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  :�د������א

 ا�#���ا"! ا�و����� ا ����ى، أّم ����� أن ا�
���ب ا��وا����� غ ���� أآ��ت �
	���� ����ر �����       

���� دو���� �����          أن �� �ب ا
	��ا   "  و+*( ا��وان )���'&     $�%1�� � أ$��# ه�!     ،ء ���

��� دو��� 	&�%  ��و-�   . " ا��! 
 /4,�5 	� �3�ه# 2.ى أ$�0# /���.ي 	,�% آ�* ا��)�ا('             ، 


��$ +�5*( ا�#��ا"! �4 ا��23م �0/ .����� ا�#��ا"!                     ( �����
أ-�ت ��;! ا��:&"9 ا�و��� ه67 ا�

 ��C ا�*�'�&ء ا�� C<7���Bوا       ذا أ+@ =&ر>?/ )��� ، و��0  و<� ا��       2أن =
�>! ا��وان  . ا�و����<

" 0&=���@ " " <�و����Lس"  وا�
���ب ����I ا��&د���� ����� و<��H ا�?���Gص    C���(3 ا�
���ب ا��&د���� 

"B<ار�L "  ر>&  " و�M�0  "       وان:�! =��Qر ا ��� وأ+��P ا���وان �
���ً&        . %�$ ��7وا 0	��ة ا���

	���Mا و3���0& ا�V>��(    /�M ��&هات وا=*&-�&ت دو��� �U@ ا=*&-�� ا�0&ع ا���MSك )�C ا�3��5& وا�         

            /�0 H�0��< !�� C	وان و����G ا �! ا�� '�آ&�( أول ��&هة أX&رت إ�� ا��وان ، آ�& ذآ� 

 ا���7ي ���5\ ا��#���ء إ���� ا�
���ب    1924:��! <��&ء )��� ذ���] )�و=�آ���ل <�5��L Z���5      . 10ا����&دة 

    �5L !� ا ��G� و���U&ق   ا�7ي ا���M ا�
�ب ا��وا��� <�>�� دو��� ،1927ا��وا��� ، و-�ار 

                                                           
 
2-   
�5 وه7ا �& ه�      ا��وان )	@ أX	H�&    ا2Laم ر0`و-Mرة ا����L /0 P4وا   ��&��= bل ا&�- :»<َ f5ْ �'َُآ&!ُbُا  ��َ Cِ �j7ِ> ا�Cَ ��َ !ْ<ُ  ��َ=ِ&�ُُآ� !

ِّ
�� ُ> اbَنj! ِإ�ِ'َ����ا ِإQُ3ْ���! وُ=وُهُ�َ���ن َ=! َأُآ&ِرَ>��C ِد! �ِّ���ُآُ<��?ِ�! ُ>َ��� َو>��0Cِ/ ا���ِlV�ُ3ِ ا����QِCَِإ� ،j����َ<َ &��'َ5ُآ&!ُbُا ���َ Cِ��j7ِ ا�Cَ<��-َ =َ&�ُُآ�!ِّْ >Cِ ��0/ ا���
  .)9( اq>� ر-! »�َنُ�&ِ� ا�;jُ! ُهَ]oَِ�ْوCMَ�َ�ّ'ُ!ْ0َ nُ َ>َ�! َوُهj��َْ�ن َ=! أََُ	اِ<َ�ْ�� ِإَ�وا َ�ُ�&َهmَ! َوُآ&ِرَ>C ِد! �ِّ�ُآُ<�َ�وَأ

=�C أC�M�L&L ه�& ا���م V�+ /0 �*'�م <�>�� ا��وان           �&- ���ا +@ 0/ ا2Laم ه� -���ل اq���   : >��م ر0` ا��وان 0/ ا2Laم 
                            �<qا C�� &�-2Qي ا��Mا��� �4 ����� ا�7ي ��! >�&=�@ ا���C���3 �0/ ا��>C و��! >?��<'! ��C د>�&ره! وا�
��ب �0/ ا2�Laم =	��ن دو��ً& د0&


 f ُ> اbَنj ِإوْاُ�fMَ َ=! َوُ	�َ�ُ�&ِ=َ� ُ>>7ِCَ ا�j ا�Lَ /0 �ِ@ِ�bَْاُ�&ِ=َ- َو«: ��L Cرة ا����ة ا�	�>��ِlV�ُا� Mَ�ِCَ<« �<q190( ا( .  

 �0/ 0	��ة ا�
��ب    �0/ ا����ن ا�?�&�t ا����2دي وآ�&ن �����H ه�7ا )�&�u ا :��            " �9��8 ا6��7  " �� أZ�ّ ا��>t أوC�Q3I آH(&M ا����3        -3

 ا C3�% ��*��د ا����3
/ أن >n�Mذى )&���wر ��C أن        ��C إن : - وه�� >���ر ا�����5 ا��7ي أ=�� )����L Hاط             ->��ل أوH��0 C�Q3�I      . ا��&د��
     ��5�>��yذي H��( 6����I، و�	��C ه��@ >#��ر )��V%&G ا����y3و��� ا �2-���� أن >���Bم  6����I���C ا )�>��&ء )���Mك ا���0&ع ���C أ�*��3'!؟ ا�#���اب 

   ��&�
�P      أوC�Q3I و+ ��I امB�aب ا��&د�� ه� أن ذ�] ا�
���� أن ا )�>�&ء ا�����QM3�< f C<7ن     . أ+
&ب 0	�ة ا� �#
إذا أ-��( ا�
 H��0&�<a م -���ة -��&ه�ة?M3��= !��� ���4ر ه&"��@ إن !'��G���L !'3��*أ� C������& ا�����أ ا �2. ا���0&ع ��< ����&

��V ا�#��&ر إ���� ��0/ ه��67 ا�� /��-

ام ا���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ة?M������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Lا.  
��� �4ور    م %��G ا�����4ع )�&�����M ا���P�3           أوy< C�Q3Iآ��< f	��C  : " ة )5&ء ��;5��� �M	&���� ���2-�&ت ا��C��( ����3 ا����S و

���� ا��	� t��C ذ��] ��I&ب      tranquilitas ordinisا�23م ا�
���/ و�I /0 V3%&ب ا���Gا�&ت ا����3
� وإ���& �0/ ا�5;�&م ا����3/        

<�>�� ا��وان 0/ =&ر>z ا��&��ن ا�و�/ و ا��U&�0 ا���)��� ا2�La���   "  ،&عا�آ�Mر ه�U! �5 ".ا�
�ب �w�&( /5�< fورة �I&ب ا��Gاع    
  .http://www.anhri.net/mena/achr/2005/pr0224-2.shtml��&ل ��S5ر ��� ا���-\ " 
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)(BRIAND-KELLOG
1   �5L 1928         و���� ا��7ي ��5\ ا��#��ء إ��� ا�
��ب ��3�M>� ا�B5ا��&ت  ا�

   . 2ور0` ا�
�ب ا���M3= /M@ آnداة ���L&�3 ا������

   !<�
و�C ا��اP4 =�&�ً& أن آ@ ا�#'�د وا��
&وfت ا�و��� ا�3&)�� ا� )�7( /M�C أ<@ =

ت ا����S>�        ا��وان و ا�
 �P��*= !� H5 و ��! =
�@ دون         '�X /�Mا� ����&Uب ا��&����� ا���
و-��ع ا�

         &�� &<&
wا�� C��<2� ���&3��a9 ، وآ�*( اQ5� &'���< fو @�� &'��?M< f V"&G�و f�2'& أه�ا�

     ��L&ق و أ��و P<�>و @�M- C�( ...         ب��
�C ا�?3&"� ا��&د>� ا�#����3 ا��M/ أ�*��( �0/ ا� 2ًw0

       
�&دة أ��&ر �& د��=H ا�a )0�+ /Mة ه��            . �بأو ا���و��@ ا�*&"ة ا��%��ة �'�67 ا���Ln&ة ا���

�#Bه�&     )M�:أ /M! ا��ا  ��G� @
� @
< <أ�'& د�0( ا�ول إ�� ا�a /�3-&�� =5;�! دو�/ <

، وا�M/ آ&ن ا�fع ا�
�ب ا��&���� ا�U&���� إ�M�&( &ً��2'�&ء دوره�& و�'� P�G�M� &�'M��C ذآ�>�&ت               

ة إ���� +���&S��( HMI	@  ا��&��4/ ، وآ��&ن ���C ا������Q/ أن >����3 و ��<ا ����4����U&ق ا��5;���� ا�#

����ب            C�� و���� و>V5#M �& آHM*S ا���&ر�L&ت ا��� C� ��(&3إ�� ا�#'�د ا� H>& و�\ ��02 M<

9��QM0/ ا� .  

م و<��د �;�&م -��ي و��0&ل                ��إذا آ&ن S0@ ا�#'�د ا�و��� ا�3&)�� إ��& >�<\ أL&Lً& إ�� 

ام ا���ة 0/ ا��2-&ت ا�?MLا �;
 �C ا��}&��ات ا��وا��� ��ول ><و��� ��& أP30 ا��#&ل ���

              ���� ه�� و�4\ ا���wا)| ا�	*���� )&���w&ء =�&��ً& �<�7] �0 آ&ن �C أول أهاف ا�5M;��! ا�#� ،

����� أ���@ أن =���5! ا�����S>� )&���23م    &ً���"&'� H��5�وان وام ا�����ة ، و)&���M&�/ %;��� ا����?M��Lأ ا���

C� وا .  

��0 آ�&ن       /�&M�&(و             ��oاف ه�ام ا����ة �0/ ا��2-�&ت ا�و���� ��C أول أه�?M�Lأ %;�� ا��� 

 ��C ا�Xa&رات إ��� ���أ                  �<
ة ا��M! ا���ق ا &U�� C�w= 
ة و�C أه! ��&د"'& ، و-M! ا���ا 

                                                           
 تشير إليه العديد   يعد ميثاق بريان كيلوغ من أهم االتفاقيات الدولية التي أبرمت في هذه الفترة ما بين الحربين العالميتين ، حيث-1

 نقطة تحول فارقة في مسيرة القانون الدولي ، وترجع أهمية هذا الميثاق إلى أنه وألول مرة حرم اللجوء إلى همن الدراسات باعتبار
ع  واعتبرها وسيلة عير مشروعة لتحقيق السياسة الوطنية باستثناء ما يتم في نطاق الدفا– كمبدأ عام –الحرب في العالقات الدولية 

  . الشرعي أو العمل الجماعي الدولي
، مذكرة ماجستير تخصص القانون العام ، جامعة " دور محكمة العدل الدولية في تطوير القانون الدولي الجنائي  "  حمود جعفر،-2

 .83 ، ص 2005سعد دحلب بالبليدة ، 
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ام ا�����ة ��0/ ا��2-��&ت ا�و�����  ?M��Lوان    1%;��� اف أ��L&Lً& ���5\ ا����'M3��< أ ا���7ي ، وه��� ا�����

 ، H��� ار=	&)��H ، =���( ا��Xa&رة إ���� ه��7ا ا�����أ )��G*�  وا�
������� دون و-����( H��5� ��
و-����H وا�

���� ا��H        4 ا�*���ة    2-&.�� <&ز�� 0/ ا���&دة       �5�= /�Mق وا�&�Uا��� C��  :»    ��o�'ء ا�&w��>��5M\ أ

         &��M�L&( �<'Mا� C��ا�'& �4 ا��23�� اa-������ أو            ل<���ً& 0/ �2-&='! ا�و��� ?M�Lا����ة أو ا 

<  /L&�32ل ا��MLfة ا
M! ا���ت ا &L&ر��9 و *M< f ��� H>أي و ���  .2»� دو�� و

                        Z�M	< !�� ق&�Uأن ه�7ا ا��� ة �#��
M! ا����ق ا &�U�� &م�	54& أ%��MLإذا ا &ً
و>�و وا4

  ا�	*��� )��ا<'� <�>�� ا��وان )��
�>! �0@ ا��وان 0
V3 وإ��& �5/ أ>w& )�4\ ا���اM(

��� H�C ا:�nر ، و0ا%�� ��& >�
�3��a&( 9&��� آ�'�& ��C             ار=	&)'& ، وذ�] �;ً�ا �?�Qرة �&      V=�M< 

 ���
ة )��ا<'� ا��وان وا�
*&ظ M! ا���5;�� ا �ة B'>  ق&Uا��� '� و>2ت وآ�ارث ، و-

 Cو���  . ا��3! وا �C ا�

ة ، و                        �
M! ا����ت ا &Q��L ت و&+&G�M�2� د��L د��#� ��Lرا��t ا��ا0\ إ��� ه�67 ا�

�ا<'� ا��وان 0
V3 ، )@ ���&ن أ> &w��Qرة <�>�� ا���وان ���� ا��#��M\       )�&ن دوره& 0/ �   

��� ه67 ا�#�>�� ، �&+�� �0/ ا��-�( ا�
&��4 ا��7ي                  V=�M= ان C	�< /Mر ا�&:qا V�3( /و�ا�

م و ا��QMر، )
�$ أ+�
( )��` ا��ول �'�& ا���رة                   �Mا� C� ا�� در<� آ���ة P�3Mا� H�0 @+و

      C� �Uا��&�! أآ ���= ���             C�� ���U	( �Uوان ا���م أآ��ة ، و )�7] أ+�
( ��Qرة <�>�� ا��

  .ذي -�@

ة �0/ ��ا<'�� ا���وان و                 �
M! ا����9 ا =&�� ���و ���&ن أ>w& %#! ا�����o3&ت ا����&ة 

    &+&GM�f ًا�;� ، H5� 
ة �0/                 تا��
M! ا����ا  \w�= /�Mة ، ا�����	ت ا�&���&	�aو ا ، ��Lا��ا 

�� ا��5;�&ت ا�و���    ��           ����ا�M/ �'& ا��y3و��� ا و�� و ا ���ة 0/ ا�
 �C <�>�� ا���وان 

  .ا�3&%� ا�و���

  
                                                           

على أنفسنا أن ننقذ األجيال القادمة من ويالت الحـرب          نحن شعوب األمم المتحدة وقد ألينا       «: حيث إشارة مقدمة الميثاق إلى أنه        -1
ونؤكد مجددا اعتزامنا أن نأخذ أنفـسنا بالتـسامح   ... التي جرت مرتين في حياتنا وجلبت على اإلنسانية أحزانا يعجز عنها الوصف   

 قبولنا المبادئ واألسـاليب  وأن نعيش معا في سالم وحسن جوار وان نوحد قوانا من أجل صون السلم واألمن الدوليين ، وأن نضمن      
 .»...  الالزمة لها بعدم استخدام القوة في غير الصالح العام

  :  الفقرة الرابعة على الموقع2 أنظر المادة -2
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter1.htm 
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 /�&Mا� �
��� ا�5 ���&	Xa& أدى )5& ا�� .�ح ا�ه7ا :  

ن /:�.ن 	#د��� و ?�#ر�9    أ ا=9' ا�����ة �! 9.ا��0�0# �(��ا)' ا�;��وان ��!             ��8&��  ��:� ه*

��� ا�;�وا��  ن؟       @BC ا�8&� 	� ا�����A @#ر/:#ب 

C��G0 ا�� $
��� ه67 اXa	 ���&�C �2ل =��3! ا�� �(&>aول ا&
5L:  

�Lف ��QMق 0/ ا�*G@ ا ول إ�� �*'��م <�>��� ا���وان �0/ ا���&��ن ا��و�/ ، ��Lاء           

�C �2ل =��>Z ه67 ا�#�>�� و ا�#�ل ا��7ي دار %��ل ه�7ا ا�Z�<��M  و =���ف <����� ا��&���                


$ أول(���وان  �� (fً�+و ،    C��5ي و رآ��� Cدي و رآ�&� Cرآ C� ��<�#إ�� أرآ&ن ه67 ا� 


$ :&�/( دو�/ ��.(  

                    C�� ، وان ��C <�>��� ا����
ة ���
M! ا����5;��� ا �5&ول ���&ت M� /�&Uا� @G*و 0/ ا�


ة � C�t�# ا ��C و ا�#����� ا��&���         M! ا���ة ا��"���3 0/ ا B'> ق ا�� ���&ت ا�QM2ل ا��

، :��! �?M��M! ه��67 ا�را��5M( ���L&ول دور ا��
	���� ا�5#&"����   )��
��$ أول( ����� و �
	���� ا����ل ا�و


$ :&�/(ا�و��� 0/ ا�
 �C <�>�� ا��وان ��(  

���� ا��C��#'5  ا��+�*/ و                        ��M�= ف��L ، ������&�5& �'�67 ا���3&�� ا��M#�&�� �0ن H���و 


���/ ، ��C ��2ل ���ض و =����! و =
���@ �?Z��M ا��G�5ص و ا����ارات و ا                      M!   ا���م ا &�	% 


ة 0/ ا�
 �C <�>�� ا��وانM! ا���5&ول دور ا M= /Mة ا�
Mا��  .  
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 :الفصل األول

 في مفهوم جريمة العدوان

  القانون الدولي العام
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  :/�ـ0ـ��

  

  

ا�ً& �0/ و-�5M& ا���اهC ، 2�0 >	�&د >?���              ?M�Lوا &ً���X ت&
�QGا�� �Uأآ C� وانإن ا��

             !�B�= ��*�M?ول ا��وا���� ، و ='�د )�&��د              >�م �C ا='&��&ت =�M&د�'�& ا������&ل   &'�0'�& =���4

 ا��*'��م                    . وا�M�f&م�<
و���@ أ� ��Q��S	�� وا<'�( =#��>! أو �
&و��� =#��>! ا���وان ، ه�/ =

                 ���I ام?M�Lf&( وانا��&���/ ���وان �C و<'( �;� ا��&��ن ا�و�/ ، و- ار=��Q( 0	��ة ا���

 ، أf 1ا������� ا�	��L2	�� �5;�>�� ا�
��ب       و�� آ&ن ��C ا���>'/ ��L @�m /�0&دة             . ا���Sوع ����ة 

 ا�M'&ء ا�
�ب ا��&����           �( fا�5&%�� ا��&����� إ C� وانرك ا��� <
M( /و�>	�Mث ا��#�M\ ا�

���&Uا�.  

و��� ا�� !I�C أن �S	�� ا��وان �C ا��w&>& ا�	��ى 0/ ا��&��ن ا�و�/ ا��&م ، إf أن   

وان   ا��Sا"\ ا�و��� ��5/ )'& ���G ا  ���� Z�<��= \4ه@ و&#= 
ة ، -M! ا���ق ا &U�� و !�

2��� ا�� !I�C ا=*&-'�& ��� =#�>! ا��وان .  

  :و �Lف ��QMق 0/ ه7ا ا�*G@ ا�� �*'�م ا��وان 0/ ا��&��ن ا�و�/ �C �2ل ا��QMق إ�� 

   

 =��>Z <�>�� ا��وان: ا���
$ ا ول  •

•  /�&Uا� $
 أرآ&ن <�>�� ا��وان  : ا���

  

  

  

                                                           
المترتبة على مبدأ سيادة الدولة، ولها أن تباشره كانت الحرب في ظل القانون الدولي التقليدي تمثل حقاً من الحقوق األساسية  -1

  . متى رأت في ذلك تحقيقاً لمصالحها وأهدافها القومية
 – 352، ص ) د ت(، مؤسسة الثقافة الجامعية ، اإلسكندرية ، " الجزاءات الدولية بين النظري و التطبيق" السيد ابو عيطة ،. د -2

354. 
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G�Aا�;�وان :  ا=ولا�� ����� 4��;/ 

  

 m@ �#�د ا+2Qح L&�L/ =*6�3 آ�@ دو��� و9�0    "ا��P�QG ا��وان"           >2%� أن   - ،

���<��

'& ا��&G���و ��L&�3ا��� &��'M<��0/ ا�����ن . 1رؤ fا����&���/ إ ��<
Mا� P�QGو���! >��5@ ه��7ا ا����

���M\ ا���و�/ ، و �&+��� )��� ا�
���ب   ا����C<�S ، وذ���] ��M#��� ا�5M;���! ا����&���/ ا���7ي �&���H ا��#   

 ���&U2.ا��&���� ا�     ( ���Mآ@ ا���&Sا�� C� ��U	ا� )=&( ل و�2ف ، و =H /0 /=nو��0 [�7> @
� 

ارة =�] ا��S&آ@+ " H*<��= ���&	�أ ��	S� "&رض��و <y� C�(&� ل آ���#� @
�0 آ&�( � .  

د ����وان ،              �
� Z�<��= \�4و ��	S�� &w�<و آ�7] أ                C��( ل آ�&ن �
�� 2	 ���U��C ا�#�

              �w�M��( [وان، وذ�
ة �Z<��M ا��M! ا����� ��إ�� أن =�+�( ا�#���� ا��& ، �*�M?� رات&�=

  .1974 د>���3 14-�اره& ا�G&در 0/ 

   $
" ا�#ل ا�7ي دار %�ل �4ورة =��>�Z ا���وان ، وذ��] �0/       :          و�5M&ول 0/ ه7ا ا���

" ��5M&ول )��� ذ���] ا�#��ل %���ل آ�*���� =��>��Z ا����وان  وذ���] ��0/   ، و����� أن �" ا��V���Q ا ول

 /�&Uا� V�Qوان" ا��  ".ا��V�Q ا�U&�$" ، و0/ ا ��� �5M&ول =��ف ا�#���� ا��&�� ���

  

�,I4 ا�;�وان :  ا=ولا���  ا�(�ل .ل J�ورة /;�

  

  ��Mه�& >���0` ا�>��Z          و-� m'��� ا=#&ه��&ن ر"����3&ن %���ل ��4ورة =��>��Z ا����وان ا%��

��qا H( [3�M< &�5�( ، وان  . ا��

                                                           
، ص ) دت (، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) " دراسة تحليلية تطبيقية( جريمة الدولية ال" حسنين إبراهيم صالح عبيد .  د-1

152.   
، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الطبعة )" دراسة في القانون الدولي الجنائي(الجرائم الدولية " محمد عبد المنعم عبد الغني، . د -2

 .695 ، ص 2007األولى ، 
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0/ �0��� C�C���M3و�5M&ول ��0& >�/ ه7 Cه�&#=fا C<:  

  ا
/(#N ا��;#رض ��;��4 ا�;�وان:  ا=ولا�L�ع

  


ة ، و>�ى ه7ا Mا�� �	و ا���� ��	>��ة ا 
Mت ا��&<fا�� C� @6 آ&#=fه7ا ا !�B=          و-

م ا�?���ض Z��<��= /��0 ا����و��� 6&��#=fء ا&wو ا���� C��� ا t���#� �<���M� ���� ان ، و=���ك ه��7ا ا

>�< &�5�  . 1ا�و�/ 

5 ه7ا اf=#&6 إ�� �#���� �C ا�
#� ذات ا�Q&)\ ا��&���/ و ا�L&�3/ و ا����/M3<و :  

  


  ا��(T ذات ا�Q@#I ا�P#$.$!:  أوً

  

 ا�5;&م أf=��5/ ا��7ي          =U�M@ ا�
#� ا��&����� ، 0/ أن ه7ا ا�M< Z<��M*9 ا�5;&م ا��&���/ ه�         

 ا��&�����  �G�� /0ص �	�M)�� ، وه�� f >���! وز��ً& ��5;�&م اL��#�f	���3/ ا��7ي                �>*�غ ا���ا

6 ،  آ��& ه�� ا�
�&ل )&���3�5 ���&��ن ا��و�/ و ا���&��ن                        ��ر أ+��@ ���اGا���ف آ�� ��� �M�<

�H5 6ا�و�/ ا�5#&"/ )&��M&ر &ً��*M�  .  


ة و�& >
�> H��G� Cص          )&4a&�0 إ�� ذا�] إ   M! ا���ق ا &U�� 11 ، 10ا����اد    ( ن 

9 )&�
*&ظ ��� ا��3! وا �C ا�و���C ، و�& >*� H4�C ا�BMا�&ت ��� ا�ول ، و��&               ) 14،  ��M=

وان ��� Z<��= أ>#&د C�
ة �& >}5/ M! ا���ة ا B'>  2%�&ت+ C� [�7آ H
5�<  .  

م و<�     �د ���M= ��"&w- �Q�L ا�*G@ 0/ ا��5&ز�&ت ا�C�( VS5= /M              وآ�7] - -�@ )&ن 

�Z<��= C ا��وان دون <وى ،  �f H >	�ن ��L Hى -���� �;�>��          $
ا�ول ، أ�� >#�@ ا��

HM
(1.  

                                                           
 ،  ص    2001، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعة األولـى ،            "القانون الدولي الجنائي  "ر القهوجي ،  على عبد القاد  .  د -1

24.  
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&'���  . و>2%� أن ا�
#� ا�3&)�� ��3( <&ز�� و>�	C ا��د 

         fت ا�5;�&م أ&�wM��� V�#M3< &إ�� Z<��M0&���ل  )�ن ا�                ��< f /��	�L��#�f�5/ دون ا�=

ة ا�#5&"�� ه� ا�C�5�M ، إ�4&�0 إ��� إن ا��#��M\ ا��و�/  >���3 إ���                  ����ً& ، fن ا +@ 0/ ا��&

 ��B�� �(�M	� ص�G� /0 6�  . =C��w -�ا

            ����� H�4�M�= &، إ��� ���&+� 0/ ا���3&"@ ا��&�و ، C� ا t�#� C�ر G< &� آ�& أن

"�M�*ء ا" ا�&w�ا"��C�V�&> C ا � .  

     9����QMا� ZSآ�� ���0  ، Cو���
*��� ا����3! وا ���C ا���� &��'M<&*	( /���< /��Mص ا��G��5& ا����أ       

و> PwM��C ذ��] أن ه�67 ا�
#�� ا��&������ ا��M/ -���(            . ا����/ ��G- Cره& آ��� 0/ ه7ا ا���3@      

&'��� @<��Mا� C	�< fه�>� و�> ��I ، وان  .Z<��= `0��2 ا��

  

�$#U #ً :Iذات ا� T)ا���#2!ا�� Q@#  

  

���� 0	��ة ا���وان ،        ��M
( ��L&�L �{�+ إ4*&ء ��L&�3ا� �#
 %&ول ا��&"��ن )'67 ا���       

0
�ا6 ا���&���/ ا +��@ ، و=�U�M@ ه�67 ا�
#�� �0/ أن ا���4\             C� 6ا �� ا�7ي >yدي إ�� =#�>

             ذ�] أن ا�<y< &�وان ، و��� Z<��= اد�<�( P�3< f /و����H ا��اهC ���&��ن ا� )*�M�ا ول -

������L H	�ن ذا ��4ار            9�*M< ف�L ا�7ي Z<��Mأن ا� C� 2ًw0 ر)\ -�ن ، وه7ا C��& >��ب 

             �'��� �#��t ا ��C ا��و�/ ا��7ي -�����L H��  [ة ، وذ�"&0 C� H��#< �3 أن�&� ��U	( ق�*<

% ي -Mن ا����	أن > � @G< ، H4�I 9�nM��ًا 0/ إ+ار =�+�&=H ، أو =��>� =ا)��6  ، )�

o0&	M� ��I ��(اM( H���  .  �\ �& أ+&) H�C �4ر�و>	�ن ا��ا0\ - )&��G= /0 uر ا�?�Q �0د 

                                                                                                                                                                      

 .698محمد عبد المنعم عبد الغني  ، مرجع سابق ، ص .  د 1-
  .154حسنين إبراهيم صالح عبيد ، مرجع سابق ، ص .   د-2
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              وآn( @�- [�7ن ا��L Z<��M	�ن -&+�ًا �C ا��ML&ب ا�	 ��U�C +�ر ا��وان ا�BM= /Mا>

P�3M#&ل ا��م ا����/ 0/ �Mا�   .)BMا>

ي �0/ ا���C5�*M�0 @��M3 �0/ إ���&س              وآ�7] �0 -�@ )nن �nX Cن ه7ا ا�    �Mا��� H��5< أن Z<��M

        ، H�*<��= /�0 )�-إ�*�&ق ا�� C� @�#< ا�7ي ��ا  Z<��M�&( ا90 ذ�] ا�7ي ورد�< f &ً(�: وانا��

 &ً(���4���C ���4وب ا�����$ ا���7ي ���C >����د ����� ا��#���M\ ا���و�/ )*&"��ة ، وه��� ���& د��0\ ا M��L&ذ  

��ن ا��و�/  ا��	��Z )��4\ ه�7ا ا�Z�<��M  إ���        ����ر �#��5 ا���&    ���Lspiropoulosو)���س 

�C ا���@ 0/ ه7ا ا��#&ل Z-�M2ن +�ا%�  )�<�ب ا��a1ا.  

 �*'��م          �<
وره& ، f�2Mف ا�ول %�ل =��>Z و=( ��5�� ��I �#
       و>2%� أن ه67 ا�

� ا��وان �& >��ب ر)\ -�ن أ��� �w��&( /�5�< fورة =��ك ه�7ا ا�Z�<��M ، )�@ آ�@ ��& >�H��5 ه�                

 H���w��� د ا�?��2ف %���ل���#� . Z��<��Mه��7ا ا� @��U� ن&��( !�B���� @��
� Hا��� &w��<وآ���7] >2%��� أ

                 ���� &ً�<�Q5� ن��	< C�� Hا)�� ، إذ ا���= C�� &ً��زf 6& >�ا�0/ ا=?&ذ  C� ا t�#� ��'� @-���L

                 /�0 H�5��= /Mا� ����w�&( 6ا)| ا����4��L إذ P�
Gه� ا� t	ا�� @( ، �<�<�Mا� HMQ�3� ���=

 <
ي=Mا��� �?Xوان و  .ا��

  

V�#U#ً :!,�;ا� Q@#Iذات ا� T)ا��  

  

   ���
       و=��U�M@ ه��67 ا�
#��� ��0/ إن ا����وان �#���د 0	���ة )ا"���� =���=�| )������Q ا3���a&ن ا�#&�

               H��ا�- ، /�+�ب ا�?�o�Q ، ا �� ا�7ي >#��'& 5MLf Z<��M�� ��(&- ��I&د6 إ�� ���&ر ����4

اء ، و-� د�0\ ه�7ا ا M�L&ذ ا�*�&رو      ��&دأة ا�و�� )&��وان أو ���&ر  M�f�0 ��� ا�= H�ا�- /G?X

alfaro ���&3ذا +*� إ� Z<��M9 إن >#�@ ا��L &� @ن آ&X C� إ�� ا���ل )&ن  .  

�����G ا ���!      C��� @آ�� z<ة ، وذ���]  ن =��&ر      آ���7] -�� -���@ )��&ن ا�C��� Z��<��M >	���ن ذا 0&"��

م و<�د ه�7ا           �( �:nM< !�  ة
M! ا���5;�� ا ��0/          و Z�<��Mه�7ا ا� Z��?= \�5�< !�� إذ ، Z�<��Mا�

                                                           

  .26على عبد القادر القهوجي، مرجع سابق ، ص .  د 1-
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     ، /M:ة ، وذ��] �0/ %�&د�S� ���&Uوع ����ة ذ�] .��ً& ���&دة ا��Sا�� ��I ا��#�ء C� ��Gا�� @m

5�0ى ��� &�Lو رو ، �G� ��� &��&Q<1ا .  

                C��w�= C�� !Iا��� ����وان ، وذ��] ���� Z�<��Mة )}���� ه�7ا ا��
M! ا����ا  �:nM= !� &w<أ     

&U��     ا��&دة �� ��� ا�*��ة ا��ا)�� و ا�7ي >
;� ا��#�ء إ�� ا����ة )� �*G�����Q ، إذ أ�'�&          2-'& 

      �5L وانت �Z<��M ا��G= &�5�1950   H�=أ%�ز &�� �:nM< !� ، �<ر�	ب ا��
 وذ�] )���L&5 ا�

وان��� Z<��= م و<�د  .�S0 C@ أو �#&ح )�

 C��	�< f����5 و�� ����I ���#
 ا��< 2��0 ، &��'( !��3��M	��C ا�n��( !��3��Mن       و>2%��� أ>��w& أن ه��67 ا�

��� ود>���5       &�M>ذ�] 0'5&ك -��د �*��3 و ا �
+ ��4�0 ���ا��وان >�=�| )����Q ا3�a&ن ، و

Hا��#�ء إ�� C� 
= .  

             ��*% /�0 &�'M�'� ا�#�&ز ����ة �
M! ا����ا  �وان ��Lف >�3&���� Z�<��= آ�7] إن و<�د     


���H ا�
&ل  ���I /0�U@ ه7ا ا�Z<��Mا��3! و ا �C ا�و����Q( C>�� وا4 &� ��U�2 ، =*�ق آ .  

  

  ا
/(#N ا��#8?� ��;��4 ا�;�وان:  ا�V#$!ا�L�ع

  


&د ا��0�3&=/        -       =�ى I&���� ا�ول    =fا &'M�وان         - 0/ ������ Z�<��= \�4��4ورة و   .

 /L&�3ا��&���/ وا� \(&Qذات ا� �#
5ة 0/ ذ�] إ�� �#���� �C ا�M3�.  

  

  

  

  

                                                           
 . 157 – 156حسنين إبراهيم صالح عبيد، مرجع سابق ، ص . د -1

  .700محمد عبد المنعم عبد الغني  ، مرجع سابق ، ص . د 2-
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  ا��(T ا�P#$.$��:  وً
أ

   

��� �0/ �#�&ل ا���&��ن           �Sأ ا��� ��� [3�Mا� ��� وان =nآ���� Z<��= \4أن و @�- �0      

                      &��� ��� ����wن ا�
��ب ا��وا���� ، )��Gرة ����4�<
= ��� �&3< H�  ، /"&5#و�/ ا�ا�

ًا<
ه& و�4%ً& و=<B< .  

-         &S��4ورة إ�� ���
*B ا��#�M\ ا�و�/ < Hء             إ�&wه�7ا ا��� �ء -�w&ء دو��/ <�5&"/ ، آ��& >�3&

 |�w5� �
� ��� HM�'�( ا���&م ��� .  

م ���� ار=	�&ب <�>��� ا���وان ، ���&                     -��< C�� ���-&�� آ��� و&
�( �<7�
 إ�H >��م )�
&���L و =

ام ����� ار=	��&ب =���]      ��-aدد ��0/ ا���M< H����#<و H=&(&3��% اء أن >������M�f��0/ ا ���	*< C���( ديy��<


�9 ا��3! و ا �C ا�و���Cا�#�>�� ، وه� �&< .  

ي =�'���ًا a-���ار ���HM���o3 ا�#Bا"���� ، و=�-���\ ا�#��Bاء   -��Mا��� �?Sا��� ��<
= /��0 �&3��< Hإ��� 

H��� VL&51ا�� .  

  

�$#U#ً : ��2#ا��� T)ا��  

  

       C��� 9 ا����3! و ا����
 و=��>��Z ا����وان ا����3&ه�� ��0/ =��<
       أ>��n��( @���- &wن ���n��X Cن =

    . C��>9 �0ض ا%�Mام ��أي ا�
�>�� و ا���3&واة )��C ا��ول ، وآ��7] %;��            ا�و���C ، وذ�] 

&'�2�ML&( أو �����-aا &'M�2Lم ا��3&س )�3&د='& و��@ 0/ ا��oSن ا�ا����  ي دو�� ، وMا�.  

 )���wورة و��4\ =��>*�����M�� &ه����Iب و&���L @ ه��67 ا��	وانً&و� �����wن ه��7ا .  �������<
= C��	�


@ ا=*&ق � C	< !� Z<��M�5ىا�L &آ� .  

        

                                                           
 .27على عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص . د -1
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�,Iا��!$#V4 ا�;�وان:  ا���;/ ��Lل آ�.  ا�(�ل 

          

 ����wن ا���وان                �<
و>�	�C رد ه�7ا     .        و- ا��M*( ا�ول ، آ�& ا�Z�M ا�*�'�&ء ، %��ل =

               H�M5�= ا��7ي |�M�?6 ا��&�#=fي ، وا�G�
اf�2Mف إ�� :2:�� ا=#&ه�&ت اf=#�&6 ا���&م ، اf=#�&6 ا�


ة 0/ -�اره& ا�#���� ا��&M! ا����� ���5 3314L 1974.  

  

   ا��;��4 ا�;#م �(���� ا�;�وان  أ$W#ر: ا=ول ا�L�ع

  

د ��C ا��ول وا�*�'�&ء ، ا���w�0�< C<7ن =��>�Z ا���وان                �� ��<nM( 6&�#=fه�7ا ا /;% -        

ة ، و>2%� أن ا��G}� ا�    ��� ��I ��&�5 ا��wورة 0'! >���3ن )�>�اد6 0/ +�رة ��M/ -�&ل   و

دت �=   : )'& ا�*�Z<��M� H ا��وان -

H��*ا� Vذه �0        " 2(pella  "وان�� دو��� ��0& «: إ�� أن ا��&�> @�- C� آ@ �#�ء ����ة 

 &�
ة ��SوM! ا���6 ا ��M�= ك�MS� @���/ و ا��3&ه�� 0/ �S0&ع ا�ا %&�� ا��«1 .  

��alfaroH0       إ�& ا ML&ذ ا�*&رو  �0 H�n(  :» دو�� @�- C� &'( <'Mام ����ة أو ا�?MLآ@ ا 

ة %	��&ت ، 4 إ-��! ��Xب ا�ول أو ا�
	���&ت ا ���ى ،    �أو �#���� دول أو %	��� أو 

                /��S0&ع ا��ا %�&�M/ ا���أ>& آ&�( ا��Gرة أو ا�V�3 أو ا�}�ض ا����Gد �C ا��وان ، ��0& 

      C� V	=وان ا���4 ا�� /� <&�V ا���ات ا���3
� ، أو ا���3&ه�� �0/ أ���&ل        ا�*�دي أو ا�#�&


ةM! ا���7ه& ا ?M= /M2»ا���\ ا� .  

%�ب ا��3M| ا��3	� أو %�ب ا�}Bو، أي أ�I&رة      «:  >��ف ا��وان )H�n   ر��X#رد ��,,T8     أ�&  

<��ش ا�و�� ��� إ-��! ا��و وو4\ اa-��! ا��}Bو =
( ا��Q�3ة ا�*����� �����ات ا��}���ة ، أو            

                                                           
  . 160حسنين إبراهيم صالح عبيد، مرجع سابق ، ص .  د -1
، دار الفكر الجامعي ،     )" دراسة متخصص في القانون الدولي الجنائي     ( نائية الدولية   المحكمة الج " عبد الفتاح بيومي حجازي     . د -2

 .  218 ، ص 2004اإلسكندرية ، 



 14

��ف ا��وان )H��n و���A�أ�& =��>Z . » د��ل  -�ات ا�و�� ا���&د>� إ-��! ا��و  �#�د �0  :» 

ا��'&<�� أو ا���@ ا��وا�/ ا ول أو ��I ا��B*M3 ، أو ا���@ ا ول ا�7ي >yدي إ��� ا�
��ب أو      


&م آ [�7�M&)�� أي ه#�م أو ا%M	&كM-ك إ�� ا&�MXfإ�� ا«.   

 ( �<Mو�� ا���
	��! ،          و>��ف ا�Mار ا���- ����
	�! ، أو ا���ا���0 M0` ا��= /Mو�� ا��n'& ا�

أو =�0` أي و ���L�C ا��L&"@ ا�����3 0/ =�3>� ا�B5اع و='د )&��M�L&ل ا����ة ، أو )&M�f#�&ء        

  .إ�� ا�
�ب

   Z<��= &�آ�وس      أ.�        &'�n( ج���ر�� ��	
 ا�
��ب   «:  وه� ��U@ اf='&م اB��#�fي 0/ �

��'��& إ���BM�&��( fً2ام دو���/ )���م اM�f#��&ء إ��'��& )}���� ����&fة )��<��V إ<���اء ا��3��M>�  ا�n��#M�< /��M أ

ل �0'& آ��� �C ا�
�ب          �< /M0/ ا %�ال ا� &'=&���ف . »ا�����3 ا�M/ ا�BM�( ا�ول )��ا و-

ا�
��ب ا���M/ =���\ �?&�*�� ����&ه��ات وا���w&�&ت واf=*&-���&ت ذات ا����n(  :»    �*G'��&دو$���.د�#@� 

ا�#�>���� ��4 2��Lم وا���C ا3���a&��� ، و=M	���ن ه���n(  :»     67'��&��2:*و��0'��& <���رج  . »ا�و�����

                 ���&% @<ة ، و>'�ف إ��� =���
M! ا����ق ا &�U�� ص�G�5� Z�&�?� آ@ �#��ء �����ة C� ��<�#ا�

  .»ا��&��ن ا�و�/ ا���4/ ا�3&ري ا��*��ل ، أو أي أ%اث ا�Q4اب 0/ ا�5;&م ا��&م 

���AMADO        أ���& أ���&دو 
��9  «: �ف %���ب ا����وان  ���0� fً&��M��Lا ���X&�= f آ��@ %���ب

�/ أو =�G�5� 9���Qص ا���&دة           �S0&ع ا��اء           42ا��M�ة =�� %��ب ا�
M! ا����ق ا &�U�� C�� « .

 Z��<��=����A�وا��& .����& ���Iaاض ا����&دة   «:  �����وان��� 2���� ����M�< 39  !��� ق ا&��Uا��� C��� 


ة آ@ ا��ML&ل ��&�X أو  ��I���X& ��آ�ا6 ا�3       Mول   ا��و�� أ��ى أو �#���� ��C ا��� /L&�

��ف ا��وان )CORDOVAH�n      أ�& آ�ردو0& » �0  :»    �
ام ا����ة ا����3?M�Lوان ه� اا��

             C� 7?M� و =5*�7ًا ���ار� /��/ ا��.5/ أو ا�#�&�S0&ع ا�4 دو�� أ��ى �}�ض أ�� ��I ا�


ةM! ا���0/ ا  �GM?� �o1»ه� .  

�5         ���� أ���7ت �#���5 ا��L /و�وان - ����1951&��ن ا�������� Z��<��= \��4�( ���*�	7ا - ا����'( ، 

             H��n( H�*<��= إ�� )G��و HM�"2� ل�% ��<�. �S-&5� ام �����ة     «: اf=#&6 ، وذ�] )�?M�Lآ�@ ا

 )'& ��C -��@ دو��� أو %	���� �4 دو��� أ���ى ، أ>�& آ&��( ا���Gرة ، وأ>�& آ�&ن ���ع                   <'Mأو ا�

                                                           
مجلة القانون واالقتصاد ، العدد األول ، بـدون سـنة نـشر    " دراسات في القانون الدولي الجنائي  " محمد محيى الدين عوض   .  د -1

  .492 - 487،ص 
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م ، وأ>& آ&ن ا  ?M3ا�*��دي      ا�23ح ا�� /��S0&ع ا���V�3 و ا�}�ض ، وذ�] f&�% ���I /0ت ا��


ة Mا�� !� &( �GM?ة ا��B'> ا أو ا�#�&�/ أو =5*�7 -�ار أو أ��&ل ا��M+�&ت +&درة �C ا%

«1 .  

       H�n( وان�0 ذهV ا���` ا �� إ�� =��>Z ا�� &w<وأ      :»&��ML&( <'M�&( ا���ة ل ا���&درة 

ا�'& 0/ ا��2   ?MLذ��] ،                أو ا C�� ف-&ت ا�و�� ) ��<�Q����X&ة أو  ���I����X&ة و أ>�& آ�&ن ا�'�

�/ و=5*�7 اBM�fا�& �S0&ع ا���� =9��Q �;�&م ا ��C ا�#��&�/ و��0&     ت)&5UML&ء %&�� ا� ��=�Mا�� 

  .   G*��«2@ ا� \(&3�C ا���U&ق 

   H���n( ون����� H��0��
����w ، وا�����&م )��&�
�ب ا��وا����� )&«: وMوا� ، |���Q?Mا�   ���*�&?��

            �����#� ��2�L 
ة ، وا���ا:�9 ا�و��� ا ��ى ، و ا���<'�� �4M! ا���ق ا &Uص ا����G5�

  . »�C ا�ول 

                    ، 9���Q=��3 و�*M�0/ ا� ������إن ا�Z<��M ا��&م �#�>�� ا��وان y�Lدي إ��� +���)&ت 


� إ�� إ:&رة ا�#ل و ا���5&ش ا��Q>�@ %��ل .����� ا�*��@ ا��7ي أ:�&                    �G� V%&+ @آ ���Lر6 و

ي ��Mء    . ا���|��( C��� /�&��M�&( �*M3��<و  ، H����0 Z���	= /��0 إن >��5&زع C��	�< H��=ي ذا��Mآ���& أن ا���

��3*Mراء 0/ ا�qرب ا&w=اءات ، و�>aا .  

 أن ا� 1953   Z<��M��Z<��= �5#� /0 &�����( @U ا��وان �WINIEWICZ         �53 و>�ى  

                 �<

��Mي ���� أي =< f ف�L Hي �*�& .&��& ا�#< f ف�L 2     ا��&مw�0 ، ���<�#5&+�� ا���


� إ�� أ:&رة <ل .�>�@ %��ل .�����                  �G� V%&+ @آ ���C أن ��&را=H ا�*�L �4&*wف =

 ���C )��|ء            �*M3��<و H����0 Z����	= /��0 أن >��5&زع H��5	�< ، ي��M���&0 ي��Mا�*���@ ا���7ي أ:��&ر6 ا���

��� =*HG�5< Z<��= ��3 ا���4ح V=�M< اءات ا�7ي�>a3ا .  

  

  

                                                           
 . 218رجع سابق ، ص عبد الفتاح ، م.  د-1
 . 234 م ، ص 1968 ، 24المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد " تعريف العدوان " سمعان بطرس  فرج اهللا . د -2

 . 492محمد محيى الدين عوض ، مرجع سابق ، ص . د 3-
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  ��W�ي �,;�وان ا��4  ا��;أ$W#ر: ا�V#$! ا�L�ع

  

��� ا�#��ا"! وا����)�&ت، إذ =	��ن <�>���                      �Sأ ا���3�#ًا %�����ً& ����= Z�<��Mه�7ا ا� �< 

�
  . ا��وان �
دة وا4

وان ، و>� =��>Z ا ML&ذ )���t�M ا�7ي -�H إ���          ��� �<�G
دت ا���M>*&ت ا��= و-

        �5�L ن�5� /0 H��0 إ%�ى و�M�Lن دو��� ، و-�        وا�M�Xآ(  1933�B� ��=yع ا�23ح ا�7ي ا���

  :�� ا���M>� ا��7آ�ر ��� ا� ��M�< H�C -��@ ا��وان 

  .  إ�2ن ا�و�� ا�
�ب ��� أ��ى – 1

  .  BIو ا�و�� a-��! دو�� أ��ى  )��ا='& ا���3
� و�� �! =	 C���C ا�
�ب )�5'�& -2

3-  �
-����! دو���� أ����ى أو  a– )�>��� آ&���( أو )
�>��� أو <�>���  – �'&<���� دو���� )��ا='��& ا�����3

���'& ا�
�ب  C��= !� ا='& ، و���- .  


&+�ة ا�و�� ��ا�� أو ا��Sا.� دو�� أ��ى-4�  .  

ة إ�� ه�o&ت ��3
� =M	�ن ���� أرBI /�0 &'�4وه�& �و��� أ���ى ، أو             -5� ا�و�� > ا��3&� 

�C أن =#�V�. V ا�و�� ا ��ى )&=?&ذ اa<�اءات ا�2ز�� �
��&ن ه�67            &'�&5M�ا   C�� ا����ات

�<&�
ة ، أو ا��   . 1ا��3&


�&د      litivitiov    و>2%� ا�H >�&رب ه7ا ا�Z<��M ا�7ي -&ل )H ا M�L&ذ ��M*���5ف             =fوب ا�5�  

 ��=qا �0&ل ا >� إذا ار=	�(  أ%M�� ن�	و�� =  :ا��0�3&=/ 0/ ذات ا��y=�� إذ ذآ� إن ا�

  . إ�2ن ا�
�ب 4 دو�� أ��ى-1

  .  � دون إ�2ن ا�
�ب  BIو إ-��! دو�-2

                                                           

 . 706محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق ، ص .  د 1-



 17

3-             �
ام ا�� @�(&5��V��&> C ا����ات ا����3?MLأو <�>��        - ا ��<�
و��� �4   – )�>�� آ&��) أو (� 

  . أ��ى

 إ�Bال دو�� أو -�&د='& ���ا='& ا���>� أو ا��
�>� أو ا�#�>� ا���Mا<ة 0/ إ-��! دو�� أ��ى )5&ء -4

9����M )���3>&ن ���ة اa-&����  أو ����� =���S��( ، P<�Gوط =?��&�Z ه��7ا ا�P<�G��M ، و�&+��� ����0& > 

 &'��� !��< /Mا��3&%� ا�.  

  . 1 ا�
G&ر ا��
�ي ��Sا.� أو ��ا�� دو�� أ��ى-5

ة دول �#��&ورة    1933 >�����  3و-� ا=���( ا=*&-��&ت ��5ن ا���-���      ��
�&د ا���0�3&=/ و=fا C��(  .

  :ا ��Lب ا�
�Gي Z<��= /0 ا��وان آ�& >�/ 

1-�  .�� دو�� أ��ى أن =��C ا�و�� أوf ا�
�ب 

  . BIو إ-��! ا�و��-2

  .  أي ه#�م ��� C*L أو .&"�ات ا�و��-3

  .  ا�
G&ر ا��
�ي-4

)�� ا�2ز�� ���5\ =�90 أي               -5Mم ا=?&ذ ا�� ا��G&)&ت ا���3
� ا�M/ ='&<! إ-��! ا�و�� ، و�<n= 

ة أو أي %�&>� �'67 ا��G&)&ت�&3�2  .  

���Bات ا�Z<��M�� ��(&3 ا�
�Gي ���وان ، إf أ�3M< H!       >7هV )�` ا�*�H إ�� أ�H رI! ا�

   f Hوأ��� ، ����(�
)��&�#��د و���QM�� V�#M3��< fرات ا�
>���U ��0/ �#��&ل ا�P�3��M وا�M��Lfا=#�&ت ا�

  .>}Q/ آ@ %&fت ا��وان 

  

  

                                                           
 . 220 ، مرجع سابق ، عبد الفتاح بيومي حجازي. د  -1
 . 54 ، ص 1986، مطبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، " القانون الدولي الجنائي "  عبد الرحيم صدقي . د-2
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   ا��;��4 ا���5,\ �(���� ا�;�وان  أ$W#ر: ا�G�#V ا�L�ع

  

      *<����Mا� C���( |��Lو Z��-�� Z��<��Mه��7ا ا� Z���< C��(&3ا��� C�� :  Z��<��Mا����&م وا� Z��<��Mا�

����ل  )H �0/ ا����ا��C ا�ا����� ، %��$       "  1آ�&  >��ل ا ML&ذ <�اC0      " وه7ا ا�5'�   . ا�
�Gي

�&م      Z<��= إ�� إ>�اد ��M3ر ا���QM�� \w?= /Mع ا��.5/ )&���35 ���` ا��3&"@ ا��Sا�� n#�<

اد ��� ��L@ ا���U&ل ��
�&fت ا���5ذ<���            �= H( 9
، أو ���� ا��	�t >��رد =��اد ��
�&fت :�!             >�


�H )��&رة �&�� =P�3 )�د�&ل ا %�ال ا ���ى ، ا� /�M��t�*� C ا� ، �����Q��U&ل ذ��] و�4\            �<

�&م ���وان ، :! ا��5 )� ذ�] ��� أن          Z<��= )       ����و>� �C -���@ <�>��� ا���وان ��& >��/ 

أن ا ��0&ل ا��3&)9 ���3( واردة    ( ����  ، أو >�رد =�ادًا  �0&ل ا��وان :! >��L (    �5@ ا��U&ل   

�G
��� ��L@ ا�. (  

 �*<����Mا� ����� @w��*< |�M��?ا�� Z��<��Mا�C   م����5'���& )&���و���� و B����M< H���  C��(&3ا��� 

ي )'�&                 'M3�< ا ��0&ل C�� &ًوا��� ��M�< &�� ��U�أ /Q�< �0| ، إذ ��ا���&رات ا��& ���اGM-f&ر 

  .  2ا��w&ء ا�5#&"/

  6&��#=fه��7ا ا /��;%  <&���V آ���� ���C ا�*���H ا���و�/ ، و����� رأ��L'! <���اC0  و-���<nM(graven ، 

            ، H5&دًا إ���M�Lوان ا�( )���Sو�&ت �Z�<��M ا�����= /Mول ا�د  @��- ��I�C ا��)&4a&�0 إ�� 

               �Lر>& 0/ ا��#�5 ا��3&د�L وب5� C� م ا��#��5    –و�C�( C =�] ا��M&ر>Z ا���Sوع ا���)/ ا���

وان ، وذ��] ��&م                   �C �#&ن ا �   –ا��&�����  ���� Z�<��= \�4أ���| )'�& و /Mة ا�
M1958! ا�� ، 

 C�M<زاو C� وان  : %�$ >��ف ه7ا ا���Sوع ا��


�( 9	�Q5< @�0 @ي ��� ا�M'&ك ���23م ،   ق �C ا���9��M=39  &U ا و�� )&��&دة    M= $�% 

ا ?ML&( [موذ�       ���I ة أو��X&�� رة�G�( دول ����&��Xة ،   ا���ة ا���3
� �C -�@ دو�� أو �#��

                ��<n(دول ، و ���و��� �����5 ، أو �#��� /L&�32ل ا��MLfأو ا �����-aا ��ا�23 �Lاء آ&ن 4


ة M! ا���&دئ ا ��اض و�I\ أ�9 *M= f ��<�. .  

                                                           
 . لم يضع األستاذ جرافن تعريف للعدوان وأن كان طالب باعتبار تعريف األستاذ بوليتيس أساسياً يمكن االنطالق منه-1
  .35لقادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص على عبد ا. د -2
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�/ ، %���$ >9����M=51   @��U�M ا�Bاو>��� ا�U&����� )&����&دة  �S0&ع ا��� ���C ا�����U&ق و ا�?&+��� )
��9 ا���

ام ����ة«: ا��وان 0/?MLة  آ@ ا�X&�� رة�G( ول ا���3
� �V�&> C دو�� أو �#���� �C ا�

        ��I /0 دول ��و�� أو �#��� /L&�32ل ا��MLfأو ا �����-aا ��ا�23 ، أو  ��I���X&ة ، 4

�/ ا�����Q/ ا�*��دي   51ا %�ال  ا���G5ص ���'& 0/ ا��&دة      �S0&ع ا� �C ا���U&ق ا�?&+� )&�

ا)��   M�� 7�*5= أو ، /�ا��-&"�� أو ا %	&م ا��'�>� ا�G&درة � C�t�# ا �C .��ً& ���&دة أو ا�#�&

42 �
ام ا���ات ا���3?ML�5 ا�wMق ، و ا��&Uا��� C� «.  

         @�	� /�Q�<و P�3و ا�}�� ا��� P�3وان ا��        و=#ر اXa&رة إ�� أن ا���Sوع >*�ق )�C ا��

 ��U�5'�& أ� .  

 �X&وان ا���  :  ��M��0�C -��@ ا��

1-�  . 2ن ا�
�ب ��� دو�� أ��ى إ

2-  �

�(  – )}�� إ�2ن ا�
�ب – BIو ا���ات ا���3= &ً� a-��! دو�� أ��ى ، أو إ-���& ���4

  .ا��f>� ا�*���� �و�� أ��ى 

��� إ-��! أو V�X دو�� ����5 أو -�ا='&            -3 P�3أو <�>� – ا�'#�م ا�� �<�
 ا�M&)\ – )�>�  أو )

  .إ�� دو�� أ��ى

.� أو ا���ا�� أو أي إ-��! �و�� ��� ، �5�V�&> C ا���ات ا��
�>� ، أو ا�#�>�  %G&ر ا��Sا-4

و�� أ��ى � .  

 اIa&رة ��� أي                 -5G�( �
 =5;�! ا�و�� ��� إ-���'& ا�?&ص أو ��� إ-��! أ�� �G&)&ت ��3

=�5;!  إ-��! دو�� أ��ى ، أو = !�;5= \�#S�U@ ه67 ا��G&)&ت ا���3
� ، أو �L&ح ا�و�� �'& )�ن                 

ة �����&='�& ، أو آ��Q�5 ا�2�Qق ���I&رة ���� إ-���!            ���H آ�&?M3= إ-���'& ا�?&ص ، أو أن ���

ة            �دو���� أ����ى ، وآ���7] ���3&ه�� ا�و���� )��S	 @�����X& ��0/ =���] ا�}��&رات ، أو =���>! ا����3&

 &'�0 Cآ��MS���.  
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و�� �& د        -6� \(&Mأو ا�#�>� ا� �<�
ا��@ %�ود دو��� أ���ى     إ�Bال أو د��ل ا���ات ا���>� أو ا��

 ��&-aة ا�( 9��M< &��0 �+&�ذن ، وaوط ذ�] ا�S( 2ل�aأو ا ، &'M��	% C� P<�+ دون إذن

 H( ط ا����3ح&S5و ا� &'M�Q5� ود  .و%

�@ ا�و��� y�X /�0ون ا�ا����� �و��� ا ���ى               -7= –       �<'Mأو ا� �
ام ا����ات ا����3?M�Lا \�� 

ا�'?ML&(& –     &'M��	% ���{= G�(            P�&G�� P�&G�� ا��&"�� ، أو �0ض ����Sا� ���	
و��\ ا�

 V'5ره&ب وا�aا @U� ���<�?= ل&��ي ، أو ا�SM#�\ ا���&م )�Mا���...zا�  

 ��=qا �0&ل ا C� أي P�3� ��I وان  : و>� ��M�C -��@ ا��

1-             5< &�( /L&�3�2'& ا��MLى و ا��و�� أ�Qي  =ا)�� ا�w}| اGM-f&دي ا���<'� 4 �L&دة ا�

 �Q?�� و����� =��>` أtL ا�
�&ة اGM-f&د>� 0/ ه67 ا�.  

ا)�� ا�?&+� )�5\ ا�و�� �C ا�UML&ر ��ارده& ا������Q و ا������  -2Mا�.  

  . ا���&.\ اGM-f&د>� -3


�ب-4�� �<&�  . ا�

5-                ���Mا� �
��Lأ C�� ���2ح أ�L &"��� أو أي���	ا�7ر>� أو ا� �
�L ام ا?MLأ<@ ا C� �<&��  ا�

/�  .ا�#�&

�&>���� ��S���5 ا 0	���&ر ا�*&�����X أو ا�5&ز>����، أو ا�M*�>���9 ا���G���5ي، أو ا���������، أو ����Iس  -6 ا�

  .  1ا�	�اه�� واfزدراء

  :  وZ�4 ا���Sوع ا�f H >#�ز أن >M?7 ���رًا ���وان 

  . =n�� ا��L&�L V�Sً& أو ا-GM&د>ً& أو :�&�0ً&ـ 

  . 30&د اaدارة ـ 

د %�ـ'= /Mر ا�&Q�aا V�&> ال ا��ة أو أ&.  
                                                           

  .711 – 709محمد عبد المنعم عبد الغني   ، مرجع سابق ، ص .  د-1
  



 21

  . أو ا�4aا)&ت تا�
�آ&ت ا��Uر>� أو ا���&و�� ���Uرة أو ا�
�ب ا ه��� أو ا�Q4fا)&ـ 

�/ 0/ دو�� ����5ـ&�M>أو ا /L&�L م&;� �<n= أو t�Ln= .  

 =��S>��ً& آ�&ن أو إدار>�ً&    –       آ�& f >#�ز أن >53 ا��وان أ>w& إ�� ��@ �C أ��&ل ا�و��            

– @U� :  

  . اa�2ل )&�BMام أو =�' دو�/- ْا-

 اa�2ل )&�
��ق أو ا��P�&G ا��	��3M 0/ ا��#&ل ا�M#&ري ، أو أي ��S&ط ا-G�M&دي ����          - ب -

  .�C -�@ ا�و�� ، أو �C -�@ ر�&>&ه&

  .-Q\ ا��2-&ت اGM-f&د>� أو ا�)���&��L - ج-

ا)�� ا���&.�� اGM-f&د>� أو ا��&���- د-= .  

-N -ن إ�}&ء ا�<�.  

  .%;� أو =��� ا�'#�ة أو إد�&ل =�>@ 0/ �;&م ا <&�V - و-

و�� أ��ى - ز-� C���Lا�� C��U��� &'( ف�Mزات ا���&�M�f&( 2ل�aا .  


� إ-��! دو�� أ��ى  - ل-� �'>�Mا�� �
  .ر0` ���ر ا���ات ا���3

ا)�� ذات ا�Q&)\ ا�>5/ أو ا��5&��0 ��د>&ن- ط-Mا�  .  

  . ا�
ود  %�ادث - ي-

��&م ����وان ��\ إ��Q&ء )��` ا���Gر �#�>���                       Z�<��M( 7�n< 6&#=fو>2%� أن ه7ا ا 

ا��وان وذ�] ��� ��L@ ا���U&ل f ا�
��G ، وذ��] >�	�C آ��7] آ��& 9��L ا�Xa&رة ��ا<'�� أي              

               �53�Mوان ، و�� 0/ ا����M3@ ، و%�M آ�7] ا��ML&ب <���\ +��ر ا���#M3= +�رة ���وان -
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ا �� ا�7ي >��0 ��و���  . �C أ>w& أن >��ر أن أ��&fً أ��ى =� ��M�C -��@ ا��وان       ��#�t ا  

 &'�ام ا���ة و=�5?MLا @"&Lر 0/ و�QMا� Vوان، و>�اآ ا��<
= /01   .  

ة �0/ =��>*'�&                        �
M! ا������ ���ا�#����� ا��& H�=�-و أ H�M5�= �- ، |�M�?6 ا��&�#=fو>2%� أن ه7ا ا

  . 1974 د>���3 14ره& ا�G&در 0/ ���وان، وذ�] 0/ -�ا

  

 G�#Vا� �,Iا�;�وان: ا�� ����4 ا�(�;�� ا�;�9# �(��;/  

  


د ���وان �C ذ�]              � Z<��M� @+�Mأ<@ ا� C� ��5w� و�/ <'�دًا )7ل ا��#�M\ ا���

            �5�L �<ر��L وب�5� H( م ، وآ��7] ا����Sوع ا���0�3&=/ ا��7ي        1954ا���Sوع ا���)/ ا�7ي =�

م �&م   -�5           ) 1950�L /�0 ��:2: &'5� م���L&5 ا�
�ب ا�	�ر>� ، آ�& أ��� HM��Sو�&ت أ��ى -

1968�5L �:2:19692 ، و .  

&+� ��
$ �3&�� 1967 د>���3 18          0/ ��5# � @�	SM( -�ارًا ��رت ا�#���� ا��& أ+

دور='�&  =��>Z ا��وان ، ��� أن =��م ا��#��5 =��>�ه�& �0/ ه�7ا ا��nSن إ��� ا�#����� ا��&��� �0/               

  .3ا��&د��

                 /�0 Z��5> /�0 ة�
M! ا����وان )���� ا ة ا��	�*� )Z<��M ا��<و- ا<��M( ا��#�5 ا�#

 C� ة�M*وان 1968 >���� 4ا��( إ��'& : �:2�S&ر>\ ر"�Z<��M� ��3 ا��- $�% .  

�'��& ا��ا)��\ ����S ا������5 ��0/   :ا����X�وع ا=ول &�M>إ���� ا��#���5 ��0/ ا H����= !��=  >������ 25 و-��

1968           H�n( وان�� �C ا�ول ، %�$ =��ف ا��&دة ا و�� �C ه7ا ا���Sوع ا����#� @�- C�  :

ام ا���ة ا���3
� )nي �X	 @��C -��@ دو��� أو �#����� دول �4 V��X أو إ-���! دو��� أو           «?MLا

                                                           
 1976 ،   32المجلة المصرية للقانون الدولي ،العدد    " توصل األمم المتحدة إلى تعريف العدوان       " حسنين عبد الخالق حسونة ،    .   د -1
   . 57 ص –
   .712 ، مرجع سابق ، ص محمد عبد المنعم عبد الغني.  د -2
  . 1968 ديسمبر 18في ) XXII) 2330 قرار الجمعية العامة رقم -3
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��� ا�23�� اa-����� و�L&د='& وا�2�ML'& ا�L&�3/ ، إf إذا آ&ن ذ�]            �:y< @	S( دول ����#�

Lر&��      /�Mأو .��ً& ��<�اءات ا� ، t*5ا� C� /��/ ا����Q/ ا�*�دي و ا�#�&�S0&ع ا�
9 ا�� �

 H5� أذن ���
ة أو )5&ء M! ا���0/ ا  �M?ر . »>��ه& ا�#'&ز ا���+ ���&Uدت ا��&دة ا�آ�& %

  .ا��وان 

 �C ا�M�f&دات <  .آ�& =��ض ا���Sوع أ:5&ء �HMS-&5  0/ ا��#�5 إ�� ا��

>! ا���Sوع إ�� ا��#�5 ا��?V� :          /0 �GM#$!ا��X�وع ا �= != - 26     �5�L ����< 1968   @��- C�� 

&w<دات أ&�Mوع ا��Sإ�� ه7ا ا�� H>و   .آ@ �C آ���د>& ، اaآ�ادور، ا��	�3] و-

>! ه7ا ا���Sوع �0/      :ا��X�وع ا�G�#V   أ�&  �= !=  ��C آ�@ ��C ا��ول ا�M&����      1968 >�����  3 و-

ة&�ان ، ا�و���3آ���د>& ، ا�	��}� ، إ><X دات&�Mوع =��ض إ�� ا��Sور6 ه7ا ا��  .   و)

����� ��\ آ&��0 ا��ول ،                     9*M� وانو)�I! ذ�] �! =QM3\ ا��#�5 ا��M+@ إ�� =��>Z ا��

�@ ا���3	�ي ا���S�= /�0 /=&�0�3	�0��L&آ�& �0/ أوا��� ��&م          �M1968:! آ&د ا�   @�	( ZG��< أن 


ة �Z�<��M ا���وان ،    M! ا���ا�#'�د ا          ��>&
دًا ��ى ا��#� )*Sآ� وإن آ&��( ه�67 ا ز��� -�

 د-�9 ��*'�م ا��وان ، وأ:� ذ�] ا�nML*( ا��#�5 ا�?&+�� �Z�<��M ا���وان             <
M� ة
M! ا���ا 

         C��( &�� ة��M*ت �0/ ا�&�&�M>ة ا�ت �� $�% ، &'��� و���4(  1969 ا)�>�@  3 ��0ا>�� و 24

       C�:ة ���S&ر>\ ، وان آ��&ن ا)���ز %�����دًا ��#� H�����ا�����Sوع   : أو
���2ل ه��67 ا�*���Mة ه���&    

      &��'��� V��=�M< !�3ا��� ��4 ����<�> @	S��< P�3وان ا����ا����0�3&=/ ا���7ي =����ض H���0 إ���� أن ا����

  �������Qص ا�&?��X ا ����o3���C  ث��
 ا�'��&م ��0/ ه��67 ا�*���Mة =?���/ ا���ول     ا���V#$! ا�#5&"���� ، وا�

 –  ول ����ة –�( ا��"�����3 ا���&ر���4 �*	���ة =��>��Z ا����وان ���C ��-*'��& ا���3&)9 %���$ =���   

   .�S�(1وع �&ص �Z<��M ا��وان وه� ا���Sوع ا����وف )��Sوع ا���ى ا�3(

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،       "جريمة العدوان و مدى المسؤولية القانونية الدولية المترتبة عنها        "إبراهيم الدراجي  ،     .  د -1

 .  206 -204، ص 2005الطبعة األولى ، 
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ى ا����53ات ا�2%���� دون أن         �� �������&ت &�M>ة ا���ت ا��#���5 ا�?&+�� ���و)�� ذ���] 

=�M+�@ إ��� رأي ��%� %���ل ه�7ا ا�����4ع ، وان آ�&ن =?���/ ا��ول ا��"����3 ��C ��&ر���4          

وان P�L أ��� Z<��= \4وانو  .  1���ًا ��#���� ا��&�� أن =�M+@ إ�� ��Sوع �Z<��M ا��

وان ، وذ��]       ��� H��� 9*M� Z<��= ة إ��
M! ا����� ��ًا ا�#���� ا��&���أ )�+�= و-

5�& وا��0( ��2ل دور='�& ا����L&M و ا���C<�S ا�����5ة �0/                 ����� =�+���     1974 د>�14    ���3 

��3314وان ر-! ا��#�5 ا�3&د�L ا��C�wM -�ار =��>Z ا.  

وأ=����ض ��0/ ه��7ا ا��V���Q إ���� �����wن -���ار ا�#������ ا��&���� ا�?��&ص )Z��<��M ا����وان :��!      

  .أ=��ض �را�L ا����� ا��&����� �'7ا ا���ار

  

  �b93314 �82 )1974(2.ن a�ار /;��4 ا�;�وان رa' :  ا=ول ا�L�ع

  

ام ا�                  ?M�Lوان ه�� ا���ة ا����3
� )�ا�Q�L     <&ء 0/ ا��&دة ا و��� ��C ه�7ا ا����ار أن ا���

        @	��X يn��( ى أو����و���� أ� /L&�32ل ا����M��Lfأو ا ،�������-aا ��ا����3&دة ، أو ا���23 دو���� ��4


ةM! ا���ق ا &U�� \� رض&�M<.  

                 @	S�= ق&�U���� &ً�-�� &�� دو��� @��- C� ل ا���ة&��ML&( إ�� إن ا���&دأة ���&Uرة ا��&دة ا�&Xوإ       

��� ار=	&ب     &ً�" <�>�� ا��وان ، وان آ&ن ��#�t ا ��U���� &ً��. C&ق أن >?���           )��5 آ&��0 ��

وا��ً& - ار=	V وذ�] 0/ �4ء �2)3&ت أ��ى ،         � @��إ�� ا�t�� H ه5&ك �& >��ر ا�
	! )&ن 


&�� )�& 0/ ذ�] أن =	�ن =0�G&ت �
@ ا��
$ أو �M&"#'& ���3( ذات ���Qرة       �&(  ��Gو:��� ا�

  .آ&��0 

�&Uت ا��&دة ا���&ل اq=/    وأآaا C� أي ���  : �U ا�9�Q5= H +*� ا���@ ا��وا�/ 

                                                           
  . 1974 ديسمبر 14بتاريخ  ) A/9890(  المتحدة رقم  وثيقة األمم-1
  . 273 ، ص ELGA ، 2002، منشورات " دراسات في القانون الدولي" صالح الدين أحمد حمدي ،.   د-2
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و���� ���& )}��Bو إ-����! دو���� أ����ى ، أو ا�'#���م �����H ، أو أي ا%��2Mل   -1� �
 -���&م ا�����ات ا�����3

     &ًM-y� ي و�� آ&ن�	3�و>	�ن �U@ ه7ا ا�}Bو أو ا�'#�م أو ا�a !w-��! دو�� أ��ى  أو <Bء   . 

  . ���ML&( H5&ل ا���ة 

ا  -�� -2?M��L&( ى )&��5&)��@ ، أو����& )���7ف إ-���! دو���� أ���و���� � �
 دو���� ���& أي م&م ا�����ات ا�����3

4 إ-��! دو�� أ��ى  �
�Lأ.  

و�� أ��ى  -3� �
  .�4ب %G&ر ��� ��ا�� دو�� �& أو ��� �Lا%�'& �C -�@ ا���ات ا���3

و���� ���& )�'&<���� ا�����ات ا�����3
� ا���>��� أو ا�   -4� �

�>��� أو ا�#�>��� أو  -���&م ا�����ات ا�����3�

  . ا C���QL ا�M#&ر>�C ا��
�ي و ا�#�ي �و�� أ��ى

 -���&م دو���� ���& )&��M��L&ل -�ا='��& ا�����3
� ا���<���دة  دا���@ إ-����! دو���� أ����ى )��ا����0 ا�و����  -5

 ��<�ده�& �0/              �<���'�& اf=*�&ق ، أو أي =� �5�< /�Mوط ا��S\ ا�����5&�0 M< H�>و ���� �*�wا���

  .  �'&>� اf=*&ق اa-��! ا��7آ�ر أو )�

�H ه�67 ا�و��� ا ���ى           -6?M3�= ى )�&ن���ف دو�� أ�G= (
 �L&ح دو�� �& و�4( إ-���'& =

وا�/ 4 دو�� أ��ى � @��  .fر=	&ب 

 إرL&ل �G&)&ت أو <�&�&ت ��3
� أو -�ات ��I �;&��� أو ��= �-B��C -��@ دو��� ��& ، أو       -7

��&ل ا���دة أ�62 ، أو اaدل ا&�= $�% &'�L&( [س 0/ ذ�����ور   .�MXاك ا�و�� )

��&ل ا���دة أ�62 ��3( <&��� �&��� ، و��#�t ا ��C إن            aو)�5( ا��&دة ا��ا)�� أن ا

وا�ً& )���wM ا���U&ق� @	S= ى��أ fً&��
	! )&ن إ<.  

 H�3 ا��ا��&دة ا�?& )
  :      و أو4

G�M&د>ً& أو ��3	�>ً& أو ���I ذ��]       f� &�C ا��M&ر أي آ&�( .�����L ، HMاء آ�&ن ��L&�Lً& أو ا-            -ْا

  .>PG أن >M?7 ���رًا fر=	&ب ا��وان 

  .  ا�
�ب ا��وا��� <�>�� 4 ا�23م ا�و�/ وا��وان >�=V ا������o3 ا�و��� -ب
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 أن >���M آ�7] إي آ�V3 إ-����/ أو �}�5! ��&ص ��&<! ��C ار=	�&ب                    زو��t -&����ً& وf >#�    -ج

  .ا��وان 

�&�� وf 0/ ا��&دة  ا��U�&U �&+� ��&      آ�& أآت ا��&دة        Z<��M0/ ه7ا ا� t�� Hا�3&)�� ا�

    ���<�
����� أي �
��� )���& ه��� ��� /�M3���C ا�����U&ق  ���C %��9 =��>��� ا������G و ا� t���< أن C��	�<

��2ن ���&دئ ا���&��ن ا��و�/                       aر إ��'�& �0/ ا&S9 ا����
وا2�MLfل ����Sب ا��
�و�� ��C ه�7ا ا�

ة ، و���Lf& ا����Sب                   ا����GM )&��2-&ت ا��د>�� و ا�     �
M! ا����ق ا &�U��� &��0ول و��M&ون )��C ا��

       9��
ا�?&����4 ���5;! ا��M��Lf&ر>� أو ا���G��5>� أو ��Xa	&ل أ����ى ���C ا����Q�3ة ا <�����5 أو )

�! و=����H و��0ً& ����&دئ ا����U&ق و.���ً&              ا���Sب 0/ ا�	*&ح �C أ<@ ذ�] ا�'ف ، و0/ ا��M&س ا�

�2ن ا�3&)9 ا�7آ� ��  .  

 أX&رت ا��&دة ا�U&��5 أن اa%	&م ا��اردة أ� 62��Mا)�Q �0/ =*���3ه& و=���Q'�& ،          وأ���

  . و>#V أن >*'! آ@ ��L /0 &�'5&ق ا %	&م ا ��ى


��@ �Z<��M ا��وان ��&م      Mا� ����@ ا��3	�ي 1974>;'� Mور %�ل ا� )&ن ا�	2م >

           �4 ��ام ا�و�� ���ا='& ا����3
� ) ���I ���<�Q���Sو?ML&رج     >�5/ ا��ى ، و)���( ���دو��� أ 

���� ا��ول               ��L&�3د>� و ا��&G�M-fت ا&.�{wول ا���<'�� �*��ض ا��=��>Z ا��وان إ��&ل ا�

�
ام ا���ة ا���3?MLى ، إذا �! >�ا�0'& ا��ا .  

 آ��� ا��وان 0/ ا�Z<��M ا�#���� ا��&�� ���وان  )�&��I!         »ا��P�3«�! =7آ� آ���    �( 

ور %��ل ا���وان ا���P�3 ، و����Q5ً& إزا��� آ����          �C أن �� =��>Z ا��وان      <» P�3ا���«  ��( 

ام آ��� ا���وان ا����G�= 9�?��L P�3ر ��C ا���Mاف ���U&ق ا ��!                 ?MLوان، ذ�] إن اآ��� ا��

P�3وان ا��
ة )�<�د أX	&ل أ��ى ���وان إ�� <&�V ا��M1ا��.  

  

  

  

                                                           
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع ، بيـروت ، الطبعـة             " النزاع المسلح والقانون الدولي العام    " كمال حماد ،    .  د -1

  . 31 ، ص 1997األولى ، 
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  ا����P ا�P� ��$.$#P�ار /;��4 ا�;�وان :  ا�V#$! ا�L�ع

  

C�L&Lأ Cا=#&ه� C�( &5ه B��� أن C	�<وان ، و  : =�&>5( ��ا-Z ا�ول إزاء -�ار =��>Z ا��

 أن ���ار =��>Z ا��وان -��� أد)�� و��L&�L و-&������       ا
/(#N ا=ول  %�$ >�ى أ�G&ر           

                     �<
M� &�'( د&'S�MLfا C�� H�5	�< /�Mا� C� ا t�#�� ������ أL&س ا�w< H\ ا���&>�� ا����4

ده& -��ار =��>�Z            ا�% /Mه@ =�] ا���&>�� ا�&#M< أن H5	�< f C� ا t�#� 0&ن /�&M�&(وان ، و�

�! أ�G&ر ه7ا ا��أي و<'� �;�ه! )&ن -�ار =��>Z ا��وان - <�&ء )�� �5�Lات           ا��وان ، و>

 Z<��Mا� H��
.�>�� �C ا�#'�د ا����5w  ، وه� �& >�	t ا-5M&ع ا��#�M\ ا�و�/ )�& >�	C أن >

        f Z�<��Mن ا�n( ء&����M>� �;&م ا �C ا�#�&�/ ا�7ي ا-�6 ا���U&ق ، و)&� H�&0 /�&M�C ا���$ اfد

      &'�>  و>�U@ ه7ا ا���أي  . >C�wM أ>� -��� =#�@ �H5 أ��ًا �*�ًا 0/ =
��9 ا�Iaاض ا�M/ و<

            % ، &w�<ا���)��� أ �����$ أ�X&ر   و<'� �;� ا�ول ا�MXfاآ�� و دول ا��&�! ا�U&��$ ودول ا��#��

ا��5وب ا���Gي  أ:5&ء ��S�-&5 -��ار =��>�Z ا���وان ، إf أن ه�7ا ا���L Z�<��Mف >�3'! �0/                      

                 Z�<��M( ���&و�/ ، وإن -�&م ا�#����� ا�� ا��&��ن ا��%*� ا��3! وا �C ا�و���C ، و=�Q>� -�ا

            &�U�� ��3�*= ��
ة ، وإن ه�7ا    ا ��! ا��M قا ��&ل ا��وا���  إ��& >� =nآ�ًا ��ا<�'& ا��"��3/ ��


 �#���t ا ���C ��0/ ا�����&م )���y3و��&=H ، إذ ا���w��< H\ ا�?���Qط ا��&����           �ا����L Z��<��Mف >��3&

&'( X�M3< أن C	�< /Mور>� ا��w1ا�   .  

 ��S��< !'���0ون إ��� أن =��>�Z ا���وان n( \�M�M< f>�� -�����       ا
/(�#N ا��V#$!  وأ��& أ��G&ر          


ة ، و)&��M&�/ ��0ن ��t�*� H ا������              -&����� إ�Bا��� )&��M&ر6 +&در �C ا�#���� ا      Mا�� !��� ��&��

ا����Mف )'& ��M+�&ت ا�#���� ا��&�� ، أي أن �H -��� أد)�� �0| وn( /��< f>� ا�BMا�&ت -&����� 

�&=9 ا�ول ا �w&ء  ��� .  

ة ا ��>	���              �
Mت ا��&<f��&ا�}�)/ آ �	دول ا���3 ����&I �;� �'>ه7ا ا��أي و @U�<و

5و)'&وا>Q&��& و��2& �
ة  وإ�Lا"�@ ا�M/ أMا�� �	ا����  :» Z<��Mم أه��� ا�� C� !Iا�� ���

                         H���� V�=�M<و ،  H�=ذا �% /�0 @S�0 Z�<��Mإ��� ه�7ا ا� @�+�M&دع ، وان ا���0'��  HM<&*م آ�و 

 ، و��C ا��اP�4 أن =?��ف ا���5وب ا��Laا"��/ ��C -��ار ا�Z�<��M إ���&                  »ا�	 ��U�C ا��?�&.�   
                                                           

  .214إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .   د-1
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@ ��<�د أي -� >�	C أن >
 �CX /0 &'M<�% C ا�
��ب وار=	�&ب أ���&ل               >�	t ر0` إ�Lا"�  

 )�&- /Mا� ��L&L ا B"&ا��آ C� وانا��وان 4 ا�ول ا��#&ورة ، ذ�] fن 3�0*� ا�
�ب وا��

 &'=nS�  75� �<و�� ا�������'& ا�.  

 ���C )&���3��5 �'��7ا ا�?��2ف %���ل ���ى إ�Bا����� -���ار ا�Z��<��M و -��H��M ا��&������� ، 20 ��(

  /L&�3ا� �w5ر<� ا�� &ًL&	ر6 ا��&�M�&( Z<��Mإ�� ه7ا ا� @+�Mأه��� ا� ���ا�nMآ� �75 ا��ا>� 


��9 إ��� %� آ���� ا�}��ض ا��7ي                    < Hا�� $�
وا��&���/ ��ول ا �w&ء 0/ ا��#��M\ ا��و�/ ، و)

         �;��ً& و��Qة �'�� �
� =nآ�� &ً�3	� @	S< Hر ا�&�M�دور ا���&��ن  ه)0 إ��H ا�#���� ا��&�� (&

                 /�0 t�"0'& ا���ة إذا %�53( ��ا>�& ا��ول ا�	���ى أن =
��9 ه��
Mا�� !���� C�	�< H��2� C�و ،

 ا�U}��ات وا ��7ار               �L [�7وان ، وآ����� ا���3! وا ��C ا��و���C ، و��5\ أ���&ل ا��� �;0&
ا��

 Z<��M�2'& -�@ إ-�ار ه7ا ا�{MLا C	ا��� C� آ&ن /Mا��&����� ا�.  

    /Mول ا����M&ر أن ����>�Z      أن ا�&( &�'*-�� )3�	� Z�<��Mوع ا��S� ؤل إ��&*M( ت�;� 

أه��� أ��L&L 0] ا�}��ض ا�7ي >�Z ه7ا ا��P�QG ، و�Lف >3'@ ��ول و�#�t ا �C آ�*���            

 ا���&��ن                ���� ا�
*&ظ ��� ا��3! وا �C ا�و���C، )@ و=�C�5 -�ا �&3�Lو @( ، Z-ا��� �<�=

ول ، �3�0	�ن     fن ا . ا�و�/ 0/ ه7ا ا��#&ل   ��� ���B�� �����&- ��Z<��M إذا �! >	 C�5�wMً& ���ا

          @	S�< C	< !� راء، أنqن -�ارًا )�<�&ع ا�	ام أد)/ %��5& >BMا� �(&U�( H�  ، /-2� ا ��:nMا� H�

اءM�fم ا�� ����&� ��&هة �� 9<�. /0 ��L&Lة أو�� أ�Q�1.  

            ��M�< C� H�*ا� C� [4&�0 إ�� ذ�a&( إذا  Z<��Mا� ���
ة M! ا���ء ا &w�أن ��ا-Z أ

   V�=�M= /Mوا� HM
��ف دو�/ >9��M )�&ه�� ا��وان، وا ��&ل ا��Q5= /Mي = C<�	= �<ا( ��M�=

2��� �?&�* &'M�����o3 دو��� ا�#Bا"��    .  
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 G�Aا��!$#Vا�;�وان:  ا� �����  أرآ#ن 

  

       M= و�����ا����آV���Q : C ا رآ��&ن ا�2U:��� ا�M&�����   <�>���� ا����وان آ}��ه��& ���C ا�#���ا"! ا�

  .ا��&دي ، وا��آC ا����5ي ، وا��آC ا�و�/ 

  

 �,Iا�;�وان: ا=ولا�� ���  ا��آ� ا��#دي �(�

  

�&���� ��0/ �;��&ه� ������س ��0/ ا����&�! ا�?��&ر</ ، و)}���� ه��67              �*G��( ����<�#ا� @��U�M= 

         �G�< fاب ، و�Q�4و�/ اوان ،   1>�ة )&�
�&>��   ا�
���ق ا�#�  Vا��;&ه� f >5&ل ا��#�M\ ا���

     /��0 ����#M< Hا����&دي ��#�>���� ، أي ا��� Cا����آ @	S��< &��� وه��67 ا��;'��� ا�?��&ر</ ا�������س ه���

 �Q?�� &'4��< ر أو�w( و���  .ا���3ك أو ا�*�@ ا��
;�ر ا�7ي >V�G ا��P�&G ا�

                          �����. H�� ن��	>5'�& و=�	�0/ = @�و�C ه�S< &5@ ا��آC ا��&دي ��#�>��� �0/ آ�@ ��& >�

د>� ، و>�U@ ا��آC ا��&دي أه��� آ���ة إذ ا�H ه� ا��;'� ا�����س ا�7ي >#�@ ا�#�>�� =
ث �&

\�M#اب 0/ ا���Q42ا  .  

           �#�M5وان، و ا� و>�S@ ا��آC ا��&دي 0/ <�>�� ا��وان ا �0&ل ا�S= /M	@ <�>�� ا��

  0/ <�>�� ا��وان ، وا��2-� ا�����3 )�5'�& 

5��5&+� ا��آC ا��&دي 0/ <�>�� ا��وان 0/ �0�ً& ��M3@و�Lف ��QMق إ�� آ@  C� �G:  
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��� ا�;�وان : ا=ولا�L�ع �� *:X/ !ا=�;#ل ا��  

  

                ��&��5&+ -  >�د )&�*�@ )�Gرة  %nا��&دي ��#�>�� � آ C/  - ا��آ��ا�>aا���3ك ا 

 ه��7 ��<
= C��	� ، وانا ا�*���@ ����t )��& �� ،و��0/ �#��&ل درا5M��L& إن ا�*���@ ا��#���م ه��� ���0@ ا����

ا��f ،��3ن �0@ ا��وان >�S��� \3�M@ ا�	 ���U��C ا�
�&fت وا��;�&ه� ا��M/ =�7�� )'�& ا��2-�&ت               

�'& 0/ إ.&ر ا��2-&ت ا���M&د�� ?M3=ول و  . ا�و��� و=�M&�@ )'& ا�

ام ا����ة                            ?M�Lا H��ا��7ي -�ا P�3وان ا�������5& ا�B����M هC��( &�5 ا��� C��M< $�% 

4 اq���L C<اًء )�Gرة ��&�Xة أو )��Lnب  ��I���X&، و)�C ا��وان ا�}�� ا��P�3 ا� �
�3�

     �{w�&>� آ�	3� ��I @"&L�( !M< د> طا�7ي&GM-f�1 ا       ���ا�&>� ا >>���<��� ا�'، أو أ��&ل ا�

 -�3ة        Xرة ا�G( &�(ور @( ، H=ذا P�3اء ا��M�fف ا
�9 ه= - /Mت ا�&L&�3ا� C� &ه��Iو ،

  . أآ �U��Qرة و

         Z�&��?< &���0 ، �
ام ا�����ة ا�����3?M��Lوا Z��5ل ا��&���� ا����وان ا���� @�MS��< P�3�Z���M? أ


���9 ا ه�اف           M� &5ه ��?M3وان ا��"���3 ا��
ة ، )���5 أن أداة ا��M! ا���ا  ��&دئ و��&+

��&دة �*'��م   %��$ >��=�  . ا���<�ة و ا���M}&ة ه/ ا���ة ا���3
� ، أي وL&"@ ا���G ا��3	�>�      |

ا��وان ا��P�3 )&�'#�م ا��3	�ي ، وأ>& آ&�( .���� ه67 ا���ات �Lاء آ&�( )�>� أو )
�>� أو           

     ��<���= �
��L اء آ&�( ه67 ا�L ، وان�� 0/ ه7ا ا��?M3ا�� �
�L وأ>& آ&�( .���� ا ، �<�>
                                                           

 في إطار قرار تعريف العـدوان ال يعنـي أن األفعـال التـي               يهنا البد من اإلشارة إلى أن عدم النص على العدوان االقتصاد           -1
يتضمنها هذا الشكل من العدوان تعد أفعل مباحة ومشروعة ، ألنه ال خالف على عدم مشروعية تلك األعمال وهو ما أكدته العديـد                       

  .والقرارات الدولية السابقة لصدور قرار التعريفمن النصوص و اإلعالنات 
أن الجمعية العامة تؤكد االلتـزام الملقـى   (( حيث في إعالن المبادئ القانون الدولي التي تحكم عالقات الصداقة والتعاون بين الدول  

وان التدخل العسكري   ... سياسية  على عاتق الدول باالمتناع في العالقات الدولية من اللجوء إلى إجراءات قسرية عسكرية كانت آم                
تعتبـر خرقـا   ..  أو محاوالت التهديد التي  تقع ضد شخصية الدولة أو ضد مقوماتها االقتصادية     – األشكال األخرى للتدخل     –وكل  

ـ وأما اإلعالن الخاص بالسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية والذي صدر عن الجمعية العامة لالم الم     )) .للقانون الدولي   بتحدة بموج
 فانه ينص على وجوب امتناع الدول عن كل شكل من أشكال  اإلكـراه العـسكري أو الـسياسي أو         1973 لعام   3171قرارها رقم   

  .االقتصادي أو غيره
 من ميثاق حقوق الدول و واجباتها االقتصادية تحظر اللجوء إلى أية اجراءات يكون من شـانها أكـره إحـدى                     32كذلك فان المادة    

  . في مجال ممارسة حقوقها السياديةالدول 
 بعدم خضوع أية دولـة  - د-وهذا ما أكده اإلعالن الخاص بإنشاء نظام اقتصادي دولي جديد والذي يقضي في المادة الرابعة الفقرة                

 قابـل   الغيـر –علـى مواردهـا الطبيعيـة    –لإلكراه االقتصادي  أو السياسي أو غيره بهدف منعها من ممارسة  الكاملة  لحقوقها              
  .للتصرف
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����� أي ��m&ه�ة ا�*#&ر>��� ، أو ��<��&ت ��4          @�MS��= f �
���Lأ �Q��Lآ&���( )�ا ���M%أو ، و |{

���&دة ا�����L&"@ ا��	�M)���<�����  وا�	���&"����� ����U@ ا�#����ا:�!    �
����L ه���67 ا !w���= $����% ارة���
ا�

  .وا�}&زات ا�3&�� وI&زات ا �G&ب 

 C�=ر�+  >M?7 ا%- P�3وان ا��  :و�C ا����وف أن ا��

                      B���M&ر ا�����و ، ��X&�� ���I P�3� وان�وان � P�3���X& ، أو � 0'� إ�& أن >	�ن 

م ا�و��� -�ا='�&          )�5'?M3�= &���  /�0����X&ة أ���&ل ا���وان ، �5�0?M3ه� .���� ا���ات ا�� &�

                           !��وان ��&��X ، وأ��& ا���وان ا�}��� ��&M�< H��&0 ��X! )�ا�Q�L د��د G�( ن��	�5��0& � ���ا�5;&

 ا��Uار أو ا���=B-� أو ا�#�&�� ا���&ر�4 �5;! ا�
	! 0/ دو�� ����5 �<n=و .  

ام ا�����ة      و���C ه��5& ���0      ?M��Lوا Z��5ل ا��&�������&م أ @	S��( P�3وان ا����ن ا������Gد )&����


ةM! ا���&دئ ا ��و +&�� Z�&?< &��0 �
   .   1ا���3

                �4 ��ام ا�و��� ���ا='�& ) ���I ���<�Q���Sو?ML0'� ا ،�X&ا��� P�3وان ا�� وأ�& ا��

ي ) �����M'��& ا��ب )�*'����
��M&ره��& و �����L���C و��L&"@ دو���� أ����ى ، ��U�< ���'0@ )'��7ا ا������5 ا�&

و��� �4 إ-���! دو��� أ���ى ، أو �L*5'& أو .&"�='�& أو          �� �
ام ا���ات ا���3?MLا V�QM= Z5ا��

���'�& )���ة ا��23ح ��\                   |�3�Mو ا� &'�&w��a ، &�'�0 ��?M3ا���  �
��L ا='& ، أ>& آ&ن ���ع ا�-

C�(ر&
Mا�� C��0�Qات ا��- C�( ي�	ك ا��3&�MXf2ا.   

��&ت ا����3
� ا�}���                       أ�&       &�#�� ��<nMوا� !�>! ا����= @�MS�< ��'0 ،��X&�� ��{وان ا� ا��

م ا���ة ا��3	�>� 0/ ��ا<'� ا�5;&م ا�
	! ا��&"!  �0/ أي دو��� ، %��$ أن                ?M3= /Mوا� ، ���&;�

��2ء �C ا <&��V أو ا���.C��5 ا��C<7 >�����ن �
�H(&3 إ��� ه�م            9<�. C�ي ه��3< &5 Mا���

ام ا���ة ا���3
�ا�	�&ن ا�3?ML&( [ى ، وذ���و�� أ� /L&� .  

����0 أن %;���            ، H�&	��Xر6 وأ���+ \����#( P�3وان ا���� و-�� %;��� -���ار =��>��Z ، ا����

���� %;�� ا���وان                 �
ا��وان ا���&�X وذ�] 0/ أ.&ر �&د=H ا و�� ، �&د ��yآ )�Gرة +�>

                                                           
  .352إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1

2 - EDUARDO JIMÉNEZ DE ARÉCHAGA « international law in the past third of a century »,tome 159 de 

la collection, 1979, pp 93.94. 
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:  وا��M/ ا����Mت ��C -���@ ا���وان     - ز-�ة ا��P�3 ا�}�� ��&�X وذ�] 0/ إ.&ر ا��&دة ا��U�&U ا�*��     

إرL&ل �G&)&ت ��3
� ، أو �#&��\ ، أو -�ات ��I �;&��� ، أو ��= ��-B��C -��@ ا�و���           ... «

4 دو�� أ��ى  �
  . 1»أو )&f &'�Lر=	&ب أ��&ل )&���ة ا���3

 ��@ -�Gر =��>Z ا��وان ���� %�&fت ا���وان ا���P�3 ��0| دون ��Lا 6��C ا���Gر             

ا��وان ا ��ى ، إ��& >�<\ إ�� أن �*'��م ا���وان -� ار=��| �*H�=�M .�>��� )�&��5ا%/                  و��&ذج  

د                         ��M� /���&�- *'��م�إ���  )�

��ل ���0& )�� ��C �*'��م ��3	�ي )= H�5	ه& ، و�ا��3	�>� و%

 Vا�#�ا�.  

               Z<��= ار�- C� �U�&Uرة أ��'& ا��&دة ا�&Xأ /Mوان ا� وا��ض أfن )&�f&% @�G*Mت ا��

وان ا�� .  

    


  ا�gCو وا�0(.م ا���,f وا
�eل وا�b'  : أوً

  

 )&�}Bو ا���@ ا���3>\ و ا�?�&.Z ا��7ي =���م )�H دو��� �4 دو��� أ���ى ، وذ��]                               G�< 

   C��� ف، و ا�}Bو )'7ا ا��*'�م >�	C أن  X��> ���3M(2'& ا���&=�� دا�@ إ-��! ا�و�� ا���&د>� �'

، وه� +�رة �C +��ر   �3#�، وآ�7] )�ا�QL ا�*w&ء ا�?&ر</ >	�ن 0/ ا���، أو ا��
�، أو ا   

 ��3��M( ��0/ -���&م دو���� @��U�Mوا�� ، ��Xوا ���Q�ن ا���	<  -�ا='��& ا�����3
� �ا�'#���م ا����P�3 ا���7ي -��

  .��'#�م ��� دو�� أ��ى ا���3
� ��'#�م ��� دو�� أ��ى

                                                           
  : أنظر قرار الجمعية العامة لتعريف العدوان على الموقع-1

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  
، ) د ت (ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ،       " المقدمات األساسية في القانون الدولي الجنائي       "  سليمان سليمان ،   عبدا هللا .  د - 2

 . 205ص 
تخوف مما قد يضمره من احتمال إسـاءة   لقد شد أكتشاف الفضاء الخارجي واستخداماته المختلفة ، انتباه العالم أجمع كما ظهر ال       - 3

استخدامه ، من أضرار تهدد البشرية وأخطار تحيط بها ، إلى جانب ما يصرف عليه من اعتمادات باهضة لدرجة كبيـرة ، فالبـد                        
ايـة الـنفس   لدول الفضاء أن تستفيد مما تنفقه من اعتمادات على عملياتها الفضائية ، بدافع الرغبة في التفوق دائما ، والسيطرة وحم      

  . ضد أي اعتداء  لذلك فهي إلى جانب استخدامها السلمي والعلمية تقوم أيضا ببعض األنشطة العسكرية إثناء عملياتها الفضائية 
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 دون أ���ى ،      و�C ا����Q/ أ�MS< fط 0/ ا�}Bو أو ا�'#�م ا���P�3 أن >	��ن )��Gرة                      

 >	�ن )�>ً& أو )
�>�ً& أو <�>�ً& ، و-� >	��ن )&��M�L&ل           - P�3و أو ا�'#�م ا��B{�5 ذ�] أن ا���و

  .ا�23ح ��QMر أو ا�23ح =���ي ، أو >	�ن )�د آ��U، أو )�د -��@ �C ا�5&س 

     �وا��ً& ، �U@ ا�'#�م ا�5&زي ا ��&�/ � 2ً�� �< H=و 0/ ذاB{ول  و ا�'#�م أو ا��� ا�

        �5��L �G��� ����� /��:2Uوان ا�، وا�'#���م 1956ا��#��&ورة ��0/ ا�
���ب ا��&������ ا�U&�����، وا����

 �5L ول ا���)�� ا��#&ورة  . ، وا�}Bو ا���ا-/ ��	�>(1967ا�Laا"��/ ��� ا�

                         C�� 2ل ، ا��7ي ه�� .��رM�%ا C�� وB�{ا�'#��م أو ا� C�� �M�5< &� /وا�� @�� آ�& >�

ى ���'�& ،            .أ.��ار ا�
��ب   �Mو��� ا���
�&م إ-���! ا�M-ا C�� ��<Mا����ات ا��� C	�M�= &��5� �>�< 

                 �Q��L ���&-وإ ، H�5� ءB�> أو !���-aا ����ت إ��� ا���وان :�! ا�'����5 G�= /�Mا='�& ا��- ��<Bوه

           ��U�����0 أآ ���&% Hس ا��&Lأ ������ وا2M%fل >��م �Sا� ���	

@ �Q�L ا�� @M
��� �<�	3�

����&- ��&% &'5��1.  

���0( ا���&دة                         $��
( ��M-y�2ل ه� %&��� �����0 وM%f42 ا         ���-&*=&( ��
 ��C ا�2"
�� ا���

    �5L ��رyا0'& ا����: ((  اa-��! ا��
M@ آ�& =/  f1907ه&ي ا�?&+� )��ا��C ا�
�ب ا���>� وأ

5�& > 2ً�0 P�G��Q�3�� &ً�4& ا�#��� ا����&دي      � 2ًM
���ف   ��M�<((...2 إ-��! � او)5'�&>!    و-�

   H��n( /�(�

�اذ ����H             (( ا2M%fل ا�M�Lfا G��( و��& >*��ق ا�}�Bو ��C ا2�M�Lء ���� إ-���!  ا���

   �M-y� �*G(((3 .             أو &�'���ى �Mو��� ا���وا��ً& ا%�2Mل و��� �y-�( �	�@ إ-���! ا��� 2ً�� ��M��0

>��� إدارة      Mو���� ا���y��Xون اB��>  !����-aء ���C ه��7ا ا�M� ، !����-a#��� ا�'#���م أو ا�}��Bو، و=����/ ا�

@M
  . ا��

>��� �#���د %&���� ا2M��%fل             Mو���� ا���وا��& أ>��w& ، إذا =#��&وزت ا���� 2���� ����M�< &آ��� 

و�#��nت )�راد='��& ا��5*���دة إ���� =��>��� ��4! اa-����! ا��
��M@ ، أو <��Bء �H��5 إ���� اa-����! ا����.5/      

                                                           
 ، ص   1981،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائـر،        " االحتالل الحربي وقواعد القانون الدولي    " مصطفى كمال شحاتة    . د -1

105 . 
  : من الالئحة الملحقة باتفاقية الهاي الخاصة بقوانين الحرب البرية و أعرافها في المرجع42لمادة أنظر ا -2

 ، 2004،دار النهـضة العربيـة ،   ) " الحقوق والواجبات( االحتالل في القانون الدولي"  الدكتور زياد عبد اللطيف سعيد القريشي ،       
  .44ص 

 . 45 -44 نفس المرجع ،ص -3
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  &'5� @G*5< f ًءB> 6ر&�M���� ا�#Bء ا���)�/ ��C   ، و�U&ل ذ�] -&�) إ�Lا"�@ 2�MLf&(ء  1وا 

رت ا و��L&ط ا�
&آ��� ا��Laا"���� -&����ً& ���C ا�	3��5( >?��'�& �4! ه��7ا         . ا���س  G�MLه& ا��(

 1949 آ�&��ن ا ول   17إ4&�0 إ�� ذ�] ، -&�� إ�Lا"�@ )�5@ 0/         . ا�#Bء �C ا را4/ ا���)��     

�&+���� �'��& و-��  &��'M5�� =�<�� H�t���# )���&�'��& و�3��Ly&='& ا�
	������ ا ����ى إ���� ا����س ، وأ

��ه& H�0 إ�� إ�}&ء ه7ا 1949 آ&��ن ا ول 20ا��+&>� )S	@ �&ص  0/  )V�Q إ�� إ�Lا"�@ >

̀   .ا���ار   و=��( ا�ول ا���)�� )�7آ�ة ا%M#&ج �2��C ا��&م ����!         . 0	&ن <�اب إ�Lا"�@ ا��0


ة %�ل ه7ا ا���@Mا�� .  

ة و)�>Q&���& أ              �
Mت ا��&�<fا�� Z-�� B��< &��        &ً���Lا0'��& ر�M�م ا�� C�� !I��&�( &��'�

ر  1954)&��س آ�&+�� �Laا"�@ وإ)�&ء ��2U='& ا�)���&��L =@ أ)�V ، أ�7ت �7�5 ��&م         G�= 

>! أوراق ا��M&ده�& 0/ ا��س�M( &�'"ا�*L إ�� &'=&����= .  


� و)� =�-�\ ا=*&-�� ا�'�� ��&�Xة ، وا� /M�S�( )��5	@ ��&ص د���ل ا�#���ش ا���3                           �

              �5< 1958أ-&�� ��&م  . =��3
ً& :��2ً إ�� ا��س ، )أت إ�Lا"�@ )�د�&ل -�ات ا��3	�>�  إ�� ا��

وان %B>�ان -&�( إ�Lا"�@ )&��MLاض ��3	�ي        .  ا��MLا4&ت �3	�>� �0'&     1961و� و)�

 اf��5M&ع  01969/ ا�#Bء ا���)/ �C ا��س )&�� !I�C د��ة �#�t ا �C 0/ ا� /�&U��C أ>�&ر                

C� ا��3	�>� �0/ ا���س آ�&ن >��اد �5'�& ، ����       تأن ا�}&>� �C أ-&�� ا��MLfا4& .  ا���&م )�7]    

��� ا%2Mل و4! ا�#Bء ا���)/ �C ا��س   .ا�?� ، =nآ�

 B% 1967>���ان 19أ+��رت ا�#������ ا��&���� ��0/ دور='��& ا5UM��Lf&"�� ��#������ ا��&����            

   ����In( اح     99-�ارًا�M-ا ����� إ��Lا"�@       .  ا��0 ا��&آM3&�/   +�=ً& ، )5&ء >C ا�w! )�&���ة و>�<

�C إ�
&ق ا�#Bء ا���)/ �C ا��س ��?M= 2أن .  

   .1967   و�U&ل ذ�] أ>w& 4! إ�Lا"�@ إ-��! ا�#�fن ا��3ري ا��
M@ �75 %�ب �&م 

                                                           
  . 46 القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص على عبد. د -1
، مركـز الدراسـات     " العدوان اإلسرائيلي و القـانون الـدولي      " حكمت شبر . كودريافيسيف، ترجمة د  . ب.باشنكو و ف  . ب. ي -2

 . 61 -57، ص ) د ت( الفلسطينية ، مطبعة الشعب ، بغداد،
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               ، !w2ل أو ا���M��%fا /M�&��
و���C ا������Q/ و ا�����Q5/ أن ���M�< fف ا����&��ن ا���و�/ )

وا�/  ��I��Sوع )�+*� @�� �"&M� &�' ) وB{وا��ً&) ا�'#�م وا�� 2ً��  .1و>���Mه�& 

    

�$#U#ً :  *@#8Pء ا�#Pإ�  

  

 ���C ا����&دة ا� ���U�&U���C -���ار =��>��Z ا����وان ا���M/  -2 -أ��X&رت إ���� ه��67 ا�
&���� ا�*����ة          

و��� ��& )��7ف إ-���! د        «ا���Mت �C -��@ ا��وان     � �
و��� أ���ى )&��5&)�@ أو     -�&م ا����ات ا����3

ا?ML&(ى م��إ-��! دو�� أ 4 �
�L& أ>� أ�2» دو��  .  

            @��- C� �
�L& )�5&)@ أو أ>� أ��5 0/ دو�� ���اف =�S@ ه67 ا�
&�� �4ب ��ا-\ أو أه

و�� أ��ى ،  @�S= /'0�Z�M? أ��اع ����&ت إ��&ء ا�� ، @(&5�U@ إ��&ء ا��5&)�@          � �
ا���ات ا���3

، أو إ���&ء ا��5&)�@ )�ا�Q�L ا���ا0\ ا�?&+�� ��C ا���� أو ا��
�� أو ا�#�� ، و            �Q�3&"�ات )�ا�QL ا 

       /Mن �'& رؤوس ��و>� ، و ا��	= /Mى ا�ة ا����( z<ار�Gا��5&)@ ا���-�=� ، و ا� �QLا�( �M%

��� �n( 9.&5آ��'&      = &'MQLا�( C	�< .            ن��	ط 0/ ه�67 ا��5&)�@ أن =�MS< f H5& ا�� PwM< 7ا	وه

#
(                ����Lن و��	أن > C�	�< �:y�� 2ح�L @&ص %��$ أن آ�����5 ، أو ���ع ���أو )��ة  ، C��� !


&م ا���-\ ، أو BIو ا��2دM-f �
�&+4.  

                                                           
  .206عبد اهللا سليمان سليمان ، مرجع سابق ، ص.  د-1
  :مادة الثالثة من قرار تعرف العدوان على الموقع أنظر ال-2

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 
، نجد أن الواليات المتحدة األمريكية قامت منذ الحرب العالمية الثانية بقصف العديد من الدول               وليام بلوم  باالستناد لقائمة المؤرخ     -3

( ، غواتيماال   ) 1953-1950( ، الصين و كوريا     ) 1946 1945(ر للشعوب المستهدفة ، الصين      مع ما حمله ذلك من ويالت و دما       
( ، الوس   ) 1965( ، البيـرو    ) 1964( ، كونغـو    ) 1960( ، غواتيمـاال    ) 1960-1959(، كوبا   ) 1958( ، اندونيسيا   ) 1954
، ) 1983(، جزر غرنـاد     ) 1969-1967( ال  ، غواتيما ) 1970 -1969( ، كمبوديا   ) 1973-1961( ، فيتنام   ) 1973 -1964
، ) 1998(، السودان و أفغانستان     ) 1999 -1991( ، العراق   ) 1989(، بنما   ) الثمانينات( ، السلفادور و نيكاراغوا   ) 1986( ليبيا  

 2003ة األولـى ،  ، منشورات اوراب ، ديمشق ، الطبع" في جريمة العدوان" الدكتورة فيوليت داغر ،      ).1999( يوغسالفيا السابقة   
 .25، ص 

  . 363إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-4
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وإذا آ&��( ه�67 ا������L -������ ا ه����  &���0����w إf أ�'�&  =�� ا�����م ��C أ���Q أ����اع                   

>���5	Mم ا��Mا� �(  &ً+�G� ،وان
� ا�
>�U -&درة ��� �4ب  ا��7ه@ ا�7ي <�@ /ا���L ا

��ة��� ������، )��@ إن ه��67 ا����Gرة ���C +���ر ا����وان -�� =	���ن ه��/ ا داة    1ا)��� ا���ا-��\ و)*&

                  &�'���ى �Mدو��� ا��� ������ C�X /�0 ا�
��ب ?M3ة ا���و��U&ل ذ��] %��ب    . ا��"���3 و ا��%�

         C��( &�� ة��M*�5&ن �0/ ا��� ����ا���وان ا��Laا"��/    ، وه��  31/07/1993 إ���  25ا >&م ا����3 

����� =G*�� ا�
3&)&ت �0 آ&ن إ��&ء ا��5&)@ و ا��7ا"Z ه�� ا ���Lب ا��7ي                   !Lا H���ا�7ي أ.�9 

وا�'& ، وه� �& أآ6 ر"�t ا��زراء ��7اك ا�7ي أ��C أ�&م �#�5 ا�?&ر<��        � CS� @�"ا�Lإ HM��=ا

���� ���5&ن    وا �C ا�M&)��� ��	�3��5 ا��Laا"��/ أن ا������0 ا��Laا"���� أ.         )7>*�� ،  ���21000- 

  .2 +&روخ �2ل ه7ا ا��وان��01000& أ.��( ا�Q&"�ات ا�Laا"���� 

             �5�L �G�� ����إذن أن ،  1967آ�& ا=�َ\ أ��Lب إ��&ء ا��5&)@ �0/ ا���وان ا��Laا"��/ 

 إ�Lا"�@ - )07�Q&رات ��G 0/ ا���&ه�ة د���ت ��;�! د0&��&ت ا���3	�>�                1967 <�ان   05/  

�G�� .د&�M�أت )�'&<�� <��5ب       ا( /Mه/ ا و�� ا� �G� أن ��� أي –%��$ أ�'�&   " ����&ب " ًا 

    . 3 .&"�ات ��G>� =��م )�7] & ر+ت رادارا='–إ�Lا"�@ 

  

  

  

  

  

                                                           
 لذلك وبسب خطورة هذه الوسيلة وفداحة الخسائر واآلثار الناجمة عنها فقد حظيت بنقاش طويل إثناء فتـرة الـصياغتها بـسبب                    -1

 الدمار الشامل ضمن صور المختلفة الستخدام       الخالف حول ضرورة النص على األسلحة الذرية والبكتو بولوجية والكيميائية وأسلحة          
القوة ، إال أنه اكتفى أخيرا بعبارة أية أسلحة ألنها تعني عن التعداد حيث أن تقرير العدوان ال يتفق بالضرورة على نوعية وطبيعـة                        

   . السالح
  .364إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د -2
3- Kenneth yuanK " Hostilities in the Middle East" Egyptian journal of 

international lawK26K1970Kpp88-89.  
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V�#U#ً : *  ا��W#ر �,�.ا$j و ا��.ا

               /�Mوان ، وا�أX&رت إ�� ه67 ا�
&�� ا�*��ة ا� �U�&U�C ا��&دة ا� �U�&U�C -��ار =��>�Z ا���

 ���4ب %�G&ر ����� ���ا�� دو��� ���& أو ���� ���Lا%�'& ��C :»      @���- C -����@ ا���وان ا����Mت ��  

و�� أ��ى � �
   .1»ا���ات ا���3

                   �%&G�= ر ��0| ، دون أن&G�% د��#� C� ��&
 أ���&ل  H  و>�0�M �0@ ا��وان 0/ ه67 ا�

و�� ، ا���5&ء أو ا��Sا.� �و�� أ      . �3	�>� أ��ى � �
���ى  وا�
G&ر ه� =�Q>9 ا���ات ا���3

 �

	! ا�M&م 0/ ا���ل إ��H وا�?�وج �H5 ، و�0@ ا�
G&ر ��� ه7ا ا�5Mا�#'&ت ، وا� \��> C�

               C�� ة ، و>�5&ل��+&

�م ا�و�� ا��
&+�ة �C ��&ر��L ��L&د='& ���� ا����5&ء أو ا���Sا.� ا��<

  .  2L2�M'& اa-����� وه� ا�V�3 ا�7ي <�� ��M�< H�C أ��&ل ا��وان

      &�Mف ا����� 
��G&ر، وه���& ا�
��G&ر ا�����3/     و-���� C�<�����= C�����@ ا���و�/ و<���د ����

/(�
  .وا�
G&ر ا�

 أ�& ا�
G&ر ا���3/ ، آ&ن >�U@ و���L )&�}� ا�*�&��� �B� �<�3Mاع �C .�>9 إ<��اءات             

 ، &'5� Z�4دو�� ا ���G= f �QI&4@ إ�� % ا�
�ب ،   &'���Q= �Q<�X�C -�@ دو�� -�>� 

و<�د إ�2ن %�ب )�C ا�C�0�Q ا��5M&ز��C ، آ�& ا�M< f H! إf 0/ ��ا<'� وا�
G&ر B�M3< fم 

  .ا�و�� ا��
&+�ة �0| وL*5'& دون ا�ول ا ��ى 

                         C��( �5\ ا���ا+�2ت� C�(ر&�
Mا��  أ�& ا�
G&ر ا�
�)/ 0'� إ<��اء >���w�M��( C&6 أ%�

    aط ه��7ا ا&��
<���اء )���)��� ا�����`  ا��
��� ا����&م و��L&%@ ا����و ���Lاًء )&�����ل أو ا�?���وج ، و>


� ه�7ا ا�
�G&ر =��C�.��X �0 أ%�ه�&              G�� ط�MS�<ر ، و&G�
و�4| ا�C*3 ا�Z�&?= /M ه7ا ا�

 /�	X ��qو ا /��4�� :  

 >�MSط ا�*�&��� أي أن =5*67 -�ة آ&��0 -&درة ��� ��5\ ا��Mا-�H         ا��.J.	!  أ�& ا��Sط        

  .وا�5*&ذ �3&%@ ا��و 

                                                           
 وهنا البد من اإلشارة إلى أنه عند صياغة تعريف العدوان كانت هناك أراء تعتبر أن الحصار البحري  ال يشكل عدواناً بـسبب                        -1

لعدوان ، والشك في أن ما اتجهت إليه اللجنـة كـان   طبيعته المحدودة ، إال أن هذا الرأي لم تأخذ به اللجنة الخاصة بوضع تعريف ل             
  .هو القرار الصائب بسبب خطورة الحصار البحري بكافة أشكاله وصوره 

 .47على عبد القادر القهوجي  ، مرجع سابق ، ص . د -2
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>�G���&0        Cد   ا�X:,!ا��Sط   أ�&        <&
)H ه� إ�2ن %�$ أن ا�
G&ر f >*�ض ��� ا��

H( u�( إذا f1، إ.     

��� ا�
G&ر ا��
�ي �:&ر ه&�� أ)�زه&       V=�M<ة ، : و�+&
>�5\ اG=f&ل )&��5&.9 ا��

��C =�-��\ ا����)�&ت                   2ًw�0 ،ر&G�

&ول ��ق ا�= /Mا� C*3ا� ���و>�=V ا��y3و��� ا�#Bا"�� 

&�( @�
9 ا�*&( ��L&5ه& ا���L�4| ا�3*��5 أو أ �(���  .   0/ ذ�] 

 إ4&�0 إ�� ا��5��C ا� C��(&3�C ا�
G&ر >�<� ���ع ���� ��C ا�
�G&ر وه�� ا�
�G&ر                

ا��?�M| ، وه7ا ا��5ع �C ا�
G&ر >#�\ )�C ا�
�G&ر ا����3/ وا�
�G&ر ا�
�)�/  G�% ��'0&ر        

)��ٌ/  ن ا�
;��� ����L f/ �;���ًا ����م و<���د %&���� ا�
���ب ، وt��*� /��0 ا��-��( G��% H����0&رًا %� 

��� C*L ا�و�� ا��
&+�ة ، وإ��& >C*L @�S ا�ول ا ��ى |�0 �GM�<2 .  

وا��� )���5 أ�B�#< H رد @e ��:!>�ى ا ML&ذ � &ً(�% ��M�< أن PG< f ر&G
 أن ا�

   /(�
��� ا�و�� ا�M/ ُ%�+�ت )
�>ً& أن =�#n إ�� ا��Qق ا�����3 �*�]     . ا��وان ا� V#< &وإ��


��G&ر، أي )����ل أ���� V��#< f أن >�����M ا�
��G&ر ا��
���ي %&���� ���4ورة =#���B ا���0&ع   ه��7ا ا�

/��Sوا���� ،                   . ا��أ�& �� %ث ا�'#�م 2ً��0 ���� C*�L ا�و��� ا��
&+��ة 0'�5& =	��ن ا�
��ب 

                   ����و�	�C رد  ... وه7ا >�5/ =�ا�0 %&��� ا���wورة ا�B��#= /�M رد ا���وان )
��ب ���Sو�� د0&

>���    ا���وان f >���5/ ا����M&دي Mو���� ا���
��9 ا�'#���م ���� إ-����! ا�< f 7ا�� ، /��S0&ع ا��� �0/ ا���

                                                           
   .366إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص.  د -1
 ، وما تبعها من إجراءات  أمريكيـة         1962زمة الصواريخ الكوبية عام      وهذا النوع المختلط من الحصار هو ما تم إتباعه في أ            -2

 حيث أدت إنباء وصول  شاحنات عسكرية سوفياتية إلى          1962لمحاصرة سواحل كوبا ، وتعود تفاصيل هذه القضية إلى صيف عام            
تحدة لفرض حصار من طرف واحـد  كوبا مصحوبة بعدد كبير من الفنيين و العسكريين إلى مطالبات واسعة النطاق في الواليات الم            

ضد كوبا ، وهو ما حدث بالفعل عندما قامت الواليات المتحدة بإغالق موانئها في وجه السفن التي تحمل أسلحة إلى كوبـا ، كمـا                         
 بالتجارة الكوبية بأي طريقة كانـت ، وعنـدما اكتـشفت            لحظرت على جميع السفن المسجلة في الواليات المتحدة األمريكية التعام         

 ميل بحري وبناء موقع لصواريخ ذات مـدى         1000طائرة االستطالع األمريكية لوجود منشات وصواريخ متوسطة المدى ابعد من           
 عـدة   1962 أكتـوبر    22 ميل بحري في كوبا تحولت القضية إلى أزمة حادة ، حيث اتخذ الرئيس جون كيندي مـساء                   2000ابعد  

 –يع المعدات الحربية الهجومية المرسلة إلى كوبا حيـث أن جميـع الـسفن    فرض حجز مشدد على جم( خطوات تصعيدية أبرزها  
  ). ستعيدها سفن البحرية األمريكية إذا وجدت أنها تنقل أسلحة هجومية إلى كوبا–ومهما كانت جنسيتها 

ا وحدها رغـم أن      سفن دول الغير وخاصة سفن االتحاد السوفياتي وليس سفن كوب          –وبذلك فقد شمل الحصار البحري بهذا األسلوب        
الحصار كان ظاهره حصار سلمي بسبب عدم إعالن الحرب بين الطرفين وفي مطلق األحوال فقد انتهت األزمة الكوبيـة بموافقـة                     

 .       على تفكيك الصواريخ الموجودة في كوبا وإعادتها إلى االتحاد السوفياتي1962 أكتوبر 28االتحاد السوفياتي 
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ول أ��ى    � ��(&= C*L ���و�	C -�ار =��>�Z ا���وان ا��G&در ��C ا�#����� ا��&��� ا����M               . و

وا�ً&� H=ذا   .   1ا�
G&ر 0/ %

      Z���M?�( ر&G��
 و����� ا������م ���0 %���م ا����&��ن ا���و�/ ا���&+��� )���Gرة ������Q ا�

ء آ&ن ���Lً& أو %�)�ً& ، وه7ا �& =#�� )��ار =��>Z ا��وان ��L& أن ه7ا ا���ار آ&ن أ��ا��L Hا

 آ���L [�7اء =��( )���2ن                (( - ا���M أن    ��= &�'���ا �0&ل ا�9��Q5= /M +�*� ا����@ ا���وا�/ 

  2))ا�
�ب أو )و�'& 

  

   ا�A� أو ا��A� أو ا�(.	,% ا�P.ات ا���,�� �!ا�0(.م : ً#را@;

  

      &Xأ        /Mوان ، ا�رت إ�� ه67 ا�
&�� ا�*��ة ا��ا)�� �C ا��&دة ا� �U�&U�C -�ار =��>Z ا��

و�� ��& )�'&<��� ا����ات ا����3
� ا���>�� أو         «: ا���Mت �C -��@ ا��وان   � �
 -�&م ا���ات ا���3

  .3»ا��
�>� أو ا�#�>� أو ا C���QL ا�M#&ر>�C ا��
�ي أو ا�#�ي �و�� أ��ى 

ا�
&�� �f&% Cت ا��وان =�0�M 0/ +��رة ��& إذا ه&<��� ا����ات ا����3
�                  أي أن ه67          

 ا���ات ا���>� أو ا��
�>� أو ا�#�>� �و��� أ���ى ، أو          – )�>� آ&�( أو )
�>� أو <�>�        –�و��  

����        . إذا ه&<��� ا �L&.�@ ا��
�>�� أو ا�#�>�� ���M] ا�و���        ���&
و>��\ ��0@ ا���وان �0/ ه�67 ا�

  � �
و�� أ��ى 0/ أي �	&ن =�< �L ، H�0اء إن آ&�) 0/ دو�� :&�n�( �Uذن �5'�& ،    ا���ات ا���3

�0ذا ��4)� =��] ا����ات وه�/ ��<��دة دا��@ إ-���! دو��� أ���ى =�0��M =��]             .أو 0/ أ�&�/ ا��
&ر   

                                                           
 . 55 مرجع سابق ، ص عبد الرحيم صدقي  ،.  د-1
وقد عرف القانون الدولي التقليدي صراع بين مدرستين وذلك فيما يتعلق بمدى أهمية االلتزام بإعالن بدء الحرب وهما المدرسة                    -2

  .الموضوعية والمدرسة الشكلية
ابه على قيام مفهوم    حيث يرى أنصار المدرسة الموضوعية أن اإلعالن الحرب هو إجراء شكلي غير ضروري ، بحيث ال يؤثر غي                 

  .الحرب في القانون الدولي العام 
  .وأما أنصار المدرسة الشخصية فقد تمسك بان الحرب هي حالة شكلية تستلزم إعالن بدء الحرب كشرط ضروري والزم  

  : الفقرة الرابعة من قرار تعريف العدوان على الموقع3 أنظر المادة -3
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  
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وا�ً& �0/                       �� 2ً��0 �
ا�
&�� أ>w& ، آ�& =�0�M ا�
&�� ا و��� ، و>����M ��4ب ه�67 ا����ات ا����3

&�� C�M�&
  .  1ا�

         C���� &ً������ و=?����M| ه����G���( 67رة ا�'#����م ا���G���5ص ���'���& )���&�*��ة ا و����� ، و=����


�>� 0/ . ا���G?M %&ول ا�Z<��M إ)�از6 ( ��(�% \Q- ��� \�< 0&�'#�م 0/ ه67 ا��Gرة -

  . 2أ�&�/ ا��
&ر

اء ا��7ي >��\         M�fا ��� �GM�< f !<�#Mق ا�&Q� ه67 ا�*��ة ، أن �I&�+ /0 �%2وا��  

     @�S���� ��M�< &وإ���� ، V3��
����� ا�����ات ا�����3
� ا��
�>��� أو ا���>��� أو ا�#�>��� �و���� أ����ى 0

اء ا�7ي >�\ ��� ا L&.�@ ا�M#&ر>� ا��
�>� و ا�#�>��  >�� دو��� ، وذ��] )�V�3 أه���� و              M�fا

اء ��� �U@ ه67 ا L&.�@ ا�M#&ر>� و�& =� H�U�C :�وة و-��        M�fا ���� ��Qرة اq:&ر ا�5&<�� 

  &'M3< f �<د&GM-دي ا��7ي                     نا&G�M-fس ا&�L ا @	S�= و��� )�@ إ�'�& �0/ )��` ا %��&ن -��� &'( 

���H )�` ا�ول �M�=3.   

  

�9#k#ً : ى�kدو�� أ '�,aة �! إ��  ا�2;�#ل ا�P.ات ا���,�� ا���.ا

  

ن  أX&رت إ�� ه67 ا�
&�� �� ا�*��ة ا�?&� �3�C ا��&دة ا� �U�&U�C -��ار =��>�Z ا���وا                     

 -�ا='��& ا�����3
� دا���@ إ-����! دو���� ل-���&م دو���� ���& )&��M��L&«، وا��M/ ا�����Mت ���C -����@ ا����وان  

 <���'& اf=*&ق أو =� �5< /Mوط ا��S\ ا��رض &�M< H>و ��� �*�wو�� ا��أ��ى )��ا��0 ا�

  .4»��<�ده& 0/ اa-��! ا��7آ�ر إ�� �& )� �'&>� اf=*&ق 

و�� �& ��� إ-���! دو��� أ���ى أ��� ��	�       ، C��H�0 [X f & أن و<�د        � �
 ا���ات ا���3

�C ه�7ا ا���4&ء ��&دة          ���< $�% ، !��-aو�� +&%�� ا��ً& إذا آ&ن )�4&ء ا��X ن و<�دًا�	و>
                                                           

  . 47على عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1
   .208عبد اهللا سليمان سليمان ، مرجع سابق ، .   د-2
  .374إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص . د -3
  :  أنظر نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة على الموقع-4

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  
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                    9�*M���5 ا���Bة ا�����H <��� ا�و��� ا ���ى ، و ا��� د اa-���! ا��7ي >�<��
�C ��2ل ا=*�&ق >

  <ون ��ا���0   ���'& )�C ا�n0 ، C�0�Qي =��( &'��� !��< /Mا� ��Q50/ ا�� \�L�= أو  ��&-aة ا��

اءM�  .ا�و�� +&%�� اa-��! ا���M ه7ا ا��U�( \4&)� ا

              ����&	��( 9���M< &���0 [وذ� ��L&L ذن اaط ا�X C�اء +�رة ا�?�وج M�f7 ه7ا ا?M<      و-

 &'
  .اa-&�� أو �'�&ت ا���ات و��ع ���'& و.���� =��3

 و��@ ا�3M&ؤل ا�7ي >�Qح �*H3 ه5& ه� ه�@ >�� ا���وان وا-��ً& )�#��د �?&�*�� ��Xوط                

          Z�5ا����ة وا�� ��<Mو��� ا���اf=*&ق ا����م �\ ا�و�� ا���w*� أم أن ا �� >B�M3م أن =���M3@ ا�

 اa-&�� و =�>@ �Xوط اf=*&ق؟<�Mو� \L�M��  

< Z<��Mوان أن ه7ا ا�
�9 )�#�د �?&�*� اf=*&ق ا����م �\ و- ر<P -�ار =��>Z ا��M


�� ، ودو����& %&<��� ��M��Lf&ل أ����&ل ا��Z��5 أو ا�����ة ا�����3
�  ن �#���د �?&�*���    wو���� ا���ا�

                   \�L�Mد='& ، إذا إن ا����&ء وا�&��L ���� &ً
اء +��>�M�
�� >����M اwو��� ا��اf=*&ق ا����م ��\ ا�

    @�- C� Z5��� ل&��MLا �(&U�( �< ��-&*=2� Z�&?و���   ا��ا���ات ا���3
� ا���<�دة ��� إ-���! ا�

        Z�<��Mا� C��  ���&Uا��&دة ا� C� ة����5}/ =*��3 ه67 ا�*��ة 0/ أ.&ر ا�*��ة ا < C	و� ، ��
wا�

  .وا�B�M3= /Mم ��-�ع ا��وان أن =	�ن ا ��&ل ا���=	�� ��� در<� �&��� �C ا�?�Qرة   ،1

            ( 9���M= ى��ه67 ا�*��ة +��)&ت أ ��U=و                ���� ا�#'��  ا��M/ =���] %�9 ا���ا���0 �<
M

�&ء ا����ات ا <����5 �7�5                         M�L9 ا�% [���= /�Mإ-���'�&  ، وا� ����)�&ء أو و<�د ا���ات  ا <����5 

  : ا��ا>� 

��� ���Mف )'& ا�
V�. /0 9 د���ل ا����ات ا <����5                          �X ���	% @	� &ً��. 2ف� f 

��� ا��Q�3 0/ إ�� أرا�4'& ، و�	C ا��S	�� �U=ر 0/ %&�     P�3� و<�د %�ب أه��� أو +�اع �

=�] ا�و��   /*0�U@ ه67 ا�
&�� ه@ >
9  ي دو�� �C .�0/ ا�
�ب ا ه��� أو ا���Gاع ا���&"!                   

ا�'&             ?M�Lو<��د ه�67 ا����ات أو ا أن >V�Q و<�د ا���ات ا <����5 ���� إ-���! دو�H�M ، وه�@ >��

وا��ً& ؟)�Gرة �?&�*� �2=*&ق ا��5;! ��<�ده& �75 ا�� 2ً��ا>� �  

                                                           
  . 374إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص.  د -1
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  ا��أي ا��ا<P أ�H إذا آ&�( ه5&ك %�ب أه���� و=�	�C ا���Uار ��C ا���Q�3ة ���� ر-���                  

�3	�ي %�M )5&ء ��� .�V أي                @��C إ-��! ا�و�� وا��Mف �'! )G*� ا��
&ر)�C ، 0&ن أي =

     �M�< ب ا ه����
وه�� ��& >��M&رض      =�2ً 0/ ا��oSن ا�و�� ا�ا���� ،        �.�ف �C ا .�اف ا�

أ ا2�M�Lل ا��7ي       �� t�< H�  ، &ًوا��� 2ً�� /�&M�&( 6ر&�M�أ %9 =��>� ا����G و>�	C ا�� \�

H�L&5< ا�7ي !	
  . H( \M�M<1 آ@ V�X 0/ ا��M&ر �;&م ا�

  

��� ا�;�وان  : ً#2#د2��  ا��P#م @.QJ اW/ m�/ '�,a7�ف دو�� أk�ى 
ر/:#ب 

  

����ة ا���3&د �L���C ا����&دة ا� ���U�&U���C -���ار =��>��Z ا����وان ،  أ��X&رت إ���� ه��67 ا�
&���� ا�*    

 �L&ح دو�� �& و�4( إ-���'& =
( =�Gف دو�� أ��ى )&ن       «وا�M/ ا���Mت �C -��@ ا��وان      

�H ه67 ا�و�� ا ��ى fر=	&?M3=ب �U�&: دو�� وا�/ 4� @�� «2  .  

ي ��oX @�'3Mن               M���� !�>! ا��M( 9 ه67 ا�*��ة��M=و      @��M3�= f &�5و�� ه�&0 ، Hوا��

                ����ة دو��� ��& ����وان �اء ���� دو��� أ���ى و�	�C =���م )��3&�M�-�ا='& ا���3
� ��&�Xة �2

>� nX &'�nXن ا�و�� ا�M/ =5*7 ا��وان 2ً�0 ، و�� ا-�G�Mت   M�� و��0'5& =� ه67 ا� ، �U�&: دو��

 |�0 !��-aا !<�= ���ة �  . 3ا��3&

        !<م  و=������= ���0 ���<Mو���� ا���
� ا��G���� Hآ��� !����-aا !<ا�w���&( /��5�< f !����-aورة =���

ا�و�� اa-��! آ�H أو )�Hw  آ���Q5 إ�MLا=#�� ����5 ، أو - >��G�M ا ��� ���� �#��د =�3'�@                   

  .ا���ور 0/ ا��Q&رات ، أو ا���ا�� ، أو ا��Qق ا���>� 

                                                           

  .227 -226 ،ص 1968 ، 24، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد" تعريف العدوان" سمعان بطرس فرج اهللا . د1- 
العدوان بأنها فقط المساعدة اإلقليميـة  من النقد الذي يمكن أن يوجه إلى هذه الفقرة هو أنها قد حددت المساعدة التي ترقى لمرتبة               -2

ومما ال شك فيه أن هذه المساعدة رغم أهميتها وخطورتها ليست هي الشكل الوحيـد و الخطيـر للمـساعدة علـى           ... أو الجغرافية 
حة بصورة  ارتكاب جريمة العدوان وإنما توجد إشكال أخرى قد تكون أشد خطورة وأكثر تأثيرا لتسهيل ارتكاب العدوان كتقديم األسل                 

مبالغ بها وال حدود لها إلى المعتدي لمساعدته على استمرار عدوانه حيث يمكن أن نشير هنا إلـى حجـم المـساعدات العـسكرية                        
 .األمريكية المرسلة إلى إسرائيل والتي كانت العامل األبرز في استمرار وتكرار العدوان اإلسرائيلي على الدول العربية 

 . 379 مرجع سابق ، ص إبراهيم الدراجي  ،. د -3
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��� ا��� �0| )@               �GM�< f &5ه !��-aو��� أ<�اءه�& ����ور       ا>�S�� \3M@ ا�#�� آ*�PM ا�

و)'�7ا ا�?��Gص ���QM3\ أن �yآ� )�nن      . ا�Q&"�ات أو ��&ه'& اa-����� ����ور ا��C*3 وا����ا��         

��� ا�#�'�ر>     �<M�� )�&آ &��&Q<�(�   2ق     � ا���)��� ا������Q�f&�( ���	<�� ات ا�"&�Q�� &'%&�3�( 


�@ ا��y3و��    M= &أر�4'& ، آ� C��w<وان أ�( ا�3�M'�2       ا���- /�Mول ا ورو)��� ا� ت& آ�@ ا��

ة إ���� ا�
	����� ا ��>	���� ����wب ا�#�&ه��>���، و آ������M�= [�7 دو���� ا�	�>��(  1 ا�������� �ا����3&

           ����وا�'& �� @�'3�M� �
Mت ا��&<fف ا���G= )
5�& و�4( إ-���'& =���� ا���اق  �<M��

   .2003ا���اق 0/ 

  

  ;W#@#ت ا���,�� أو ا��(Q�9# ا�;�وان @.ا�I2 إر2#ل ا� : #2#ً@;

  

                 /�Mوان وا� أX&رت إ�� ه67 ا�
&�� ا�*��ة ا� ��(&3�C ا��&دة ا� �U�&U�C -�ار =��>�Z ا���

�C ...  إرL&ل �G&)&ت أو <�&�&ت ��3
� أو -�ات ��I �;&��� «: ا���Mت �C -��@ ا��وان 

     62� ، أو ا�MXاك ا�و�� )ور ����س H�0 -�@ دو�� �& أو )�3'& ، %�$ =�&دل ا ��&ل ا���دة أ

« .        &��M�L&( �<'Mا� C�� ا����ة  لآ�& أX&ر إ�2ن ا�#���� ا��&�� )S&ن ز>&دة �0&��� ��أ اf��5M&ع 

=*�/ ا��ول   «: أو ا��ML&�'& 0/ ا��2-�&ت ا�و���� إ��� ه�67 ا�
&��� �0/ ا�*���ة ا��3&د�L ا��M/ =���ل              

       C���3	�>� أو إره&)��� أو =?�>����           )&�BMا�'& )��<V ا��&��ن ا�و�/ )&�5M&ع  H�X ل&��=5;�! أ

ة أو ا���S&رآ� �0'�&              ����&ل أو ا���3&aه67 ا @U� ��� `<�
Mأو ا�....    �QSأ�� ����أو �L	�ت 

���&ل     aه67 ا @U� &ب	ار= �
و آ��7] <��م ���Sوع    .  2»=5;! دا�@ أرا�4'& و =	�ن ��<'� �

  HM5�= 3&��� وا�7ي�aا C�2م و أL  1945 >�����  �28#��5 ا���&��ن ا��و�/ C�5�=     /�0 ا�#�ا"! 4

     ���&3��aا C��2م و أL : ا��#�ء ا�� ا��G&)&ت إذ �� ا���Sوع ��� ا� ��M�< H�C ا�#�ا"! 4

 =Q���L !���;5&ت ا�و���� ���G&)&ت ����3
� ����I&رة ����� إ-����! دو���� أ����ى أو ا����3&ح )���7]  -1«

  H��#S= 5;�! أوMا� .    &( �
ة ������&ت ،  و �L&ح Q�L&ت ا�و�� ��G&)&ت ��3�ام إ-���'& آ�&?ML

                                                           
  .  209عبد اهللا سليمان سليمان  ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 أنظر إعالن الجمعية العامة بشان زيادة فعالية مبدأ االمتناع عن التهديد باستعمال القوة او استعمالها في العالقات الدولية على -2

  :الموقع
 http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  



 44

ة        �أو آ���Q�5 ا�2��Qق ����I&رة ����� إ-����! دو���� أ����ى و آ���7] ا����3&ه�� ا���&���Xة أو ا����3&

  1»ا���I�� �%�5&رة

>�� ه�5&                      Mو�� ا��� و=��S ه67 ا�
&�� إ�� إ%ى +�ر ا��وان ��I ا���&�X، %�$ أن ا�

م  -�ا='��& ا�����3
� )���Gرة ��&���Xة  ?M3��= f   !M��< &ى ، و إ��������دو���� أ �����وا�'& ��� C��X /��0

          �
ا��وان )�ا�QL ا���ة ا���3
� أ>w& ، و�	�G( Cرة  ���I����X&ة )�ا�Q�L ا�#�&��&ت ا����3


�&ء �5'�& ، وه	�7ا ��0ن ا���وان               <�( &�'=&'>�M( ن�����< C<7وا�� &�'��- C�� ����أو ا��G&)&ت ا��

           &���ام ا����ة )&��ا�Q�L ، وه�� ?MLأو ا �X&ا��� ��I      ل&���رة ��C -��&م دو��� ودون أن =�=	�V أ

ا��M*G( Z5'& )&��#�ء إ�� أ��&ل �3	� �<�C ��2ل .��ف :&��$ ، %��M ��� آ�&ن ه�7ا ا���Qف            

�@ �0'��& ا�و����     ��M= /��Mا�*���وض ا� /��Q�< 2حQ��+5&+��� و.����5 ، 0'��� ا� C��� &����	� t����-

 &<�	3���- 7���*5Mا� �����L67 و��?M= $���&: !���;5= آ��� أو�% ���������  )�<�� H� /��*����MM3 وB� و��0/ ز

  .  2و=��>` وإر)&ك دو�� أ<���5

>	*/ ��0�M ه67 ا�
&�� أن =9�Q5 =�] ا��G&)&ت �C إ-��! ا�و�� أو =��  |��0��C إ-���'�&        

و>#��V أن .  ن ���U@ ه��67 ا����G&)&ت P�&G��� @����= f ا�و���� )�� �*G�����X&ة أو  ����I�����X&ة      

م ا��G&)&ت ا���L�= /M'& ا�و��� أو =���@ �
�3&)'& ا����        ?M3=     ى���دو��� أ �4 �
2�0  . ة ا����3

���� ا���Uرة و ا�Q�4fا)&ت ��C -��@ ���ا.5/ =��] ا�و��� دون               \�#S�Mأو ا� CM*ا� ��U= أن /*	<

 �
ام ا���ة ا���3?MLرة . ا�Uا� ��� `<�
M0/ ا� �
�) =�] ا��(&G&ت ا���ة ا���3?MLا C	و�

�= !'�L�= /Mو�� ا�>� 0/ ه67 ا�
&��، أو 0/ إ:&رة ا�*CM و ا�Q4fا)&ت 0&ن ا�M�� ��M3  .  

ة ، =�'ت ا�ول اa.�اف )��<�'& )&f�5M&ع         <����G ا=*&-�&ت دو���  @m /0 ت��

ة و=S#�\ ا��G&)&ت ا���3
� 0/ إ-���! دو��� أ���ى ، أو �0/ =5;��! =��] ا���G&)&ت                 ��C ا��3&

 BIو إ-��! دو�� أ��ى �C =�] ا���&ه�ات      G�( &'���-إ �������دة )��C رو��L& و    ا���&ه�ة ا�� : 

   �5L &ا���M�1920              ��=y�� 6��-و آ��7] ا���و=�آ��ل ا��7ي ا ، RIGA    /�0 30     �5�L 1922 �ذار ، 

                                                           
  : من اإلنسانية على الموقعأ أنظر مشروع تقنين الجرائم ضد سالم و -1

http://www.thefreesyria.org/f-s/h-q-2202.htm 

  . 386إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د -2
 .50على عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص.  د -3
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 �5L د&(� �L ق&U�� [�71937وآ .  C� ��-وان ، ا��� ا��<
و- أدر<( ��&هة �5ن %�ل =

0/ ا��&دة إذ <&ء .  ، =�] ا�0�GM&ت C�4 �*'�م ا��وان  1933 =��ز �5L    3 دو�� 0/    12-�@  

 ا�و��� >� ا������� ����G&)&ت      « �5'& ��� ا�� ���M�< H��C��4 C إ���&ل ا���وان               5 ا�*��ة   2�� 

     Z�	و��� ا���� إ-���'& �}�ض BIو إ-��! دو�� أ��ى ، أو أن =�0` =��] ا� !;5= /Mا� �
ا���3

                     ، &�'��� ا������� وا�
�&>�� �'�& أو �0/ ا=?�&ذ اa<��اءات ا�	*���� )&���w&ء �< !<�= C�   V��. \��


�� �5'& ذ�] wو�� ا�   .1»ا�

  ��=y��� 2ل���ا%��ً& �M-�3] ا��	ا�� )� ��0/ ) )��&ن أ��>	�&ن (و-����� m��$.9� �5��L ����ا���7ي 

ات   1931�إ�� ��X 7?M= �+&5	2ً �5;��ً&   «:، ا���Mت C�4 H�0 أ��&ل ا��وان � ا�و�� �3&

���� ����w&ء ���� =��]     دا�@ إ-���'& �}�ض BIو إ-��! أ��، أو أ�'& =�0` ا=?&ذ اa<�اءات ا�	*         

  .»ا��5&+�

          /�0 ������ ا���&هة ا�M/ أ-�ه& �y=�� ا�ول ا ��>	�� ا��7ي  &ً;*
و-�( آ������& =

�8�����سإ @��. �5��L 1936      ت&(&Gو���� إ���� ا�����'& ا����= /��Mا�������&ت ا� H���>��( ت����M� ، ا

                و�0/  . وان ا��5;�� ا�M/ =�5;! �0/ إ-���'�& �}��ض B�Iو إ-���! دو��� أ���ى ، C��4 �*'��م ا���

�0/ ��5ن ��&م              ���2ل ا��y=�� ا�و�/ %�ل ا��
&آ�&ت ا��3	�>� �	�&ر �#��/ ا�
�ب ا�7ي 

�'& ا�و��� ����G&)&ت                   1945��= /�Mات ا��م ا���U@ ا ��>	/ ا-�Mا%ً& >��w/ )�د��&ج ا���3&- ،

ة �0/   و=��( آ@ �C )���*�& و ا�*���C إ�� �y=�� ا ��! ا��        . ا���3
� ، C�4 �*'�م ا��وان    �
M

����    �L&ن �0ا�3�3	  �
�'& ا�و�� إ�� ا��G&)&ت ا���3�= /Mات ا�� )���Mح أدر<( H�0 ا��3&

>� ���M��C   «:إ-���'& أو ��� إ-��! دو�� أ��ى C�4 �*'��م ا���وان ، و<�&ء  /�0����Mح )���*��&           

                  /�0 @��Mو وآ��7] ا�B�{اض ا���I  �
ات ا�G���� P5��= /�M&)&ت ا����3� أ��&ل ا��وان ا���3&


� ، ا���5د، ا�����o، أو أي X/ء ��� �C أ�X	&ل         �L ا ��w
M( ، ى��و�� أا�ySون ا�ا���� �

 �
�3� �(&G�ات  ي �  .   2»ا��3&

                                                           
 ، ص 2002، دار المطبوعات الجامعية ، اإلسكندرية، "ية عن الجريمة الدوليةمسؤولية الفرد الجنائ" عباس هشام السعدي .   د-1

59 . 
  .  63 -60عباس هشام السعدي ، نفس المرجع، ص.  د -2
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                C�� ����&;� ���I وا����ات �
��&ت ا����3&�#�� !�>! ا���= ��M�< �M% ه5& إ�� أن ��Xأ

 C�.�X �0�= C�   : -��@ ا��وان 20)

>�� ، 2�0                :ا�X�ط ا=ول              Mو��� ا��� أن =	�ن ا���G&)&ت و<�&��&ت ������ ��C -��@ ا�

>	*��/ أن =9���Q5 =���] ا����G&)&ت ���C إ-����! ا�و���� ���& أو أن =���� )'��& ������ل )�n'��& أي ا�و���� ه��/  

ا�������o3 ، وإ����& >#��V أن =	���ن ا�و���� ه��/ ا���M/ أرM���L'! وه��! >������ن �
�� &'(&3�����X&ة ، أو  

وأن =	�ن ا�و�� را���4 ��S�� C&ط ه�67 ا�#�&��&ت )�&���ل أ�'�&         �
 ��I 9<�Q( &'(&3���X&ة ،      

ة�*M3�1       @�U� ة�<�ة ه5& - =n�7 +��ر �ة ���ML2ار )S5&.'! ، وا��3&�، و =�م �'! ا��3&

ود ا�و��� =��م �0'& % C� أرا�4'& أو )&���ب ��� �<�	3� �ا��3&ح �'67 ا��5&+� )�-&�� -�ا

ر>V ا��5&+��� وا��ا%��� �0'��  ��M(    C<ر&S��M3� &"� �'��67 ا��5&+��� ، أو�وا���7 �
���L ل ا&��Lوإر ، &

ر>V =�] ا��5&+�M� C�<�	3� .  

              !$#Vط ا��Xرة                 :وا���Q?و ا� ��ا�#�3& C�� ر�- ���� 0'� أن =	�ن ا ��&ل ا���=	��� 


�$ =�&دل  )��� +�ر ا��وان ا���G5ص ���'& �0/ ا�*���ات ا��3&)�� ، و����&ر ا�#�3&�� ه�5&        (

�M�<                  &'�2�M�Lأو ا ������-aا ��2�L ض���M0 ، و������� ��L&دة ا� �:y�= ل&������ آ�ن ه67 ا  

 �Q?�� /L&�3ا� .  

اء                    �M�fا CS� ���&;5ا� ��I وا���ات �
 �C اXa&رة إ�� أن ا�#�&�&ت ا���3(f &5وه  

ة 0/ ا��2-&ت ا�و��� <��� دو�� أ��ى ��3( )&�;&ه�ة ا�# P�3ا��:  

ر ا%M	&آ�&ت و-��( �0/                             G�� �
  ��0@ ا�
��ب ا��&����� ا و��� آ&��( ا��5;��&ت ا����3

='& ا��f>��&ت ���ا������&ن، آ&�
&د:��� ا���M/ و-���( )��S��� V�3&ط ا��5;���&ت ا�����3
� ا�M�;� /��M'��& وأ


ة ا ��>	�� دا�@ %ود ا��	�3]      Mد ا���0�3&=/ =���4(         . ا��&
=f0/ ا ��*Sرة ا����Uا� V��و

��&ل     &�Lول ا��#�&ورة ،      رو���� �C ا��ا��وان � P�3�C -�@ �5;�&ت ا�
�اس ا���` ا��

4 1922و�C ذ�] أ>w& �& آ&�( =��م )H ا��5;�&ت ا���3
� ا�M/ =��@ دا�@ )�}&ر>& 0/ �&م  

                                                           
  .209عبد اهللا سليمان سليمان ، مرجع سابق، ص . د -1
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    &�023I�<&��& و�م            . ا����&ن ورو&�- /Mا�}&رات ا� V�3( Cا���3د>� و ا��� C�( ب�
آ�& -&�( ا�

ة �C3% &'(H اaدر>3�&- Cا��� C� 7ة?M� �<ا���3د 4 /1 .  

ة �����0 إ:�� ا��S	�ى ا��M/ أ:&ر='��&                  �
M! ا����م ا &��- V����  وا��M�Lت ه�67 ا���&ر�L&ت 

�&م        C� ة�M*ا����&��� 0/ ا� ���	
�&م  1946ا� �M% 1951    ��5#� @�	S�M( ة�
M! ا���ا  )�&- ،


��9 0/ ه67 ا�S	�ى ، %�$ ��G( ا��#�5 إ�� أن          M��     !<��M( ا���023& -�&�I�<أ��&��& و)�}&ر>�& و

��� ا�
ود ا����&��� و=ر>�'! ، آ�& -&��( أ��&���& )�-&���            &�023I�< إ�� C��ار ا��&د�U�� ت&����

��3	�ات =w! ا�C�o>2 ا�����&���C و-��( �'�! ا����ن ا��L&�3/ وا���3	�ي )'�ف ا����دة إ���                   

   ��023��Iود ا�����
   ا������&ن ����ة :&����� ����� ا���<'= @��U�= ل&����، وا�����Mت ا��#���5 أن ه��67 ا 

��&م       . �2�ML2ل ا�L&�3/ وا�	�&ل اa-���/ �����&ن   �����< C�� �S�� \�L&M1954و�0/ ا�  )���= 

 f&����=<�ا �����	&ر<����         %�وز>���  V���&. $���% ، وراس )��S	�ى إ���� �#���t ا ��� C���C ه��5

�3! و ا ��C ا��و���C ، وأن      <�ا=��& f� C�t�# ا �C ا=?&ذ ا�?��Qات ا�����L&5 ���5\ ���ق ا��              

                  /�Mوراس ا�>�5\ أ��&ل ا��وان ا�M/ =��ض �'& )2د 6�C -�@ )�` ا��5&+� ا��&د�� C��C ه�5

                ���M����� ه�67 ا��5&+�� وأن =��5\ ا���وان ا��7ي =���Mض ��H )�2د6 ، و-� ا �Q�3�= نn( &'��&.

     �
د ه67 ا����w أن -�&م �#���&ت ��3G( در&G0/ -�ار6 ا� C� ا t�#�  @ دو����دا @���&( 

��4 أ����ى >�����M أ����I &ً(����L �����3ح )��H آ� �����L���C و��L&"@ ا������M% |{w و���� آ&���( ه��67     

  &'=�Q�L )
= \�= f ت&�  .         ا�#�&

                &�'�2�
ة �0/ إM! ا����� ��5( ا�#���� ا��&�( و�;�ًا �?�Qرة �U@ ه67 ا���&رL&ت �0

���� آ�@ دو��� اf��5M&ع ��C =5;��! أو              «:  أ�H 2لا�S'�� ا��9��M )&��2-&ت ا��د>� )�C ا�و      C��M<

  �
 ا��3��M@ ���0ق إ-����! ... =�S#�\ ا��5;���&ت ا����3	�����I �< ا�5;&����� أو ا����G&)&ت ا�����3G���(

ا�و�� أ��ى ، وإن آ&ن ا�و�� ���'& اBM�fام )&f�5M&ع �C =5;�! و=S#�\ أ��&ل ا�
�ب ا ه��� 

='& أو ا�MXfاك ��'& أو ا�&3M�P ��'�& أو  أو أ��&ل اaره&ب �0ق إ-��! ا�ول ا  ���ى أو �3&

                                                           
  . 385إبراهيم الدراجي  ، مرجع سابق ، ص .   د-1
القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة علـى       أنظر إعالن الجمعية العامة لمبادئ       -2

  :الموقع
 http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 
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         @�U� &ب	ار= G�( &'�4�0ق أرا �QS5;�! أ�M( و<�ده& �0ق أرا�4'& أو ا��3&ح C� /4&{Mا�

 أو ا��ML&ل ا���ة <'= ���5�& =�Q5ي �  .1»ه67 ا ��&ل 

  

#ً89#U :�ag/�ا�� �I2ا�;�وان @.ا  

  

ت ا����د ا ���ة �C ا���ن       'X ��M&د ���� ا���= ��-B��C      و-fه�ة ا&m ا��&B= /4ا>

-�@ )�` ا�ول ��CS ا���وان ���� ا��ول ا ���ى ، و ا���=B-�� ه�! Z�<��= V3�% )�=�آ��ل              

   :Z�5>48 ا ول ا��&دة 

   ه� إ�3&ن ��0ع )�&�$ �&دي -1

2- P�3اع ا��B5& 0/ ا�?&رج ���&=@ 0/ ا��إ &��
5#6 إ�& �= !M< قB=ا���   

>H +�� �\ ا .�اف و�! >M! إر H�&L�C -�@ ا�و�� ا��M5< /M/ أ��'& ا���=Bق �-3� t�  

ا�'! و =����>�'! و =��ر>�'! ،       ?M��Lو ا ���-B=ا��� ���5#= �wو����� ��5&ه��آ���& ����0( اf=*&-���� ا�

��� �5= /Mا�  ��-&*=fا C� 0/ ا��&دة ا و��  �-B=ا��� :»��-&*=f9 ه67 ا��Q= اض�I   

1-�?X ق ه� أيB=ا���  :  


��ً& أو 0/ ا�?&رج ، ���M&ل B� /0اع �P�3-)أ(� ، &G�G� 5#<   


�� 9�G�?X !5{/            -)ب(= /0 ��Iا"�� ه� ا����&ل ا��aاك 0/ ا�MX2� /L&L ا H�0ن دا�	<  .

 ��� آ��Uًا <B= �<&د�ة n0&	�( �و >�7ل � 2ً�0 H�C -�@ .�ف 0/ ا�B5اع أو )&L! ه7ا ا��Qف و

 )H ا���&=��ن     ��< &�   \0ذو ا��=V و ا��Z"&m ا���&:�� 0/ ا���ات ا���3
� ��7] ا��Qف أو �& >

!'�.  

 و f >	�ن �C ر�&>& .�ف 0/ ا�B5اع و  f�C ا������C 0/ إ-���! �&�Q�3�� \�4ة .��ف                 -)ج(

  .0/ ا�B5اع
                                                           

  .  385.386إبراهيم الدراجي  ، مرجع سابق، ص .  د -1
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  . و �� t�C أ�0اد ا���ات ا���3
� ��Qف 0/ ا�B5اع-)د(

  . 1»0/ �'�� ر HM*G( ���L�C أ�0اد -�ا='& ا���3
� و�! =�06 دو�� ��3( .�0ً& 0/ ا�B5اع -)6(

  و�Lف ��&�� آ@ �Xط �C ه67 ا��Sوط 

   ا���=Bق ��0ع )�&�$ �&دي :ا�X�ط ا=ول

                      [�X f�0/ ا���&دة ، و HM�Iر �#�M� @=&�< قB=ا ول �0ن ا��� Z�5> و=�آ�ل�( V>��( 

�C ه�7ا ا���Sط ا ول     �?��le soldat de farneأن ��&رة <5ي ار=Bاق أو ا���=Bق  ����= 

�5#6 آ��& > ��4&�M�G�G?&ت أ�4&��0 =���3               = /�Mا�#'� ا� C� &ً��&�، B=���&0ق >�M&�4 را=�ً& 

                     ���&�Q<ا��� ��-B=2ً آ�&ن ا���U��0 ، ب��
��� <�Bء ���5I C&"! ا� @G
 ن)�2وات ا�?�Q، آ�& >

���&م     /�&��Uوا ��0/ آ��&��ن ا���5> C<7���4ن   1970ا���&�M< f���{ل ��0/ أ�&��M��� 150د  &ً������Lر أfو

 u��= �+&� 2وات���ً& 4a&(250&�0 إ�� ��Lر أfدو .  

 و ا��&�$ ا��&دي >C�( B���M�&( P�3 ا���QMع و ا���=Bق �QM��&0ع >5?�ط �0/ ا�#���        

     H���� )G� وع�S� ��ا�#��ش أ ة 0/ أ%<&

�w ، و=�Qع أ�0اد �� ��L&�L ب&�L  /�5>أ

  .ا=*&-�� fه&ي

!$#Vط ا��X>�  ا��:ا��	رك 0/ ا�����&ت ا��3&S< /	�   �=Bق >5#

5ي �
�Mف >5# )�Gرة دا"��� �?��� دو��� أ<����5 )�@                      > H�nق )B=( ا����� C	�< f 

                     ��� V�>��( 6�5#= !M�< &�� دة&���0/ =�5#B�� /�0 6اع �� P�3����C ، و C��	= قB=&ه�� ا����أن 

 C�( H=5وا  أX'� إ�� 2ًU�0 ، �5L آ&�( �ة ا��� �M=6اوح �> C<7ا� C���&Q<ا��� �-B=ا��� C�(

 �5L /�&Uآ� 01976/ آ&��ن ا��% u n i t a�'Xأ �ML f�{0/ أ� .  

G�#Vط ا��Xا�: P�3اع ا��B5ر.� 0/ ا��Mول ا��ى ا�%a &ً5.ا�� t�� قB=ا���   

                                                           
  : استخدامهم و تمويلهم و تدريبهم على الموقع أنظر االتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة و -1

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 
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 وه7ا ا��Sط >*�3 أن أ�0اد ا���ات ا���3
� أو ��ا.5/ أ% ا��ول ا����o#M�< C<7ن إ���                       

>� ��4 ا�5;��&م ا�
��&آ! ���و��< f ، !'M	��C ا����M&ره!  ا��	3���و���� ا��#��&ورة :��! >5;����ن أ����&ل 

�-B=1آ��.  

��� ا���=B-� 0/ آ@ ا��5&ط ا�3&��5 0/ ا���&�! %��$ أ�'�! أداة ����وان                        V�Qداد ا�B<و  

�&L/ ا���n#�= ،\5 إ��H )�` ا�ول آ��ة ردع أو إره&ب 4 ا�ول ا�S= f /M&.�ه& ����'�& ا��3   

���M&د ���� ا���=B-�� ، و���Qرة اq:�&ر ا�5&<���                    fه�ة ا&�m �B= Cا>� ����Mدي ، وآ&GM-fأو ا

اد ا=*&-��� %��ل ه�7ا ا�����4ع             ��a ��+&� ��5#� ة�
M! ا������ ��ت ا�#���� ا��&nSأ� �0 &'5�

� 5�M(  /0/ ا�#���� ا��&�1989)}�� و4\ ا��wا)| ا�	*��� )��ا<'M'& ، %�$ ا�M'( ا���5# �&م 

ام  و=��>@ و=ر>V ا���=B-��    1989 ��&م   44/34-�اره&  ?MLام أو ا�MLا  اf=*&-�� ا�و��� 4

   C<7ا� �-B=9�35 ��0& )�5'& ، وآ�7] -�ر أن ا���M\ ا��*��� )�7] و	اءات ا��>aا=?&ذ آ&�0 ا \� ،

         ������-aا ��ا�23 ��B��Z5 >��/ إ�� ز @��و��� ��& أو   >S&رآ�ن 0/ ا�B5اع ا��P�3 أو 0/ �

             /�Mو��� ا��;&�'& ا��MLري أو -�V �;&م ا�
	! =�< &'�0	V <�>�� و�0& �2=*&-��� ، وأن ���� ا�

 /�<� ���=�\ ا�#�>�� �0ق إ-���'& ��&-�HM وآ�7] �'& ا�
9 0/ =�-�\ ا����)� ��� ر�&>&ه& أو 

  .ا�#��35 ا�C<7 >�=	��ن �U@ ه67 ا�#�ا"! 

  

��� ا�;�وان ا���8(� �! :  ا�V#$! ا�L�ع��  

  

�5&+� ا��آC ا��&دي 0/ <�>�� ا��وان          C� �G5آ� �#�M5ا�0 ا��= C��M< H2%� أ�<  .

�5&+� ا��آC ا��&دي =}���ًا 0/ ا و4&ع ا�?&ر<�� ا�M/ آ&�(           ��M&ره& أ%&( �#�M5ض ا��M*=و

  ����� ���
� �����
��� �����C -���@ ار=	��&ب ا�*���@ ، :��! =}����ت ه��67 ا و��4&ع و+��&رت � ����� ���(

H(&	=2ار.  

                                                           
  .248.-252 ، ص 1990  ، 46،المجلة المصرية للقانون الدولي ،العدد  " المرتزقة والقانون الدولي " غسان الجندي ،.  د -1
 . 718 ، ص محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق.  د -2
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               �<&�
�&( H=اراء ��� ا�
9 ا�7ي >
��H ا��&��ن و>�ر <M�fا @U�= �#�M57ا �0ن ا�	وه 

اء ���� أي ��C ا�
���ق        �M�fا !M�< &�5� 9�
M= وان، و)'7ا ا��*'�م �0ن ا��M5#� 0/ <�>�� ا��

        'M�2�L �<&�%د='& و&�L ���& اa-������ أو ا�2�M�L'&   ا�و�� ا ��L&L ، و��Lf& ا�
9 0/ ا�
*&ظ 

     ����<�> /��0 ���#�M59 ا����
اء ���'��& و ا����3&س )'��& =��M�fا @��U�= /��Mق ا�����
ا���L&�3/ ، 0'��67 ا�

  .ا��وان

��M&ره��& >��2Uن               &( /L&�32ل ا���M�Lfوا �����-aا ��/ ا�23�وأ=��ض ��0& >�/ ��*'� 

0'& ا��وان 'M3< /Mا� �#�M5ا�.  

   


   ا���9e اa7,���� ا
	��اء 	,% : أوً

  

  >�اد )&��23�� اa-������ ا���Q�3ة ا�*����� ���� إ-���! ا�و��� ، أي ��&ر��L دو��� �����5                               

              !���-aه�7ا ا ����وه	�7ا ��0ن   . دا�@ إ-��! ���C %��-'& 0/ ا��3&دة ���� ا �X?&ص وا����M	�&ت 

%&���� ( ���C إ-����! ا�و����  اa���2ل )&���23�� اa-������� >���5/ زوال ا����Q�3ة ا�*������ ����� <��Bء      

  ) .ا2M%fل

 ا����&��ن ا���و�/           ���اa-����! ا�����ي، واa-����! ا��
���ي،   :  وإ-����! ا�و���� >���MS@ و���0ً& ���ا

واa-��! ا�#�ي ، و)&��M3< /�&Mي أن >�\ ا��وان ��� اa-��! ا���ي أو ا��
�ي أو ا�#�ي ، آ�&              

ف ا���3&س )	&��@    >�M3ي أن >	�ن آ��ً& أو <B"�ً& ، )���5 أن ا�     'M�Lاء ا�L &ً��
M� ��M�< وان�

0&����وان   ، V3��
ى ���'��& أو أ���H و-��\ ����� <��Bء ���C إ-���'��& 0��Mو���� ا����� �������-aا ��ا���23

     �5L )<�	ا� ���ف آ&�@ إ-��! دو�� ا�	�>) ا�M/ �4'& (	&��'& �����اق ،  1990ا���ا-/ 'MLا 

دة ��C إ-���!         1967 ا���)�� �&م  ��0& �#! ��� ا��وان ا�Laا"��/ ��� ا�ول      �
 ا-QM&ع أ<Bاء �

، آ���7] أن )  ا����س ا�����Q- –  ��-�S&ع B��Iة  – 5���L&ء –ا�#���fن ( ا���ول ا���)���� ا��#��&ورة   
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�&م         Z�+ /0 5&ن�� ����H5 ا%2Mل �#Bء �C أرا4/ <��5ب         1982ا��وان ا�Laا"��/  !#� 

  . 1"�@��5&ن وا��M&ر 6�� ��Q5�w?= �5\ ���3&دة ا�*���� �Laا

       @M
>� 4! اa-��! ا��Mو�� ا���
��ً& إن -�ر ا�M� ��M�< وان و�C ا����Q/ ا���ل أن ا��

   . 1990 ، -�&م ا���اق )w! ا�	�>( �&م 1981 ، آ��&م إ�Lا"�@ )w! ا�#�fن 2إ��'&

          ا �0/ ا��2-�&ت ا��<> t��� �����-aا ��أ ا�23 �C اXa&رة إ�� أن ا%�Mام ��( f  و����

                أ��w&ء ا�����G    «: ،0*/ إ.&ر ���G ا �! أX&رت ا��&دة ا��&�Xة ��C +�] ا�����G إ��� =�'�

4 أي      م)&%�Mا H��� �;0&
 2L�� أ-&��! <��\ أ�w&ء ا����G وا�2�ML'& ا�L&�3/ ا��&"! ، وا��

وان �&ر</   �
ة أX&رت ا��&دة           . »M! ا���ا  �oق ه�&U�� 4 ا�*���ة   2و0/ إ.&ر  &�Uا��� C��  ق

 )&��M�L&     «إ��  �<'Mا� C���2-�&='! ا�و����  /0 &ً���> �o�'ء ا�&w�ا�'&   لا�5M&ع أ?M�Lا����ة وا 

3»...4 2L�� ا را4/ وا2�MLfل ا�L&�3/  ي دو��  

 �C ا���ا:�9 ا��'��� �0/ ا��2-�&ت ا�و���� ، ��U&ل ذ��]              <  :! أX&رت إ�� ه7ا ا���أ ا��

 2 وآ��7] ا���&دة   1948 أ)�>�@  30ول ا ��>	�� ا���-��� )�M&ر>    z� C��U&ق �5;�� ا�   17ا��&دة  

               ��=yا�� C�رت + /Mا���&دئ ا� C� \(أ ا ول وا��اا�*��ة ا� �U�&U�t*� C ا���U&ق وآ�7] ا���

       tQ3�I/ �0/ أ	0/ ه�53 ، %��$   4 1975ا ول %�ل ا �C وا��M&ون 0/ أورو)& وا�7ي ا���

 ا���3&دة وا��23�� اa-������ �	�@     مBMام ا�ول ا ��w&ء )�&%�Mا   أX&رت �#�@ ه67 ا���ا:�9 إ�� ا�     

م ا��3&س )'& ، وه� ذات ا����5 أX&ر إ��H إ�2ن ا��2-&ت ا��د>� وا��M&ون )�C ا�ول    �دو�� و

        z<ر&M( ة
M! ا����� ��ا�#���� ا��& C�:  وا�7ي H�0 إ�X&رة إ��� أ��H         1970 أآ�M)�   24ا�G&در 

»    �fا V>آ@ دو�� وا ���ا�'& 4 ا��%�ة  ?MLة أو ا���&( <'Mا� C�5M&ع 0/ ا��2-&ت ا�و��� 

  2ً���
اa-�������� أو ا2�M���Lfل ا����L&�3/  ي دو����� أ�����ى ، وإن إ-�����! ا�و����� >#���V أf >	����ن �
                                                           

 . 391إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص.   د-1
 تجدر اإلشارة إلى أن الضم ليس شرطا لقيام حالة العدوان وتحقق المساس بالسالمة اإلقليمية بل أن االحتالل نفسه ليس شـرطا                      - 2

جرد خرق إقليم الدولة وممارسة أي صورة       لقيام حالة العدوان وتحقق المساس بالسالمة اإلقليمية الن المساس بهذه السالمة يتحقق بم            
  .من العدوان حتى ولو تما ذلك لفترة قصيرة 

 وبين الحفاظ على السالمة اإلقليمية واالستقالل السياسي لم يـرد      امن المعروف أن الربط بين استخدام القوة أو التهديد باستخدامه          -3
نسيسكو بناء على اقتراح من استراليا وبهدف تقـديم المزيـد مـن     وإنما أضيفة في مؤتمر سان فرا– دمبارتوناكس  –في مقترحات   

  .  الحماية الى الدول الصغيرة في المجتمع الدولي
  . 392 -391 ، ص 1995، دار النهضة العربية ، " النظرية العامة للحدود الدولية " على إبراهيم ،.-4
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         2ً��
ام ا�����ة ���02ً&  %	��&م ا�����U&ق ،  وأن f >	���ن �?M��Lا C����2M��%2ل ا����3	�ي ا���5&<! 

  .1»... ��ى�2آ3M&ب �V�&> C دو�� أ

  

�$#U#ً : !2#ل ا���eP�2
  ا
	��اء 	,% ا

  

      C��� /L&�32ل ا����M��Lf�3&دة ، %���$ >����� ا���� ����L&L ا��;��&ه� ا  ا2�M��Lfل ا%�����<  

 H0�� �brierlyH�n( :» C��L �';&دة ا�و�� ا�?&ر</ 0/ ��ا<'� ا�ول ا ��ى ، و- ����= 

�2-&='& ا�?& /0 �Q�3= /Mو�� ا�ر<�� )��Bل �C أي =�@ أو أي 4}| �*�وض �C و4\ ا�

 ، وه7ا ا��*'�م >��م ��� :2:� د�&"! اf�GM&ص ا�#&�\  وه� اUoML&ر )��&ر��L           »دو�� أ��ى 

&+&G���M�fت دون   تآ&����0 ا&+&G���M�fا ����L&ر��2ل ���0/ �M���Lfص ا�����&�\ أي ا&G���M�fوا، 

           �M�fه�7ا ا C��4 ة��
 ا�و���  �، أي ��&ر�L صG&ا�?�wع  >� دو�� أ��ى ، وaدارة ا�7ا=�� ا�

'=&+&GM�f&ل��Sاق و ا��{MLfا H>و ��� .  

وه	�7ا ��0&ن ا2�M��Lfل ا���L&�3/ >���5/  %�>��� ا�5;��&م ا���L&�3/ ا����&"! ��0/ ا��G��Mف دون          

               !M�= &��5� 9��
M< و���� /L&�32ل ا��MLfا ���4}�ط �&ر<�� ، و)&�M&�/ 0&ن ا��وان ا��ا-\ 

�� أو ا <'Bة ا���3�LnM ا ��ى �L &'�0اء ��X 9<�. C	@ ��&ص       ا��Q�3ة ��� ا�
	��� ا��&"   

                ����>� ����5 ، أو )�nآ�6 ا�'��o&ت ا�
&آ��� ا��&"��� ���� ا����@ ا��&"��� "&�� ��B� ذو !	
�C ا�


� دو�� أ<���5�G�� @2ا��� .  

 أ�;�� �? �*�M��C ا�
	�! و+��ر وأ�X	&ل �a ��5<&�Mدا                      'S< !�&ا����وف أن ا�� C�0  رة

                �����Sاآ�� و ا���M�Xfر>�� و ا�=&Mآ أ�;�� %	! ا�>���ا.�� وا�'S� $�% ، و��و  yX3ون ا�

أ %	��! ا�*���د ا��9���Q أو %	��!  ���� �����ا��أ���L&�/ وا�#�'���ري وا���	��/ ، وا �;���� ا���M/ =����م 
                                                           

  : أنظر إعالن الجمعية العامة على الموقع-1
http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  

رسـالة  ) "دراسة تاصيلية للجرائم ضد اإلنسانية والسالم وجرائم الحـرب        ( الجرائم الدولية   "محمد عبد المنعم عبد الخالق ،       .   د -2
  .193 -192 ، ص 1989دكتوراه منشورة ، الطبعة األولى ، القاهرة ، 

 تفكك االتحاد السوفياتي إال أن هذه العقيدة هي السائدة في بعـض الـدول حتـى اآلن                  برغم من تراجع المعسكر االشتراكي بعد      -3
 كالصين وكوبا 
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د ا %Bاب ، 0	@ ه67 ا X	&ل ا��&"�� ���Sو           �= ����� ا��&"�� أو �0د>� ا�
Bب ا�
&آ! أو =��م 

                   ���	ُ
د )
�>�� =&��� �X	@ ا��
0/ ا��2-&ت ا�و��� ، %�$ أن �	@ دو�� ����M3 ذات ��L&دة أن =


	��ه& و�G&"� د�MLره& ، و�'& أن =?M&ر .���� ا�5;&م ا��2"! �'�& ، ذ��] أن ا���&��ن              = /Mا�

        �'Mأو =�آ�� ����	
��Q�3&ت   دا��@ ا�و��� ، آ��& M�'< f! )&��2-�&ت )��C ا         &ا�و�/ S( !M'< f	@ ا�

  .ا�ا����

ف إ-����! ا�و����               'M3��< f و������ /L&�32ل ا����M��Lfا ����� وه	��7ا ���0ن ا����وان ا��ا-��\ 

���� ا�5;�&م ا��L&�3/ ا���&"! �0'�& أو =}����6 )�&���ة ، )'�ف                    ��:nMف ا�'M3< &رة ر"���3 إ���G(

2�MLf&( 2ل�ذ�] أن إ ، �<Mو�� ا���اء ��� ا�5M;��&ت  ا�L&�3/  )�+*ل�0ض إرادة ا�M�H ا

 <�ه�ي �
�>� Q�L&ت ه67 ا�و��    ���= ���ا���L&�3 وأ<'Bة ا�
	! دا�@ ا�و�� ، إ��& >�Q5ي 

                       @<��M( و���0/ +5\ -�ارا='& ، و-� >�U�M@ �0/ إ��&دة =5;��! ������ +�5\ ا����ارات �0/ =��] ا�

ا�'&       ا�SM	��� أو ا����w>� �0/ ا�'��o&ت ا��M5?��� ا�
&آ��� ور)��& )�)��&د ه�67                 �M�Lت آ���� وا&�o�'ا� 

 �<Mو�� ا����ً&  وا�� و=����&ت ا��w� 2ً ، أو )& %�ى��= �Uى أآ��n(1 .  

5�& أ.&ح )&�5;&م                  �و�� ا���اق � /L&�32ل ا��MLfا ���ى ا��
M@ ا ��>	/ M��0 ا 

            ��� C�� &ً�*?� ، &'=&3Ly� �����C   ا�L&�3/ و-&م )M*	�] ا�و�� ا���ا-�� وا��w&ء  ، B�#� أو 

)		0 /Mو�� ا� =�آ�V ا���= ��<( �Q�L إ%2ل.  

                  ��M% ، Co��Q< داَم &�� &�'��� /�M��4 ا��*�� &ً��&�Mاه ����< f /	<�� ا @M
و>�و أن ا��

H�  .اqن ��� ا -@ ��� ��Sو

أ����M ا�}��Bو ا ��>	��/ ������اق ا�	 ����U���C ا�	���ارث ا���S��M�� ��L&�3	��� ا���ا-���� )��� أن  


	! �0'�& ا�	�M@ ا����L&�3 ا�5&7�0ة        %�ل  M�= ت&Q�3ا� C� ���/ إ�� �#��&�M>fو ��3#'& ا &'Mدو�

   .  02/ ه67 ا����Q5 أو =�]

              @���0 ��3��< /��Mا��"�����3 ا� �"&��M5ا� وه	��7ا ���0ن ا����3&س )&2�M��Lfل ا���L&�3/ ه��� أ%��

   ���-aا &'M�2��Lو���� و���� >��I !M&����& )�ا�Q��L  ا����وان إ���� =
���'��& ، إذا آ��&ن ا����3&س )���3&دة ا�

                                                           
  . 398إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .   د-1
 ، ص 2007منشورات تموز ، بغداد ، الطبعة األولـى ،        " االحتالل األمريكي للعراق و أنهيار الدولة العراقية        " لطفي حاتم   .   د -2

26 – 27 .  
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   C���و���� ه��/ �� /L&�32ل ا����M��Lf&( رة ا�}&����� �����3&س�G���0ن ا��� ، ���X&ا��� P�3وان ا����ا����

.�>��9 ا����وان ا��������I P�3 ا���&���X وذ���] ���S��= 9��<�. C#�\ ر<��&ل ا����G&)&ت وا���&ر���4  

 !'� �*�M?ا�� !�  .ا���3
� و=�>! أX	&ل ا�

  

��: ا�G�#Vا�L�ع !� ��AAا�� �ae;ا�;�وان  ا� ���  

  

�0&�'�& -� =���3( �0/ أ%�ا:'& ، أي                           n( ن��	أن = V�#< ، �5��� �#�M� C� ��3&ء�� ا�و�� 

و<�د را)C�( �Q ا �0&ل ا�S= /M	@ <�>�� ا��وان وا��M5#� ، وه� �& >��ف )&��2-� ا�����3 ، 

�5&+� ا��آC ا��&دي ، و=��ف )�n'& ا��ا)�Q أو ا          C� $�&Uا� �G5ا ��0&ل    2��1-�وه/ ا�� C��(

Mا�/                 ، ��#�M5ل ا��G�% /�0 V�3ن ا ��0&ل ه�/ ا����	= $��
( ، ��#�M5وان و ا��� ���<�> @	S�= 

 /Mوا� ، �#�M5�4ور>� ��-�ع ا� ��M�= /Mة ه67 ا �0&ل ، وا���: ��M�= �#�M5ى �0ن ا���رة أ&��(

          V�3( �#�M5ا� )�-ن وn( �-2ه67 ا�� )*M�0ذا ا� H� وره& أ:�ًا( ��M�=  ��-2ا�� )*Mى ا���أ�0&ل أ

م -���&م <�>���� ���C ا�5&%����      ���م اآ���M&ل �5&+��� ا����آC ا����&دي و��� /�&��M�&(ا�������3 )�5'���& ، و

  .ا��&����� وه/ �V#< �-2 =��0ه& 0/ <��\ أ��اع ا�#�ا"! 

 أذن =���MSط ا��2-��� ا������M% ����3 >����م ا����آC ا����&دي ��0/ <�>���� ا����وان أن =	���ن             

 �Mا�� �#�M5ا�                    ��#�M� )��-و ��U 0/ ا��3&س )&2�MLل أو 2�L�� ا را�4/ ، أو ��L&دة دو��� ��& -�

ى                �Mو��� ا����4 ا� ��<Mو��� ا���و)V�3 ا �0&ل ا�S�= /�M	@ <�>��� ا���وان ا��G&درة ��C ا�

             |(��= /�Mا� ��Gا�� @�U�= ����35'& ��*& ا�7آ� ، وذ�] 0/ إ.&ر ا��ة +�ر � 7?M< وا�7ي ، &'���

  .�n= ، �#�M5آ�ًا ���35 ا�#�>�� إ�� 0&��'& )�C ا�*�@ و ا

>� )&�7آ� أن ا��&��ن ا�و�/ ا�#5&"/ 0/ �#&ل أ%	&م ا��3&ه�� 0/ ا�#�ا"! ا�و��� ،                      > 

و�C )�5'& <�>�� ا��وان >�3&وي =�&��ً& )��C ا���3&ه�� ا +���� وا������M �0/ آ&��0 ��ا%�@ ه�67                    

                                                           
  نالحظ أن العالقة السببية فكرة فلسفية بتنازعها مذهبان ، مذهب مثالي وأخر مادي األول يقيم العالقة السببية على أنهـا مقولـة     -1

شخصية توجد في الذات المدركة ، وأنها عالقة تنبثق أو تستخلص من العقل المجرد و المنطق وليس من العـالم الخـارجي ،أمـا                        
يرى في العالقة السببية رابطة موضوعية توجد خارج الشعور اإلنساني ، عالقة تربط الظاهر في العالم الخـارجي              المذهب المادي ف  

. 
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 ��M% ، ��w��
Mاد و ا����aا C��� ًء
	����   ا�#���ا"! )��� ���
"f H��( 7ت���& أ���5*���7 ، وه��7ا Mم ا�&���= �


� .�آ�� �&د='&     ��6ر���غ 0/ �&د='&    "fو��� ، ه�7ا  5 و �C ا���ا:�9 واf=*&-�&ت ا�< ، وا��


	�� ا�#5&"��  0/ ا���اد ��� /L&L 5&6 ا�5;&م ا�= &� &w<8 ،7 ، 6أH5� 1.    

  

�,Iا�� !$#Vا�;�وان:  ا� �����   ا��آ� ا��;8.ي �! 

  

 0/ ا��آC ا����5ي ا�#&�V ا�5*3/ 0/ <�>�� ا��وان ، 20 =��م ا�#�>�� )�#�د       G�< 

ر ه67 ا �0&ل �C إرادة 0&��'& و=��=�| )�H ار=�&.�ً& ���5>�&                  G= أن (f م ا��-&"\ ا��&د>� ، إذ&�-

� ، أو ا����G  0&��آC ا����5ي 0/ <�>�� ا��وان ، >�U�M@ �0/ -��&م ه�67 ا��ا)��Q ا����5>�              . وأد)�ً&

           C�	�< $��
ا�5*��3 ، أو ا��2-� ا د)�� ا�M/ =�)| ا �0&ل ا�S= /M	@ <�>�� ا��وان )&�و��� ، )

، أو ه�/ �#����� ��C ا��5&+�� ا�ا�����            2أن >�&ل )�&ن ا�*��@ ا�����Mف ه�� ��M#�� إرادة ا�و���              

  . 3ا���)�.� )&��ا-\ ا��&دي اa<�ا�/ ��و��

         C��� Cه��7ا ا����آ @��U�M<    ����<�#� ا�#��5&"/ ، 2��0 -���&م Gوان ��0/ ا����أرآ��&ن <�>���� ا����

>� ��� ا��وانMو�� ا���  .ا��وان إf إذا =��0 �ى ا�

إذن >C��M أن >	�ن ا���@ ا��وا�/ ار=	L&( V! ا�و�� �4 دو��� أ���ى -� أ=H�M إراد>�ً&                  

 ا��3&س )&�3G�( اء ، أيM�fو)��5 إ�'&ء ا��2-� ا�����3 وا /L&�32ل ا��MLfوا �����-aا ��2

      H��� V-&�<و H��
>� )nن ا��&��ن ا�و�/ ا�5#&"/ >Mو�� ا�����! ا� \� ، &'���ى Mو�� ا�����4 

.  

                                                           
، دار الجامعـة الجديـدة للنـشر ،    )" النظرية العامة للجريمـة الدوليـة      ( المحكمة الجنائية الدولية    " منتصر سعيد حمودة ،   .   د -1

 .  168 ، ص 2006اإلسكندرية ، 
  .122عبد اهللا سليمان سليمان  ، مرجع سابق ، ص . د -2
 . 311 ، ص 2006، دار الهومة ،الجزائر ، " أبحاث في القانون الدولي الجنائي " عبد العزيز العشاوي .   د-3
  .720محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق ، ص . د -4
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                 ���Lدرا ���L&5�( ر&�U= /�Mت ا�&��&	��Xaو ا &<&wه�! ا���  $�
 و-� =���4( �0/ ه��7ا ا���

 ا�#�5&"/ �0/ <�>��� ا���وان :�! )��       ا��آC ا����5ي 0/ <�>�� ا��وان ، 4��M0( إ�� ا���        G

  .ذ�] =��4( إ�� ا�?nQ 0/ <�>�� ا��وان

  

��� ا�;�وان:  ا=ولا�L�ع��  ا��WP ا�(#8)! �! 

  

 ا��5#&"/ �����ً& ا���Gاف إرادة ا�#�&�/ �
�� ار=	�&ب ا�#�>��� ، ��\ ا����!                  G���&( اد�<

 ا�5#&"/ G�0 أرآ&�'& ا��&����� ، و>��ف ا���M( "ا� H�n( إ�� �'#M� 5&+� ا�#�>�� وإرادة�( !��


��9 ه67 ا��5&+�� أو -���'�&        ="1            &�'��#< ��#�M� اث���! إ��� إ%� C�� ��'#Mرادة ا��aأو ه�� ا ،

  &'��� V-&�<2ا��&��ن و           @�U�< /"&�5#ا� Gو���� ��0ن ا������� ا��4aار   ( ، و0/ إ.�&ر ا�#�>��� ا�

 ا�#5&"/ 0/ <�). )&�}�� وا��#�M\ ا�و�/   G7 ا��?M<   !���( /وا� ا���Gوان +�رة ا��>�� ا��

             @U�< Hو ا� &'���ى Mو�� ا����� /L&�32ل ا��MLfوا �����-aا ��ا�23 t�< H0�G= ا�#&�/ )&ن

  .3ا�M'&آً& ���&��ن ا�و�/

 ا�#5&"/ 0/ <�>�� ا��وان ���&ن Gا�� :/�&�M%ا G-و �X&�� G- .  

        ����#Aا�� �W��Pض إرادة ا=#'��(   ا����M*<     ��23ا��� �����اء ��M�f��5/ إ���� ا��< ���
� �����

5 إ���                  M3= )�&إذا آ fرادة آ�7] إaا H#M= ر أن�GM< fو�� ، و�� /L&�32ل ا��MLfوا �����-aا

�5&+� <�>�� ا��وان ، وأه�! ��G�5 �#�>��� ا���وان ا��7ي >�ور �0/                     �0�M( )(&: /5��< !��

       Mا� �#�M5ا�*�@ ه� ا� V	=�< C�% يMا��� ��	9           =*�
اء ���� ا�M�f0/ ا @U�M<و ، H��0 &'��
< /

اء ��� ا�23��           M�fوا /L&�32ل ا��MLfا ���اء M�f0/ ا @U�Mو�/ ا��ا�7ي >
��H ا��&��ن ا�

0'� >�ر أن  ، H��*� زمf /�M% �:nي آMإذا =�-�'& ا��� fن ا���! )'& >���5ً& إ�	< f و ، �����-aا

 أن =
ث ، و(f �#�M5و:'& ا�م %�  .   f >�د إ�� ذهH5 ا%�M&ل 
                                                           

، دار الجامعة الجديدة ،     )" دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية        ( القانون الدولي الجنائي  " محمد عبد المنعم عبد الغني      .   د -1
 . 121 ، ص 2008اإلسكندرية ، 

 . 294محمد عبد المنعم عبد الخالق ، مرجع سابق ، ص . د -2
 . 311عبد العزيز العشاوي ، مرجع سابق ، ص .  د-3
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ي >�n=/            ا��WP ا
��#�!  أ�&         M���&0 ، /5��< ��I ��<�#5&+� ا��( &ً��� ، �M*< �'0ض 


ث              < f 
ث و-< - C	�� ��أ�'& أ ��� �#�M5ا� \-�M< وه� H��0 .     >�5/ ذ��] ا�� ���I H�nMآ�

اء ���� ا��23��       �M�fإ�� ا H( ديy�L H��0 أن C�      و��� ، وه���� /L&�32ل ا���M�Lfوا ������-aا

 ا ���@ ��0/ أH����0 t���< f ذ���] ا�
��9 ، و����� ا���� !I���C ه��7ا ا�����! ، ���0ن    ��M3��< f [�7��� &ً����=

H( �4�<اء وM�ي >��@ ا%�M&ل %وث اM1ا���.  

              Gاط ا�����M��Xى ا وآ&���( <�>���� ا����وان -�� أ:��&رت <��fً آ�����ًا ��0/ ا�*���H %���ل ���


�9 أرآ&ن ا�#�>�� ؟ ا��وا�/M� &ً�زf ًا�G5�   ، و�ى ا��M&ر6 

ي ، أي درا���L ا�'��ف ا���7ي           ��Mاد )����5 ا�����M�fو<���ب ا H���*ا� C��� V���&> ى���< $���% 

ا     ?MLوراء ا C� H���
ام �����ة ا����3
� ه�� أ���                م>��3 إ�� =?M�Lآ�@ ا t���0 ، �
 ا���ة ا���3

   fًد أو��
ي  – ���I����Sوع ، و إ����& >�5}�/ أن ��Mر ه��7ا  – ����� ا���&G��5 أ����= ���0 /�&��M�&(و ، 

>��� إf إذا و<��ت ا�����5       M�� ن���	= f و��������� ا�����5 ، )
���$ أن ا� ���M�< &���=&رًا ذا�����ا����أي 

م ا���ة ، و=U�M@ ه67 ا���5 0/ 0	�ة ا��وان )&��*'�م ا��&���/ �'7ا ا��Sط ?M3� ى  .ا��وا��� �

ا=/ ، آ�&ن ه�5&ك ����&ر أ���  وه�� ا�����&ر ا�����4�/ ،                  و0/ ا���&)@ ه�7ا ا�����&ر ا��7           

  H��� ���-2� f &ً��وان �����&رًا �����4����� C<ر�����ي ��Mاد )����5 ا�����M�fر6 ا&G0` أ������< $���%

/� .����  ه7ا ا����&ر ا����4<
  .)&��5ا>& وا���M>�ات ، وان آ&��ا �?�M*�ن 0 !'5�( &��0/ =

  : ����ة �C هC<7 ا����&ر>Cو�Lف أ=��ض ��0& >�/ �را�L اqراء ا�

  


   ) ا���8 ا�;�وا$��(ا��;�#ر ا�nا/! : أوً

  

>�ى أ�G&ر ه7ا اf=#&6 أن <�>�� ا��وان �� )3�C ا�#��ا"! ا��&د>�� و�	� C��C <��ا"!                         

�5&+���ه& ا��&د>��� ا�����5 &ا�?���o�Q ، )�����5 أ���f H =����م ه��67 ا�#�>���� إf إذا =����0 ���ى ��=	�'��  

   �M= ، و ���ا�>aط ، وه�/  ا�Sوان )&��*'�م ا��&���/ �'7ا ا�U@ ه67 ا���5 اa<�ا��� 0/ 0	�ة ا��

                                                           

 . 149- 148 ، ص 1960 دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،" دروس في القانون الدولي الجنائي" محمد نجيب حسني . د1- 
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 ا�*&�@ و H4�I�C ار=	&ب أ% �;&ه� ا��وان ا��S&ر إ��'& 0/ ا���ار ر-! G- @U�=3314 ،

      9��Q< و�'�7ا ، ��<&Iف وو)&�M&�/ �0ن ار=	&ب أ% ا��5&+� ا�M/ >��م ���'& ا��آC ا��&دي �H ه�

��� ه7 H�*ف ا�  . 6 ا�#�>�� أ�'& �C ا�#�ا"! ا��
دة )&�'

 وه	7ا إن ا���@ ا��وا�/ ا��7ي ار=	��L&( V! ا�و��� �4 دو��� أ���ى >�5}�/ أن =	��ن                         

 ا���3&س )&��23��            G��( اء ، أي�M�fإ�'�&ء ا��2-�� ا������3 وا ���� ���� HM=أ - �<Mو�� ا���ا�

ى    Mو�� ا����� /L&�32ل ا��MLfوا �����-aو�/              ا��! ا�و�� ا�#&���� )�nن ا���&��ن ا�� \� ، &'��� 

    V��-&�<و H����
 ���C اf=*&-��&ت وا���ا:���9 ا�و����� وا�����ف و���w��M&ت ا������w ا����&م >�M3ا����

H���1.  

اء >#��V أن =	���ن �5&����0         ��M�f��0/ <�>���� %���ب ا ���(��Q7ا ���0ن ا�����5 ا�?&+��� ا����	وه

��� �	&VL إ-����� أو ا-G�M&د>� ، و�MS�< fط )�\    ���&��ن ا�و�/ آ�& �� آ&ن ا��وان ��
�Gل   

  .ذ�] =
�9 ا�}�ض ��M&م ا�#�>�� ، وإ��& >	*/ ��0�M ا���5 ا�?&+� وه/ ��� ا��وان 

 و)&�M&�/ �0ن أ�G&ر ه7ا ا�MS< 6&#=f.�ن ���&م <�>�� ا��وان =�ا�0 ��� ا��وان ��ى                   

ف �C أ�0&�'& ا��3&س        'M3= نn( �<Mو�� ا���و���       ا��� /L&�32ل ا���MLfأو ا �����-aا ��23�&(

ى ���'& �0ذا =#�دت =�] ا �0&ل �C ��� ا��وان f =��م <�>�� ا��وانMا���.  

           C�� Hا�#5&"/ )����5 أ�� Gإ:�&ت ا�� �(��G( ، 6&#=fر ه7ا ا&Gأ� ��� آ�& >�	C ا��د 

ي و-�( ا ز��          Mا��� G- <
ام ا����ة ، و�����I C        ا��7�Mر 0/ ��;! ا %�&ن =?M�Lا �5��  و


�� أن =� Z�	�0�M ا >ي 0/ ��ا<'� ه#��م >��\ ���'�& ، إ���         wو�� ا�ا��2"! أن � V�Q�C ا�

��&م ��Lاء �0/                    @	S�( ي�Mا��� ���� �<
= V�Gا�� C�� Hأ�� &��Lf ، وانأن >M! اآSM&ف ��� ا��

  .و-( ا ز�� أو )�ه& 

  

  

  

                                                           
  .435إبراهيم الدراجي  ، مرجع سابق ، ص . د -1



 60

�$#U#ً : !	.J.ا��;�#ر ا��  

  

أ���& أ���G&ر ه��7ا ا�w��0�< !'����0 6&��#=fن ا ���7 )&������&ر ا���7ا=/ ������G)&ت ا���3&)�� ،             

 /�&M�&(و ، �L�3
و)&���w*< !'��0 /�&Mن ���&رًا ���4��ً& >��م ��� ا��-&"\ ا��&د>� ا��
دة ا��

  . >�	C ا5MLf&د إ��'& ���M>� و-�ع ا��وان 

 ا����&ر ا�7ا=/ و=��5/ ����&ر ����4�/     >M*��ن ��� و<�ب ا��ML&دا وهfyء وإن آ&��     

                      H�( 7��n� ا��7ي >�5}�/ أن /� ����wن ا�����&ر ا�����4�<
، إf أ�'! >?�M*�ن �0 !'5�( &��0/ =

  ��� !'5�0�C =��5 ���&رًا >��م ��� 0	�ة ا �5�M< &��0 ، ����L ا���` اq�� ���&رًا ��� >��م 

�����-aة ا�	01.   

1-��PA2=9;�#ر ا   

  

 )'7ا G�<      �0&����ة ، �
ام ا����ة ا����3?M�L&( در&��= /Mه/ ا� �<Mو�� ا��� ا����&ر أن ا�

�
ام ا ول ����ة ا���3?MLf&( 2ه5& ه� .  

 و)��S	 @�Z�&��? – وه	�7ا ���0ن ا��M��Lf&ل ا ول ������ة ���C -���@ دو���� ��4 دو���� أ����ى          

  . �Lف >S	@ ا���@ ا ول ا��&.\ �*�@ ا��وان–����U&ق 

>���ى ا�����` أن �����&ر ا ������L ه��� ��G��5 ه��&م ��0/ آ&f&��% ���0ت ا����وان )�+��*H    و       

       ��<Mو��� ا���ي ، وا�C�( B���M ا���3ك ا��وا�/ ا�����Mف ��C -��@ ا�Mا��� <
M� &ً<��% رًا&���

�/ ، وأ�H إذا 0
�5G& ��� ا���&دة     �S0&ع ا� 51و)�C ا���3ك ا�� 7?M�C -�@ ا�و�� .��ً& �
9 ا�

                                                           
  .436-435 نفس المرجع ، -1
 قد تبنى هذا المعيار لتحديد المعتدي فـي النـزاع          1956 كان مشروع قرار الروسي المقدم إلى لجنة تعرف العدوان الثانية لسنة             -2

ما أشار إلى أن المعتدي في النزاع الدولي هي الدولة البادئة بإتيان فعل من أفعال العدوان التي عددها مـشروع                    المسلح ، وذلك عند   
 حيـث   1971 مجموعة العمل المشكلة من قبل اللجنة الخاصة المكلفة بوضع تعريف للعدوان سنة              عثم وافقت عليه باالجتما   . القرار

  .لة بادئةاعتبرت سلوك عدواناً إذا ارتكب من قبل دو
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 &Uا��� C�                  ل���= &��5�أ ا �����L وذ��] ��� ����و�0/ ا�
�&ل ا��M/       ... «:ق �#�ه& =��5��4 �5ً& 

 P�3� وان�� 2ً

ة �M! ا���ء ا &w�   .1»>	�ن �0'& � �w�C أ

ام                ?M�Lدام ا&� Hأ� $�% C� ������و ���Q5� �;� �'>و t	�< أن ه7ا ا����&ر [X fو 

�&م )&ت  ���I @�0���Sوع           @	S( ا���ة– C��    أ =*�����G      – %��$ ا������ و��& دا��( ه�5&ك -�ا

�0ن ه7ا >�	 &55�C ا���ل ) �Lاء )&��L&"@ ا��3M>� ا��&����� أو ا��3M� ) ��L&�3>� أي �Bاع دو�/  

                 C��ام ا���ة - ��-( اBM�fا�&ت ا�و��� ا�M/ =*�ض ���'& ا��5M&ع ?ML&( در&�= /Mول ا�)nن ا�

    <�3M�&( امBM�fام ا���ة ، وا?ML&ب    ا�	ت )&ر=�X&( � ا�����3 ���5&ز�&ت ، و)&�M&�/ ��0'& =	�ن -

وا�/ >V>�M3 �3&ء�M'& ا��&������ @��.  

            C��� H���  ، H��=&�:��0/ آ�*���� إ C��	و� H���w��� /��0 t���� ��0/ ه��7ا ا������&ر @	Sا���� C��	و� 

ة   ���دول ا�����G)� )�	��&ن C�����= &ً����&I ا����&دئ )&����وان ����G+ً& ��0/ ا�
&���� ا���M/ =	���ن �0'��& 

 2ًw0 ، fًام ا���ة أو?ML&( ه� ا�7ي )&در &'�G� آ@ دو�� أن !�B= $�% ك&�MXfآ� 0/ ا�MS�

                        \��> C�� ���o3أ='& ه�/ ا����C أ�� t��� H��C ا��2زم أن =	��ن ا�و��� ا��M/ أ���5( ا�
��ب و)�

 ا��<
= /0 !L&
ي ا �0&ل ا�M&��� %�$ أن =3�3@ ا�
�ادث ��H� t أه��� ����5 ، 0&��&�@ ا�M�

اء M(&)'& ا	و�� ار=��� ا� Z<��Mا� �;% /Mه� .���� ا �0&ل ا� @( ����L أ ا�� t��.  

  

2- ����,a79;�#ر ا  

  

 )H أن ���&ر ا��وان ه�� ���ق %�ود دو��� ��& ��C -��@ دو��� أ���ى -��Gًا أو                       G�<و 

�C إرادة ا�و�� ا و��  &ً�Iو. ر5 =#&وز %ود ا�� 9�
M< وان��&0 ��.  


د )-� =&��� ، وان              � ��وه� ���&ر واP4 ود-��S( 9ط أن =	�ن %ود ا�ول ا��5M&ز

ه7ا ا����&ر �H أL&س -&���/ )&�5;� إ�� أن إ-��! ا�و�� �C ا��5&+� ا ���L&L ا��	���� ��و��� ،                    

اء ��<'& إ�� ا�و�� 0/ % ذا='& M�  0/ ذا=H ا�< H� ك&'Mي ا�n0.  

                                                           
 .436إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1
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7ا ا����&ر =��ض )ور6 ���5 %�$ و+H�n( Z ���&ر <&� آ�& أن =H����Q �0/                 و�	C ه         

ي ��C ا��M3�M وراء6 آ��Mس واق ��H ، آ��& أن                  �Mا��� C�	�< Hًا %�$ أ��Q� وا)�` ا %�&ن >�

                   اءات ا��
��M@ ار=	&)'�& �4�M�fآ�@ ا /�Q{< f وانا�3�M] )'7ا ا����&ر ���5&6 أن �*'��م ا���

و�� ��L&L ق ا��
  .1لا�

  

   a N#8A/ #9�ار /;��4 ا�;�وان-3

   

            /�&�Mا� ��
 �G( ا��&دة ا� ���&U�C -�ار =��>Z ا��وان ���� ا�5��»  &��M�L&( لا����&دأة 

���� ار=	&)'�& ��� –        2ً���U���� &ً�-&ق   –ا���ة ا���3
� �C -�@ دو�� ��&    &�" =�S	@ )���5 آ&���0 ���

وا��ً& ، وإن ��#�t ا �U���� &��. C&ق أن >?��        � 2ً��إ�� أ�t�� H ه5&ك �& >��ر ا�
	! )nن 

وا��ً& -�� ار=	��V وذ���] ��0/ ���4ء �2)��3&ت أ����ى و:����� ا�����G ، )���& ��0/ ذ���] أن =	���ن         ���

  .»ا�0�GM&ت �
@ ا��
$ أو �M&"#'& ��3( ذات ��Qرة آ&��0 

 �C ا��اP4 أن -�ار =��ف ا��وان <�&ء ���5�Mً& و<'�� �;�� ا و��� إ��� %� آ���� ��0!           

���5ً& )� f���C ذ��] �����&رًا      >n��7 �0/ ا  �M� ام ا ول �����ة?M��L��5 وراء ا�&	ا�����5 ا� �G�5�����M&ر f

      �����L ة ا��	0 ������4��ً& >���م ��–    �
ام ا ول �����ة ا����3?M�Lf– أي ا    ���وآ�&ن ه�7ا ا  

د آ��� �C ا�ول ا�M/ أ>ت ا��ML&د ا���5 ا��وا��� �C -�ار =��>Z ا��وان� �<�= @
�2 .  

  

  

  

                                                           
  . 440نفس المرجع ،  ص  -1
حيث أشار مندوب المكسيك إلى رفض الري القائل بان المادة الثانية تنص على وجود نية العدوان ذلك أن نيـة العـدوان أمـر                         -2

 في التعريف يطبع هذا التعريف بطابع ذاتي هو أمـر ال            غريب عن الميثاق ومخالف لنظام األمن الجماعي الن اشتراط نية العدوان          
التـي  (  إلى أن الدولة   يوأشار المندوب البريطان  ) نية العدوان خديعة  ( كما أشار مندوب قبرص إلى أن       ) يعرفه ميثاق األمم المتحدة     

كمـا أعلـن    ) جود عمل عدواني  على و – كافي   –تستخدم القوة المسلحة أوال  ضد دولة أخرى ترتكب عمال عدوانيا وان هذا لوحده               
 ).من غير الضرورة وضع إشارة صريحة إلى نية العدوان ( المندوب األمريكي إلى انه 
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��� ا�;�وان :   ا�L !$#V�عا��� !� oI5ا�  

  


�� >*��ق آ���Uًا =H�=&���Q �0/ ا���&��ن                         � ���� و># ا�?H=&���Q= nQ �0/ ا���&��ن ا��ا��/ 

�<��  . 1ا�و�/ ، وذ�] أن ا�#�ا"! ا�و���  ه/ 0/ �#��'& <�ا"! 

           0�G��= �5�ي ��M2ل ا�#�&�/ أو ا������إ &ً�����ي ���� ���I ����<�#�&( ا<���&ت  و>��د�( H

م                      ��وث ا��M5#�� و�% H��-�= م���C ذ��]  V=�M< $�
ا���;� وا�
7ر ا�M/ >*�4'& ا��&��ن ، )

�HM و��C وا<��H أن >�M-�'�& وأن >
��ل دون          &QM�Lآ&ن �0/ ا Hأ� C�% /0 ، &':و%����HM دون %

و:'& %.  

ي %وث ا��M5#� و�	H#M= !� C إ��'&              Mآ�7] إذا =�-\ ا��� nQ?9 ا��
M<إذا آ&ن  و H=إراد


�ل دون %و:'& ، C�% /0 أن ا���رة ا��7           �� H=ر&'� ���ا �M�� ، &'�0 &�Iيرا    C�� H�< =��ا�0 �

�#�M5وث ه67 ا�  . ا��'&رة ��I آ&ف ��5\ %

5�& >�M! ار=	�&ب ا�*��@ ا��	��ن                  � 9�
M= jي�� ��I وان و)'7ا ا��*'�م �0ن <�>�� ا��

ام     –�#�>�� ا��وان   ?M�Lه� ا     �
��C      –ا����ة ا����3 ���=�Mا�� ��#�M59 ا����
 و�	�C دون إرادة =

  .2ه67 ا�#�>��

 9<�. C�و�0ً& �'7ا ا��*'�م �0 ا��3! ا�*�H %�ل إ�	&��� =�Gر ار=	&ب <�>�� ا��وان 

 Cإ�� ا=#&ه� nQ?ا� :  

  


�p ا�oI5 : أوً�q �	 ا�;�وان �����  ا
/(#N ا��ا�B 97:#$�� ار/:#ب 

  

ا وإ�'�& ��&درا    – ����ً& – �C ا�*�H إ�� أن ا�#�ا"! ا�و���        ذهV رأي        ��� =�=	V دا"�& 

                 f ، @��*ا� ��ذ�] 0/ �;� ه�7ا ا���أي >�<�\ إ��� <�3& V�L ي ، وإن�� ��I &Q?� V	=�= &�
                                                           

 . 140 عبد اهللا سليمان سليمات ، مرجع سابق ، ص .د -1
  . 446إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-2
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 ، وه7ا ��& >yآ�6 ا M�L&ذ ا��آ�Mر إ)��اه�! ا���5&�/ ا��7ي            1إ�� ����� ه7ا ا�*�@ أو ��ار ا����)�      

  Hإ�� أ� ��S<   f/ إ��ا إذا آ&ن )&a�	&ن =�Gر ار=	&ب <�ا"! )�Q>9 ا�?nQ 0/ إ.&ر ا��&��ن ا�

 Hأ�:» ...  �<  .«2�C ا�5&در ��� ا���M3ى ا�و�/ أن =U&ر ���n3 ا�#�ا"! ��I ا���

              C�� n�Q?( وان و)&�M&�/ >�ى أ�G&ر ه7ا ا��أي أ� H�C ا��G= V�Gر -�&م <�>��� ا���

 ا�'#�م وا�}Bو وا�����5 و��Iه& �C +�ر ا��وان ه/ أ���ر =
�M&ج إ���            ا�#5&ة ، إذ >*�Mض أن    

وان )���@ -�&م          �� 20 �<��=?�Q| ودرا�L و��M>$ ، و)&�M&�/ �0ن <�>�� ا��وان ه/ <�>�� 

 ا�#5&"/ ا��&م ���&�'&Gا�� V�QM= وان3��� �nQ ، >�5/ ذ�] أن <�>�� ا��.  

  

�$#U#ً : ����
ر/:#ب  ��rا�� N#)/
�p ا�oI5ا�q �	 ا�;�وان �  

  

 >�ى أ�G&ر ه7ا اf=#&6 أن <�>�� ا��وان >�	C أن =�\ )V�3 ا�?��I nQ ا���>� آ&ن        

�4 دو��� أ���ى         ��U� @�0 &ب	9 ار=<�. C�اء M�fه�&ل 0/ إ:&رة %�ب اaا V�3<4   ل&�U� ،

�ى دون أن >'ف )�7] ذ�] أن >n=/ ر"�t أو -&" ا�#�� ، ��2ً %�)�ً& اB*MLاز>& 4 دو�� أ� 

ه&<ف �#�د =''ML   .إ�� إ:&رة ا�
�ب 4ه& ، وإ��& >	�ن -

         ������ ا�#��ا"! ا��M/ >	��ن         pellaو��7] > &w�<! ا����&ب أ��ت ا &(��� C�wM< ن  

 �0'& ، >�ىGا�� C� f( nQ?و��� ا�y3ا�� �G5�   glaser     ف��M�� ل أن �C ا��V�L&5 وا���

( ! ا�و���� )���أ أن آ�@ ا�#��ا"! ا�M���Q( /�M'�& و )��5&ه�& =���@ در<�M/ ا5�La&د                        0/ �&دة ا�#��ا"   

   nQ?وا� ، >#V أن >	�ن ��&-�ً& ���'& ��t 0/ %&��� ا���� ��0| و�	�C �0/ %&��� اaه��&ل                    ) ا���

�C ا�*�@  ����o3ا�� ��M3< &ً(&�Lا�5&%�� ا��ا-��� أ C� ه5&ك t�� Hو>��ل إ� ، &w<ط أ&�M%م ا�و

aا 
�  glaser<�ا�/ 0/ % ذا=H ، و)&�y< /�&Mآ�G�0'& ا��&��ن أن ا�� ��M�< ��&% @آ Hإ�� أ� 
                                                           

 . 83محمد عبد المنعم عبد الخالق ، مرجع سابق ، ص . د -1
  :ار إليه في المرجع مش-2

  .447إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص 
 .  212عبد اهللا سليمان سليمان ، مرجع سابق ، ص .  د -3
  . 309محمد عبد المنعم عبد الخالق ، مرجع سابق ، ص .  د -4



 65

              �4 اM�f'&آ�&ت ا���>�� و�4 &�'M<&�% V�#< H���0 /(&ا���� \(&Qا��&����� ذات ا� �<&�

9 ا�M3=

ي�� ��I nQ� ط أي&�M%م ا��C إه�&ل و @G
= /Mآ&ت ا�&'M�f1ا   .  

ًا �0/ ا�#��ا"! ا�و����  ن ا���&��ن ا�#�5&"/ ا��و�/ u�G�< f +�*�           و>��� ه7ا ا��          �<n= أي

����� ا ���0&ل ا�t���= /��M ا����P�&G أو ا�����! ذات ا ه����� ا�?&+��� )&���3��5    fا�#�>���� ا�#5&"���� إ

�� ا�و��� ، و��� ذ�] 0
��5& =	��ن ه�5&ك <�>��� >�	�C ار=	&)'�& ��C .�>�9 ا���� أو                     ��#���

�M%fم ا�>���ه�&ل و�� ��I &'=0/ +�ر &w<أ &'���  . &ط V#< H��0 ا��M&ره& ��&-�� 

  

V�#U#ً : oI5ا� p��q �	 ��,ة ا���.P�5�2ام ا�
 !$.$#Pا��:��4 ا�  

  

                       C�� �
م �0'�& ا����ة ا����3?M�Lا /�Mت ا�f&
 �C ا�< إن ا���&رL&ت ا�و��� =7�� )&��

 nQ?9 ا�<�..  

ث أ:5&ء ا�
�ب ا���ا-         % �� اa>�ا���� أن -�&م �4&)| .���ان ��ا-�/ )��wب إ%�ى         �0

 @M�� C� &'M-دث و&
5ي أ��>	/ 28ا���ارج ا ��>	�� 0/ ��&6 ا�?��� أ��7] ، %�$ أL*� ا�> 

ة ا ��>	��� ه��7ا         �
Mت ا��&��<fو-���( ا�� ، n�Q� و-���ع ��#
، و-� ا�7�Mرت ا�
	����� ا���ا-��� )

�7Mارf2ا  .  

          Z�% V	=ار  ��C ا ��Q&ء         8#/.ا� وآ�0 [�7�< أ:5&ء =���H ا���3	�ي �0/ آ��0��L ا��


&>& ، �U&ل ذ��] ا���Mاف               wا� C� د آ���� &'5� !#� /M>� وا��	1999/ 5 /2 �0/   ا��8#/. ا��3  

        �0���Lآ� ���+&� &5�MS��<�( ل&��X ���5<���ZG�- C %&����0 رآ�&ب � Z��
�� C������o3 .����ان ا�

  z<ر&M(1/05/1999   �*�Lأ &�� nQ?9 ا�<�Q( [وذ� ،        $��% ، C����� C���M@ ا����Sات ��C ا���

 أ.��(        - Z�
�� ��(&Mة ا��"&Qا�5&=� 0/ )�وآ3@ أن ا� Z�
ذآ� ا���&ن ا�G&در �C ��� ا���&دة �

�H -�ات ا���S.� وا�#��� و=�G&دق ���ور %&���0 رآ�&ب ��0ق ا��3�#                 ?M3= �3> +&رخ 4

�C ا�
&دث %�ا�/  !#� 60��V إ.2ق ا�G&روخ ��&�Xة و- @�M- .  
                                                           

  . 448إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص . د -1
 . 213عبد اهللا سليمان سليمان ، مرجع سابق ، ص .  د -2
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م �0'& ا����ة                   ?M3= أن C	�< @�*�&( ��"&- تf&% را</ أن ه5&ك >�ى ا ML&ذ إ)�اه�! ا�

م إ�	&���� و<��د     ��C .�>9 ا�?nQ ، أf أ�H �\ ذ�] >��@ إ��  �
 <�>��� ا���وان ���I    -ا���3

ّي��ام ا�?&.� ����ة ا���3
� و)�C <�>�� ا-?MLfا C�( &5ه B��� 5&  أن��� C��M< H�   وان��

:  

             �
ام ا����ة ا����3?ML&0 وان�ام ��I ا���Sوع ����ة ه� ?MLآ@ ا t��0    –   n�Q?9 ا��<�Q( 

– f ه7ا C	و� ، H(&	=وار H�&�=0/ إ V�3= C� و���y3� ر&U=و ، [X وع دون�S� ��I @�� ه� 

�  وا��7ي >�B�M3م أن =	��ن ا ��0&ل ا���=	��� ���      G<3314@ إ�� % ا��وان ا�����Gد )�&���ار        

 وا�M/ أ�X&رت إ���   3314در<� �C ا�?�Qرة وا�#3&�� ، وه7ا �& )�HM5 ا��&دة ا� ���&U�C ا���ار    

  Hن          (( ا�&�( !�	

ة أن >?�� إ�� أ�t�� H ه5&ك �& >��ر ا�M! ا���ق ا &U��� &ً��. C� ا t�#��


&��� )��& �0/ ذ��]                    �&( ��Gى و:���� ا�����2)�3&ت أ�وذ�] 0/ �4ء  V	=ار وا�/ -� 2ً��أن 

����� ))=	���ن ا�0�G��M&ت �
��@ ا��
��$ أو �M&"#'��& ����3( ذات ����Qرة آ&����0  9���Q5< &��� وه��7ا ،

ي�� ��I �
ام ا���ة ا���3?MLت اf&%1 .  

%�$ �2%� 0/ ��;! ا�
&fت ا��M/ و-�\ �0'�& أن ا�و��� ا�����3�M )&ر=	&)�H =��&در ��0را                      

��Mاف )?oQ'& و�M���o3'& آ�& =���C ا�7�Mاره&         fإ�� ا   &w�<��M0\ ا� ا�����L&5 ، ���&   تو=�B�Mم )�

 وذ��] �M0f&ده�&  إ���    – ا�}�� ���Sو�� )�����Q ا�
�&ل         –>5*/ ا�G*� ا��وا��� �C ه67 ا �0&ل       

  . 2ا�?�Qرة ا��*�4�M و<�ده& 0/ <�>�� ا��وان

م و<��د <�>��� ا���وان ���I ا����ي ،  ��\               �� ���� و�C ه7ا آ�H �?�� إ��� ا�nMآ��

 ��C -���@ ا���وان     اa-�ار )�<�د %&  �= f &'5	و� nQ?9 ا�<�Q( �
م �0'& ا���ة ا���3?M3= تf

  . إ�� ا�?�Qرة ا�	&��0 ا��ا<V =��0ه& 0/ ه67 ا�#�>��  &�M0f&ده

  

                                                           
 .450إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 ولكن بالقابل ينبغي التعامل بدقة وحذر مع مثل هذه المسائل التي تبرر الدولة استخدامها القوة المسلحة بأنه وقع نتيجة خطا وذلك                      -2

علما أن هناك قرائن عديـدة      . لذريعة  خشية استخدام هذا التبرير الرتكاب أعمال عدوان ثم السعي لنفي الصفة العدوانية تحت هذه ا              
يمكن أن نستدل بها فيما إذا كان استخدام القوة قد وقع نتيجة خطا بالفعل أو أنه عدوان مقصود يحاول المرتكبة تبريره ، ومن هـذه                         

ـ       – للخطأ   –القرائن مثال  درجة وطبيعة العالقة بين الدولتين المرتكب           ي كانـت عرضـة     والمستهدفة به وأيضا طبيعة األهداف الت
 . للخطأ المفترض وما نجم عن ذلك من أضرار
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�,Iا�� G�#Vا�;�وان:  ا� ���  ا��آ� ا��و�! �(�

  

 )&��آC ا�و�/ -/ <�>�� ا��وان ، و<��ب و-��ع ��0@ ا���وان )&�L! ا�                    G�<   و��� أو

ة دول          ���4 دو��� أو  ��<Mول ا���5ة إ�� � �Q���L�� �V�&> C ا�و��� أو ا��M3� ة دول�

���
 أ�nSت �2-�  دو��� �- �0�Mا���ل )&ن ا�#�>�� ا��� C	�< $�
( ، &'���ى M1ا��� .  

?��Z    و)5&ء ��� ذ�] ��M�= f <�>�� ا���وان -&"��� ، و���M�= f <�>��� دو���� ، إذا =                  

رآ5'& ا�و�/ ، وإن آ&ن >�	C ا��
$ ��0& إذا آ&��( ا ��0&ل ا���وان ه����M�= 67 <�>��� دا�����                   

               ��'> C�� و���و=�@ C�4 ا �0&ل ا�M/ >#��'& -&��ن ا����)�&ت ا��ا��/ ، ��U@ <��ا"! أ��C ا�

  . 2ا�?&رج وا�ا�@ V3% ا %�ال

  :وه7ا ا��آC >�	55& ا���ل )H� H�n <&��&ن

3�# �0/ ��4ورة أن =	��ن <�>��� ا���وان =�=	��L&( V! ا�و��� أو                     �W5!ل  ا و        M<و 

          /����Qا� �?Sا�� H�	=�< وان - أي ا3��a&ن  -)�4&ء �5'& ، +
�P أن ا���3ك 0/ <�>�� ا��

��I ا�=�< f H	�HM*G( H ا���G?S ، وإ��& >�=	�H )5&ء ��� .�V ا�و��� أو )&��L'& أو )��4&ء         

&'5�3.  

        /�&��U9 وا�!	.��J.      ، و�����
�&>��� �'��& +��*� ا��&( ����Sا���� P�&G��0/ أن ا���� @��U�M<و 

 ���<��
و)������M�= [�7 . 0#�>���� ا����وان =��� ���P�&G���( &ًL&3 و-���! ا��#���M\ ا���و�/ أو ��اH���0 ا�

                H
�&G�� ��<&�
<�>�� ا��وان ��-�ً& �B�M�2ام ا��و�/ >�6���M ا��#��M\ ا��و�/ )6��Ln <�ه�>�ً& �

                                                           
   .721محمد عبد المنعم عبد الغني ، مرجع سابق ، ص .   د-1
 . 61عبد القادر القهوجي ، مرجع سابق ، ص .د -2

D.Marie DUMÉE,"le crime d'agression", droit international pénal, Éditions A.pedone, 2000,p260-261-3  
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��L&Lو� 1أ>� �'M5	� BM�fام دو�/ ه� �C ا��wورة � ��&�G�P�&G أ��L&L  ، و=���M ا�Mا��� �

   . �M#���2\ ا�و�/

ام ا����ة �0/ ا��2-�&ت ا�و���� ، و> B���M��U@ ه�7ا                      ?M�Lا !<��
= /�0 @U�M< امBM�fوه7ا ا 

 ��C اBM�fا��&ت ا�و����                –اBM�fام  �< )nو+�&ف ا�������� و ا��H�nX –        �����S 0/ ذ��] n�Xن ا��


�� >�-�� )�H إ���                            و� ���� آ��& >
��@ أه���� �&+�� )&���3�5 إ��� 2�Lم ا�#�&��� وأ�5'�& <�#Mا�

 اa��ة 0/ ا��&��ن ا�و�/�   .    3�G&ف ا���ا

 و��� ه7ا ا �L&س ��0 -��3( ا�را��L �0/ ه�7ا ا���
�$ إ��� ��0��C �0/ ا�*��ع ا ول                          

م     ��5M&ول +�*� ا�و��� آ��آf Cزم ��<��د <�>��� ا���وان ، و�0        ���/ ا�*��ع ا���QM� /�&�Uق ا:�� 

��Mاف )&�و�� ��� و<�د <�>�� ا��وانfا.  

  

��� ا�;�وان:  ا=ول ا�L�ع��  ?�L ا��و�� آ�آ� 
زم �.�.د 

  

                                 &ً��L&�L &ً��&ر"��3/ آ� @	S�(و و�C و<'� �;� ا��&��ن ا��و�/ ، �0&ن ا�و��� =��

���H أي ��L&�L �Q�L أ�       ���= f�3&دة و�&( \M�M<  ��5و�� 0/ ا�;�ف ا��اه�ى ، آ�& >��د إ�� ا�

       -&��ن ا�و�/ و=���Q'& 0/ �ن وا%�اد -�ا�: ��0ى ا ML&ذ %&� Q��L&ن )�&ن ا�و���   ،  4أ�� أ

»                    ���� ����< ، &ً��� C�3�5#ا� C�� ا��5&س C�� \��> &�'�n( &'*<��= C	�< ، /L&�Lم -&���/ و&;� 

        ( C<
د ، و>� C��� !��-إ ���&��fء  ��Q�3 %&آ�� ، �'& ا���3&دة ���� ا��L         !���-a@ ا��MLfار 

  .»و���  ا�0aاد ه7ا ا�#�\ 

                                                           
  . 70- 69 ، ص 2003، دار الفكر الجامعي ، اإلسكندرية ، ) " دراسة مقارنة ( جريمة الدولية "محمد صالح العادلي، .  د-1
، منشورات دحلب ، ) " العمل الغير مشروع كأساس لمسئولية الدولة الدولية (  الدولية ةالمسؤولي" بن عامر التونسي ، .  د-2

  .71 ، ص 1995
المجلة المصرية للقانون " مسؤولية العراق عن احتالل الكويت في ضوء أحكام القانون الدولي "  شتا ، احمد عبد الونس.  د-3

 .  37  ، ص 1990 ، 46الدولي  ،العدد 
  . 57 ، ص 2005ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة السادسة ، " قانون المجتمع الدولي المعاصر " بن عامر التونسي ،.  د-4
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 ا�-&ق       ��L &ه��M�< &�5�(ار �0ق «: و��MLfوام و)��5 ا=#�\ )�Sي >��! ��� وه#H ا�

              /�0 H���U�= ����M= &آ�� \��M#@ ه�7ا ا���5;! ا��2-� دا= ��L&�L �Q�L !'5�( و=��م ، C��� !��-aا

   .  q«1��C< ��ا<'� ا

و���� ����� ���4ورة =����0 :2:��� �5&+��� أو أرآ��&ن وه��/        �� HM��Lدرا ��5� H���*ا� \���#<  :

@�M3� &ً��0 /0 Cف ��&�� آ@ رآ�L، و ��ا��& �Q�3ا� ، !��-a&ن ، ا	ا�3:  

  


  ا��:#ن  : أوً

  

 �C =�6�0 ���&م ا�و�� ه� ا�3	&ن ، �GM< 20ر -��&              (f ا ول ا�7ي Cون    ا��آم دو��� )�

ون ����� إ-����! ا�و���� )��S	 @�����L .       ، ��M3	&ن ��>�< C<7ا ���0اد ا��� ���� )&���3	&ن �#��G���<و

اد .  >
�����ن <M�3��5'& أم f او>?����wن ���Q�3&�'& و���L&د='& ���Lاء آ��&�� ���= u����< ط أن�MS��< f

               C�� &'�&	�L د�� �<B< ����ن   �800ا�3	&ن ر-�ً& ����M#��&0 &ً5\ ا�و�/ >� !w��2ًU دو��� آ&�'�5

               &'�&	�L د�� u���< /�Mا� ��Qدو��� آ� !w�5<ق ا�����&ر ، و��*= /�Mا� C�G��3   ��3�90 وا���� Zأ�� 

&ً�<��=.  

           ���Q(و���� را�&( !'Q(��= C<7��0اد ا���aا !w��= ا و���� C�M*"&�. و��� إ���� و>��L !3��5	&ن ا�

<&�H�&0 V أ�& ا�Q&"*� ا ��ى ه! ا . -&����� و��L&�L =��ف )&�#��35 ، وهfyء ه! ا���ا.�5ن 


���ن <��35 دو��  < C<7&ن ا�	ه! ا�3 ��و�� ، أو )���5 أ أ<�5/ آ@ �M�M< f C\ )#��35 ا��<

��q أو V�3و� ��M3� @	S( و��  .2أ��ى و�	5'! >����ن ��� أرا4/ ا�

  

  

                                                           
 – 77، ص   ) دت(الجزء األول ، دار الغرب للنشر والتوزيـع ، وهـران ،             " مبادئ قانون الدولي العام     " بوسلطان ، محمد  .  د -1

78 . 
 . 60 – 59بن عامر التونسي ، مرجع سابق ، ص .  د-2



 70

�$#U#ً : '�,a7ا  

  

             @��&	( H��و�� دا إ-��! ا�و�� )H�n ا�Q5&ق أو ا��#&ل ا�7ي =M�M\ ا�<
= C	�<   ت&Q�3ا�� 

�H5 ��<�د ا�و�� ، إذ )و��f H       . ا�M/ >��ره& ا��&��ن ا�و�/      �5I f �4وري �G5� !��-aوا

�� �C ا�#�&�&ت أو ه� �o�C ا�'�o&ت &�> ���ق و+Z ا�و�� G< أن C	�<.  

�5&+� ه/  �:2: C� !��-aن ا�	M<ي، وا�#�ي: و�
  : ا���ي، و ا��

�� �C ا�5&س ���     أ�& اa-��! ا���ي ��و�� ه� ذ      -1��#� H��� ��M3< ا��&)�3 ا�7ي C� ءB#ا� [�

ا���7ي >�Mآ�� V���C =�آ����&ت �?�M*��� .������� آ��&��
��ات و . و<�H ا���وام و>?���Q�3��� \w ا�و����  

  .1ا�2Mل و ا�#�&ل

2- C� ت&
Q3ا�� [�= )

&ت ا��ا ��L�C ا���&6 ا��&�
� ، و�& >�\ =Q3ي ه� ا���
 اa-��! ا��

w?= /Mو�� ا�3&%���ا��&)�3 ا�  .\ إ�� �L&دة ا�

3-C<ا��7آ�ر C��&#ا�7ي >��� ا�� !��-aا�#�ي وه� ا !��-a2 ا.  

  

V�#U#ً :  �9#;ا� �I,ا��  

  

 أن >��w&ف �< ���M% $���&: �G��5	���M@ ����2د           ��(f V�Sوا��� !����-aا �G��5� V���&> إ���� 

 وا�?�&رج =	��ن   و>U�M@ ه7ا ا���G5 0/ و<��د ه���o =��&رس وZ"&�m ا�و��� �0/ ا��ا�@          . ا�و��

-&درة ��� ��&ر�L ا��L ، ���&�*( &'=&+&GMاء 0/ ��ا<'� V�X ا�و�� أو 0/ ��ا<'�� ا��ول            

  .ا ��ى 

  
                                                           

بعـة الكاهنـة ،     ، جزء الثالـث ، مط     )" المجال الوطني ( القانون الدولي العام    " محمد ناصر بوعزالة ،     . أحمد اسكندري ود  .  د -1
 .71 ، ص1998الجزائر، 

 .101 نفس المرجع ، ص -2
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��� ا�;�وانأ:  ا�V#$! ا�L�ع��  U� 	�م ا
	��اف @#��و�� 	,% �a#م 

  

����Mاف )&���ول وأ:��&ر6 ����� اآ���M&ل أرآ��&ن <�>����            fا ���Lرا( Z��<��Mار ا����- !Mاه��  

���'��& ���M&"� -&������� و����L&�L )&�}���         ا����وان  V��=�M<ة ا ه����� و<��X ��&3ذ���] أن ه��67 ا���� ،

رأ      �M� &'���ى Mو�� ا���>� أن =7Mرع )	��'& �M�= fف )&�Mو�� ا���ا�?�Qرة ، �QM3= @'0\ ا�

�C �*3'& ا������o3 ا�و��� و=5*/ ار=	&)'& �#�>�� ا��وان ؟   

و�� ا�}��             �� C	�< @&ب أ��0&ل     وه	ر=f 67اف ه�M�fم ا� ��&% @{M3= ف )'& أن�M��

  ا��وان وا�7Mرع )�م اآ�M&ل أرآ&ن ه67 ا�#�>�� ؟ 

ى                            �� ��Lدرا !�: fًاف أو��M�fم ا��'*� �<
= V��QM= تf3&ؤ�Mه67 ا� ��� �(&>aأن ا  

��Mاف )&�و�� ��� و<�د <�>�� ا��وانfم ا� ��:n=.  

  

  

 
  0.م ا
	��اف @#��و�� /���� L9: أوً

  

��Mاف ه� إ-�ار ر /�L�% V�&> C	��� BM�= &'�n( ��"&-م إ-&�� �2-&ت �\ دو���                     fا 

ة<> .    ��n3�� ة ه�<��Mاف )و�� أو %	��� <fل أن ا��= /Mا� �#
و)&�� !I�C -�ة �9Q5 ا�

  H������ V���=�M= /���L&�L @����� Hون إ����� أ�����S���< C�*�yا����� ����U����0ن أآ ��������&-��������&- V���-ا��1 ،

  :و�2��Mاف أآ �U�C +�رة �0 >	�ن ���5ً& و- >	�ن �5�4ً& 

                   &ً���&I د&*M3�<اف و��M���Mاف ا���5/ أو ا�P<�GM ه� ا ��Lب ا���&دي �2fأن ا $�%  

����2&ت واf&G��=fت       aا ����L&���(����� اaرادة ا��5*���دة ���U@ ا����7آ�ات ا� t��Ly� @���� C���

Mا� Z-ا���ا C� &ه��I@ و�4ح و	رادة )aا C� ZS	= /.  

                                                           
 . 96 – 95 د بن عامر التونسي ، مرجع سابق ، -1
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��Mاف       fا \� fإ !��M3= f 0&ت�GMا��-&"\ أو ا� C� د&*M3< H��0 /5�wاف ا��M�f& ا�أ 

ة �U@ =�-�\ دو�� ��&هة ا�MXآ( 0/ =�-�\ ���'& ا�و�� �! =���Mف ا�و��� ا و���       <ول ا�#�&(

  . 9�3 ه7ا ا��M&دل �C -�@)'& +�ا%� �C -�@ ، أو أن >M! =�&دل ا���G5/ دون أن >

���Mاف ���� ا�و��� ا�����Mف )'�& ، و-� )��زت                  fل -&���/ آ��� %�ل أ:� او- دار <

  :�;�>M&ن 0/ ه7ا ا�?�Gص 

2��Mاف أ:��ا   : ا�8&��� ا=و�%            � /Q�= *&ده& أن�و �oS5��3 أو ا���LnMوه/ ا�5;�>� ا� 

 &�3�Ln= .د &ًG?X P�G= و����Mاف )'& �0|أي أن ا�f9 ا<�. C�و)��&رة أ��ى ا�f H . و��ً& 

             9�<�. C�� C<ا���<��د C����Sص ا��&?X ا��0 ا��( fو��� إ>�	C ا�
�Gل ��� ا���G?S ا�

��Mافfاف )'& . إ<�اء ه� ا�M�fون ا  . وه7ا >�5/ أن =	�>C ا�و�� >��� ��I آ&�@ )

           ����$#Vا� �����*&ده��& ا���V��#< H أن =	���ن ا��'����     :  ا������رة  ا�5;�>��� ا�	&��X*� أو :ا�8&�

2��Mاف ، اa-�ار )
���� آ&�( ���M% [X \4 ذ�] ا�
� ، C���M�= $��% C\ أ��Lة         � ��L&L ا

           �"&M5�0 ����ل ا��Mول ا���اد ا��MLا ���ل < H��0 اف�M�fه7ا ا P5�< &�5��& )	�&ن ا�و��، و

 /0 &'5� ��Iر ������ ه7ا ا���@ ، و V=�Mف )'&ا���Mو�� ا���  . إ-&�� �2-&ت �&د>� �\ ا�

                        H��.&?= &ًدو��� &ً�����&- &ًG?X &ل ��5&+�ه&�	MLد ا�#�( P�G= و�� و)����M أ�� أن ا�

              C��( ��-�*Mا� ��	ا<��&ت 0&�5;�>�� ا�����رة =5�( H�B�=ق و��% H� V=�= و�/ ، وأ%	&م ا��&��ن ا�

�fو��� ، و=�ى أن ا�Mاف < f	V3 ا�و�� M�G?X'& ا�و��� ، وإ��& >P�3 ا�و�� وا���G?S ا�

ه& ��� ا���ل 0/ �2-&ت ���M3ة و���M3ة ��\   ��'& )��&ر�L �L&د='& 0/ ا�
�@ ا�و�/ و>3&

  .  1)��� دول ا��&�!

  

  

  

  

                                                           
 . 99- 96بن عامر التونسي  ، مرجع سابق ، ص .   د-1
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�$#U#ً :  ا�;�وان �����  �9ى /�Uo� 	�م ا
	��اف @#��و�� 	,% �a#م 

  

م          آ&ن -�ار =��>Z ا���وان وا�4           �� ����م =�=��V أي ا:�� -�&���/ �� /�0 &��G��و P

��Mاف )&�و�� ، وا��M&ر أرآ�&ن <�>��� ا���وان    fو�/    -ا ��<��دة و   - و���L f& ا���آC ا����= 


��� %�M 0/ %&�� ار=	&ب <�>�� ا��وان �C -�@ أو 0/ ��ا<'� دو��  ��I���Mف )'& M�.  

 =���5 و<'�� �;�� أ+�
&ب ا�5;�>�� ا�	&�X*�          وه	7ا ��0و أن -�ار =��>Z ا���وان -�              

��Mاف  وا���M�= /M أن ا�و�� =� ��<�دة )�#�د اآ�M&ل أرآ&�'& C�% /0 أن fأو ا����رة 0/ ا

�C و<�د ا�و�� ، وه� ��Q5< fي             ZX&ف �0دي وآ�G= #�د�ن �	أن > �< f &'( اف�M�fا

�X&رت ا���&دة ا و��� ��C -��ار =��>�Z            و���7] )�� أن أ     ... ��� أآ ��U��C أ-��ار )�& �� ا��ا-�\            

 ا��وان ه� ا��ML&ل ����ة ا���3
� �C -�@ دو�� �& 4 �L&دة دو�� أ��ى أو       «ا��وان إ�� أن    

 /L&�3�2'& ا����M��Lأو ا  �������-aا &'M�2��L«1 ���5�(  ا���
���� )���5 - ا��2%;���  اw��<a&%��-و-��

م دون  : و��� �0/ ه�7ا ا�Z�<��M        أن ��P�QG ا�   ( ا��&دة ا و�� �C -�ار =��>�Z ا���وان         ?M3��

��Mاف fا��3&س )�3&�� ا( ...  

����  اآ��M&ل �5&+�� ا���آC ا��و�/ �0/                      �:y�< f و������Mاف )&�fم ا� و)&�M&�/ 0&ن 


��@ �L&"� اBM�fا��&ت                  M= fق و���
<�>�� ا��وان ، ا�و�� ��I ا����Mف )'& M�M= f\ )3&"� ا�

��&دة ���� -��&م          V�=�M= /Mو���� ،   ا�و أه�'�& ���� ���L@ ا���U&ل  =��&دل ا��2-�&ت       ( ا���G�?S ا�

���Mاف ه�7ا y�< fدي إ��� ا���ام -���&م       ) ا�)���&���L و��& > &�'( 9���M��C %���ق       fم ا��، إf أن 

ا��2-&ت ا��&����� )�C ا�و��  ��I���Mف )'& و)�C ا�و��� أو ا��ول ا���M�= f /�Mف )'�& ، 0'�/              

��� ��L@ ا��U&ل  \w?=وان
�م ا��= /Mا� � -&��ن ا�
�ب و�C 5�4'& ا���ا�  .  ���2ا

  

  

                                                           
  :  أنظر المادة األولى من قرار تعريف العدوان على الموقع-1

http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm 
  .565 – 559إبراهيم الدراجي  ، مرجع سابق ، ص. د -2
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 �*'�م <�>�� ا���وان >�3&ه! )�S	@ آ����          <
 و /0�M&م ه7ا ا�*�<  @G	C ا���ل أن =

               �<
M(  /�*M	� أن V�#< f C	� و��� ، و��� ا�3&%� ا� &'5� 
0/ ��ا<'� <�ا"! ا��وان و ا�

       f @( وان �H�5           و )M#�>! �0@ ا���
 �C و<�د ا��q&ت ا�و���� ا�	*���� )��ا<'�� ا���وان و ا�(

H(&	=ار �( ./�&Uا� @G*0/ ا� H5&و�M� ف�L &� و ه7ا        .  
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 :الثاينالفصل 

آليات منظمة األمم المتحدة 

  للحد من جريمة العدوان
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  :/�ـ0ـ��

  

         �L /0 ���
ة  ��Qة أ��L&L و=�M! ا���ا  �oق ه�&U�� ��M��@ ا�
 �C ا��وان %�$ أ

              H��	% /�0 @ %��ب�	وا���� ، 0
�>! )�C ا�
�ب ا��وا��� وا�
��ب ا�}��� ا��Mق 0/ ا��*< !� Hأ�

                   ����L�5&0\ ، أو آ&��( و�ا>�& وB� ����ف ا�
��Gل 'M3�= اء�M�
;�رة ، �Lاء %��ب ا� ��M�=


B� !3اع �! >QM3\ أ.�اH0 ا��M+@ إ�� =�Q�&( HM<�3ق ا�����3�.  

   &�+ B��M=ا��&دة و �I2 ام ا����ة ، وإ���&   4 ا�*��ة?MLف �0| إ�� ا�G5< !� �;
 )nن ا�

    &��ML&( <'Mا� �M% @�S�� M�<ا='& وو�4'& ل�- S
 ��\  – دون ����ر  – ا���ة ، آ��&م دو�� )

C��� V�Q� 7�*5= ���%1ود دو�� أ��ى )}�� إ<�&ر ه67 ا�و�� .   

   Mة ا����{Uوزت ا�&��#= >��� ا�?&+��� )���م =��Q&)9 �*'����/ %;��� آ��7] إن ه��67 ا����&دة -�����

   9�- ا��#�ء إ�� ا�
�ب وا��#�ء إ�� ا���ة ، ا��M< P�QG#&وز ه5& %&�� ا�
�ب )��5&ه& ا�*�5/ ا��

ي ا�M�L*&ء إ��2ن ا�
��ب                   (����Mو�/ ا���&م ا� و�'�7ا  )وه/ =�] ا�V�QM= /M ���&�'& 0/ ا���&��ن ا��

  .�#'�د ا�3&)�� 0/ ه7ا ا��#&ل>�و وا4
& أن وا�4/ ا���U&ق - اML*&دوا �C ا

 وا���q&ت ا�	*����                      ��
�>! �0@ ا���وان 0
�V3 ، وإ���& و�4\ ا���اM( ق&Uا��� /*M	< !و�


ة ���5;�� ا��q&ت ا��wور>� ��
 �C ا��وان          M! ا���ق ا &U�� P5� $�
)��ا<'� ا��وان ، )

 C� وان
ة ��
 �C ا��M! ا���5;�� ا �5&ول ���&ت M� ف�Lو ،C���&Mا� C�U
  :�2ل ا���

 ���C <�>����      : ا���
��$ ا ول •��
ة ����
M! ا�����ة ا��"�����3 ��5;���� ا B��'> ت ا&�����

 ا��وان

• /�&Uا� $
 دور ا��
	�� ا�#5&"�� ا�و��� 0/ ا�
 �C <�>�� ا��وان : ا���

  

  

  

                                                           
 .166، 165إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د- 1
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��� ا�;�وان�9t' ا�����ة  ا��)���� ��g0ةا= ��s#ت: ا��G�A ا=ول�� �9 ��,  

  

    
ة )&��'�� ا ��L&L 0/ ا�
*&ظ ��� ا���3! و ا ��C               و-M! ا���ة ا B'>  ق&Uا��� '�

ا�و���C و��ا<'� ا��وان ، و��Lف ���QMق �0/ ه�7ا ا���
�$ إ��� ا <'�Bة ا��"����3 �0/ ا ��!              

  ��U�Mة  وا��
Mت                  : ا��&���� C<ز����و���� ،  /0�t�# ا �C و ا�#���� ا��&��� و�
	��� ا���ل ا�

  . C ا <'Bة ا�3&)�� ا�7آ� 0/ ��ا<'� ا��وان وا�
 �H5آ@ <'&ز �

  

��� ا�;�وان� 9(,� ا=��s �9#ت: ا��I,� ا=ول�� �9 ��,  

  


ة           M! ا���ة ا B'>أ-�ى وأه! أ ��M�< C� ا t�#� .     ��'>ا��ا��'��� ا��"����3 �0/  Hو�

 ا�*���ة ا و��� ��C    24ة ا��وان وا�
*&ظ ��� ا��3! وا �C ا�و���C ، وه� �& أX&رت إ��H ا���&د  

Hأ��� )
ة ، وا���M/ أو��4��
M! ا�����ق ا &��U�� :» !��� ا H��( ن ا�����@ ا���7ي =����م���	��0/ أن > ����Iر 

 أ�w&ء ا�'��o إ�� �#�t ا �C ا�و�/ )&���M&ت ا��"����3 �0/ أ���                 '�< ،fً&�0 و &ً�<�L ة
Mا��

                ً&��"&� @���< t��#أن ا�� ������5'! �0/ ا����&م )�ا<�&=�H         %*� ا��3! و ا �C ا�و���C ، و>�ا���0ن  

���H ه67 ا���M&ت  &'4�*= /M1»... ا�.  

     ��=y��� /��0 أ:����ت  �����n3 إ%��اث <'��&ز  �5��L 1944 – دو����&ر=/ أوآ��t –وآ��&ن -��

  ، Cو���ود ا�����w>� ، و >�'�� إ����y3����&( Hو��� ا و���� ��0/ %*��� ا����3! و ا ���C ا�����
=5*��7ي �


��G إ<��اءات %*�         � �
� ا���3! وا ��C ا��و���C �0/ <'�� وا%�ة =�����           وذ�] �;�ًا ��
&<� ا���


�ك 0/ ��ا<'� ا ز�&ت ا�و��� ، و- ا��ML ا �� ��� إ�S&ء <'&ز =5*�7ي +�}��          Mا� ���3�

        C�� د ا���3! وا
�ك ا��3>\ وا�*�&ل 0/ ��ا<'� أ>� أز��� ='�Mا� \�QM3<ة و��M3� �*G( @��<

          C� ا t�#� 9 )�4\ �;&م�
ة )
�9        ا�و���C ، وه7ا �& =�
M! ا����ق ا &�U�� H�� ف��M�ا��7ي ا

��&ت )}��` ا�5;�� ��C ��ا���0 أو ا����Mاض          B5�0/ ا� @��Mا� �Q�3��(و ، ���B�� ار -��اراتإ+�

                                                           
  : من الميثاق على موقع األمم المتحدة24 أنظر المادة -1

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter5.htm 
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   ��
��9 أهاH0 وأدراك HM<&I ا ��L&L ، آ�&   1ا�ول ا��5M&ز= C� t�#ا�� C�	�= ف ، وذ�] )'

وا�����ل ا��#�t +2%�� �0ض ا�#Bاءات ��� ا�ول ا�V35< /M إ��'�  .2& ار=	&ب أ��&ل 

وان ، و)�� ذ��] ��5M&ول               �� و-��ع �<
= /�0 C�� ا t��#� ص&G�M�ا V�Q5&ول 0/ ه7ا ا��Mو�

ا)�� ا���M-y و��I ا��3	�>� و ا��3	�>� ��
 �C <�>�� ا��وان Mا�.  

  اW�k#ص 9(,� ا=�9 �! /���� وa.ع 	�وان: ا�L�ع ا=ول

  

       @G*&م ا�	أ% V>��( C� ا t�#� \M�M<           ى�� ��0��n� ���I ت&Q�3�( ق&Uا��� C� \(&3ا�

أ<'��Bة ا��5;���&ت ا�و����� ، )*��Q���L H���<�?= @w&ت =�>�>��� وا= /��0 ����L	����Z <����\ أ����اع         

  . 3ا��5&ز�&ت و ا���ا-Z ا�و���

م   � C� وان و-�ع <�>�� ا��<
M( ��Lوا �<�<�= �Q�3( /و�و> \M�M�t�# ا �C ا�

&'�  .و-�

�� آ�*��� ���ض <�>��� ا���وان ���� �#��t ا ��C ، :�! إ��� �Q��L           و�Lف ��QMق ��0& >�/ إ   

           ���� ���=�Mا�� �"&�M5ر وا�&�:qوان ، وا�� ���<�> @	S�< Hا� ����#�t ا �= /0 C	��Z ا�*�@  

 Z��	Mه7ا ا�.  

  


��� ا�;�وان 	,% 9(,� ا=�9 : أوً��  آ���L 	�ض 

  

�#� �����ض <�>�� ا��وان  9% [��= /Mو�/ ه/ )&���35 ��#'&ت ا�  :t ا �C ا�

  

                                                           
 . من ميثاق األمم المتحدة25 المادة -1
 . 167 إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص . د -2
، مذكرة " الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس األمن ومحكمة العدل الدولية في حل النزاعات الدولية"  فطحيزة التجاني بشير ، -3

  .  61 ، ص 2007لنيل شهادة الماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،
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 ا=��9 ا�;#م �9t' ا�����ة .1

 

ة )���5ع ���C ا2�M��Lfل ��0/   ��
M! ا�����ا����&م �� C����2� ة��
M! ا�����ق ا &��U�� ف���M� ا����

 ا�
�9 �0/ أن > 1     H��5��C ا����U&ق    99ا��GMف و=�>� ��Qرة ا��S	2ت ا�و��� ، 5�0
( ا��&دة         

     ��&3� �<  C� ا t�#�–    وان ����3! وا ��C ا��و���  –         C�C )�5'& <�>�� ا��<.  >�ى أ�'& ='

            ���I �*G�( و������&ت ا�B5ا��&�! �0/ %�@ ا� C�� ا @�وه� �& >yدي �C ا�5&%�� ا��ا-��� إ�� =

ى ��Qر='& ، و�& إذا � �����&�Xة ، �C �2ل اG=f&ل )�.�اف ا�B5اع و+�fً إ�� ا��-�ف 


M&ج < - ،C� ا t�#� �;� )*� V�QM< �� إ�� ا���&م آ&ن ا– H��&> C� – ��&39 0/ ا����
M( 

C� ا t�#�� �
�
G&ت ا��ا����� !<�M� f2أو.  

��&م                      /�0 �����< C�� ون�Sو ا��� t�&�?ة �0/ ا��
M! ا���ا��&م �� C�� ا )*�  ، �;��  1950و-

          ���&�Sآ�ر>�& ا�� C�� @ف آ��. C� ��(�5#آ�ر>& ا� ����#�t ا �C ا�و�/ إ�� ا��وان ا��ا-\ 

Gوا� ����Sا� C�.  

  

 ا�(�;�� ا�;9t� �9#' ا�����ة  .2

 

وا�/ أ�&م �#��t ا ��C ا��و�/ ،              � @����ض ار=	&ب أي  9% &w<أ ��ا��& ����#��

�/ �;��     «:  وا��M/ -��رت ا��H   3 ا�*���ة   11وه� �& >M3*&د ��C ا���&دة        �M3�= أن ���ا��& �����#�� 

           C� أن =��ض ا��3! وا @�M
< /Mإ�� ا %�ال ا� C� ا t�#�  ��Q?�� /و� ، ��\ ا�Xa&رة      3»ا�

                                                           
  بأنها - بتلك المادة –ة التحضيرية بمؤتمر سان فرانسيسكو االختصاص المسند لالمين العام لألمم المتحدة وقد وصفت اللجن -1

وال شك أن مثل هذه السلطات تمكنه من . حق خاص يتخطى  أي اختصاص سبق تقريره للموظف الرئيسي في منظمة دولية 
  .ل األعضاءممارسة نفوز سياسي بمنظمة األمم المتحدة  وفي مواجهة الدو

 من الالئحة الداخلية لمجلس األمن و لالمين العام  بصفته هذه أن يقدم تقارير شفوية أو مكتوبة حول أي مسالة 22وتعطي المادة 
 .  محل بحث أمام مجلس األمن وله الحق في حضور اجتماعات فروع األمم المتحدة واالشتراك في مناقشتها

 ، 2005، دار الكتب القانونية ، " تطور دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدوليين "  ، أحمد عبد اهللا علي أبو العال.  د-2
  . 88 -87ص 

  : من الميثاق على الموقع11 أنظر المادة -3
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               ، Cو���ه5& إ�� أن ه7ا ا�
���G�< 9 وا<��ً& إذا آ&��( ا���3&�� ذات +��� )
*�� ا���3! وا ��C ا��

و=�wM/ ا���&م )��@ �C أ��&ل ا���\ أو ا��5\ ، إذ > /�0 C���M��U@ ه�67 ا�
&��� أن =���م ا�#�����              

 �� C���U&ق ا ��!    ���11ة ��C ا���&دة    ا��&�� )�%&�� ا����4ع ��� �#�t ا �C .��ً& ��*���ة ا �         


ة  Mا��» ...        &�'��
م ذآ�6 >	�ن �C ا��wوري �0'& ا���&م )��@ �& >�5}/ أن =�= &�� ��n3� @آ

6
U'& أو )�( @�- C� ا t�#� ���   .»ا�#���� ا��&�� 

  

 أي 	b. �! ا=9' ا�����ة .3

 

���ض <�>�� ا��وان  /9 0

ة �H ا�M! ا���0/ ا  �w��� �#�t ا �C ،  إذا أي 

� /0 �w�t��# ا ��C أم f ، و��Lاء آ&��( ا�و��� ا��M/ =���ض                    Hآ�� C�وذ�] )}` ا�5;� 

 1 ا�*���ة 35ه7ا ا����4ع .�0ً& 0/ ����4ع ا���وان أم f ، وه�� ��& >�M3*&د ��C ��� ا���&دة                       

 Hإ   «: )7آ�ه& أ� ���أو ا�#����� ا��& C�� ا t�#� H�5< ة أن
M! ا���ء ا &w�� �w�C أ @	�  ���

  .1» 34أي �Bاع أو ��- Z�C ��ع ا��S&ر أ��H 0/ ا��&دة 

4. #ً��q ا�;�وان أي دو�� ����� !�  

 

        C�� ا t��#� ����
ة أن =��ض <�>�� ا���وان M! ا���ًا 0/ ا �w� C	= !� �� �M%

���� ا��H  2 ا�*��ة  25ا�و�/ ، وه� �& أX&رة إ��H ا��&دة         �5= /Mا�  :»     �w�� �	�@ دو��� ���3( 


ة ا�
9 إن = H�5�t�# ا �C أو ا�#���� ا��&��� إ��� ��Bاع =	��ن .�H��0 &ً�0 ، إذا              0/ ا �! ا  M��

آ&�( =��@ ����ً&  /�0���Gص ه�7ا ا�B�5اع ا�BMا��&ت ا�
�@ ا����3/ ا���G�5ص ���'�& �0/ ه�7ا                           

  .2»ا���U&ق

                                                                                                                                                                      
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter4.htm 

وقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي حق المجلس في فحص أي نزاع أو أي م(  المذكورة تنص على34 المادة -1
 ). يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شانه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليين 

  :  على الموقع25 أنظر المادة -2
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter5.htm  
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� ا=�9 ا��و�! .5,)9 

  

             !�� �� �M% ، وان>�H�� &�'�0   أ>t�#�� &w ا � C�C =��&ء �*H3 أن >5;� 0/ <�>�� ا��

��w 0/ ا��5;�� وذ�] ا5ML&دًا إ�� ا���&دة       ��I 0/ ا��5;�� أو دو�� �w�ا ��C ا��&م أو دو�� 

24          �- Z�-�� اع أوB�� أي ��
0 ��%2�+ C�� ا t�#�� /Q�= /Mة ا�
M! ا���ق ا &Uا��� C� 

 Z��y<   H�&�X Cدي إ�� ا%M	&ك دو�/ أو - >B� ��Uا�ً& �	/ >��ر �& إذا آ&ن ه7ا ا�B�5اع أو ا���-�          

                        !�� Z�-�� اع أوB�� C�� !�	M�= ��0ذا آ&��( ه�67 ا���&دة ، ��Q?�� Cو���أن >��ض ا��3! وا �C ا�

 +� –  ��%2��C )�&ب أو���       – �0@ ا��وان 0&ن ه7ا >yآ أن ��#�t ا ��C           ب>�QMر )� fر=	&  

�C �;� )'67 ا �0&ل و ا���&رL&ت )� ار=	&ب �0@ ا��وان ، و)'7ا > B��M�t�# ا �C ا�و /�

ول       ���� P�3��< &ء �*��3'& ، آ��&���= C��� اعB�5��0/ ا� @���M= ز �'�& أن���#< f /�Mا� ��"&wت ا����&�o�'ا�

&'
�&G�و &'ML&�L9 و*M< &� C� ا t�#� &م�ى أن =��ض أ��	1ا�.  

4( ���وان   ��= /Mو�� ا� �C اXa&رة إ�� أن ا��4\ ا����Q/ ه� أن =�&در ا�(f &5وه

       C�� ا t��#� ا����&د V�. وان ا��ا-�\            إ��
�$ �X	�اه& وا=?�&ذ اa<��اءات ا�	*���� )�-�Z ا����� 

       H� ة<����V -��ار ا�	3��5(            : ���'& ، وه� �& �# =���Q&ت  C�� ا t�#� ر>& ا���&د�L V�Qآ

       z<ر&M( @M
 %��$ أ����L )�5ر>&    1981 آ�&��ن ا ول     14ا�Laا"��/ w(! ا�#�fن ا��3ري ا��

 ، C« 2 %��ب ���� ��Lر>& وإ�}�&ء و-�Z إ.�2ق ا��5&ر          >��X /�5   «:أن -�ار ا�	3�5( ا��Laا"��/      

 ا<��M&ع �&<�@ ��#��t ا ���L ���&. $�%:»           ��#�&��� Cر>& �3&ء ذات ا���م آ?�Qة أو��         ���

ة و-�ارا='�&                �
M! ا����ق ا &�U��� ا"��/ =5*��7ًا��Laو اا��4\ ا�?��Q و�0ض ا����)&ت ��� ا��

« .       ����< C� C<�Sوا�� t�&� /0 5&ن�� )��= &w<1993 أ           $�
�� C�� ا t��#� ا����&د V��Q( 

H���-إ ���  .3ا��وان ا�Laا"��/ 

 ا���Laا"��/ ه��� �#���ء -و�	��C ا�;��&ه�ة ا�}�>���� وا� /��M����Bت �����3ة ا����Gاع ا���)��/    

ي إ�� �#�t ا �C و.�V ا���&د6 ��
$ ا��وان ا��ا-�\ ، وه�� ا�M	��M] ا�)���&�L/ ا��7ي         Mا���
                                                           

 . 124رجع سابق ، ص إبراهيم الدراجي ، م. د -1
 أن ضم اإلقليم المحتل هو أحد صور العدوان الذي أشارة إليه المادة الثالثة الفقرة األولى من قرار تعريف العدوان ر وذلك باعتبا-2

 .1974للجمعية العامة سنة 
  . 175 - 174 نفس المرجع ، ص -3
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 ا�و���� ��C أ�0&�'�& ا��وا���� و ا�
������ دون      & �� C��y3و��M'   ا=��HM إ�Lا"�@ 0/ أرو-� ��M'��ب     

Hوان إ��  :���3 �0@ ا��

وا�'& ���� ا����ب �0/             �� )5�X &��5�1967 >�����  $�%5 �#� أن إ��Lا"�@   )���Lأ 

 V�&#م ا�و=��( )S	�ى 4 ا�ول ا��#&ورة ا���)�� �M'�� إ>&ه& )&ر=	&ب ا��وان ، ��0& �! >�

  fا6 إ�	X /(ا"�@ ه�/                   ا�����Lإ��� أن إ C�� ا t��#� 9"&�:و ��S�= ا"�@ ، و�'�7ا��Lى إ�	X �( 


�$ ����4ع ا���وان ، وه�� ��& =��&                      �� C�� ا t��#� ا����&د V�.ى و�	Sا� !<�M( درت&( /Mا�

��V ا��وان ا�Laا"��/ ��� ��5&ن 0/         &w<&رس   14أ�ا"�@      1978 ��Lأن إ C� !I���0 ا�� ،  

 ، و )�� !I��C ذ��]    1 آ�! ��C اa-���! ا����M%1100    /�&�5( %��ا�/   و ا  �ا<M&%( ا را4/ ا���5&��  

         ��&Lر V>��( [وذ� ، C� ا t�#�� �"�3 .&ر�> �� V�. إ�� )�0&ن إ�Lا"�@ ه/ ا�L /M&ر

  C� ا t�#� ا"�@ إ���Lوب إ5� C� .       &ب�	در )�#��د ار=&��= /�Mا"�@ ه�/ ا���Lأن إ وه	7ا �#

�C ، .&��� ا���&د6 ��
$ ���4ع ا��وان ا�7ي >M! �0@ ا��وان إ�� =�>! X	�ى إ�� �#�t ا    

، و>�	C =*��3 ه7ا ا���3ك )&ن إ�Lا"�@ =
�ص ���� أن =��X 9�3	�اه& �X	�ى ا��ول ا���)���            

>! ا��S	�ى               ��M� &�'���ى �Mول ا���5�& =�&در ه67 ا���ا�M/ =��4( إ�� ا��وان ، و)
�$ أ�'& 


�$ ا���وان ا��Laا"��/ =��        ��  C�� ا t��#� إ��       C�� ا t��#� إ��� V��Q�&( 7�"5�&در إ��Lا"�@ 

              ر -�ار وا% 0/ ا�����4ع  ، :�! )��G< /آ �S-&5ا�� �%�M( V�&Qوي :! ا�&	Sا� \��> ���

����M&ر  fا C���� /��0 7���n= &ًاز����M� ارًا���- V���Q=و �����M� ����	<�� ة ا��
Mت ا��&��<fا�� /=n��= [ذ���

C��<�*2.��&ت ا�.   

  

  

  

  

                                                           
زءا من قضاءي صور وحاصبيا ، وقد نجم على العدوان  وقد شملت هذه األراضي كامل قضاء بيت جبيل وقضاء مرجعيون وج-1

  .  ألف نازح وفق مصادر اللجنة الدولية للصلب األحمر285 قتيال عن تهجير 1168
  . 176 – 175 د إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص -2
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#ً�$#U :  �9=ا �,)9 �I,2وان�	 �����  @�:��a.@ 4.ع 

   

                       2ً���وان �� ���<�> @	S�< Hأ�� ��������� =�+��Z ا���4\  @U�= ً#���b��/    H�M<&I  ،

  C�=ا����&د �w��M��( H=&Q���L ام?M��L&( t���#��� ء 42 و 41ا���3&ح������� =��yدي إ���� ا���� /��'0 ، 

/�  .9��QM(1 أ%	&م �;&م ا �C ا�#�&

#��t ا ��C �0/ ا�M	���Z ، و��C :�! أ���&ل             ا���@ ا���&���/ ���Q�3 �      39و=���M ا��&دة     

ا)�� ا���G5ص ���'& 0/ ا�*G@ ا� \(&3�C ا����U&ق ، و =����M ه�67 ا���&دة ا �L&س ا���&���/        Mا�

���� 2ً���C أ����&ل    @	S��< H���n( H�����>�>��� )M	����Z ا���-��Z ا������وض �Mا� C��� ا t���#� �Q�3���

  .ا��وان

ى �#�t ا �M� C	��Z ا��4\ و�0ً& ���&دة   GM<39و C� )5&ء ��� ��&در=H ا�7ا=�� ، أو 


ة  – أو آ��'�&    –.�>9 إ) HI2�C -�@ أ% .�0/ ا�B5اع        M! ا���0/ ا  �w� أو �C أي دو�� 

�&ء �;� 6�C -�@ ا�#���� ا��&��          �ML2ل ا� C� 2،أو       C��� ف ا��. C�� H���5= 9<�. C�، أو 


ةM! ا���3ا��&م ��.   

    t�#� رة ه5& إ�� أن&Xaر ا5 إ��� %����0       و =#M3�< f ، ��&3إ��� ا��� H�*��	= /0 C� ا 

                  $�
>�>�� ا��ا���L �0/ ا���Mا� H=&Q��L ���� ��M�< &� ر��Gص ا�*G@ ا� \(&3�C ا���U&ق ، )�

�5&+���   . وا���رس و ا���X /��0 ���<��M&ن أي ���S	�� دو�����  C��� H���&�ض أ����< &���( X�M3��< وه���

�� =S	�@ �#&ن �G�M/ ا�
�&" 9�C ا<@ و���3&ت و �mوف ا�
&�� ا����و�4 ، و- >B�M3م ا 

  .4ا���Mف ��� %���� �& ه� ���وض ���H وأ)�&د6 وأ:&ر6

                                                           
 ، ص 2004ن ، الطبعة األولى ، ، دار وائل للنشر ، عما" استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر" محمد خليل الموسى.  د-1

183 . 
 . الفقرة الثالثة من ميثاق األمم المتحدة11 المادة -2
 .  من ميثاق األمم المتحدة99 المادة -3
 ، 848، المجلة الدولية للصليب األحمر، العدد " الحرب العادلة و حرب العدوان و القانون الدولي اإلنساني" فرانسوا بونيون ، -4

 .  45 – 44 ، ص 2002
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                       ��n3�� وان�� ���<�> @	S�< Hأ�� ����و>���M -�ار �#�t ا ��nS�( Cن =	���Z ا���9�0 

  &?=f مB�< ��� . 1 -�ار )�nS'& ��ا��0 <��\ ا �w&ء ا�ا"�� ا�� /0 �<�w�t�# ا �C ذ���4

&Q����L و)����& أن    ���<
ت �#����t ا ����C ���0/ ا�M	�����Z ذات أه������ ،  H�����0����C ا ه������ )�	���&ن =


&ت =�����M %#�� ا�Bاو>��� ��0/     �QGا���� Z�<��M0 ، C��	�& أ���ًا د-���ً& ��<

&ت ا��&������� =�QGا���

                       ��5�� �<
�&��� وHMQ��L �0/ ا�M	���G�( Z*� �&+�� ، إذ إن = H=&Q�3�� C�� ا t��#� �Lر&��

    y3� &م�أ H�w= وا���>�>��             ا ��&ل ا���Mا� H=&Q��L �%&3�� /�&�M�&( <
و��&=H و<'& ��<H ، و=

ا���M/ =����ر أ%�&���ً& )}����ض ا����5 ، وأ%�&���ً& )���م ا����w&ط أو��4&ع و��ا���4\ ا����w&>& ا�و�����   


دة� ��<&���2.  

و >�	55& أن �7آ� ��� ��L@ ا��= @U	�� Z�t��# ا ��B�{�� Cو ا���ا-�/ ��	�>�( ، إذ أن                    

  /�02  tQ3�I1990 أ � �����&<2 )��5&ء ���� .�� V����U/ ا�	�>��( و        ،  &ً��&�M>ا C�� ا t���#


ة ، ��5;� 0/      Mت ا��&<f>�(       " ا���	و ا����ات ا���ا-��� ��B�I . "           /�0 H>�( ا���	ا� @�U�� و ذآ��

�&ت ��	���ة ���C ذ���] ا�����م �����ت ا�����ات ا���ا-���� %��ود ا�����اق و =����I( ��0/ ا را��4/   &��L

و أ��4&ف أن ه��67 ا�����ات ا%���M( . &ن ���C ا����� ا�	�>��( ، و وا+���( إ���� ا������Q5 اqه���� )&���3	

       !	
اد -� أ���5( أن ا�'�ف ��C      . ا��زارات و ��� ا�
	��� و -G*( ��� ا��{( ��و-&ل أن إذا

 و %	���� +�>�� �����اق                 �<. ا<�M&ح ا�	�>( ه� ا���&م )&��2ب �La&ط ا�5;&م و إ-&�� �;�&م <

���#� t���"و ر �����أن ا  t���#��� t ا����زراء و ا�
	����� ا�	�>����M ���&زا��ا ����� أن ا�����U@ أآ��

  .���M<3ن ز�&م ا ��ر 0/ ا�	�>( و >��دون ����� ا�0&ع �C أ�C ا���

���3&"@ " و ردًا ����� ذ���] اد���� ����U@ ا�����اق أن ا %��اث ا�#&ر>��� ��0/ ا�	�>��( ه��/       

�2-�� �'�& )�&���اق     f ����وذآ�� أن " . دا "   ��M-y>�( ا���	ا� ����	ا����ا    " % ����	% C�� V��. ق

ة 0/ إ-�ار ا �C و ا�5;&م       �35
V )�#�د إ�&دة ا�5;&م       . ا��3&ML ��-و أ4&ف أن ا���ات ا���ا


ة �\ روا>� ا���ا-�� �C ا�
�ادث  . Mت ا��&<fا�� @U�� Z�M�ر>� =�!   . و ا&��M� &ً��. Hو ذآ� ا�
                                                           

 وهنا يبرز لنا أن سلطات مجلس األمن مرهون ممارستها برغبة الدول دائمة العضوية في مجلس األمن ، ألنها هي التي تتحكم -1
 . في إصدار القرار الخاص بوظائف المجلس

ه في القانون الدولي العام ، رسالة دكتورا"الجزاءات الدولية في الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة"  علي ناجي صالح األعوج-2
  .205،، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ، دون سنة نشر 

3 -، C� ا t�#� ت&L&ر��ا<\ ��  " �S�، ا���S5ر ��� " ا�5;� 0/ أ%	&م ا�*G@ ا� \(&3�C ا���U&ق: ا�*G@ ا�
&دي 

 /�&Mة ا�
M! ا���ا  \-�� : http://www.un.org/arabic/sc/repertoire . 1097 ص ،   
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ة )&�	�>�( ، �0&ن ا����ات ا���3	�>� ا���ا-��� ����ت              �
Mت ا��&�<fرة ا��&*L C� &'���=  /�4ا را

�3�� إ�� �>�5 ا�	�>( %��$ =�<� اqن      ( )���� .�ل ا�
ود و =� ��M<�	ا� .   Hو أ�4&ف أ��

آ&���( ه��5&ك ��&و���� �
�آ��� ه��67 ا�����ات ا����3	�>� ، و آ��&ن ه��5&ك إ.��2ق ����5&ر و -��M&ل ، و أن  

    C��-م ا���اf  "�'�!   وذآ� ا���U@ أن ا���ا-��C أ�Q&ؤا �Qً& آ����ًا          . ا���ات ا�	�>��M =�&وم =��(

                     t�	و ، ����0ا ا��B�{ا� @��- ��M-yة ا����
B�{0وا  : �C ا���&م )&2��fب و =V�G5 ه�67 ا�
	���� ا�

!'��� �<��M� ف�S	� دع&�    .1ا�	�>) :! -&��ا 2��f&(ب 0/ <'

ة      ��
Mا�� ���	ا���� @��U�� ا�����اق       "و آ���7] أدان H��( )���&- ق ا���7ي&��Q5ا� \��Lو ا��اB��{ا�

ث )'�67 ا����&رات             ور�0` روا  " .  را4/ ا�	�>�(  �% &���ه	�7ا �#� B�Iوًا ��C       : ">�� ا����اق 

      &'��	S= !�B< ���5+ ���	% @ و�ا��@ "و و+Z ا�}Bو )H�n " . ا�?&رج و ا��2)ً& زا"*ً& 0/ ا�

   H��0 [�X f /وا��  /�0���Sوع ا����ار ا�����وض     40 و 39، و ر%�5M�Lf&( V&د إ��� ا���&دة     " 

   t�#ا�� ���/ ا��#�t ا�}Bو ا���ا-/ ��	�>( ، وو+*H )�w'!   و أدان ا �w&ء اq��ون 0    . 

��@ �C أ��&ل ا��وان      H�n( .   وع ا����ار�S�� !< ، و ا��7ي  660و ا�MXك =��3 أ�w&ء 0/ =�

   .2-�ر H�0 ا��#�t و<�د إ�2ل )&��3! و ا �C ا�و���B{�&( 9��M< &��0 Cو ا���ا-/ ��	�>(

  

#ًV�#U : �:/ %,	 �/��/ !ا�� T(#�8ر وا�#Uv4 ا���ا�oوان�	 ����� *:X/ #0$أ %,	 ��  

  

وان أول وأه�!                  �� ��<�> @	S= &'أ� ��� ��n3ا�� Z��	= /0 C� ا t�#� �Q�L ��M�=و

��� ه7ا ا�M	��I �"&M� Z&>� 0/ ا ه��� و ا�?��Qرة ،                Z-�M< H�  ، \(&3ا� @G*�� &ً�0و H=&Q�L

ي �����n3 و�ا6    GM�&( t�#ص ا��&GM�ا <
= $�% C� اء�L      �- /�Mر ا�&�:qا $��% C�� أو ، 

                Z���	Mار ا���- ���� V�=�M< >�=�'& -�ار ا�M	��Z =#&6 ا% .�0/ ا�B�5اع  أو -��'��& ���ً& ، إذ -�

                 &��� �<�	3����3	�>� أو  ��I اءاتB> ار =�+�� أو إ-�ار�#�د ا=?&ذ =ا)�� ��M-y ، أو إ+

    C�=0/ ا��&د H��� ا�����X ��5.ً& ��4وري        �C ا����U&ق ، وا�M	���Z )'�7ا        42 و 41ه� ��G5ص 

                                                           
 . 1097 نفس المرجع ، ص -1
 .1098 نفس المرجع ، ص -2
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 ذ��]           ��( t��#67 ا���?M< ف�L &�� .               67وإن ه� ، �*�X&آ �����. Z���	M�5&زع أن ����ار ا�< f أ%�

             /�0 &�'������'& �:nر -&����� ، آ9��QM ا�#Bاءات ا�و��� ا���G�5ص  V=�M< - �*X&	ل ا�&��ا 

  . �M� &ً�L&L-�\ ا�#Bاءا���U&ق 4 ا��Qف ا�7ي >�H ا���ار ، )@ و>	�ن ا���ار ا�	&�X ZX.ً& أ

                  C�� 2ً���
د H��0 أن ه�5&ك < ، C� ا t�#� 6رG< ا�7ي Z��	Mا� ��� V=�M< &� !وأه

أ��&ل ا��وان ، ه� أ�H >#�ز �H أن >��V ذ�] )��ار أو -�ارات ، =#�B أو =n�� 9��QM( أ%	�&م     


�H 42 أو  41 أو   40ا��&دة  ( @?< f ق ، وه7ا&Uا��� C� – [0/– -�@ آ@ ذ�  C�� د��ة ا��5M&ز

      ���M-y� ��(��M53ً& آ��
M3� 7 )���& >���ى ���4وري أو���رة ه��5& إ���� أن     . ، ��&��Xaر ا��#= C��	و�

                 ، H�� ��<5'�& <�از	و� ، C�� ا t��#� ��� H�(�>و )3�� Z��	Mار ا��- ���اa<�اءات ا���%2 

ت ذ�] أن أي ��G� Cص ا�*G@ ا� \(&3�C ا���U&ق ذات ا���G �! =#�@ أي ��C ه�67 اa<��اءا        

           C�	ا"@ ، و���� �#�t ا �C ، )@ أ�'& <���'�& أ=�( )��G}� ا�C��( t��� ����?M ا��� V>ًا وا��أ

>� ا��Bوم أ��&�'& أو إه�&�'& ، )��&رة أ��ى          �= C�( :       ��>رأن Q�L&ت �#�t ا �C ا���&)�� ا��

 ���C ا�����U&ق ، ه��/ ا ����ى =��� P5�t���# ا ���Q���L C&ت  42 ، 41 ، ��040/ ا��G��5ص ا�����اد 

<�<�=&'=&�wM�� ل&��   .S( �1&ن =�>� ���L&5 أ

/�< &� H*��	= /0 t�#ا�� ��< �0 :  

1-                  &���&. &'� HMS-&5� ��(&M� C� ��?M< /�&M�&(ً& ، و���دا  &ً�&X ��M�= ��&3أن ا�� t�#ا�� ��< - 


��ق و �P�&G أ.��اف                  ( t�= $�
( ، &'=Xو &'M���. ��{M= !ذ�] ا��4\ ، و� ���ا��MLت 

د ا��3! وا �C ا�و���C دو��� أ��ى'< 2ً�� H�� P�G= �
� ��� ،  .  

 >��Sع        -2�- ���&
�@ Q� /0&ق ا�*G@ ا�3&)\ ، و-/ ه67 ا�= f ��n3أن ا�� t�#ا�� ��<  آ�& -

 &ً�L&5� [ا�3&دس، إذا رأى ذ� @G*&م ا�	و�0ً&  % &'M#�&�� /0.  

�@ Q� /0&ق         -3< &�� H���HMQ�L وG*�� &�0@ ا��3&)\ ، و>��ى    و- >�� أن ا��3&�� ا����و�4 

           �
ا)�� ا�2ز��� ���Mاءات وا���>a��4ورة ا=?�&ذ ا /�&�M�&(وان وأ�'& =S	 ��&% @�f&% Cت ا��

  .2��Q= Cره& وا��MLاره&

                                                           
  .426-424على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص  -1
   426 نفس المرجع ، ص -2
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 !$#Vع ا��Lا�;�وان: ا� ������ ا=�9 ��,� �9 ,)�� ��arا���ا@�� ا��  

  

         H�=أو -�ارا H=&�+�= رG< و-�@ أن [��< C� ا t�#�0    ا .��اف �� ا�����L&5 ، أن >�

            ��M-y� ��(ا�= C�� &ً53�
M3� 7 )��& >��ا6 ��4ور>ً& أو��إ�� ا  ��ا)�� ا����M-y ه�/    . ا��5M&ز�Mوا�

                       Z�-ا��� !-&�*M� &ً��5� وان ، 1إ<�اء >�	�C أن > 67�?M�t��# ا ��C �0/ %&��� ار=	�&ب <�>��� ا���

>� ا���-Z و ا=?&ذ اa<�اءات ا��2"�� ا�2        �= H� �5UM< �M%ا��3! و ���%�� ، وا�2ز�� ��
*&ظ 

 Cو���  .وا �C ا�

                       &�'M���.و &�'�ا)�� ا����M-y و أ��ا�Mه��� ا�&� ��Lدرا V��QM= ه�7ا ا�����4ع ��L0&ن درا /�&M�&(و

  .ا��&�����

   


  9#ه�� ا���ا@�� ا����ar : أوً

  

ا)�� ا�����M-y آ��@ إ<���اء ���� t���H�&��X C أن >
��3! ا�?��2ف )���C ا .���اف        ��M�&( G���< 

����� ���Q&��'!    ا� �:y��< أو C�� ���C 40و-�� ���G( ا����&دة  . �5M&ز���� ،  أو >?��@ )
����ق ا����5M&ز


ة    M! ا���ق ا &U2ا���  Hأ� ��� �M� &ً�5*&-! ا���-t�#�� Z ا �C -�@ أن >�م =�+��&=H ، أو   «: 

ا)�� ا���G5ص ���'& 0/ ا��&دة     M7 ا�?M<39       7 )��& >��ا6 ��4ور>ً& أو���� C���� ا���5M&ز أن >�

   ���M-y� ��(ا��= C��� &ً53��
M3� .      أو !'��&��Q�و C��
����ق ا����5M&ز( ���M-yا)�� ا����Mه��67 ا� @��?= f

H(&3% �M-yا)�� ا��M67 ا�'( C��م ا�7 ا��5M&ز�� V3
  .3»��اآBه! ، و��� �#�t ا �C أن >

         ��M-y� ��(او> C��M�C ذ�] أن  �Q�L�t�# ا �C 0/ د��ة أ.�اف ا�B5اع إ�� ا=?�&ذ =�

��ى         ، وا����ار ر )���7] >�� =�+���  ���I��B���� ، و�	�C �'�& وزن آ����ًا ، إذ أن ا���G�< ا��7ي 

                                                           
  .  من ميثاق األمم المتحدة40 المادة -1
  :ع من الميثاق على الموق40 أنظر المادة -2

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm 
  .  27أحمد عبد اهللا علي أبو العال ، مرجع سابق ، ص.  د-3
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�@ �0/ %�3&ب           ��L &�'� !'M(&#M�Lم ا��ا��S&ر إ��'& ��H��5M( &ً5�4 ���M أ.�اف ا�B�5اع إ��� أن 

       ��%f ��(ا= C� 67?M< &��0 t�#>�          . ا���	3��و�;�ًا ��& >
�M@ أن >M?�67 ا��#�� t��C أ���&ل 

و �C ذ�] أن �'7ا ا��0` أ:��ًا ��L&�Lً&                ���ا<'� ا���- �< H�&0 ��+�= 7�*5= `0ر C� �X&5ا� Z

&ً{�&(1 .   

  

#ً�$#U : ��arأ$.اع ا���ا@�� ا��  

  

 &'5�( C�ه& و�G% C	< f $�
د )�M=�5ع وM= �M-yا)�� ا��Mأن ا� :  

  

   �A�#I9 ا=q�اف ا���8#ز	� @.4a إeqق ا�8#ر و و4a ا=	�#ل ا���@�� -1

  

  C�0/        و C� ا t�#� ة�� اa.�اف ا��5M&ز�� أ:�5&ء %��ب   1948 �&ي 19 أ���U ذ�] د

�&م   C�Q3�01948       /��"ا��Laوان ا إ�� و-Z إ.2ق ا�5&ر ، وآ��7] ا����ارات ا��M/ أ����( ا���

��ة ا��5M&ز��C إ�� و-Z ا ���&ل ا�
�)���   1967 <�ان   8 و   7 و   6��� ا���ان ا���)�� 0/     ( 

����� ا�*���ر وا�����ار )2)338 �(���Mب أآ���% V������ة <����\ اa.���اف ��0/ ا����M&ل  1973 ��( ، 

و>�	C اXa&رة . ا�ا"� إ�� و-Z آ&�0 أ��اع إ.2ق ا���5ان واM�f'&ء ا�*�ري �	@ �S&ط �3	�ي

 ا��7ي .&��V   3)1860(أ>w& -�ار �#�t ا �C )S&ن ا��وان ا�Laا"��/ ��� -�Q&ع B�Iة ر-�!            

ا ��&ل ا�
�)�� �Q- /�0&ع B�Iة ، و ذ��] �0/ ا�*���ة ا و���               إ�Lا"�@ )�-Z إ.2ق ا�5&ر وإ�'&ء      

                                                           
، مذكرة ماجستير في القانون الدولي والعالقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة "الجزاء في القانون الدولي" ابن الناصر أحمد.  د-1

  .  210 – 209 ، ص1986الجزائر ،
  : في المرجع338 أنظر القرار -2
، 1990، دار الثقافة الجديدة ، القاهرة ، الطبعة األولى،" حول نظرية حق االعتراض في مجلس األمن " محمد العالم الراجحى ،. د

  .213ص 
 www.un.org/arabic/sc/scres09.htm:  على الموقع 1860 أنظر القرار -3
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�� إ�� و-Z �0ري و دا"! a.2ق ا��5&ر )�&�M%fام ا�	&��@        - :»1�C ا���ار <  ...   ����د S�< و

   »ا�
&<� ا���
� �'7ا ا��-a Z.2ق ا�5&ر

  

    ��2 ا�P.ات ا����#ر@� pq#89 �9 9;��8 وإg89 pq#89 �9#aو	� ا��eح-2

  

3
&ب ��?���Qط ا��Z��-�� ���M-y   04/11/1948ا���G&در ��0/   1)61( آ��&���ار   ���fن اnS��( 

           C�Q3��0 /�0 ا�23ح �� 25/06/1950 �0/   2)82(وا����ار   . إ.2ق ا�5&ر، وإ�S&ء � 9.&5�B5و

 3)509(و ا�����ار . )��S&ن ا���3
&ب -���ات آ�ر>��& ا����S&��� إ���� ��ا-�'��& ا���3&)�� ���C ا����وان       

و-��ار �#��t ا ��C       . 4ا���ات ا�Laا"���� �C ���5&ن     )S&ن ا�3
&ب    06/07/1982ا��yرخ 0/   

660                 /�Mإ�� ا���ا-\ ا� H=ا���اق �0رًا -�ا V
 ا�7ي >>C ا�}Bو ا���ا-/ ��	�>) و>n( V�&Qن >3

��&م       tQ3�I�0/ أول أ &�'��� ا��7ي > V��Q���C   6)1701(و -��ار �#��t ا ��C     1990.5آ&��( 


ة ا���M-y   إ�Lا"�@ )3
V <��\ -�ا='& �C <�5ب ��5&ن )S	@ ��ا        M! ا���أ -�ات ا �= &�5�ز 

  . )&SM�f&ر 0/ <�5ب ��5&ن

  

  

                                                           
  : في المرجع61 رقم  أنظر القرار  مجلس االمن-1

  213نفس المرجع ، ص 
  : في المرجع82 أنظر القرار -2
، مذكرة  ماجستير فـي      )"بين النصوص و التطبيق   ( مجلس األمن ودوره في الحفاظ على السلم و األمن الدوليين           " قصي الضحاك    

   46القانون الدولي و العالقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، ص 
  : في المرجع509ظر قرار مجلس االمن رقم  أن-3
  216محمد العالم الراجحى ، مرجع سابق ، ص . د 
 . 46 قصي الضحاك ، مرجع سابق ، ص -4
  :  في المرجع660 أنظر القرار -5

  163 ، ص 1990 ، 46وثائق الغزو العراقي إلى الكويت ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد 
 www.un.org/arabic/sc/archivea/scres/scres06.htm:  على الموقع 1701األمن  أنظر قرار مجلس -6
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   ا��	.ة إ�% إ@�ام ا/�a#L#ت ه�$�-3

   

     C<0/         54 و   43آ&���ار C� ا t�#� C���� ا��Mا�/  C<در&Gو�0/   01/04/1948 ا� 

15/07/1948C�Q3�0 /0 �� ا=*&-�&ت ه��   .S( 1&ن 

  

 ا$���#ب  ،��� /W�8� 09#09# �! 9�ا�Aa و4�a إe�qق ا��8#ر             ا��P#م @X$y#ء a.ات 9�ا�Aa دو     -4

ا����#ر@� و/��(�* ا
$�0#آ�#ت ا���! ��a /��' ��9 ا=�q�اف ا���8#ز	�� و 9�ا�Ik ��Aa.ط                 ا�P.ات

  ا���8#ز	�� ا���#س @��

  

 >�S	� &'�t��# ا ����I�� Cاض ا���S&ر       - ه5&-و��& )#ر ذآ�6    �- /Mإن ه67 ا���ات ا� 

    @���3	�ي ، )@ =Bود )&����ات ا���wور>� ���0&ع ��C ا��t*5 ، و ��*�G@               إ��'& f =��م )nي  

    ����5 اwM-f&ء ، و- =�Sف ��� ا��5&.9 ا��B5و�� ا�23ح ، أو ا��
;�ر � C�(ر&
Mا�� C�(


&ر)� ا���ل إ��'& Mا���ات ا��.  


&ر)�C و )�U&ت ا���ا-�� و -�ات       Mا�� C�( �� =���M -�ات ا��Qارئ و ��ا-�� ��Qط ا�'


ا:'& �3 ا���5 0/ �;&م ا �C ا�#�&�/ ا��7ي              MLا !M< /Mت ا�&��qا C� &ه��Iا�23م ، و �*%

ي     ��Mل ا����ة ����دع ا���&��M��Lدو���/ �*��ض ا���23م و ا ����> C<��	= م��� H�*�� .  ���<��= !��= و-�

               �<
م ���Xل ا����U&ق =�� !�Iة ، ر�
M! ا����ا  ���;� )�
ا��#��ء إ��� �����&ت %*�� ا��23م =

ف إ�� و-Z وا%�Mاء ا��وان ، �&+�� �0/ ��4ء m'��ر ا�*#��ة )���w(               Cورة  '= @"&L5/ و�=

                  /�Mت ا�&��ا��M=��&ت ا���G�5ص ���'�& �0/ ا����U&ق ا�?&+�� )&��M+�@ إ��� =������L �<�3 ���5&ز

  C� 5'& ا���اد�wM=28 ة   33 إ��� ا� /M�C ��2'& ��ل ��#�t ا �C ا�ور ا��"� /�0 /3��3&

 51 إ���  S��39	2ت ���0& )�5'�& ، و ا��M=���&ت ا�5�w�M= /�M'& ا����اد        أ.�اف ا�B5اع ��� %@ ا�    

ام ا���ة �*�ض ا�23م ، و�C�( C إ�	&���&ت ا�5M*��7 ا�*���/             ?MLا �Q�L C� ا t�#�� P5�= /Mا� .

                                                           
 . 46 قصي الضحاك ، مرجع سابق ، ص -1
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����� ����ر ه67 ا�*#�ة و)�S	@ أ�L&L/ �0&ن ه�67                     @"&Lت %*� ا�23م آ�&����و�C ه5& أد��( 

����� أ��L&س ا%���Mاء أو و-��Z – ��0/ ا��ا>��� – �����ة %���$ +����( ا������&ت =�����M ذات .������  

P�3اع ا��B51ا� .   

                &�'�n( ات %*�� ا��23م��- Z<��= != ا������&ت ا�w�= /�M!      «: و��M� &�0>� ا ��C ا��&م �0


ة )t�LnM ه67 ا���ات M! ا���ام ا���ة ، و=��م ا ?ML2%�� ا+ &'
�3	�� �<	C دون �5 �oه�

ة ��� إ-��  :   و =��@ -�ات %*� ا�23م و90 ا���&دئ ا�M&���»ار أو ا�ML&دة ا�23م���3&

   >��م ا ��C ا��&م )H�>�M وإدارة ه67 ا���ات-1

2-    @	S��( ����5ا-���� ا .���اف ا�����و  �*�wا���� �����	
 >#��V أن >��M! إر��L&ل ا�����ات )��ا����0 ا�

�X&��  

3- /��Q= @	S( ء&w�   أن =S	@ ه67 ا���ات �C ا�ول ا 


ة )P��3M ا���ا-��C ا��3	�P��3�= !M�< &�5�( ، C�< ا�#��5د ا���S&رآ�C �0/               أ -4M! ا���م ا ��= f

ا?ML&( !'� P�3< fو ، �*�*� �
�Ln( م-�ات %*� ا�23مt*5ا� C�
� إf 0/ %&�� ا�0&ع �L ا   

�@ -�ات %*� ا�23م 0/ ا�ySون ا�ا���� ��ول ا���w*� وV#< f أن =      -5M= أن V#< f  ز&
5

 ا .�اف% .  

6-C� ا t�#� /0 ق&Q5ا� \Lوا /L&�L ت %*� ا�23م )�<�&ع&���� �;
   V#< .2 أن =

                 �5L /0 �G� ��� /:2Uوان ا� =! =S	�@  1956و=#ر اXa&رة ه5& إ�� أن 0/ ا��- 


ة �C ا<@ ��4&ن و��ا-��� و-�Z ا���M&ل ، و)��7] آ�&ن ��C �'�&م                     M! ا���&+� ���ات دو��� �-

�&ز�� )�C ا .�اف ا��5M&ز�� و ا%�Mام ا�3
&ب ا���ات ا�Laا"���� و          ه67 ��Q5� ء&Sا���ات إ� 

                  /�Mرق ا�Bب ا�����&ت ا��&
ا�*����3 و ا���> ���&Q�C ا را4/ ا���G>� ، وه67 ا���ات �C أ+

                      ��'(&#� &�'M�'� C�	= !ب ، و����
ة و���t -��&دة �#��5 أرآ�&ن ا��
M! ا����دة ا &��- )
و�4( =

                                                           
 .  106 ، ص 1996، مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية ، "األمم المتحدة في خمسين عاما " حسين أبو طالب ، .  د-1
 . 107 -106 نفس المرجع ، ص -2
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ي��Mا��� C��	ه& ���0|  – ، و� إ-��5&ع ا .���اف )���م ا���ا<'��� و=��3'�@ إ���&دة إ%��2ل      – )�Mا<��

  . 1ا�23م

    

#ًV�#U : ��arا@�� ا����,� ��$.$#Pا� �;�AIا�  

  

                     �<
M( &ً���:ار=�&.�ً& و |�=��< ��M-yا��&������ ��<��اءات ا�� �����Qا� �<
و�C ���! أن =

3< f C� ا t�#� إذ أن ، &'���Q= C�ا)�� ا��y3ول M9 ه67 ا���Q= ��� – V3% ا +@ –'� 

�'�& ، ��7ا >�	�C ا����ل أن ه�67               �� �<
��ة إ��'�& ، أو ا-�Mا%'�& و=وآ@ �& >��م )H ه� �#�د ا��

               /�0  H����ا)�� �� )3�C -��@ ا�#Bاءات ا�و��� ،  ن ه67 ا�#Bاءات ه�/ ��& ه�� ��G�5ص Mا�

 C�=ق 42 و41ا��&د&Uا��� C�  .  

ا)��  Mو)�& أن ا� &'��� ا�� )3�� �M-y�C ذات .���� ا�#Bاءات و اa<�اءات ا���G5ص 

��0/ ا�*��G@ ا���3&)\ ، وn= f���7 %	�'��& ، وf ه��/ ���C -����@ إ<���اءات ا�
��@ ا�����3/ ا���G��5ص  

 .���M'�& ا��&������ =�Bداد                    �<
���'& 0/ ا�*�G@ ا��3&دس ��C ا����U&ق ، وn= f��7 %	�'�& ، �0&ن =

��� ه       V�{Mا� C	�< /	ع إ�� �� ا��&دة      +��)� ، و��>��&( �(��Gق �*3'& 6740 ا�&Uا��� C� 

 C	�< [ذ� ��� .���M'& ا��&����� ، و<
ا)�� ا���M-y ذا='& ، �M>2'&د 0/ =Mا� �"&G� وإ�� ،

 /���&- 5L إ�� أي ��M*= &'أ� fاز>� ���� ، إ�M%ا)�� ا= C�ا)�� ا���M-y ه/ ��&رة Mا���ل أن ا�

  .2إ�Bا�/

ف إ��� ��5\ ا=�3&ع             �	C ه5&ك     �'= ��M-y� ��;*
ا)�� ا���M-y ه/ =ا)�� =Mى أن ا��< C�

 &'��M< ��ة إ��'& � @�- C�t�# ا �H�Q�< C وز�ً& �L&�Lً& آ���ًا ، �;�ًا ��& -ا��وان، إf أن ا�

                                                           
 . 107مرجع ، ص  نفس ال-1
 . 191 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -2
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��ة أو ا�a&( ��+�M<�اءات رك ه7ا اf=#&6 )&���ل أن ا�M3< [\ ذ��5\ أو -�\ ، و�ا)�� = C�

  .�M-y�1 ��3( -�ارات ��B��ا�

  

 G�#Vع ا��Lا�;�وان: ا� ������ ا=�9 ��,� �9 ,)�� ��  ا�(gاءات �3� ا�;�:�

  


ة أن ��#�t ا �C أن >���ر ��& >#�V ا=?�&ذ6     ��41 �G( ا��&دة     M! ا���ق ا &U�� C� 

                V��Q< أن Hو�� ، H�=5*�7 -�اراM� �
ام ا���ات ا���3?MLا V�QM= f /Mا)�� ا�Mا� C�   ء&w��إ��� أ

ا)�� ، و>#���ز أن >	���ن ���C )�5'��& و-��Z ا���2Gت اG��M-f&د>� و    ��M9 ه��67 ا�����Q= ة��
M! ا�����ا 

>� و ا���>�� و ا���>>�� و ��Iه�& ��C و�L&"@ ا���ا+�2ت و-*�& <B"��& أو آ���&                      <
ا���+2ت ا�

  ��L&���( =*��ض              . 2و-Q\ ا��2-&ت ا��- /�M>� ا��	3��ا)�� أو ا�#Bاءات ا�}��� Mوه67 ا�   ���� 

                        f ل&�Uا�� @���L ����وا�'& ، -� وردت �� C��>� ، ��C أ<�@ %��'�& ���� ا��Mا<�\ Mو�� ا���ا�

ا�
��t���#���0 ، �G أن >M?��7 ���& >���ا 6� &���L&5���C و��L&"@ ا���&.���� ا�����L&�3 أو اG��M-f&د>� أو     

��w&ء ا ��!                          &��B�� ارا��- ���M�< نnS7ا ا���'( C�� ا t��#� C�� رG�< ه& و ا���ار ا��7ي��I

Mا��           
ة <���& ، و��و�� ا�w= /M&ر ا-GM&د>& �C <�اء =9��Q -�ار �#�t ا ��C ا��G&در �4

د %�@ ا���S	2ت اG�M-f&د>� ا�5&=#��               G�( C�� ا t��#� \�� 7اآ�M= 9 0/ أن
ا�و�� ا ��ى ا�

3�C ذ�] .   

           ���� C�� ا t��#� &'�4�*< /�M>� ا��	ا��3 ��I اءاتB#5&ول 0/ ه7ا ا�*�ع ا�M� ف�L

 C� ا t�#��<د&GM-اءات اB> و ��L&�L اءاتB> C� ، �<Mو�� ا������ ا�.  

  

  

                                                           
  .192 نفس المرجع ، ص -1
  : من الميثاق األمم المتحدة على الموقع41 أنظر المادة -2
 http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm 
  . من ميثاق األمم المتحدة 50 المادة -3
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  ا�(gاءات ا���#��2 : أوً

  


��$ >�	�Z�<��= C ه�67                  ( ، /L&�3ا�� |{w0/ إ<�اءات ا�� ��L&�3اءات ا�B#ا� @U�M= و

 &'�n( اءاتB#ا� :»          ��<Mو��� ا������� ا� C�� ا t��#� H��-�< و ا�7ي ، /L&�3ا� \(&Qا :� ذو ا�

ة %;� ا��ML&ل ا���ة ��M#� إ��&- /0 ��U�Mو�/ ، وا�� ا��&��ن ا��2ل ه67 ا ���ة )�%ى -�ا

               ��G�� H�( 7ت��وأ ، ���( C��7�5 ز� �'m -/ ا��&��ن ا�و�/ ، وه7ا ا :� ذو .&)\ �*3/ ، و-


ة 0/ ا��&دة 16ا �! 0/ ا��&دة M! ا���ق ا &U�� &w<1» 41 وأ.  

د +�ر ا�#Bاء ا�L&�3/ ، و     �M=41إن آ&��( ا���&دة      و             ��C ا����U&ق -� أ�X&رت إ��� أ%�

م       �� /�5�< f أن ه�7ا fإ ، ��<Mو��� ا���ه67 ا��Gر وه/ %&�� -Q\ ا��2-&ت ا�)���&��L �\ ا�

                 fاءات ا���اردة �0/ ه�67 ا���&دة ��! =��د إB�#ذ��] أن ا� ، ��L&�3اءات ا��B#�� ى��و<�د +�ر أ

����� ����L@ ا����U&ل ، �0#���ز ��#���t ا ���C أن    H=ر ���4ور>��Z�w إ��'��& ���C ا�#��Bاءات ���& >���

&�'(&G� د='! إ��&�a أو Cو�����2
*&ظ ��� ا��3! و ا �C ا�.  

       ��<Mو��� ا������� ا� C� ا t�#� &'4�*< أن C	�< /Mا� ��L&�3اءات ا�B#ا� �G
و>�	C أن �

 /�< &� /0 :  

  

   QIa ا�;ae#ت ا��@,.��2#9 -1

  

   ����L&���(
V ا���C����U ا�)���& C����L���C ا�و����   >��Q- ����#M\ ا��2-��&ت ا���L /��0 &��L&Lأ 

>� ، و .�د ���U/ ه67 ا�و�� M3ا���   &�'�n( ��L&���(، �< C�% /0	C أن ���ف -Q\ ا��2-&ت ا�

                     C������ إ:�� -��ار +�&در  C�	< ى ، وإن���دو��� =#�&6 أ C�� رG�< أن C�	�< ، /��إ<�اء رد

                                                           
  . 387مرجع سابق ، ص السيد أبو عيطة ، .  د-1
  . 639 – 638إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-2
ذلك التصرف اإلرادي الدال على عدم رغبة الدولة المعنية على « قطع العالقات الدبلوماسية بأنه iucien sfez يعرف األستاذ -3

 .»استمرار عالقاتها السياسية والدبلوماسية مع دولة أخرى 
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��� أ�L&س أن ا��2-�&ت ا�و���� -�             /5�5< C� ا t�#�           ار��M�L7ر ا��M< ا���Q� &�>��5� )���د 

 ا��&��ن ا�و�/�>� )��اMو�� ا���   .1ا��C�( �-2 ا�و�a �#�M� C�M�2ل ا�

>�� ��M#�� ��0@ ا���وان                       Mو��� ا���Q�0\ ا��2-&ت ا�)���&��L ه� <�Bاء >*��ض ���� ا�

          � f&UM�ا >� ، و)&�M&�/ 0&ن =5*�67 إ��& >�Mو�� ا�����ار �#��t ا ����M% C و���     ا�7ي ار=	�HM ا�

         \�Q�( امB�M�fا &�'��� C���M< /�Mى ا���ول ا >� و )��� ا�Mا��� C�( 9(&L 2ف�ه5& أي  C	< !�

ر -�ار ��Bم � C�t�# ا �C و�0&   %	&م ا���U&ق+ - &��&. ، �<Mو�� ا��� 2ا��2-&ت �\ ا�

.  

            V��&{ه� ، وإن آ&ن 0/ ا�&*X رG<  أن >	��ن �	�M)�ً& ، آ��& أن    و-�ار -Q\ ا��2-&ت -

ه7ا ا���ار - >	�ن +�>
ً& ، أو - >	�ن �5�4ً& )&=?&ذ ��ا-Z >*'! �5'&  ا��Q\ ، آ�& 0/ %&��      

            \�Qار ا����- &�'M'>ا��در �0/ &Gا�� ��<Mو��� ا����� C���L&���(و . ا��ML&د و=�%��@ ا���C���U ا�

       �<Mو�� ا���ف �#�t ا � C�C �0ض ه7ا ا�#Bاء ��� ا�'<     &�'M�0ا��م �� C�����اب aإ�� ا 

 ��C ا�#�Bاءات و اa<��اءات ���I ا��د>�� �0/                   �<B7>�ه& )&=?�&ذ ا���
ة ���� =�0�G'& ، و=<Sا�

 �*�M?ول ا��>� �\ ا�Mو�� ا������ �P�&G ا� ��:nMو ا� ، &'M'>ا��.  

     C��� اء ��0/ أيB��#إ���� ���0ض ه��7ا ا� n��#�< !��� /و�و ا��2%;��� ه��5& أن �#���t ا ���C ا���

 وه��� 1990 ا����وان ا���M/ ار=	���( ، و%���M أ:��� ا����وان ا���ا-��/ ����� ا�	�>��( ���&م      %��&fت

              \��Q- ا��ا���وان ا��7ي آ�&ن ���L&5& �*��ض آ&��0 أ���اع ا�#�Bاءات ا�5�w�M< /�M'& ا����U&ق ���0& 

���� ا����اق ،          ���Bاء 0/ �0ض ا��B#أه��� ه7ا ا� C� !Iا�� ���ا��2-&ت ا�)���&��L ، وذ�] 

    ول ا�	��ى ا�
��*� �� أرادت �0ض ه7ا ا�#Bاء ��& أ��ز='& ا��L&"@ و ا���3@  و )� !I�C أن ا�

             C�� ا t��#� /�0 C��"او>�	�C =��>�� ا��M�L&د      . ��3
�Gل ��� ��ا��0 )&-/ ا�ول ا �w&ء ا��

             C�� ى���ول ا م %��&ن ا��5;�� ا�و��� وا���0ض �U@ ه7ا ا�#Bاء إ�� أ�H آ&ن >'ف إ�� 

اد آ���ة �C ر�&>& ا�ول �M&)�� �& آ&ن >#�ي 0/��C %���� و<�د أ 2w0 ، )<�	ا���اق وا� 

ا�}�)��� �
C<B�#M ��0/ ذ��] ا��-��( �0/ ا�	�>��( وا����اق ، و)���7] ��0ن ا��M��Lار و<��د ا�����U&ت        

                                                           
  .  17 ، ص2006مذكرة  ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة البليدة ، "  الجزاءات الغير العسكرية" سوالف سليم -1
 . 392السيد أبو عيطة ، مرجع سابق ، ص .  د-2
 . ألنهم بحق كانوا يباشرون بكل وضوح مهام الحكومة الدولية الواقعية-3
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  /��0 ���5��n�Q�5 و ا��	ا���3 C��� &ل ����ع���أ<��@ إد C��� ، ءfyه�� &��<&��� @w��0ن أ�	���L ����L&���(ا�

  .M1/ آ&��ا >��L�*�&'��S'! 0/ =�] ا�;�وف ا��&��L ا�

                 t��#� إ��� -��&م ��L&���(د ه7ا ا��5ع �C ا�#Bاءات ا�G(ا ، و���رة أ&Xaا C� (fو

           f ���� /�L&���(اء دB�> إ��� ��0ض Cو��� ا���3! وا ��C ا��<'M( 9��M= تf&% دG( و C� ا

                  3�� `��*?= /�0 @�U�M<و ، ��<Mو��� ا����Mى ا�y<  @��U�Mدي إ�� -Q\ ا��2-&ت ا�)���&��L �\ ا�

��� �����& إ:��    Cا�)���&L/ و�0ض -��د ��� =2�5ت ا�����:�      H4�0 != &� وه� ، C��L&���( ا�

  1992،2 ��&رس  31 ا�G&در �0/ =�&ر>��w-748   z ��آ��)/ ، )��<V -�ار �#�t ا �C ر-!        

د و�����M3ى ا������U&ت ا���������      ����ا����7ي =���C�w )����` ا�#���Bاءات ا�)���&�����L وه���/ =?*����` 

L&���(�� و ا�����G5 و=Q� 9��w&ق %�آ� � ���= C�C ه67 ا���U&ت ، ���� أن >�M! =5*��7 ه�7ا        ا�

ا�#Bاء nX /0ن ا���U&ت ا������� ��ى ا��5;��&ت ا�و���� )&�M*�&ه! )��C ا�و��� ا����w*� و ا��5;���                 

د       3 ، 1996 ��&م   1054وأ>w& -�ار �#�t ا �C ر-!      . ا�����5�� وا�� `�*?M( 9��M���M3ى و


&و�� ا��MI&ل ا���"�t ا����Gي �0/ أد>�              t���U/ دو�� � /0 C��'Mم =��3! ا��� V�3( ا��3دان 

 و ا��9����M 1992،4 ���&>� 30 ا���G&در ��0/ =��&ر>z 757أ)&)��& ، وآ���7] -���ار �#���t ا ���C ر-��!  

 �)M?*���` %#��! ا�����U&ت ا�)���&����L �#�'�ر>��� ا����Gب )��V�3 ا����وان ا��ا-��\ ����� <�'�ر>�� 

M�م ا�  . U&ل ا��Gب ����ارات ا�و��� ا�3&)��ا����5L و ا�'�L] ، و

  

  

  

  

                                                           
  .642إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1
  :  في المرجع748 أنظر  قرار مجلس -2

karel.c.wellens,"Résolutions et déclarations du conseil de sécurité(1946-1992)", bruylant 
bruxells.1993,pp 305-308  

  :  على الموقع1054 أنظر قرار مجلس األمن -3
 http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes96.htm 
  :  على الموقع757ار مجلس األمن أنظر قر-4

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes92.htm  
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��0PP# ا��;��ي $��(� �;�وا2-6$ 9:�2# ��o@ اف��	
   	�م ا

  


��ر %��ل           �M<وان ، و�&=9 ا��#�M\ ا�و�/ ��0ض <�Bاء ��&ص )#�>��� ا��� ��� \�<

��Mاف )�nي �	& V�L��C ه�7ا          fم ا�وا�H ، و�� �#�M� VL&	� 9 أي��
M( يM���� م ا��3&ح�

وه� �& آ&ن - أX&رت إ��H ا��&دة ا�?&� �3�C -�ار =��>Z ا��وان وا��M/ أ�X&رت إ���            . ا��5ع

Hأ���:»  C��� ����t -&������& وf >#���ز أن >�����M آ���7] أي �	��V3 إ-�����/ أو أي �}��5! ���&ص ���&<! 

وان �>�&<�           1»ار=	&ب ( H�= -��ار ا�Z�<��M ا��M/ ذآ��ت     � ، وه� �& آ&�( ا�#���� ا��&�� - أآ

  Hا�»  �#< f        إ-��! أ>� دو�� ���اء M�fى   ... ز ا���3&ب دو�� أMاآ @
آ�& f >#�ز أن >	�ن �

 )&=?&ذه&<'Mه7ا ا����@ أو ا� C� ��(ا  .�M�...«2#� ا=?&ذ =

��Mاف آ#Bاء  >�\ ��� ا���-Z وا�0�GM&ت ا��G( !M= /Mرة �?&�*�� a%	�&م                 fم ا�و

��� ، أو ا�M'�&ك       �;&م ���C ، آ&2�MLfء ��� اa-��! )&���ة أو -        ��X ��I ��<�Q( !	
�V �;&م ا�

ا���23�� اa-������� أو ا2�M��Lfل ا���L&�3/ ، و >'��ف ���U@ ه��7ا ا����5ع ���C ا�#��Bاء ه��� %����&ن        

Hوا��ي �C :�&ر Mا��� .  

    �������-aات ا����{Mا� ����S��( اف���M�fم ا�������Mاف ، ه��� fم ا���و أه��! +���ر <��Bاء 

ام ا���ة ، وا�M/ ه/ ��&ر      ?MLا V�3(       ، 0&ت أو ا ��0&ل�G�Mا� C�� ��ة ��G= Cف ، أو �#��

���� ا���M&ر أن                      ، ��<Mو��� ا���=M?7ه& دو�� أو أآ�U )5&ء ��� -��ار �� C�t��# ا ��C %��&ل ا�

Cو��� ا��3! و ا �C ا�<'M� ا��M3� را دا"�& وG� ��M�= ����Sا� ��I ات��{Mه67 ا� @U�3.  

        #�&( t�� اف�M�fم ا�Bاء ا�
>$ 0/ ا��2-&ت ا�و��� ، إf أن ��U&ق          )&�� !I�C أن 

         ���M�< \ ا���أي ا��7ي��إ<�&ع  H�X ذ�] �0ن ه5&ك !I�(اء ، وB#إ�� ه7ا ا� �S< !� ة
M! ا���ا 

��Mاف )& و4&ع ا ��I �����-a���Sو�� أي ا��?&�*��  %	�&م ا���&��ن ا��و�/ ا���&م                   fم ا�أن 

                                                           
  : من قرار تعريف العدوان على الموقع5 أنظر المادة -1
 http://www.un.org/Depts/dhl/dhlara/resguida/resins.htm  
  . أنظر ديباجة قرار تعريف العدوان على نفس الموقع السابق-2
 . 459 -458ص , مرجع سابق ,  صالح االعوج  على ناجي-3
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       Mا� ����9        >� <Bاء >�=�H ا���&��ن ا��و�/ �<�. C��}���ات اa-������ ا��?&�*�� ����&��ن ا��و�/ ، 

�<Mو�� ا���
ة 4 ا�Mا�� !��� C� ا t�#� .  

                C��2-&='! ا�و���  /0 &���> �o�'ء ا�&w���� أ �;% 
ة -M! ا���ق ا &U�� ذ�] أن

 &��ML&( <'M2ل ا��3    لا��MLfأو ا ، �����-aا ��ا�23 ا�'& 4?MLدو���    ا���ة ،  أو ا ��<  /L&

ة��
M! ا�����ا  ����� ا ���w&ء أ>��w& أن .  1أو ����� أي و<��� H���� M< f*��9 و��&+�� V��>آ���& أو


ة 0/ أي ��@ =M?67 و9�0 ه�7ا ا����U&ق ، آ��&           M! ا���ن إ�� ا �� C� !'�L& 0/ و�ا آ@ ���<

ة إزاءه�& ��� 2��C إ���&ل ا���5\ أو ا�                      �
M! ا����7 ا �?M= ة أ>�� دو����&3�� C� ، ��5M�< \���2ن 

 C� ا د�� 
وا�H أ��& >�U@ ا��� �#�M� يMا��� &'��
< VL&	� �<n( اف�M�fم ا�و)&�M&�/ 0&ن 

���� أ��w&ء ا��#����� ا�و���� أن >�BM���ا )'�& و>*��4'& ���� ا�و����             /�{�5< /�M&ت ا���اBM�fا

 �<M&.  3ا���	( )&ر=�و�� -& )��<V ا���U&ق - <�>�� ا��وان �0ن آ&�0 ا�ول =�BMم ب��0 أن ا�

-        /L&�32ل ا���M�Lfوا ������-aل دون ا��3&س )&��3&دة ا�
< &� ���ا)�� ا�#�&Mا� C� 7?M=  نn( 

                     /(&�#<fام اB�M�fن ه�7ا ا&�( ي ، وه5& >�5}�/ ا�nMآ�Mف ردع و-�\ ا���'( &'���ى Mو�� ا�����

���Mاف )�nي =��Gف                fم ا�� >�n=/ �?&�*�& �����&دئ       >*�Mض )اه� أن >��Mن )&�BMام ���L/ �*�&د6 

             ���I ��(ا�Mه�67 ا� C�� @�#< و ا���ل )}�� ه7ا ، H5�ا��7آ�رة ، وn( fي ا:� �C اq:&ر ا�5&<�� 

  .ذات ���5 

                   &w�<رت أ&�Xأ آ�& إن �#�5 ا��&��ن ا�و�/ أ:5&ء ��S�� &'MS-&5وع ا������o3 ا�و�� ، -�

��Mاف ، وذ�] )���wM ا���&دة     fم ا�وع -�&��ن ا���y3و��� ا�و��� ، و     �� C���S  53إ�� <Bاء 

    Hأ�� ��� �5= /Mول                      «: ا� =�=�V ا�#5&>�� ا�و���� ا��M/ =�=	�'�& ا%� ا��ول ا�BMا��& ���� آ�@ ا��

  :ا ��ى )�& >�/

��� ا�
&�� ا�M/ أو<='& ا�#5&>�-أ�S( اف�M�fم ا� .  

ة إ��� ا�و��� ا��M/ ار=	��( ا�#5&>�� �0/ اa)��&ء ���                  -ب�م =�>! ا����ن وا���3&�    /�Mا� ���&
� ا�

�
  . و<ة ��� ه7ا ا�5

                                                           
 .  من ميثاق األمم المتحدة4 الفقرة 2 المادة -1
 .  من ميثاق األمم المتحدة5 الفقرة 2المادة -2
 . 650إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-3
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   1»ا�*���C�M) ب(و ) أ(  ا��M&ون �\ ا�ول ا ��ى ��� =5*�7 اBM�fا���wM��( C ا�*��=�C-ج

                @��0 &�'�0 V�	=ة ار�<� �0ض ه7ا ا�#Bاء  /0��L&5&ت دو���� - C� ا t�#� آ&ن و-

( Hوا��ي أن >
� 9�	VL& إ-����� إ:� Mوان ، و%&ول ا����2ن �C 4! اa-��! ا��
M@ ا��a&

�� آ&��0 ا��ول ا ��w&ء      ��� ه7ا ا�w! و)H�2Q و=��X م� 0	&�( -�ارات �#�t ا �y= Cآ

   &��'��
< V��L&	� يn��( اف���M�fم ا�������� ا����وان ���C �:��&ر و  V��=�= &���( اف���M�fم ا���إ���� 

 أ+�ر -��ا           - C� ا t�#� ا"��/ آ&ن�Laاع ا���)/ ا�Gد ا�ي ، 0/ +M2ن   ا�����را، )�� إ

إ�Lا"�@ 4! ا��س و- أآ� -��ار ا��#��t أن ا�
��Gل ���� ا را�4/ ��C .�>�9  ا2M�%fل           

 وآ@ �& -&�( )H إ�Lا"�@ �C أ��&ل =�S>��� وإدار>�� ='�ف إ���             »��I ���3ح )H  «ا��3	�ي  

����X ل&��  .42! ا��س ��M�= f أ

 و أآ��ت ��0/ �1967 ����22��0 ��0/ 242و-�� أ+��ر �#���t ا ���C -���ار6 ا���S'�� ر-��!   

>&�<م ���Sو��� ا2�M�Lfء ���� أرا�4/ ا�}���        « أن �#�t ا �C ا�و�/  �ا��� ����  إذ >yآ

����           « أ>�w& أن     � و0/ ا�*��ة ا� ���&U�C د>�&<     »�C .�>9 ا�
�ب    �#��t ا ��C ا��و�/ >yآ�

�C .�>9 ا�
��ب و ا�
&<�� إ���         &'�����Mاف )w! ا را4/ ا�M< /M! ا2�MLfء fم ا�2�Lم  

  3»دا"! =��� H�0 آ@ دو�� أ��5 

            /��0 @��M
و����� إ:��� -���ار ا�	)3���5 ا���Laا"��/ w��(! أرا��4/ ا�#���fن ا����3ري ا��

 19/12/1981 ا���G&در )��M&ر>z 498  ا+��ر �#���t ا ���C ا���و�/ -���ار6 ر-��! 14/12/1981

  H�0 «و<&ء� ��3&ب ا را4/ )&���ة أMأن اآ <> C� ��0ض  أن �#�t ا �C ا�و�/ إذ >yآ

C� ا t�#�� �
<�Gو�/ وا���ارات ا�
ة و��&دئ ا��&��ن ا�M! ا���ق ا &U&م ا���	أ% V>��( :  

fأو-                     ���� >��ر أن ا���ار ا�7ي ا=?H=7 إ��Lا"�@ )*��ض -�ا��5'�& و=��S>�&='& و�;�'�& اaدار>�� 

 ا��&���/��Gا� ���>! ا :� � )&.2 وآ&ن �! >	C و�< ��M
   .��=*�&ت ا�#�fن ا��

                                                           
  . 151 – 150 نفس المرجع ، -1
  .63كودريافيسيف ، مرجع سابق ، ص .ب.باشنكووف و ف.ب. ي-2
  : في المرجع242أنظر قرار مجلس األمن  -3

Karel.c.wellens, op.cit, pp 689, 690  
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   .V�Q< ...«1 إ�� إ�Lا"�@ ا�و�� ا��&"�� )&2M%fل إ�}&ء -�اره& �0را ودون إ)Q&ء -:&��&

 أ+�ر �#��t ا ��C       1990 أtQ3�I    2و��� إ:� ا���وان ا���ا-�/ ���� ا�	�>�( �0/               

��Mاف إذ <&ء H�0 أن �#�t      662ا�و�/ -�ار6 ر-!    fم ا� ا�7ي ��&( HGG	&�nM� @آ� <Bاء 

  : ا �C ا�و�/

 >����ر أن ��4! ا�����اق ��	�>��( )��nي ��X	 @���C ا ��X	&ل و)��nي ذر>���� آ&���( ����t �'��& أي       -1«

  .+2%�� -&����� و>��If ��M& و)&.2

����Mاف )���7]   -2fم ا��� �G��G?Mت ا��f&و���� و ا��آ�� >V��Q إ���� <����\ ا���ول وا��5;���&ت ا�

       �*= ام ��� أ>�� ���&�2ت -�-aا=?&ذ أي إ<�اء أو ا C����� أ�'�& ا���Mاف    ا�w! و اf�5M&ع  �3

!w�&( �X&�� ��I.  

   .V�&Q< «2 آn( [�7ن >�}/ ا���اق إ<�اءا=H ا�M/ اد�� )'& 4! ا�	�>(-3

م                           ��( C�� ا t��#� ار��- H�������Mاف ��& ��� fم ا��و�C ا���&ر�L&ت أ>�B�#� &wاء 

��� 0/ ا��5*� ، و%��             �Sا� ���	
��Mاف )nي �;&م >���H ا���اق 0/ ا�	�>( ، و%�&>� ا�fن ا&

 @0&
��� ��I H��Sوع ، و��5& ��5;&م ا�7ي >��� H�C ا��S&رآ� 0/ ا�� C� دة&*MLfا C� ا���اق

   . 3ا�و��� ، �Lاء آ&�( ��L&�L أو ر>&��4 أو ��I ذ�]

                    f اف��M�fم ا��د ه�7ا ا���5ع ��C ا�#�Bاءات ، إ��� أن <�Bاء G�(رة و&�Xaا C� (f 

����Mاف )&  fم ا��� ����� |���0 �G��M�< ���0|   >�5}��/ أن H���
ي ، �0	���ن ���M���� �������-aا V��L&	��

ي وأ>& آ&��(              Mا��� ���-�ارات ا�و�� ، أو اa-��! ا��
M@ ، وإ��& >�5}/ أن >*�ض ه7ا ا�#Bاء 

   Z��<��= ار���- C��� P��4& ه��� وا���وه��7ا  ، Hوا����ا��	&V��L ا���M/ >����3 إ���� =
���'��& ���C وراء 

  Hأ��� ���M�����M آ��7] أي �	��V3 إ-����/ أو أي �}��t���     !5 -&�����& وf >#���ز أن >  «:ا���وان إذ ا

                                                           
  . 652 ، مرجع سابق ، ص إبراهيم الدراجي.  د-1
  :  في المرجع662 أنظر قرار مجلس األمن -2

، الكويت )" لة الكويت و العراقدراسة حا( دور األمم المتحدة في إقرار السلم واألمن الدوليين" مركز البحوث و الدراسات الكويتية، 
 . 106 -105 ، ص 1995، الطبعة األولى ، 

 . 500 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -3



 101

����/ <����\    »���&ص ���&<! ���C ار=	��&ب ا����وان  VG��5< اء >�5}��/ أنB��#���0ن ه��7ا ا� /�&��M�&(و ،

  . ا��	&��I VL ا���Sو�� و�Lاء أن آ&�( إ-����� أو أ���5 أو -&����� أو ا-GM&د>� 

  

#ً�$#U :  ��  ا�(gاءات ا
W�a#د

  

���&م    @	S��( دي&G��M-fاء اB#�&��( 7ه& ا��5;���&ت و>���اد��?M= /��Mاءات ا����>aا C��� �����#�

ا�و����� ، أو ا���ول ، أو �#������ ���C ا���ول ، ��0/ �#��&ل ا��2-��&ت اG��M-f&د>� ��4 دو���� ���& ،  

   H�=أ( ��� إ>�&H0 إذا آ&�( - &'��
�� &'�5�C ار=	&ب ��@ �?&�a Z%	&م ا��&��ن ا�و�/ ، أو �

Cو���  .1، )}�� ا�
*&ظ ��� ا��3! و ا �C ا�

           ، Cو���آ�& >�	C ا���ل أن ا�#Bاءات ا�و��� اGM-f&د>� ا�2ز�� �
*� ا��3! وا ��C ا��

          /0 �M?5*�7ي ا��Mو�/ ، >��6 ا�#'&ز ا�ه/ أي إ<�اء ا-GM&دي ��Bم >�U@ رد �0@ ا��#�M\ ا�


ة   M! ا���ا ) C� ا t�#� (    5&دا إ�� ا��&دةMLأ>ّ     41ا V	=�= /Mو�� ا�ً& �  C�C ا���U&ق ، =#&6 ا�

 �C ا���U&ق ، و=H���Q= ���M ا�ول و ا��5;��&ت ا�و����           41ا �0&ل ا���G5ص ���'& 0/ ا��&دة      

      C��� ا����3! وا ���*
 ا����&��ن ا�?&+��� )�������� ا%���Mام -�ا &��'��% G���( �������-aت اf&و ا��آ��

Cو���  .ا�

               G�M-fو���� ا&د>� و ه5&ك �#���� �C ا هاف ='ف إ��� =
���'�& ��0ض ا�#�Bاءات ا�

&'5�( C� �<Mو�� ا������ ا� :  

    [����= �����M�= &���'��0 ،�<د&G���M-fو������ ا�G���?�0ص ا ه���اف ا�������4��� ��#���Bاءات ا�

ر ه�7ا ا�#��Bاء             �+ /�Mو��� ا�
&و��� إ%�اث =}����� 0�G�= /�0&ت ا�� /�0 &�L&Lأ B�	=�= افا ه�

>� =}�� ��M�L&�L C'& ا�?&ر<���          Mو�� ا���ف إ�� <�@ ا�'= !: C� /ه& ، وه3
&ب  4��f&آ ، 

      H�( !�3ا�� C�و ، /���&- ��I @	S( &'������'& )&���ة ، أو �Q�Lت  )��MLا /Mا را4/ ا� C�

                                                           
 . 445 نفس المرجع ، ص -1
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 ه��� %*��� ا����3! و ا ���C ا���و���C  41أن أه��! أه��اف  ا�#��Bاءات ا���G��5ص ���'��& ��0/ ا����&دة  


ةM! ا���اف ا ��M&ر6 أ% أه! أه&(1.  

B�#�� ��3اءات ا�و���� اG�M-f&د>�       ���M�= &�'��0��H�0 [X f & أن �C�( C ا هاف ا��"��      

ى ���'& ا��'د أ�5'& و2L�M'& ، و ن ا�ول �&              Mو�� ا���=�] ا هاف ه� ا����I 0/ %�&>� ا�

���� أ�5'�&           [�0 )��7&
M� fإ ، C� ا t�#� ل =5*�7 -�ارات���( )�BMة و ا�
M! ا���ت ا أو<

����M#��� C\ ا��و�/ آ	�@ ، وإf ��0& ����5 و<��د �5;���               و2L�M'& 0/ إ.&ر ا��3! وا �C ا�و�     

  [�7��� C��	< !��� ه��67 ا����3&دة إن C.ا����د='& ��0/ )���` &���L دو����� ، و���& �����5 -����ل ا���ول =�����

  .ا���&)@

إ4&�0 إ�� �& 9�L �0ن �C أهاف ا�#Bاءات ا� &'4�*< /M�t�# ا �C ، إ�&دة ا��4\   

        C�وان ، و ا هاف أ>w& ا� &'4�*< /M�t�# ا ��U�M= C@ �0/      إ�� �& آ&ن ���H -�@ و-�ع ا��

�! ��Lآ'& ��I ا���Sوع = /Mت ا�f&#0/ ا�� �<Mو�� ا��� ، وذ�] )}�� X2@ ا��رة ا��Sا"�� ��


� ا��wور>� �'& ، و ��-�� +&درا='& �C ا�ول ، �L اد ا���اد و ا��ML5\ ا�إ=&%� ا��#&ل 0/ 


  .9��3 ا�'ف �C �;&م ا�#Bاءات اGM-f&د>�ا �� ا�7ي >yدي 0/ ا�5'&>� إ�� =

    @��	�'( ������Mاف ا��أ���& )&���3��5 إ���� ا ه��اف ا�U&��>��� ��ه��اف اG��M-f&د>� 0'��/ ا ه��

�&���� ، و =��U�M@ ��0/ ا�#'���د ا� &'�7���< /��M�t���# ا ��� C���C ���2ل ���0ض   �*G��( /و�ا�5;��&م ا���

 =�5/ ��&ذج ��� �5�C ا���3ك 0/ ا��2    G�( ، و������ ا�ول ا�#Bاءات ا� /Mو��� ، وا�-&ت ا�


�@ ا��5&ز��&ت ا�و���� ،                    � ����Lوان آ�ا�3�M] )'�&، و��C ذ��] آ��م إ�4*&ء ���� ��&ر��L ا���

  .وآz�L�M و=�B<B 0	�ة ا�
@ ا���3/ �'67 ا��5&ز�&ت

                                                           
  . 451 -450 نفس المرجع ، ص -1
 . 154 – 153ابن الناصر أحمد ، مرجع سابق ، ص .  د-2
  .184السيد أبو عيطة ، مرجع سابق ، .  د-3
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            �<�Sا�� z<ر&= C� ا�( ا�#Bاءات اGM-f&د>� �M0 /0ة ��	�ة <?MLا آ�& آ&��(   . و-

ى =&ر>?'�&          �C ا دوات ا��"��3  � ��� ���&3�aا &'='X /Mت ا�&�� 0/ <��\ ا�
�وب و ا��5&ز

�( آ#Bاء >*� H4�t�# ا �C و90 �& أX&رت إ��H ا��&دة?MLق41، إ�� أن ا&Uا��� C� 1.  

               ، ��<Mو��� ا������� ا� &'4�0 C	�< /Mد>� ا�&GM-fاءات اB#;&ه� ا��د +�ر و�M=و

م �     ?M3= /Mت ا�&
�QGد ا���M= &اءات و آ&��( ا���&دة             آ�B�#ه�67 ا� ���� ��f أ�X&رت     �41�- 

        &'5����4 C���� /���Mاءات و ا�B���#ل ه���67 ا�&	���Xد>�   ... «إ����� )����` أ&G���M-f2ت اGا���� Z���-و

               @"&�Lو C� &ه��I و ��	�L2و ا���-�� و ا� �<>� و ا��
�>� وا�#�>� و ا���><
وا���ا+2ت ا�

:2:��� أ��X	&ل ر"���M= ��3?��7ه& ا�#��Bاءات   ، و)&��< /�&��M	��C أن �����B هC���( &��5  2»...ا���ا+��2ت 

ا�
;��، ا���&.��� ، و��0ض ا�
�G&ر ���w&ن �0&���� ا�
;��        : اGM-f&د>� ، وه67 اXa	&ل ه�/     

  .وا���&.��

  

   ا��&� ا
W�a#دي-1

  

>� ا����3\ و ا�?���&ت أو =���>�'& إ���� ا�و����     G��= C���ا�
;��� اG��M-f&دي ه��� اf���5M&ع 

   �<G= �;% [0/ ذ� @�>� ، و>M>�  ا����	ات ا���3
� و ا�����L &( اد�a��5 ، و%;� ا�Mا�  .

>� أو ا��MLfاد �5'& Mو�� ا���  .أي ا�H �5\ إرL&ل ا�G&درات ��

                ��<Mو��� ا��� ، و� &�'�5��C      3و>��م �#�t ا �C )*�ض ا�
;�� اG�M-f&دي  آ#�Bاء ��

��� ا����اد ا���3	�>� ،           �;
 إ��� آ&��0     ا���&م )S5&.&ت  ��I��Sو�� ، و- >��GM ا��M�< و-�

                                                           
  654إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، .  د-1
  : من الميثاق األمم المتحدة على الموقع41  أنظر المادة -2
 http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm  
 لها طابع  هذا هو الحظر كجزاء على انتهاك قواعد حفظ السلم و األمن الدوليين ، ولكن هناك حاالت حظر اقتصادي قد يكون-3

جزائي أو ردعي ، ولكن ألسباب غير هدف حفظ السلم واألمن الدوليين ، وهي في الغالب تندرج تحت مفهوم التدابير المضادة، 
ومن ذلك أيضا الحظر . ومثالها حظر فرضته منظمة الدول األمريكية على كوبا بسبب وصول النظام الشيوعي فيها إلى سدة الحكم 

 بسبب مساعدة هذه الدول وخاصة الواليات المتحدة األمريكية 1973لدول الغربية نتيجة لحرب أكتوبر العربي للبترول على ا
  .  إلسرائيل
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 ���<Mو���� ا���
M&<'��& ا�= ��- /��Mو�����  . ا����3\ ا�و>�����M ا�
;��� ���C أ����Q و��L&"@ ا�#��Bاءات ا�

       &'���X &ن��و%� ، �<Mو�� ا���اGM-f&د>� ، و- >yدي 4�0'& إ�� اهBMاز ا�5;&م اGM-f&دي ��

 >yدي  - &�� &'>&M
< /Mا��3\ ا� C�– تf&
����    إ�� %&�� �C ا�� – 0/ )�` ا� /��S3?| ا��

            C��ا�
	��� ، ا �� ا�7ي - >	�ن �H أآ�� ا :� ��� =}��� M�L&�L'& و إ<�&ره�& ���� ا��Mا<�\ 

وا�'&�1.   

                \�� &�'( @��&�Mر ا���;
 ���ع ا���3\ و ا�?��&ت ا���<
M( C�� ا t��#� م���< &� &��&Iو

  = /Mت ، ا�&�>� ، و>M! ذ�] ��� أL&س ا��M&ر ا��3\ و ا�?Mو�� ا���
��9 ا�'�ف ��C   ا�M( @#�

�;
  .�0ض <Bاء ا�

 ا-GM&دي ا�7ي >'ف إ��� =
���9 ا���3! و ا ��C ا��و����G�M�< f ، C                   ءو ا�
;� آ#Bا    

          @"&�L0/ ذ�] %;�� و @�< @( ، �<Mو�� ا���>� ا��3\ و ا�?�&ت �C و إ�� ا�G= �;% ���

             *�( H�.2�إ��� در<�� أ �;
'��م ا���&.��� ، ���I    ا���ا+2ت ، و- =�L\ ا���` 0/ �*'�م ا�

أن ا�
;� ا����Gد ه�5& ه�� ���5&6 ا��9�w ، و ا��7ي >��5/ ��0| =
��>! و+��ل ا��G&درات إ���                

>� ، و�5\ ا��MLاد �M5#&ت       Mو�� ا���     – 0/ ا�
ود ا��M/ >��ه�& �#��t ا ��C            –ا�G��( [وذ�� 

Cو���
��9 ا�'ف %*� ا��3! وا �C ا�=2.  

>�  /0���U&ق      و)C�5�= != [�7 ا�
;� آ#Bاء ا-GM&دي       Mو�� ا��� >�	C أن >*�ض ��� ا�

 @	S( رة&#Mا� ��� �;

ة ، )
�$ أ�H )&ت >�G5ف إ�� -�&م �#�t ا �C )*�ض ا�M! ا���ا 

>�� ، و )'�7ا ا��*'��م                 Mول ا������ ا�و�� أو ا�� �*�M?ا��'& ا���> C� �Uأو أآ �&م أو ��� وا%

     -&Q� $�% C� �;
�� C���� C�( B��� أن C	�< &�"B> و آ��& أو &�&��0 >	�ن %;�ا  H���Xو H

  .و �
ودا

>�           ا��&� ا�;#م أو ا�:,!   أ�& )&���35 إ��      G�= \�5�< $��
- �S< H��0@ آ@ أ��اع ا�M#&رة )

>� )�& 0/ ذ�] ا�5*| و ا�
��ب و ا���اد وا��3\ ا�}7ا"���  -أي X/ء و آ@ X/ء      Mو�� ا��� إ�� ا�

       �S< - Hا دو>� ، آ�& أ� �M% و ، C� ان��Q�5 ، و%;� ا����&"�� �ات ���ا���ور 0/  �;% @

>� ، و�C ا��اP4 أن �:&ر �U@ ه7ا ا���5ع ��C ا�
;�� ����Qة <�ا %��$ أ�'�&                   Mو�� ا���وا�� ا�

                                                           
  . 455 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -1
 . 456 -455 نفس المرجع ، ص -2
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=yدي إ�� %��&ن ا�� V�S��C آ�@ ��& >
H�>&M ، و>	��ن ا�'�ف ��C ه�7ا ا���5ع ��C ا�#�Bاء د�0\                      

       = ��� HU% إ�� =}��� ا�5;&م ا��&"! أو V�Sه7ا ا� @U� أدت إ�� �0ض /Mوا��� ا�}��� HML&�L ا��

  .1ا��5ع �C ا�#Bاء

  253و�C أ���U ا�
;� ا��&م و ا�	�/ ا�
;�� ا��*��وض ���� رود>�V�>��( &�3 ا����ار            

��C ا:C��5 و��C<�S ���0ة و =�ا)�'�&                     @��< f &�� ���� C�w�M< ا��7ي C� ا t�#� C�. 2ا�G&در 

      5� C	�< \(ا�Mه67 ا����)&ت وا� @�#� C�و         ����& ا�?�وج )�Z�5G= \4 ��3| �'67 ا�#Bاءات 

/�&Mا� �
  :ا�5

&� آ* ا�;ae#ت ا��(#ر�� و ا��#��� Q9 $&#م رود���# ا�(8.@��- :  

و��� آ@ ا�ول أن =
;� دا�@ =�)'�& اa-����/ ا��M�Lاد ا���w&"\ ا��&د��� ��C رود>��3&                    

���Mت ا��&�*G���3 ا�= \�#S= C� &ه&<&�� )'67 ا��w&"\ و )��5'& ، وآ�7] ا�#�5)�� ، وأن =�5\ ر

>� و��@ ا��w&"\ 0/ ا=#&6 رود>�3& ا��5#)��GM�5ع ا��� ��M�<3 .  

&� ا
�V�2#رات- :  

�/ 0/ رود>�3& ا�#�5)�� أي �&ل   �Sا� ��I ف ا�5;&م�G= )
= \w= f ول أن��� ا�

<&�ف ا�UML&ر6 ، و ي ��اد ا-GM&د>� أو �&��� ، و=��@ ��� أن =M?7 ر'( t*5( &'�5.ا��ه& و&

�Q?و ا� Z-ا���.  

- ��&� ا��.ا?eت ا�(. :  

����� ���Xآ&ت ا����5@ ا�#���ي أن f =����م )���%2ت ��0/ ا=#��&6 أو ���C رود>���3& ا��5#)���� ،    

   .4وآ�7] >�5\ ���'& ا��M&�@ �\ ا��Sآ&ت ا�#�>� ا��ود>��3

                                                           
  .661 -660إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د -1
  في المرجع 253أنظر قرار مجلس االمن  -2

       karel .c. wellems.op. cit. pp 132. 136   
   215 ، 214ابن الناصر أحمد ، مرجع سابق ، ص . د -3
  . 215 نفس المرجع ، -4
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���� ���اد       : ا��&� ا�(g)! أو ا����ود   أ�& )&���35 إ��       |�0 VG5< H��0    دة�
 �����5 و�

�&دي �\ ا�و��  @	S(ري -&"�& و&#Mا� @�&�Mا� ��M3< &��0 ، �<Mو�� ا���>�ه& إ�� ا�G= �;
<

>� ، وذ�] )&���35 ���3\ ا�5M< f /M&و�'& ا�
;� ، و  &��&I��S= &@ -&"�� ا���3\ ا��
;��رة           Mا���

    !���ا����رة ا����3	�>� ��و����  /��0���U@ ه��67 ا�
&���� ا�����اد وا����3\ ا���M/ >	���ن ����n��X C'& ز>��&دة د

       �;
ر='& ��� ار=	&ب أ��&ل ا��وان ، %�$ >5M&ول ا��� !�>� ، وآ@ �& �H�nX C أن >Mا���


� وا���اد ا��M&��� و )�` ا����اد و ا����ات ا�M�Laا=�#�� ، و آ�@ ��&           �L ا ��&
 /0�U@ ه67 ا�

 �<Mو�� ا����� ���&Mرة ا��  . �H�nX C إ�4&ف ا��

ة أ%اث و�5&ز�&ت دو��� ار=	�V             و- �#nت   �
ة إ�� �0ض ه7ا ا�#Bاء 0/ M! ا���ا  

                t�#� 7?=023/ %�$ اIد ا���&
=fا ��� &'4�0 != /Mاءات ا�B#ل ذ�] ا�&U�وان ، و�0'& ا��

ا �C إ:� ا��وان ��� <�'�ر>� ا����5L و ا�'��L] %��$ أ+�ر �#��t ا ��C ا��و�/ -��ار6                     


�     (( و ا�7ي >�w/ )*�ض      20 �L   ���M1991)M&ر>z   1)713(ر-!  �L ا �&م ��� =�ر> �;%

  . 2))�#��\ ا .�اف �023I�< /0& ا�3&)��

    &���� ���إ:� -��w :( آ�& �# n�t�# ا �C أ>w& إ�� �0ض ا�
;� ا�#�ي و ا��3	�ي 

 و- �X@ ه�7ا ا�
;�� ��5\    3 ،1992 ��&م 748وذ�] )��<V -�ار �#�t ا �C ر-!      ) ��آ��)/

 أو   �     �<�	3� وآ��7] %;�� =��>! أي ���&ت       – �&+� ��Q�&( 9��M< &��0ان      –)�\ أي ��ات 

 ه7ا ا�
;� )��<V -�ار =#�� ا +�ل ا������ 0/ ا�?&رج أ>��Q��/&wان ا����<S= != !: ،4.  

                                                           
  :  على الموقع713 أنظر قرار مجلس االمن -1

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes91.htm  
م يحقق هدفه كجزاء يفرض على المعتدي ، بل على العكس فان القـرار الحظـر الـسابق        وأن كان الحظر في مثل هذه الحالة ل        -2

صرب ، الكروات   (  األساسين   ءاعتبر جزاء على المعتدى عليه ومكافأة نالها المعتدي الن لو كان هناك تكافئ في التسلح بين الفر قا                 
ل هذا الجزاء ، أما وان احد هؤالء يفتقـر تمامـا أليـة              لكي يصح لمجلس األمن أن يصدر مثل هذا القرار وفرض مث          ) ، المسلمين 

بينما يتمتع الطرفان بآلة عسكرية مدمرة وعلى قدر كبير من الكفاءة و الخطـورة باعتبـارهم                ) مسلمين( أسلحة يدافع بها عن نفسه      
لصالح الصرب بل أنـه أدى إلـى   ورثة االتحاد اليوغسالفي السابق ، فان هذا القرار قد أدى على الصعيد العملي إلى حسم المعركة  

إبـراهيم  .  ، د51حرمان المسلمين من ممارسة احد الحقوق التي يمنحها لهم الميثاق وهو حق الدفاع الشرعي المقرر فـي المـادة                    
  .  662الدراجي ، مرجع سابق ، ص 

  :  في المرجع748 أنظر قرار مجلس االمن -3
 karel .c. wellems.op. cit. pp 305,308 
  .662 - 661إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-4
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       H����0 H��0او /�0�9���Q ا %���ال �0&ن <��Bاء ا�
;��� �	�/ >	���ن f&���0 و�q &�#M5:��&ر6 و أه


��ل         >�5}/ أن >���Mن )��<�     = /�Mاءات ا��&������ ا��>a&�( V%&G�< أن V�#< &ر، آ��&G�
اءات ا�

 �0�C ه7ا ا�#Bاء 'M3وا�� �<Mو�� ا���  .دون =�3ب ا�G&درات إ�� ا�

  

2- ��   ا��q#P;� ا
W�a#د

   

أ�& ا���&.�� اGM-f&د>� آ#Bاء دو�/ ا-GM&دي �
*�� ا���3! وا ��C ا��و���C 0'�/ -��&م                 

   -f2-&='& ا� Z-�( ول>��       ا�Mو��� ا���ف إ<�&ره�& ���� اaذ��&ن         GM1&د>� و ا��&��� �\ ا��'( ، 

 �C أX	&ل ا�#Bاءات ا�و��� اGM-f&د>� V�&Q��2 ا��#�M\ ا�و�/<> @	X �5وه/ )'7ا ا��� ، 

      &��'( G��< $���% ، ��<Mو���� ا��� =�����9 «ا��< /�M	��t��#�� C ا ���C ا��و�/ أن >*���4'& ���� ا�

-&ت اGM-f&د>� و ا�M#&ر>� �\ دو�� �& )5&ء ��� -��ار �#��t ا ��C            ا��M&�@ اGM-f&دي و ا��2   

 �Lاء =! ذ�] �C �2ل ا�ول �*3'&، أو )�ا�QL ر�&>&ه& ، و��Lاء =�! ه�7ا ا��-�Z ��\ ا�و���                 »


���9 ا ه�اف                   M� ، و������� ه�67 ا� |{wا�� �L&ر��ف >� آ�Q�3 أو �X@ ر�&>&ه& ، )'Mا���

 ا���U�M= /��M@ ��0/ إ�'��&ء ا����وان و إزا���� ا :��� ا���7ي أ%:��H ذ���]  ا���<���ة ���C ه��67 ا���&.���� ، و

  .3ا��وان

0( )'�7ا                'MLا /Mو�� ا�م إ=&%� ا��#&ل أ�&م ا��و)�7] ='ف ا���&.�� اGM-f&د>� إ�� 

   ��&� �*G( /و�ا�#Bاء ��MLfاد ا���اد ا��wور>� �'& و��-�� +&درا='& و ا�
 �S� C&.'& ا�

 M5< �H5 ا�'��&ر اG�M-f&دي �0'�& ��0'� ا��&��� @��3�5M( &�'*��7 ا�����Qب �5'�& و          ، ا �� ا�7ي - �

�C �0@ ا��وان Z-�Mا�.  

    $<��
 ���C أه����� و ����Qرة <��Bاء ا���&.���� ، ه��� أن ا�و���� ��0/ ا�����G ا���<B< &����و

 ��M3� د&�M�=�=�| )�2-&ت ا-GM&د>� آ��Uة و �SM&)	� �\ ا�ول ا ��ى ��& >#��'& 0/ %&�� ا
                                                           

 وقد تتخذ هذه المقاطعة شكل اإلجراءات الرسمية التي تتوالها الدولة او قد تتخذ الشكل الشعبي عـن طريـق قيـام األفـراد و                         -1
 .الجماعات بتنظيم أعمال المقاطعة ضد إقامة أي شكل من أشكال العالقات مع دولة أخرى ومواطنيها

 . 384لسيد أبو عيطة ، مرجع سابق ، ص ا.  د-2
 . 456 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -3
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��'>&�M%&( &�دي إ&GM-fون ا&�Mا� �& &'=&#M5� 9<�3M� أو ����ا ��3\ أ<�Xa ���5&ع %&<&='&  ا�

�2-&ت ا��M&دل )�C ا�ول C� &ه��Iات و=3'�2ت و�&3� ���  .1�&ر<�& أو ا�
�Gل 


;�ه���& آ����5\ ا��M���Lfاد       = /���Mا)�� و ا ����0&ل ا����Mا� C���� ���<و =C�w���M ا���&.����� ا��

 fا �G% و �<GMوا�         >� و�;�! ا����� و أV��&�L ا��-&)�� ا��&���� ���� ا���5G�Mاد و ا���ML

>�� �#�Bاء ا���&.���                        Mو��� ا���ا <H�0 &�( /�5 ا ر+�ة �0/ ا�?�&رج ، و)&��M&�/ ��0ن =���ض ا�

ى اB�M�fام            �� ���� Z�-�M< [3'��� ، و إن آ�&ن ذ���( H�M#�&�� C�	�< f �Lف >yدي إ�� ��@ -

  .2 =5*�7ه& ��� ا��<H ا����Qبا�و�/ )*�ض ه67 ا�#Bاءات و

           ���L&5�( �<د&G��M-fاء ا���&.���� اB��> إ���� ���0ض C��� ا t���#� n��#�  ���C  �و-����< ا��

 و ذ��] )��<�V   1990، و���@ أ)�زه�& %&��� ا���وان ا���ا-�/ ���� ا�	�>�(            3ا��5&ز�&ت ا�و��� 

 ���Q&ق    1990،4 اt��QI  6 ا���G&در )��M&ر>z  661-���ار �#���t ا ���C ا���و�/    ��<
= !��=  و-��

  :��&.�� �C �2ل اXa&رة إ�� أن �#�t ا �C ا�و�/ا�

  : >��ر أن =�5\ <��\ ا�ول �& >�/-3 «

ره& ا�����اق أو ا�	�>��( و =	���ن        - أG��� ن���	< /��Mت ا�&��#M5ا����3\ و ا�� C��� اد أي��M��Lا

ر �5'�& )� =&ر>z ه7ا ا���ار إ�� إ-���'& G�  

 )'�&     أي أ��QS >��م )'& ر�&>&ه& أو =�M! �0/ إ-���'�& و >	��ن ��C            - بG��< أو B�<B�= &'�&�X 


C ا��&)�  >� �L\ أو �M5#&ت ��C ا����اق أو ا�	�>�(، و أ>�� =��&�2ت                 Sأو ا� �<GMا�

���'& أو =M! 0/ إ-���'& )nSن أي ���L أو �M5#&ت  \0�= /Mا� C*3ه& أو ا�&<&�>��م )'& ر

رة �5'& )� =&ر>z ه�7ا ا����ار )      G� ن�	>( ،و =�	ره& ا���اق أو ا�G� ن�	�0/   > &��

                                                           
ليس الحـرب ،  ... « عن أهمية و خطورة جزاء المقاطعة عندما قالwoodrow wilson's و قد عبر الرئيس األمريكي السابق -1

القاتل ولن تعود هناك حاجة الى القوة ، المقاطعة هي          بل شيء أكثر خطورة من الحرب، طبقوا العالج االقتصادي السلمي الصامت            
  .664 إبراهيم الدراجي، مرجع سابق ، ص.  د.»البديل عن الحرب 

  .665 -664 نفس ، ص -2
كان مجلس األمن الدولي قد سبق له و فرض جزاء المقاطعة ضد جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري و ذلك بموجـب                -3

 . 1966 ديسمبر 6 الصادر بتاريخ 232رقم قرار مجلس األمن 
  :   في المرجع661 أنظر قرار مجلس االمن -4

 . 104 -101 الكويتية، مرجع سابق ، ص ت مركز البحوث و الدراسا
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ذ�] ��� و<H ا�?��Gص أي =
�>�@ �����ال إ��� ا����اق أو ا�	�>�(  ��Iاض ا����&م                

 )'67 ا ��QS أو ا��M&�2ت

ام     - ت?M�L&( &'���-إ C� !M= ه& أو&<&�أ>� ����&ت )�\ أو =�ر> >��م )'& ر�&>&ه& >��م )'& ر


� أو أي     ���L ت، )���& ��0/ ذ���] ا&��#M5� أو �����L ���<  &��'��� \��0�= /��Mا� C*3ات ا�������

ادات                  ��aا @�S�= fو ، C�	< !�� ه& �0/ إ-���'�& أوyS�5� اء إن آ�&ن��L ، ى��>� أ�	3�

 ���Iاض ا����Q و ا���اد ا�}7ا"�� ا����� �m /0وف إ��3&��� إ���           <
M�&( �GG?ا��

أي X?� أو ه��o 0/ ا���اق أو ا�	�>( أو إ�� أي X?� أو ه���I  �oاض �����&ت    

 أو ا�	�>( أو �5'�&، وأ>� أ��QS >��م )'& ر�&>&ه& أو =M! =#&ر>� >�Qw\ )'& 0/ ا���اق

����&ت )�\ أو =�ر> ه67 ا���3\    B<B�= &'( G�< أو B<B�= &'�nX C� ن�	0/ إ-���'& و>

  .        أو ا��M5#&ت 

 >��ر �#�t ا �C أن =�5M\ <��\ ا�ول ��C =����0 أي أ���ال أو ���ارد �&���� أو ا-G�M&د>�            -4

���اق أو  >� �S&ر>\ =#&ر>� أو +5&��� أو  >� �S&ر>\ ����ا9�0 ا��&��� �0/               أ��ى، �
	��� ا  

��C =����0 ا ���ال و ا����ارد                         C<���� ص&?�Xه�&  و أي أ&<&�ا���اق أو ا�	�>( ، و أن =�5\ ر


�>��@ أ����ال إ���� أ��X?&ص أو ه���o&ت دا���@ ا�����اق و    = C���ر>�'& و&S��� أو  ي �����	
����M] ا�

��0ا ا��� ���Iاض ا����Q أو ا3�a&���ا�	�>( ، ��0& <
M�&( �GG?ت ا��&«.   

و -�� .���V ا��#���t إ���� <����\ ا���ول )���& ��0/ ذ���] ا���ول ����I ا ���w&ء ��0/ ا ���!            


ةM1ا��                ���أو =�� H��إ)�ا != ��، أن =��@ )-� و�0&  %	&م ه7ا ا���ار )}` ا�5;� �C أي 

                                                           
و يثير هذا الموقف إشكالية منهجية قانونية من حيث أنه يمثل خروجا صريحا على المبدأ القانوني التقليدي الـذي يقـضي بـأن                       -1
 فالمعهدان الدولية ال ترتب التزامات على عاتق الغير ، وبالتالي فان الدول غير األعـضاء فـي األمـم                    »عقد شريعة المتعاقدين  ال«:

فـال يحـق لألمـم      . المتحدة ال تلتزم بإحكام الميثاق  وينطبق المبدأ نفسه بالتبعية على األعمال القانونية التي تصدر عن المنظمـة                   
و االستثناء الوحيد الذي ورد في الميثاق على مبدأ نسبية اثأر المعاهدات هـو     . ير عضو بإتباع سلوك معين      المتحدة أن تأمر دولة غ    

 بقدر ما تقتضيه ضـرورة حفـظ الـسلم و األمـن        «أن تعمل األمم المتحدة على أن تسير الدول الغير أعضاء على مبادئ الميثاق              
لتجربة التي مرت بها عصبة األمم بين الحربيين العالميتين ، و التـي تمثلـت فـي       ، ويستند هذا االستثناء إلى ا      2/6 المادة   »الدولي

اإلعمال العدوانية  التي ارتكبتها اليابان و ألمانيا النازية بعد انسحابها من عصبة األمم ، ومن منطلق االقتناع بأن الـسلم الـدولي ال               
 بمبـادئ الميثـاق  المتعلقـة    م الدول غير األعضاء فيها على االلتزا    يتجزأ ، رأى ميثاق األمم المتحدة  أن تعمل المنظمة على حمل           

بحفظ السلم واألمن الدوليين أو إعادتهما إلى نصابهما، أي امتناع تلك الدول عن تهديد السلم أو اإلخالل به، أو ارتكاب عمـل مـن                        
دة بمعاونة األمم المتحدة في عمل من أعمال القمـع          فهذا االستثناء ال يمتد إلى الدول غير األعضاء في األمم المتح          . أعمال العدوان   

وبناء عليه البـد مـن      .  على الدول األعضاء فقط      2/5فهذا االلتزام األخير قاصر وفقا لمنطق المادة        . أو المنع تتخذه وفقا للميثاق      
توسع في التفـسير إنمـا يـستند إلـى      و أن هذا ال2/6 قد توسع كثيرا في مفهوم االستثناء الوارد في المادة        661التسليم بأن القرار    

  .    44 -43مركز البحوث و الدراسات الكويتية، مرجع سابق ، .الحكمة نفسها التي بررت االستثناء ذاته
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5
H -�@ =&ر>z ه�7ا ا����ار       �5*��7       1=! Mر         ، و <�@ ��4&ن ا���-  ا�*��&ل  %	�&م ه�67 ا���&.��� ��0

 =S	�t�#�� ��(&= �5#� @ ا ��C و =� 2    \���> !w�C ا�5;&م ا�ا��/28�t�# ا �C و�0& ���&دة   

        ���*S��� &��'���( ��G��Mر>� ا��&���Mا� t���#م إ���� ا��أ���H"&w آ��/ =���Qw\ )&��'��&م ا�M&����� و =���

  :3)�2%;&='& أو =�+�&='&

-أ��L /Mر>� ا�&�Mز 0/ =5*�7 ه7ا ا���ار =5;� 0/ ا��
م ا���Mا� C�  .�'& ا ��C ا��&م 

 ���C ا�������&ت ا��a&��( ��G�M<�اءات ا��M/ ا=?�7='& ����0&         -ب�<Bول ا�� أن = V��Q��C <����\ ا��

  .>5M�&( 9��M*�7 ا�*�&ل ��%	&م ا���G5ص ���'& 0/ ه7ا ا���ار

 =&��& ، و ذ��] ���0&        و >V�Q ا��#�t إ�� <��\ ا��ول أن =��M&ون ��\ ه�67 ا��#��5 =�&و��&                   

 =��Q'& ا��#�5 =5*�7ا �'�7ا ا����ار         - /M&ت ا��0/ ذ�] =���0 ا����� &�( ، &'M�'�( &'�&��( 9��M<4 ، 

ة ا�2ز��� ، و ا=?�&ذ ا��M=���&ت ا�2ز��� �0/                �آ�& .� V�C ا ��C ا��&م =Bو> ا��#�5 )	@ ا��3&

  .ا �&�� ا��&�� �'7ا ا�}�ض

 �X	@    و�C ا��اP4 =�&�& أن ه7ا ا       - Hآ�� �'#� B��= �#Bاء ا�7ي �0ض ��� ا���اق -

���� ا����اق           )�4�0 /�Mاءات ا�B#ف ، %�$ أن ه67 ا�'M3ا�� %&��  @�5�� &'� ��(&L f�C ا���

0( )�ا =�=�|  'ML90ا %         fا�}7ا"��� أ H�=&>&% /�Q{< f و ،/�Q*5ج ا�&�M�aا C�� H=درا&�+ C�� 

  ��35(20%       �X )�&آ�& أن ه67 ا���&.�� آ         ���L&L ت ا�?���3 اf&�#أ�'�& =5&و��( ا�� $��
( ���&

  :GM-2�5&د ا�و�/

                                                           
 .661الفقرة الخامسة من قرار مجلس األمن رقم  -1
  :  من النظام الداخلي لمجلس االمن على الموقع28 أنظر المادة -2

http://www.un.org/arabic/sc/sc_files/intersc.htm 
  . 661 الفقرة السادسة من قرار مجلس األمن رقم -3
 . 661 الفقرة الثامنة من قرار مجلس األمن -4
  . 667إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-5
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 �����M	��&    : �,�(��#ل ا����#�!  �0&���3��5 -����#= @	��X 7ت ه��67 ا����)��&ت���و ا���ا-����  تأ ����M<�	ا� 

ا���<�دة 0/ ا�?&رج ، و آ�7] ا L'! ا��&��� ا���ا-�� و ا�	�>��M �&+� �0/ ا��3�Ly&ت ا��&����            

�*�M?1ا�}�)�� ا��.  

آ&�( ���)&ت ا���&.�� =��X \5اء ا��5*| ا���ا-�/ ، 0	M�= )��&!     : ا��(#ل ا�IL8! و )&���35 إ��  -

����� ا�����3د>� و    ����Q*5ا� V���(&� ط ا���Q?( ����U�M2ث ا��Uا��"�����3 ا��� Z<�G��Mا-���� .���ق ا���

  =�آ�& و ا�	�>(

ا�
���ب ،   ( ا"���    آ&�( ا����)&ت ه5& %;�ا >�5\ و+�ل ا��M5#&ت ا�}7        �,�(#ل ا�nCا)!  )&���35   -

  . 2)ا��U&ر، ا�?w&ر ، ا��
�م

-  ��3�5�&(  !	#8Wل ا���#�)�,� :       �<ور�wا��� ��G�*5ا�� \��Q7ت )?��&ر =�����9 <���\ =����3&ت ا����أ

 أن =Z��-�M ه��67  ��(f اج ا���5*| ، و)'��7ا آ��&ن�?M��Lات ا��M��Lfار ����@ ا����G&�\ ا���ا-���� وو%��

  .ا��%ات �C ا���@ ا��ا%ة )� ا ��ى


� إ��� ا����اق و -�         : (#ل ا�;�:�ي �,� )&���35   -��L &ت ا����آ&�( ا����)&ت ه5& %;� <��\ 

�
�L &( /-ا�#�� ا���ا 
&د ا��0�3&=/ و 3��0& آ�G&در =���>� �BMو>=fا H( مBMا� .  

                @��- &�'M��. &�'ا����اق )�@ أ� ��� ���&Sول )*�ض ه67 ا���&.�� ا�و - ا�BM�( آ&�0 ا�

ور -�ار ا���&.�� 0/ +6 tQ3I1990 أC� ا t�#� C� 3.  

                                                           
غـسطس ، و كـان       أ 6 أغسطس و لحقت بهم المجموعة الدولية اعتبارا مـن           3 و قد قرر األمريكيون هذا التجميد اعتبارا من          -1

  . مليار دوالر100الهدف بشكل خاص أن يحولوا دون وضع العراق يده على الثروات الكويتية التي كانت تصل إلى 
 وهنا البد من اإلشارة إلى أن مجلس األمن و نتيجة تدهور األوضاع الغذائية و الصحية للشعب ألعرافي و األجانـب المقيمـين                        -2

 بإرسال مواكب المساعدات الغذائية على أن توزع من قبل فئات مقبولـة مـن األمـم      666ره رقم   على إقليمه فقد سمح بموجب قرا     
 . المتحدة 

 أغـسطس أي قبـل      3 حيث قامت الواليات المتحدة األمريكية بتجميد الممتلكات و األسهم المالية الكويتية و العراقية اعتبارا من                 -3
 اصـدر   661ففي كندا وقبـل صـدور القـرار         . أيضا في بقية الدول الغربية     أغسطس ، و هو ما تم        6صدور قرار المقاطعة في     

ـ                 يالمشرف الكندي على المؤسسات المالية  أمرا إلى المصارف كافة وقد تضمن هذا األمر توجيه للمـصارف بعـدم التـصرف ف
 األلمانيـة الحـسابات و المبـالغ         أغسطس جمدت الحكومة   6وفي  . ااألموال الكويتية و العراقية ما لم المشرف التعليمات التحرير ي         

 .669إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص . د. الكويتية المودعة في ألمانيا كوسيلة لمنع حصول العراق على األموال الكويتية
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��� Q�L&ت <�'�ر>   &w<اء ا���&.�� أB> 023/ �آ�& =! �0ضIد ا���&
=fا  ) &�(�+

��&م     ) و �5�M5}�و    [L�'�5 و ا�Lر>� ا����'�> �����&ل ا��وان n( &�'اآ�MXا V�3(1992 ، 

  :�C  و ا�7ي =1992w �&>� 30 0/ 1)757(%�$ =! �0ض <Bاء ا���&.�� )��<V -�ار 


��� أو ���C ه��67 ا�����ان )���& ��0/ ذ���] ا���5UM��L&( |*5&ء ا دو>��� و      -� �<G��= اد أو��M��L��5\ أي ا� 

  .ا��M5#&ت ا�}7ا"�� ا����L  ��L&ب إ�3&���

-�M<ا�#�'�ر C�=&ه C� أو �
   )&5UML&ء �& >#�ي  �L&ب إ�C  ���&3 �5\ <��\ ا��%2ت �

  . ا�?&رج =#�� ا����M	&ت و ا�
3&)&ت ا��&��� �'�& 0/-

-�M<ا�#�'�ر C�=&اك ه�MX5\ ا���0 و &�U��5 و ا��Mت ا������ و ا�f9 ا���&د���= C.  

ة ا ��>	���� -�� )��&درت )���Gرة      ��
Mت ا��&��<fا ورو)���� و ا�� ����و آ&���( دول ا��#��

 C� ا t�#� ور -�ار  .�5*�دة إ�� �0ض <Bاء ا���&.�� و -�@ +

) �C اXa&رة  إ�� أ�H إذا    f &5وه        H�4�0 !M�< /اء دو��B�#د>� آ&G�M-fآ&��( ا���&.��� ا

>�� )���w�M -��ار +�&در �� C�t��# ا ��C ا5M�L&دا إ��� ��� ا���&دة                    Mو�� ا���41��� ا�  C�� 

��� �0ض ه7ا ا�#Bاء  �X ���ا���U&ق ه� أ�� ��U< f أي إX	&��� -&����� %�$ أن ا��أي �#�\ 

د ا��#�ء إ�� �0ض <Bاء ا          G( ر�U< أن ا�?2ف fارات �0د>�� +�&درة      ، إ�- �wM��( ��.&���


ة 0/ �0ض ه7ا ا�#Bاء M! ا���ا  �Q�L C��C ا�و�� 0/ �2-&='& ا���M&د�� و )��ا .  

���0 ا�� !I�C ا=*&ق ا��أي %��ل ���Sو��� ��&ر��L أ���&ل ا���&.��� أ:�5&ء -��&م %&���                   

��U@ ه�7ا ا�#�Bاء    ا�
�ب )�C ا�ول، إf أن ه5&ك �2ف 0/ ا��أي %�ل ��ى ���Sو��� ��0ض       

  :0/ %&�� ا��3! ودون +ور -�ار � C�t�# ا �w�< C/ )*�ض ه7ا ا�#Bاء

 ا��2-&ت ا��د>� )�C ا��ول ، و         <ا���` >5&دي )nن إ<�اءات ا���&.�� - =yدي إ�� ='

 Cو��� ا��3! و ا �C ا�<  .=yدي إ�� ='

                                                           
  :  على الموقع757 أنظر قرار مجلس االمن -1

http://www.un.org/arabic/docs/SCouncil/SCRes92.htm 
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                   ���X أن ��0ض ا���&.��� ه�� %�9 .����/ و ��و��� ، و ذ��]     �0& >�ى ا���` ا �� /

وا���� ،     � )'& ��&ر�L ا�w}| اGM-f&دي ��� دو�� �& ردا ��� ار=	&)'�&  ���&ل G�< &�5�

�C ا��#�ء إ�� ا ��&ل ا�
�)�� ، و أ�& ا���&.�� ا��
;�رة   @< ا��M/  – و90 ه7ا ا��أي –و آ�

 إر�I&م                G��( ول ا��ول ا ���ى   =�@ 0/ إ.&ر ا��وان اGM-f&دي 0'/ =�] ا��M/ =�&ر�L'& ا��

�C إ=�&ع L&�L&ت ����5، و ذ�] �P�&G ا�و��� ا��M/ =��&رس         Z-�M�5 أو ا���� �L&�L أ=�&ع ���

   .1أ��&ل ا���&.��

  

   ا��Wـــــــ#ر -3

  

 0'��� ا�
��G&ر اG��M-f&دي آ��nداة أو و �����L���C و��L&"@  – ا������Gد ه��5& –أ���& ا�
��G&ر   

م �*�ض إرادة ا��#�M\ ا�و�/?M3< ا���3، و ا�7ي Cو���
*� ا��3! و ا �C ا�� .  

                @"&L وج و��ل و ��5\ د�ه�  Cو���و ا�
G&ر ا�و�/ آ#Bاء �
*� ا��3! و ا �C ا�

>��� ، �� &��'�5���C اG��=f&ل )&�?��&رج و =����/     Mو���� ا���ا����5@ و ا����3\ و ا�?���&ت ���C و إ���� ا�

��� اV�&Q�� �(&#MLf ا��#�M\ ا�و�/        &'�&Iرa [ات ، و ذ�� و ه7ا ا�
G&ر X f/ء .ا��3&

>� \5�H����= C و =H����Q %��&ل آ&��0 و�L&"@ ا���5@ و اG�=f&ل ا��&+�ة أرا�4/ و ��Q&رات و                          

 �<Mو�� ا���  .��ا�� ا�

                 /�0 ��+&� HM*G�(و���� -&.��� ، و +�ر ا�#Bاءات ا�Xدي ا&GM-fر ا&G
و >���M ا�

     �<Mو�� ا���ول ا��#&ورة �'& �0/ )��`   ا��-( ا��اه�Q= ��M�< $�% ، C>�& ا-GM&د>& ���� @( ، 

       C� ن ه7ا ا��5ع  ، &'��X ���>� وMو�� ا���ا %�&ن ، وذ�] ��& >�Mآ H�C �:&ر ���ة ��� ا�

 C��( B���< f ا ��X&ء ا ���L&L و ا3��a&��� ���3	&ن ، و )��C �����&ت         – 0/ ا�}&�V  –ا�#Bاءات  

                                                           
  .673 – 671ي ، مرجع سابق ، ص إبراهيم الدراج.  د-1
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          ( ، �0'M3ض أ�'& ه/ ا���M*< /Mو ا� ، �Q�3و�� آ>@ -�ارا='& و M�L&�L'& ا��وا����   ا��= G�

41 ا�و�� أو ا�ول ا ��ى.  

   �wM< ر&G
5C          6و)�I! أن ا��L و H�L&Lأ �#< Hو =5*��67 ، و أ�� H�4�*� ام ا���ة?MLا 

 ���C ا�����U&ق و ا�C�w��M= /��M ا�#��Bاءات ا����3	�>� ، إf أ���H >�5}��/ 42ا����&���/ ��0/ ���� ا����&دة 

>���  ���H و أن =��C�w    ا��M&���@ ���\ ا�
��G&ر آ#��Bاء ا-G��M&د  Mو���� ا�������� ا� H��4�0 !M��< ، ي

        @G��� 67 ا����ة�'� ���Q?ي و ا�ام ا�*��/ و ا�#�?MLf5/ ا�< f Hا� fإ ، �
ام ا���ة ا���3?MLا

           C���( P�3ك ا���&�M�Xfو ا���7ي >��5/ ا ، P�QG9 �'�7ا ا����-إ��� در<�� ا�
��ب )�&����5 ا�*��5/ ا��

ام ا�����ة ?M��L&0 ، ����ا�����3
� ��0/ %&���� ا�
��G&ر >��S��( !M	����L @/ و )}���ض  ا .���اف ا��5M&ز

ام             ?MLfو ه7ا ا>� ، و>�Mو�� ا������ ا� �;
ا� )��UM�C اBM�fام (*�ض <Bاء ا���&.�� و ا�

   .2  اGM-f&د>� ا ��ى و =
��9 ا�'ف ا���S5د �5'&ت�4ور>& و fز�& a%	&م ا�#Bاءا

#�Bاء �� 6���I C��C +��ر ا�#�Bاءات           و ه5& =#ر اXa&رة  إ�� أن �& >��B ا�
�G&ر آ           


�V3 ا +�@   –ا�و��� اGM-f&د>� ، ه� أن �#�t ا ��C >��� �}��ض ه�7ا ا�#�Bاء ا��و�/           ( – 

���'�& و =�ا<�ه& ���� ا��5&7�0 ا���>�� و ا��
�>�� و        ف-�ات  إ�Xا   �X&�= ، H���Q= ��� و ر-&)� 

           �� &'���Q= ��ك أ�M< f و ، �<Mو�� ا���#�د ا�BMام ا�ول ا �w&ء )5M*�7     ا�#�>� ا��yد>� إ�� ا�

و ا�
�G&ر >#�V أن f =	��ن ����� ��3	�>� ، و إf أ+��P ا�#�Bاء        . -�ارات ا�#�Bاءات ا�و����     

                      C��<Bاء �Bدو<& ، >��Bج )��C ا�#�Bاءات ا�و���� ا���3	�>� و ���I ا���3	�>� ، )}�` ا�5;�� 

  .3ا�2Mف أL&س آ@ �5'�& ا��&���/

����           و- �# n�t�# ا �C ا�و�/ إ�� 0       Hوا����ض <�Bاء ا�
�G&ر ���� ا����اق إ:�� 

)�����M&ر>z   4)665( وذ������] )��<�����V -������ار ا��#������t ر-�����!  1990 أtQ3�����I 2ا�	�>�����( �����0/ 

���� ا����اق              25/08/1990 ���&Sد>� ا��&G�M-f�0ض ا���&.�� ا - C� ا t�#� أن آ&ن ��0 ،

���7] -��ر )�5&ء     ا��7ي أو<�V  اf��UM&ل  %	&��H ،       – ا�3&)9 ا�Xa&رة إ���V>��(661 –       H -�ار   

                                                           
 . 458 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -1
 . 675إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-2
 . 459على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص  3

  :أنظر قرار مجلس األمن في المرجع4- 
 . 168 – 167 ، ص 1990 ، 46 العددي ،وثائق الغزو العراقي للكويت ، المجلة المصرية للقانون الدول
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 ا��7ي د��&  H��0�t��# ا ��C ا ��w&ء ا���M&و��� ��\ ا�
	���� ا�	�>���M و           665��� -�ار6 ر-!   

ا)�� �& >VL&5M �\ ا�;�وف ا��
دة 0/ إ.�&ر   Mا� C� 7?M= أن ��Q50/ ا�� �<�
ا�M/ �'& -�ات )

�M*= و ا��}&درة و ��ي ا��&د�

C ا��Sت ا�&����� %���M'& و  �Q�L�t�# ا �a C>�&ف <��\ 


���� 9����C و<'�w���� &���'M&ن ا�5M*����7 ا����G&رم �������ار Mو 661ا� ��L&�3ا)�� ا�������Mام ا�?M���Lا \���� 

C	�� % �G-إ�� أ ��L&���(  .1ا�

و- �# n�t�# ا �C و  ول ��ة 0/ =&ر>?H إ�� =��L\ �*'�م ا�
G&ر ���S@ ا��#�&ل         

، و ا���7ي ���H���>��( j   25/09/1990 ا���G&در )��M&ر>z  2 )670(ا�#���ي ، )��<��V -���ار6 ر-��!  

         C�� ا t��#� اري��- V�>��( C�4ر ا��*�و&G
 1990 ���&م  665 وQ�661&ق ا���&.�� و ا�

                 H�5� ��U�&Uا�*���ة ا� �w�M��( ه7ا ا���ار و V>���0  ، &w<اءات ا��#&ل ا�#�ي أB#ه67 ا� @�SM�

�0 �0ض ا��#�t ا�BMا�& ��� <��\ ا�ول )�Gف ا�5;� �C %��-'& و ا�BMا�&='& ا�        C�� �o�X&5

               P�3�= fn�( ،ه�7ا ا����ار z<��5ح -��@ =�&ر�� P<�G= أو ���م أو =���� ��أي ا=*&ق دو�/ أو 

                     ��<7I ا ا�� H�5� رة إ��� ا����اق أو��;
� �5
�X @��
)�-2ع أي .&"�ة ��C إ-���'�& إذا آ&��( =

ادات ���Iاض ا����Q ، :! %;� ا��#�t 0/ ا�*��ة ا��ا               �aوف إ�3&��� أو ا�m /0 ��)�� ا���

��C ه�7ا ا�����ار ���� أي دو���� =�P�3 )����ور أ>�� .��&"�ة ��C ا������ر أن ='��| ��0/ ا����اق ���0ق         

ف           �'( ، &'S��M*= !M�� &رج ا���اق�و�� إ-���'& ، �& �! ='�| ه67 ا�Q&"�ة  /0�Q&ر =
د6 =�] ا�

     C<ا�����ار V��>��( رة���;
� �5
��X ���<  &��'��� م��� C���  ، آ���& 1990 ����&م 665 و661ا�nMآ��

)�� و أن أي ا5UML&ء �C        أ<&زت  Mه7ا ا� /wM�< ى ا�7يه67 ا�*��ة ا%M#&ز ه67 ا�Q&"�ة إ�� ا��

 ��ه�ن )�ذن �#�t ا �C أو ا��#�5 ا�S= != /M	��V>��( &' ا���ار ر-! � ، آ�& 661ه67 ا���ا

                        f ��M% إ-���'�& و ا����اق C��( ��<�> ���%ر ��<n( ��5#ر =��] ا��&�Q��( ولأ�Bم ا��#�t <���\ ا��

Q5< ��%ه67 ا�� C� �<&{ا� <
���'& �Xوط ا�'��ط )��<V ا�*��ة ا��ا)�� ا�3&)�� ، و آ�7] = 9�

�#3@ =��@ ��ا�o'�& و          �Mا-��� ا��� �5�*�L ز أي&#M%ول اا�#�>� ، آ�& أ<&ز ه7ا ا���ار �#��\ ا�

�( )�& >�U@ ا�M'&آ& �����ار           ?MLا م أو =	�ن -?M3=661    ه�7    1990 ���&م @�U� \�5�= 6  ، أو أن

                                                           
  .665 الفقرة األولى و الثانية من قرار مجلس األمن رقم -1
  : أنظر قرار مجلس األمن في المرجع-2

 .122 – 118مركز الدراسات و البحوث الكويتية ، مرجع سابق ، ص 
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ا� C*3�C د��ل ��ا�o'& إf 0/ ا %��ال >���Mف )'�& �0/ إ.�&ر ا���&��ن ا��و�/ )�n'�& ��4ور>�                       

�Sة ا��&�% �<&�
�1.  

 %&�� وا%ة ا���M �0'& ا����)&تو 0/ ا ��� >�	C أن ���ل >�= f�<د&GM-fو���  ا ا�

          H���اث ا�nM:�� ا����Qب وإ<�&ر ا��Qف ا��*�و�4 %a &ه� ��-*�M(       /�0 ��M% H}��  ،آ&��0 و%

ة آ��H وأآ�Uه�&                     (%&�� ا����اق ا��7ي و<'�      �
M! ا����ا  z<ت �0/ =�&ر&�(��� �������46 أ�4?!  

f��X،        ا����ل أن C�	�< H�&0 < �*�           ام ا����ة?M�L&( )�<�	\ ا���و��� &�Mول ا����� C�� ا t��#� ض

م آ*&>M'�& و%�ه     ،ا���3
� آ&ن ��5&6 ا��Mا�0& �5��4& )��*�&ق ا����)�&ت         ��( &�'�&5M-ر   أو ا&��>a &

3
&ب ���C ا�	�>��( ���fا ����� و�	��C ا��M��Lار ا����)��&ت اG��M-f&د>� ����� ا�����اق >����U .ا�����اق 

                   �- Hأ�� &+�G�� ، ى���ول ا  �C ا�3M&ؤfت %�ل %���� ا��وا0\ ا ��>	��� و)��` ا��<ا��

��� ه7ا ا��MLfار ��9 %&�� أH�X �& =	�ن )&��+&>� ا�و��� ��� ا���اق و��� ���ارد6     V=�=

H5�أ ���  .، و

  �= &�� PwM<اف -&)���            م
�9 ا����)&ت ا�M5&"� ا���<�ة �C��M< H��0 ، &'5 أن =
د �'& أه�= /	� 


� ا��#��M\ ا��و�/ آ	�@         �G� ��?� Zm�=د�� ، و&�
��9 ، وأن =	�ن دوا0\ 4�0'& ����� وM�

       nMا� C�� !"دا �
� ��� H5	�< &� @"&Lا�� C� C� ا t�#� ى %�زةآ� ��2�L C��    ، وأن =	�ن �

&��'���Q= .        `<����M� f&���0 &���&;� ة أن =�<����
M! ا�����ا  ����� C����M< H����0 ، و��0/ ه��7ا ا����3&ق

 \Lأو ����&دf و �C�w= �M% &3Ly =5*�7 ا����)&ت  &w<��= �0ض ا����)&ت C� C<ر�wMا��

C	�� ق&Q�2.   

  

  

                                                           
 انه ألول مرة في تاريخ األزمات الدولية منـذ نـشأة              و يعلق األستاذ الدكتور عبد العزيز سرحان على هذا القرار باإلشارة إلى             -1

القانون الدولي تمتد أحكام الحصار البحري بما يتضمنه من توقيف و تفتيش من السفن البحرية إلى الطائرات أي من نطاق المالحـة           
و البضائع مع اإلشـارة إلـى أن   البحرية إلى المالحة الجوية و هذا يعد تجديد هاما اقتضته اختراع الطائرة كوسيلة للنقل األشخاص            

 سيكون أمر أكثر صعوبة و خطورة مما هو عليه الحال بالنسبة للمالحة البحريـة نظـرا                 – أي الحصار الجوي     –تنفيذ هذا الجزاء    
لوجود طائرات في الجو و ما قد يترتب عليه من أخطار فادحة في األرواح البشرية قد تتسبب في أهون اإلخطار و ابـسط صـور                         

 .679 – 678إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ،ص . الاإلهم
مركز دراسات الوحدة العربية ، " األمم المتحدة وضرورات اإلصالح بعد نصف قرن " جميل مطر وعلى الدين هالل .  د-2

  . 143 -142 ، ص 1996بيروت ، الطبعة األولى، 
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� ا=�9: ا��ا@Qا�L�ع ,)�� ����� ا�;�وان ا�(gاءات ا�;�:��� �9 ��,�   

  

 ا���3! و             <'= Z-�� ام ا���ة?MLا H�0 H��� !M
M< Z-�� &م�أ H3*� C� ا t�#� #< -

            ��Uى أو أآ���دو��� أ ���� �Uدو�� أو أآ C� \-وان ا��ا، إذ =��5   1ا �C ا�و���C ، و ���\ ا��

ا)�� ا���G5ص ���'�& �0/ ا���&دة            «:  ��� أ�H  42ا��&دة  Mأن ا� C� ا t�#� 41إذا رأى  /�*= f 

(                     ��<�
&�}�ض أو :�) أ�'& �! =*ِ/ H( ، <&ز �H أن >�Q( 7�?M>�9 ا����ات ا�#�>�� أو ا���>�� أو ا��

 H(&G� إ�� H=د&�a و�/ أو��&ل �& >�Bم �
*� ا��3! و ا �C ا�aا C�  ....«2 . !� �5و ه7ا ا�

 C�=�Q� /و�م )&�5M;�! ا��M< �'0 ، ��Gا�� '� /0 ��;� H� C	< :  

 )&��M��L&ل ا����)��&ت ا����3	�>� )�ا�Q��L ا�����ات  ا=?��&ذ -���ار �ل �#���t ا ���H���C >?��أ:  =و���%ا

H(&G� إ�� H=د&� ا���@ ��� ا�MML&ب ا��3! ا�و�/ ، و إG�( ،�<و ا��� �<�
  .ا�#�>� و ا��

أن ا���ار ا�7ي > 67?M�t�# ا �C 0/ ه7ا ا�nSن -�ار ��Bم �#��\ ا�ول ا �w&ء V� :           /0#$�ا�


ة، و M! ا���ق24ذ�] و�0& ��5 ا��&دة ا &Uا��� C� 3.  

ى إ�	&��� �0ض <Bاءات �3	�>� أ���ى ��! >�M! ا���5                � C� fًة =3&ؤS( ح�. و -

 ���C ا�����U&ق ، آ#��Bاء ���Bع 2��Lح ا�و����     42���'��& )���Gرة وا��4
� و +���>
� ��0/ ا����&دة     

�<Mأرا��4            4ا��� ������3
'&، و إ-&�� � 9.&5�B5و�� ا��23ح = ���'& ���w&ن   ، و�0ض -��د 

م =	��ار ��0@ ا���وان        � .               Hرأي إ��� أ�� Vذه� C��% /�*0 ، ��wراء %��ل ه�67 ا���qدت او =��

 أن ا ��&ل ا��3	�>� ا��اردة )'& ��3( ��� ���L@ ا�
��G، وأ�� H�� PwM<42     &�C �� ا��&دة  

          C��� t���� Hو ا�;���وف ، آ���& أ��� �
���L ر ا���Q= ����� Z��-�M< [ه&  ن ذ����G��% C��	�< آ��&ن

                                                           
 . 29 الدكتور عبد اهللا على أبو العالء ، مرجع سابق ، ص -1

  :  من الميثاق على الموقع42نظر المادة أ2 - 
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm 

 ، ص 1978، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، " المنظمات الدولية الحديثة و فكرة الحكومة العالمية" محمد حسن االبياري .  د-3
332 . 

 عدة جزاءات – المهزومة –هت الحرب العالمية األولى قد فرضت على ألمانيا  يمكن اإلشارة إلى معاهدة فرساي التي أن-4
 بمائة ألف جندي و أربعة آالف ضابط، دون مدفعية ثقيلة و دبابات 1920االلتزام بتحديد عدد جيشها الدائم بدءا من (عسكرية منها 

 . )و طيران و العدل عن الخدمة العسكرية اإلجبارية
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��9 ا�}��ض    ا��wوري أن >3  < �- &'( <'M#�د ا��ى أن �< �0 ، �
م ا��#�t ا���ة ا���3?M

  .ا���S5د

و ه�� ��& =?&�*��H �راء أ���ى ذه��( إ���� أن ا�#�Bاءات ا�و���� �< f	��C ا��L�M\ �0'��& أو          

   ، &'��� �C ا��5 (f ت&(��� &'�  ، &'���ا���ا<P ذ��]  ن �#��t ا ��C      ه� ا��أيو ا���&س 

>��� H����0 >	���ن )���7] -�� ����ج ���C أ%	��&م    )*�B��> H��4اء ���BعMو���� ا�������� ا� ���M% ا���23ح 

 !�;5Mا)9 ا��L C� ��(&L و�/ أو6 �� 0/ ا��&��ن ا�<y< !� اءB> و��� .&��& �0ض��� ا��Sا�

   .1ا�و�/ ا���&+� 0/ ه7ا ا�nSن

ة )��M>�� إ�	&���� ��0ض ا�#�Bاءات ا���3	�>� ���� ا�و���             �
M! ا����ق ا &�U�� Z�M	< !�� �

 و ا��q&ت ا�	*��� )5M*�7 ه67 ا�#Bاءات ا��3	��L �<اء �>� ، و إ��& �5/ آ�7] )�4\ -�اMا���

�C �2ل =5;�! <�� دو�/ >	�ن � C�&'�H -�\ أ��&ل ا��وان أو �C .�>�9 =5*��7 ا�#�Bاءات              

�����-aا��5;�&ت ا �QL>� )�ا�	ا��3.  

  


��z دو�! ��n�L8 ا�(gاءات ا�;�:�� : أوً '�&8/ �  

  

�C ا����Q/ و - ��ل ��U&ق �#�t ا �B�> �<��= �Q�L Cاءات ��3	�>� أو ا��M�L&ل                  

ام -��ات ��3	�>� ، و أن                       ?M�Lم اB�M3�= ، وا���� ��C أ��&�'�& ا���
�� �<Mو�� ا���ا���ة 4 ا�

ا)��                              �= C�� &�'إ�� H�( >5;! وB= @"&Lو> ا��#����M( t] ا����ات �M	��ن ���� أه��� ا����&م )��& >�'�

<�	3�>�� ، ��7ا ��G( ا���&دة           Mو��� ا������ ا� C� ا t�#� &'4�*< أن C	�< /M�43 ا�  ���� 

Hو�/ ، )&ن «: أ�
ة ��L /0@ ا��3&ه�� 0/ %*� ا��3! و ا �C ا�M! ا���ء ا &w� <��\ أ'�M<

>��wا =
( =�Gف �#�t ا �C )5&ء ��� .���H ، و .���& f=*�&ق أو ا=*&-�&ت �&+�� ��& >��Bم               

                                                           
 .689 – 688ي ، مرجع سابق ، ص إبراهيم الدراج.  د-1



 119

ات و ا�3�M'�2ت ا���wور>� �
*�� ا���3! و ا ��C ا��و�/ و ��              C�C ا���ات ا  ��3
� و ا���3&��

  .1»ذ�] %9 ا���ور

 ا��#�t إذن -�ا=H ا��3	� �<�C ا�ول ا �w&ء ، و ه67 ا�ول ��BM�� n(ن =Bود           �M3<

ا��#�t )&���ات و ا�3M'�2ت ا�2ز��� ، )�5&ء ���� .���H ، و ا�;�&ه� ��C +��}� ه�7ا ا���5 أن                

t�#���         67ء 0/ ه&w���� ا�ول ا  t�� C	� 3'�2ت ، وMا���ات و ا� [�= V�Q< 9 0/ أن
 ا�

. ا�
&���� أن =����'& 2���0 ، إذ أن ه��7ا ره��5& )���� =���] اf=*&-��&ت ا�?&+��� ا���S��= /��M إ��'��& ا����&دة  

0&����ول ا ����w&ء =�B���Mم ، )
	���! ا������U&ق ، )������ل �����أ =Bو>��� ا��#����t )���&���ات ا������3
� و    

ات� و �& إ��'& ، أ�& �Xوط =�>�'& �M�0وك إ�� �& >�Mا�4 ���H 0/ =�] اf=*&-�&ت 0'/ ا��3&


د ، ��� �& <&ء 0/ ا�*��ة ا� ���&U�C ا��&دة ذا='&         = /Mى    «ا�د ه67 ا����ات و أ��ا�'�& و ��� 

م       �= /Mات ا��اده& و أ�&آ5'& ����& و ��ع ا�3M'�2ت و ا��3&�MLإ���&  43، �50 ا���&دة   2»ا 

>! ا����ات و ��P5 ا�3�M'�2ت =&رآ�& =9���Q ه�7ا                      ��M( امB�M�fأ ا��� ��<��= ����>��GM 0/ ا��ا-\ 

  .3ا���أ ووH�4 ��4\ ا�5M*�7 إ�� �& >�� �C ا=*&ق أو ا=*&-&ت �&+� �'7ا ا�}�ض

                         �U@ =��] اf=*&-��&ت و >	��ن آ��7] أ%�����ة إ�� و �#�t ا �C ه� ا�7ي >�&در )&�

��� ذ�] �43ة ا� �U�&U�C ا��&دة أ.��0'& ، 0&�*� �5= :  

»3-   V���. ����� =#���ي ا��*&و��4&ت ��0/ اf=*��&ق أو اf=*&-��&ت ا����7آ�رة )���Lnع ���& >�	��C )��5&ء 

 C� ����#� C�( و H5�( ة أو
M! ا���ء ا &w��#�t ا �C ، و =��م )� C�t�# ا �C و )�C أ

ق ���'& ا�ول ا���-�� و90 �G= ة ، و
M! ا���ء ا &w�  . »��wM&ت أو أو4&ع ا��MLر>�أ

���� 0	��ة إ��S&ء <��� دو��/ ، إf أن ه�67                      ��� 
ة -�M! ا���ق ا &U�� أن C� !I��&(

ة �7�5 ��&م                    �
M! ا����ا��5;��� ا  ����ا�*	�ة �! =� ا��5ر )V�3 �5&خ ا�
��ب ا���&ردة ا��7ي ���! 

1947���&Mل ا��5&ط ا��% C<�	3ا��� C�( و )�ز ا�?2ف ، :  

                                                           
  :  من الميثاق على الموقع43 أنظر المادة -1

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm  
  . من ميثاق األمم المتحدة2 الفقرة 43 المادة -2
 .333 – 332محمد حسن االبياري ، مرجع سابق ، ص .  د-3
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ة ا ��>	���                )�ز �2  -1�
Mت ا��&�<fا�� )�%�M-ا ��'> C��0 /و�ف %�ل ا���ة ا�	��� ��#�� ا�

��ة ، و��C <'�� أ���ى     �I 84ا+� و     �-�0 90�S&ة و     20 .&"�ة   3800أن >M	�ن ا�#��    � 


&د ا��0�3&=/ =fا+� 12 �0-� و 16 .&"�ة و 1275أراد ا�I 24ة��� .  


&د ا���0�3&=/ ��C 0	��ة     m'� �2ف ���9 %�ل =S	�@ ا�#�� ا�و�/ ،   -2=fدا0\ ا �'> C�0 

ا��3&واة ا�����Q ، أي أن ا�ول دا"�� ا�� /0 �<�w�t�# ا �V�#< C أن =�Bود ا�#��� ا��و�/               

ات �3M&و>� آ�& و ���& ، و �	C ا�ول ا�}�)�� دا�0( �C 0	�ة ا��S&رآ� ا��B<&�Mة %�(.  


��&د ا����0�3&=/ ���C  .*��& ���2ف ����� ا���PQ3 %���ل =�ا<�� ا�#���� ا���و�/ ، �0 -3=f���5& دا��0\ ا�

�3
�  �0ن �	&�'& ا����Q/ ه� دو�'�& ،            � �����م ا���ات ا�و��� 0/ ?M3= !� &��&. ��"&ة ا���	ا�*

و إf ���0ن ه��67 ا�����ات =�����M أداة ��4}| ����� ا�و���� ا����Z�w �'��& ، و )&���&)��@ دا���0( ا���ول    

  C	�< و����3	�>� �0/ دول أ���ى   ا�}�)�� �C ا�*	�ة ا��&"�� )nن ا���ات ا� �أن =�ا)| 0/ -�ا

  .��I1 ا�ول ا��Bودة �'67 ا���ات


V ا�����ات ا����3	�>� )��� إ�#&زه��&  -4��L &��'�2� /��{�5< /��M����5 ا��Bة ا� أ�����ا ����0& >?��� ا����

 &
3�f ة� <
= C� (f Hد ا��0�3&=/ أ�&
=f'& ، و آ&�( و<'� �;� ا�و����   ب��'& ا����ات ا�

 أ=�&�'& ��ا<  �(   )��&� �'& ا�و�/ ، =�Mاوح )�X C'� و :2:� أX'� ، أ�& و<'� �;� ا�}�)�� ��0

                  V
ة ��3�� �<
= C�	�< f Hو أ�� ، C�� ا t��#� ��%2�+ ا���ات V
L ة ا��&"�� )&ن�	إ�� ا�*

  .ا���ات ا�و���

م =S	�@ <�� دو�/ أ+��( 0	��ة ا ��C ا�#��&�/ ا���اردة �0/ ا����U&ق ا ��!                      � V�3(


ة ) Mءه�& آ���& ،                   ا��&'Mب ا���&ردة و ا���

5&ء 0/ ا����د ا�*��ي ��ة .�>�� ، و ��\ =�ا<�\ ا��&

         ر>#/ ، و -��= @	S�( @��&*M= /و�
&د ا��0�3&=/ ، أ�7ت 0	�ة =�S	�@ ا�#��� ا��=fا [	*= �(

  /�&I س�Q( 9(&3ا��&م ا� C�� دا0\ ا–        C�� ا t��#� إ��� &'��- /�Mة ا��23م ا� �0/  – 0/ أ<�5

�C 0	�ة ا�#�� ا�و�/ ، و أ.�9 ���H و%ات �0ض ا�23م ، ا�M= /M	�ن    1992ن   %B>�ا 30 

                                                           
 . 14 – 13 ، ص 2000، دائرة المطبوعات و النشر، الطبعة األولى ، " سالم الدولية عمليات حفظ ال"غسان الجندي ، .  د-1
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             ، ��;
ة و =	��ن <�&هBة �S�M�2&ر �0/ أ>�� ��
M! ا����ء �0/ ا &w��C و%ات =Bوده& دول ا 

   .�1	C ه7ا ا�M-fاح -�)@ )&�M#&ه@ �C .�ف �#�t ا �C ا�و�/

           V��&> ا إ���oS5< ق أن&Uوا�4/ ا��� C� V{< !ا�#'�&ز ا�*�5/ ا��7ي           و� ، C�� ا t��#� 


( )'�7ا                  ��+n0 ، &�'( Hإ��� �'� /Mا� ����� ا�5'�ض )���wM&ت ا���M&ت ا��3	�>� ا���5 �&3<

             ��� /�Mة ا�5 آ�&�'& ا��&���/ إ�� �� 0/ ا���U&ق ، و ه/ ا��#��5 ا��%��M3< /Mة ا�ا��#�5 ا��%

m�� &�;5� و &'��	S= ��*آ� &
  . 2&"*'& و ��L أ��&�'&ا���U&ق ���'& )&�7ات ��4

   C� أو C� ا t�#� /0 C��"او =Z�y ه67 ا�� �5#�C رؤL&ء أرآ&ن ا�
�ب ا �w&ء ا�

�5'! ، 0'/ -&+�ة ��� ا ��w&ء ا��ا"�� /�0 C�t��# ا ��C ، و w�= f! رؤ�L&ء أرآ�&ن                 ��5<

   ��� أي � �w�C أ��� أن ��#�5 أن = ، C� ا t�#� /0 C��"اw&ء ا�
�ب ا �w&ء ��I ا�


ة   M! ا���ا –  C	< !� أو C� ا t�#� /0 ًا�w� ��MX2اك 0/ ���'& إذا ا-�L – �wMاء آ&ن 

&'*"&m�� &'"أدا C3% [3ذ�.  

و �#�5 أرآ&ن ا�
�ب =&)�� ��#�t ا �C و �&H=&'>�M� ��4 و ����o3 أ�&�n= /0 Hد>�     

 '*"&mم ه/ آ�& =��ر ا��&دة         . &و و&� H>�( &'M�'� 47و »
( إ�Xاف �#��t ا ��   C�y3و�� =

           |�Q?ا� \w�= و t��#ف ا���G�= )�
= ����4�� �
�C ا�H>�M ا�MLfا=�#/  >�� -��ات ���3

C� ا t�#� ة�&3�( �
ام ا���ة ا���3?MLf ��4»ا�2ز.  

��� ا�	�>(      Hوا��و - -&م �#�t ا �C )*�ض ا�#Bاءات ا��3	�>� ��� ا���اق إ:� 

 /��0 ،2 tQ3��Iة -���ارا1990 أ��� ����0 ،  ����I اءاتB��#;��! ا���5( ���0ض �w��= ����%2M� ت

                                                           
 . 15 – 14 نفس المرجع ، ص -1
  . 334محمد حسن االبياري ، مرجع سابق ، ص .  د-2
  .  من ميثاق األمم المتحدة47 الفقرة الثانية من المادة -3
  : من الميثاق على الموقع47 أنظر المادة -4

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter7.htm 
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( ا��3	� n#� �<�t�# ا �C إ�� �0ض ا�#Bاء ا���3	�ي ���� ا����اق ، و ذ��] )��<�V -��ار6         

678(  z<ر&M( در&G1990،1 �����0 29ا�  C� ا t�#� أن H�0 و ا�7ي <&ء:  

� ذات ا����G ، و   و <��\ ا���ارات ا�V�Q< 660 ��%2 أن >�UM@ ا���اق ا�fً&UM =&�& ����ار     -1«

>��ر 0/ ا��-( ا�7ي >H�0 [3�M )��ارا=H أن >��P5 ا����اق �0+�� أ����ة ، =�5! ��C3�% C ا����5            

  .����&م )�7]

 >�5&>� أو -���n< 15   Hذن ��ول ا �w&ء ا���M&و�� �\ %	��� ا�	�>�( ��& ��! >5*�7 ا����اق �0/                   -2

م <���\  ا���ارات ا�3&�*� ا�7آ� =5*�7ا آ&�2 آ�& ه� ��G5ص ���H 0/ ا ?M3= نn( ، 62��*��ة أ

�! و =5*�7 ا���ار  و <��\ ا���ارات ا�2%�� ذات ا���G ، و إ�&دة ا��3! 660ا��L&"@ ا�2ز�� �

��Q50/ ا�� &�'(&G� إ�� Cو���  .و ا �C ا�

3-                       C�� 7�?M< &���0 ز��
م ا����M�&( &��&�= C�� ا t��#� ا�/ إ)2غ�= ��� >V�Q إ�� <��\ ا�ول 

2��     ...«2�C ه7ا ا���ار3 وC�=��*�&( 2 إ<�اءات 

            Hت إ��5MLس ا��&���/ ا�7ي ا&L و آ&ن ه7ا ا���ار ه� ا–   Z�&�
Mام  – -��ات ا�?M�Lf 

V�3( ، .  /�*0 ا��M�Lار ا%H��2M ا���وا�/  را�4/ ا�	�>�(       3ا���ة ا���3
� 0/ ��ا<'� ا���اق   

                                                           
 مـن الميثـاق   27 بعد امتناع الصين عن التصويت ، جدال فقهيا حول انسجامه أوال مع نص المادة             678 اثر صدور القرار رقم      -1

  . األمم المتحدة فظهر اتجاهين في هذا الخصوص
امتناع إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس األمـن عـن التـصويت             االتجاه األول يرى أن القرار ال ينسجم مع الميثاق ذلك أن            

  . يعتبر ذلك اعتراض عليه ، بينما يرى االتجاه األخر أن امتناع احد الدول عن التصويت على القرار ال ينال من مشروعيته
،  مذكرة ماجستير فـي      " )ون الدولي دراسة في ضوء القان   ( الضربات العسكرية االنجلو أمريكية ضد العراق       " بلقمبور نور الدين ،     

  . 43 ، 42 ، ص 2003القانون الدولي و العالقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
  : في المرجع678 أنظر قرار مجلس األمن -2

  . 132مركز البحوث و الدراسات الكويتية ، مرجع سابق ، 
فقد اشتمل التفـويض علـى بعـدين        . انب مجلس األمن كان مطلقا و كامال         و الواقع أن التفويض الممنوح لدول التحالف من ج         -3

  : أساسيين
حق اختيار الوسيلة أو الوسائل المالئمة ، سواء إلقناع العراق باالنصياع لقرارات مجلس األمن أو إلجباره على تنفيذها، بمـا                    : أوال

 ، و بالتالي كان يمكن أن ينصرف التفويض نظريا على األقـل  في ذلك استخدام القوة المسلحة ، و ألنه ال توجد جهة تفويض محددة           
 فان هذا التفويض قد آل عمليا إلى الواليات المتحدة قائدة التحالف على الرغم من أنه لـم يكـن                    »متعاونة مع الكويت  «إلى أي دولة    

و عندما أصـبحت    . الخ  ... ذ القرار لهذا التحالف وضع تنظيمي أو مؤسسي يحدد السلطات و الواجبات و اإلجراءات الالزمة التخا             
الواليات المتحدة األمريكية هي التـي وضـعت   : الحرب هي الوسيلة الوحيدة المتبقي فان قرارها أصبح أيضا قرارا أمريكيا خالصا  
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  �#017   �<&5< 1991  Z�&
M5( -�ات ا�X 1��	'& ا�#�ي ا��ف  ه#���< &� C�4 ا���اق ��� �

  �����(" �L�?#	  اء��Wو                 "ا�� ��ار ا��3&�� ���� %��$ ا��M�L ا���ZG ا�#��ي و ا��G&رو�/ 

��42ة       C� ًء�� ، :! =�اآ�) ه67 ا�����&ت (&L 24  ��<1991 ��0ا     @�&Sا�'#��م ا����ي ا�� \�� 

��� ا���ات ا���ا-�� 0/ آ@ �C ا���اق و ا�	�>( Z�&
M���2ات ا�.  

ا��7ي ر��� ���ول ا���M&و��� ��\ ا�	�>�( )&��M�L&ل ا����ة >���U ا�	 ���U���                    C	C ا����ار      

  :ا��5&ط و اf&�M%fت أه�'&

 =�m nS5وف -�@ �'&>� ا��'�� =��ل )��<�'�& ا���-�Z ، أو -� >�Mا<�\ ا����اق �0/ ا��
;��               -أ- 

                  @�
ر>� و ��2ل ��ة ز� ���5����0 ، ��5�M�&( ��� �3>� ا�����3 وM%�� ا���أ  ا�?��&ر  ا ���ة و >�


@ ا�?�&ر ا��3	�ي� /L&�33ا�.  

                                                                                                                                                                      

هـا ، و    الخطط العسكرية ، و اتخذت قرار التوقيت ، و نوع األسلحة المستخدمة ، و اختارت األهداف التي يتعين تـدميرها أو ترك                     
  .هي التي اختارت متى تتوقف الحرب و عند أي خطوط 

 إلى أن الهدف األساسي من هذا التفويض هو فـرض و  678إذ يشير نص القرار : أما البعد الثاني للتفويض هو مرتبط بالهدف منه      
و : رة مباشرة فقرة أخرى تقول       الالحقة ذات الصلة ، لكنه أضاف إلى هذه الفق         ت و جميع القرارا   660تنفيذ قرار مجلس األمن رقم      

إعـادة الـسلم و    «إعادة السلم و األمن إلى نصابهما في المنطقة، و إذا كانت قرارات مجلس األمن واضحة و ال تحتمل الالبس فان                     
دت و قـد اسـتن    .  مسالة فضفاضة قد تمتد إلى الترتيبات الخاصة بمرحلة ما بعد انتهاء الحـرب               »األمن إلى نصابهما في المنطقة      

الواليات المتحدة إلى هذه الفقرة لتبرير ما تم اتخاذه من إجراءات بعد ذلك تتعلق باألكراد و حظر الطيران العراقي فـوق منـاطق                       
دراسـة فـي تطـور      ( األمم المتحدة في نصف قرن    " حسن نافعة ،  .  ، د  2003معينة بل و استندت عليه أيضا في غزو العراق في         

     308 ، ص 1995 الكويت ، أكتوبر -، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ) " 1945التنظيم الدولي منذ 
  : حيث كان توزيع القوات على النحو التالي-1
  : القوات البرية -

 جنـدي و  40000 دبابة ، مصر 550 جندي و 95000 دبابة ، المملكة العربية السعودية    200 جندي و    532000الواليات المتحدة   
 دبابـة و    110 جنـدي و     13500 جندي ، فرنسا     20000 دبابة ، وسورية     300 جندي و    35000، و المملكة المتحدة      دبابة   400

 2500 ، سلطنة عمان     4000 جندي ، اإلمارات     4000 جندي ، قطر     7000 جندي ، الكويت     10000 ناقلة جنود ، باكستان      2500
  . جندي 500من المجاهدين األفغان و كتيبة سنغالية مكونة من  300 جندي ، 250 جندي ، تشيكوسلوفاكيا 400جندي ، النيجر 

   القوات الجوية -
 طـائرة فيمـا قـدمت بقيـة دول          1376 طائرة و كان للواليات المتحدة األمريكية منها         1820بلغ مجموع طائرات قوات التحالف      

   طائرة 444التحالف 
   القوات البحرية -

 مدمرة  و عدد كبير مـن سـفن          30 حامالت الطائرات و أكثر من       10 قطعة بينها    285لف  بلغ أجمالي القطع البحرية لقوات التحا     
   .701القتال البحري الدكتور إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص 

 . 701 ، 700 نفس المرجع ، ص -2
 ، ينـاير    103لسياسة الدولية ، العدد     ، مجلة ا  " الجوانب القانونية الزمة الخليج و نظام الجزاءات الدولية         " عبد اهللا االشعل ،     .  د -3

  . 91 ، ص 1991
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ا     -ب?MLf و��� ، و 41 ا���ة  @�50� &�'M�'���Q� C&ق ا���&دة     م أن ا���ار �P5 ر��G ����ات ا�

 ��C ا����U&ق ، ��� t��C ا���wوري أن >��=�|       42ه/ ا�nMآ �C =5*��7 ا�
;�� إ��� ��Q&ق ا���&دة         

C ا���wوري أن =nS�5 -��&دة ��� ،      9�3�5M	�C ��  47 إ��  �M( 43=��&ت ا���اد �9��Q=42     C ا��&دة   

ة ا ��C ا��&م �5M*�7 أ%	&م ا���ار ا ����              �. ا��3	�ي =��@ =
) إ�Xاف �#�t ا �C و 3�(&


�&د M�0��L/ و                     =fا @�U� &ر��	ء ا�&*�
و ا�����م أن ه67 ا�*	�ة أ+� ���'& ا�	��#�س و )�` ا�

 %��ل  51 رأ>'�& أن ا5MLf&د إ�� ا��&دة 3��0& و ا�C�G ، أ�& )�>Q&��& و اaدارة ا ��>	�� 0	&ن        


ةM! ا���ق ا &Q� /0 ام ا���ة?MLا �

�>@ ا���ات �M� /��/ ا�#�&�S0&ع ا�  .1ا�

ث                 -ج�% &�� @�U� ول و - :&ر ��&ش �0'/ %�ل ��Sو��� -�&م �#�t ا �M( C*�>` )�` ا��

  : )*�ض ا�#Bاءات ا��3	�>� ��� �#�t ا �C ا ��ى 0678/ ا���ار 

       ���0&�آ�Mرة �&"�S را=V =�ى أن �#�t ا �w<�*= [��< f Cً& أو =	��*ً& أو د��ة <�&

 ���&ر���L اf�G��M&+&ت و ا���Q�3&ت ا����اردة ��0/ ا�*��G@ ا��� \(&3���C – أ>��& آ&���( –���C ا���ول 

5�& >��ر ا=?&ذ =ا)�� <�&��� >�&رس ا�GM&+&ت %�ده& ��H ا����U&ق �0/        � t�#��&0 ، ق&Uا���

   C� ���51    إ 39ا���اد              �G��ء ر&w�� ، و �QM3�< f\ ا��#��t أن >?��ل دو��� ���w أو دول أ

  H5� fة دون    . ��&ر�L ه67 اf�GM&+&ت )�
M! ا����ق ا &�U��� @<و ا���ل )}�� ذ�] >�5/ =�

               H��0 &�'���>@ )&a<�اءات ا��&������ ا�2ز��� ا���G�5ص �Mى ��0ن �;�&م     . أن >�� ا����رة أ&���(

ام ا���ة ، إ��& ا �C ا�#�&�/ ا���&+� ا   ?MLى أو ا��دو�� أ ����7ي و< أL&L& ��5\ ا�
�ب 


ةM! ا���ا  !L&( &5*�7ه= !M< >� أن�	3�   . C��M<2 إذا -&م ا��#�t )&=?&ذ =ا)�� 

      H=&�%2��+ أن >*���ض C��� ا t���#�� ز���#< Hأ��� ، H���*ا� C��� ����qا V���&#���5& >���ى ا��(

>��    )*�ض ا�#�Bاءات ا�و���� ا���3	�>� ���� ا�و��          Mا��� � .          f ة�
M! ا����ق ا &�U�� و ذ��]  ن

��� �#�t ا �H=&�%2+ `<�*= C ا����رة 0/ ا�*�G@ ا��3&)\ ، 0'�� >���] أن >*��ض                     �;
<

 ���<&I ء ، و أن&w���+��H=&�%2 ا��������M )5;��&م ا ���C ا�#���&�/ إ���� آ&"��5&ت أو أ<'��Bة أو دول أ


ة ه/ رL!47 ، 46 ، 43ا���اد M! ا���ق ا &U�� C�  ��(ا= 9��QM� t�#ر6 ا��&M?< - 9<�. 

                                                           
 . 103 – 102 نفس المرجع ، ص -1
، مجلة القانون و االقتصاد للبحوث القانونية و " العدوان العراقي على دولة الكويت في ضوء القانون الدولي" عائشة راتب .  د-2

 .10 – 8 ، ص 1991 ، 58االقتصادية ، العدد 
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 ��0/ ا����M&ر   ��'M#< أن t���#ا�� �����ا ���C ا�#���&�/ ا����3	�ي �	�G��% &���<�. t���� H��5ا >���5\ 

  .1.�>9 أ�� >�ا 6��L&5& �'7ا ا�}�ض

ام ا����ة            ?M�L&( ء&w�>�	C ا�5;� إ�� ا�M*�>` ا�G&در � C�t�# ا �C إ�� ا�ول ا 

    �� H�n( )<�	ا� �<�
M� �<�	3ة ،                 ا���
M! ا����&���&ت ا 	�اد و إ���و .������، �����  ���Q5� د��&

دة �0/ و-�( وا%� أو           ��M� �<�	3��0'/ ��)3 0/ و4\ �&�/ و =�P�3< /5 �'& ا����&م �����(&ت 

 ��C ا��S�( `<��*Mط أن =��4\ ا�#'�� ا��*���4 =
�( ر-&)��                    �(f [�7�� �*�M?� 0/ أو-&ت �M%

 C� ا t�#�.  

ام ا����ة ا��7ي �5
�H ا��#��t إ��� ا��ول            و >�	C اXa&رة إ��� ���Qرة        ?M�L&( `<��*Mا� 

 ��Lوا �<�<�= �Q�L ول ��& أ��Q =�] ا�<
ا���M&و�� �\ ا�	�>H�  ، ) آ&ن ���Q& و (}�� =

               �
��L >�، و أ���اع ا�	اف ا������� ا���3 ا ه��<
=�ك �'& %�>� ا���@ و ا���M&ر ا���L&"@ و =

�� و آ�7] ا��M&ر =�-�( )?M3ا��&'"&'Mب و ا��
2ء ا�.  

  

#ً�$#U :  اءاتg)ا� n�L8/��   @.ا�I2 ا��8&�#ت اa7,����ا�;�:�

  


ة - ا��Mف )�<�د ا��5;�&ت اa-����� ، و )&�ور ا�7ي >�	C أن   M! ا���ق ا &U�� آ&ن

�� ا�23م و ا��MLfار 0/ ا��&�! %�$ �� ا���U&ق 0/ ا�*��ة ا و�� �C ا���&دة    � /0 H<دy=52 

����Hأ��� � :»  C��� ��&���= �������-ت إf&ل دون -���&م =5;����&ت أو وآ�����
 ����t ��0/ ه��7ا ا�����U&ق ���& >

           ، &��L&5� �0'�& و &
�&�+ /����-aن ا���@ ا�	< &� ، Cو���
*� ا��3! و ا �C ا�( ����Mر ا����ا 

ة و     ��
M! ا�����ا  ��+&�� \��� &���"2M� &��'-&U�� و �������-aت اf&5;����&ت أو ا��آ��M( ه��67 ا����دا&� 

  .3»��&د"'&

                                                           
 . 234 – 233لموسى ، مرجع سابق ، ص محمد خليل ا.  د-1
 . 703إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، .  د-2
   : من ميثاق األمم المتحدة على الموقع52 أنظر المادة -3

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter8.htm  
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                          fدو !w�= /�M0'�@ ه�/ ا��5;��&ت ا� ������-a& ه�/ ا��5;��&ت ا��ق �! >���ف &Uا��� C	�

  ؟ 1=�)| ��0& )�5'& روا)| �&+� أو � P�&G��MSآ� ��L&�L آ&�( أو :�&��0 أو ا-GM&د>�

�	C ا���U&ق و4\ �#���� �C ا��Sوط �5M*�7 ا��5;�&ت اB�#�� ������-aاءات ا���3	�>�             

��� ا�و���<Mا��� :  

  

1-PA�9 �Wk,% ر	ل ا��8&�#ت .W� ا=J � �9�ورة ,)�9 9   

  


ة   M! ا���ق ا &Uا��� C� C�&Uا� @G*م ا�&	%n( ��5�� �����-5;�� إ�9  ي 
< f ، &�"��

��&ر��L أي ���@ ��C أ���&ل ا����\ دون ا�
���Gل ���� ر�� �G�� ���3�� C�t��# ا ���C ، إذ           

أ��& ا�5M;���&ت و ا��آ�&fت    ... «:  ��C ا����U&ق ���� ��& >��/      53=�5 ا�*��ة ا و��� ��C ا���&دة       

                       t��#� ل ا����\ )}��� إذن&���ه& ا����&م )�nي ���@ ��C أ< ����*f H�&0 &'3 >#�ز )��wM&ه& أو 

 C��� 2»...ا      /��Mل ا�������� ا�&���� ، إذ أن ر��� )G�t���# ا ���C ���4ور>� و إ<�&ر>���  ن ا 

�GM&ص �#�t ا ���G% C>ُ& ، و =�M&رض �\ ��أ   =�VI ا��5;�&ت اa-����� ا���&م )'& �C ا      

    �G��ا�� P�3�= &ة ، آ�
M! ا���ق ا &U�� /0 �L�	و��� ا��ام ا���ة 0/ ا��2-&ت ا�?MLا �;%

�0| ���5;�&ت اa-������ ا��?&.��� )n%	�&م ا�*�G@ ا�&�U�C دون ��Iه�& )&����&م )��&ر��L ا ���&ل                     

  . 3ا������

  

  

                                                           
عريف كان قد أثير في مؤتمر سان فرانسيسكو         و لم يكن هذا الصمت سهوا أو نسيانا و لكن كان صمتا مقصودا الن موضوع الت                -1

و لكن أي من التعريفات التي اقترحت لم يكن وافيا أو مرضيا لجميع الدول على اختالف دوافعها و مخاوفهـا و مـا يتوقعـه فـي           
  . المستقبل

  :  من الميثاق األمم المتحدة على الموقع53 أنظر المادة -2
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter8.htm  

، مذكرة  ماجستير في القانون الدولي و العالقات " عالقة مجلس االمن بالمنظمات اإلقليمية في حل النزعات "  مالك موصلي ،-3
 . 117 – 116 ، ص 2007الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 
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  ��اف 9(,� ا=�9إ�:��� ���ا�Aa و  bk.ع /n�L8 ا�(gاءات ا�;-2

  

م �#��t ا ��  :»     [��= C�C ا���U&ق أ��H   53%�$ <&ء 0/ ا�*��ة ا و�� �C ا��&دة          ?M3�<

                    7�o5�% &�'���ا�5M;��&ت و ا��آ&fت اa-����� 0/ أ���&ل ا����\ آ���& رأى ذ��] �2"��& ، و >	��ن 

 H0ا���Xو إ H��M�-ا�� )��
ا�#��Bاءات ا����3	�>� ����� ، ��� [�7���C ا����wوري أن >	���ن =7���*5 »...=

            f ��M% ، C�� ا t��#� اف��X�4ً& ��-&)�� و إ&� �����-aف ا��5;�&ت ا�. C� �<Mو�� ا���ا�

 C� ا t�#� ف�. C� &'� ا����5ح `<�*Mود ا�% �����-aوز ا��5;�&ت ا&#M=.  

و >��� -���ار �#���t ا ���C ، ا���7ي >	���H���0 Z ا��5;���&ت اa-������� )*���ض ا�#��Bاءات           

>� ��B��M� &] ا��5;�&ت ، ا5M�L&دا ��G�5ص ا����اد           ا��3	�>Mو�� ا��� ��C  103 و �25 ��� ا�

ة ، آ��& >�M! =5*��7 ه�67 ا�#�Bاءات ��C ��2ل ا=*&-��&ت �&+�� =��� )��C ا ��!                      �
M! ا���ق ا &U��

�����-aا��5;�� ا C�( ة و
M1.ا��   

       /��Q5�. ل ا&���X Z���% Z����	= ة إ������
M! ا�����ت ا n��#� ا )NATOو-��?M��L&ا�����ة م 

          /��0 &�'M5��ة -�� أ�
M! ا����آ&���( ا  /�M��5 ا��qا����5&.9 ا ���� /(�Gوان ا���4 ا���� �
ا����3

  .<�'�ر>� ا����5L و ا�'�L] �2ل ا��وان ا�7ي =��H� )4 ه67 ا�#�'�ر>� �75 �&م

                  Z��% ا ورو)�/ ، و إ��� C� ا ��=y� ا ورو)�� ، و إ�� ��و )�7] �0 �;� إ�� ا�#�&

��� أ�MQS'&              /ا .��XQ5&ل    ، آ�5;�&ت )&����5 ا��ارد 0/ ا�*G@ ا�&U� C�C ا���U&ق ، و أآ

ام ا���ة      ?ML�023& ا��3&)�� إ��� =*��>`       . و أ<&ز �'& ا�I�< ���ة 0/ أز��ول   t�#ا�� n#� �0

�����-a2ل ا��5;�&ت ا� C� �<�	3ا)�� ا������ ا��Mء إ�� ا��#��&( ����Mا�� H=&�%2+2.  

/ ا ��� >�	C ا���ل أن ا�?�@ ا��ا /0 P4�t��# ا ��C ه�� S�= /�0	�@ ا��#��t و                   و0  

�����Mاض أو ا�����5` fو %���9 ا ������Qا�� H=&Q����L)VETO(3 �����"ا ، ا�������5ح �����ول ا�?�����3 ا�

            ��?< &���0 C� ا t�#� /0 �<�wى دا"�� ا����	ول ا��� 9
ا�� /0 �<�w�t�# ا �C ، إذ >

                                                           
 . 707 – 706 ، ص إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق.  د-1
  . 292ليل الموسى ، مرجع سابق ، ص محمد خ.  د-2
 ). أنا أمانع(  الفيتو كلمة التينية تعني -3
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�����Mاضا�����3&"@ ا�������4��� ا��M���L&ل %���  fى   91 ا�{Gو ا���� �Q���Lول ا��، و ر���I! أن ا����

��Mاض �Lف >	�ن fأن %9 ا P�4�= )ول ا��;�� و %&و��&ر4( اf��M&زات ا����%�5 ��

C�4 ا���ا-�@ ا��< /M	C أن =�Z 0/ و< H�t�# ا ��C و =� H��5��C أداء وا<��H �&+�� أ:�5&ء              

     fو&
� /0 )
='&  /0�L ��=y&ن �0ا�3�3	� �0/  -�&م <�>�� ا��وان، إf أن ا�ول ا��;�� �#

C� ا t�#� /0 C��"اول ا�?��3 ا��� �M�*ء %9 ا�&Q�  .  2إ

   ����Qو��� ا����� .�ل %�&ة �#�t ا �C ، و-�( ا�	 ��U�C ا�
�وب و ا�B5ا�&ت ا�

)&���Q&)\ ا����وا�/ ، ���! >���M	 C�t���# ا ��� C���C ا=?��&ذ إ<���اءات إ�'&"'��& )}���� =���] اa<���اءات  

��� ا��MLfار 0/ ا��&+�ة ا� �<Mول ا���ا)�� ا���M-y و ه7ا �& X#\ ا�Mود ا�M= !� /M#&وز %

7 4ه&?M< وا�'& و و�0 �'& ا�
�&>� ا��&����� 4 أي إ<�اء دو�/ -�3.   

                                                           
 تم االتفاق بين الدول العشرة الغير دائمة على تعطيل أي قرار يصدر بحيث أنه باألضافة إلـى                  – و هو نارا ما يحصل       – إال إذا    -1

  .موافقة الدول دائمة العضوية البد من موافقة أربع دول أخرى عليه
، مذكرة  ماجستير في القانون الدولي       " الجزاءات االقتصادية الدولية و آثرها على حالة حقوق اإلنسان بالعراق         "  هشام سمالوي ،   -2

  36 ، 34، ص 2002و العالقات الدولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 
  :ية على األعمال العدائية إلسرائيل فقد استخدمت الواليات المتحدة حق االعتراض في مجلس األمن من اجل التغط-3
 استخدمت الواليات المتحدة حق الفيتو في مجلس األمن للحيلولة دون نص قرار وقف إطالق النار أثناء حرب يوليو 1967 عام -

  .على انسحاب القوات المتحاربة الى خطوط الهدنة السابقة 
 حق النقض ضد مشروع قرار تقدمت به كل من الصومال و غينيا ما قامت الواليات المتحدة األمريكية باستخد1972 سبتمبر 10 -

  .و يوغسالفيا يطالب بوقف العماليات الحربية في الشرق األوسط بعد شكوى سوريا و لبنان
 استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إسرائيل لضمها مرتفعات 1982 يناير 20 -

  .ي الجوالن السور
  . استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار اسباني بإدانة الغزو اإلسرائيلي للبنان1982 يونيو 9 -
  . استخدمت الواليات حق الفيتو ضد مشروع قرار فرنسي في مجلس األمن بشان لبنان1982 يونيو 25 -
ي في مجلس األمن يدين الممارسات اإلسرائيلية في  استخدمت الواليات حق االعتراض ضد مشروع قرار لبنان1985 مارس 11 -

  .جنوب لبنان
  .استخدمت الواليات المتحدة حق االعتراض ضد مشروع قرار يطالب إسرائيل بسحب قواتها من لبنان : 1986 يناير 17 -
تداءات اإلسرائيلية استخدمت الواليات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس األمن يستنكر االع : 1988 يناير 18  -

  .على جنوب لبنان و يطالبها بوقف جميع أعمال التعدي على األراضي اللبنانية  و جميع اإلجراءات ضد المدنيين
  . استخدمت الواليات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس األمن إلدانة االجتياح اإلسرائيلي لجنوب لبنان1988 مايو 10 -
دمت الواليات المتحدة حق االعتراض لمنع استصدار قرار من مجلس األمن بإدانة االعتداء اإلسرائيلي  استخ1988 ديسمبر 14 -

   Dark-armyطباعة و إخراج ) 2000 –م 1900( عام 100الجرائم األمريكية في .// الجوي و البري على األراضي اللبنانية
   . 38 – 36ص 
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 �C ا���ا-Z و ا�
�وب 0/ ��ا<'� ا��وان و ا=?&ذ   <و أ�&م  @�X�t�# ا �C 0/ ا��

، �<Mو�� ا���3 ا���5 ل ���MLf �#�M&إ<�اءات 4 ا�� @< �C إ>#&د ا��( f آ&ن �M�*9 ا�% 


ةM! ا����� ��ه� ا�#���� ا��& @<  .0/ �;&م ا �C ا�#�&�/ و ه7ا ا��

  

 !$#Vا� �,Iت: ا��#��s 9' ا�����ةt� �9#;ا�;�وان� ا�(�;�� ا� ����� �9 ��,  

  


ة ا�#'&ز ا��"�3/        M! ا����� ��ا�#���� ا��& ��M�=    @�U�M= ة ، و ا��7ي�
M! ا���ا��&م ��

م ا��3&واة  - ���. ، آ��'& ا�'��o ا����& ���Xاف و ا���ا-�� و ا��H�01 �S-&5 آ@ ا�ول ا �w&ء 

                    ، Cو��� ا��&��ن ا�و�/ ا�?&+� )
*� ا���3! و ا ��C ا��� ا���5 0/ -�اL �Q�L [��= /و ه

 ���C <�>���� ا����وان ، ���C ���2ل   ا ���� ا���7ي >� /w��M��S��-&5 �����&ت ا�#������ ا��&����  ��
 ��0/ ا�

، :! ��QMق  ) �0ع ا ول   (����&ت ا�#���� ا��&�� ���&ر�L دوره& 0/ ا�
 �C <�>�� ا��وان           

 ���C <�>���� ا����وان ��0/ إ.��&ر ا�G��M&+'& ا����&م ��0/  ��
 ذ���] إ���� �����&ت ا�#������ ا��&���� �����(

 ��C <�>��� ا���وان           ، و0/ ا ��� ��QMق إ�� ���&ت ا�#�      ) �0ع ا�U&�/ (ا���U&ق  �
��� ا��&��� ��


&د �C أ<@ ا�23م =f0/ إ.&ر -�ار ا)$�&U�0ع ا�.(  

  

��� ا�;�وان : ا�L�ع ا=ول ��  P9.9#ت ا�(�;�� ا�;#�9 ���#ر�2 دوره# �! ا��� �9 

  

   C� &ه��I C� �C ا�?G&"� ا�B��= /Mه& <��&( B��M= ��&ا�����م أن ا�#���� ا�� C�و

M! ا���ة ا B'>أ ��<�> �S-&5�� P�+ و ا VL&5&ن ا��	ن ه/ ا���	ن =  /�&M�&( &'ه�y= ة ، و


 C� H( \M�M= &� @w*( [وذ� ،&ً+&GM�ة ا
M! ا���ة ا B'>أ \Lأو ��M�= &'�  [وان ، و ذ�ا��

                                                           
دول داخل الجمعية العامة يختلف ، إذا ما قرنا تمثيل دولة صغيرة بتمثيل دولة كبيرة سواء                إال أنه من الناحية العملية فان تمثيل ال        -1

من حيث عدد أفراد الوفد المبعوث أو من حيث درجات كفاءة هؤالء اإلفراد إذ نصاف في الوفود كون بعضها تتألف من عدد كبيـر               
، "دمقرطة منظمـة األمـم المتحـدة        " ين ، الدكتورة عميمر نعيمة ،       من الممثلين مقابل األخر الذي ال يتعدى فيه العدد واحد أو اثن           

 .  19 – 18 ، ص 2007المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، بيروت ، الطبعة األولى ، 
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ة       �
M! ا���ا  �QSق أ�&Q� /0 @� و ه�V3�% 10 –  67 ا���&دة   –ا�GM&ص �&م >�S@ آ@ �& >

0 @U�M= &ت�ا����/�< &��:  

  


   ا�(�;�� ا�;#�9 أآV� أ�g0ة ا=9' ا�����ة د��P�ا��q :أوً

  

ة اa<�&ع         �ة 0/ ا��5;�&ت و ا���@ –%�$ =#&وزت ا�#���� ا��&�� -&"&L )�&آ /Mا� 

ات ا���<�دة 0/ –ا�و�/  ���Mا� C� ��?< 5\ ا���ار+ �����ة ا ����I ، �7ا �0ن � و أ�7ت )�&

   t�#� @�5\ دا+ ����� ا �C ، و- أآ ا���U&ق ��� ا���أ ا�>���ا./ ا��&"@ )3M&وي ا�
��ق          

  .ا�C�( ��L&�3 ا�ول )}` ا�5;� �C ��آB ا�و�� 0/ ا�#���� ا��&��

     <�GMس ا���3&واة       (و �2%� أن ا�&�Lأ ����، إذ >�M�M\ ا��ول    1 0/ ا�#���� ا��&�� >��م 


��ل دون      �G( &'�0ت وا% f =��] أي دو�� ���Bة �&+�� �0/ �;�             < �- &��( ، &�'�0 )<�G�Mم ا�&

����� ا������n3 ا����و���4 ���'��& آ���& ه��� n��Xن ا�*� /��0 ���M�t���# ا ���C ، و آ��@ ه��67   )<�G��Mا�

ا ��ر =� ��M��Bة ��#���� ا��&�� =?م دوره& 0/ ا�
 �C <�>�� ا���وان ، و ذ��] ��C ��2ل             

        ������ آ@ ا��3&"@ ا����و��4  )<�GM�� &�"دا �%&Mا�� ���&	�aا�#�����     ا \�QM3�= و )'�7ا ، &�'

���M&رات                     fوز ا&�#M< &��( ، ت&��L&5وان �0/ آ�@ ا %��ال و ا��ا��&�� ا���&م )�ا<V ���ا<'�� ا���

ول ا�*&��� 0/ ا�5;&م ا�و�/       �� P�&Gو ا�� ��L&�3ا� .     ������ $��% C� اء�L ا��3&واة 3#M= &5ه

 C�ي �#�>�� ا��وان )��ًا GMا� $�% C� دو<�+5\ ا���ار ، أوB2ا���&>�� ا��.  

  

  

  

  

                                                           
 . 22 – 21 نفس المرجع ، ص -1
  . 332 – 331 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -2
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#ً�$#U : �9#;ا�(�;�� ا� �	درة #Wارات ا��Pًا ا���A;/ !��#;ا� ���bا� �	   

  

                &ً�M% /=n= ف�L واني �#�>�� ا��GM�&( ����Mا�� ���0ن -�ارات ا�#���� ا��& !: C�و

           �
	! ا�ول ا�	��ى 0/ = ��������  و90 رؤى ���4��� و �&د�� ، ذ�] أ�H إذا آ&ن ا��ا-\ >ل 

ول ، ��0ن                           ��� ��*�M?ا�� P�&Gؤى و ا������� &ً��<�Q= ، C�� ا t��#� /�0 ه67 ا����ارات @U� \5+

�0'��& %&و��( ا��ول    . ا �� ��� �2ف ذ��] ���0& >?�� ا���w&>& ا�'&��� أ��&م ا�#����� ا��&���                    

                    C�� C	�M�= C�� &�'أ� f، إ ���ارات ا�#����� ا��&��- �����. H��>�= /�0 &ه��I ��� ��:nMى ا���	ا�

��� ا�}&���� ا�2ز�� �?�وج -�ار ����4�/ و ���Mازن و )��& >M*�9 و أ%	�&م ا����U&ق و            ا ��:nM�

H0اي ا�#����� ا��&��� �#�>��� ا���وان >� /=n��Mا��0ً& ��\ ���&دئ           . أهG�= ا���ل أن C	�< و )'7ا

  . ا��ا�� و ا��&��ن

أ ا�    ����9 ���
ي �#�>���� ا����وان ، >G��M��0/ ا� ����9 ا�#������ ا��&��
���3&واة أ���&م ا�����ل )

               $��% ، C�� ا t��#� /�0 �0��M� ���I ��� ة ، و ه�7ا ا�
M! ا����ق ا &�U�� &هG- /Mا��&��ن ا�

               \��-�= C�� �5G�
� &�'M<&�
( ���M�Mول ا��=���M ا�ول دا"�� ا�� /�0 �<�w�t��# ا ��C ، و ا��

��Mاضf9 ا
( \M�M= &'�  [و ذ� ، &'��> !;� &�'� ، &'���  .1ا�#Bاءات ا�و��� 

 ، ذ���] أن ا��f>��&ت  C2003 أ�����U ذ���] ا����وان ا ��>	��/ ����� ا�����اق �5��L /��0    و���  

    C�� ا t�#� C� و ا���اق دون -�ارBI ��� )�
ة ا ��>	�� أ-Mت    . ا��&�<fا�� )��و -� اد

              ����
�P ذ�] fن ا����اق ��! >�CS أي ه#��م + ��I أن ه7ا f3'& ، إ*� C�
ة أ�'& =ا0\ Mا��


ة ا   Mت ا��&<fا���اق             ا�� ���
ة ه/ آ&�( ا��&د"� )&�'#�م Mت ا��&<f، )@ أن ا�� ��	>��و . 

��Mاض       f9 ا

ة �Mت ا��&<f2ك ا��M�ا V�3( ) ��M�*7 أي -��ار      ) ا��?M< أن t��#ا�� \QM3�< !��

�@ ا�#������ ا��&���� ��0/ إدا����    �M= ا��*���وض أن C��� ا����اق و ه��5& آ��&ن �����>H���0 C ا����وان �<

  .2آ�& %ث و أن أدا�( ا�#���� ا��&�� ا��وان ا ��>	/ ��� ����&ا��وان ا ��>	/  

  

                                                           
 . 332 نفس المرجع ، ص -1
2- Esther BRIMMER ," Les tensions transatlantiques aux nations unies et le recours a la force", 

Annaire français de relations internationales , volume VI, 2003, pp 91, 93 
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#ًV�#U : �2#2! �,�ول �A89 ا�(�;�� ا�;#�9 ��89ى أو  

  

و -��� ا�����Mف ��#������� ا��&����� ���0/ ا������U&ق )�����` ا����2G%�&ت ا�M= /���M#���&وز %���ود   

    ����Bا��� ����I ت&���+�Mار ا��&���Xة =�5
'��& 0&����&دة ا�. ا��S��-&5&ت ا��&���� ��0/ ا�����U&ق ، و إ+��

�&�ً& ، و ا���اد       &ً+&GM�ت  13 ، 12 ،  11ا&��
د ا ��ر ا���3M( ����M>� ا��5&ز=  .  �����#�&0

                 Cو���
*�� ا���3! و ا ��C ا��( 9���M= ��n3�� @آ �S-&5� 5&دًا إ�� ه67 ا���ادMLا \�QM3= ��&ا��– 

 ا��&�� أ�� ���3ر ،  و إ+ار =�+�&ت �0'& ، و ��ا<�� ا�#����–)�& 0/ ذ�] <�>�� ا��وان 

ة            �
M! ا����ة �0/ ا �w�� ���I ة أو�
M! ا����ة �0/ ا �w�� 9% C�0�t�# ا �C و آ@ دو��� 

  .1ر0\ أي أ�� >GM@ )&�23م ا��&��/ إ��'&

  

�� ن a�ارات ا�(�;�� ا�;�A;/ �A�;/ �9#�ًاإ : را@;ً#�Vا=آ ��	�� �	   

  

            C�� �
<�>��� ا���وان ��Lف >	��ن ��Mا��0ً&      �7ا �0ن =��/ ا�#���� ا��&�� ��'&�'& 0/ ا�

 ، و ه7ا �& >5�0& إ�� ا�#Bم )nن ا�#���� ا��&�� ه/ ا -ر و 2�\ روح ا���U&ق و ا��&��ن ا�و�/

>2ت ا�2ز��� ���7]                        ��Mإذا =��5( ا� ، P��+ ه�/ ا C�	= !� وان ، إنا �V3 ���ا<'� <�>�� ا��

>2ت ا��اردة –   &��� –   /0�C �&%�� ، و .��(      �M9        ا��
�� &'5�w�= /�Mاءات ا���>aو ا �� ا���ا


&د �C أ<@ ا�23م �C ا�5&%�� ا ��ى=fار ا�-.  

ي �#�>�� ا��وان ، %��ص ا�	 ���U��C ا����0د          GM0/ ا� ��ا�#���� ا��& B��= ��& >yآ

 ���L�= /��0\ ا�G��M&+&='& ، و د���! و اBM��Lادة  &'=&Q���L���C �ا���ول  /��0�����L ��=y&ن �0ا�3���3	

��Uا��� C��w��= 2ل���ا�#������ 10&ق ���� ا����&دة  Z"&��m�( ���+&?ص ا��G��5ا� )���� ، و ه��5&ك 

                                                           
  .  695  ، ص2002منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، " القانون الدولي العام " محمد المجدوب ،.  د-1
 هذا ما يفسر لنا اختالف شرعية هذه األكثرية عن شرعية األقلية ، ذلك أن شرعية األغلبية تأتي تعبيرا عن مبادئ و أهداف -2

 فإنها ال تأتي إال تعبيرا عن شرعية أصحابها ، و التي – في مجلس األمن –األمم المتحدة و القانون الدولي ، أما شرعية األقلية 
 . ارات السياسية و االقتصادية و القوة العسكرية ، و بغض النظر عن منطق حكم القانونتحكمها االعتب
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>2ً <�ه�>��ً& ���= &'=&Q���L و ����ا��&–  t&=�ن أوآ������ت د&��%�M�� /��0 H���������& آ&���(  – G���( 

 ا��ى ��( \�L�= س&Lة )&�7ات أ�X&ق إ��'& ، و آ&�( ا��&دة ا��&Uا��� H( '�=�B<B ا�ور ا�7ي 

  . Q�L /01&ت ا�#���� ا��&��

  

   !$#Vع ا��Lت: ا�#��s    �9#;0# ا�;�#م ��!            � ا�(�;�� ا�?#W��kر ا#�qا�;��وان ��! إ ������ ��9 ��,

  ا���V#ق 

  

 و��@ أه! �& >��B ا�GM&+&ت ا�#���� ا��&�� ه� ����� ، &'M�� &'��?< &��S-&5 آ&�0                 

���'�& ا����U&ق           �5�= /�Mا� &<&wوان         -ا��M'�& ،   و ا=?�&ذ =�ا)�� ���ا<'  - )��& �0/ ذ��] -���w ا���

    C��� ا����3! و ا ���*
( 9����M< &��0 ����&ت ا�#������ ا��&+&G��M�ا����ل أن ا H���� C��	�< ا���7ي ���ا 

�C ا�GM&+&ت ا��#� t�C %�$ ا���S�-&5 و ا=?�&ذ ا����ارات ، ��7ا ��0ن ا ���         @�= f Cو���ا�

 ��C <�>��� ا���وان و             �
>V�QM ا��-�ف ��� ا L&س ا��&���/ ��Q�3&ت ا�#����� ا��&��� �0/ ا�

ي �'67 ا�#�>��ا�GM�� ��&ت ا����5%� ��#���� ا��&Q�3.  

  


��� ا�;�وان : أوً��  ا=2#س ا�I,�� !$.$#P#ت ا�(�;�� ا�;#�9 �! ا��� �9 

  

 ��C <�>��� ا���وان ،                   �
و >n=/ ا�53 ا��&���/ ا Q�3� /L&L&ت ا�#���� ا��&�� �0/ ا�


ة �C )�5'& ا����اد   وQ�3� &�0&='& ا��&�� ا���G5ص ���'&  /0��U&ق ا �! ا�        M�10 14 و 11 و 

 ��C ا����U&ق �#����M ، و >�	��C أن ����ل ��C ��2ل ه��67 ا����اد أن ا�#����� ا��&��� �'��&          35/1و 

                                                           
  . 333 علي ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -1
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 ��w��- أي �S��-&5� /��0 9���Q� ص&G��M�وان  – 1ا و ا=?��&ذ -���ارات – )���& ��0/ ذ���] <�>���� ا����

&'�nS( ��L&5�2.  

���'�& ا�#��        5M3�= أن C�	�< /�Mا���اد ا� C�( C� �0/ ه�7ا ا��#�&ل آ��7] ه��        و ���ا��& ���

ًا ��0/ -��'��&  ) 1/1( ���� ا����&دة��<
ا)�� ا�����MSآ� �� :»  \��5���C ا�����U&ق ، و =��Mا� ���o�'7 ا���?M= 

د ا��3! و إزا�M'& ، و -�\ ا��وان و ��Iه& �C و<H اa�2ل )&��3!               '= /Mب ا�&�L ذ��]  3»ا ، 

ن >
د <'&ز )7ا=H ، و�C :! �0ن �Q��L     أن �� ا��&دة <&ء �C �&%�� 0/ +�}� ا����م ، دون أ           

ا�#���� ا��&�� 0/ ه7ا ا��#�&ل =��@ �0/ +��}� ا�����م ، ا��7ي <�&ء H��0 ا���5 ، و��C ا�5&%���                  

        ����I >� أو�	3���ا)�� ا�#�&����� ا�*�&����  ه��/ =��ا)�� ا�����\ ، ���Lاء آ&���( ��Mى ، ���0ن ا�����ا 

�3	�>� ، و )&��< /�&M	C =*��3 ا�?Q&ب ا���<H �0/ ه�7ا ا���5                 t��#� إ��� H�>�� Hأ�� ���� ، 

 ��L&�3ا��� C<ره���& ا�#'��&ز&�M�ة ، ����� ا����M&ر أن  Cا ���C و ا�#������ ا��&���� )&��
M! ا�������0/ ا  

��C %*�� ا���3! و ا ��C ا��و���C ، و أن ا�#����� ا��&���                            /�L&L ول اy3ه�� ا��� C� ا t�#�

( ��+�Mت ا�&Q�L [��= 0/ ه7ا ا��#&ل ، و �<��&Uو��� ا�y3ا�� @�
M=و���   .B#�&4اءات ا�

 ا�*���ة ا و��� ��C ا����U&ق ، �HG�G %	�! ا���&دة        1و - >�&ل أن ا�
	! ا��&م 0/ ا��&دة     


ة إ�� �#�t ا ���M�&( C&ت ا��"���3 0/ %*� ا��3! 24M! ا���ء ا &w� H�0 أ'� �H5 ، ا�7ي 

                     /���= Hأ��  أن >�C�w ا����@   و ا �C ا��و���C ، و )����&ن ا�5;�� �0/ ه�7ا ا���5 ا ���� ، �#�

     H��?= /Mا� HMآ���= !	
( ، C� ا t�#� �QLا�5&%�� ا�5;�>��  –ا��&<@ و ا�*�&ل )�ا C� –  C�� 

              H�-�� 2ل )&��3! أو�aت اf&% �'>ا=?&ذ ا���ار ���ا ���L !: C� اول وMا� ���L ا�3'��� و

ة  أو %&fت ا��وان ، )��@ أن ا��&دة �*3'& =�5 ��� أن ا�ول ا �w&ء 0/             �
M! ا���ا  �oه�

    Cو���ت إ�� �#�t ا ���M�&( C&ت ا��"���3 0/ %*� ا���3! و ا ��C ا��'����0&رة ا��"��5 .    ��3

                                                           
 . 93 – 92 ، ص 2005، الجزائر ، " حل النزاعات الدولية " عمر سعد اهللا ، .  د-1
النظـر  ) 10المـادة  ( سالة أو أمر يدخل في نطاق ميثاق األمم المتحدة خالصة هذه المواد هو أن للجمعية العامة أن تناقش أي م        -2

في مبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم و األمن الدوليين ، و مناقشة أية مسالة لها صلة بحفظ السلم و األمن الدولي مرفـوع إليهـا         
 .من دولة أو مجلس األمن

  :  على الموقع من ميثاق األمم المتحدة1 الفقرة 1 أنظر المادة -3
http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter1.htm  

 . 326 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -4
 .  الفقرة األولى من ميثاق األمم المتحدة24 المادة -5
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                  ، G�- C��0/ ا�n= !� �5ِت �G&د�0 ، و �! >	�C��w�= C ا���5 �'�& ا��M&.�ً& ، إ���& آ�&ن ذ��] 


�@ ا��y3و��� 0/ أ�� %*� ا���3! و ا          M< C� ا t�#� رة إ�� أن&Xaو   )}�ض ا ،Cو�����C ا��


��'��& ا�#������ ا��&���� ، و أن ���! >���S إ��'��& ا����5    M= نnSو��� :&��>��� ��0/ ه��7ا ا���y3��� إن ه��5&ك

+�ا%� و �	 ، &ً5�4 !'*< C�C �2ل ا��I&�G أو �C �2ل أن �#�t ا �C و ا�#���� ا��&���     

&�L ت =5*�7>� و&Q�L &ن	ة ا��7ان >��
M! ا���ه�& ا�#'&زان ا��"��3&ن 0/ ا ��L1.  


ة ا ��>	�� 0/ أ<�M&ع ا��#�5 ا�*���� ا و��                 Mت ا��&<fوب ا��5� H�&- &� ه7ا <y< و

 أن ا���y3و��� ��C %*�� ا���3! و ا ��C ا��و���C            354، ر-!   ��M�< 62د�(  ا�7ي أ��H�0 C أن و�0

   ��M=����& ����7] ا=?��&ذ ا� ����ا�#������ ا��& ����� C����M< Hو أ��� ، C��� ا t���#� �����ا)�� ����3( %	���ًا 

 .��& ���& ورد �0/ ا���&دة                <'Mب ا�&�L5\ و إزا�� أ�أ<@  C� ��&�*ا� ���و ��C :�!   ) . 1/1(ا�#�&

 ا�M*���3 ا��&"�@ )�nن �*'��م      – �I&��+ /0 ا��G�5ص ا��?�M*��       –�0ن ا��9Q5 ا��&���/    ��M3�< f 

ا)�� ا��M/ =�+�/ )'�& ا�#�����             �Mإ��� ا� &w�<أ �M�< أن C	�< ��&�*ا� ���ا)�� ا�#�&M، و  ا� ���ا��& 


���� أن ا���U&ق >M	�! 0/ ا��&دة         ( ��3*Mه7ا ا� <nM< أن C	�<24    t��� و��� ا��"���3 وy3ا��� C� 

  .t�#��2 ا �C ) ا�#&��� ا��&��� ( ا��y3و��� ا��%�ة 

  

#ً�$#U :  �9#;ا� ��;�),� ��$.$#P�0ا�.2#)* ا����� ا�;�وان ��.ا��   

  

    
M! ا����� ��ا�#���� ا��& \M�M=   &'���M3�= أن C�	�< /Mا��&����� ا� @"&Lا�� C� <ة )&��

0/ ا�
 �C <�>�� ا��وان ، و �5'& ا��M+�� إ�� ا�ول ا .�اف و ��#�t ا �C ، و اaدا��،         


ةM! ا���ا  C� د�Qو ا� ،�<�wا�� Z-و و.  

/�< &��0 @"&L5&ول آ@ ه67 ا��M� ف�L و  :  

  

                                                           
 . 327 علي ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -1
 . 328 – 327 نفس المرجع ، ص -2
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   ا��.?�� إ�% ا��ول -1

  


ة ، ا��M+�� ه/  M! ا���ة ا B'>أ C�ر G= /Mا��&����� ا� @"&Lا�� C� ���&{ا� �*"&Qا� 

ة        �
M! ا������ ���ا�#���� ا��& &'Lرأ ���و =#�ر ا�Xa&رة إ��� أن ا�#����� ا��&��� =��&رس       . و 


ة              M! ا���ء 0/ ا &w�ي ���وان �C �2ل ا��M+�&ت =�<''& إ�� ا�ول ا GMت 0/ ا�&Q�L

   .1 ا��5M&ز�� أو إ%اه& ، أو إ�� ا�ول ��I ا �w&ء  /0�t�# ا �C، أو إ�� ا�ول

>� ، آ�& %ث   Mو�� ا���و �C أ���U ذ�] - =�+/ ا�#���� ا��&�� )�Q\ ا��2-&ت �\ ا�

           �5�L ن ا���3ريf��#أرا�4/ ا� !w�( @�"ا�Lإ:� -�&م إ ��� ، إذ وا��0( ا�#����� ا��&���    1981

���� ���Sوع -��ار >�>C -��ار إ��Lا"�@                 05/02/1981)ور='& ا�Q&ر"� >�م     ��%&�L ����In( و 

 2ً����� ��=*�&ت ا�#�fن ا��3ر>� ا��
��M و >���M ا���ار  /"&w'& ا���ض -�ا��5'& و �;&�*(

وا��ً& �Ifً& و )&.2ً، و - �� -�ار ا�#���� ا��&�� 0/ ا�*��ة ر-�!   ����� أن ا�#�����    12 H�5� 

�� آ&�0 ا�ول ا      -�Q\ ا��2-�&ت ا�)���&���L و     - د «: �w&ء �9��QM اa<�اءات ا�M&���   ا��&�� =

 21 +�=& ��&)@ 86 و - =�( ا���ا��0 ��� ا���ار )����In »... ا�M#&ر>� و ا��U&��0 �\ إ�Lا"�@

ة =�+��� ��&:���     34و ا�5M&ع   �
M! ا������ ��ا=?7ت ا�#���� ا��& &w<و أ ، )<�GMا� C� دو�� 

 و ا��7ي د���M( 20/12/1982    H��0 )&ر>z  123و ذ�] )��<V -�اره& ر-! 0/ ��ا<'� إ�Lا"�@  


ة ، إ�� -Q\ ا��2-&ت ا�)���&��L �\ إ�Lا"�@ وو-Z آ@ M! ا���5;�� ا �ء 0/ &w�ا�ول ا 

وا�'& ��� ��5&ن 0/ >���� �  1982.2اf&G=fت ��'& )'ف ��B'& ا�M&م و ذ�] إ:� 

  آ���7] -�� =�+��/ ا�#������ ا��&���� )���م   ��- /��Mا� ������Mاف )& و��4&ع ����I ا�����Sوfا 

                         C�� ا د��� �
���Mاف إ���& >��U@ ا�fم ا��وا�H ، ذ��] أن �� �#�M� يMا��� &'���
>��3 إ�� =

���� أ��w&ء ا�#�&��� ا�و���� أن >�BM���ا )'�& و >*���4ه& ���� ا�و���                     تاBM�fا�& /�{�5< /Mا� 

>� ، ��0 أن ا�و�� -&�( )&ر=	&      Mم       <�>�� ا�  با���BM�= ول )��<V ا����U&ق    –�وان �0ن آ&�0 ا�

–          /L&�32ل ا���MLfو ا �����-aل دون ا��3&س )&��3&دة ا�
< &� ���ا)�� ا�#�&Mا� C� 7?M= نn( 

         /(&�#<aام اB�M�fن ه7ا اn( ي و -��H و ه5& >�5}/ ا�nMآ�Mف رد ا���'( ، &'���ى Mو�� ا�����
                                                           

 . 344 – 343، ص  نفس المرجع -1
  .642 – 641إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-2
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    �L امBM�&( ن�M�< اه� أن��Mاف )�nي =��Gف >�n=/ �?&�*�ً& �����&دئ      >*�Mض )fم ا��/ ، �*&د6 

H5�  .1ا��7آ�رة و n( fي أ:� �C اq:&ر ا�5&<�� 

   z<ر&��M( ����&ه��7ا -���ار ا�#������ ا�� ����U�أ C���ول 20/12/1982 و و ا���M/ د���( H���0 ا���

��Mاف )w! ا�#�fن ا��3ري إ�� إ�Lا"�@fم ا�
ة إ�� M! ا���ء 0/ ا��5;�� ا &w�  .ا 

  

   ا��.?�� إ�% 9(,� ا=�9 ا��و�! -2

  

�� ا�#���� ا��&�� = H��5�t�# ا �C إ�� ا���ا-Z ا�S�= /M	 @���Qًا ���� ا���3!        &QML&(

 Cو���ا)�� ��3M>� أي ��-Z أو و4\. و ا �C ا�Mذ ا�&?=&( t�#2و �'& آ�7] أن =�+/ ا��.  

     ���وا�/ �� @��� �#��t ا ��C ، ��\    و )�7] ��0#���� ا��&�� 9% ��ض ار=	&ب أي 

)
*� ا��3! و ا �C ا�و�/ ��Gذات ا� ��n3وا<�ً& إذا آ&�( ا�� ��G< 9
 3اXa&رة إ�� أن ه7ا ا�

 .            C��� �
ا)�� ا���wور>� ���Mذ ا�&�?=&( t��#أن =�+�/ ا�� \�QM3�= ���&و )'�7ا ��0ن ا�#����� ا��

Cو���  . <�>�� ا��وان ، و ا�
*&ظ ��� ا��3! و ا �C ا�

وان     أ+��رت ا�#�  ��� ����L&5�( C��� ا t���#� ة ، =�+���� إ������
M! ا������� ����ا��& �����

) 47/121(+���)�& و ا�#���@ ا ���Lد ����� ا����5��L و ا�'���L] ، و ذ���] )��<��V -�اره��& ر-��!       

��C             «: 1992 د>���3   18ا��yرخ 0/    HMو��y3ق ا���&�Q� /0ة ، و����� د C� ا t�#� $
= 

ا�#�@ ا �Lد ، إ�� اf�UM&ل �#��\ ا���ارات ذات +�ن ا��3! و ا �C ا�و���C -�ات  +�)�& و 

��&ل ا��وا��� 4 <�'�ر>� ا����5L و ا�'�L] ، و =5*�7 و أ��&ل <��\ �� ا���G و و4\ %

            H�>و ����ا���ارات ا����GM )#�'�ر>� ا����5L و ا�'�L] و >��023I& ا�3&)9 ، و أن >5;� ، 

ا)Mا)�� ، )�& 0/ ذ�] ا�M0/ ا� ، <
Mا� ��>&�  :�� ا��G( ، ���&Mرة 

                                                           
 . 650 نفس المرجع ، ص -1
 . 695محمد المجدوب ، مرجع سابق ، ص .  د-2
 .  من ميثاق األمم المتحدة2 الفقرة 11 المادة -3
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م ا��UM&ل ا����ات ا���G)�� و -��ات ا�#��@ ا ��Lد ا�fً&�UM آ�&�2ً �#���\ -��ارات                 -1�� ��&% /0 

�#�t ا �C ذات ا���G، أن >nذن ��ول ا �w&ء ، و )��<V أ%	&م ا�*G@ ا�� \(&3�� C���U&ق                  

   ، [��L�'�5 و ا���L<�'�ر>�� ا��� �����	\ %���ون &���M�&( ، ة��
M! ا����ا  @"&��Lام <����\ ا��?M��L&(

 &'M�2L و /L&�3�2'& ا��MLد='�& و ا&�L دة&�MLو ا [L�'�5 و ا�Lة <�'�ر>� ا����G5� ��ا�2ز

&'=  .اa-����� وو%


� إ����   -2���L ا  أن >��5UM3/ <�'�ر>��� ا����5��L و ا�'� [��L���C ا�
;��� ا��*���وض ����� =�ر>��

 C� ا t�#� ار�- V>��( ��(&3�02& ا�L�I�<713) 1991 (« 1    .  

  

   ا7دا$ــــ�-3

  

                 C�� ا t��#� }�&>� ���5&ه�& �0/ -��ارات���5 ��'�& � ���دا�� 0/ -�ارات ا�#���� ا��&aا

ًا �������Q ا�*���@    M(39	���Z ا������n3 )��5&ء ����� ���� ا����&دة    ��<
= ����M�< ق ، و ا���7ي&��Uا��� C��� 

����H -�ارا=�H و إ<�اءا=�H ا�2%��� ا�2ز��� ���ا<'�� ذ��] ا                   /�5��� V	=ا���     C�� ا ���?��ق ���ا

 ، ��"&w&م ا��	ا % H5�wM= &� &ً��&I }&>�ًا ���5&ه& ا��&���/ و ا�7ي��5 ��آ�& أن �'&  ، /�ا�#�&

���C ا�
����� ا��M/ =�+�@ إ��'�& ا���w&ء ��C ��2ل ا د��� و                      @�U�= &�'دا��� أ�aا H��0 /�5�= /Mو ا�

   ���م ا���ا����0 أو اf=*��&ق ���\  ا�����اه�C ا������� إ����H ، و ���C :��! ���0ن اaدا���� ، ه��/ =������ًا ��� C

ًا                      �<'= ���M�< Hأ�� ���ا�#����� ا��& H��0 و��� ، ا��7ي =��ى����H ا� )�ا��GMف أو ا�*�@ ا��7ي أ-�

Cو���  . �3��2! و ا �C ا�

و -�ارات اaدا�� �&دة �& =V�G <�>�� ا��وان ، و �C�( C ا����ارات >�	�C أن ��7آ�                   

�@ 1951ا����G&در ���0/ ��0ا>���� 3)298(�5'���& -����ار ا�#������� ا��&����� ر-���! ���M9 )�دا����� ا������Mا�� 

                                                           
: المنشور على موقع التالي ، " خرىالعالقة مع هيئات األمم المتحدة األ: الفصل السادس "  مرجع ممارسات مجلس األمن ، -1

repertoire/sc/arabic/org.un.www 217-216 ، ص.   
 . 495 علي ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -2
  :  على موقع298 أنظر قرار الجمعية العامة -3

http://www.un.org/documents/ga/res/4/ares4.htm 
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        z<ر&��M( ����&وا�'& ، و إدا���� ا�#������ ا����� ����� ���&�Sة آ�ر>��& ا����&3���� /5�Gي ا����	ا����3

�@ ا��0�3&=/ 0/ ه5}&ر>& ، و إدا�� ا�#���� ا��&�� آ��7] ا���وان ا ��>	�/                09/12/1956Mا� 

��� ����& 0/ -�اراه&)1)48/41 z<ر&M( 20���3<1986  د.  

���� �� �G��C .��ف        1956و0/     /:2Uوان ا�
ة ا��M! ا����� ��أدا�( ا�#���� ا��& 

آ@ �C 3��0& و )�>Q&��& و إ�Lا"�@ ��& <�@ )�>Q&���& و 3���0& =����&ن )�3
V -�ا='��& و ه�7ا         

 z<ر&M(22 ���3<1956.2 د   

  

4- ���� �,�و�� ا��;��.b;4 ا�aو   

  

       V=�M< اءB> ه� ��&� �*G( Z-ق و           ا�����
����H %���&ن ا��� �w��C آ�@ أو )��` ا�

V�3وال ا�B( ولB< و ، �M-y� ة�M*� C	� و��� ، و، و 3ا��Bا>& و ا�M�M< /M\ )'& دا�@ ا��5;�� ا�

 Z-ا�� C� C���� ���  :�� ا���U&ق 

           ����ا��-Z ا�S&�@ �	@ %��ق ا���w>� و ا��M&زا='& ، و ا��-Z ا�#B"/ ا����GM أ:��6 

M9 ا�% C� ن&��
  .�G>( 0/ ا�#���� ا��&��ا�

>�� ه�� ا��-�Z ا���&م أو              Mو��� ا����& >�5�5& 0/ إ.&ر درا5ML& ه67 آ#Bاء >*�ض ��� ا�

  Hأ-�ت أ� /M�3 ا��ا��&دة ا�?& H��� )G� و ا�7ي @�&Sأي  «: ا� Z�-�= أن ��ز ��#���� ا��&�#< 

��� 2ً��C أ���&ل ا���5\ أو ا����\ �� C����X&ة %��                 H���- C� ا t�#� 7?=ا �w��ق ا����w>� و  

 C� ا t�#� ��+�= ���  ....«4�Bا>&ه& ، و >	�ن ذ�] )5&ء 

                                                           
  :  على الموقع48/41 أنظر قرار الجمعية العامة -1

http://www.un.org/Depts/dhl/res/resa41.htm 
 . 15 سوالف سليم ، مرجع سابق ، ص -2
 . 420السيد أبو عيطة ، مرجع سابق ، ص .  د-3
  :  من ميثاق األمم المتحدة على الموقع5 أنظر المادة -4

http://www.un.org/arabic/aboutun/charter/chapter2.htm 
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        V�	=�= /�Mو��� ا��4 ا� H����Q= C�	�< �<�wا�� Z-اء وB> نn( ا���ل C	�< ه7ا ���و

�� 2ً�C أ��&ل ا��وان ، و  �< HM�	=& ار�أو أن  ، H( fً2�ًا ���3! أو إ<'= @U�< ًا��Q� 2ً��

4ه C� ا t�#� 7?M<\إ<�اءات ا��5\ أو ا��� C� 1& إ<�اًء.  

C<���0 أ�= �<Mو�� ا������ ا� �<�wا�� Z-اء وB> ط �*�ض�MS< و :  

��� 2��C أ���&ل ا����\ أو ا���5\ ، و                -أ H�*-ا����اد و �wا=?7 -�@ ا��� - C� ا t�#� ن�	أن > 

��� ا�و��              fإ \-�< f H�  /���	= اًءB>  ا=?7ت %�&�'& أ���&ل    )&�M&�/ 0&ن <Bاء ا��-Z ه5& >�


����ق ا�����w>� ��0/ ه��7ا ا����4\ -�� f >	���ن  � �wا���� ���L&ر��ن f ، /���Q5� ����و ه��� أ ،\���-

  f���� .             \5ز ا=?&ذ إ<�اء ا���\ أو ا���#< Hف إ�� أ��G5< /���	= اءB> Z-اء ا��B> و)'7ا أن

��@ -�\ أو �5\ 0& 6���Q5/ أن دون و-Z ا���w>� ، و �	f C >#�ز و-*H )}�� أن >�&رس 4

6��@ ا���\ 4 H�>�= ل&% �wا�� Z-و !M<2.  

ر -�ار ا��- Z�C ا�#���� ا��&�� )�U�: �����In/ ا ��w&ء ا�
&C<��4 و ا���S&رآ�C               -بG< أن 

       t��#� C�� ���+�= ����� �S�C ا���U&ق )5&ء  ���&Uا��&دة ا� C� ���&Uو�0& ��*��ة ا� )<�GM0/ ا�

/0 �<�wا"�� ا��  . �#�t ا �Cا �C )�<�&ع ا�ول ا�

                   C�� و���>� %��&ن ه67 ا�Mو�� ا������ ا� @�&Sا� �<�wا�� Z-اء وB> ��� V=�M< و


ة ا��"���3 أو ا�U&��>� ، و آ�7] ا���y=��ات   M! ا���اء 0/ �0وع ا �L �<�wة %��ق ا���X&��

            �-�M< H���0 �G�G?Mت ا��f&ا��آ� ���� H�&<�3�� ��3�5�&( &��إ��'�& ، و أ ���= /Mو��� ا�����  ا� Z


ةM! ا���ا  C�( 5;�! ا��2-� )�5'& و= �  .3أ%	&م ا=*&-�&ت و دL&=�� إ�S&ء ه67 ا��آ&fت و -�ا

 �C اXa&رة إ��� أن ا�و��� ا��M/ >*��ض ���'�& ا�#�Bاء =;�@ �Q&���� )&���0&ء                       ( f &5و ه

    ���% C��� و����
���م ا�< Z��-اء ا��B��> ���5 أن��( ، �<�wا���� ����� ����=�M&ت ا�����اBM�f&���0 ا	ق )�

ا��� �<�w	 &'�*�< f H5�C ا�BMا�&ت ه67 ا���w>� و وا<�&='& ، و ه7ا �& د�& )�` اqراء إ���   

          /�Mودة و ا��Qو�� ا��ا��M&ر أن ��آB ا�و�� ا���M= /Mض �'7ا ا�#Bاء أ�Lأ )	 ��U�C ��آB ا�

                                                           
 . 125 ، ص 1970، دار الفكر العربي ، )"  األمم المتحدة –النظرية العامة ( التنظيم الدولي " إبراهيم محمد العناني ، .  د-1
 . 29 سوالف سليم ، مرجع سابق ، ص -2
 . 648إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-3
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ة ا��M/ >�	5'�& ا�;'��ر أ��&م أ<' &�'=B� ��+&�t��# ا ��C إذا                           �
M! ا����إ��� ا  !w5= !�  )��&آ

  .0�.1ً& 0/ ا�B5اع و ه� �& =
�م �H5 ا�و�� ا���M= /Mض �#Bاء ا��-Z ا��&م

  

   �9 89&�� ا=9' ا�����ة  ا��و�� ا��;���� q�د-5

  

                  ، ��<Mو��� ا���
ة )H��n إ<��اء إآ��ا6 �4 إرادة ا�M! ا���ا  C� د�Qا� Z<��= C	�< و

       �U&م ا����	ك أ%&�'M&�'�& �0/ ا���إ �������'& آ��&ب  \-�<       C�� Z��M?< د��Qق ، و �0/ ه�7ا ��0ن ا�&

3
&ب ، 0'7ا ا ��� =�Gف إرادي �V�&> C ا�و�� ا���w 0/ ا��5;�� ، )��5& >�� ا���Qد                �fا

         �<Mو�� ا��� ا�#�Bاءات %��$           . =�Gف �C -�@ ا��5;�� 0/ ��ا<'� ا��Xد أ��Qاء ا�B> و >�

�Bل ا�و��� ا����Qودة ��C ا��#��M\ ا��و�/ و �� C��S&رآ             H5� �#5<     /�L&�L ���5� �0/ أآ��� HM


ةM! ا���ا  �oو ه/ ه� /��&�2 .  

���)�� ا���Qد �0/ ا���&دة                   ����ة )���'�&       6و - =! ا���5 �
M! ا����ق ا &�U�� C��  :» إذا 

        H�G*= أن ��ق ، <&ز ��#���� ا��&&U&دئ ا�����ك &'Mة 0/ ا�
M! ا���ء ا &w�� �w�C أ C��أ

��+�= ���
ة )5&ء M! ا���ا  �oه� C� C� ا t�#� «3.  

  C�.���X ���<Mو���� ا���ا ول �����4�/ و : و �����MS��< H����0 Hط ���&رB��> ���Lاء ا���Qد ��4 ا�

  .اq�� إ<�ا"/

 أ���5( �0/ ا�M'�&ك          : ا�X�ط ا��.�J.	!  أ�& )&���35 إ��  -أ�- ��<Mو��� ا���0'�� أن >��U( أن ا�

)� ���\ ا�M	��ار      �Mو ا� ����Mن �}��� >��5/ ا�&���aق ، و ا&��Uدئ ا���&���  ����M2%ً& >��5/ ا�Q��+و ا ،

ا��*	��� H���0 أي ا������Gد و ه��� ���& >���L C�w��Mء ا�����5 ، و )&���M&�/ >�5}��/ أن >���U( أن ا�و����       

 =�&دت و آ�رت ا�M'&آ&='& ���&دئ ا����U&ق ، و ا���ا<P أن ا�����Gد )�H ه�� إ+��ار                  - �<Mا���
                                                           

 . 649نفس المرجع ، ص -1
 . 32 سوالف سليم ، مرجع سابق ، ص -2
 و قد تقرر في هذه المادة نزوال عند رغبة الفريق المؤيد لعقوبة الطرد و الذي تزعمه االتحاد السوفياتي على أن المجتمعين فـي                        -3

يثاق ممـا   مؤتمر سان فرانسيسكو ركزوا على أن يكون للطرد مبرر أساسي يمكن في رضا شعب الدولة عن انتهاكات المتكررة للم                  
  .يترتب عنه فقد هذه الدولة لشرط محبة للسالم و الذي يعد شرطا أساسي للعضوية في األمم المتحدة
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ده& ا�   % /Mة ا�
M! ا���دئ ا &�� �����U&ق �0/ ا���&دة ا و���    ا���w و ا��MLار6 0/ ا�?�وج 

H5�1             ق&U&دئ ا�����ك &'M5( 0/ ا���أ  ، و >�	C أن ��رد إ�Lا"�@ ��� ��L@ ا��U&ل ��� أ�'& -

ام ا�����ة ، ���0 ا�M'#��( إ���Lا"�@ 3���0*� ا�
���ب و ا����وان آ�آ���Bة   ?M��Lأ %;��� او �&+��� ����

���'& ا�و�� ا����>� �nS� 75='& ، �\ ذ�] ��! >*��ض       )�&- /Mا� ��L&Lأ     C�� د��Qاء ا�B�> &�'��� 


ةM! ا���5;�� ا �2.  

    �L5;�� ذ�] أن �� ا��&دة ا�3&د��&( �+&� �<�<�= ��n3� د�Qا� �Q�L رة ه5& أن&Xaا C	�< و

      �wد ا�����Q( ���B�� t�� H��0 /�&M�&( �5 ، و���د ��- ���5
'& %9 ا��Qد دون =���9 ذ�] � -

�C .�د6  ي V�L =�ا6  \5M�= 5'& أن	�< @(.  

>U�M@ 0/ ا=?&ذ -�ار ا��Qد >U�: ����In( !M/ أ�w&ء ا�#���� ا��&��  : ا�X�ط ا7��ا)! و أ�& -ب

C��� ا t���#� C��� ����+�= ���������� أن >�ا���/ أن �����n3 .���د ا ���w&ء n��X &'�n��Xن 3)��5&ء  ، 

�w&ء =� �C -��@ ا��3&"@ ا����4��� ا��MS�< /�Mط �0'�& ��ا���0         nو��� آ-���'! 0/ ا��5;�� ا�

م ا��Mا��4'&      ا���و�������� ا��G��M>( ، أو ����� ا -��@  C��� ا t���#� /��0 C��"ال ا ���w&ء ا���

>�      3 ا�*��ة   27+�ا%� .��ً& ��5 ا��&دة     ��M( م���< C�� ا t��#� �5 ذ�] أن��ق ، و &Uا��� C� 

>� ا�7ي >��ى أ�'�& -� أ���5( �0/ ا�M'�&ك ���&دئ ا����U&ق ،                  Mو�� ا���ا���-�Q( /+�< !: Zد ا�

  أن +��ور ا� ����+�M��� C�t���# ا ��� C���yدا6 أ����G��M< f Hر .���د دو���� دا"����     ����I أ���5& �#��

  C��� ا t���#� /��0 �<�wو���� دا"���� ا����ى ا�G��M= أو .���د دو���� ، C��� ا t���#� /��0 �<�wا����

�4
�&>M'& ، و ذ�] ) V�3�H( \M�M= & ا�ول دا"�� ا�� �<�w�C %9 ا��5`.   

راك  و ��@ ه7ا ا �� ه� ا��G- /- V�3ر ���)� ا��Qد         M�Lو�� ا&
، و �\ ذ�] =�( �

ور ا� ��+�M� C�t�# ا �C  ا�#���� ا��&�� �'& ا�5;� �0'�& ،                + ه7ا ا���Gر %�$ أ�H و )�

     ����B�� ����I &��'د أي أ��Q�&��( ا�����&م ��������0ن �'��& ا�5;��� ��0/ ا������4ع )nآ����H دون اG��M-f&ر 

رت -��ار )��7] ، و    ) ��+�M�t�# ا �C ، �0ن ا-�Ln( )�5M&ب ا���Qد و ��4ورة =�-���H أ       �+

إن �! =� ��I /'0 \5M��B�� )&=�&ع اa<�اءات ا��G&درة �� C�t��# ا ��C ، و �0/ ا���&)�@ ��0ن              
                                                           

   .127 - 126إبراهيم محمد العناني ، مرجع سابق ، ص .  د-1
  .215إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-2
 .  من ميثاق األمم المتحدة6المادة -3
 . 34ابق ، ص  سوالف سليم ، مرجع س-4
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ر =�+��� �� C�t��# ا ��C ، و        G= !� &� �w�ا�#���� ا��&�� �QM3= f\ إ+ار -�ار )�Qد 

��+�Mا� C� ه7ا ا��5ع @U� ار  .1إن آ&ن �'& %$ ه7ا ا ��� ��� إ+

    �� V=�M< اء )'�&          وB�#ال ه�7ا ا�Bة و إ���
M! ا����ا  �<�w� C� �<Mو�� ا���� .�د ا�

ة ، و ذ��] )&���3�5                   �
M! ا����و�� 0/ ا ��w>� ا� C� ��(&Mق ا���
إ�'&ء <��\ اf��M&زات و ا�

ة ا��"����3 و ا�U&��>�� ، و %���&ن ا�و��� ��C ا�M�Xfاك �0/ <���\                  �
M! ا���إ�� <��\ �0وع ا 

   /Mات ا���=yو����                ا��
	��� ا���ل ا�� /�0 &w�<و�� أ )����0 ا��5;�� ، و إ�'&ء ��w>� ا���=


ة ا��"���3 ، و M! ا����0وع ا  ��M&ر �;&�'& <Bء B#M< fأ �C ا���U&ق ، و أن ا��
	�� أ%&(

ة ،         �
M! ا����ا�3&)�� 0/ ا  &'M<�w�
	�� آ&�( �:&ر ��� /L&L و�� 0/ ا�5;&م اأن ��w>� ا�

��M<�w'& �0/           و ذ�] )&  @��- ���	
5UML&ء %&�� �& إذا آ&��( ا�و��� ا����Qودة .��0ً& �0/ �;�&م ا��


ة آ�& ه� ا �� )&���35 ���&)&نM! ا���2ا  .  

           C�� د��Qاء ا�B�> م?M3�= !�� ���&أن ا�#���� ا�� fر إ&:qرة ه67 ا�Q� أه��� و !I�( و

  �Q= و<�د C� !Iا�� ��� �<M�� ا<'� أي دو�����5(  ا��5;�� 0/ ��ت أf&
��&ت دو��� آ��Uة �

6 اq���ة ، آ��& ه�� ا�
�&ل )&���La ��3�5ا"�@ �7�5              ��)�` ا�ول 0/ ا�M'&ك ��&دئ ا���U&ق و -�ا

�&م      &'=nS�1948           م&������  1974 ، �\ اXa&رة إ�� و<�د �
&و�� و%�ة �*�ض ه7ا ا�#Bاء  

     &'�5�= V�3( &��<�0�5ب أ>–  )-ا��5– 0/ ذ�] ا�� @G*ا� �L&�3�    �����#ا� &'M*�+و /Mي ا��G

  ����I &��'�2M%و ا &������&�  �����وا�'& �����4 ا�����S>� إ��4&�0 إ���� ا��M��Lار  ����<�> &��'�n( ����&ا��

                �5�L H����ا)'& �M�f ���&إ�'&ء ا�#����� ا�� !Iر !��-aوع �'7ا ا�Sور ا���أي       1966ا��  ، و +�

 �C 2 وا4
ً&  %	&م ا��&دة  و ه� �& >� ا�M'&آً&1971،3اSMLf&ري ��
	�� ا��ل ا�و��� �&م 

   ����+�M( ا=?��&ذ -���ار C��� C	�M��< !��� C��� ا t���#� ن  P#5��= !��� و����&
ا�����U&ق ، إf أن ه��67 ا��


ة ، و�0& ��5 ا��&دة ا�3&د �L�C ا���U&ق M! ا���ا  C� &��<�0د <�5ب إ�Q= )&ن ��ا�#���� ا��&

                                                           
 بشان قبول األعضاء الجدد من أن توصية مجلس األمـن ال            1950 هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري عام            -1

 تلزم الجمعية العامة ، مما ينجر عنه أن موقف الجمعية العامة يعد موقفاً قانوني جديداً 
 .645إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-2
،  )" 1991 ، 1948( موجز اإلحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمـة العـدل الدوليـة       "  منشورات األمم المتحدة  ،       -3

 .  106 – 103 ، ص 1992
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ة ا ��>	���� و )�>Q&����& و ����0 ��
Mت ا��&��<fا�� )�?M��Lه��7ا ا�����ار ����0&  %���$ ا ��4 ���M�*3& ا�

��Sة دول H=  .1ا��5M( ا�3�5& و آ�ML&ر>	& �C ا��GM>( و أ>

                   H��n( ��<Mو��� ا���
ة إ�� �0ض ه7ا ا�#�Bاء ���� ا�M! ا���م �#�ء ا � �<��= C	�<و

��M&ر6 أZ�4 ا�#Bاءات ، &( Hw0وا6 و رم <� ���>n=/ ا�&#3� &ً� \��Z- ا�*�H ا�7ي >#�\ 


��ر ا�و��� ا����wورة ��C ا�BMا�&='�& و >?��9 <��ا                    و أآ�Uه < H�  ��;5��&( ا"�� و إ�4ارًا( &


���م      < Hون )�5'���& ، آ���& أ���&���Mدة ا�&�M��Lا V�Gا��� C��� @���#< ا��5;���� ، و C���( ا"�& )�5'��& و���

&'��� |{wو ا� ��:nM�0ض ا� C� ��;52ا��.  

  

   !$#Vع ا��Lت: ا�#��s    �9#;ا�;��  �,� ا�(�;�� ا� �������*  أوان ��! إ�q#ر �a�ار ا
/��#د �9 �      ��9 

  ا��eم 

  

        ���0�� C� �S� $�&Uد      01950/ ا�&�
=fة -��ار ا�
M! ا����� ��رت ا�#���� ا��& أ+

                 C�� ا���3! و ا ��*
( �����Mر ا�����6 أن =5;�� �0/ ا &w�M��( \�QM3�= أ<@ ا�23م ، و ا��7ي C�

و����� ا���M/   و وا-��\ ا ���� أن ه��7ا ا�����ار و  . ا���و���C و )*&������ أآ���� �� ��L&�3ا�;���وف ا��� ����

�3	� &<���X&ا 2�
ة =M! ا���ا  @�  .3أ%&.( )& ز�� ا�	�ر>� ، و =

 �C ا���3&"@ ، و �	�G�M�5L &�55 ه�5& ���� =�5&ول ����wن ه�7ا                         <و ه7ا ا���ار >��U ا��

 ��C     ا���ار و-��HM ا��&����� ، و 0/ ا ��� ��5M&ول ا��Q�3&ت ا����5%�� ��#����� ا��&��� �0                  �
/ ا�

  .<�>�� ا��وان .��& �'7ا ا���ار

  

  

                                                           
 . 656إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 . 419 – 418السيد أبو عيطة ، مرجع سابق ، ص .  د-2
 .353 سابق ، ص  علي ناجي صالح األعوج ، مرجع-3
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�* ا��eم أ�b9.ن a�ار ا
/�#د �9 : أوً  

  

               C�� ف ا ول إ��� ا ذه�&ن ا�'����M� أ<�@ ا��23م C�� د&�
=fءت د>�&<� -�ار ا&> و ��


ة M! ا���اف ا  ا���3! و ا ��C           1أه�< ، و�& >H���QM ذ��] ��C ا=?�&ذ إ<��اءات <����� ���5\ ='

��C ، و ����5\ أ����&ل ا����وان و ا�����@ ����� ا�
��@ ا�����3/ ���5&ز���&ت ا�و����� ، و =�����5      ا���و�

          /�0 9�
ا��2-&ت ا��د>� )�C ا �! ��� أL&س ا%�Mام ���أ ا���3&واة �0/ ا�
���ق )��C ا��ول و ا�

 ��G�0/                  . =��>� ا�� ���L&L ا H=&و��y3�� ت&���= @��
M( C�� ا t��#� أه���� -��&م ����و أآت 

 �0ن ��� ا �w&ء ا�ا"�� /0 C�V3% � – t�# ا�>�&<–و ا �C ا�و���C ، و ذ�] %*� ا��3! 

      ���M�*ام ا�?M�Lا C��� ع ���0& )���5'! ، و أن >?**��ا&���M>fأن >����3ا إ��� ا C�� ا�����ار  . ا V��&. و

 اf=*&-�&ت ا���G5ص ���'& 0/ ا��&دة       �� ���3( C� ا t�#�43  ، ة�
M! ا���ق ا &Uا��� C� 

م اBM�fام )�%	&م ا���U&ق ه� ا�V�3 ا���&�M�� �X=� ا��و�/ ، و  @S�0�t��# ا ��       C��w*ً& أ �ن 

���H 0/ ا��3&"@ ا�'&��  9*M� إ�� رأي @+�M0/ ا�.  

            ��S��0 H�5� ���&Uا و�� و ا� C�=��*�� C�wMا���ار ، و ا�� C� & ا��3! ا ول�أ–  ��+&� 

�#�t ا �C 0/ ا���&م )�ا<�&=H و ��y3و��&=H       إ�� %9 ا�#���� ا��&�� %&ل S0@        –ا�*��ة ا و��   

م =
��9 اa<�&ع )��C ا��ول ا�?���3 دا"��� ا����w>� ، �0/ أن =5;�� �0/ آ�@ ا���3&"@                 � V�3(

وان ، و ا-�Mاح �& =�ا 6�C =�+��&ت              �ًا ���3! أو ��-& �H ، أو 0/ %&�� و-�ع <'= @	S= /Mا�

ام ا�����ة ا�?M��L&( ����+�M��0/ ذ���] ا� &���( ، &'�nS��( ��������3	�>� ، و =��5�w( ه��67 ا�*����ة ا����5 

 ��2ل      ��= ، ��>&��� و ذ��] إذا ��! =	�C     24إ�	&��� ا���&د ا�#���� ا��&�� 0/ <��3 .&ر"� &�L 

  .02/ %&�� ا���&د 0/ دورة �&د>�

و 0/ ا�#Bء ا� /�&U��C ا����ار و ا��7ي >
��Mي ���� أر)��� ���0ات ، ��0 أ<�&ز ��#�����                  

اد ا��M&ر>� �C ا���ا-�Z �0/ أي ����Q5 >���م =��=� دو��/             ا��&�� إ-&�� �#�5 ���ا-�   �� ا�23م و إ

ام  ?M��Lو ا �����د ا�MM��L&ب ا����3! و ا ���C ا���و���C ، و ���'��& ا�����ار =���>� =�����C �#��&ن �0��'<

&'*"&mد>� وn= /0 &'=�&3�� C��-ا���ا.  

                                                           
 . من الميثاق1 الفقرة 1 جاء نص الفقرة الثانية من الديباجة قرار االتحاد من أجل السالم و كأنها تكرار لنص المادة -1
  . 354 علي ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -2



 146

       &w���ء إ���� و د���& ا�#��Bء ا� $���&U���C ا�����ار ، ا�� Z���y���C أر)���� ����0ات ، ا���ول ا 

          7��*5M� ��>&
5 ا�� �X&ام ا���?ML2� ةB'#� ر)� واM%f*&ظ X��> C�4'& ا��.5�( ��5&+� �

           C�� دة ا��3! و ا&�ر 6�t�# ا �C أو ا�#���� ا��&�� �C =�+�&ت nX /0ن إG< أن @�M
< &�

   �����ا)�� ا�#�&��Mء إ���� إ)��2غ �#���5 ا�&w��� 1ا���و�/ إ���� ���G&)'�&، إ��4&�0 إ���� د����ة ا���ول ا 

اد ا��5&+��� ا��ر)��� �X��> /��0'& ، آ���& <��&ء ��0/ ا����3! ا�V���Q إ����   ���a &'=7��?=ا /��Mا)�� ا��M�&(

 V<رة ��� =5;�! و =�&3��� C�<�	3ا�?��اء ا�� C� ����#� C���= ة
M! ا���ا��&م �� C�� ا

ة ��� =5*�7 =�+�&ت �#�t ا      ��C ا���ات ا����Qب اM%f*&ظ )'& 0/ ا�#��ش ا��.3��� ، ��5&

  .و ا�#���� ا��&��

                ����ا)�� ا�#�&�M2:� ���0ات �#��5 ا�: ��� @�MSا���ار و ا�� C� \(ء ا��اB#ا� nSو أ�– 

    &ً�(&L &'ر إ��&Sا��–                   ��Lراة و ا��ول ا ��w&ء ، )�
M! ا����ا���&م �� C��� \ ا�ور &SM( م&���� 

 ���'��& ا=?��&ذ اa<���اءات ا����L&"@ ا���M/ =���ى أ�'��& آ*����� )�����&ل ا�#��Bء ا� $���&U���C ا�����ار ، و  

�C �#�5 أرآ&ن ا�
�ب ، ��� أن =�0\ ه67 ا��#��5 =�&ر>�ه�& �0/ ه�7ا ا��nSن إ���                fا��3	�>� )

   . 2�t�# ا �C و ا�#���� ا��&��

���� =nآ�� أن            ، C�=��*ا� ��� @�MSا���ار و ا�� C� ��� و ا t�&?ء ا�B#و %�ص ا�

��� ��ا�&ة       Z-�M< !"ا���'�&           ا��3! ا�
���/ و ا� ��� /Mة ا�
M! ا���اف ا  <��\ ��&دئ و أه

ا���U&ق ، :! ���� =5*��7 -��ارات �#��t ا ��C و ا�#����� ا��&��� و ا <'�Bة ا ���ى �0/ ا ��!                  

��� ا�ور ا��-&"/ Bآ�< Hأي أ� ، Cو���ف ا�
*&ظ ��� ا��3! و ا �C ا�'M3= /Mة ا�
M3ا��.  

  

  

                                                           
فرنـسا ، الهنـد ،      . ، تشيكوسلوفاكيا   الصين ، كولومبيا    :  من أربعة عشرة دولة من بينها        1951 تألفت هذه اللجنة خالل السنة       -1

 . يالعراق ، إسرائيل ، نيوزيلندا ، الواليات المتحدة األمريكية ، بارجوا
 تجدر اإلشارة هنا إلى أن هناك تطور غاية في األهمية في هذا الجزء من قرار االتحاد من أجل السالم ، و هو أن هذه اللجنـة و   -2

 البديل عن لجنة أركان الحرب ، ترفع تقاريرها إلى أي مـن مجلـس األمـن و                  –ن أجل السالم     وفقا لقرار االتحاد م    -التي تعتبر   
 مـن  42/3 و ذلك من خالل ما تقضي به المادة – حسب أيهما يتولى مسؤولية الحفاظ على السلم و األمن الدوليين    –الجمعية العامة   

 ، وبالتالي تلقي التقارير على إجراءات التنفيذ و المهام و التقدم و             الميثاق التي تخول مجلس األمن وحده مسئولة اإلشراف و الرقابة         
 .المعوقات في انجاز المهام الموكلة إليها

 . 355 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -3
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#ً�$#U:
�* ا��eم أ/�#د �9  ا����P ا�P� ��$.$#P�ار ا  

  

>C ، إ���            �<yو<'�� �;�� ا�� 5M3�= ، C��4&ر��و  C<�<y� ور ا���ار );'�را-�Mن +

رة ا�#����� ا��&���� ���� ��&ر���L اf�G�M&+&ت ا���G��5ص       ��- ���� Cه����M� ق&�Uص ا����G��

ا         ?M�L&( ���+�Mأ<@ ا�23م ، و )&��7ات %�'�& �0/ ا� C� د&
=f0/ -�ار ا &'��� ا����ة ���M آ�&ن    م

5>C 0/ ذ�] ��� ا�
#� ا�f [�1���&Mز�& �
*� ا��3! و ا �C ا�و���CذM3� ،  :  

5ت اf�G��M&ص ا��"���3/ ��0/ ا=?��&ذ    1 ا�*����ة 24 إ���H إذا آ&���( ا����&دة  -1��Lأ  ���C ا�����U&ق -��

ا)�� ا�2ز���� �
*��� ا����3! و ا ���C ا���و���t���#�� C ا ���t����0 C �����5 ذ���] أن >	���ن ه��7ا    ��Mا�

و��C هn�( 2�0 &�5س ��C أن =��أ ا�#�����             . �� 6�C أ<'Bة ا��5;�� ا ���ى       اf�GM&ص �&��& �}  

  .2 0/ ��&ر�L ا�GM&ص ا%�M&./ 0/ ه7ا ا�nSن– � Z-�M< $�% C�t�# ا �C –ا��&�� 

2-                   ��#
( C�� ا t��#� إ�� Cو��� إن ا���ل )�5L&د اf�GM&ص ا��"�3/ �
*� ا��3! و ا �C ا�

     ، ����
�ك )*&Mا� ����! ا���ل )
9 آ��H ا -ر م +
V�3( HM ا�*��M ، ا �� ا�7ي >� أ:�( 

Z-إزاء )�` ا���ا �M�*ا� Hآ�M< ا�*�اغ ا�7ي L /0 ��&3ا�#���� ا��.  

 �C ا���U&ق =��5 ���� ه�7ا اf�G�M&ص ا��M%f&./ ا��7ي            14 و   12 و   11 و   10 إن ا���اد    -3

         C�� H>&M5MLن ا&	�a&( [�7، آ ��ا�#���� ا��& HLأن =�&ر C	�<   4 ا�*���ة  11=*���3 ا���&دة  ���� 

   �410.4ء ا��&دة 

و -�� رأى ا�����` أن ه��67 ا�
#��� ����I آ&����0 ������ل )��M�M\ ا�#������ ا��&���� )&�G��M&ص   

H� ض��M� @�G*= [و 0/ ذ� C� ا t�#�� @�+ ص ا&GM�2� ور&#� /.&�M%ا  :  

     �#% C� @�- &� ��� 24ة ���ر ا� `�*< H�m C&ه� ا���5 ا���&د  :  /*0��Gص ا��د 

             Cو���أن اf�GM&ص ا��"�t�#�� /3 ا �C ه� ا���&م )&���M&ت ا��"���3 �
*� ا��3! و ا �C ا�
                                                           

 . 238بن الناصر أحمد ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 . 79أحمد عبد اهللا على أبو العال ، مرجع سابق ، ص .  د-2
  .367 ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص  علي-3
 . 238بن الناصر أحمد ، مرجع سابق ، ص .  د-4
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 ���0ن ا�#������ ا��&���� =&( \��M�M�G��M&ص ���&م )	��@ ���& >���@ ��0/   10إf ا���H و���0& ����5 ا����&دة  . 

        '�nS�( رG�= �5 ، و��� Z-ا��7 %�&�'& ?M= ر و �'& أن��أ C� ة
M! ا���5;�� ا �ص &GM�ا &

&�M��C إراد='& ر=�+�&ت ، )& ����M�� ق&Uإ>&ه& ا��� &'
5� /Mة ا� أن ا��M+�&ت ه/ ا���q ا��%�


*��              2 ا�*���ة    �G�- &�5�(11ت ا���&دة      . ( ���+ &�'� ��n3�� أي �S�-&5� /�0 ���&9 ا�#����� ا���% 

ا =��] ا��M/ =���ى أ�� H��C ا����wوري          ��� ، &'�nS�( ت&��+�Mار ا�ا���3! و ا ��C ا��و���C و إ+��


U'& أو )�6 ، و ه� �& >��5/          " )��@ �& " ا���&م( @�- C� ا t�#�� &'M�&%�( أن =��م V#< H��0– 


*�� ا���3! و       –و�0& �'7ا  ا��5 ا ���      ( �����Mا)�� ا���M)&=?�&ذ ا� ���ص ا�#���� ا��&&GM�أن ا 

ا)�� ا����3��M� ����3>� ا��5&ز���&ت ، ���\    ��Mذ ا�&��?=&( ����+�Mا� ����� �G��M�< Cو��� =���ك ا ���C ا���

 ��#��t ا ��C   – )��& �0/ ذ��] ا��M�L&ل ا����ة           –اf�GM&ص )&=?&ذ إ<�اء ��C إ<��اءات ا����\          


� �&�\ f�GM&ص  6��I�C ا <'Bة� ��� &'L���1&ر.  

ي               G�M�0/ ا� H�=ر- @�X دي إ���y�< و ، C� ا t�#� @�ث دا
آ�& أن ا3��f&م ا�7ي >

           M5< أن @��M
< ، Cو�����@ إ��� ا�#����� ا��&��� �*�f &'3ن ا3���f&م       ��3&"@ %*� ا��3! و ا �C ا��

ة ، و إن �	�@            �
M! ا�����0/ ا  ����
ث )�C ا�ول ا�	���ى ا�*&< C� ا t�#� @�ث دا
ا�7ي >

وث �*�t ا3���f&م دا��@ ا�#�����                         �% P>��< ا��7ي ���ول ، ا >C 0/ )��� ا�<y� 5'�& أ=�&ع و�

  .2ا��&��

م +         ���Mاض ، و     آ�& أن ا���U&ق - =�Gر إ�	&��� fل %9 ا&��MLا V�3( ور -�ار


��9 إ���              M< أن C���M< &ور ا���ار ، و إ���G� آ&ِف ��I ����I 9 ا�
��� أن = �� &�5�ذ�] 

          6��<n= ���� t�#��&( �<�wول دا"�� ا��م +�ور       . <&�V ذ�] إ<�&ع ا������&رة أ���ى ،  /�0

��Mاض ، أ�� =�Gر6 ا���U&ق ،           fل %9 ا&��MLا V�3( ص       ا���ار�G�� \�� &����4�� 9�*M< و

��C ا�5'��ض )��H=&���o3 �0/ %*�� ا���3! و               ��- �- C�� ا t��#� أن H��
= /5�< f ق ، و&Uا���

Cو���  .3ا �C ا�

  

                                                           
  . 81 - 80أحمد عبد اهللا أبو العال ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 . 366 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -2
 . 82 – 81أحمد عبد اهللا على أبو العالء ، مرجع سابق ، ص .  د-3
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#ًV�#U :د                   ا�#��/
���� ا�;��وان e�k ��9ل �a�ار ا���,I#ت ا���8.� �,(�;�� ا�;#�9 �! ا��� �9 

�* ا��eم أ�9   

  


&د �C أ<@ ا   =fل -�ار ا�� �0       /�Mا"��� ا�B#ت ا�&Q�3ا�� ��L&ر�� ���23م ��#����� ا��&�

���'��& ا�*��G@ ا��� \(&3���C ا�����U&ق ��#���t ا ���C ، و أه��! و أ� ���Q����< &	��C ��#������ ا��&����       

                      t��#� /�0 �<�wول ا�?���3 دا"��� ا���م اa<��&ع ا���� H�:
��&ر ��#�&��� HML���< &	�C أن >

���  &ا � ، C�y< &دي إ�� H�S0 0/ ��&ر �L�y3و��&='       7o5�% ، وان�ا ��L&L 0/ %&ل و-�ع 

ا)��           �Mة )&=?�&ذ ا��
M! ا����ء �0/ ا &w��ارك ا���5 ، و إ>G&ء ا��ول ا M= أن ��ا�#���� ا��&

�5�& >V��QM ا ��� ذ��] ��
*�&ظ ���� ا���3! و              �ام ا���ة ا���3	�>� ?ML0/ ذ�] ا &�( ، ���ا�#�&

 &�'(&G� د='�& إ��&�  .ا �C ا�و���C ، و إ

��5�& =*��S@ ا���ول ��0/ %��@ ا�B��5اع )��&��Qق       �و =���أ ا�#������ ا��&���� )�M-���\ ا�#��Bاءات 


&د �C أ<@ ا�23م ، ا�y= /�Mآ� أن   � �C د>�&<4ا�����3 ، و ه7ا ه� ���wن ا�*��ة       =fا���ار ا 

   C���M< H��0 ، /اع دو�B� /0 &'.0/ %&�� =�ر Hوام ، أ�ا��ا<V ا L&L/ �#��\ ا�ول و ��� ا�

  &'���           @G*0/ ا� &'���أن =��3 إ�� ذ�] )&��Qق ا�����3 ، و �C �2ل اa<�اءات ا���G5ص 

  .1ا�3&)\

��� ا�*�ر ا�5;� 0/ أي      &'5	�< H��0 ��&ا�#���� ا�� ����o3� &'�0 أ�= /Mا� �Q�5ا� 5�و 

وا��& ، و ذ��] )&=?�&            �� 2���
*�� ا���3! و    ذ�3&�� أو ��-Z أو �Bاع >	��ن � ����ا)�� ا�#�&�Mا�  

ام ا���ة?MLوان ا  .2ا �C ا�و���C ، أو إ�&د='�& إ�� �G&)'�& ، %�$ >�	5'& 0/ %&�� ا��

���� آ�ر>�& ا��5#)���        ���&�Sوان آ�ر>& ا��
&د �C أ<@ ا�23م 0/ =f9 -�ار ا�. و -

��0 �4�0( ا�#����� ا��&��� )���w�M -�اره�& ر-�!           ، ����Sا�� C�Gا� C� !�()500(3  /�0 18 

>� ا���23ح و ا���7���ة و     1951��&>�  G�= �����و ا���7ي >�+�/ ا���ول ا ���w&ء )*��ض %;��� 

                                                           
 . 371 – 370جي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص  علي نا-1
 . 371 نفس المرجع ، ص -2
  : على الموقع) 500( أنظر القرار الجمعية رقم -3

http://www.un.org/documents/ga/res/5/ares5.htm 
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             ��-&Qج ا�&�M�a �<ور�wو ا��5*| و ا����اد ا�� &'M�&5G�� ��?M3ة ا��5@ ا��3-�� و ا���اد ا��B'>أ

 دو��� �0/ ا�#����� ا��&��� و ذ��] ���� إ:�� �#�B         47ا�7ر>� ، و - =! =��5/ ه�7ا ا����ار )��ا���0           

��� ا=?& C� ا t�#���(�5#آ�ر>& ا� ���  .1ذ �& >�Z-�� /wM ا��وان 

���� ���G ، %��$ و                         /�:2Uوان ا�
&د �C أ<�@ ا��23م �0/ ا���=fار ا�- @��*= != و -

��C إ+�ار -��ار )�V�3 ا�*���M ا�*���3/ و ا���>�Q&�/ ، أ+�رت                      C�� ا t��#� B#���� إ:� 

 ، أ�X&ر إ���   6 ��\ ا��5M&ع     5  +��=& �4    �����In( 64    1956 �����0   2ا�#���� ا��&�� -�ارًا 0/     

��� ا را4/ ا���G>� �?&�*� )�7] ا=*&-�� ا�'�� ، و آ�7]  �
اء ا���ات ا�Laا"���� ا���3M�ا

 ، �<�Gا را4/ ا�� ا�����&ت ا�
�)�� ا�M/ =��م )'& ا���ات ا���3
� ا���>Q&��� و ا�*��4 ��3

Z�-�( P�3 إ.�2ق ا��5&ر ��0را و ��5\         و - %$ ا���ار <��\ اa.�اف ا��S&رآ�C 0/ ا�B5اع ا��         


�  /��0�����Q5 ا����M&ل ، و ا���3
&ب ا�����ات ا���Laا"���� دا���@  ���L و ا �

�آ��&ت ا�����ات ا�����3=

 ��ة )&f��5M&ع ��C إر�L&ل ���اد        . ��Qط ا�'�
M! ا����ء 0/ ا &w�آ�& أو+� ا���ار <��\ ا 

 ������0  �03/  .  =5*��7 ا����ار   %�)�� إ�� ا�����Q5 ، أو ا����&م )�nي ���@ ��n= H�n�X C<��@ أو ��5\                  

أ��5( ��G -���'& �'7ا ا���ار C�% /0 أن )�>Q&��& و 3��0& و إ�Lا"�@ ر�w0ا =5*�67 0/ )&دئ    

ون ��C                 7ا �� ، و 0/     �M�5\ ا���M�ا C�	� ل ، و&�Mا�� Z�-�( ��� ا ��� !'M�0ا���5ا �� �����0 أ

           V
 -�ا='��& ا����3
� ��C ا را�4/     ا%�Mام -�ارات ا�#���� ا��&��� ا��MM&)��� و ا��M/ أ���ت )�3

ا���G>� �0را ، و أ���ا -&�( )�>Q&���& و 3���0& )�3
V -��ا='! )�� =�Z<�3 و ��&.��� دا��(              

ة أL&)�\، و =��M'& إ�Lا"�@ )� أن ��ض ��Sوع -�ار 0/ ا�#���� ا��&��� )*��ض ���)�&ت            �

  .2ا-GM&د>� 4ه&


&د �C أ<@ ا��23م أ>�w& �0/ ا���                =f9 ا���ار ا�. وان ا ��>	�/ ���� �����& %��$       و -

��� إ:� ا�}&رات 1986 �����0 20 ا�G&در 0/    3)38/41( أ+رت ا�#���� ا��&�� -�ار ر-!       


ة             Mت ا��&<fام ا��?MLا V�3( و )5}&زي ، و t�(ا�Q� &'*G- و ، &���� ���ا�#�>� ا ��>	�� 

�&��� ��5;�� �0'�& �0/ دور='�&      ا ��>	�� ��*� /�0 �M�t��# ا ��C، أ%���( ا�����w إ��� ا�#����� ا�           
                                                           

 . 661إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 ، 13، المجلة المصرية للقانون الدولي ، العدد "عويضات عن اإلضراراالعتداء الثالثي على مصر و الت" عمر زكي غباشي .  د-2

 . 114 ، ص 1957
  :الصادر عن الجمعية العامة على الموقع) 38/41(  أنظر القرار-3

http://www.un.org/Depts/dhl/res/resa41.htm  



 151

ا��&د>� و أ+رت ا�#���� ا��&�� -�اره& )�دا�� ا�'#�م ا��3	�ي ا ��>	/ 4 ����& و ا��M&ر6               

                 ���	
 ���Q ���3! وا �C ا�و���C ، و ا�MX@ ا���ار .��ً& إ�� ا�<'= @	X ق ، و&U���� &آ&'Mا�

ام ا���ة ، و     ?ML&( <'Mا� C�أ-�ت )
9 �����& �0/ ا�
��Gل ���� =���>`      ا ��>	�� )&f�5M&ع 

�<�S1ا�?3&"� ا��&د>� و ا��.  

  

 G�#Vا� �,Iت: ا��#��s ا�;�وان� �9:�� ا�;�ل ا��و��� ����� �9 ��,  

  

           !�L&( &w�<ة ، و =���ف أ�
M! ا���5;�� ا �� /"&wو��� ه/ ا�#'&ز ا��
	�� ا��ل ا��

5&ز�&ت )�C ا�ول ، و >��د =3�Ln'& ، إ���   ا��
	�� ا��&���� ، =���M ا��
	�� 0/ ا�*G@ 0/ ا��        

ة 1945�����L ��=y&ن �0ا�3���3	� ���&م ��
M! ا�����ق ا &��U�� ت %���ل&S��-&5� و ا���7ي ا=?��7 أ:��5&ء ، 

-�ارًا �L&�Lً& ه&�ً& >�S��( /w&ء =��] ا��
	��� ، و ���ه�& -��G ا��23م f /�0ه�&ي )'���5ا ، و                 

5�� 0/ أ%	&م ا���U&ق ا �!        � /L&Lو90 �;&م أ @��=   ���
ة ، و )&�M&�/ 0	@ دو�� وا�0( Mا�� 

   ����	
��� /��L&L ا�5;��&م ا �����ة ، =	���ن -�� وا�w���&( )���0ورة ��
M! ا�����ق ا &��U�� . ن���	M= و

   C� ��	
 ا:�5&ن ��5'! >
��2ن <��3�5 وا%�ة ، و >�M! ا�M?�&)'! )�ا�Q�L                     15ا��>�< f ، &�4&- 

C� ا t�#� و ��2ا�#���� ا��&.  

     
	�� ا��ل ا�و��� 0/ ا�
 �C <�>��� ا���وان ��C ��2ل )��&ن                و�Lف �5M&ول ���&ت �


	��� ا���ل ا�و����               � ����:�! ���QMق )�� ذ��] إ���        ) ��0ع أول  (آ�*�� ��ض <�>��� ا���وان 

�C <�>�� ا��وان 0/ إ.&ر �
	�� ا��ل ا�و���  �<Mو�� ا���  ).�0ع :&�/( �y3و��� ا�

  

  

  

                                                           
 . 387 على ناجي صالح األعوج ، مرجع سابق ، ص -1
 . 144 -141ق ، ص عمر سعد اهللا ، مرجع ساب.  د-2
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��� ا�;�وا: ا�L�ع ا=ول ��  ن 	,% �9:�� ا�;�ل ا��و��� آ���L 	�ض 

  


	��� ا���ل ا�و���� ا و��� ر�0\ د���ى                     � ���� .�>�M&ن ���ض <�>�� ا���وان >�=

>� ، أ�& ا��Q>�� ا�V�. /'0 ���&U رأي اSML&ري �C .��ف     Mو�� ا���أ�&م �
	�� �C .�ف ا�

C� ا t�#� أو ��ا�#���� ا��& .  

  


   إ�% �9:�� ا�;�ل ا��و���	,�0#ا��;��ى ر�Q ا��	.ى q �9�ف ا��و�� : أوً

  

��ى ه�� ا�G��M&ص             ��C ا�H����5M إ��� أن ا�G�M&ص ا��
	��� )��&�5;� �0/ ا���(f &�5وه 

ا��M&ري ، أي -&"! ��� ر4&ء <��\ ا��5M&ز��C )��ض ا�?2ف ���'& ��5;� و ا�*H�0 @G ، و 

���� ا��
	��� ، و ذ��] و��0& ��*��               ��n3ض ا������
&ل M�Lا4/ )��5'! ا�Mا� �ة ا و��� ��C   إذا �0


	�� 36ا��&دة ��� /L&L ا�5;&م ا C� 1.  

��5 إ�& )5&ء ��� ا=*&ق �&ص )�C ا�ول ا�����5 ��� ر0\ ا ��        = ��	
أي أن وf>� ا��

����� ا��
	���� ، و أ���& إن و<�� ا=*&-���&ت :5&"���� أو    ��n3ض ا��������
	���� و >C�w��M اf=*��&ق ���

        �;5�&�( ���	
دة ا .�اف =��ر وf>�� ا���M�            ت  و&��-&*=f67 ا�'( �����Mت ا��&�� �0/ آ&��0 ا��5&ز

 > C�w�M��C �&%��� وا-���� �#��ء إ��� ا��
	���             –  /�0��U@ ه�67 ا���Gرة          –ا��اP4 أن اf=*�&ق     

 ����wن ا�B�5اع ، أ��& �0/ %&��� -���ل                �<
���ض ا�B5اع أ�&�'& و > C�wM��C �&%��� أ���ى =

 )�n'��& 2/ ا�5;��&م ا ��L&L/ أن =���Gحا��f>��� اB�aا����� ���
	���� ، ��0&ن ����� ا���ول اa.���اف ��0

                                                           
1 - D. David RUZIÉ"droit international public" éditions Dalloz ,1994,pp 167.168 

 .  من النظام األساسي للمحكمة3 فقرة 36 وفق ما نصت عليه المادة -2
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'& ه7ا    <�G= �wM��(–     إ�� ا=*&ق �>&

	�� )�M<f'& ا�#��>� 0/ ا�5;� �0/  – دون ا���� ��= 

H3*� امBM�fدو�� =��@ ا C�( م )�5'& و��= /Mت ا��&����� ا�&�  .1<��\ ا�B5ا

  

#ً�$#U :ا �  =q�9,� رأي اX�2#ري �9 ا���:�� q �9�ف ا�(�;�� ا�;#�9 أو 9(,

  

    V���Q( C��� ا t���#� و ����ا�#������ ا��& C��� @��	� ����ر ��- 6�& إ���� ا�����U&ق �#�����إذا 


	��� ا����ل      65�H�5 ، و آ��7] ��� ا���&دة     96ا�*�M&وى )��<�V ا���&دة    �� /�L&L ا�5;�&م ا C�� 


	�� أن =*M/ 0/ أ>� �3&�� -&����� )5&ء ��� .�V أي ه��o ر�� �'& -1 «ا�و��� ��� أن ��� 

  . M*ML&(...«2&"'&" ا���U&ق" 

ا�*�M&وى �'�& -���� اS�ML&ر>� �
� ���I &�'M���Q( /�'0 ، �w��B��� ، و ���3( �'�& %#���               

دG2%;&ت )'7ا ا��إ��  ��S� أن V#< C	� ، H�0 /wء ا���/S3ا�:   

 ا����أي اS��MLf&ري ا���G&در ���S��= ��"&w��- ���'> C	@ أ%�� ا�*���وع ا��"�����3 ��5;���� ا ���!       -1

 ���
ة ، و =#�\ أM;! ا����م �M
اf�C��+&GM 0/ ا��&��ن ا�و�/ � C�Z�M? ا��5&.9 ، و =

   ��"&wت ا��&�&�wاءات و ا��>aو          . ا ، &ً�L&�L &ًري وز�&SMLfا��أي ا /Q�= ت&�Qآ@ ه67 ا���

���&Qا� �o�'ف ا��. C� H�&إه� C	�< f /���&- ى ذات -��� ووزن�M*ا� @�#=.  

2-       �L ب&�L  و��� ، و���� �X	@             )�` ا�B5ا�&ت ا� ���	
 .�>�'�& إ��� ا���#= ، �*�M?� ��L&

                 ���4&�M� اف�.nاع آ�B�5�� ������
م m'��ر ا .��اف ا���( P�3�< ري ، و ه�7ا&SMLرأي ا V�.

  .1أ�&م ا��
	�� �C <'� ، و ا�
�Gل ��� رأي -&���/ 0/ ا����4ع �C <'� أ��ى

                                                           
ات الجامعية ، اإلسكندرية ،     ، دار المطبوع  " حول سلطة محكمة العدل الدولية في اتخاذ التدابير تحفظية        " محمد السعيد الدقان،    .  د -1

    .17 – 16 ، ص 1977
  : من النظام األساسي للمحكمة على الموقع65 أنظر المادة -2

http://un.org/arabic/aboutun/statute.htm  
 – 279 ، ص    2002، الجزء الثاني ، دار الغرب للنشر و التوزيـع ، وهـران ،               " مبادئ القانون الدولي  " محمد بوسلطان،   .  د -3

280 . 
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 !$#Vع ا��Lر �9:: ا�#qا�;�وان �! إ ����� �	 �A/�و��� ا���rا�;�ل ا��و���ا��� ��  

  

   ��� <�>�� ا��وان �y3و��� -&����� ، ذ�]  ن <�>�� ا��وان 0/ % ذا='& =� V=�M=

ة -&����� دو��� =G�&( ZGM*� اq��ة        �&�� &-��-     /�0 H�( �<'Mل ا���ة أو ا�&��MLو ه/ %;� ا 

ة >�\ )&.2       -ا��2-&ت ا�و���   �، و آ@ أ:� >V�=�M   و أي =�Gف > /=n��wM��� &*�&? ه67 ا��&

&ً�If ��M�< &'���.  

      @	S�< Hأ�� ����5M� [�7&ول 0/ ه7ا ا�*�ع  أوf دور �
	�� ا��ل ا�و��� )M	��Z ا�*�@ 

 C� 
�� �M-y� ��(ا
	�� ا��ل ا�و��� 0/ إ+ار =� �Q�L ق :&��& إ���QM� !: ،وان� ��<�>

>� 0/ إ.&ر ا��
	�� <�>�� ا��وان، و 0/ ا ��� ��QMق إ�� ا��y3و��� ا��Mو�� ا����� ���.  

  


��� 	�وان ا�L;* 	,% أ6$ �X:*دور �9:�� ا�;�ل ا��و��� @�:�4  : أوً��   

  

   �	
وان أو f ، ذ��] ا5M�L&دا ����&دة                �=M�M\ ا���� ���<�> @	S�< Hا�*�@ أ�� Z�	= �Q�3( 

36    ���&Uآ& -ج ...« ا�*��ة ا� )M�: إذا /Mا��-&"\ ا� C� ��-9 وا��
  )�...«2��BM�f &-ام دو��/  =

د إ��� -��G�0 C�M�w( �0'��& ا��
	���  و ه��& -���w ��	�&را�Iا                  Gق )'7ا ا��QM� أن C	�< و ،

 �5L1986�5L �0ر�	ا� ��w- 1949 و.   

  

  

  

  

                                                                                                                                                                      
 . 280 نفس المرجع ، ص -1
  :  من النظام األساسي على الموقع36 أنظر المادة -2

http://un.org/arabic/aboutun/statute.htm 
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    �! ��ba $�:#را3.ا-1

  

ة ا ��>	��� أ��&م �
	��� ا���ل ا�و���� )�nن                     �
Mت ا��&<fا�� )���w- /0 ��	&را�Iا اد

 &��'�&��اءات        أ��M��/ ا�#���&�/ ردا ����� ا�S0&ع ا�����4 ��	��&را�Iا =���@ ��0/ إ.��&ر %��9 ا���

  C��� @آ�� ���������� ه��7ا اfد���&ء  " ا�'��5وراس" و " ا����3*&دور" ��	��&را�Iا  ����	
، و ردت ا��

ة ��0/ ��	��&را�Iا >?���ج آ����& ���C أ%	��&م ا����&دة   ��
Mت ا��&��<fا�� H��( )���&- &��� 51)���'��& أن C��� 


ة و أM! ا���ق ا &Uوع ����ة ا����S� ��I ل&��MLا �< H�.  

�/ �0د>& آ&ن أو <�&���& �< f	�C ��&رHM�L إf ردا                     �S0&ع ا�و أ4&0( ا��
	�� )nن ا�

            )��&- $��% P4أو @	S( [ذ� ��	
 >#�V أن f >*'�! ا��0&ع    «��� ه#�م �P�3 ، و �30ت ا��

&Lى ، أو إر��ود دو�� أ�/ أ�H =#&وز ا���ات ا�5;&��� �و�� �& %�Sت �0|ا�&(&G�  .1»ل 

   H4�*< ا�7ي V>ا��� &-�� 
ة ا��3	�>� =�Mت ا��&<fا�� �QSن أ�n( ��	
:! أآت ا��

       @�Mم ا����'& ا��&��ن ا�و�/ ا���0/ )�»            yX /0ون دو�� ا ��ى و )�م ا��M�L&ل ا����ة �4

  .2»أو ا��3&س )�3&دة دو�� أ��ى... دو�� أ��ى 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 124مرجع سابق ، ص  حمود جعفر، -1
  . 122 نفس المرجع ، ص -2
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   p�b9 ��ba 1 ا�:.ر�. �!-2

  


&ت ا �}�&م إ��� ��9�w ا�	�ر��0                     �L&آ )��Lأر &��5� ر�I!  -%�$ اد��( )�>Q&���& أ�'�& 

���م ا��7ي f     « آ&ن ��
*&ظ ���� ا د��� و ه�5& -&��( ا��
	���     -ر0` أ��&��& Bا�� @��Mإن %�9 ا� 

>�	 H��?= C�C .�ف ا��
	�� إf آ��M&ن ��L&�3 ا���ة ، ه67 ا��L&�3 ا�M/ أدت 0/ ا��&4/ إ�� 

 ��Q� Z3�=          ����&0/ ا��5;�� ا�� [�	SMا� !Iر /Mة ( ة ، و ا�
M! ا���أي     ) ا  �< f	C أن =#�

   2»�	&ن 0/ ا��&��ن ا�و�/

  

#ً�$#U :ا�;�وان ����� �9 ��,� ��ar9 ��@�9:�� ا�;�ل ا��و��� �! إ?�ار /�ا �I,2  

  

        #M= &وان إ����� �0/   و�C ا�#>� )&�7آ� أن دور ا��
	�� 0/ �3&"@ ا�
 �C <�>�� ا��

ا)�� ا�����Q= �M-y& ���&دة    Mأو ا� ��ًا     41)�` ا وا���أ C�w�M= &'*�+�( ، /�L&L ا�5;&م ا C� 

م                ��
�&>� %��ق ا�C�0�Q ، و )}��� � C� ا t�#� إ�� ذوي ا��2-� و إ�� u��< &ً�<�L 2ً و>&�

                                                           
. ة من الجنوب مضيق كورفو الـشمالي   دخل طرادان بريطانيان و مدمرتان، قادم1946 أكتوبر 22في :  و ملخص القضية أنه      -1

 ، و جرى التأكـد مـن        1944و كانت القناة التي اتبعتها في سيرها و هي المياه األلبانية ، تعتبر مأمونة و كانت قد نظفت في عام                     
.  بالغة   عندما كانت خارج ساراندا بلغم و لحق بها أضرار        " سوماريز" و ارتطمت إحدى المدمرتين و هي       . 1945تنظيفها في عام    

  .و فقد خمسة و أربعون ضابطا و بحارا بريطانيا أرواحهم ، و أصيب اثنان و أربعون آخرون بجروح 
و كـان   .  أكتوبر ، وجهت المملكة المتحدة مذكرة الى تيرانا تعلن فيها اعتزامها تنظيف قناة كورفو قريبا               22و عقب التفجيرات في     

العملية المذكورة تجري خارج المياه اإلقليمية األلبانية، و أن أي تنظيف يجري داخل تلك              الجواب أن الموافقة لن تعطى إال إذا كانت         
  .المياه سيكون انتهاكا للسيادة األلبانية

  ، في المياه اإلقليمية األلبانية في حدود القناة التي كانت قد نظفت سـابقا              1946 نوفمبر   12و قامت البحرية البريطانية بالتنظيف في       
  .اثنين و عشرون لغما عائما مرسى و كانت من طراز جي واي االلمانيو تم قطع 

، مرجع  )" 1991 ، 1948( موجز اإلحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية "  منشورات األمم المتحدة ،-2
  .  8سابق ، ص
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ام ا���ة  ?MLا C�م ا=?�&ذ   =ه�ر ا��4\ و =*&-�H ، )�& 0/ ذ�] اXa&رة أ%�&�& )&f�5M&ع �� ، و 

�=�Mة ا�% C� <B< أن H�nX C� @��  .1أي إ<�اء أو 

 آ&�( =�] ا وا�� 0/ إ.&ر -w&>& أو �Bا��&ت �� �:y��C أ�M�U'�& ا���وان ا ��>	�/                     ��

        z<ر&�M( در&Gا ا������و���� أ و 1984 � ���&>10���� ��	�&را�Iا %���$ أ+�رت �
	��� ا����ل ا�

���&Mا� �M-yا)�� ا��Mا� C�w= ا�7ي:  

 %�>� ا��+�ل -1«��< @��
ة ا ��>	�� ، و =�5M\ �0را �C إ=�&ن أي Mت ا��&<fا�� Z	= أن 

  . إ�� ��ا�� ��	&را�Iا و�5'& و ��� و<H ا�?�Gص زرع ا �}&م

 أن =
�Mم %9 ا��3&دة و ا2�MLfل ا�L&�3/ ا�7ي =��	H <�'�ر>� ��	&را�Iا ، �nX'& 0/ ذ�]               -2

�Q5ى 0/ ا����ن أي دو�� أnX ، آ&ن H>ي وn( �4ار؟aم  ا�� أو 0/ ا��&�! ، ا%�Mا�& =&�ً& ، و

�3	�ي �
;�ر )��<V ��&دئ ا��&��ن ا�و�/ ، ��Lf& ا���أ          H�X ي أو�	3�<�اء أي �S&ط 

  �����-aا ��ا�23 ا�'& 4?MLة او ا���&( <'Mا� C�ا��&&( /4�5M&ع ا�ول 0/ �2-&='& ا�و��� 

  /L&�32ل ا��MLf�0/             أو ا \��= /�Mر ا�����0/ ا  @��Mم ا��� V>9 )�ا��M� أ  >� دو�� ، و ا���

ة و ���U&ق �5;���                         �
M! ا����ق ا &�U�� /�0 ةو�� و ه�/ ا����&دئ ا��3�#�� ���
+��! ا��f>� ا��

  .ا�ول ا ��>	��

ة-3% <B< أن H�nX C� @��م إ=�&ن أي �
ة ا ��>	�� و ��	&را�Iا Mت ا��&<fا�� C�w= أن  

H-&Q� \L�< او ��	
  .ا�B5اع ا����وض ��� ا��

4-                  �w�< أن H�n�X C�� @���م إ=��&ن أي ��
ة ا ��>	��� و ��	�&را�Iا Mت ا��&<fا�� C�w= أن 

��	
ر6 ا��G= 5*�7 أي -�ارM( 9��M< &��0 ى��ق ا .�اف ا ��
(«2.  

  

  

                                                           
 ،عمان ، دار وائل للنشر ،"طبيق ميثاق األمم المتحدةدور محكمة العدل الدولية في تفسير و ت"  رشيد مجيد محمد الربيع ، -1

  289 ، ص 2001
، مرجع  )" 1991 ، 1948( موجز اإلحكام و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية "  منشورات األمم المتحدة ،-2

 . 167سابق ، ص 
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#ًV�#U : ر �9:�� ا�;�ل ا�#qإ !� ��  �و��� 	� د�Q ا��;.�Bا���rو��� ا���$�� �,�و�� ا��;��

  

 ����ع و ����ار       ��<
= �Q���L ����	

	���� ا����ل ا�و����� ����� /��L&L ا�5;��&م ا P5��� ����

��C ���ق ا�B�Mام دو��/          V=�Mا�� `<��M1ا�             V��&Q= أن &�'���ى �Mو��� ا���، و )��QM3�= [�7\ ا�

               
��( )'�& ��M#�� �#�>��� ا���وان ، و -� و��4( �
	��� ا���� /M�4ار ا�aا C� `<��M�&( ل

 ��w- /0 �;5ا� 5�  :  ا���&دئ اfactory atchorzor��=qا�و��� ا�ا"�� 

»             ����إن ا��Q>�� ا���M= /M'& ا��
&آ! �&دة 0/ ا%3M&ب ا�w<��M&ت ه�/ ان ا�w�<��M&ت =���@ 

 !M< و-�ع ه7ا ا���@ و @�- H���إزا�� <��\ �:&ر ا���@ ��I ا���Sوع و إ�&دة ا�
&ل إ�� �& آ&ن 

M�&( [ي =�3>� ذ��<�Mا���5/ ا� `<��Mا� H�
� @
< H��0 &5	�� ه7ا C	< !� ا���5/ ، و إذا `<��

   .2»�&د>& ����� ا �4ار �\ �2%;� إ4&�0 <��\ ا�?3&"�

 ا��&��� ����&��ن       � أ>ت ا���ا- 62�و >2%� أن ا��
	�� 0/ ه67 ا����w ا��S&ر إ��'& أ

Sدة ا���&���/ء إ���� +���ر=H ا +����� و ه��7ا ���& >����3 ا���و�/ ا�n��( /w���= /��Mن ا�����M>` ����5&6 إ


&�� =�&م ذ��] �0&ن ا ��� >V��QM د�0\ =���>` ���ي ���� أن             MLا���5/ ، و 0/ %&�� ا `<��Mا�

�&>&ه&�( )�
� /Mا �4ار ا� C�و >M?7 آLn&س . y<3ول ه7ا ا���M>` إ�� ا�و�� )}` ا�5;� 

             ����= C��ا ��2ك و �&+�� ا�?�3M%f     /�0 �"&3&ب ا���M>` ا���5ي ا�?�3&"� ا�*����� ا�5&<��� 

            ���I @����� ����<��= ة أو��X&�� ��#�M� )��&آ /�Mأ��4ار و ا�?�3&"� ا� C� &''(&S< &� ا رواح و

�<Mآ@ دول ا��� H( )�&- وع ا�7ي�S4ا��.   

ام ا���ة 4 دو�� �& ا%2Mل أرا�4'& أو أ<�Bاء �5'�& ،                   ?MLا C�و ��7] إذا �& =�?` 

    Mو�� ا������ ا� C��M< H�&0  �< إ��&دة ا و�4&ع إ��� ��& آ&��(      – أ�&م ه67 ا�#�>��� ا�����M3ة   –

                  H(&
3
&ب ا�*�ري ا�&S� @�C اa-��! ا��
M@ و إ�&د=H ا�� أ+��f&( [2ل ، و ذ�M%fا @�- H���

                                                           
 .  من النظام األساسي للمحكمة العدل الدولية36 المادة -1
 .120عمر زكي غباشي ، مرجع سابق ، ص .  د-2
3- D. JOE VERHOEVEN, " Etats alliés ou nations unies? L'O.N.U. face au conflit entre L'irak et le 

koweit" , annuaire français de droit international XXXVI -1990- Editions du CNRS, paris, pp 153, 155 
   
 .121 -120 ، مرجع سابق ، ص عمر زكي غباشي.  د-4
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               دون -� أو �Xط >�=�| )�7] اB�M�fام ، و ���� دو��� ا2M�%fل رد آ&��0 ا ��X&ء ا��M/ =	��ن -�

   �M0 أ:5&ء &'��� )��MLا        Hو�y�X و إدارة @�M
�C ا�BMا�'& )�م 4! اa-��! ا�� 2w0 ، 2لM%fة ا

  !'M<&���% 2ل وM��%fإ���� ا C����4&?&ن ا�	ام %����ق ا���3���M%ا C�w��< &���( . امB��M�fا V���&> وإ����

                        ��<Mو��� ا����&دة ا و4&ع 0/ اa-��! ا��
M@ إ��� ��& آ&��( ����H -��@ ا2M�%fل ، و =�B�Mم ا��(

>! ا���M>` ا��&  �M(       ق و���
وا�'& �C أ�4ار و ����3�5�&( �"&3 ��� ��� V=�M< &� @آ C� /�

                 V��&> و ا C�5.ا����ا C�� @�M
ا����M	&ت ا��&�� و ا�?&+� ، و آ�L `<��= [�7	&ن اa-���! ا��


�( )'& �C <�اء ا��وان� /Mآ&�0 ا �4ار ا��&د>� و ا����5>� ا� C�1 .  

  M%fدو�� ا ��� C��M< H��0 [ذ� C� 2w0 و ��و <3& VL&5M= /M��4 ا��Mم ا�2ل أن =�

اM�f'&ك ا�7ي ار=	�H 0/ %9 ا�و�� 4
�� ا��وان ، و0/ %9 ا�#�&�� ا�و���� )��Lnه& و ����         

+�رة �����4�M �0/ ه�7ا ا�?��Gص إ�'�&ء ا2M�%fل او إ�}�&ء ا��w! و إ��&دة ا و�4&ع إ��� ��&              

  .  2آ&�( ���H -�@ ا2M%fل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
المجلـة المـصرية   ) " في ضوء أحكام القانون الدولي ( مسئولية العراق عن احتالله لدولة الكويت     " أحمد عبد الونيس شتا ،      .  د -1

  . 119 ، ص 1990 ، 46 العددللقانون الدولي ،
  .121 نفس المرجع ، ص-2
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 !$#Vا� G�Aا�;�وان: ا�� �����   دور ا���:�� ا�(8#)�� ا��و��� �! ا��� �9 

  

��&م               Z��+ /�0 و���� U�=1998@ ا��
	�� ا�#5&"�� ا�و��� �m 75'�ره�& إ��� ا��3&%� ا�

رك <�ًا أن         = )=&( /Mو ا��&����� ا� ��L&�3رات ا�&�Mا� Z�M?�� ��0اا��آ�Bة ا ��L&L و ا���ة ا�

��� =&ر>?'�& ا��Q>�@ ، ��!             ا�*�اغ ا��ا-\ ��� L&%� ا��ا��     �<�Sا�� H='X و��� ا�7ي ا�#5&"�� ا�

��&م                C�� �����< C�� �S���0/      1998>� آ�& آ&ن 0*/ ا��3&)\  �?�Lا�#5&"��� را ���	
 <�&ءت ا��

             ����&ده& ، ����ة )��4ح �C اaرادة ا آ�ة  ����I أ�w&ء ا��#��M\ ا��و�/ �0/ إر�L&ء -�ا

�5 ���ا�� ا�5#&"�� �3#ة 0/ �M�و���  . 1ا��
	�� ا�#5&"�� ا�


���9 و                  Mة �}��ض ا�ا��
	�� ا�#5&"�� ا�و��� ه/ ��3�Ly دو���� دا"��� ، أ��V�>��( )oS ��&ه�

 ا�#�ا"! ��Qرة ��4\ اfه�M&م ا�و�/Xن أ��	=�< C<7ص ا�&?X آ�� ا&
�2 ��	
، =B��M ا��

ة 0'�/ ���&رة      ا�#5&"�� ا�و��� )&���G?S ا��&����� ا�و��� و ه/ ��3( <'�&زًا =     �
Mا�� !���� &ً��(&

3� C� ��;5����M3 ، إf أ�'& �'& �2-&ت -�>� و =�&ون ��'&.  


	��� ا�#5&"��� ا�و���� ���� <�>��� ا���وان �0/ ا���&دة                    ��� /L&L ا�5;&م ا ��  5و -

                  ، C����Q� /�0 وان ��C <�>��� ا����
�H5 ، و �5M� [�7&ول 0/ ه7ا ا���
$ دور ا��
	��� �0/ ا�

V���Qا��  V���Q��5&ول ��0/ ا��M� !��: ، وان ا ول ���ى ا�G��M&ص ا��
	���� )��&�5;� ��0/ <�>���� ا����


ة 0/ ا�
 �C <�>�� ا��وانM! ا���و ا  ��	
  .ا�U&�/ ا��M&ون )�C ا��

  

  

  

                                                           
، دار " مدخل لدراسة أحكام و آليات اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي( دوليةالمحكمة الجنائية ال" محمد شريف بسيوني ، .  د-1

 . 5 ، ص 2004الشروق ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 
) نشأتها و دراسة لتاريخ لجان التحقيق الدولية و المحاكم الجنائية السابقة( المحكمة الجنائية الدولية " محمد شريف بسيوني ، .  د-2
 . 144 – 143 ، 2002 الطبعة األولى ، ، القاهرة ،" 
، " الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية و نشوء عناصر فوق وطنية في القضاء الجنائي الدولي "  ساشا رولف لودر ، -3

  . 156 – 155 ، ص 2002 ، 848المجلة الدولية للصلب األحمر ،العدد 
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��� ا�;�وان#��9ى اW�k#ص ا���:�� ا�(8#)�� ا��و��� @: ا��I,� ا=ول �� !� �&8  

  

           ���&- &�X&�� و f أ:&ر ا���وان <���          /�Mة ا���M*اء �0/ ا���L ، ق&�Q5ا� \�Lوا &��L&�L و &��

   H���2� & أو���رو ��=y��� ا�����&د )����L ...    الB��< f نqا ���M% و ، H��M�= /��Mة ا����M*��0/ ا� ���M% و

         |��
ا��وان ه� ا�����w ا )�ز ا�M< !� /M! ا��M+@ إ�� ا=*&ق )�nS'& ، و ه� �& �H�n�X C أن >

          � >	��ن ا�?��Qة ا ه�! �7�5          ا�	 ��U�C ا �@ و ا ���5&ت ا��M/ راه�5( �- ���	
��� أن إ��S&ء ا��

                  ��
��9 ا �C و ا��MLfار و ���S ا��23م و اM%f	�&م ���ا= /0 H3*� ة
M! ا���ق ا &U�� ء&Sإ�

  .  ا��&��ن و ا��ا�� 0/ ا��&�! أ<�\

      C���4 وان
����@ ا�?��2ف %���ل إدراج <�>���� ا����M� V���Qه��7ا ا�� )G��G� ���0 [�7���

� �& أ�&�#H 0/ ا�*�ع ا ول ، :! أ=�Qق )� ذ�] 0/ ا�*�ع ا�U&�/ �& =! ا�GM&ص ا��
	�� و ه

  اf=*&ق ���H )&���35 ا�� <�>�� ا��وان

  

��� ا�;�وان ��J اW�k#ص ا���:��: ا�L�ع ا=ول ��  ا�e5ف .ل إدراج 

  

         /�=�&>��5( ا���ا-��Z ا���ول ���C إدراج <�>���� ا����وان C���4 اf�G��M&ص ا������4


	�� ا�5#&"�� ���H� �4&ر��ص و أ-��� &GM�fة �'7ا ا<y� ����Iأ C�( &� )�3و ا��.  

  



W�k#ص ا���:�� ا�(8#)�� ا��و��� @ : أوً �Jا�;�وان #�ا��ول ا��;#ر ����� !� �&8  

  

�&ر ����- )��4���C ا���ول ا�G��M&ص ا��
	���� ا�#5&"���� ا�و����� )��&�5;� ��0/ <�>����        ����

� ، &�'� H�7Mر���            ا��وان ، و .&���( )&��M�L&د ا���وان ��C ا           �w�� م���G�M&ص ا��
	��� و 

ة ا ��>	���� ��0/ ������ ه��67 ا���ول        ��
Mت ا��&��<fو آ&���( ا�� ����L&�L و �������&- �M��X @���-ا��(
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��&ت ا��#��5 أن إ:�&رة <�>��� ا���وان                 1ا���&ر�4&�M>f �Lو)'& 0/ ا�#���3 ا��3&د5� %�$ أآ

ة   –> ��U�S	�� ا�Z<��M و �S	�� دور �#�t ا �C و أ�'&       �
Mت ا��&<f���0&   –أي ا�� �		S�M� 

           C�� =��>*& �� &�4�C أ<�@ إ-��ار ا���y3و��� ا�5#&"��� �M�< أن \�QM3< ف�L ��=yإذا آ&ن ا��


&ول =��>Z ا��وان آ#�>��� �0د>�� و        3314<�>�� ا��وان ، و أن -�ار ا�#���� ا��&��         < f 


ة ا ��>	�� =�&رض �& >*��H ه� �#�د =	�ار +�}� ��U&ق ��ر���غ و �'7ا �0ن اMت ا��&<f��

��	
��� /�  .2إدراج <�>�� ا��وان C�4 اf�GM&ص ا����4

 ا���7ي أ��X&ر إ���� أ��� ����I H����5M\ )�<���ب إدراج    3و ه��� ���& أ>��6 ا����5وب ا���Laا"��/     

          ����� �5��< ����	
ا����وان C���4 ا�G��M&ص ا��
	���� ، و -��&ل إن ا�5;��&م ا ��L&L/ �'��67 ا��

��� ا �0& &(&��5 إ�� =��>Z د-�9 و ����ل <Bاءات M3< أن C��M< 5&ع ، وM�fاو ا ���ا�>aل ا

�#�>�� ا��وان �&���& ، ،و f >��ح 0/ ا ��M% 9�0 اqن m'��ر =��>�Z �#�>��� ا���وان )'�7ا                     

��� ا2�MLل  �:y= - ��L&�L \0وراء6 دوا Z<��= ل&��MLم و<�د6 ا�� ا�ا�S	@ ، و - >yدي 

 ��I &'�(&. و ��	
  .4ا�L&�3/ا��

     &GM�f �4ا���&ر �GM�< !ى       ص���	ول ا� ا��
	�� ��5;� 0/ <�>�� ا��وان ��� ا�

، )@ %�M ا�ول ا�5&��� - و<  &'�0�C >�&رض ا�GM&ص ا��
	�� )&�5;� 0/ <�>�� ا��وان         

  .، �U@ )&آM3&ن ، ا��	�3] و ا��}�ب

 أن ا��	�3] �&ر4( إدراج ا��وان 0/ ا�GM&ص ا��      #� &��0 Hت أ���M�
	��  �'& ا

��� ا��#�t أن >��م )ور �& و ه/  C��M< H��0 وان f – أي ا��	�3] –إذا أدر<( <�>�� ا��

5
H ه7ا اM%f	&ر ا5UMLf&"/ ،  ن �P5 ا��#�t ه7ا ا�f*�اد ا�?&ص )�L Hف >*PM ا��&ب �7 �
=

                                                           
معارض األبرز ليس فقط الختصاص المحكمة بنظر في جريمة العدوان و إنما لوجود              أن الواليات المتحدة األمريكية تعد بحق ال       -1

المحكمة ككل حيث توجد العديد من التحفظات على ميثاق روما ، و هي تخشى أن يحد وجود المحكمة من قـدرتها علـى تحقيـق                         
  .ركون في قوات حفظ السالم الدوليةمصالحها و الدفاع عنها كما أنها تشعر بالقلق من إمكانية مساءلة جنودها الذين يشا

  : أنظر الوثيق رقم-2
A/COUF.183/C.1/SR6/arabic,P16 

 و يبدو الموقف اإلسرائيلي طبيعيا و متوقعا ألن الدولة العبرية تبنت منذ نشأتها سالح العدوان وسـيلة للتوسـع و أداة لتحقيـق                        -3
قانوني دولي و عادل يجرم أفعال العدوان و يالحـق مرتكبيهـا إنمـا        مصالحها غير المشروعة و ألنها تدرك تماماً أن وجود نظام           

  .يشكل تهديدا جديا لمصالح الدولة العبرية
  :  أنظر الوثيقة رقم-4

A/COUF.183/C.1/SR6/arabic,P9  
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>C �0+��� ا2��0aت ���C ا�����&ب ،  ��Mء ا���&��Q�a `�5اء %��9 ا���و )���7] ���0 ا=*���) ���\ أ���&م إ��(

أ��>	�& ��0/ ا��M5#��� و ه��/ ا��M�L&د ا����وان ���C ا�G��M&ص ا��
	��� )���I! ا���2Mف ا ���L&ب و    

&'5� )��Qا� /Mت  ا�&�  ا���

                  @	S�( H�*<��= !M�< !�� و ، H�M���. /�0 &��L&�L ���M�< وانو ذآ�ت ا��}�ب أ>w& أن ا��

ور �#�t ا ��C ، ��0ن ا��}��ب    واP4 ، و �\ +��)� إ>#&د =��>Z د-�9 �#�>�� ا��وان و د    

��	
 ا��وان �C -&"�� ا�#�ا"! ا�ا��� 0/ ا�GM&ص ا����M3< 1>�ى أن.   

   ����	
و ا��ا P��4����9���L & أن اqراء ا���&رa ���4دراج ا����وان C���4 ا�G��M&ص ا��

   t���#� دور ��<
م اf=*�&ق ����� =��>��Z ا����وان و =��� ����� ���+&� �*G��( &'M��4ر&�� Bآ��=

م و<��د ��Lا)9                ا �C ، و آ��7]      �� C�� 2w�0 ، ا ��0اد f ولأن ا���وان <�>��� =�=	�'�& ا��

وا����  .دو��� )nSن ا������o3 ا�#5&"�� ا�*�د>� �C أ�0&ل 

  

#ً�$#U : ��(#8)ص ا���:�� ا�#W�k
��ة rا�;�وانا��ول ا�� �����   ا��و��� @8�#&� �! 

  

       ���(
ة ا�M! ا���ا  ��=y� أ:5&ء ا���&د &
&L/ ا���S��( /5&ء ا��
	�� ا�5#&"���  )ا وا4


	���                 2ا�و������ /� ، و<�د إرادة -�>� �ى I&���� ا��ول �0/ أن >��S@ اf�G�M&ص ا�����4

<�>���� ا����وان، و ه��� ���& �����ت �H��5 ا���ول )���Gرة وا��4
� و +���>
� ���Lاء ��0/ ا�	����&ت  

�&ت&�M>0/ ا )�= /Mا� ��G*5ت ا��&S-&5أو 0/ ا�� ��=y&م ا���أ ���Lا���GG?Mا��#&ن ا�� .  

ة f�G�M&ص               �<yول ا��وآ�&ن ��C ا�����Q/ ان =	��ن ا��ول ا���)��� �0/ ����� ه�67 ا��

          &�'Mا���)��� �0/ آ�� �G�� ��<ر�'�> H�5�ا��
	�� )&�5;� 0/ <�>�� ا��وان ، و ه� �& ���ت 

      Hء �0'& أ�&> /Mو ا� ��=y&م ا���أ :»         �0 ��	
�@ 0/ ا�GM&ص ا��= /Mت )&���35 ��#�ا"! ا�أ>

��G دا"��& إدراج ا���وان C��4 ه�67 ا�#��ا"! ،  �'�& =�S	@ أ-��G و أ0;�\ ا�#��ا"! �0/ 9�%                     

�! ا��ا�� 0/ ا��#�M\ ا�و�/ -ا���S>� ، و �< f	C أن =�Mك )2 ��&ب �C �;&م -w&"/ <&ء ��

                                                           
 . 960 – 959إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 . 1998 تموز 17 حزيران الى 15 أنعقد مؤتمر روما في -2
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   C� !Iا�� ��� Hوإ�-          C�	�< ت&(��Gأن =�] ا�� fض إدراج ه67 ا�#�>�� إ�M�= /Mت ا�&(��Gا� 

���'& إذا =�ا�0ت اaرادة ا�2ز�� ��7]ا� V�{M...« 1.  

=�	�C ا��
	�� �C ...«وه� �& أآ6 و =�5&6 أ>w& و0 ا�#�'�ر>� ا���)�� ا��3ر>� )'ف  

      ��4 ا���23م )-��� و )�����&ر وا%�� ����<�> H*��+�( وان، وه��� ذات 2»...�2%���� ��=	���/ ا����

  .ا���-Z ا�7ي أآ=H أ>w& ��;! ا�ول ا���)��

ه�& إدراج <�>�� ا��وان            وأ:5  �<n= &��&Q<�( ت 3��0& و�&ت ا��#�5 ا�#&��� أآ&�M>ء ا&

              &w�<*&>�� ، و أ	ا� H��0 &��( P�4د-��9 و وا Z�<��= إ�� @+�Mط ا��S( ، ��	
0/ ا�GM&ص ا��

 ا��وان<
= /0 C� ا t�#� دور ���  .3ا�
*&ظ 

 -��w&"�& إذا آ&���(  و=��3&ءل ���5وب )�#�	��& ���C ا��9��Q5 وراء �2%���� <���ا"! ا�
���ب        

  P�3��� اعB��� @آ�� PM��*= /��Mوان –ا�#�>���� ا و���� ا� w��- 9��%2= f&"�& – أf و ه��/ <�>���� ا����

 /L&L وان 0/ ا�5;&م ا )��ة إدراج <�>�� ا��<y= &�"& آ&�( دا	ل إن )�#�&- ، &'���
&آ�� ��&(

��	
���4.  

ًا <&ز��ً& إدراج <�>��� ا���وا             ��<n= <y= &'ت إ>�ان أ�ن �0/ ا�G�M&ص ا��
	��� ،    و أآ

                ��Q?�� ���	
و أن ا��
	���  ... وأن اa�*&ق �0/ إدراج ه�67 ا�#�>��� ��Lف >���ض و<��د ا��

  .5دون و<�د ا�GM&ص �'& )nSن ا��وان ML	�ن ر�B>� أآ �U�C آ��'& ����0

                                                           
 بيان وفد جمهورية مصر العربية أمام مؤتمر األمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دوليـة ، و هـو                   -1

  :منشور بالكامل في موقع المحكمة على االنترنت
Ntt://www.un.org/icc/speeches/615egy6.htm   

ألمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة الجنائية الدوليـة         من بيان وفد الجمهورية العربية السورية أمام مؤتمر ا         -2
  :، و هو منشور في موقع المحكمة

Ntt://www.un.org/icc/speeches/616syr4.ntm. 
  : راجع في موقع المحكمة على شبكة االنترنت وثائق مؤتمر روما-3

A/CONF.183/C.1/SR6-arabic,p18 
  : راجع الوثيقة رقم-4

A/CONF.183/C.1/SR6-arabic,p11 
  : راجع الوثيقة رقم -5

A/CONF.183/C.1/SR6-ARABIC,p23 
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���� ���C ا���ول ا-�Mا%��&      ��#� )�د -��Gو.ً&  تو ��0/ ه��7ا ا������X وان و �Z��<��M ا����

 �f ����	
 ا��9����M )#�>���� ا����وان 0'��5&ك ���C ا���ول ���C أ>�� =��>��G��M&      Z&+'���&ر���L ا��

 ، و ذ���] �;���ًا  ه����� ا��5��L 1974  Z��<��M 3314ا�#������ ا��&���� �����وان ��0/ -�اراه��& ر-��!  

�&�& ، آ�& أن =��>Z ا�#�����                   C<�S� C� �Uت أآ��MLت ا&S-&5� ا�7ي <&ء )�Mا90 اqراء )�

�2���&ت %��@ و��L|  �;���ا   @���
ور �#���t ا ���C ، %���$ =���5 ا����&دة  ا��&���� >��( �*M��%ا H��� 

               t��#�� و >#��ز ، ���&�X )3��� ل ا���7آ�رة&���ا��ا)�� ��C -��ار =��>�Z ا���وان ���� أن ا 

وا�& )���wM ا���U&ق� @	S= ى��ل أ&��  .1ا �C أن >��ر أن أ

   /0 2U�M� وان
���I  9اض ه7ا ا�5;&م ا «و - ا-�M%( آ������& =��>*ً& ���= /L&L

اد �H ، أو إ+ار ا وا�� )H5S، أو  �aأو ا ، P�3� ه#�م CS� |�Q?Mوان ا�، =�5/ <�>�� ا��

         ������-aا ��ا��23 �4 ، �����X ���I رة�G�( ام ا���ة?ML2ل ا� C� ، 67�*5= أو ،H�0 وع�Sا�

�C .�>9 �0د أو أآ �U��C ه! 0/ ��-�\ >�       /L&�3�2'& ا��MLد='& أو ا&�L & أو�و�� �   C�� !'5�	

����� ا�����@ ا���L&�3/ أو ا����3	�ي ا���7ي =����م )��H دو���� ���& أو =�<���H ه��7ا              �Q�3ا��� ���Lر&��

  .2»...ا���@


&د ا��وL/ أن ��X Cوط ار=	&ب ا�*�د �#�>�� ا���وان ا����&م )& ��0&ل        =fح ا�M-ا و-

���&Mوا���: ا��
��w و ا���&درة و =5*�7 %�ب Mا� |�Q?M3ا�.  

  Mا��#���5 ا� )���- 
����w>� ا��������M )#�>���� ا����وان ا-�Mا%��ً& �Z��<��M ا����وان ��0/   و-��

  :C�=��0 آ�& >�/ 

» 1-                          H��	=�< ����&Mا ��0&ل ا� C�� @��0 وان أي �}�ض ه7ا ا�5;�&م ا �L&L/ ، =��5/ <�>��� ا���

ا�*���د ��0/ و�< \��4	 H��5���C ��&ر���L ا����Q�3ة أو >	���ن -��&درا ����� =�<���H ا�����@ ا���L&�3/ أو     

  :ا��3	�ي ��و��

ء ، أو )-أ  
                                                           

1- giorgio gaja, " The cong journey towards Repressing Aggression" The Rome statute of the 
international criminal court :A commentary, volume1, OXFORD university press, 2005. p435  

  :  أنظر اقتراح مقدم من كولومبيا بشان تعريف جريمة العدوان الوثيقة رقم-2
PCNICC/2000/WGCA/DP1, p12 

3- giorgio gaja , op cit p436  
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   =5*�7-ب

             &��5�و��� أ���ى � /L&�32ل ا���M�Lfاو ا ������-aا ��ا��23 ه#�م � P�3�V��&> C دو��� �4

    &�0&5� P�3ن ه7ا ا�'#�م ا���	ه� –>&m @	S( –     H�M#�M� او H�0ة و >	��ن ه�
M! ا���ق ا &U��� 

و���   ا2M%fل ا��3	�ي أو ا�a !w-��! ا�و�� ا ��ى أو <Bء � H�5��C -��@ ا����ات                �� �
 ا����3

  .1»ا��&"�� )&�'#�م

���� ���C ا���ول ���C 5���4'& ا�#Bا"��� و ا��
���>C أن >��رج ��0/ إ.��&ر    ��#� )��%�M-ا و-�

            \�� V�5> 2ل <�5& إ����MLfو ا �<�
( ا�Z<��M إX&رة إ�� %9 ا���Sب 0/ =��>� ا����G و ا�

/L&�32ل ا��MLfو ا �����-aا ��وان دا"!) ا�23�  .2 و ���M3ذ�]  ن ا��MLf&ر 

  

!$#Vع ا��Lا�;�وان : ا� ����)� �A�8�#@ 6�,	 ق#L/
  9# /' ا

  

ا وا4
& �C ا���ض ا��n�( 9(&3ن أ�����I ا��ول ا���S&رآ�  /�0��y=�� رو��&                        ( &� !I�(

 إدراج ا���وان C��4 ا�#��ا"! ا�ا���� �0/ ا�G�M&ص ا��
	��� ا�#5&"��� ا�و���� ، و                    �<y= )�&آ

��� ا�� !I�C أن ���4ع ا��وا        @+�Mا� !M< !� Hأ� f& إ�دة 0/ رو&
ن آ&ن �
S-&5��� 2ً&ت ا�

إ���� ا=*��&ق ����� أي �����L&% ���#�M %���ل ه��7ا ا������4ع ، و ه��� ���& آ��&ن >���5/ إ���L&ط <�>����     

               @��*�&( ��=yا��� V�M	� H�( ما��وان ����ً& � C��Sوع ا�5;&م ا L&L/ و ه� ا��M-fاح ا��7ي =��

 ��=yم ا��&MM�ا C� C���< @�-.  

ن ���G ه7ا ا�M-fاح ا��0` و ا�MLf&ء �C ��;! ا�ول ا��S&رآ� )@ إ�H آ�&د أن             و آ&   

 ���C ا���ول )���م ا���ا����0 ����� ا�5;��&م  ��< أن ه��دت ا�����( ،��=yل ا����&����>��yدي إ���� إS��0&ل أ

ا L&L/ إذا �! >C�wM <�>�� ا��وان ، و ه� �& أX&ر إ��H ا��5وب اa>�ا�/ ا�7ي =	�! )&��5&)�               


��&ز ، و -�&ل إن ه��67 ا����ان =���S )?���� ا ���@  ن         ��C ا��ول  �fم ا�� ا ��w&ء �0/ %�آ��� 

                                                           
  :  أنظر الوثيق رقم-1

A/CONF.18212/Add.1,p14,15 
2- giorgio gaja , op cit , p 436, 437 
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ا-�Mاح ا��	C�wM< !� VM %	�ً& أو ��&رًا )nSن <�>�� ا��وان �yآًا أن ا�	 ���U��C ا����G)&ت           

و أ�'�& ذرا"�\ ��C أ<�@ ا��M�L&د ا���وان ا���M�= /�Mف )'�&                 ��< H�>إدرا C�� !#5�= &�'أ� /��ا�M/ اد


	���� ����ر���   ��S��< Hوب أ����&���ً& -���@ m'���ر ا�5;��&م ا ��L&L/ ، و -��&ل ا����5 C�3���� 7��5� غ�


� ا��5و>� أدر<( آ#�ا"! �L ام ا?MLوان و ا)&��ا<V إزاء ا <�&ل ا��&د�� )nن >C�w أن ا��

�� ��7] إ�2ن -�.& <5< &��3% /L&L &>� �0/ ا�5;&م ا�در 0/ &G1998.1 ا�   

 �C ا�ول <'�د       <�&دة إد�&ل <�>�� ا��وان إ�� ا�5;&م ا L&L/    و )�7( ا��a ا آ���ة

م                ���� ا�ول ا���)�� و %�آ�� ��#� &'M5�= /Mا���>� ا� ���ا
	�� ، و )&�*�@ �0 أ:��ت ا�����

     @���- /��L&L وان إ���� ا�5;��&م ا
���&ز و )���` ا���ول ا ور)���� ��0/ إ���&دة إد���&ل �*'���م ا�����fا

      ،��=yم ا��&MM�ا C� ����- ت&�&L        وان إ�� ا��&دة �C ا�5;&م ا L&L/   5و ذ�] )��&دة <�>�� ا��

             ����آ�%ى  ا�#�ا"! ا�C�4 \�= /M ا�GM&ص ا��
	�� <�5ً& إ�� <V5 �\ <�>��� اa)�&دة ا�#�&

  .2و �\ ا�#�ا"! 4 ا3�a&��� و <�ا"! ا�
�ب


	��� ا        ��� /�L&L ا�5;&م ا C� �3�&?ا�5'&"�� ��5 ا��&دة ا� �I&�G5&"���  %�$ )&=( ا�#�

           Hأ� ��	
�@ 0/ ا�GM&ص ا��= /M�5ان ا�#�ا"! ا�� )
 >��GM ا�GM&ص -1«: ا�و��� ، و =

                  V�>��( ���	
 ا�#�ا"! ��Qرة ��4\ اه�M&م ا��#��M\ ا��و�/ )6��Ln ، و ���Xأ ��� ��	
ا��

���&Mص ا�5;� 0/ ا�#�ا"! ا�&GM�ا /L&L ه7ا ا�5;&م ا:  

   <�>�� اa)&دة ا�#�&���-أ

4 ا3�a&��� ا�#�ا"-ب !  

   <�ا"! ا�
�ب-ج

   <�>�� ا��وان-د

2-      C�=ن، و�0& ���&دnS7ا ا�'( !	% �M� =�&رس ا��
	�� اf�GM&ص ��� <�>�� ا��وان ��M ا

 >��ف <�>�� ا��وان و >w\ ا��Sوط ا�M/ )��<�'& =�&رس ا��
	�� ا�GM&+'&            123و  121

                                                           
 . 974إبراهيم الدراجي ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 .975 نفس المرجع ، ص -2
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! ��3M& �\ ا %	�&م ذات ا�� ��G�� C���U&ق     9��M< &'�0 )'67 ا�#�>�� ، و >#V أن >	�ن ه7ا ا�


ةM! ا���1»ا   

              C�� وان ���C��( B <�>��� ا���- /L&L ه67 ا��&دة أن ا�5;&م ا �I&�+ ���و ا���%2 

  :<'� و )��� ا�#�ا"! ا ��ى ا�ا��� 0/ ا�GM&ص ا��
	�� �C <'� أ��ى

         w�M��( &�'*<��= و &�'��'*� <
= != � أ%	�&م ا�5;�&م ا �L&L/    �0&���35 �'67 ا�#�ا"! �0

 �wM��( ���&3�aا ذا=Z<��= != $�% ،H اa)&دة ا�#�&��� )���wM ا��&دة ا�3&د�L و ا�#�ا"! 4

ا����&دة ا���3&)�� و <���ا"! ا�
���ب )���w��M ا����&دة ا�U&����5 و )&���M&�/ ���0ن ا�
	���� ���Lف =���&رس     

  .*&ذا�GM&+'& )&���35 �'67 ا�#�ا"! )�#�د د��ل ا�5;&م ا B�% /L&L ا�5

���H )&���35 �#�>�� ا��وان و ا�M��L /M! =��>*'�& و د���'�& %��B ا�5*�&ذ               �� &�� &02�

 C�=&م ا��&د	د123 و 121و�0&  %G0/ ه7ا ا� ��= /Mا� /L&L ا�5;&م ا C� :  

 ا��w&ء    �( Hة        7أ���ة )&���
M! ا����ا���&م �� C��� م ا��< /L&L ء �*&ذ ا�5;&م ا( C� �5اتL 

y���  و  /��0���y=�� >�5}��/ أن >��M! ا���ا����0 ����� =��>��Z   2=�� ا��MLا��4/ ����ول اa.���اف�����

  .3ا��وان ا����Mح إ�& )�<�&ع �راء ا .�اف أو )U�: ����In/ =�] ا�ول


����( ا ������I ا����Q)��� ���0ن ا��
	���� =���&رس ا��G��?( &'+&G��Mص <�>����       = ���M�

>9 أو ا�����ل )&���3�5 ���ول ا��M/      ا��وان )� ��ور �5L وا%ة �C =&ر>z إ>�اع +�	�ك ا�       G�M

وا�0( ���H ، و أ�& )&���35 ��ول ا�M/ �! =�ا90 ��� =��>Z ا��وان �0ن ا��
	��� ���t �'�& أن                    

                                                           
  :  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المرجع5 أنظر المادة -1
 10 ، ص 2005، دار الشروق ، القاهرة ، الطبعة األولى ، " وثائق المحكمة الجنائية الدولية " محمود شريف بسيوني ، . د
  .ئية الدولية من النظام األساسي للمحكمة الجنا123 المادة -2
 . من النظام األساسي للمحكمة121المادة -3
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��5�& =�=	��V ��0/ إ-����! ه��67 ا�و���� او   1=���&رس ا�G��M&ص 9����M< &����0 )'��67 ا�#�>���� �، و ذ���] 

  .2>�=	�'& ا% ��ا.�5'&

         @+�Mا� C	�إذا أ Hأن            ه7ا >�5/ أ� ���	
وان ���QM3�= C\ ا����� H��� 9*M� Z<��= إ��

ء   – ���� ا -�@     –=�&رس ا�GM&+'& )&���35 �'67 ا�#�>��� -��@ ا���w&ء :��&�/ �5�Lات               �( C�� 

                 ��<Mول ا���د��ل ا�5;&م ا B�% /L&L ا�5*&ذ و ه/ )�M0 [X 2ة .�>��� �5��L! ��2'�& -�&دة ا��

 ا�و�/ <Bاء ��& ا- 6�0�M��5��n�Q�&( C و ا �&ن �C أي إ�	&��� ���%2��Gا� ��� &�G?X !'M

  .<�ا"!

  

   !$#Vا� �,Iا�� :           ������ا��;#ون @�� ا=�9' ا������ة و ا���:��� ا�(8#)��� ا��و���� ��! ا���� ��9 

  ا�;�وان

  

      C��� ��<> �?��X C������2ن aا ���(&U�( ����"&5#ا� ����	
���2ن ���C إ���S&ء ا��aآ��&ن ا ����

       HM���. و�/ ، و
��w��&( !Mورة -��&م =��&ون        )  دو���   –<5&"��  ( ا��Bدو<�  أX?&ص ا��&��ن ا�<

  . واC�( \L ا��
	�� و أX?&ص ا��&��ن ا�و�/ �&+� ا��5;�&ت ا�و���

و ��� ا�� !I�C إ�	&��� -��&م =��&ون )��C ا��
	��� و �?Z��M ا��5;��&ت ، ��Lاء آ&��(                 


ةM! ا���ا  �� - /L&L �0ن ا�5;&م ا ، ����	% ��I أو ����	ون ،3%&�Mا� C� B��� @	S( 

و ذ�] �	��'& ا��5;�� ا��&���� و ا�	��ى ، �0 آ&ن ه5&ك ا=*&ق �&م �ى ا��ول ���� أه���� -��&م              


ة و ا��
	�� ا� ��"&5#�C أ<@ آ*&�� .&)�'& ا�و�/ ، و �	&�M'& ا د)�� ،      M! ا���ا  C�( ون&�Mا�

                                                           
 أن منح الدول صالحية رفض التعريف و التهرب من اختصاص المحكمة إنما يعد من قبيل التحفظ علـى اختـصاص أصـيل                       -1

صريحة في المادة   للمحكمة بالنظر بأخطر الجرائم الدولية على اإلطالق و هو ما يتنافى مع النظام األساسي نفسه الذي نص بصورة                   
 . منه على أنه ال يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام األساسي120

  .  من النظام األساسي للمحكمة121 المادة -2
 األمم المتحدة أكبر المنظمات الدولية ، لذا كان لها دور مميز في خروج المحكمة الجنائية الدولية الى النور ابتداء من الدعوة الى                       -3

 ، مرورا بالمشاريع التي أعدتها اللجان التابعة لها من أجل إنشاء المحكمة ، ثم انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي الـذي أسـفر                       إنشائها
عن إقرار نظامها األساسي ، و لم ينتهي دور المنظمة عند هذا الحد ، بل استمر في المراحل الالحقة عند تصديق الدول على النظام                        

 .األساسي
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ة و ا��
	�� ا�5#&"��        M! ا���ا  C�( ون&�Mن ا��	أآ���             و > @	S�( وان ا�و���� �0/ ��ا<'�� ا���

��� ا��#�M\ ا�و�/ H=ر�Q?� ًا�;�.  

ة و ا��
	��� ا�5#&"���                 �
M! ا����ا  C��( ون&��Mا� ��Lرا� V��Qه�7ا ا�� )G�G� [�7( و

  .ا��M&ون اa<�ا"/ و ا��M&ون ا��w&"/: ا�و��� �C �2ل ا��QMق إ�� ���� C�C ا��M&ون و ه�&

  

��� ا�;�وانا��;#ون: ا�L�ع ا=ول ��   ا7��ا)! @�� ا���:�� و ا=9' ا�����ة �! ا��� �9 

  

=�5&ول ا�5;�&م ا �L&L/ و<'�& �'��& ��C أو<�H ا���M&ون اa<�ا"�/ )��C ا��
	��� و ا ���!            

ة ، :��! <��&ء اf=*��&ق ا�M*&و��4/ ا������M�&( /��5&ون )���C ا��
	���� ا�#5&"���� ا�و����� و ا ���!      ��
Mا��


ة �5�wM& )�&ن أو<H ذ��]    Mا��         /�Mت ا�&�������&( ���	
ا���M&ون )�S	 /��G�*= @�B= &�'5و>� ا��

�/ ا���&م �0'�&                       
���9 و <��\ ا د��� ، و آ��7] ا�
�&ل =Bو>� ا���Mل إ<��اءات ا�&�	MLf &'>&M
=

�(��Qت ا��&������&(.  

  


�' ا��;,.9#ت ا�% ا���:�� : أوً�P/ف ا=9' ا�����ة�q �9 ا�(8#)�� ا��و���   

  


ة >��M�Mن )
w- ��&G&"�� ، آ��& أن ��3#2='& %�&>�� �&+�� ،               إن ��m*/ ا �! ا��     M


ة  V>��(1946 ا=*&ق �&م    M! ا���ت ا &�&G% زات و&�M�f&( 9��Mو �'7ا ��0ن ا�5*�&ذ   .  ، و ا��


	���� ، >#��V أن    ��� ��"&wا�������� ا���� &��'��QM= ة ا���7ي -����
M! ا���&+��� )��& �&ت ���إ���� ا�����

ة ، و ه�7ا ��& =5&و�w?<             H�M\ ���ا ��0� �+&��C ا ���      �
M! ا����ا���&م �� C "  �4و&*Mق ا�&�*=fا/ 


ة و ا��
	�� ا�#5&"�� ا�و���      M! ا���ا  C�( �-2��&( /5ون   " ا���&��M�&( ة�
M! ا���ا  '�M= إذ ،

                /�Mا�#��ا"! ا� C� ��<�#( ����Mات ا��5M3� ت و&����� C� H��Q= &�( &ودهB= و أن ��	
�\ ا��

ة و        ه��/ �
��@ ا�5;��� ��0   ��
M! ا�����و��&ت ا y3��� ر&���M�fا C����( 7���y< أن ����� ، ����	
/ ا��



 171

5ات                  . 1ا�V>��( &'+&GM ا���U&ق  M3&ت و ا�����ا����� C�� ZS�	& إذا آ�&ن ا���0/ %&��  C	� و

           ��
5( �w�< أو ، C��(&3أو ا�� C���&�
ة ا��
M! ا���ا  /*m�� C�أو أ ��2L أن >��ض H�nX C�


ة ، أو )23�� =5*�7ه& ، H��0 >#��ز ���
	��� أن =�n��     ��� n(�C أي ����� أو أ��QS ا      Mا�� !� 

–           ��+&� �*G�( ة
M! ا���ا  V�. ���آ��7] إذا .��V   . 2 )&=?�&ذ =�ا)�� %�&>�� �2"���    – )5&ء 

           )�
>'& أو �0/ %�ز='�& أو =�� ���5ات ��دM3�� &ت و�وده& )����B= ة
M! ا���ا  C� ��	
ا��

     &'5� )*Sآ  ) �<�L �*G�V��&> C ا�و��� او ا��5;��� %	����� دو���� أو      �Q�L='& ، و آ&�( -

                  [��= C�� ZS�	ا� ����ر Gا���0 ا�����س &��M�&( ة =���م�
M! ا�����0ن ا  ، ����	% ��I ��;5�

ر دو�� .�ف 0/ ا�5;�&م ا �L&L/ و ��! =��M	C ا ��!             Gات ، �0ذا آ&ن ا��5M3&ت أو ا���ا�����

   �G�� /��0 &��'M�0ا�� ����ة ���C ا�
���Gل �
M����5  ا���ة ز���M0 ن�w��I /�0 ب����Qا�� ZS��	ص ا�

         [�7( ��	

ة =��u ا��M! ا����0ن ا  ، ������ .        ��(��Q&ت ا����ا����� C�� ZS	ا� ��n3� @
و =

          /L&L و�0& ��5;&م ا ��	
ر ا�������&ت او          . )�C ا�و�� ا��Qف ا�����5 و ا��G�� C�	< !�� ��0ذا

         )w0و ر ، /L&L ات دو�� .�0& 0/ ا�5;&م ا5M3!      ا����5'�& ، =���م ا � ZS�	ا� ����ا���ا��0 

              V�3( ، �(��Qات ا��5M3&ت أو ا�����0 ا������= ���
ة )�)2غ ا��
	�� )�n'& ��3( -&درة Mا��

ر ا������&تG� \� �<�3ا� ���  . 3و<�د ا�BMام �9�3 )&�
*&ظ 

  

#ً�$#U :  ا��;,.9#ت '��P/! ا�;#مإ	ف ا=9' ا�����ة�% ا����q �9 ��:��,�    

  

 )��<��V اf=*��&ق ا�M*&و��4/ )�5'��& و )���C ا��
	���� ، )&����M&ون ���\       ��'�M= ة��
M! ا�����ا 


��9 و اf='&م أ�&م ا��
	�� 0/ ا�#�ا"! ا��7آ�رة 0/ ا��&دة         Mا� ��'� ���M< ا��&م ، ا�7ي /�ا��

 >��Bم ���C =�=���&ت او ا=*��&ق     – ��C 5��4'& <�>��� ا����وان   – 5��- &�� H����  V3��% – آ��&  =����

w��M-fاء –&ء ا�>���( ������Mا�� H=&Q���L رس وا<�&='��& و&���< &���5� &����Lf ، ون&���M3'�@ ه��7ا ا���M� 

                                                           
 من النظام األساسي ، أجازت للمحكمة طلب معلومات من األمم المتحدة أو غيرهـا     87 من المادة    6بالذكر أن الفقرة     من الجدير    -1

 من المنظمات 
 . التفاوضي المعني بالعالقة بين المحكمة الحنائية الدولية و األمم المتحدةق من االتفا15 المادة -2
 .القة بين المحكمة الجنائية الدولية و األمم المتحدة  من االتفاق التفاوضي المعني بالع20 المادة -3
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���&تMة          1ا��
M! ا����ا������5      – ، آ��& أن ا  ��o�'ا� �� )&���M&ون ���0&    – ��\ ��ا��&ة -�ا�'�M= 

 >� H3�M�C �����&ت إ ��0&4�C ا�'�o&ت و�0& ��*�- &� !<�M( ا��&م ، و /��ة >��Q( 9��M&ت ا��


����&ت ا���X&( /�Mه& �� 2       H3�*� C��C ا�5;�&م ا  15   /�L&L��C ا���&دة   2Mص ا��G�?( [و ذ�� ،  .


��Gل ���� ه�67 ا�������&ت ا��� ا ���C ا���&م ����!                      �&( V��. H��>�= ا���&م /���� ا�� /{�5<


ة ، %�$ >��م ه7ا ا ��� )&�
&�� ا�V�Q ا��� ا�'���o ا������5 ، أو ���o3ل ���� >����M ه�67                     Mا��

  .��ا��'

                      !<��M( أن =���م �����/ ا���&م ، ة ان =M*�9 ��\ ا����
M! ا����ى ��0ن ا ��أ ��%&� C�و

د ، ه��� ��
����� M<���L'& ، و�}���ض � ���;0&
5ات او ا��������&ت ا����Q)��� إ�����S��( Hط ا��M3ا����

 ، ��	
�C ه67 ا������&ت  <'Bة أ��ى �C أ<'Bة ا�� ZS	< f ط أن�S( ، ة<ا�ML&ء أد�� <


ةأو ��Qف :M! ا���ا��0 ا ��ه& ، دون ��ى ، أو )�   .3&�$ ، 0/ أي ��%�� �C ��ا%@ ا�

  

 !$#Vع ا��Lا�;�وان: ا� �����  ا��;#ون ا�bP#)! @�� ا���:�� و ا=9' ا�����ة �! ا��� �9 

  

� 9�<�. C�t��# ا ��H��&0 ، C و           C	< !� و���)&�� !I�C أن إ�S&ء ا��
	�� ا�#5&"�� ا�

��0 ��P5 ا�G�M&+&ت وا���L و                      ) |{w�C ا�ول ا    ، C�� ا t��#� /�0 �<�w�3 دا"��� ا�����?�

        ���	
ة ا�����ة ، و ��3&
�>] ا�M( 9��M= ، ��	
ًا Q� /0&ق ا���@ ا���M� /"&w] ا��> ��'�

م اML#&)� ا�ول ���Q&ت ا��
	�� ، آ�& أن ه5&ك �
&وfت ��)| <�>��� ا���وان               � ��&% /0– 

      �( &'*<��= !M< !� /Mوان            –ا� )'7ا ا��#� ، t�C �2ل <��H ا�#'� ا�M/ =���ر و<��د %&��� ا���

 H�� C�.  

  

                                                           
 . من النظام األساسي للمحكمة الحنائية الدولية54 المادة -1
يقوم الدعي العام بتحليل جدي المعلومـات       «:  من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه        15 من الماد    2 تنص القفرة    -2

 » ، التماس معلومات إضافية من الدول ، أو أجهزة األمم المتحدة  المالقاة ، و يجوز لهذا الغرض
 . من االتفاق التفاوضي المعني بالعالقة بين المحكمة و األمم المتحدة18 المادة -3
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�} ا��	.ى �9 9(,� ا=�9  : أوً��/  

  

�013 أآ ا�5;&م ا L&L/ 0/ ا���&دة                       [�<�
M( C�� ا t��#�� ��%�52%�� ا����+ ���� 

��ى ، و ه/
�>] ا�M( �GM?اد6 ��#'&ت ا���= 5���ة ،   ا�

  اa.�اف إ%ى ا�ول -أ

   �#�t ا �C -ب

�/ ا��&م-ج   ا��

�/ ا���&م أي     م t�#��0 ا �C أن >
�@ إ�� ا���= &� ���و �0'�& أن   " %&��� " و )5&ء ��<

 ار=	��(              �- ���	
�5�& >���ر �#��t    . <�>�� أو أآ �U�C ا�#�ا"! ا�ا��� 0/ ا�GM&ص ا���و 

             �
M! ا����ا���&م �� C��� ��0ن ا ، ���&
���� ا�*��ر   –ة >
��@  ا �C إ%&��� =��] ا� –   t��#� ار��- 

     ��Gن و:���� ا���	= /Mى ا���ات و ا���اد ا 5M3��&( &��*S� ، ا��&م /�ا �C ا�?Q/ إ�� ا��

            ���	
�'& ا����= /�M&ت ا���ا���&م ا����� C�� 9 ا<�. C�)��ار �#�t ا �C ، و )&���&)@ =
&ل 

t�#1إ�� ا��.  

      G*ا� C� t�#ه& ا���M3< ��&%a2%�� اG0   67�?M< &��( 9��Mق ، و ا��&Uا��� C� \(&3ا� @

                       &�'��
< /�Mت ا�f&�
وان ، و ه�67 ا��� ا���3! و اa��2ل )�H و و-��ع <�C ا ��&ل 0/ %&�� ='

اد             ��#�t ا �C إ�� ا��
	�� V�QM= f ��ا��0 ا�ول ،  ن أ�w&ء ا��#�5 ا�C<7 أ�0�Xا ��� إ

            /
�QG�� C��( �0-��ا /�L&L وع ا�5;�&م ا�S� "fص ا&G�M� " و " ��<fأن ا و���   " ا�� $��
(

>?w\ ���ا ��0�C .�ف دو�� اa-��! أو ا� ��35#�2U ، أ�& ا�U&��� �0	�ن )�#�د ا��w&م ا�و���       

/L&L 2ا�� ا�5;&م ا .  

                                                           
� ا�! ���� ا���     ا�! ���� ا���    ���� ����م إ��� �����         ���� ����م إ��� �����         ،  ) " دراسة مقارنـة  (عالقات المحكمة الجنائية الدولية   " براء منذر كمال عبد اللطيف،      .  د -1"#�"# 

  ا�3ي �/��1 �%0/� ا�.-�,� ا�!� ��وا*�( )' &%�$ �!وا*�( )' &%�$ �!�4�  .15 ، ص 12/07/2007 ا��10، 4�  ا�3ي �/��1 �%0/� ا�.-�,� ا�!� �
مذكرة  ماجستير في القانون العام ، كلية الحقوق ،          " إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة         "  محمد فادي ،     -2

  .19 ، ص 2005جامعة سعد دحلب بالبليدة ، 
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   ��	
��ى ا������M )#�>�� ا��وان أ�&م ا�� –و )�7] )��	&ن �#�t ا �C ان >
�ك ا�

�� Z<��= إ�� @+�Mا� !M< &�5�  . ا5ML&دًا إ�� ا�*G@ ا� \(&3�C ا���U&ق–�وان 

         !�� ��� ��M% &� دو�� &<&�4 ر ��	
��ى أ�&م ا��و > \�QM3�t�# ا �C أن >
�ك ا�

=	C ه67 ا�و�� .�ف 0/ ا�5;&م ا L&L/ ه7ا �& أ:&ر <fً �0'�ً& و m'�ر C��<�0 �0>9 >�ى أن 

 /���&- ��M�< ا .�اف ��I ول��ى 4 ا�
�ك ا�=t	ى ا���< /�&Uو ا�*�>9 ا�.  

 �#�t ا �f�� C>� ا��
	�� ا�� ا�ول ��I اa.�اف �0'�&              <ا�*�>9 ا ول >�ى أن =�

       C�� ا t�#� ا�7ي >?�ل ، �'> C� ق&Uا��� C� \(&3ا� @G*5&دا إ�� ا�MLو ذ�] ا ، &����&- ��M�<

 ���ة ���
	�� ا�#5&"�� ا�و��� ،  �Iاض ا�
*&ظ <> �+�0 PM*( \� ، Cو���ا��3! و ا �C ا�

���M&ر ا��Q5&ق ا��ا \�L��C ا��2G%�&ت ا� &�'( \�M�M< /�M�t��# ا ��C �0/ ا���M&ر                           fا C��( 7� ا

 ���C ا�����U&ق ا���M/ =#���@ 103���3&ر ا�����@ )��<��V ا�*��G@ ا���3&)\ ، و ���C <'��� أ����ى ا����&دة 

              �� @�M
=��� أ���� ��C ا�5;�&م       ا�BMا�&ت ا�ول )��<V ا���U&ق �0ق آ@ ا�BMام ، و )�7] ا����U&ق >

��	
��� /L&L 1ا.   

 �#�t ا �f�� C>� ا��
	�� ه� أ�� ��I -&���/ ، و              <)��5& >�ى ا�*�>9 اq�� أن =�

ذ�]  ن ا��
	��� ا�#5&"��� ا�و���� آ��&ن ���M3@ و �;&�'�&              . 2>�ا6 ا���` ��S� &�0&5وط ا��3&دة      

 f [�7��( ة ، و��
M! ا�����ق ا &��U�� C��� ءB��> t���� /��L&L ا ���<fو ��<�= C��� ا t���#� \�QM3��< 

             /�0 H���M

	�� ا�#5&"�� ا�و���� ا��7ي >#�V أن >��� /L&L وز ا�5;&م ا&#M< [�7( H�  ��	
ا��

إ%&�HM  ي د��ى ا�� ا��
	�� ، و )&� /�&M�t�# ا �V#< C أن >
�Mم ا����د ا��اردة 0/ ا��&دة 

  .3)-��د �C %�$ ا����4ع و -��د �C %�$ ا X?&ص ( 13

ًا                   �<���ى �C ه����L&�L �o و ه�/ �#��t ا ��C ا��و�/ ، أ:�&ر 
�ك ا�= 9% P5� إن

ة ا ��>	���� ، و ��'��& ا���ول ��L&"� ا���ول     ��
Mت ا��&��<fأن ا�� ����دات ، و %������ ا &���M�fا C���

ا ���ى ا ���w&ء ا���ا"�� /��0 C�t���# ا ���C ، و %&و���( <&ه��ة �7��5 )��ء ا�����&د ���y=�� رو���&  

                                                           
1-luigi condorelli and santiago villalpando, " canthe security council esctend the ICC's jurisdiction", 

the Rome statute of the international criminal court: A commentary, volume1, OXFORD,2005, unirsity 
press, PP75,76   

 .20 محمد فادي ، مرجع سابق ، ص -2
3- luigi condorelli and santiago villalpando, op cit , pp 577, 578 
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   ، /L&���(��� �4&ن %9 اfد�&ء ا��و�/ أ��&م ا��
	���  /�0�t��# ا �����I ، H3�*� C أن                 ا�

��-��Z ه��67 ا���ول ���! >	�� C�S��( &���(&QM	@ آ&���@ ، 0
���$ ���L( 3����0& و ا���C�G و )�>Q&����& و   

رو�L& إ�� �yازرة اf=#&6 ا��&"@ )#�@ ا�GM&+&ت ا��#�t ��7] ا�}��ض )�&��Mازن ��\ ا��ول         

�/ ا�      ة ا ��>	��� إ���               ا��� ��5�C <'� ، و ا���
Mت ا��&�<fا�� )��L ى ، و���أ ��'> C�� م&��

��ى
�>] ا�= C� 6  .1ا���M( ���&Q	�C ا��#�t و%

  

#ً�$#U : ��:ت ا���#A,I� م ا�2(#@� ا��ول�	 ��#  دور 9(,� ا=�9 �! 

  


	����  87إن ا�*����=�C ا�?&����3 و ا��� ��(&3���C ا����&دة     ��� /��L&L ا�5;��&م ا C��� 2 ���0ن ، 


	�� أن   ���             &�'���ة ا���G�5ص ��� أي دو�� ��I .�ف 0/ ذ��] ا�5;�&م ، إ��� =��>! ا���3&=

   H5� \L&M0/ ا��&ب ا�–     ��"&wة ا�������� أ�L&س =�=��V    – و ا����M�&( 9��M&ون ا��و�/ و ا���3& 

              ���� V�L&5� س&�Lأي أ �����0/ %&��� ا��5M&ع دو��� ���I      . �&ص أو ا=*&ق ��\ ه�67 ا�و��� ، أو 

/L&L ز .�ف 0/ ا�5;&م ا�#< ، ��	
�C ا��M&ون )?�Gص ا���Q&ت ا����� �C .�ف ا�� ، 

��ى إ�� ا��
	��� أ��&       
	�� ان =? [�7( �Q�t�# ا �C إذا آ&ن ه� ا�7ي أ%&ل ���4ع ا����

                      ، ���	
م ا�UM&ل دو��� .��ف �0/ ا�5;�&م ا ���Q� ، /�L&L&ت ا���M&ون ����� ��C ا��� ��&% /0

      ، /L&L \ ا�5;&م ا�5&�0 M< ���0ن    وه� أ ، &'=&Q�L و &'*"&m�� ��	
 و >
�ل دون ��&ر�L ا��


	�� أن =M?7 -�ارًا )'7ا ا����5 ، و�'& أن =
�@ ا����n3 إ�� <���� ا�ول ا .�اف ، أو إ�� ���

 ��	
  .�#�t ا �C إذا آ&ن ه� +&%V -�ار اa%&�� إ�� ا��

                                                           
 .  17 – 16براء منذر كمال عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص .  د -1
 للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظـام            -5«:  من النظام األساسي على أنه     87 من المادة    7 و   5 تنص الفقرتين    -2

لمنصوص عليها في هذا الباب ، على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة ، و على أي أساس                    األساسي إلى تقديم المساعدة ا    
  مناسب آخر 

وفي حالة امتناع دولة غير طرف في النظام األساسي ، عقد ترتيب خاص أو اتفاقا مع المحكمـة ، و علـى التعـاون بخـصوص                        
 يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول األطراف أو مجلس األمن إذا             الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل ،         

  . كان مجلس األمن قد أحال المسالة الى المحكمة
 وفي حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب التعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى و أحكام هـذا النظـام األساسـي ، و يحـول دون                    -

وجب هذا النظام ، يجوز للمحكمة ان تتخذ قرارا بهذا المعنى و لن تحيل المسالة الى جمعية                 ممارسة المحكمة وظائفها و سلطاتها بم     
 »الدول األطراف أو إلى المجلس ، إذا كان المجلس قد أحال المسالة الى المحكمة
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��M&ون ا�����Qب، أو أن =
��@     �0ذا -�رت ا��
	�� أن =�� u�t�# ا �&( ، C�5M&ع دو�� �& �C ا            

      C� ا t�#� إ�� ��n3ا %�ال    –ه67 ا�� V3% –  ���	
5"L�< 7@ �3#@ ا��
	�� -�ار ا��� و

             ، ��wت ا���&�������&( &ً��*S�� ، ة�
M! ا����ا���&م �� C��� 9 ا�<�. C�� C�� ا t��#� ه7ا ا��

     &ً�L&5� 6اء ا�7ي >�ا�>aا=?&ذ ا t�#ا�� ���M� .�#ا�� u��< !: C�ا���&م   و C��� 9 ا<�. C� ، t

   .1ا��
	�� ا�#5&"�� )�& ا=? 67�C إ<�اءات m /0@ =�] ا�;�وف

 ه� أن ا��
	��� =�t��#�( C��M3 ا ��C ،       – آ�& =�م    –وو<H ا��M&ون 0/ ه67 ا��Gرة        

             C�� ول ا .��اف أو)�& � H�Q�L C&ت ، ��w&ن اML#&)� ا�ول ���Q&='& ، و �Lاء آ&�( �C ا�

>� <Bاءات دو��� ا�ول ��I ا  Mو�� ا���.�اف ، و ه5& >	�ن ��#�t ا �C أن >*�ض ��� ا�

��	
�'& ���ارات ا��&�Gن ا�&�w�.  

  

#ًV�#U :  وان�	 ��#�� و�.د �P/ !� �9=ا �  دور 9(,

  

<�>�� ا��وان �C ا�#�ا"! ا�?��Qة ��� ا��#�M\ ا�و�/ ، ��7] =! إدرا<'& �0/ ا�5;�&م               

 ����	
��� /��L&L ا .���(    !M��< ���M% ����<�#ص ه��67 ا��G��?( ����5< C��� ����	
& أن ا�G��M&ص ا��

              !�= ا��M+@ إ�� =��>Z �'& ، و %�$ �! >�M! ا��M+�@ إ��� ه�7ا ا� /�0 Z�<��M��y=�� رو��& ، ��0


���w>  " إ�&.�� ه�67 ا��'��� ب    Mا�#5&"���   �ا��#��5 ا� ���	
���  "     C��� &وره�( C	�M�= !�� /�Mو ا� ،

M3�> /0 6'& ا��&�Xة ، و >�و        <
ان ا��M+@ ا�� ا=*&ق )nSن =��>�Z <�>��� ا���وان ، أ���        =

V<ا��� @��M30/ ا�� C	�� ��I2  . ( 0/ أول�'& ، -&�'&�اف �.aان =��( <���� دول ا و )�

 ، %�$ آ&ن ه5&ك :2:� 3ا<�M&ع �'& ، )��S&ء  9<�0���M�&( /5+@ إ�� =��>Z إ�� ه67 ا�#�>��

    C�� ����#� &'5� إf ان ا�?�2ف %��ل ه�67 ا�#�>��� 9���M< f      .  ا��ول  =��>*&ت =��5 آ@ وا%

 ا�#'�� ا��M/ =���ر                     �<
)��M>*'& و�G5< @( ، V3%ف إ�� ���n3 أ���ى أآ��U أه���� ، و ه�/ =

                                                           
 .  27 – 26براء منذر كمال عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص .  د-1
 . 26 نفس المرجع ، ص -2
 8الصادر بتاريخ ) ICC-ASP1/RES1( دول اإلطراف في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية رقم  قرار جمعية ال-3

  .2002أيلول 
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وان ، و ه� �Xط أL&L/ �	/ =��&رس ا��
	��� ا�G�M&+'& �0/ ا�5;�� �0/ ه�67                      �و<�د %&�� 

ة ا ��>	���� و   �&+��� ا–0&���ول دا"���� ا���� /��0 �<�w�t���# ا ���C   . ا�#�>������
Mت ا��&��<f��

 &����&Q<�(–    C��� 6ُ����5&+���6 ، و  ��<

( ����ارًا )��nن ا�5#��&ح Z��<��= /��0 ا����وان و =G��0أ 

���� ا��2G%�&ت و Q��L&ت                &���Q� �:y�< f أن V�#< ، ���	
ا�#�ا"! ا�ا��� 0/ ا�G�M&ص ا��

 �#��t ا ��   C�t�# ا �C ا����ر )��<V ا�*G@ ا�� \(&3��C ا����U&ق ، و ا��M/ )��<�'�& >5*��د       

ي       Mف ا����. <
وان و =�
&د . ��M(1>� و<�د %&�� =fدول ا HM%�M-ا�7ي ا Z<��Mآ�& ان ا�

                  ����ا ورو)/ �'�67 ا�#�>��� ��! >���Mض إ��� ه�67 ا�����n3 ا��'��� ، و ه	�7ا ��M�= !�� &�'��0ض 

           ���
�fم ا��� ���C ا���ول ، و�5'��& دول ��<م ، إf أن ه��7ا ا����أي رHMw��0 ا�����Mز و ا����أي ا��&

        P�L إذا fي إMآ�� ا���&
� /0 &'=&�%2+ �X&�= f ��	
ا��#���� ا���)�� ،  ��L H#�@ ا��

    [�7( C� ا t�#� .                ̀ ( )�& أن ا�ول ا�?��3 دا"�� ا�� /�0 �<�w�t��# ا ��C =���] %�9 ا���5

�M�*ا� (        �S�� �30	�ن )��	&ن أي �5'& �0ض إراد=H )'7ا ا�?�Gص ، �0ذا ا=*�( ا��ول ا ر)��� 

وان ، إf أن أ% ا�ول دا"���             � ��<�> @	S= H������ أن ا�
&�� ا����و�4  C� ا t�#� /0

ام                   ?M�Lا C�� ���	
ا�H >��5/ ا�
������ دون إ�	&���� ا��?ML�0ن ا �M�*9 ا�% )�?MLا �<�wا��

                   ��"&�M�fا��� اا��� ا���G�M5 ، أو ا���5"��5L 7د إ��� �� +2%�&='& =#&6 ا�
&�� ا����و�4 ، و 

 �&+�� إذا =���9   –ا� /M��nX C'& إ20ت )�` ��=	�/ <�>�� ا��وان �C ا��3&ء�� و ا���&-���   

  �<�wول دا"���� ا���� وه��� ا=#��&��5M< 6&�0 و ا ه��اف ا� /��M���C أ<�'��& أ���oS(   –ا ���� )��&>��& ا���

��	
   .2ا��

                                                           
 . 27 – 26براء منذر كمال عبد اللطيف ، مرجع سابق ، ص .  د-1
بشان جريمة العدوان لـسبب   كما أن هذا األمر من شأنه أن يطرح إشكالية عملية، مقتضاها أنه إذا اخفق مجلس في إصدار قرار      -2

  :أو ألخر، فكيف يتم حل هذه المشكلة؟ و تقدمت المجموعة األخيرة من الدول بثالثة مقترحات بهذا الخصوص 
 بنـاء علـى طلـب الواليـات     1950 العودة الى قرار االتحاد من أجل السالم الذي صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام      -أ

ك، و الذي يمنح الجمعية العامة لألمم المتحدة حق الحلول محل مجلس األمن ، إذا لم يـتمكن مـن التـصدي                      المتحدة األمريكية أنذل  
لمسؤولياته بسبب استخدام احد أعضائه الدائمين حق النقض ، إال إن هذا المقترح الذي تقدمت به سوريا ، رفض بحجة أن الظروف                      

  .ذلك القرارالدولية الراهنة تختلف عن الظروف التي اتخذ فيها 
 ان يحال الموضوع الى المحكمة الجنائية لتمارس دورها ، دون إذن أو تفويض من المجلس ، و بذلك تعكس اآلية، فـال يعلـق       -ب

و قد رفض هذا  االقتراح من الدول دائمة العـضوية فـي مجلـس          . اختصاص المحكمة القضائي على قرار سياسي لمجلس األمن         
مة ال تملك اختصاص النظر في جريمة العدوان ، ومن ثم محاكمة مرتكبيها إال بعد أن يعتمـد مجلـس       األمن ، التي أكدت ان المحك     

  .األمن قرارا بوقوع جريمة العدوان ، وهو شرط ال بد منه إلثارة المسؤولية الجنائية أمام هذه المحكمة
مجلس األمن إلصدار رأي استشاري بوقوع جريمة        إحالة الموضوع الى محكمة العدل الدولية بناء على طلب الجمعية العامة أو              -ج

وهو رأي لم يتوصل الى اتفاق بشأنه بسبب موقف الـدول دائمـة      . العدوان ، و من ثم إحالة الموضوع الى المحكمة الجنائية الدولية          
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وB< fال ا����4ع %�M اqن �
�ر ��&ش 0/ أرو-� <���� دول ا .�اف ا�M/ أ�nSت     

م ا����3&واة �	&���0 ا���ول        �0��- ����� HM<�w�������@ ���&ص >����5 )'��67 ا�#�>���� ، و =	���ن  9��<


ة و  �w&ء ا��آ&fت ا���GG?M و ���آ&�� ا�و��� ��Q&-� ا�7ر>� ، و M! ا���ء 0/ ا &w�ا 

ذ�] )'�ف +��& �I���M%�&ت ���4\ أ%	�&م ������� =9���M )'�67 ا�#�>��� ، >�	�C أن =�رج �0/                    

 /��L&L ا�5;��&م ا.   C��� ة��
M! ا�����ء ��0/ ا &w���>��& ���0ن P3��0 ا��#��&ل �#����\ ا���ول ا ���M( و 

 /L&L ول ا .�اف 0/ ا�5;&م ا�&( �<�wا�� �G% م�ا�MXfاك 0/ ��w>� ه7ا ا�*�>9 ، و 

              /�L&L ا�5;�&م ا &�'��� ��� /�Mا�#��ا"! ا� ��Q�أ ، ه� ا=#&6 �
��د إذ أن <�>��� ا���وان =��

     �Qن ا��	= <�ا"! ا�
�ب ، اa)&دة ا�#�&����  ( >9 ا���' fر=	&ب <�ا"! أ��ى      ���
	�� ، و -

  ���&3�aا ، و )&�M&�/ 0'/ ='! ا�ول <���ً& ، ا .�اف �5'& 0/ ا�5;�&م ا �L&L/   ) ، ا�#�ا"! 4

 ��Lاء      �% �������@ ه�7ا ا�*�>�V����L 9 دورًا          . و ���I ا .��اف  C�� `?�M�< &�� آ��7] ��0ن


	��� ، و -� >�yدي إ��� ا��3
&ب )��`         %&�Lً& 0/ ا��w&م دول أ��ى إ�  ��� /�L&L ا�5;�&م ا �

            /L&�3ا�  &'��Q5� 9 و*M= f �"&M5إذا آ&�( =�] ا� ، H5� �0+��     . ا .�اف H���0 ى��أ ��%&� C�

ول ا���)���� ���� ����'�–  /��L&L 3( .���0& ��0/ ا�5;��&م ا���� &��'��Iت و – إذ أن أ&��%�Mح ا������Q� 

  .1ا�0&ع �nS( &'5ن ه67 ا�#�>��

   ��� أي %&ل H��0 إذا �& ��� ه7ا ا�*�>�9 إ��� =��5/ رأي ا��ول دا"��� ا����w>� �0/        و 

         &�'�

�&ز و ا�ول ا���)�� آ&�( �0/ ��fم ا��#�t ا �H��0 ، C ذ�] y�Lآ أن ه�ا<t دول 

، )���M% H���n ���� =��! ا��M+��@ إ���� =��>��Z �#�>���� ا����وان ، ���0ن ا�	 ����U�C��� &��'5 >����ض أ���&م    

  �L	�ن S< &ً*�L'� 0/ و<H ا��
	�� إذا �& =��9 ) ا�*��M( و��� ، 0
9 ا��5`ا��
	�� ا�#5&"�� ا�

                @U���L C��% /�0 ، !'(&ه! �0/ رآ� C� أو ، C� ا t�#� /0 �<�wول دا"�� ا��ا �� )��&>& ا�

ا��� دو����           � @m /0 ، ��	
���� ا�� (      Z��w������S (ر�&>& ا�ول ا ��ى أ�&م ا�� f9 إ��Q= f

  |�0 .    ����ة إ��� ا�3��M] )��-*'�& �0/          ��7] ��0ن دول 
��&ز و �#����� ا��ول ا���)��� ���fم ا

�S-&5&ت ا�*�>9 ا���5/ )#�>�� ا��وان ، و أن w�?= f\ �0/ ا�H�M%�. &��� ��<&'5 ا��ول دا"���                

ا�� /0 �<�w�t�# ا �C ،  ن ذ�] �H�nX C ه�م ��&  )��L��C أ<�� /�0 H��y=�� رو��& و �0/                

                                                                                                                                                                      

 – 27 ، ص    براء منذر كمال عبد اللطيف ، مرجـع سـابق         . د.// العضوية  الراغبة في حصر تلك الصالحية بمجلس األمن وحده         
28   .  

 . 29 – 28 نفس المرجع ، -1
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��w>� ، ا�7ي     Mأرو-� ا��#�5 ا�  �����M� ص�G� ص�G?( تf5&زMا� C� <�( ا��- H�>أ C�

  .)�3&"@ أ��ى

  

ة =���M] ا�	 ���U��C ا���q&ت                 �
M! ا����5;��� ا �ا����ل أن  C�	�< @G�*م ه7ا ا�&M� /0 و

م )������   QG��= ت&����qأن <����\ ه��67 ا fو����� ، إ��p ا�*�&���� ���ا<'��� ا����وان ����� ا���3&%� ا�

 ��C إ��&دة               ا�7ي  =��M	H ا�ول      ا
	��اض�(f [�7� ، C� ا t�#� /0 �<�wا"�� ا��ا�?��3 ا�

ا�5;� 0/ ه7ا ا�
�M= �M% 9	C ا�� ��;5�V�� C دوره& ا�7ي أ��nSت ��C أ<��H ، و ه�� ا�
*�&ظ                 

Cو������ ا��3! و ا �C ا�    .  
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����א���:� �


ة         M! ا���5;�� ا �2ل  =���! دور � C� م&M?7�5     و0/ ا��وان  0/ ا�
 ��C <�>��� ا���


ة - ���( دور �'! 0/ ��ا<'� ا��وان 0/ )�` ا %�&ن ،               M! ا���5;�� ا �أن  #� ،&'=nS�

)��5& 0/ أ%�&ن أ��ي �#Bت �C ا���&م )�ا<�'& 0/ ��ا<'� ا��وان ، و �	C إذا واز�& إ�*&-&ت 

ة )#5&%&='����
M! ا�����ة &ا ��
M! ا�����*&-��&ت ا �أن أ ��#�   C��� ����U	( ���Uوان أآ��0/ ��ا<'��� ا����

                ���� �Q�3�= /�Mى ا����	ول ا��#&%&='& ، و ذ�]  ن ��&دة ��=�< C	�V <�>��� ا���وان ه�/ ا��

��� و<H ا�?�Gص ا�H�0 &'� /M %9 ا���5` �
�&>�� �*�3'& و ا��ول                    C� ا t�#� ���ا �! و

وا��� �ور أي -�ار >>C �& ار=	� HM�C أ��&ل + C� &'� ��(&Mا�.  

     C��� ��
ة ��0/ ا���
M! ا�����ا  &��'M��% /��M��55& ان ���7آ� ����0& >���/ )���` ا�5#&%��&ت ا�	و >�

 �*'���م ا����وان )��� أن آ��&ن   : <�>���� ا����وان ��<

���$ أن ا��5;���� �����( دورًا �'ّ���ً& ��0/ =(

 ���C ا ���0&ل ا���&%���، أو ا��#����� و���0&      ��<ا�2ً، و �S��M&)'ً& ���\ ا����M� و ،&ًw���&I P�QGا����

 ا��& ��@ fر=	�&ب            ���ا�Mول و ا �;��� �'�7ا ا�}���ض و ا� �C ا��<��ن ا�و�/ ، و إL&ءة ا��

 �C <�ا"! ا��وان<Bا�� .  

ة           �
M! ا����5;��� ا � ����و دار . و�'67 ا �L&ب .�%( �Z<��= ��n3 ا���وان )���ة 

ل آ��� %�ل =��>Z ا��وان �Lاء �C %�$ �4ورة ا� Z<��M�C <'� ، %�$ ذه�( )�`        >

qى و<'��                      ا���أ ��o0 )�4ر&�وان ، ���0& ���� Z�<��= إ��� @�+�Mأه��� ا� ��� راء إ�� ا�nMآ�

                 Z�<��= ا��� @�+�Mأن ا� C�� 7رة�
ا�5;� ا� ��(&3�yآ�ة ���� ا�
&<�� �Z�<��M ا���وان )�@ و �

��� �3&ر ا��2-&ت ا�و���  ����L رة�G( رة و�Q?و �:&ر )&�}� ا� �"&M� H� ن�	�L وانأو . ���

>                      Z�<��M� C�C %�$ آ  �<yا�� C��( ���� 2ف��ل و �*�� ا� Z<��M�C <'�� أ���ى ، ��0 :�&ر <�

ا��وان ، %�ل آ�*�� ا��M+@ إ�� �U@ ه�7ا ا� Z�<��M��C��( & ا�Z�<��M ا���&م ، و ا�
��Gي ، و                   

|�M?اره�&                . ا���- V�>��( ة�
M! ا������ ���ا�#����� ا��& )��ا��G&در ��&م     ) 3314(إ��� أن =�

وان ، و >���M ه7ا ا���ار �3&ه�� <�ه�>� 0/ د�! ا�5;&م ا���&���/   و ��0( <�>�� ا�� 1974

ام ا����ة �0/ ا��2-�&ت ا�و���� ، و إن آ�&ن ا����ار -� أ:�&ر                   ?M�Lا !<��#= ����ا�و�/ ا�7ي >��@ 

���M&ر أن -��ار                &( ��L&�3ا د)��� و ا�� H�M��- و �:�&ر6 و H�Mل %��ل أه��ا�	 ��U�C ا�?2ف و ا�#�

��2ً ر   �< Z<��Mا�          C�� ل&�M
ي ا���M0'& ا��"��3/ )��5\ ا���ة ه��
M! ا����9 ا ��
= /	� &ً�3�"
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اML}2ل أو<H ا���Gر أو ا���M&س ا ��7ار ا��&������ �	�/ > @G�5M�� C��y3و��� ار=	�&ب أ���&ل                     

Z<��Mه7ا ا� @U� ب&�I /0 &'�2{MLا C	ا��� C� آ&ن /Mوان ا�  .ا��

ا-�\ ��C آ�ر>�& ا���S&��� و ا��C�G ا������S       آ�& ���( ا��5;�� دورًا �'�ً& 0/ ا��وان ا��         

            �

ة دورًا �'�ً& �0/ ��ا<'�� ا���وان و ا�M! ا���آ&ن ��5;�� ا  $�
��� آ�ر>& ا��5#)�� ، )

���� ���G و�0/                      /�:2Uوان ا��C �:&ر6 ، آ�& ���( ا��5;�� دورًا أ�L&Lً& و fً&�0 �0/ إ�'�&ء ا���

Laو ا�*����3 و ا ���&Q<ب ا���ات ا���&
  .��ا"���� �C ا را4/ ا���G>ا�3

         C��� �����&�ة �����وان ا���ا-��/ ����� ا�	�>��( )ر<��� ��
M! ا�����&�#��� ا ��آ���& ا=���3( 

         t�#� &ا=?7ه /Mا� �Q(ا�Mا)�� ا��M&م و ا�	د و =�5ع ا %�= V�3( *&ءة 0/ ا داء	و ا� ��ا��3

��0 =�! ا�C��( 9��0�M      . >( ا �C ، ا �� ا�7ي أدى إ�� �#&ح ا��5;�� 0/ إ�'&ء BIو ا���اق ��	�           


��$ =?�Q(      ا���#ع ا�X�	! ا�(�#	!    و ��&ر�L %9        $&#م ا=�9 ا�(�#	!  ( /���� @	�X /0 

       9��Q= )4�M����� ا�5
�� ا��7ي ورد      " �;&م ا ��C ا�#��&�/    " ا��5;�� ا����� اa<�ا"�� ا�M/ ا

و ا ��C ا��و���C و   0/ ا���U&ق )nSن =	�>C و -�&دة ا���ات ا�= /M	�Z )�'�� ا�
*&ظ ��� ا���3!      

ت إ�� -�ات )�` ا�ول )2G%�� ا����@ ���� =5*��7 -��ارات             '�إ�&د='�& إ�� �n( ، &�'(&Gن 

C� ا t�#�1.  

                     C�w�= ، H�� &'M<�3�= ب���L>( و أ�	ا� ���
ة 0/ ا��وان ا���ا-/ M! ا���إن دور ا 

رة ا��5;���� ����� =���Q>� ا���7ا=/ ، و إ3��0&ح ا��   ��- �����#��&ل أ���&م إ%��اث  ����Xyات ه&���� دا���� 

     \��� 9��*M= رة�G��( وانرة ����� ��ا<'��� ا������- ���Uأآ ���o�'ا� )
=}����ات ه�	����� ، )
���$ أ+���

$<
  .ا�
�&"9 ا��M}��ة 0/ �&��5& ا�

 ��C <��ا"! ا���وان ،                         �<ة �0/ ��ا<'�� ا���
M! ا����5;��� ا � )�S0 @(&0/ ا��� C	و�

ة و-���( ا�	 ����U���C ا�        ��
M! ا�����ض %���&ة ا ����
���وب و ا�B5ا���&ت ا�و�����    �����0 .���ل و 

ة ���C ا=?��&ذ إ<���اءات إ�'&"'��& )}���� =���]    ��
M! ا�����ا  C	�M��= !��� ، /وا����� )&���Q&)\ ا������Qا��

          V
�L إ.2ق ا�5&ر ، و Z-�( ��nآ ، �M-yا)�� ا��Mود ا�اa<�اءات ا��&+�ة ا�M= !� /M#&وز %

  �
���L ل ا&��L��5\ إر�و . ا�����ات ، و ت ����Sات  و ����� ا���� !I���C أن ا���3&%� ا�'��X ��- �����

��4 ا������Q5 ا���)����      �����'Gوا����� ا���ا�
���وب ا��وا����� ، إf أ����< H	��C ا=?��&ذ ا�
���وب ا��
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ة ،               �
M! ا�����5 ���ت ا &Q�3�5 �0&��� ا�<&��� @�% \Lوnة ، و آ��M3� ة و)�+*'& %�)ً& وا%

 &'�nS( درة&Gر .���� -�ارا='& ا�&�M�f و.  


��@ ��X] )	��@       إن ا���G*� ا��وا����� ا��   � )3���� �����'G>� ا����	&ت ا����3�������� ����2ز

     ���*�M?ر6 ا�����Q= @��%ا�� �����ا�����&>�t ا��&������� و ا3���a&��� ا��Gّ��% /��M'& ا��#���M\ ا���و�/ ، 

             ��(�
د أز��&ن      . M0;'� ه67 ا�G*� )	@ و�4ح �C أV��&L و أهاف =�] ا�����&ت ا���= !I��0

      fإ ، �����'G>� ا��	2ت ا��3�
�&��ً& ����Bًا ، و ه�0ً& دا"��ً&               و أX	&ل ا� 2ً	�X &�'� أ�'& ا=?�7ت 

  .>�M?� 0/ ا��M&د وL&"@ اa)&دة ا�#�&��� و ا�L�M\ ا��I /���-a ا��
ود

ة ���C =3���3@ و-��&"\ %��&fت ا����وان         �M3ا���� @"f)&��4a&�0 إ���� ه��67 اq:��&ر =����S ا���

     �G
5= �<�	3�ة �&- H=nS� 75� &ن آ&ن�	إن ه7ا ا� ، /���'Gاد     ا���a�0/ ا ���L&L ا &�'M�'� 

ة وا��L ا�Q5&ق �0/ آ�@ ���Sة �5�Lات =��>��ً& ، ر�I! أن ه�67                    <وا��� <�دا"�& �Xa&ل %�ب 

0
V3 ، )@ إ�'& ='�د �0/ آ�@ ���ة          H��&	( /(د ا��<�د ا���'= f �����'Gوا��� ا�ا�
�وب ا��

 HM��( /��&ا��3! ا�� .�

ة إزاء ه67 ا�M! ا���؟�0&ذا ��0( ا ���&MMوا��� ا��  وب ا��

       @G��*ق ، و ه��� ا�&��Uا��� C��� \(&3ا��� @G��*9 ا�����Q= /��0 |��- ���	*= !��� ة��
M! ا�����إن ا 

ة )�+�ار -��ارات             �
M! ا����ا  )�*Mاآ ��� %&fت ا��وان ، �0 &ً��ا��9�Q5 إ<�ا"�ً& و ���4

��� ا -@ ،                H*-وان ، أو وورI! أن ا�
�وب �M	�رة �� t��nX C'& ا���@ ��� إزا�� �:&ر ا��

ة ،          �
M! ا����ة ا &��% C�� &ً��3� ��<�. ة�M0 /ن ، و ه�- ZG� C� �U2ل أآ�ا��7آ�رة و-�( 

           &'M?3�� ���{M= !�� ة
M! ا���أن .���� -�ارات ا  fو��� ، إ)�زت �0'& ا�	 ��U�C ا��QMرات ا�

��� آ@ �C ��5&ن    1948�75 %�ب �&م      C�(�
، إf ) )2009و -�Q&ع B�Iة  ( 2006( و %�M ا�

                       C�� \(&3ا�� @G�*ا� \QM3�< !�� &آ�� ، &�'�&	� C�� ك��
M= !�� t��#��� ���5� ت ا&Q�3أن �0&��� ا�

وا��� =&����اد و =�L\ آ@ %�ب MXار و ا��MLا !I9 ، ر��QMق ا�5*&ذ إ�� ا�&U1ا���.  

 ��C ا���وان ، ��0ن                    �
ة �0/ ��ا<'�� و ا��
M! ا����ت ا��3&)9 ��&�-&*�a4&�0 إ��� اa&(


ة �#Bت آ�M% [�7 اqن 0/ إد�&ل <�>�� ا��وان 0/ ا�GM&ص ا��
	�� ا�#5&"�� ا �Mا�� !

                          C�� وان3'& �0+�� :����5 <�ًا  /�0�M&)��� ��=	��/ <��ا"! ا���*� ��� )=�0 /�&M�&( و��� ، وا�

 �<Mول ا����� C�<�	3�  .رؤL&ء و -&د 
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 ا�7ي >              <Sا� ة ������ ل     و 0/ ا ��� �� �*( �;�  /0�w! ه7ا ا��5�
Mا�� !��� H>�

ة ه��    «:  ر"�t وزراء ا��3> >��ل  آ#ر��.ن ا$(L#ر�
Mا�� !���� H>�< ا�7ي إن ا�	 ��U�C ا��5

    &5� 2G*5� &5"&آ C	= !� /'0 ، C
� f& ه/ إ�ة 
M! ا���ه@ %���� أن ا &#M� �#�M� :  &'=را��0

'5�
C ا��y3و��ن � &'=&L&	Mآ�& أن ا� ، &'� H
  .1»&ه/ �& ��5

ة آ�'�! ،                    �
M! ا����ء �0/ ا &w��ول ا ��� @S�0 ة ه�
Mا�� !��� @S0 0&ن أي /�&M�&(و

 H5� 

ة f =��م )وره& 0/ ��ا<'� ا��وان و ا�M! ا���ء 0/ ا &w� ن . ذ�]  ن ا�ول ا 

ا<'� ا�ول ا �w&ء �&+� 0/ ا�#���� ا��&�� إذا ا<��M( و =��0ت �>'& اaرادة ا�#&دة 0/ ��

   \���M#ا�� �����وان ���ت آ��@ دول أن ا����وان ����� أي دو���� ��0/ ا����&�! ه��� ���M�ا����وان ، و ا

               H�"&'أ<�@ إ� C�� &�'��� |{w�= و ��<Mو��� ا���ا�و�/ آ	@، =�QM3\ )5&ء ��� ذ��] أن =�ا<�H ا�

���M&د                     f& ا��9 إ�<�. C��%�M و �� آ&�( �C ا�ول دا"�� ا��� /�0 �<�w�t��# ا ��C ، و ذ��] 

��� -�ا             C� 6B#� ��&% /0 C� ا t�#� ت&+&GM�ا �Lأ<@ ا�23م آ���� ���&ر C� د&
=fر ا

                t��#� /�0 �<�wول دا"��� ا���ام %9 ا�*� �M�C .�ف ا�?ML�0اط 0/ ا�� �ً#�M� H�>ا���&م )�ا

ا �C ، و إ�& �C .�>9 إ�Q&ء دور أآ�� ��
	�� ا���ل ا�و���� �0/ �#�&ل ��ا<'�� ا���وان ،                       

    ��	
ا��ل ا�و��� =w! أآ�� اf�C��+&G�M �0/ �#�&ل ا���&��ن ا��و�/ ، و أن %	�!       ذ�]  ن �

 ��L&�3رات ا�&�M�2� \w?< C� ل و  .  ا��
	�� �Lف >5�5/ ��� أL&س ا��&��ن و ا��

ة �0/                   �
M! ا����دات ، +�&رت ا &��M�fو آ�@ ه�67 ا ، C<&��Mآ�@ ه�7ا ا� C�� !Iا�� ���و 

      �&� C�( ًا! ��/ء )&�w-&5M&ت ا����L&�3 ، و =��د ا����ى و ا���P�&G و           ���G& ه7ا ، وا-�ً& +&�

 ، و =#�&ذب و =�5&�0، ا=*�9 ا���&�! ، )	�@ =	H�=2M                       . ا ه�اء��)�C �#&ح و S0@ ، و =��&رب و =�&

       C��	= !��� ة ، إن��
M! ا��������4ورة )���&ء ا  �����ا�����L&�3 و أه�ا"��H و إ>>���<�&=��H ا�*	�>��� ، 

 ا�ا���� ، و �0` ا�M�Xf&آ&ت و %�@ ا�B5ا��&ت ��0+�*'&           )�+*'& أداة %3! �0/ إ>��&ف ا�
��وب        

ر�Bا ���@ ، و ��23م ا��&"! ��� ا��ل ، و ��G�5ة ا��}���ب ���� أ���6 ، و +��=ً& >���� ��0ق                    

@�&Sر ا�&�
� ا��Lت أ�+   . 
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  ،إن ا�(�;�� ا�;�9#

 �&$ �a2 )��اره�&     تو���د  (2330 0/ =��>� ا��#�5 ا�?&+� ا�����5 )Z<��M ا��وان، ا��nS�5ة 

، ا����7ي >���5M&ول أ�����&ل دور='���& ا����3&)�� 1967د>������3 / آ���&��ن ا ول18ا�����yرخ ���0/ ) 22 -

    C�� &رس إ���     / �ذار 11ا�����دة��وان        1974أ)�>�@   / ���3&ن  12 و> C�w�M���Sوع =��>�Z ا���

=H ا��#�5 ا�?&+�M�  ، � )&=*&ق اqراء وأو+( ا�#���� ا��&�� )�-�ار6ا�7ي ا

p����;��0# ا�	8#�aا����3!  و$&���ا إ���% ا B��<B�= /��0 !'3��< وان أن )��nن ���n��X Cن ا����M&د =��>��Z ا����

،Cو���  وا �C ا�

1. %,	 p90 ه7ا ا���ار؛ /.ا���0/  HG� وان، ا��ارد   =��>Z ا��

��ه#    .2��P/ �	 ا���            و/;�ب Z�<��= ��n3��( ���5ا��7ي        ��#��5 ا�?&+�� ا��� &�'��� ����وان 

�Z<��= �I&�+ C ا��وان؛  �*Lأ  

 <��\ ا�ول إ�� اf�5M&ع �C <��\ أ��&ل ا��وان و��Iه& ��C و<��6 ا��M�L&ل                و/�	. .3

                  ��G�Mو�/ ا��ة و��\ إ��2ن ���&دئ ا���&��ن ا���
M! ا����ق ا &�U�� \�� �4ر&�Mا���ة ا��


ة؛ )&��2-&ت ا��د>� وا��M&ون )�C ا�ول وU��� &�0&ق ا �!Mا��   

4.  �&$ 6� �#�t ا �C إ�� =��>Z ا��وان، ا��ارد أد�&6، و=�+�n( Hن >���، V3�%           و/.

ي )�C��% H >��(، و�U���� &��0&ق، �0/                M'< @�����wM ا�
&ل، إ�� ��ا�&ة ه7ا ا�Z<��M آ

  . أ�� و<�د ��@ �C أ��&ل ا��وان

  2319ا�#��3 ا��&�� 

  1974د>���3 / آ&��ن ا ول14

  ،�9إن ا�(�;�� ا�;#

#aeI$وأن                   ا Cو���ة ا ���L&L ه�� أن =��Gن ا���3! ا ��C ا���
M! ا����ا  �+&��  �C آ�ن أ%�

 ا��3! وإزا�M'�&، و����\ أ���&ل ا���وان و��Iه�&                  <ا)�� ا�#�&��� ا�*�&�� ��5\ أ�L&ب ='M7 ا�?M=

  �C و<�6 اa�2ل )&��3!،
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ة، أن >��( �0/ و<��د أي         � C��U&ق ا   39 أن ��� �#�t ا �C، و�0& ���&دة        وإذ /nآ� Mا�� !� 

 �����3! أو إ���2ل )&����3! أو ����@ ���C أ����&ل ا����وان، وأن >��w\ =�+���&ت ����Gن ا����3!    ��<'=

ا)�� ا�V#< /M ا=?&ذه& �'7ا ا�}�ض .���&          Mأو >��ر ا� &�'(&G� د='�& إ��&�وا �C ا�و���C أو إ

 C�=&م ا��&د	42 و 41 %،  

#b��� )���w��M ا�����U&ق أن =*��` �5&ز�&='��& ا�و����� )&����L&"@     أن ���C وا<��V ا���ول وإذ /��nآ� أ

  ا�����3 ��� و<f H >��ض ��?�Q ا��3! أو ا �C أو ا��ل ا�و�/،

 أ�t�� H 0/ ه�7ا ا�Z�<��M ��& >#��ز =*�6��3 ���� أ��n�( �:y�< Hي +��رة               وإذ /Qb �! ا	�A#ره#   


ة،M! ا���ت ا &oت ه�&Q�Lو Z"&mن وnS( ق&U&م ا���	ق أ%&Q� ���  

 أ>w& أ�H ��& آ&ن ا��وان ه� أ0ح +��ر ا��M�Lf&ل ���I ا����Sوع �����ة وأ��Qه�&،               ذ /�ى وإ

                   /�0 @��
< ،&�'���� ا��S&�@ )	�@ أ��اMا� �
�Lو<�د أ C� �oX&5ا�;�وف ا� !	
( ،Hأ� $�% C�

        H�� \�4�< �5}/ أن< H��0 ،آ�ارث C� H��� V=�M< &� @آ \� /��&� )�Gاع <'M&ن ا�	�5&>&6 إ:

 /0 Z<��=،�5ا���%�� ا��اه  

   ����
��&ن ا����Sب ��C %�'�&                وإذ /rآ� �9 � �
م ا��ML&ل ا���ة ا���3� أن �C وا<V ا�ول 

،�����-aا ��2ل )&�23�2ل، أو ���MLfوا �<�
  0/ =��>� ا����G و0/ ا�

 #b������� أ���H، و���� ���M-y&،    وإذ /rآ��� ���9 &w����( إ-����! أ>��� دو���� �����اء ��M�fز ا���#< f Hأ��� 

2M%f                          f &ق، آ��&�U���� &�-�� ى���67 دو��� أ�?M= ا)�� ا����ة�= C�� ��� ��(ل �3	�ي أو  ي =

 )&=?&ذه&،<'Mه7ا ا����@ أو ا� C� ��(ا  >#�ز أن >	�ن �
@ اآ3M&ب دو�� أ��ى ��M#� ا=?&ذ =

  {�nآ ����  أ%	&م إ�2ن ��&دئ ا��&��ن ا�و�/ ا����GM )&��2-&ت ا�و��� وا��M&ونوإذ /rآ� �9 


ة)�C ا�ول و�0& M! ا���ق ا &U���،  

#0	#8�a
وان ����9 )�         و���� Z<��= د&�M�
��M@، وأن >��n(        �3ن ا� �M�� دي إ��� ردع أيy�< نn

ى                    �M'�&، آ��& >���3 %�&>�� %���ق ا������� ��ا)�� ا�2زMوان و=5*�7 ا�ا��( 0/ و-�ع أ��&ل ا��

،H=�
H ا���Sو�� وا���&م )�3&�&G�و H���  
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#0	#8�a
 أ�H، وإن آ&ن ا��ا<V أن > /0 �;5���n3 ا��( 0/ أ��� ار=	�&ب ا����@ ا���وا�/ �0/             و

ة، >;�@ ��C ا�����Iب H��0 ��\ ذ��] +��غ                    �4ء  �% ����<��\ ا��2)3&ت ا�?&+�� )	�@ %&��� 

 )'&  /0�U@ ه7ا ا��(،X�M3< ��L&Lدئ أ&��  

���;//�&Mا� Z<��Mا� :  

  1ا��#دة 

               ������-aا &'M�2�L ى أو��دة دو�� أ&�L ا��وان ه� ا��ML&ل ا���ة ا���3
� �C -�@ دو�� �& 4

ة، و��0& ���5 ه��7ا         أو ا�2�M�L'& ا��L&�3/، أو )  �
M! ا�����ق ا &�U�� \�� �0&�5M= ى����رة أ��+ ��<n

Z<��Mا�.  

��#b�&� إe9 : P�QG� دو��"إن "Z<��Mه7ا ا� /I :  

م آ��'& ���wا         ) أ(���Mاف و��n3�( f آ�ن ا�و�� أو fا ��n3�( 3&س�م دون ?M3�


ة؛ M! ا���0/ ا   

5 ا-wM&ء ا�
&ل ) ب(� ،&w<أ H( د"و>�اد ��  ". ول�#��

  2ا��#دة 

                2������ ار=	&)'&  &�"ا���&دأة )&��ML&ل ا���ة �C -�@ دو�� �& ��-& ����U&ق =S	@ )��5 آ&��0 ��

         وا��& -��� 2���وا��&، وإن آ&ن ��#�t ا �U���� &��. ،C&ق، أن >?�� إ�� أ��t��� H ه�5&ك �


&��، )��& �0/ ذ��]                �&( ��Gى و:��� ا���2)3&ت أ�وذ�] 0/ �4ء  V	=0&ت   ار�G�Mن ا���	أن =


@ ا��
$ أو �M&"#'& ��3( ذات ��Qرة آ&��0�.  

  3ا��#دة 

=9�Q5 +*� ا���@ ا��وا�/ ��� أي �C ا ��&ل ا���L ،���&Mاء )���2ن %��ب أو )و��H، وذ��]                     

  : و.��& �'&2دون إ�2ل )n%	&م ا��&دة 



 188

و�� �& )}Bو إ-��! دو�� أ��ى أو ا�'#�م ��� ) أ(� �
H، أو أي ا%�2Mل  -�&م ا���ات ا���3

� C�U@ ه7ا ا�}Bو أو ا�'#�م، أو أي a !4-��! دو�� أ��ى          !#5< ،&M-y� ي، و���	3�

  أو �#Bء ���ML&( H5&ل ا���ة؛ 

و�� �& )�7ف إ-��! دو�� أ��ى )&��5&)@، أو ا��ML&ل دو�� ��&              ) ب(� �
-�&م ا���ات ا���3

4 إ-��! دو�� أ��ى؛  �
�Lأ>� أ  

و��      �4ب %G&ر ��� ��ا   ) ج(� �
�� دو�� �& أو ��� �Lا%�'& �C -�@ ا���ات ا���3

  أ��ى؛ 

و�� �& )�'&<�� ا���ات ا���3
� ا���>� أو ا��
�>� أو ا�#�>��              ) د(� �
-�&م ا���ات ا���3

  أو ا C���QL ا�M#&ر>�C ا��
�ي وا�#�ي �و�� أ��ى؛ 

 دو��� أ���ى )��ا���0    -�&م دو�� �& )&��M�L&ل -�ا='�& ا����3
� ا���<��دة دا��@ إ-���!          ) هـ(

          �<���'& اf=*&ق، أو أي =� �5< /Mوط ا��S\ ا��رض &�M< H>و ��� ،�*�wو�� ا��ا�

  ��<�ده& 0/ اa-��! ا��7آ�ر إ�� �& )� �'&>� اf=*&ق؛ 

�H ه�67 ا�و���         ) و(?M3�= نnى )����ف دو�� أ�G= (
�L&ح دو�� �& و�4( إ-���'& =

وان 4 دو�� :&)�M؛ � @��  fر=	&ب 

إرL&ل �G&)&ت أو <�&�&ت ��3
� أو -�ات ��I �;&��� أو ��= �-B�C -�@ دو��          ) ز(

��&ل �C أ��&ل ا���ة ا���3
� =	�ن �C ا�?�Qرة          n( ى��دو�� أ �& أو )&�L'& =��م 4


�$ =�&دل ا ��&ل ا���دة أ�62، أو ا�MXاك ا�و�� )ور ����س 0/ ذ�]( .  

  4ا��#دة 

   3�� 62�( <&���� �&����، و��#��t ا ��C أن >
	�! )�nن أ���&f أ���ى =�S	@             ا ��&ل ا���دة أ

وا�& )���wM ا���U&ق�.  

  5ا��#دة 
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�& �C ا��M&ر أ>& آ&�( .����L ،HMاء آ&ن �L&�L& أو ا-GM&د>& أو �3	�>& أو ��I ذ��]،           .1

وان�  . >PG أن >M?7 ��ّ�را fر=	&ب 

  .  V�y3و��� دو���وا��وان >�=. وا�
�ب ا��وا��� <�>�� 4 ا��3! ا�و�/ .2

3.               C��و��t -&����&، وf >#�ز أن >���M آ�7]، أي آV3 إ-����/ أو أي 5�I! ��&ص ��&<! 

وان� . ار=	&ب 

 

  6ا��#دة 

��� أ��L�= H\ أو =n( 9��w>� +�رة �Q5&ق ا���U&ق، )�&                  H�<وn= ز�#< &� Z<��M0/ ه7ا ا� t��


&fت ا�M/ >	�ن ا��ML&ل ا���&( ����Mا�� H�&	%ة �0'& -&����&0/ ذ�] أ�.  

  7ا��#دة 

�&��، وf 0/ ا��&دة          Z<��M0/ ه7ا ا� t��3               ه�� &��( ��
���� أي � t��< أن C�	�< &�� ،��+&� 

� ��M3�C ا���U&ق �C %9 0/ =��>� ا����G وا�
�>� وا2�MLfل �����Sب ا��
�و��� ��C ه�7ا                

            2��&( ��G�Mو�/ ا��-�&ت ا��د>�� وا���M&ون     ا�
9 )&���ة وا��S&ر إ��'& 0/ إ�2ن ��&دئ ا��&��ن ا��

              �<�G�5�
ة، و��L f& ا���Sب ا�?&���4 ��5;! ا��M�L&ر>� أو M! ا���ق ا &U��� &�0ول و)�C ا�

أو  X	&ل أ��ى �C ا��Q�3ة ا <���5، أو )
9 ه67 ا����Sب �0/ ا�	*�&ح ��C أ<�@ ذ��] ا�'�ف                 

�! و=���H، و�0& ���&دئ ا���U&ق و.��& ���2ن ا�3&)9 ا�  .7آ�و0/ ا��M&س ا�

  8ا��#دة 

ا %	&م ا��اردة أ� 62��Mا)�Q 0/ =*��3ه& و=���Q'&، و>#V أن >*'! آ@ ��L /0 &'5&ق ا %	&م     

  .ا ��ى
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  ـعقائمـة املراج
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 ا���ا��C,�#@ Q ا�;�@��: أو

  ا�:�� /1

 ا�:�� ا�;#�9 -أ

دار  ،)" مـم المتحـدة      األ –النظرية العامة   ( التنظيم الدولي    " ،إبراهيم محمد العناني    . د -1

 .1970الفكر العربي ، 

 المجـال   (القانون الدولي العـام      " ،احمد أسكندري والدكتور محمد ناصر بوعزالة       .  د -2

  .1998 ، الجزائر، مطبعة الكاهنة  ،جزء الثالث ، )"الوطني

ـ   " قانون المجتمع الدولي المعاصر     " ،بن عامر التونسي    . د -3  ،ة  ديوان المطبوعات الجامعي

  .2005 ،الطبعة السادسة 

 ، ELGA منـشورات    ،" دراسات في القـانون الـدولي     " ، صالح الدين احمد حمدي      .د -4

2002.  

 اb . د -5�L ����&ت ا�#&���� ا�#Bا"� ،  " %@ ا�B5ا�&ت ا�و��� " ،��Q2005د>�ان ا��.  

  .2002 ، بيروت،قية منشورات الحلبي الحقو" القانون الدولي العام " ،محمد المجدوب. د -6

 )�Q�L&ن   .  د -7�
 دار ا�}�ب ���S�5 وا��Mز>�\   ،ا�#Bء ا ول " ��&دئ -&��ن ا�و�/ ا��&م "،�

  .2002 ، وه�ان،

 دار الغرب للنـشر و      ، الجزء الثاني    ،"  العام مبادئ القانون الدولي   " ،محمد بوسلطان . د -8

  .2002 ، وهران ،التوزيع 
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 C3��% اf)���&ري . د -9 ���
 ا�'����o ،"  ا��5;���&ت ا�و����� ا�
>���U و 0	���ة ا�
	����� ا��&������ "�

Gب، ا��&M	�� ��&�1978>� ا��.  

  

  ا�:�� ا����WW5 -ب

 ،"جريمة العدوان و مدى المسؤولية القانونيـة الدوليـة عنهـا           "،إبراهيم الدراجي     . د -10

 .2005 ، الطبعة األولى ، بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية 

��/ أ)� ا��2 %�أ. د -11 bا �� ، "  Cو���=�Qر دور �#�t ا �C 0/ %*� ا��3! وا �C ا�

  .2005ر ا�	VM ا��&����� ،  دا،" 

 مؤسـسة الثقافـة     ،" الجزاءات الدولية بين النظـري و التطبيـق       " السيد أبو عيطة    . د -12

  ).د ت(  ،  اإلسكندرية،الجامعية

لية العمل الغير مشروع كأسـاس لمـسئو      (  الدولية   ةالمسؤولي " ، بن عامر التونسي     .د -13

  .1995 ، منشورات دحلب ،) " الدولة الدولية

" األمم المتحدة وضرورات اإلصالح بعد نصف قرن " جميل مطر وعلى الدين هالل      . د -14

  .1996 ، الطبعة األولى، بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية

 دار  ،) " دراسـة تحليليـة تطبيقيـة     ( ريمة الدولية   الج" حسنين إبراهيم صالح عبيد     . د -15

  ).د ت (  ،  القاهرة،النهضة العربية 

دراسة في تطور التنظيم الـدولي منـذ        ( األمم المتحدة في نصف قرن    " ،حسن نافعة   . د -16

 .1995 أكتوبر ، الكويت  ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، ) " 1945
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�&���&ً " ،  C�3��% أ)��� .&���V. د -17 C�3���� /��0 ة��
M! ا�����و ،"ا  ��L&�3ت ا���&��Lرا ��آ��B ا�

  .1996 ،ا�MLaا=�#�� 

دور محكمة العدل الدولية في تفسير و تطبيـق ميثـاق            " ،رشيد مجيد محمد الربيع     .  د -18

 .2001 ، عمان ،دار وائل للنشر ،"األمم المتحدة

) الحقوق والواجبات ( في القانون الدولي  االحتالل   " ، زياد عبد اللطيف سعيد القريشي       . د -19

  .2004، دار النهضة العربية ،" 

��&ت   ،"�y3و��� ا�*�د ا�5#&"�� �C ا�#�>��� ا�و����       " ��&س هS&م ا��3ي    .  د -20��Qدار ا�� 

5ر>�،ا�#&���� 	La2002  ، ا.  

 ،عامة للكتاب  مطبعة الهيئة المصرية ال    ،"القانون الدولي الجنائي    "  عبد الرحيم صدقي     .د -21

 .1986  ،القاهرة

 دار الهومة ،الجزائر ، ،" ي أبحاث في القانون الدولي الجنائ" عبد العزيز العشاوي .  د -22 

2006. 

دراسة متخصص في القانون    ( المحكمة الجنائية الدولية    " عبد الفتاح بيومي حجازي     . د -23

 .2004 ، اإلسكندرية ، دار الفكر الجامعي ،)" الدولي الجنائي

. د -24���� bن  ا&�����L ن&�����L ، "    /"&��5#و�/ ا�د>���ان " ا������&ت ا ����L&L ��0/ ا����&��ن ا���

�&ت ا�#&���� ��Qا"� ،ا��B#د ت( ، ا�.(  

  .1995 ، دار ا��w'5 ا���)�� ،" ا�5;�>� ا��&�� ��
ود ا�و��� " ،��� إ)�اه�!  -25

 ا����&در ا��'���</  .  د-26���� ����� ، ��S��5رات ا�
����/ ا�
��-����  ،" ا�#��5&"/ا����&��ن ا���و�/ "،

 .2001 ، ا����Q ا و�� ،)��وت 
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 المؤسسة الجامعيـة للدراسـات و       ،"دمقرطة منظمة األمم المتحدة      " ، عميمر نعيمة    . د -27

 .2007 ، الطبعة األولى ، بيروت ،النشر و التوزيع 

��&ت و ا��S�5   دا"��ة ا� ،" ����&ت %*�� ا��23م ا�و����         "،3I&ن ا�5#ي   . د -28��Q�،  ����Qا� 

  .2000 ،ا و�� 

 المؤسسة الجامعية للدراسـات     ،" النزاع المسلح والقانون الدولي العام     " ،كمال حماد   . د -29

  .1997 ، الطبعة األولى ، بيروت ،والنشر و التوزيع 

لى ،  ، منشورات اوراب ، دمشق ، الطبعة األو       " في جريمة العدوان  "فيوليت داغر ،    . د -30

2003.  

 ، ��S5رات =���ز      ، "ا2M%fل ا ��>	/ ����اق وا�'�&ر ا�و�� ا���ا-��       " �Q*/ %&=!   .  د -31

  .2007 ، ا����Q ا و�� ،)}اد 

 ،" حول سلطة محكمة العدل الدولية في اتخاذ التدابير تحفظية         " ،محمد السعيد الدقان  . د -32

 .1977 ، اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية 

، دار الثقافة   " س األمن   حول نظرية حق االعتراض في مجل     " ،محمد العالم الراجحى    . د -33

  .1990، الطبعة األولى، القاهرة الجديدة،

 ، دار وائل للنشر     ،" استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر     " محمد خليل الموسى  . د -34

  .2004 ، الطبعة األولى ، عمان

 +��&�P ا����&د�/  .د -35���
 ، دار ا�*	��� ا�#��&��/  ،) " درا���L ��&ر����   ( ا�و�����<�>����  "، �

5ر>� 	La2003 ،ا.  
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 ا�}��5/ .  د-36 ���� ا�����5! ���� ���
درا���L ��0/ ا�5;�>��� ا��&���� ( ا����&��ن ا���و�/ ا���5#&"/ " �

ة ،)" ��#�>�� ا�و��� <5ر>� ، دار ا�#&��� ا�#	Laد ت(،  ا.(  

 ،" )دراسة في القانون الدولي الجنائي    (الجرائم الدولية    " ،يمحمد عبد المنعم عبد الغن    . د -37

 .2007 ، الطبعة األولى ،دار الجامعة الجديدة للنشر 

 ، دار النهـضة العربيـة       ،" دروس في القانون الدولي الجنائي    " محمد نجيب حسني    . د -38

 .1960 ،القاهرة 

مدخل لدراسة أحكام و آليـات      ( المحكمة الجنائية الدولية   " ،د شريف بسيوني    ومحم. د -39

 .2004 ، الطبعة األولى ، القاهرة ، دار الشروق ،" اإلنفاذ الوطني للنظام األساسي

نشأتها و دراسة لتاريخ لجـان      ( المحكمة الجنائية الدولية     " ،د شريف بسيوني    ومحم. د -40

 .2002 ،ولى  الطبعة األ، القاهرة ،) " التحقيق الدولية و المحاكم الجنائية السابقة

 القاهرة ، دار الشروق ،" وثائق المحكمة الجنائية الدولية     " ،د شريف بسيوني    ومحم. د -41 

 .2005 ، الطبعة األولى ،


&=� .د -42��X آ���&ل �*QG��� " /و� ا����&��ن ا������ا����Sآ� ا��.����5 ،" ا2M��%fل ا�
�)��/ و-�ا

  .1981 ، ا�#Bا"�،���S5 وا��Mز>\ 

)" النظرية العامة للجريمة الدولية     ( المحكمة الجنائية الدولية    " ،ودة  منتصر سعيد حم  .  د -43

 .2006 ، اإلسكندرية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،

العدوان اإلسـرائيلي و    " حكمت شبر .  ترجمة د  ،كودريافيسيف. ب.باشنكو و ف  . ب.ي -44

 ).د ت(  ، د بغدا، مطبعة الشعب ، مركز الدراسات الفلسطينية ،" القانون الدولي
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45-  �����M<�	ت ا�&���Lراة  " ،��آ���B ا��
����ث و ا����
M! ا������دور ا   C���� ���0/ إ-����ار ا�����3! وا

Cو���  .1995 ، ا����Q ا و�� ، ا�	�>( ،)" درا�L %&�� ا�	�>( و ا���اق(ا�

  

  ا��2#)* و ا��nآ�ات/ 2

ق األمـم   الجزاءات الدولية في الفصل السابع من الميثـا       " علي ناجي صالح األعوج   .  د -46

  ).د ت( ،  جامعة القاهرة، كلية الحقوق، رسالة دكتوراه في القانون الدولي العام ،"المتحدة

دراسة تاصـيلية للجـرائم ضـد       ( الجرائم الدولية    "،محمد عبد المنعم عبد الخالق      .  د -47

 ، القـاهرة    ، الطبعـة األولـى      ،رسالة دكتوراه منشورة    ) "اإلنسانية والسالم وجرائم الحرب   

1989.  

 ماجستير في القـانون الـدولي       مذكرة ،"الجزاء في القانون الدولي   " ابن الناصر احمد  . د -48

  .1986، جامعة الجزائر ، كلية الحقوق ،والعالقات الدولية 

دراسـة فـي    ( الضربات العسكرية االنجلو أمريكية ضد العراق        " ،بلقمبور نور الدين     -49

 كلية الحقوق   ستير في القانون الدولي و العالقات الدولية ،        مذكرة ماج  ) "ضوء القانون الدولي  

 .2003 ، جامعة الجزائر ،

مـذكرة  " دور محكمة العدل الدولية في تطوير القانون الدولي الجنـائي            " حمود جعفر  -50

 .2005 ، جامعة سعد دحلب بالبليدة ، العام ، كلية الحقوقماجستير تخصص القانون 

 كليـة   العـام ،   ماجستير في القـانون      مذكرة" اءات الغير العسكرية  الجز" سوالف سليم    -51

  .2006وق ، جامعة البليدة ، الحق
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الحدود الفاصلة بين سلطات مجلس األمن ومحكمـة العـدل           " ،فطحيزة التجاني بشير     -52

 كليـة   ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القـانون العـام           ،" الدولية في حل النزاعات الدولية    

  .2007، جامعة الجزائر ،وق الحق

بـين  ( مجلس األمن ودوره في الحفاظ على السلم و األمن الـدوليين            " قصي الضحاك    -53
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     ���� ���م إ�� ����     ��� ���م إ�� ����"#�� ا�! ��� ا�"#�  ا�3ي �/���1 �%0/�� ا�.-�,�� ا�!� ���    وا*�( )' &%�$ �!وا*�( )' &%�$ �!  ا�! ��� ا��4    �  ا�3ي �/���1 �%0/�� ا�.-�,�� ا�!� ���4، 

  .12/07/2007 ا��10

  

  النصوص القانونية/ 4

   االتفاقيات الدولية-أ

68-                 ��<B% /�0 \�-و���� ا���
	��� ا���ل ا��� /�L&L ة و ا�5;�&م ا
M! ا���ق ا &U�� ان /  H����<

  .1945 أآL /0 24 �(�M&ن �0ا�3�3	�، و أ+�P �&70ًا 1945

���H 0/ رو�& -69 \�-�Mو��� ا�7ي =! ا�
	�� ا�#5&"�� ا���� /L&L و 1998 =��ز 17 ا�5;&م ا 

   .2002=��ز / ا�7ي د�@ %�B ا�5*&ذ >����

ا�'! و =����>�'! -70?M��Lو ا ���-B=ا��� ���5#= �wو����� ��5&ه�� د>�����3 4 و =��ر>�'!  اf=*&-���� ا�

1989 .  

   a�ارات 9(,� ا=�9-ب

  .  ا�
&�� 0/ ا��Sق ا وL| 1948/ 04/ 01 ا�G&در S/RES/43(1948) /0 ا���ار ر-! -71

  . ا�
&�� 0/ ا��Sق ا وL| 04/11/1948 ا�G&در S/RES/61(1948) /0 ا���ار ر-! -72


&�� 0/ ا��Sق ا وL|  ا�15/07/1948 ا�G&در S/RES/54(1948) /0 ا���ار ر-! -73.  

  . ا�
&�� 0/ آ�ر>& 25/06/1950 ا�G&در S/RES/82(1948) /0 ا���ار ر-! -74
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 ا�
&����� ���0/ ا�����Sق  1967 ��������0 22 ا����G&در S/RES/242(1967) /���0 ا������ار ر-���! -75

 |Lا و.  

  . ا�
&�� 0/ رود>�3&1968 �&ي 29 ا�G&در S/RES/253(1968) /0 ا���ار ر-! -76

  . ا�
&�� 0/ ا��Sق ا وL| 1973/ 22/10 ا�G&در S/RES/338(1973) /0ر-!  ا���ار -77

  . ا�
&�� 0/ ا��Sق ا وL| 19/12/1981 ا�G&در S/RES/498(1981) /0 ا���ار ر-! -78

  . ا�
&�� 0/ ��5&ن 06/07/1982 ا�G&در S/RES/509(1982) /0 ا���ار ر-! -79

 ا�
&���� ��0/ ا�����اق و 1990 أtQ3�I  02 ا���G&در S/RES/660(1990) /��0 ا����ار ر-��!  -80

  .ا�	�>(

  ا�
&���� ��0/ ا�����اق و 1990 أtQ3�I 06 ا���G&در S/RES/661(1990) /��0 ا����ار ر-��!  -81

  . ا�	�>(

 ا�
&���� ��0/ ا�����اق و 1990 أtQ3�I 09 ا���G&در S/RES/662(1990)  /��0 ا����ار ر-��!  -82

  .ا�	�>(

  . ا�
&�� 0/ ا���اق و ا�	�>(25/08/1990 ا�G&در S/RES/665(1990) /0 ا���ار ر-! -83

 ا�
&����� ���0/ ا������اق و   1990/ 25/09 ا����G&در S/RES/670(1990)  /���0 ا������ار ر-���!  -84

  . ا�	�>(

 ا�
&���� ��0/ ا�����اق و  1990 �������0 29 ا���G&در S/RES/678(1990)  /��0 ا�����ار ر-��!  -85

  .ا�	�>(

/ >��023��I&  ا�
&���� ���M���L 1991��0 20 ا���G&در S/RES/713(1991) /��0 ا�����ار ر-��! -86

  .ا�3&)��

  .  ا�
&�� 0/ ����&1992 �&رس 31 ا�G&در S/RES/748(1992) /0 ا���ار ر-! -87
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 ا�
&����� ���0/ ا����5���L و 1990 ����&ي 30 ا����G&در S/RES/757(1992) /���0 ا������ار ر-���! -88

[L�'ا�.  

 ا�
&���� ��0/ ا����3دان و 1996 أ�0>��@ 26 ا���G&در S/RES/1054(1996) /��0 ا�����ار ر-��! -89

  . &أ:��)�

  .  ا�
&�� ��5&ن 2006 �&ي M( /0 7&ر>S/RES/1701(2006) z ا���ار ر-! -90

  .  ا�
&�� 0/ ا��Sق ا وM( /0 18/01/2009 |L&ر>S/RES/1860(2009) z ا���ار ر-! -91

   a�ارات و إ	e$#ت ا�(�;�� ا�;9t� �9#' ا�����ة-ج

   .1949 �����0 22ا�G&در 298  /0(IV) ا���ار ر-! -92


&د �C ا<@ ا�23م ر-!  --93=fدر 0/ )  377/5(�ار ا&G1950 �����0 13ا� .  

   .1951 �&ي 18ا�G&در 500  /0(V) ا���ار ر-! -94

 إ�2ن ��&دئ ا���&��ن ا��و�/ ا�������M )&��2-�&ت ا��د>�� و ا���M&ون )��C ا��ول و�U��� &��0&ق             -95


ة ر-! M! ا���ا A/RES/2625(XXV) /0 در&G24 ا� �(�M1970 أآ .  

  . 1974 د>���3 14ا�G&در A/RES/3314(XXIX)   /0 -�ار =��>Z ا��وان ر-! -96

 )&��ML&ل ا���ة أو ا��ML&�'& 0/ ا��2-&ت -97<'Mا� C� إ�2ن )S&ن ز>&دة �0&��� ��أ اf�5M&ع 

  . 1987 د>���3 18 ا�G&در A/RES/42/22 /0ا�و��� ر-! 

   .20/12/1982 0/  ا�G&درA/RES/37/123 ا���ار ر-! -98

   .1986 د>���3 20 ا�G&در A/RES/41/48  /0 ا���ار ر-! -99

   .1986 �����0 20 ا�G&در A/RES/41/38 /0 ا���ار ر-! -100

  .1992 د>���3 18 ا�G&در A/RES/121/47 /0 ا���ار ر-! -101
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  أ:#م �9:�� ا�;�ل ا��و���/ 5

و الفتاوى و األوامر الصادرة عن محكمـة  موجز اإلحكام   " ،منشورات األمم المتحدة     -102

   .ST/LEG/SER.F/1، الوثيقة رقم 1992 ، )" 1991 ، 1948( العدل الدولية 

   الوثـــــائق/ 6

  . )A/9890( رقم   وثيقة األمم المتحدة -103

  وثائق مؤتمر روما الدبلوماسي

  .A/COUF.183/C.1/SR6/Arabic الوثيقة رقم  -104

  .A/CONF.183/C.1/SR6-arabicالوثيقة رقم    -105

  . ,A/CONF.183/C.1/SR6-arabicا��:��� ر-!    -106

   .,A/CONF.183/C.1/SR6-ARABIC  الوثيقة رقم  -107

  .  PCNICC/2000/WGCA/DP1الوثيقة رقم  -108

  . ,A/CONF.18212/Add.1ا��:��� ر-!   -109

 ا�7ي =�HM5 �#��5 ا���&��ن ا��و�/       /�0��Sوع =�C�5 ا�#�ا"! 4 2L�� و أ�C ا3�a&��� و        -110

28 ����< 1955.  
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7 / m$��$
  9.ا Qa	A� %,:� ا

111-   C� ا t�#� ت&L&ر��ا<\ ��، " �S�ا�5;� 0/ أ%	&م ا�*�G@ ا��3&)\   : ا�*G@ ا�
&دي 

   repertoire/sc/arabic/org.un.www:  ا���S5ر ��� ��-\ ا� "، /�&M�C ا���U&ق

112-       ، C� ا t�#� ت&L&ر��<\ ��ا��3&دس     "   @G�*ة         : ا��
M! ا����ت ا &�o\ ه���ا��2-�&ت 

   repertoire/sc/arabic/org.un.www: ، ا���S5ر ��� ا���-\ ا�M&�/ "ا ��ى

113- Uر ه�����Mآ<�>����� ا�����وان ���0/ =���&ر>z ا�����&��ن ا����و�/ و ا��U&����0 ا���)����� "  ،! ����5&عا����

 ���2�����������������������������Laا���-�����������������������������\  " ا ���������������������������������������������������������������&ل ��S�����������������������������5ر 

http://www.anhri.net/mena/achr/2005/pr0224-2.shtml.  

   ا��.اQa ا�����2 

int.cpi-icc.www  

org.un.www  
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