذاء , واوؿ ىذه القرارات ىو ادلرق  وقرار النظط مق

                                                           
 . ٔص .http://www.marocdroit.com -مصدر سابق  –نصَتة هناري -ٔ

1 

جاماة زلمد  –فحص ألى  ادلقًتبات النظرية , كمية احلقوؽ والامـو اللياسية  :دور االم  ادلتحدة  ي فظ  اللم  واالمن الدوليُت, أ. لبٌت هبويل -ٕ
, تاريخ  eloued.dz/fr/stock/droit/pdf/bahouli.pdf-http://www.univبوضياؼ / ادلليمة , حبث منشور عمى االنًتنت , 

 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٓالزيارة /

http://www.marocdroit.com/
http://www.univ-eloued.dz/fr/stock/droit/pdf/bahouli.pdf
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فيو القوات الاراقية االراضي الكويتية , فيث دعا فيو الاراؽ اخلروج من الكويت مباشرًة دوف شروط , مث ازبذ قرارات عدة 
ر النظط مقابل الغذاء ىو لتخظي  ارار احلصار عمى الشاب تظرض عقوبات اقتصادية , وتدمَت اسمحة الاراؽ , وكاف قرا

 ٔ ( .ٕالاراقي )

الظصل اللابع من ميثاؽ األم  ادلتحدة : فيما يتخذ من األعماؿ  ي فاالت هتديد اللم  واإلخالؿ بو ووقوع         
 : الادواف

كاف ما وقع عمال من أعماؿ الادواف,   يقرر رلمس األمن ما إذا كاف قد وقع هتديد لملم  أو إخالؿ بو أو) ٜٖادلادة 
حلظ  اللم  واألمن الدويل أو  ٕٗو  ٔٗويقدـ  ي ذلك توصياتو أو يقرر ما غلب ازباذه من التدابَت طبقا ألفكاـ ادلادتُت 

 مناا لتظاق  ادلوق , جملمس األمن, قبل أف يقدـ توصياتو أو يتخذ التدابَت ادلنصوص) ٓٗادلادة و  .(إعادتو إىل نصابو
ادلتنازعُت لألخذ دبا يراه ضروريا أو ملتحلنا من تدابَت مؤقتة, وال زبل ىذه التدابَت ادلؤقتة إف يدعو  ٜٖعميها  ي ادلادة 

( , و حبقوؽ ادلتنازعُت ومطالبه  أو دبركزى , وعمى رلمس األمن أف ػللب لادـ أخذ ادلتنازعُت هبذه التدابَت ادلؤقتة فلابو
أف يقرر ما غلب ازباذه من التدابَت اليت ال تتطمب استخداـ القوات ادللمحة لتنظيذ قراراتو, ولو أف جملمس األمن ) ٔٗادلادة 

يطمب إىل أعضاء "األم  ادلتحدة" تطبيق ىذه التدابَت, وغلوز أف يكوف من بينها وق  الصالت االقتصادية وادلواصالت 
وغَتىا من وسائل ادلواصالت وقظا جزئيا أو كميا وقطع الاالقات  احلديدية والبحرية واجلوية والربيدية والربقية والالسمكية

ال تظي بالغرض أو ربت أهنا مل ت   ٔٗإذا رأى رلمس األمن أف التدابَت ادلنصوص عميها  ي ادلادة )ٕٗادلادة ( و الدبموماسية
لم  واألمن الدويل أو إلعادتو إىل بو, جاز لو أف يتخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من األعماؿ ما يمـز حلظ  ال

نصابو. وغلوز أف تتناوؿ ىذه األعماؿ ادلظاىرات واحلصر والامميات األخرى بطريق القوات اجلوية أو البحرية أو الربية 
 . (ٕ) ( التاباة ألعضاء "األم  ادلتحدة"

يتاهد مجيع أعضاء "األم  ادلتحدة"  ي سبيل ادللاعلة  ي فظ  اللم  واألمن الدويل, أف يضاوا  -ٔ)ٖٗادلادة و           
ربت تصرؼ رلمس األمن بناء عمى طمبو وطبقا التظاؽ أو اتظاقات خاصة ما يمـز من القوات ادللمحة وادللاعدات 

                                                           

-
1

(, اعداد الطالب : حبث منشور عمى ٕٗٓٓ-ٜٜٓٔبانواف دور رلمس األمن  ي النزاعات الدولية الاراؽ ) ماجلتَت  رسالة - مان عمي مروح اخلالدي, 
 . ٖٛٔ, صٕٚٔٓ/ٖ/ٕٓاالنًتنت ,  تاريخ الزيارة 

 http://www.un.org/ar/sections/un-مواد ميثاؽ االم  ادلتحدة  ي ما ؼلص الظصل اللابع عمى موقع االم  ادلتحدة الرمسي - ٕ
vii-charter/chapter/ . 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/
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غلب أف ػلدد ذلك االتظاؽ أو تمك  -ٕ, والتلهيالت الضرورية حلظ  اللم  واألمن الدويل ومن ذلك فق ادلرور
 ٖمن التلهيالت وادللاعدات  , االتظاقات عدد ىذه القوات وأنواعها ومدى استادادىا وأماكنها عموما ونوع

بناء عمى طمب رلمس األمن, وترـب بُت رلمس األمن ن ذبرى ادلظاوضة  ي االتظاؽ أو االتظاقات ادلذكورة بأسرع ما ؽلك -
ادلتحدة" أو بينو وبُت رلموعات من أعضاء "األم  ادلتحدة", وتصدؽ عميها الدوؿ ادلوقاة وفق وبُت أعضاء "األم  

إذا قرر رلمس األمن استخداـ القوة, فإنو قبل أف يطمب من عضو غَت ٘ٗادلادة و  . (ٔ)( مقتضيات أوضاعها الدستورية
, ينبغي لو أف يدعو ىذا الاضو إىل أف ٖٗادلادة شلثل فيو تقدمي القوات ادللمحة وفاء بااللتزامات ادلنصوص عميها  ي 

رغبة )٘ٗادلادة ,و  يشًتؾ إذا شاء  ي القرارات اليت يصدرىا فيما ؼلتص باستخداـ وفدات من قوات ىذا الاضو ادللمحة
ا فورا  ي سبكُت األم  ادلتحدة من ازباذ التدابَت احلربية الااجمة يكوف لدى األعضاء وفدات جوية أىمية ؽلكن استخدامه

وػلدد رلمس األمن قوى ىذه الوفدات ومدى استادادىا واخلطط ألعماذلا ادلشًتكة,  (  ألعماؿ القمع الدولية ادلشًتكة
ادلادة ,  و ٖٗوذلك دبلاعدة جلنة أركاف احلرب و ي احلدود الواردة  ي االتظاؽ أو االتظاقات اخلاصة ادلشار إليها  ي ادلادة 

تشكل جلنة  -ٔ)ٚٗادلادة ( و القوة ادللمحة يضاها رلمس األمن دبلاعدة جلنة أركاف احلرب اخلطط الالزمة الستخداـ) ٙٗ
من أركاف احلرب تكوف مهمتها أف تلدي ادلشورة وادلاونة إىل رلمس األمن وتااونو  ي مجيع ادللائل ادلتصمة دبا يمزمو من 

ربت تصرفو وقيادهتا ولتنظي  التلميح ونزع  فاجات فربية حلظ  اللم  واألمن الدويل والستخداـ القوات ادلوضوعة
تشكل جلنة أركاف احلرب من رؤساء أركاف فرب األعضاء الدائمُت  ي رلمس األمن أو من  -ٕاللالح بالقدر ادللتطاع

يقـو مقامه , وعمى المجنة أف تدعو أي عضو  ي "األم  ادلتحدة" من األعضاء غَت ادلمثمُت فيها بصظة دائمة لالشًتاؾ  ي 
       ممها إذا اقتضى فلن قياـ المجنة دبلؤولياهتا أف يلاى  ىذا الاضو  ي عممهاع

جلنة أركاف احلرب ملؤولة ربت إشراؼ رلمس األمن عن التوجيو االسًتاتيجي ألية قوات ملمحة موضوعة ربت  - ٖ
كاف احلرب أف تنشئ جلانا فرعية لمجنة أر  -ٖ ,تصرؼ اجملمس. أما ادللائل ادلرتبطة بقيادة ىذه القوات فلتبحث فيما باد

األعماؿ  -ٔ) ٛٗادلادة . و  (ٕ) إقميمية إذا خوذلا ذلك رلمس األمن وباد التشاور مع الوكاالت اإلقميمية صافبة الشأف
الالزمة لتنظيذ قرارات رلمس األمن حلظ  اللم  واألمن الدويل يقـو هبا مجيع أعضاء "األم  ادلتحدة" أو باض ىؤالء 

يتضافر أعضاء "األم  ادلتحدة" عمى تقدمي ادلاونة ادلتبادلة لتنظيذ )ٜٗادلادة ( , و ذلك فلبما يقرره اجملمساألعضاء و 
إذا ازبذ رلمس األمن ضد أية دولة تدابَت منع أو قمع فإف لكل دولة أخرى ) ٓ٘ادلادة ( ,و التدابَت اليت قررىا رلمس األمن

                                                           
1
 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٛٔتاريخ الزيارة  /vii-charter/chapter-http://www.un.org/ar/sections/unموقع االمم المتحدة الرسمي ,  

 
2
 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٛٔ, تاريخ الزيارة  /vii-charter/chapter-http://www.un.org/ar/sections/unمصدر سابق ,  - 

http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/
http://www.un.org/ar/sections/un-charter/chapter-vii/
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تكن تواجو مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنظيذ ىذه التدابَت, احلق  ي  سواء أكانت من أعضاء "األم  ادلتحدة" أـ مل
 .(ٔ)ادلشاكل ذهل ذلف  أف تتذاكر مع رلمس األمن بصدد

ليس  ي ىذا ادليثاؽ ما يضا  أو ينتقص احلق الطبياي لمدوؿ, فرادى أو مجاعات,  ي الدفاع عن ) ٔ٘ادلادة و        
د أعضاء "األم  ادلتحدة" وذلك إىل أف يتخذ رلمس األمن التدابَت الالزمة حلظ  أنظله  إذا اعتدت قوة ملمحة عمى أف

اللم  واألمن الدويل, والتدابَت اليت ازبذىا األعضاء استاماال حلق الدفاع عن النظس تبمغ إىل اجملمس فورا, وال تؤرر تمك 
من احلق  ي أف يتخذ  ي  -فكاـ ىذا ادليثاؽدبقتضى سمطتو وملؤولياتو ادللتمدة من أ-التدابَت بأي فاؿ فيما لممجمس 

 .  (ٕ)(    أي وقت ما يرى ضرورة الزباذه من األعماؿ حلظ  اللم  واألمن الدويل أو إعادتو إىل نصابو

 

 المبحث الثاني
 نشأة وتطور القانون الجنائي الدولي 

القانوف اجلنائي الدويل من أى  القواعد القانونية الاقابية عمى الصايد الدويل فيث باد تبٍت ملئولية إف       
الدوؿ عن اإلعماؿ ادلخالظة لمقانوف  ي الاصر ادلاضي ظهر مشكمة جديدة وىي اإلعماؿ اليت يقـو هبا 

التطبيق عمى ىوال األشخاص ومن  اإلفراد واليت تاد سلالظة إلفكاـ القانوف بالتايل ما ىو القانوف الواجب
اجلهة الرمسية اليت تتوىل مهمة مااقبته  عن اإلعماؿ اليت يقوموف هبا لذلك قرر اجملتمع الدويل ازباذ باض 
اإلعماؿ اليت قاـ هبا باد احلرب الاادلية الثانية كبداية ضلو تكوين قانوف جديد ػلاسب الاماؿ اليت يرتكبها 

ىذه اإلعماؿ سلالظة لمقانوف الدويل الااـ فمذلك انشأ القانوف اجلنائي الدويل , أشخاص زلددين واليت تكوف 
لذلك سنتناوؿ ىذا ادلبحث بثالث مطالب طلصص ادلطمب األوؿ لدراسة مظهـو ادللؤولية الدولية اجلنائية و 

القضاء  طلصص ادلطمب الثاين لدراسة تظلَت النص اجلزائي الدويل  وطلصص ادلطمب الثالث لدراسة  دور
 . (ٕ)الدويل  ي فرض الاقوبات الدولية 

 
 

                                                           

 . ٙٗ, ص ٕٙٓٓ, ٕ, ميثاؽ االم  ادلتحدة ونظاـ زلكمة الادؿ الدولية , ادلكتبة القانونية , ط القاضي نبيل عبدالرمحن فياوئ- 
 . ادلصدر نظلوالقاضي نبيل عبدالرمحن فياوي ,  ٕ
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 المطلب االول
 مفهوم المسؤولية الدولية الجنائية

يارؼ فقهاء القانوف الدويل ادللؤولية الدولية عمى اهنا عبارة عن نظاـ قانوين تمتـز دبقتضاه الدولة اليت تأيت عمال غَت 
مشروع طبقا لمقانوف الدويل الااـ بتاويض الدولة اليت حلقها ضرر من جراء ىذا الامل وبناء عمى ذلك يتضح اف الانصر 

شروعية الامل اما الانصر الثاين ذلذه ادللؤولية فانو يرتكز عمى تقدير عدـ ادلشروعية االساسي لمملؤولية الدولية ىو عدـ م
بالنلبة لقواعد القانوف الدويل الااـ. ويقصد بالامل غَت ادلشروع ىو كل سلالظة اللتزاـ دويل تظرض قاعدة من قواعد 

هبا فأهنا بذلك تكوف ارتكبت عمال غَت مشروع القانوف الدويل اذ عند اخالؿ دولة ما بأفكاـ مااىدة سبق ذلا اف تقيدت 
وتتحمل ادللؤولية الدولية الناشئة عن ىذا االخالؿ وتمتـز بتاويض الدولة اليت حلقها ضرر من جراء ىذا الامل . وقد اقرت 

ا خبصوص مصنع بشأف النزاع بُت ادلانيا وبولوني ٕٜٚٔ/ سبوز عاـ  ٕٙزلكمة الادؿ الدولية ىذا ادلبدأ  ي قرارىا الصادر  ي 
جاء  ي فيثيات القرار )من ادلبادئ ادلقبولة  ي القانوف الدويل اف خرؽ االلتزامات الدولية يلتوجب تاويضا  إذشورزو 

مناسبا فالتاويض ياّد متمما لتطبيق االتظاقات وال ضرورة لإلشارة اليو  ي كل اتظاقية عمى فدة(. وذبدر االشارة اىل اف 
لكن  ٖٜٓٔربك  ادللؤولية الدولية ىي قواعد عرفية اذ فشمت زلاوالت تدوينها  ي مؤسبر الىاي عاـ  القواعد القانونية اليت

جلنة القانوف الدويل التاباة لألم  ادلتحدة قامت بتطوير قواعد القانوف الدويل ادلتامقة بادللؤولية الدولية. واستنادا اىل الرأي 
تكوف اال بُت دولتُت او اكثر فهي عالقة شخصُت او اكثر من اشخاص   ية الاللائد  ي الظقو الدويل فاف ادللؤولية الدول

اء تقـو اال بُت دولتُت او اكثر استنادا اىل الرأي الراجح الذي ذىب اليو ايضا القض القانوف الدويل الااـ وتمك الاالقة ال
الظوسظات ادلغريب يوافق  يةقرارا  ي قض ٖٜٛٔفزيراف من عاـ /  ٗٔالدولية الدائمة  ي  الدويل فقد اصدرت زلكمة الادؿ

ذلك اذ جاء  ي القرار ) دلا كاف ادلوضوع يتامق بامل ملند إلفدى الدوؿ ويتاارض مع افكاـ االتظاقية القائمة بينها 
 . (ٔ)وبُت دولة اخرى فاف ادللؤولية الدولية تنشأ مباشرة  ي نطاؽ الاالقات القائمة بُت ىاتُت الدولتُت(

 
وتثار ادللؤولية الدولية عندما تدعي دولة ما باف ضررا قد اصاهبا وتطالب استنادا اىل ذلك بالتاويض وىذا الضرر يكوف  

خطأ مباشرا كاالعتداء عمى عم  الدولة او اىانتو او يكوف اخالال حبكاـ القانوف الدويل كانتهاؾ مااىدة ما او قد يكوف 
اف من فق ىذه الدولة اف ربمي رعاياىا الذين تضرروا من جراء االعماؿ ادلخالظة  ضررا واقاا عمى افد رعايا الدولة اذ

لمقانوف الدويل اليت ترتكبها دولة اخرى اذا مل يتمكنوا من احلصوؿ عمى فقوقه  بالطرؽ االعتيادية . فاألضرار اليت ال 
الدولة اليت يقيموف عمى اقميمها بل اف ادللؤولية تصيب االفراد ال تنشأ عنها ملؤولية دولية مباشرة بُت ىؤالء االفراد وبُت 

الدولية تنشأ بُت الدولة اليت ينتمي اليها االفراد وبُت الدولة ادللؤولة عن الضرر اي الدولة اليت يقُت االفراد عمى اقميمها 

                                                           
1
 

1
 

 http://altaakhipress.com/viewart.php?art=79874مقاؿ لممحامية مناؿ داوود الاكيدي , منشور عمى موقع صحيظة التآخي عمى االنًتنت ٔ
 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٕٗتاريخ الزيارة 
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اىل ملؤولية مباشرة ويدخموف  ي عالقات قانونية ماها . وىناؾ عدة انواع لمملؤولية الدولية اذ يقلمها الظقو الدويل 
وملؤولية غَت مباشرة فاألوىل توجد عندما يكوف ىناؾ اخالؿ مباشر من جانب الدولة بالتزاماهتا الدولية , اما ادللؤولية 
غَت ادلباشرة فأهنا تكوف عندما تتحمل دولة ما ادللؤولية الدولية ادلًتتبة عمى دولة اخرى بلبب انتهاكها قواعد القانوف 

تكوف اال عند وجود عالقة قانونية خاصة بُت الدولتُت ادلانيتُت وذلك  ي عدة فاالت منها   وىذه ادللؤولية ال الدويل الااـ
: احلماية فالدولة احلامية تكوف ملؤولة عن التصرفات غَت ادلشروعة ادلنلوبة لمدولة احملمية وىذه ادللؤولية ىي نتيجة 

ية مجيع االختصاصات اخلارجية )الدولية ( , وؽلكن اف تكوف ادللؤولية غَت طبياية لنظاـ احلماية اذ تتوىل الدولة احلام
ادلباشرة ايضا  ي فالة االنتداب فتتحمل الدولة ادلنتدبة ادللؤولية عن التصرفات غَت ادلشروعة دوليا والصادرة عن الدولة 

وصاية فيث تكوف الدولة القائمة بإدارة اقمي  اخلاضاة لالنتداب . وىناؾ فالة رالثة لمملؤولية غَت ادلباشرة وىي  ي فالة ال
خاضاة لنظاـ الوصاية بتحمل ادللؤولية عن التصرفات غَت ادلشروعة دوليا الصادرة عن الدولة اخلاضاة لنظاـ الوصاية . 

اامة او ويشًتط لقياـ ادللؤولية الدولية نلبة الظال الضار اىل الدولة وذلك  ي فالة اذا كاف صادرا من افدى سمطاهتا ال
ىيأهتا الاامة ويتضمن اخالال بقواعد القانوف الدويل فىت اذا مل تكن االفااؿ تتاارض مع افكاـ قانوهنا الوطٍت واللمطات 
اليت تتحمل ادللؤولية الدولية نتيجة تصرفاهتا ادلخالظة لمقانوف الدويل ىي اللمطات الثالث التشرياية والتنظيذية والقضائية 

ية تاد الدولة ملؤولة عن كل التصرفات غَت ادلشروعة دوليا الصادرة من سمطتها التشرياية سواء اكاف فاألوىل اي التشريا
التصرؼ او الامل الصادر عن اللمطة التشرياية اغلابيا كإصدارىا قوانُت تتاارض مع االلتزامات الدولية او سمبيا كامتناعها 

ة دوليا كما لو امتنع الربدلاف عن ادلوافقة عمى تشريع البد من صدوره عن اصدار القوانُت الضرورية لتنظيذ التزامات الدول
. (ٔ)تطبيقا دلااىدة ماينة او امتنع عن ادلوافقة عمى اعتمادات مالية ماينة البد منها لتنظيذ التزاما الدولة  ي اجملاؿ الدويل 

وتلأؿ الدولة ايضا عن اعماؿ اللمطة التنظيذية اي التصرفات الصادرة عن موظظيها كافة سواء أكانت ىذه التصرفات 
صدرت من اللمطات ادلركزية اـ احملمية اـ قد اتاىا كبار ادلوظظُت مثل رئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزراء وفىت صغار 

د او الشرطة وتلأؿ الدولة عن االعماؿ اليت يأتيها موظظيها سواء كاف تصرفه   ي ادلوظظُت مهما تواضع شأهن  مثل اجلنو 
فدود اختصاصه  اـ انو تادى تمك احلدود ألنو  ي كمتا احلالتُت فاف ذلك ادلوظ  يامل باس  الدولة وعمى االخَتة اف 

بالنلبة  أيضا إماينلب لمدولة ربلن اختيار موظظيها وتراقب اعماذل  فتجاوز ادلوظ  حلدود اختصاصو ياد تقصَتا 
 اليت  اإلفكاـدللؤولية الدولة عن اعماؿ اللمطة القضائية فتتمثل دبلؤولية الدولة عن 

87 

صدرىا زلاكمها  ي فالة كوف تمك االفكاـ متاارضة مع قواعد القانوف الدويل الااـ وىنا الؽلكن لمدولة االفتجاج ا
عدة داخمية تطبق  ي نطاؽ عالقة اللمطة القضائية بغَتىا من سمطات الدولة باستقالؿ القضاء الف ىذا ادلبدأ يشكل قا
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وال شأف لمدولة االجنبية هبذه الاالقة كما اف الدولة  ي ميداف الاالقات الدولية تواجو الدوؿ االخرى كوفدة وافدة 
االفراد ادلقيمُت  ي دولة بأعماؿ ملؤولة عن تصرفات سمطاهتا ادلختمظة . وتنشأ ملؤولية الدولة ايضا  ي فالة قياـ باض 

عدائية سلمة بالقواعد الدولية ضد دولة اجنبية كاالعتداء عمى رئيلها او شلثمها الرمسي او اىانة عممها او ملاعدة فركة 
رورية او انظصالية عنها او االعتداء عمى رعاياىا فظي كل ىذه احلاالت وحبلب الرأي اللائد تتحمل الدولة ملؤولية 

ألهنا اخمت بأفد التزاماهتا االساسية وىو احملافظة عمى االمن والنظاـ الاامُت  ي اقميمها . اما بالنلبة دللؤولية  مباشرة
الدولة  ي فالة قياـ رورة داخمية او فرب اىمية فطبقا لقواعد القانوف الدويل فاف الدولة ال تلأؿ عن االضرار اليت تمحق 

تدور بُت القوات احلكومية وقوات الثوار استنادا اىل فكرة القوة القاىرة وبناء عمى  باألجانب نتيجة ألعماؿ القتاؿ اليت
يلتطيع اف يطالب بالتاويض عن داره ادلدمرة نتيجة القص   ي غارة فربية ولكن تلأؿ الدولة عن  ذلك فاف االجنيب ال

 األجانب أمواؿلقتاؿ كما لو استولت عمى اليت تمحق باألجانب بلبب االعماؿ اليت تتخذىا الدولة خارج نطاؽ ا اإلضرار
دمرت شلتمكاهت  بدوف اف تكوف ىناؾ ضرورة علكرية او  ي فالة قتمه  خارج ميداف القتاؿ . والتاد الدولة ملؤولة  أو

عن اعماؿ الثوار  ي فالة فشل رورهت  والتلويغ الظقهي لذلك الف ملؤولية الدولة تزوؿ عندما زبتظي اللمطة الظامية 
)ائمة والد

 
 (ٔ. 

 اركاف ادللؤولية الدولية : تقـو ادللؤولية الدولية عمى رالرة اركاف , ىي :
نلبة الظال اىل الدولة : غلب اف يلند الظال الضار او غَت ادلشروع اىل دولة وذلك إلمكاف قياـ ادللؤولية  ي مواجهتو  -أ 

تكوف بشكل اعتداء عمى دوؿ اخرى او رعاياىا ماداـ مل يكن , االصل اف الدولة ال تخلأؿ عن افااؿ االفراد الااديُت اليت 
 ىناؾ تقصَت من الدولة .

اف يكوف الامل غَت مشروع : ىناؾ امجاع من الظقو الدويل عمى اف الظال الغَت مشروع ىو الظال الذي ياد انتهاكاً  –ب 
عدـ ادلشروعية ىو مايار دويل موضوعي ال عربة ألفكاـ القانوف الدويل وسلال  لمقواعد الدولية الاامة والارفية , فمايار 

فيو دلنشأ االلتزاـ الف سلالظة أي التزاـ دويل أيًا  كاف مصدره تولد ادللؤولية الدولية دوف النظر لوص  الظال  ي القانوف 
 الداخمي .

لية بالتاويض , و ي القانوف الضرر :  ي القوانُت الداخمية اذا وقع فال غَت مشروع ومل يلبب ضررًا فال تثور ادللؤو  -جػػ 
الدويل ال توجد ملؤولية جنائية اال  ي فاالت نادرة كما  ي فاؿ ادللؤولية اجلنائية عن احلرب , وعميو فاف اى  عناصر 

 . ( ٕ ) ادللؤولية الدولية ىو الضرر , فاذا انادـ الضرر انادمت ادللؤولية
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 المطلب الثاني 

 االحكام العامة للعقوبة الدولية وتفسير النص الجزائي الدولي 
ىناؾ الاديد من ادلبادئ القانونية اليت ربك  عمل احملكمة اجلنائّية الدولّية اليت تضمن ربقيق مبادئ احملاكمة الاادلة         

مرتُت, ىذا باإلضافة إىل مبادئ أخرى  أو ادلنصظة كمبدأ الشرعية اجلنائّية ومبدأ عدـ جواز ملائمة الشخص عن فامو 
كمبدأ التكاممية, والتااوف الدويل, وادللؤولية الظردية لألفراد وادللؤولية الدولّية لمدولة, والتخصص, وعدـ تقادـ باض 

 .   )ٔ ) اجلرائ  الدولّية, وفيما يمي نلتارض باض ىذه ادلبادئ
 التظلَت أي ,القضائي التظلَت ىو والاقوبات اجلرائ  شرعية دببدأ عالقة لو الذي والتظلَت وفقهي قضائي ,تشرياي تظلَت
 .زلددة أفااؿ عمى تطبيقو دبناسبة اجلزائي لنصا القاضي  ياطيها الذي

 النص لتظلَت كمصدر القياس وفظر ,الاقايب لمنص الضيق التظلَت :أساسيتُت قاعدتُت إىل اجلزائي النص تظلَت وؼلضع
  اجلزائي

 اجلزائي : لمنص الضيق التظلَت :ؿادلطمب األو 
  لكن ,التجرمي رلاؿ  ي التوسع  ي لمقضاة التقديرية اللمطة تقييد أجل من اجلزائي لمنص الضيق التظلَت قاعدة وضات     
 الركن اجلرؽلة أركاف الاقايب النص يربز أف فيجب والوضوح بالدقة سبيزذبرؽلو  نصوص عيت  وض أفأغلب  إعمالو اجل من

كاف ذلك ؽلكن تصوره  ي رلاؿ القانوف الداخمي نظرًا لمطريقة اليت يت  هبا   فإذاادلادي وادلانوي وػلدد الاقوبات ادلقررة ذلا 
 لمقواعد بالنلبة سواء خاصة طبياة ذات فهي الدولية اجلزائية لمنصوص ةأما بالنلب .ؿجملاا ىذا  ي الاقابية النصوصإصدار 
   توضيحها كالتايل:توي الصاوبة غاية  ي أمر بدقة صياغتها ذبال ,ادلكتوبة غَت أو ادلكتوبة
 نصوص  ي الاقاب و التجرمي فصر ربقيق إىل الشرعية مبدأ يهدؼ اجلزائي الدويل النص وضوح ملألة :األوؿ الظرع

 عمى يأيت التجرمي وماداـ ,األصل ىي اليت اإلبافة قاعدة من االستثناء فيحك  التجرمي أف اعتبار عمى , دلكتوبا القانوف
  خالؼ
 يكوف وأف, عميو لالطالع اجلميع متناوؿ  ي و مكتوبا يكوف أفىو  بو لمام  وسيمة وخَت ماموما يكوف أف غلب األصل
 االستاماؿ و لظه  سهال يكوف أف غلب ذلك من وأكثر بل ,ذلا ادلقررة الاقوبات وػلدد ,تاـ بوضوح اجلرائ  يارؼ دقيقا

 باض يرى لذلك ومبهمة غامضة عبارات و ألظاظا الاقايب النص  ي  ادلشرع استامل إف الشرعية مبدأ مظاوؿ ىو فما.
 انطبقت فإف ,األفراد طرؼ من ادلرتكبة ألفااؿ عميها يقاس قانوف ظلوذجا ينشئ الاقايب النص أف اجلنائي القانوف فقهاء

 اليت اخلاصة لمطرؽ نظرا آخر ابادً  تأخذ ادللألة ىذه فإف اجلنائي الدويل القانوف  ي لكن رلرماً  الظال رعميها مكن اعتبا
 القانوف ىذا قواعد اهب تنشأ

 ادلكتوبة : االتظاقية والقواعد الارفية القواعد بُت نظرؽ ؿجملاا ىذا  يو 
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 القواعدالعرفية :أوالا 
 موجودة غَت أصال اهنال الارفية النصوص وضوح وتها دق عن لمحديث رلاؿ ال وبالتايل مكتوبة غَت بطبياتها القواعد ىذه
 :عنصرين عمى تقـو القواعد ذهى أف إذ ,ادلادية لنافية منا
 .لمدوؿ الاامة ادلمارسات  ي يتمثل مادي عنصر -
 .مطموبة ادلمارسات ىذه أف االعتقاد  ي يتمثل مانوي عنصر -

 ذلذا اجلزائي النص ذلك يتطمب كما حفوالوضو  الدقة بادـ تتميز اهنأ أي ,عامة قواعد صورة  ي توجد الارفية فالقواعد
 ومت ,اجلنائي الدويل القانوف  ي الاقاب و التجرمي رلاؿ من القواعد من النوع ىذا باستبااد الظقهاء من الاديد نادى فقد

 .الدولية اجلنائية لممحكمة روما نظاـ  ي ذلك ذبليد
 ثانياا:القواعداالتفاقية

 بصظة اجلنائي الدويل والقانوف عامة, بصظة الدويل لمقانوف األوؿ و ادلكتوب ادلصدر الدولية ادلااىدات أو االتظاقيات تاد
 ما غالبا الواردة األفكاـ بكوف تتميز اهنأ المكتوبة  نصوصا تشكل االتظاقيات ىذه أف ورغ  .احلاضر الوقت  ي خاصة
 مجيع عمى التظاوض يت  إذ ,الدولية ادلااىدات إبراـ اهب تت  اليت الطريقة إىل ذلك ويرجع ,وعامة غامضة عبارات تتضمن
 اآلراء بُت لمتوفيق زلاولة عن عبارة موادىا من مادة كل نص يكوف وبالتايل ,االتظاقية تتضمنها اليت القانونية ادللائل
 ادلظاوضات .  ي ادلشاركة لمدوؿ ادلتاارضة وادلصاحل ادلتضاربة

 الجزائي النص تفسير طرق :الثاني الفرع
 يًتتب وما الضيق التظلَت لقاعدة ؼلضع الاقابية النصوص تظلَت أف لمدوؿ الوطنية القوانُت  ي عميو ادللتقر من كاف إذا

 إىل يمجأ أف يظلر من عمى ؽلنع (2 )وبالتايل لمتجرمي كوسيمة القياس واستبااد ادلته  مصمحة الشكل تظلَت من عنها
 .ادلكتوب النص  ي النقص لتكممة الارؼ

  ي اللابقة بادلبادئ لألخذ رلاؿ فال -الدولية اجلنائية لممحكمة األساسي النظاـ إطار خارج جلنائيالدويل  القانوف  ي أما
 وجود عن كاشظة تكوف أف تادو ال األخَتة ىذه االتظاقية أو الارفية الدولية التجرمي ,فنصوص الاقابية النصوص تظلَت
 .ذبرؽلها عمى عميها اللابق الدويل الارؼ استقر اليت الدولية اجلرائ 
 االستاانة يت  احلاؿ وبطبياة النصوص تمك طبياة تقتضيو مراً القياس  استاماؿ و الواسع التظلَت إىل االلتجاء كاف لذلك

 متظقا مرافيها  واردة تكن مل جرائ  إضافة إىل يؤدي ما ,وىو النص لتكممة الارؼ طريق عن االتظاقية النصوص تظلَت  ي
 منشئ  وليس كاش  مصدر باعتباره اجلنائي الدويل القانوف مصادر بُت ادلكتوب النص مكانة مع

 إفراغها و الار ي اجلنائي الدويل القانوف قواعد لتدوين الدولية واذليئاتادلنظمات  بذلتو اليت اجلهود ورغ  ىذا إىل باإلضافة
 سمطة لغياب نظرا ,وذلك األفياف باض  ي والوضوح الدقة إىل تظتقر النصوص ىذه ,فإف مكتوبة اتظاقات فيشكل
 متضاربة ومصاحل متاارضة نظر وجهات عن تابَتا ؽلثلأالتظاقي  لنص لكونا ,و القوانُت إصدار مهمة تتوىل تشرياية
 النصوص  ي نقص سند القياس و ادلوسع التظلَت إىل المجوء إىل ؿجملاا يظتح ما ,وىو وضاو  ي ادللاعلة الدوؿ دلختم 
 .االتظاقية
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 صرافة عميها بالنص وذلك الاقايب لمنص الواسع التظلَت قاعدة تأكيد عمى فرصت الدولية النصوص باض فإف لذلك
 اتظاقية نصوص قررهتا اليت ادلبادئ باحلمايةالشتممها  اليت احلاالت  ي بأنو تصرح 1907 للنة الىاي اتظاقية ,فديباجة
 الشاوب لدى ادللتقرة الاادات من تلتخمص ,كما الدويل لمقانوف الاامة ادلبادئ حبماية مشمولُت واحملاربوف ادلدنيوف
 سوى الياد الديباجة ىذه نص  ي جاء وما الااـ اإلنلاين الضمَت ؽلميها اليت والتاالي  اإلنلانية قوانُت من و ادلتمدينة
 عميو ملتقر ادلبدأ تكرار

 .النصوص تظلَت عند تطبيقو ,يتاُت الدويل القانوف  ي
 

 المطلب الثالث 

 دور القضاء الدولي في فرض العقوبات الدولية

متمثل باحملكمة اجلنائية لدولية كاف لو الدور األبرز  ي ربديد الاقوبات الدولية إف القضاء الدويل وىو اؿ        
وفرضها عمى األفراد وذلك استنادا إىل النظاـ األساس لممحكمة اجلنائية الدولية فقد كوف ىذا النظاـ احلق 

ساس لممحكمة لممحكمة اجلنائية الدولية  ي فرض الاقوبات الدولية  ي جرائ  زلددة فددىا القانوف األ
اجلنائية الدولية والذي انبثق عن اتظاؽ وملاى منظمة األم  ادلتحدة لتكوين زلكمة خاصة تلاى   ي فرض 
الاقوبات اجلنائية عمى األشخاص الطبيايُت بلبب باض اجلرائ  اخلاصة اليت يرتكبوىا فقرر النظاـ اخلاص 

كمة اجلنائية الدولية وفددىا بأرباة جرائ  وىي أوال باحملكمة ربديد أوال نوع اجلرائ  اليت زبتص بنضرىا احمل
 . ( ٔ) جرائ  اإلبادة اجلماعية ورانيا اجلرائ  الواقاة ضد اإلنلانية ورالثا جرائ  احلرب وراباا جرائ  الادواف  

ى ذبرؽلها و وقد مرت رلموعة من احلوادث واإلعماؿ ادلخالظة لنظاـ احملكمة اليت تصدت ذلا احملكمة اجلنائية وعممت عم
ادلااقبة عميها فيث كونت نضاـ خاص ذلا  ي فرض الاقوبات اجلنائية عمى األشخاص ادلتهمُت إمامها وكذلك عممت 
عمى تنظي  ىذه احملاكمات والستظادة منها  ي تكوين مبادئ راسخة , ومن أى  احملاكمات اليت قامت عميها مبادئ 

غ  وطوكيو  , فيث إف باد أنتها احلرب الاادلية الثانية قاـ دوؿ احلمظاء اليت احملكمة اجلنائية الدولية ىي زلكميت نورمبَت 
انتصرت  ي ىذه احلرب عمى ادلالكر النازي والياباين بتشكيل زلكمتُت دوليتُت حملاكمة كبار رلرمي احلرب النازيُت 

وكذلك أقاموا زلكمة طوكيو   ٜ٘ٗٔعاـ  واليابانيُت فيث أنشأة احملكمة اجلنائية الدولية  ي نورمبَتغ دبوجب اتظاؽ لندف
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حملاكمة كبار اجملرمُت اليابانيُت واليت كونت بناء عمى أمر القائد الااـ لقوات احلمظاء  ي الشرؽ األوسط اجلنراؿ ماؾ آررر 
ت عمى واليت قررت ىذه احملكمتُت مااقبة اجلناة احملاكمُت وفق قوانينها وعممت عمى مااقبته  بأقصى الاقوبا ٜ٘ٗٔعاـ 

الظظاعة اليت ارتكبوىا إرناء احلرب الاادلية واليت كونت ىذه احملاكمات فيما باد بداية ضلو الدعوة لتكوين نظاـ قانوين 
 .  ( ٔ) جنائي دويل  

  افتالؿ ظل  ي ادلرتكبة اليابانية ولمجرائ  أوروبا  ي طغت اليت النازية ادلذابح وفشية عمى رد احملاك  ىذه إنشاء كاف    

  ي كبَتة خلائر وتكبدىا سنغافورة وسقوط  ناصلينغ, كاغتصاب احلرب زمن خالؿ آسيا شرؽ جنوب دوؿ من الاديد
 ادلًتبة الوخيمة النتائج لتبياف احلرب زمن  ي ادلرتكبة الوفشية األعماؿ هبذه ادلرور بدمن ال كاف ـاجلراء من وغَتىا األرواح
 وعدـ االستبداد بأف االعتقاد تبمور تدرغلي وبشكل احلُت ذلك من و الدوؿ بليادة متامقة متطرفة مظاىي  إتباع عمى

 الذي الاامل االعتبار  ي األخذ اذإ اجلدير منو  عقاب دوف من وتركهما عنهما اللكوت ؽلكن ال اإلنلانية الكرامة افًتاـ
  ي احلكومات ومحل الثانية الاادلية احلرب باد ماه  تااوف نمو  األدلاف زلاكمة إىل ,باحلمظاء اخلصوص وجو عمى أدى
 إىل خطورة األقل اجملرمُت أفيل فُت  ي اإلنلانية ضد واجلرائ  احلرب جرائ  حملاكمة جملات عقد إىل األخَتة, اآلونة
 ادلممكة وىي الكرب األرباة الدوؿ دعيت , ٜ٘ٗٔ صي و ي . أدلانيا  ي األرباة احملتمة ادلناطق  ي شأنا األقل احلمظاء زلاك 
 إليها المجوء سيت  اليت الوسائل فوؿ قرار الزباذ لندف مؤسبر إىل  اللوفييت االرباد و ادلتحدة الواليات و وفرنلا ادلتحدة
 ادلكمظة نورمربغ زلكمة دبوجبو نشأت الذي نورمربغ ثاؽيم أصدر لذلك نتيجةو  رر الكبا النازيُت احلرب رلرمي الاامل ليااِقب
 احملكمة عقدت ,رىذا اإلطا و ي ." اإلنلانية ضد واجلرائ " ," احلرب جرائ " و ,"اللم  ضد اجلرائ " مرتكيب دبحاكمة
 صم  إما بالنلبة حملكمة طوكيو فقد ٜٙٗٔ أكتوبر/ األوؿ تشرينٔ إىل ٜ٘ٗٔ نوفمرب/ الثاين تشرين ٗٔ من جملاهتا
 تنظيمهما وطريقة باضهما عن النصُت فرقت االختالفات باض أف غَت , نورمربغ ميثاؽ إىل باالستناد طوكيو ميثاؽ
 احملكمة  ي قضاة تواجد ىو أيضا بادلالفظة واجلدير ٖ٘٘ . عميه  ادلدعى ضد توجو قد اليت والته  احملكمة ذليكمية
 مايو/ أيار ٖ  ي بدأت اليت طوكيو زلكمة جملة وكانت .والظمبُت كاذلند فديثًا استقالذلا عمى فصمت بمداف من قادمُت
 ىذه أف الباض وادعى ىاباد ما أو اناقادىا خالؿ سواء لمجدؿ مصدرا  والنص اللنتُت فوايل واستمرت , ٜٙٗٔ

                                                           

مذكرة مقدمة جلاماة قاصدي مرباح كمية القانوف والامـو اللياسية وىي خاصة  الستكماؿ  –الاقوبة  ي القانوف الدويل اجلنائي  –امُت شباؾ  -ٔ
 . ٛٔص  –متطمبات شهادة اليلانس أكادؽلي  ي احلقوؽ 
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 ذنب من لمتخظي  وسيمة أو ," ىاربر بَتؿ" عمى الغادرـ اذلجو  عمى ا رد بالثأر أمريكا ألخذ وسيمة سوى ىي ما اجلملة
 .   ( ٔ)   الياباف  ي الذرية األسمحة استخداـ  ي أمَتكا

وكذلك احملاك  اخلاصة اليت أنشأىا رلمس األمن بقرارات خاصة لكي تااجل إعماؿ سلالظة لمقانوف الدويل             
قرر رلمس  ٖٜٜٔاللابقتاف  فيث إف  ي  ااإلنلاين وخصوصا احملكمة اجلنائية الدولية اخلاصة بقضية يوغلالفيا ورواند

الذي انشأ زلكمة دولية حملاكمة األشخاص ادللئولُت عن االنتهاكات اخلطَتة لمقانوف الدويل  ٖٚٛاألمن بقراره ادلرق  
فيث نظرت رلموعة من اجلرائ  اخلاصة  مثل جرائ  القتل واإلبادة  ٜٜٔٔاإلنلاين اليت ارتبكت  ي إقمي  يوغلالفيا عاـ 

 ي  ٜ٘٘ألسباب دينية وعرقية كما انشأ اجملمس بقراره  دالسًتقاؽ والًتفيل واللجن والتاذيب واالغتصاب واالضطهاوا
زلكمة دولية خاصة باألشخاص ادللئولُت عن إعماؿ اإلبادة لألجناس وغَتىا من اجلرائ  اليت وقات خالؿ الااـ   ٜٜٗٔ
لوائح اهتاـ  ٜٜٛٔهورية تنزانيا ادلتحدة وقد أصدرت احملكمتاف  ي عاـ وقد تقرر إقامة ىذه احملكمة  ي اروشا  ي مج ٜٜٗٔ
 . (ٕ)  اقرار اهتاـ حملكمة رواند ٕٙمنه  كانوا رلرمُت خاصُت  ي زلكمة يوغلالفيا وتقريبا ( ٓٙقريبا )شخص ت ٓٓٔضد 

 عديدة, بمداف  ي الوضع ادلتحدة لألم  التابع األمن رلمس اعترب , ٕٓٓٓ الااـ وأوائل التلاينات أواخر  ي         
 مع بظاالية سَتاليوف تااممت اإلطار ىذا  ي و سلتصة دولية زلاك  إلنشاء مناسبا الشرقية وتيمور وكمبوديا سَتاليوف سيماال

 لممحكمة األساسي النظاـ بصياغة ٕٓٓٓ أكتوبر/ األوؿ تشرين شهر  ي الااـ األمُت قاـ طمبها عمى فبناء  ادللألة ىذه
 اعتبارىا  ةسلتمط تركيبة للَتاليوف اخلاصة ولممحكمة ٕٕٓٓ يناير/ الثاين كانوف ٙٔ اتظاقية من جزءا أصبح الذي اخلاصة
 وسلالظات ةياإلنلان ضد اجلرائ  عمى باختصاص تتمّتع كما دوليُت وموظظُت قضاة ومن سَتاليوف مواطٍت باض من مكونّة
 الدويل لمقانوف اجلليمة ادلخالظات كافة إىل باإلضافة اإلضا ي, الثاين والربوتوكوؿ جني  اتظاقيات من ٖ ادلادة من كل

 االنتقايل النظاـ من ٓٔ الظرع  ي الشرقية, تيمور إما,  سَتاليوف قانوف عميها ينص اليت اجلنائية اجلرائ  وباض اإلنلاين,
 ديمي مقاطاة زلكمة من اءجز  كانت اليت ٕٔٓٓ النظاـ قبل من ادلادلة اخلطَتة باجلرائ  اخلاصة احملاك  فمنحت ٕٓٓٓ
 أف بشرط اجلنلية واجلرائ  ادلتامد والقتل اإلنلانية ضد جلرائ ا و احلرب وجرائ  اجلماعية اإلبادة عمى اصاختصا احملمية,
 مع ادلظاوضات وبادٜٜٜٔ أكتوبر/األوؿ تشرين ٕ٘ و ٜٜٜٔ يناير/ الثاين كانوف ٔ بُت مرتكبة اجلرائ  ىذه تكوف
 األم  مع ٖٕٓٓ اتظاقية ضوء  ي ٕٗٓٓ عاـ عدؿ قانونًإٔٓٓ عاـ كمبوديا  ي احلكومة اعتمدت ادلتحدة, األم 

                                                           

 وما بادىا . ٓٙٗ – ٕ٘ٔٓ –مكتبة ناشروف  – ٔط –القانوف اجلنائي الدويل  –انطواف كاسيزي  -  ( ٔ) 

 . ٜٕص  –مصدر سابق  –د. عصاـ الاطية  - ( ٕ)   
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 خالؿ  ي ادلرتكبة هىذ أف عمما  كمبوديا زلاك   ي استثنائية غرؼ اجلرائ  عمى ادلقاضاة أجل من دبوجبو تأسلت (ادلتحدة
 ومن كمبوديا من مواطنُت من تتشكل كانت احملكمة من ادلتنوعة الكيانات ٜ٘ٚٔ الدؽلقراطية كمبوتشيا ظهور فًتة

 البالد ذلذه اللامي ادلمثل أنشأ واذلرسك البوسنة فكومة مع تّظاؽ ا إىل لالتوص باد ذلك إىل باإلضافة دوليُت موظظُت
 ويّتص  واذلرسك البوسنة زلكمة  ي واالستئناؼ اجلنائية باألمور ادلتامقة األقلاـ  ي احلرب جبرائ  ياٌت فرع ٕ٘ٓٓ عاـ
 احلرب جرائ  عمى الةاالظ احملاكمة رلاؿ احلرب ائ ر جب مانية غرفة ولتأسيس ادلختمط بتكوينو  ي كبَتة أعلية الظرع ىذا

 خطورة احلرب جرائ  أكثر اختصاصها  ي ويدخل الدولة زلكمة من جزءا تشكل الغرفة ىذه أف عمما . البوسنة  ي ادلرتكبة
 .  ( ٔ) أخرى فرب  جرائ  وادلقاطاات الكانتونات زلاك  تتوىل الذي الوقت  ي البوسنة  ي

 المبحث الثالث

 دور االمم المتحدة في حفظ السلم واالمن الدوليين

ادليثػاؽ  أكد ميثاقها عمى أف اذلػدؼ األمسى الذي تلاى لتحقيقو ىو فظ  اللم  و األمن الدوليُت . فقد جاء  ي ديباجػة
لت عمى نظلها أف تنقذ األجياؿ ادلقبمة من ويالت احلروب اليت  ي خالؿ جيل وافد جمبت عمى قد آأف شاوب األم : 

اإلنلانية مرتُت أفزانا ياجز عنها الوص , و آلت ىذه الشاوب عمى نظػلها أيضا أف تض  قواىا كي ربتظ  باللم  و 
ربقيق ىدؼ اللالـ بكل الضمانات اليت هتيئ لو و سبهد لبقائو مث تلاى  . و قد أفاط واضاو ادليثاؽ األمن الدوليُت

ستمراره و عدـ اإلخالؿ بو, فجامت أفكاـ ادليثاؽ هبذه الضمانات ادلباشػرة و غيػر ادلباشرة, إذ فظر ادليثاؽ فظرا ال
 . (ٕ) يمية و عالقاهتا اخلارجيةالدوؿ و سالمتها اإلقم ستخداـ القوة أو التهديد هبا عمى أي ضلو ؽلس باستقالؿ امطمقا 

 المطلب االول

 مم المتحدةالتعريف باأل

 ي ظل مأساة احلرب الاادلية الثانية , يبدأ ميثاقها بقوؿ ينص عمى اف شاوب الاامل توفد جهودىا انشئت األم  ادلتحدة 
لتحقيق اىداؼ ماينة مهمة . واف اذلدؼ االساس ىو محاية االجياؿ القادمة من احلروب اليت جمبت لو آالماً بشكل كبَت 

                                                           

 وما بادىا .ٛٚٗ– ٕ٘ٔٓ –مكتبة ناشروف  – ٔط –القانوف اجلنائي الدويل  –انطواف كاسيزي  -  ( ٔ) 

ذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ف ي القانون الدولي فرع العالقات الدولية وقانون عمليات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة , م 2

 .  2111-2119, السنة الدراسية   عزوز كردونزروال عبدالسالم , اشراف الدكتور المنظمات الدولية إعداد الطالب: 
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روب واللاي لملم  والامل عميو , وتنص ايضاً عمى ال وص  لو . وتنص مواريق األم  ادلتحدة عمى اىداؼ وىي منع احل
  . (1)االؽلاف حبقوؽ االنلاف وازالة اسباب احلروب 

 

 األولالمطلب 

 األمم المتحدة 

إف منظمة األم  ادلتحدة من أى  ادلنظمات الدولية  ي اجلاف الدويل  ي الوقت الراىن وتاد من أكثرىا قوة وعدد      
فيث تكاد اختصاصاهتا و أوامرىا ومقرراهتا دبثابة قانوف ممـز لكل الدوؿ اليت تكوف ضمن منها أو ال  اوأكثرىا اختصاص

لذلك سنتناوؿ ىذا ادلطل بثالث فروع الظرع األوؿ ؼلتص بالنشأة منظمة  األم  ادلتحدة والثاين ؼلتص بأىداؼ األم  
 ادلتحدة والظرع الثالث ؼلتص بأجهزة  األم  ادلتحدة 

 الفرع األول 

 نشأة منظمة األمم المتحدة 

 ي ظل مأساة احلرب الاادلية الثانية , يبدأ ميثاقها بقوؿ ينص عمى اف شاوب الاامل توفد انشئت األم  ادلتحدة       
جهودىا لتحقيق اىداؼ ماينة مهمة . واف اذلدؼ االساس ىو محاية االجياؿ القادمة من احلروب اليت جمبت لو آالماً 
بشكل كبَت ال وص  لو . وتنص مواريق األم  ادلتحدة عمى اىداؼ وىي منع احلروب واللاي لملم  والامل عميو , 

 . (ٕ) وتنص ايضاً عمى االؽلاف حبقوؽ االنلاف وازالة اسباب احلروب

 وأدى ىذا إىل فبدأ التظكَت  ي إنشاء منظمة دولية تكوف مهمتها كمهمة سألظتها ىي احلظاظ عمى األمن واللالـ الدويل
التظكَت بإغلاد منظمة األم  ادلتحدة , وقد بدأت ىذه ادلنظمة عمى الامل عمى أىدافها عن طريق التقارب اللياسي 

                                                           
 . 14بيروت , ص –, االمم المتحدة في ربع قرن , ترجمة عباس العمر , منشورات دار االفاق الجديدة  كالرك ايشلبرغر  1

 . ٗٔ, ص مصدر سابقكالرؾ ايشمربغر ,  ٕ
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فيث وجدت إف اللم  الدويل  شلكن إدراكو والوصوؿ لو عن طريق الاالقات الدبموماسية بُت الدوؿ  يوالدبموماس
 . (ٔ)األعضاء بايد عن احلرب وسياسة الردع 

مرت بكثَت من ادلشاكل وادلقررات فىت وصمت لمناتج النهائي الذي ىو مؤسبر  ةإف ملَتة إنشاء منظمة األم  ادلتحد       
ساف فرانليلكو الذي أعمن قياـ ادلنظمة بشكل رمسي دويل وياد البذرة الرئيلية لقياـ ىذه ادلنظمة ىي التخمي عن سياسة 

وربرمي المجوء إىل احلرب  , وقد مت عقد  ةاللالـ واألمن الدويل عن طريق الدبموماسياحلرب حلظ  اللالـ والدعوة حلظ  
وصدور تصريح األم   ٜٔٗٔالكثَت من االجتماعات من اجل إنشاء ىذه ادلنظمة كاف  ي مقدمتها اجتماع األطملي عاـ 

وتصريح طهراف   ٜٗٗٔـ و اجتماع دمبارتوف أوكس بواشنطن عا ٖٜٗٔو اجتماع موسكو عاـ  ٕٜٗٔادلتحدة عاـ 
وكاف اذلدؼ  االساس ذلذه االجتماعات الدولية ىي تنظي  أو إعادة تنظي   ٜ٘ٗٔومؤسبر يالطا ومؤسبر بوتلداـ عاـ 

اجملتمع الدويل باد احلرب الاادلية الثانية وإغلاد جهة دولية تقـو حبماية اللم  واألماف الدويل والذي انتهت ىذه النقاشات 
ومن اجل عدـ  ٜ٘ٗٔفرانليلكو الذي اقر فيو ميثاؽ األم  ادلتحدة الدويل والذي أصبح نافذا  عاـ إىل مؤسبر ساف 

الوقوع  ي ذات ادلشاكل اليت وقات هبا الدوؿ اليت أنشأت منظمة األم  ادلتحدة أقرت الدوؿ اليت أنشأت منظمة األم  
اؿ اليت فدت من تأرَت  منظمة عصبة األم  ودورىا ادلتحدة رلموعة من اإلعماؿ اليت رأت إف من شأهنا  مااجلة األفا

األساسي  ي فظ  اللالـ واألمن الدويل فقررت إفالؿ قاعدة األغمبية مكاف قاعدة اإلمجاع وقررت عدـ المجوء إىل 
ـ احلرب  ي تلوية النزاعات الدولية  وعد احلرب من الوسائل غَت ادلشروعة و اعًتفت لمدوؿ الاظمى دبلئولية فظ  اللال

 . (ٕ)واألمن الدويل واعتربت اجلهاز اخلاص ادلتمثل دبجل األمن ىو الركيزة األساسية لمحظاظ عمى األمن   

 الفرع الثاني 

 أىداف منظمة األمم المتحدة 

إف منظمة األم  ادلتحدة من أى  ادلنظمات الدولية  ي الوقت الراىن واف منظمة كهذه ادلنظمة ذلا الكثَت من         
ؼ ادلهمة واليت تاترب من أى  أىداؼ التنظي  الدويل فيث نص ادليثاؽ  ي ادلادة األوىل منو  إف مقاصد األم  األىدا

                                                           
 ٕٚص – ٕٗٔٓ –مطباة امواج  – ٔط – ٕٕٔٓدور االم  ادلتحدة  ي تنظي  الاالقات الدولية ما باد احلرب الباردة وفىت عاـ  –زياد عطا  - 1

1 
 . 11ص  -2113-العراق  –مكتبة السيسبان  – 1ط –المنظمات الدولية  –د. هادي نعيم المالكي  - 2
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ادلتحدة عديدة منها فظ  اللم  واألماف الدويل والذي عرب عن أى  أىداؼ منظمة األم  ادلتحدة فيث كاف أى  أىدافها 
إىل الدبموماسية واالتظاؽ بُت الدوؿ حلل ادلشاكل الاالقة بايدا عن  ءنبذ احلرب كوسيمة حلل النزاعات الدولية وااللتجا

احلروب وتأرَتىا وقمع إعماؿ الادواف واف صلاح ادلنظمة  ي ربقيق ىذه الغاية مرتبط برغبة الدوؿ األعضاء داخل ادلنظمة 
قات الدولية بُت الدوؿ وكذلك الدوؿ اليت تكوف خارجها  ,واف اذلدؼ األخر من ىذه ادلنظمة يقـو عمى إظلاء الاال

االطراؼ داخل منظمة األم  ادلتحدة ويكوف ىذا اإلظلاء عن طريق االعًتاؼ  العًتاؼ حبق تقرير ادلصَت لكل الدوؿ 
االطراؼ داخل ىذه ادلنظمة وكذلك ازباذ التدابَت الالزمة من اجل احلظاظ عمى اللالـ الااـ  , وكذلك ربقيق التااوف 

الدولية ذات الصبغة االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللياسية  والامل عمى تازيز افًتاـ فقوؽ  الدويل عمى فل ادللائل
اإلنلاف وفرياتو األساسية  والتشجيع عمى ادلااممة بادللاواة عمى  بايدا عن اختالؼ الموف والشكل واجلنس ومن اجل 

ات أعلها إنشاء اجملمس االجتماعي واالقتصادي , جال ىذه اإلقرارات واذلدؼ ازبذت األم  ادلتحدة الكثَت من اخلطو 
األم  ادلتحدة مرجاا لمتنليق والامل ادلشًتؾ بُت الدوؿ األعضاء من اجل إغلاد احلموؿ لكل األزمات والامل عمى تطوير 

 . (ٔ)اآلليات من اجل التوصل إىل اتظاؽ مشًتؾ يصب  ي مصمحة ربقيق أىداؼ ادلنظمة الدولية 

  الفرع الثالث

 أجهزة األمم المتحدة 

إف منظمة األم  ادلتحدة واليت تاد من أى  ادلنظمات الدولية وعمى قدر كل ىذه األىداؼ واآلماؿ ادلمقى عمى عاتقها    
كاف البد من تنظي  خاص ذلذه ادلنظمة غلال منها األقدر عمى الوصوؿ ألىدافها اليت طرقتها ذلذا قلمت األجهزة 

 ى فلب تقلي  زلدد بالوظائ  والواجبات الرئيلية  ي ادلنظمة عم

أوال اجلماية الاامة  إف اجلماية الاامة تاد ىي اجلهاز الااـ لممنظمة والذي يض  كل اعضاء ادلنظمة الدولية            
واف لكل دولة صوت وافد لألدالء بو  ي مجيع االعماؿ اخلاصة هبذا اجلهاز  ٔ/ٜبدوف استثناء وقد نصت عميو ادلادة 

تاقد اجتماعاهتا عمى نوعُت عادية وغَت عادية عمى فلب طمب من االمُت الااـ واف اجلماية الاامة تامل عن طريق و 
انشاء وتألي  جلاف خاصة تض  الدوؿ االعضاء واليت تكوف كل جلنة سلتصة بامل ماُت منها جلاف اساسية وجلاف اجرائية 

لب ادليثاؽ , اما اللمطات اليت خولت لمجماية الاامة فهي  وجلاف مؤقتو مكونو حلل مشكمو ماينة وجلاف تكوف ف
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اختصاص فظ  اللم  واالماف الدويل واختصاص تنظيمية اليت تكوف اما بأنشاء فرع جديد او فرض رقابة عمى فرع قدمي 
 . (ٔ)وكذلك قرارات مالية وادارية مثل ادلوازنة 

رانيا: رلمس االمن من فيث االعلية يقع رلمس االمن  ي الدائرة التالية من فيث االعلية فيث انو راين اى  جهاز        
مقاعد تبدؿ دوريا  ٙمقاعد لألعضاء الدائمُت و ٘مقادا يكوف منها  ٔٔمن اجهزة االم  ادلتحدة ويتكوف اجملمس من 

مقاد  , ولممجمس ايضا رلموعة من المجاف اعلها جلنة  ٘ٔمت زيادهتا اىل  فلب االنتخاب الذي يقره اجلماية الاامة وقد
اركاف احلرب وىي اليت تاُت اجملمس  ي االمور الالكرية اليت ؼلتص هبا اجملمس منها تكالي  قوات فظ  اللالـ وكيظية 

تة والتصويت  ي اجملمس كقاعدة ادارهتا وتوزياها  وكذلك ىنالك جلاف دائمة كمجنة قبوؿ االعضاء اجلدد وكذلك جلاف موق
عضاء من اعضائو عمى رط اف  ٜعامة لكل دولة ذلا صوت وافد وتكوف قرارات اجملمس موافقة عميها اذا فظي دبوافقة 

 . (ٕ)يكوف من ضمن ىذه االعداء ىي الدوؿ ذات الاضوية الدائمة  

واالجتماعي ىو افد اى  اجهزة ادلنظمة الرئيلية واف رالثا اجملمس االقتصادي واالجتماعي  اف اجملمس االقتصادي          
عضو منتخبُت من اجلماية الاامة لثالث سنوات ولكل دولة من ىذه الدوؿ مندوب ينوب عنها  ٕٚاجلهاز يتكوف من 

مس ويرجع الادد الكبَت بلبب رغبة ادلنظمة دبشاركة اغمب الدوؿ  ي ىذا الامل دلا فيو اعلية كبَته والتصويت  ي ىذا اجمل
باألغمبية لادد االعضاء احلاضرين ولكل دولة صوت وافد ؽلكنها اف تديل بو فيما ؼلص ما يريده اجملمس  وبشأف 
اختصاصات ىذا اجملمس جاء الظصل التاسع من ميثاؽ االم  ادلتحدة اليت نص من خاللو عمى اعلية ىذا اجملمس وانو يتابع 

 . (ٖ)اف يقـو بأرساؿ التوصيات وادللاعدات االقتصادية  اعمالو بأشراؼ من قبل اجلماية الاامة  فمو 

راباا زلكمة الادؿ الدولية باد فشل عصبة االم   ي ربقيق الغرض الذي ادى ألنشائها مت فل عصبة االم  ودبا اف        
و تنقل دلنظمة فكمة الادؿ الدولية الدائمة كانت من منشأة ىذه ادلنظمة فادى اىل طرح سؤاؿ ىل ستبقى ىذه احملكمة ا

االم  ادلتحدة بكوهنا وريثة عصبة االم  وقد استقر الرأي اخَتا اىل بقاء احملكمة ولكنها مسيت دبحكمة الادؿ الدولية 
واصبحت جهاز من اى  اجهزة ادلنظمات الدولية اما بالنلبة لتشكيل ىذه احملكمة فهي تشكل من رلموعة من القضاة او 
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عضوا ينتخبوف من قبل رلمس  ٘ٔضاء او الام   ي القانوف الدويل الااـ ويتكوف الادد من ادلظكرين ادلشهود ذل   ي الق
 . (ٔ)االمن واجلماية الاامة والشرط ىي الكظاءة والقدرة والتمثيل ادلشًتؾ بُت االعضاء   

اع اللياسية االقتصادية ولممحكمة اختصاصاف االوؿ ىو القضائي حلل النزاعات الدولية بُت الدوؿ كل انواع النز            
وغَتىا وافكامها باتة وال تمزمها  ي مره اخرى فهي قاصره عمى النزاع ادلاروض فقط واذا مل يطبق االمر الذي قضت بو 
 ياحملكمة قرر ميثاؽ االم  ادلتحدة فق الرجوع الطرؼ االخر جملمس االمن من اجل تطبيق القرار القضائي , اما االفًتائ

من احملكمة واليت اعطى فق لمجماية الاامة وكل اجهزة االم  ادلتحدة  ي طمب مشورة قانونية من  فهو طمب ادلشورة
احملكمة وال تباشر احملكمة اختصاصها االفتائي اال  ي ادللائل القانونية وكذلك اف االفتاء فقط ألجهزة ادلنظمة وال تباشر 

 . (ٕ)س واجب االتباع من قبل اجلهاز طالب الرأي  اختصاص االفتائي لغَت ىذه االجهزة وكذلك اف االفتاء لي

 المطلب الثاني

واصبحت ىي من تتحمل ملؤولية فظ  االمن واللالـ  ٜ٘ٗٔ: أخنشأت االم  ادلتحدة عاـ  عمليات حفظ السالم
وقد طمح واضاوا ميثاؽ االم  ادلتحدة اف تكوف كمنظمة سبنع وقوع االزمات واستشرائها ورباف  عمى االستقرار الدوليُت . 

ألطوؿ فًتة شلكنة  ي ادلناطق االكثر توتر , اي يتحدد دور االم  ادلتحدة  ي رالث مهاـ وىي: ربقيق اللالـ , فظ  
وبناء اللالـ عمى اجلهود الدبموماسية , فهناؾ غموض  ي مظهـو اللالـ , بناء اللالـ . وعمى الرغ  من ارتكاز ربقيق 

فظ  اللالـ فيث ذكر ميثاؽ االم  ادلتحدة عن وجود اشخاص يتصظوف بصظة علكرية ويخكمظوف  ي استاادة اللالـ 
تحدة واالمن  ي ادلناطق اليت تشهد صراعات , ورغ  ىذا الغموض كاف لقوات فظ  اللالـ دور ىاـ  ي جهود االم  ادل

لتحقيق اللالـ عرب مراقبة اتظاقات وق  اطالؽ النار , والظصل بُت القوات ادلتحاربة ومؤخرا ذلا دور  ي مراقبة االنتخابات 
 . (ٖ)  ي باض البمداف 

, ولذلك كاف ىذا األمر ادلقصد الرئيلي  ـ واألمن الدوليُت ادلشكمة األى  اليت تواجو اجملتمع الدويلفظ  اللال اف      
جتماعية, قتصادية واالإلنشاء منظمة األم  ادلتحدة , فبدونو ال عالقات ودية بُت األم  وال تااوف دويل  ي الشؤوف اال
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ادليثاؽ ىذا ادلقصد بكل الضمانات والوسائل الالزمة  واضاواولتحقيق اللم  واألمن الدوليُت أفاط   .والثقافية, واإلنلانية
اؽ ػلتوي عمى نظاـ األم  ادلتحدة ادلتامق حبل النزاعات الدولية فال سل مي ا, أما لتحقيقو, فالظصل اللادس من ادليث

الظصل اللابع ػلتوي عمى نظاـ األمن اجلماعي, ومن مث فادلنظمة الدولية سبارس صالفياهتا من خالؿ ىذه الوسائل 
 .(ٔ)   ادلنصوص عميها  ي الظصمُت اللادس واللابع لمحظاظ عمى اللم  واألمن الدوليُت

وترسيخو  ي سبيل تظادي الاودة  اللالـ عبارة عن مظهـو ػلدد البخٌت ويدعمها, وىي بخٌت من شأهنا سبتُت:  بناء السالم
, تبدأ عممية بناء اللالـ  ي أرناء سياؽ  دوف نشوب صراع ماُت يمولةومثمما ترمي الدبموماسية الوقائية إىل احل , إىل الصراع

 الامل ادلتااوف والدائ  حلل ادلشكالت اإلنلانية, والثقافية, واالجتماعية, واالقتصادية ةوفد,  ىذا الصراع لتظادي تكراره
, فادلتوقع أال يامر ىذا  الصراع . وإذا مل تبدأ عممية إعادة البناء والتنمية باد الكامنة ؽلكنو ربقيق اللالـ عمى أسس رابتة

 اللالـ طويالً  . تتضمن اسًتاتيجية بناء اللالـ  ي فًتة ما باد النزاع ستة عناصر رئيلة:

إعادة إطالؽ االقتصاد الوطٍت , استثمارات المركزية مؤسلة عمى اجلماعة , إصالح شبكات االتصاالت وادلواصالت 
  الرئيلة , نزع االلغاـ , تلريح ادلقاتمُت اللابقُت وإعادة تأىيمه   , ىذا وتاترب عمميات2.

حماية حقوق االنسان: تاددت ادلظاىي  وادلصطمحات اليت استخدمت لمداللة عمى فقوؽ إنلاف فقد أطمق عمى ىذه 
احلقوؽ االنلانية  ي بداية القرف الثامن عشر بػ )احلقوؽ الطبياية( , تأرراً دبا كتبو أنصار مدرسة القانوف الطبياي , ومسيت 
أيضاً بػ)فقوؽ قانوف الشاوب( باعتبار أف ىذه احلقوؽ اعًتفت هبا القو انُت الوضاية  لمدوؿ ادلختمظة  ي عصرنا احلديث ,  
كما اطمق عميها الكتاب تلميات سلتمظة منها )احلريات الاامة ( او ) احلريات الظردية االساسية ( , او )احلقوؽ االساسية 

لمظرد( . مرت فقوؽ اإلنلاف حبقب تارؼلية سلتمظة عمى مر الاصور ادت إىل تطور مظهـو فقوؽ االنلاف , فحقوؽ 
اإلنلاف تتمثل  ي الػاصور الوسطى بادد من الورائق والقوانُت اليت صدرت  ي عدة دوؿ غربية فيث كانت البمداف الاربية 
االسالمية ترزح ربت نَت االستامار واالضلطاط والتخم  . لذلك جاءت فقوؽ اإلنلاف بصيغتها الراىنة تاكس منظاراً 

غربياً ذا أفاؽ عادلية ال يتاارض مضموهنا مع ادلنظار الاريب واإلسالمي حلقوؽ اإلنلاف من فيث اإلطار الااـ لصيانة كرامة 
  اإلنلاف وفقوقو)3(.
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 االرىاب: مكافحة بمكافحة االرىا

 يأخذ ومل بو. القائمُت طبياة أو األىداؼ, أو األسموب  ي سواءً  ملتمرا تطورا وشهد التاريخ, مدى عمى اإلرىاب انتشر
 متغَتات أو تطورات باد ماينة فقبة  ي نشطت اإلرىاب ظاىرة ولكن األوقات, مجيع  ي مطمقة دائمة صورا اإلرىاب
 األخَتة, الظًتة  ي جديدة. لتطورات نتيجة آخر بشكل أخرى مرة تاودل ادلتغَتات, ىذه زواؿ مع اختظت أو وخبت زلددة,

 اجلديد, الاادلي والنظاـ القوة أفادية ظل و ي اإلرىاب, أفداث من الاديد خالذلا سبت اليت الباردة, احلرب انتهاء باد
 كاف  إف منظمة, أسس عمى يةمبن "منظمات" ملمى ربت يندرج وأصبح وأىدافاً, وأسموباً  وتلميحاً  تنظيماً  اإلرىاب تطور
 التخطيط,  ي وسائمو لو وأصبحت لمامميات, ادلنظذة األطق  عناصر اختبار أو التدريب أو التنظي  أو القيادة ملتوى عمى

 لتنظيذ احملدد اذلدؼ إىل الوصوؿ إجراءات تلهيل كما  الاالية, التقنيات ذات الكوادر إعداد وىف ادلامومات, عمى واحلصوؿ
, التمويل توفَت وىف الامميات,  / أيموؿ ٔٔ أفداث أربتت لقد بكظاءة. أنشطتها اإلرىابية التنظيمات لتواصل الالـز

 زلدودة, ِلامميات التخطيط  ي الظائقة التقنيات استخداـ من اإلرىاب منظمات إليو وصمت ما مدى عمى ,ٕٔٓٓسبتمرب
 وقد نظامية, بقوات شاممة, فرب خلائر تظوؽ كربى, دوؿ  ي فادفة خلائر ملببة وتنظيذىا ىامة, فيوية أىداؼ ضد

 آليات  ي التدقيق من ادلزيد دوليا ادلطموب بات األىداؼ.لذا ىذه إىل الوصوؿ الالكرية النظامية القوات عمى يتاذر
 ىذا  ي والربوتوكوالت االتظاقات من ادلزيد توقيع اىل الدويل اجملتمع اذبو ايضا فااليتها,ولذلك ومدى االرىاب مكافحة
 من صكا عشر ارنا الدويل اجملتمع اصدر اإلرىاب, مكافحة جلنة وإنشاء (ٕٔٓٓ) ٖٖٚٔ القرار ازباذ فقبل اجملاؿ.

 األعضاء الدوؿ انضماـ مادؿ أف بيد صكا. ٙٔ فاليا عددىا والبالغ اإلرىاب دبكافحة ادلتامقة الدولية القانونية الصكوؾ
 أفداث منذ اإلرىاب مكافحة عمى االنتباه لًتكيز ونتيجة منخظضا. كاف  لربوتوكوالتوا االتظاقيات لتمك ادلتحدة األم   ي

 ىذه  ي أطرافا تصبح أف إىل الدوؿ يدعو الذي (,ٕٔٓٓ) ٖٖٚٔ األمن رلمس قرار وازباذ ٕٔٓٓ سبتمرب أيموؿ/ ٔٔ
 ال ما إىل ادلتحدة األم   ي األعضاء الدوؿ رمثيْ  فوايلْ  انض  أو صدَّؽ فقد إليها, االنضماـ مادؿ ارتظع الدولية, الصكوؾ

  . (ٔ) إليو ينض  أو األقل عمى الصكوؾ تمك عمى يوقع مل بمد أي ىناؾ ياد ومل ,ٙٔ الػ الصكوؾ من عشرة عن يقل

 
                                                           

,  ٕٔٔٓمكافحة االرىاب الدويل االتظاقيات والقرارات الدولية واالقميمية , منشورات احلميب احلقوقية , بَتوت , الدكتور خميل فلُت ,  -ٔ
 . ٖٛص
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 المطلب الثالث

وقت نػزع اللالح وعدـ انتشاره من البنود ذات األولويػة  ي جدوؿ األعماؿ الدويل لملالـ واألمن منذ :  نزع السالح
طويل. وقد أدت ادلناقشات وادلظاوضات اليت دارت فوؿ نػزع اللالح وعدـ االنتشار النوويػُت, سواء  ي داخل األم  
ادلتحدة أو  ي خارجها, إىل إبراـ عدد من االتظاقات الثنائيػة واإلقميميػة وادلتاددة األطراؼ. كما ازبذت مبادرات انظراديػة 

 , د من خطر نشوب فرب نوويػة وانتشار أسمحة الدمار الشامل, دبا فيها األسمحة النوويػةلتخظيض الًتسانات النوويػة واحل
بل إف ما بذؿ من جهود أدى إىل فظر األسمحة النوويػة  ي بػيئات ومناطق ماينة مسيت بادلناطق اخلاليػة من األسمحة 

بقيت ملألة نػزع اللالح وعدـ  .وويػة وذبريػبهاالنوويػة. وأخَتًا تقررت قواعد دوليػة من أجل منع انتشار األسمحة الن
وعجز مؤسبر نػزع اللالح مرة أخرى عن الشروع  ي أعمالو  , االنتشار النوويػُت مناط قمق كبػَت لدى اجملتمع الدويل

وويػة واستمر افتقار مااىدة احلظر الشامل لمتجارب الن , ادلوضوعيػة بالرغ  من استمرار اجلهود من جانب دولو األعضاء
 . (ٔ)  لمتصديقات الالزمة لبدء نظاذىا

ومارست عمميات فظ  اللالـ الدولية دورًا مهمًا  ي ذبريد اجلهات غَت احلكومية من اللالح, إذ عممت عمى نزع      
سالح ادليميشيات  ي دارفور ومنات تلّمحها فضاًل عن فصر اللالح بيد الدولة, وذلك باممية مشًتكة مع االرباد 

 .ٕٚٓٓ( لااـ ٜٙٚٔاألفريقي دبوجب قرار رلمس األمن ادلرق  )

إضافة دلا تقدـ, فإف عمميات فظ  اللالـ تقـو باإلجراءات ادلتامقة بإزالة األلغاـ وتأمُت الاامل من آرارىا اللمبية,      
 .  (ٕ)  زاع ادللمح الداخميفهي ال سبيز بُت ادلدنيُت والالكريُت, وذلا تأرَت طويل األمد عمى الشاوب باد انتهاء الن

ياترب رلمس األمن من أىّ  أنظمة األم  ادلتحدة   :مجلس االمن الدولي وسلطتو في انشاء قوات لحفظ السالم 
وذلك هبدؼ احلظاظ عمى األمن واللالـ الدويل,  ,من ميثاؽ األم  ادلتحدة ٖٕادلتنوعة, والذي مت إنشاؤه استنادًا لممادة 

وىو النظاـ الوفيد الذي ؽلتمك نظوذ وسمطة  ي ازباذ قرارات تمتـز مجيع الدوؿ األعضاء بتطبيقها, وذلك دبوجب ادليثاؽ, 
سمطة  جملمس االمن الدويل . عمى خالؼ األجهزة األخرى لألم  ادلتحدة اليت تكتظي بتقدمي توصيات لمحكومات ادلختمظة

بُت الدوؿ سات اىل تلويتها عن طريق رلمس االمن  (ٔ)بإنشاء قوات فظ  اللالـ الدولية , لقد رارت منازعات كثَتة 
 الدويل وازبذ اجملمس تدابَت سلتمظة لمحظاظ عمى اللم  واالمن الدويل منها انشاء قوات تاباة لألم  ادلتحدة .

                                                           
  /http://www.un.org/ar/peacekeepingمنشور  ي ادلوقع الرمسي لامميات األم  ادلتحدة حلظ  اللالـ: ٔ
سالمية, دراسة مقارنة, رلمة د. عثماف عبد الرمحن عبد المطي  زلمد: األلغاـ األرضية وادللؤولية الدولية بُت القانوف الدويل الااـ والشرياة اإل ٕ

 .ٜٕٗ, صٕٔٔٓ(, ٚٗالشرياة والقانوف, كمية القانوف, جاماة األمارات الاربية ادلتحدة, ع )

http://www.un.org/ar/peacekeeping/
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دولية : من احلاالت ادلهمة اليت قرر فيها رلمس االمن الدويل اف يقـو بإنشاء اختصاص رلمس االمن الدويل بأنشاء قوات      
, ومت ذلك بطمب  ٜٓٙٔسبوز  ٗٔقوات تاباة لألم  ادلتحدة حلظ  االمن واللم  الدويل  ي الكونغو دبوجب قراره بتاريخ 

مب منو ارساؿ ملاعدة علكرية من االم  من رئيس الكونغو ورئيس وزرائها مقدمًا اياه اىل االمُت الااـ لألم  ادلتحدة يط
ادلتحدة بصورة عاجمة بلبب قوات بمجيكية آتية اىل الكونغو خالفا لممااىدة بُت البمدين , فقاـ رلمس االمن بتزويدىا 

, وايضًا قاـ رلمس االمن الدويل بأنشاء قوات دولية  الكونغو حلُت الوصوؿ حلل ادلشكمةبادللاعدة الالكرية اليت ربتاجها 
حلظ  اللم  واالمن الدويل  ي قربص بأس  )قوات االم  ادلتحدة  ي قربص( , وايضًا مرة اخرى قرر رلمس االمن الدويل 

س ( اف رلمsohnبأس  )قوات الطوارئ الدولية( , ويرى ) ٖٜٚٔانشاء قوات لألم  ادلتحدة بُت مصر واسرائيل سنة 
 االمن الدويل يلتطيع اف يخنشئ قوات االم  ادلتحدة وفقاً لمظصل اللابع من ادليثاؽ  ي رالث فاالت:

 (.ٓٗعندما يدعو االطراؼ ادلتنازعة لالستجابة لمتدابَت ادلؤقتة اليت يراىا اجملمس ضرورية )ـ -ٔ
 (.ٔٗلمحة لتنظيذ قراراتو )ـعندما يقرر التدابَت اليت ؽلكن استخدامها واليت ال تتطمب استخداـ القوات ادل -ٕ
عندما يختخذ بطريق القوات اجلوية والبحرية والربية من االعماؿ ما يمـز حلظ  اللالـ واالمن الدويل او ألعادتو اىل  -ٖ

 . (ٔ)( ٕٗنصابو )ـ

,  الالكرية القمع تدابَت ىو ايضاً  االمن رلمس اختصاص ضمن من يدخلالدولية : النزاعات تسوية في القوة استخدام
 ادلادة عميو نصت ما وىذا.  الدويل اللم  وىو غرضها ربقيق  ي فاالة تكن مل الالكرية غَت التدابَت اف رأى فالة  ي وىذا

 او بالغرض تظي ال( ٔٗ) ادلادة  ي عميها ادلنصوص التدابَت اف االمن رلمس رأى اذا))  بأنو تقضي فيث ادليثاؽ من( ٕٗ)
 الدويل واالمن اللم  حلظ  يمـز ما االعماؿ من والربية والبحرية اجلوية القوات بطريق يتخذ اف لو جاز,  بو ت ِ  مل اهنا ربت
 او اجلوية القوات بطريق االخرى والامميات واحلصار ادلظاىرات االعماؿ ىذه تتناوؿ اف وجوز,  نصابو اىل اعادتو او

 االم  اعضاء مجيع يتاهد,  الدور هبذا االمن رلمس لقياـ , وسبكيناً ((  ادلتحدة االم  ألعضاء التاباة الربية او البحرية
 ما خاصة التظاقيات ووفقاً  طمبو عمى بناء االمن رلمس تصرؼ ربت يضاوا بأف..   ادليثاؽ من( ٖٗ) ادلادة وفق ادلتحدة

 .(ٕ) ادلرور فق ذلك ومن,  الدويل واالمن اللم  حلظ  الضرورية والتلهيالت وادللاعدات ادللمحة القوات من يمـز

                                                           
 
 

 ( .SC.S/ 4738وثائق االمم المتحدة ) -1

 . 161, ص1978الدكتور جابر ابراهيم الراوي , المنازعات الدولية , طبعة دار السالم , -2
 . 284مصدر سابق , ص –هادي نعيم المالكي  -3
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 اعماذلا وخطط استادادىا ومدى,  لمقمع ادلخصصة ادلتحدة االم  ألعضاء التاباة االىمية الوفدات قوة االمن رلمس ػلدد
 ادلادة وتنص واالرباُت , كما الثالثة ادلادة  ي لو ادلشار االتظاؽ فدود و ي احلرب اركاف جلنة دبلاعدة وذلك,  ادلشًتكة

 اجملمس وباشر.  االمن رلمس قررىا اليت التدابَت لتنظيذ ادلتبادلة ادلاونة تقدمي عمى ادلتحدة االم  اعضاء يتضافر بأف( ٜٗ)
  ي الامل الالكريُت ادلراقبُت من جلنة بتشكيل االمن رلمس قرار ذلك امثمة ومن ادلنازعات من الاديد  ي االختصاص ىذا

 .   ٜٜٗٔ عاـ كشمَت
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 الخاتمة

نلتخمص من ىذا البحث اف القانوف الدويل الااـ كغَته من القوانُت االخرى ألنو ػلتوي عمى جزاء      
يضمن لو فق التطبيق , فيث يظرض ىذا اجلزاء عمى االشخاص الدولية اليت زبال  افكاـ ىذا القانوف , 

ليت تتضمن االكراه وجزاءات واف القانوف الدويل االنلاين ػلتوي عمى نوعُت من اجلزاءات وىي اجلزاءات ا
اخرى ىي اخلالية من االكراه , و ىو واضح من التلمية فيث اف اجلزاءات اخلالية من االكراه ىي اليت توقع 
عمى الدوؿ اليت ترتكب اخطاء بليطة وؽلكن تالفيها , كما واف ىناؾ اجلزاءات اليت تتضمن االكراه وىي 

يت ترتكب اعماؿ سلالظة لمقانوف الدويل وفيث تكوف ىذه تكوف ذات نتائج وخيمة توقع عمى الدوؿ ال
االعماؿ عمى درجة عالية من االذى وكذلك انطالقًا من ادلهمة االساسية ادلمقاة عمى عاتق منظمة االم  
ادلتحدة وىي فظ  اللم  واالمن الدوليُت فمها سمطة فرض عقوبات وجزاءات بأس  اجملتمع الدويل عمى 

مة وامن اجملتمع الدويل لإلخالؿ ونصت عمى ذلك  ي الظصل اللابع من ميثاقها . و الدوؿ اليت تاّرض سال
اف القانوف الدويل اجلنائي يتبٌت الاقاب عمى الامل ادلخال  لمقانوف واف ىذا القانوف ؼلتص دبااقبة الدوؿ 

, فظي باض االفياف  واالفراد فاهن  يااقبوف عمى الظال اجلناين ادللند ذل  فكما تااقب الدولة عن افااذلا
اجملتمع عن طريق القانوف اجلنائي يااقب رلموعة من االفراد الذين يقوموف بظال سلال  لمقانوف ويلبب 
ضرر كبَت وقد تتدخل الددولة اليت ينتمي ذلا الشخص جبنليتو من اجل احملافظة عمى فقوؽ ىذا الشخص 

ظلَت القانوف اجلنائي من اى  الغايات ادلطروفة , واف اركاف ادللؤولة الدولية ىي صظة الدولة .كذلمك اف ت
الف كما نام  ػلدد افااؿ عمى اهنا رلرمة ويااقب عمى اساس ىذه اجلرؽلة اما بالنلبة لممحاك  الدولية فاف 
ىناؾ اكثر من زلكمة دولية خاصة بامر ماُت وزلدد . واف من اى  ادلنظمات الدولية  ي الاصر احلديث 

فظ  اللالـ واالمن الدويل وىي الوارث الظامي والرئيلي لممنظمة عصبة االم  وقد  ياًتؼ ذلا دبلؤولية
انشات ىذه ادلنظمة باد احلرب الاادلية الثانية من اجل منع قياـ فرب عادلية اخرى , وتتكوف ىذه ادلنظمة 

اللالـ واالمن  من رلموعة من االجهزة اعلها اجلماية الاامة ورلمس االمن الذي ياهد لو مهمة محاية وفظ 
الدويل , كذلك ال نلى زلكمة الادؿ الدولية اليت ذلا دور كبَت  ي فل ادلنازعات الدولية , ومن خالؿ ىذا 

 -النتائج والتوصيات:البحث توصمنا اىل رلموعة من 

 :النتائج
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 النظر وجهات اختالؼ وإىل التطبيق صاوبة إىل أدت الااـ الدويل القانوف لقواعد الارفية الطبياة إف -ٔ
 .القانوف  ىذا قضايا من الاديد فوؿ
 اجلرائ  أنواع تاري  سبثل  ي اجلنائي الدويل القانوف  ي كبَتاً  تطوراً  اجلنائية الدولية احملكمة أفدرت -ٕ

 .وتوضيحها ومدى جلامتها 
الطرؽ يتضح لنا اف اجملتمع الدويل والدوؿ االعضاء  ي االم  ادلتحدة يتجهاف  ي الغالب ضلو   -ٖ

 اللممية وذلك لمحظاظ عمى اللم  واالمن الدوليُت ومنع النزاعات الدولية واحلظاظ عمى استقرارىا .
 ياترب النظاـ االساسي حملكمة الادؿ الدولية ىو جزء متم  دليثاؽ االم  ادلتحدة . -ٗ
 االمن الدوليُت .يتبُت لنا ايضاً مدى عالقة مواد ميثاؽ منظمة االم  ادلتحدة وملألة فظ  اللم  و  -٘
يتبُت ايضًا دور رلمس االمن  ي االشراؼ عمى القوات اليت ترسمها االم  ادلتحدة وفقًا دلواد ادليثاؽ  -ٙ

 واليت تبُت سمطات كل جهاز منها حلظ  اللم  واالمن الدوليُت .
 :التوصيات

بشكل سلتم  بُت دولة عدـ احملاباة اليت تقـو هبا االم  ادلتحدة واجملتمع الدويل فيث تتاامل  -ٔ
 واخرى وكٍل فلب قوهتا ونظوذىا بُت الدوؿ وامكانياهتا االقتصادية والالكرية .

 االخذ جبرائ  االرىاب الدويل . -ٕ
 استئناؼ احملكمة اجلنائية الدولية عمى جرؽلة الادواف واليت مت ايقافها حبجة عدـ تاريظها . -ٖ
ل جهود كل الدوؿ اليت تشكل اجملتمع الدويل سواء كانت فمتحقيق الادالة الدولية غلب أف تتكاف -ٗ

مانية باجلرائ  الدولية اليت ترتكب أو ال, ذلك ألف تمك اجلرائ  سبس باللم  واألمن الاادليُت وملتقبل 
 . البشرية مجااء
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم -

 اوال: الكتب 

 . ٕ٘ٔٓ –مكتبة ناشروف  – ٔط –القانوف اجلنائي الدويل  – انطواف كاسيزي -ٔ
 ,ٜٛٚٔد. جابر ابراىي  الراوي , ادلنازعات الدولية , طباة دار اللالـ ,  -ٕ
 . ٕٕٔٓ-لبناف  –منشورات احلميب احلقوقية – ٔط –اجلزء الثاين  –موسوعة القانوف الدويل الااـ  –د . خميل فلُت  -ٖ
 . ٖٕٔٓ -بغداد  –ادلكتبة القانونية  –دويل الااـ القانوف ال –د. عصاـ الاطية  -ٗ
 . ٜٕٓٓ-مصر  –دار اجلاماة اجلديدة  –قانوف ادلنظمات الدولية  –د. عبدالكرمي عوض خميظو  -٘
 . ٕٙٓٓ, ٕالقاضي نبيل عبدالرمحن فياوي , ميثاؽ االم  ادلتحدة ونظاـ زلكمة الادؿ الدولية , ادلكتبة القانونية , ط -ٙ
 . ٕٙٓٓ, ٕالقاضي نبيل عبدالرمحن فياوي , ميثاؽ االم  ادلتحدة ونظاـ زلكمة الادؿ الدولية , ادلكتبة القانونية , ط -ٚ
د . رامي متويل القاضي , اطاللة عمى احملكمة اجلنائية الدولية ودورىا  ي مواجهة االنتهاكات االنلانية  ي اقمي  دارفور  -ٛ

 . ٕٕٔٓ,  ٔباللوداف , دار النهضة الاربية, ط
مطباة  – ٔط – ٕٕٔٓدور االم  ادلتحدة  ي تنظي  الاالقات الدولية ما باد احلرب الباردة وفىت عاـ  –زياد عطا  -ٜ

 . ٕٗٔٓ –امواج 
 . .ٖٕٔٓ-الاراؽ  –مكتبة الليلباف – ٔط –ادلنظمات الدولية  –د. ىادي ناي  ادلالكي  -ٓٔ

 ثالثا: البحوث 
تحدة , مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجلتَت ؼ ي القانوف الدويل فرع الاالقات عمميات فظ  اللالـ التاباة لألم  ادل -ٔ

الدولية وقانوف ادلنظمات الدولية إعداد الطالب: زرواؿ عبداللالـ , اشراؼ الدكتور عزوز كردوف  , اللنة الدراسية 
 .ٖٙص   ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ

 . وما بادىا ٚص –يويورؾ ن –ميثاؽ االم  ادلتحدة والنظاـ االساس حملكمة الادؿ الدولية  -ٕ
مذكرة مقدمة جلاماة قاصدي مرباح كمية القانوف والامـو اللياسية  –الاقوبة  ي القانوف الدويل اجلنائي  –امُت شباؾ  -ٖ

 وىي خاصة  الستكماؿ متطمبات شهادة اليلانس أكادؽلي  ي احلقوؽ .
 رسالة مقدمة اىل جاماة  – ي القانوف الدويل  اساس ادللؤولية الدولية عن الظال الغَت مشروع واركاهنا –عمي عمر  -ٗ

kebangsaan Malaysia – ٕٕٓٔ . 
د. عثماف عبد الرمحن عبد المطي  زلمد: األلغاـ األرضية وادللؤولية الدولية بُت القانوف الدويل الااـ والشرياة اإلسالمية,  -٘

 . ٕٔٔٓ(, ٚٗالاربية ادلتحدة, ع )دراسة مقارنة, رلمة الشرياة والقانوف, كمية القانوف, جاماة األمارات 
(, ٕٗٓٓ-ٜٜٓٔاطروفة ماجلتَت  بانواف دور رلمس األمن  ي النزاعات الدولية الاراؽ ) -مان عمي مروح اخلالدي,  -ٙ

 . ٖٛٔ, صٕٚٔٓ/ٖ/ٕٓاعداد الطالب : حبث منشور عمى االنًتنت ,  تاريخ الزيارة 
 .  ٗٔبَتوت , ص –, االم  ادلتحدة  ي ربع قرف , ترمجة عباس الامر , منشورات دار االفاؽ اجلديدة  كالرؾ ايشمربغر -ٚ

 . (SC.S/ ٖٛٚٗورائق االم  ادلتحدة ) -ٛ
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 الواقع االنترنيت ثانيا:
احلقوقية , بَتوت , مكافحة االرىاب الدويل االتظاقيات والقرارات الدولية واالقميمية , منشورات احلميب خميل فلُت , د.    -ٔ

ٕٓٔٔ . 
تاريخ الزيارة  sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2129-topic –حبث منشور عمى شبكة االنًتنت  -ٕ

ٚ/ٖ/ٕٓٔٚ. 
 -  www.marocdroit.com–حبث منشور عمى شبكة االنًتنت  –اجلزاء  ي القانوف الدويل الااـ  –نصَتة هناري  -ٖ

 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٚتاريخ الزيارة   
تاريخ   - sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2129-topic–منشور عمى شبكة االنًتنت حبث  -ٗ

 . ٕٚٔٓ/ٖ/ٚالزيارة 
فحص ألى  ادلقًتبات النظرية , كمية احلقوؽ والامـو  :دور االم  ادلتحدة  ي فظ  اللم  واالمن الدوليُت, أ. لبٌت هبويل  -٘

http://www.univ-جاماة زلمد بوضياؼ / ادلليمة , حبث منشور عمى االنًتنت ,  –اللياسية 
eloued.dz/fr/stock/droit/pdf/bahouli.pdf  ٕٓيارة /, تاريخ الز/ٖ/ٕٓٔٚ . 

 مواد ميثاؽ االم  ادلتحدة  ي ما ؼلص الظصل اللابع عمى موقع االم  ادلتحدة الرمسي , -6
vii-charter/chapter-http://www.un.org/ar/sections/un/ . 

, منشور عمى موقع صحيظة التآخي عمى االنًتنت  مقاؿ لممحامية مناؿ داوود الاكيدي -ٚ

http://altaakhipress.com/viewart.php?art=79874  ٕٗتاريخ الزيارة/ٖ/ٕٓٔٚ . 
 .ٕٚٔٓ/ٖ/٘, تاريخ الزيارة  https://ar.wikipedia.org  مقالة منشورة عمى ادلوقع -ٛ
 ./http://www.un.org/ar/peacekeepingمنشور  ي ادلوقع الرمسي لامميات األم  ادلتحدة حلظ  اللالـ: -ٜ
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