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 الممخص
ا تػػػػلغهػػػػظ ت اغدمظدػػػػدغالدػػػػـغا دتدػػػػ ةغ دكا  ػػػػدغا هػػػػا ةغغعلػػػػرغا ػػػػلجـغدػػػػفغا   ػػػػك 

ا  داعيػػدغ ليليػػاتلغكا تػػلغتك ػػتغهػػقيلالغإتجاييػػدغدمػػ غ ليدػػدغا هػػا ةغا  داعيػػدغكا   ػػابغ
لغكتأسيسػػ اغ  ػػ  غدػػفغا ددػػائـغا  ماليػػدغا  ك يػػدغا دؤيتػػدلغكئػػظاغ23/2:59/:علي ػػاغ ػػلغ

 ػلغا تدػ مغ  ػظلغا  ليدػدلغكاة امػدغغا ددئددغا  ماليدغا  ك يدلغا تلغئافغ  اغا  كلغا هػال 
 ػلغأل ػامغدلتلجػدغدػفغغدلتئهي الغاالغأفغالتئابغهظلغا  ليدػدغدػا اؿغدتػرغامفغدتكادػ نغ

 ػػػظ ؾغ  ػػػأتغدمظدػػػدغالدػػػـغا دتدػػػ ةغإ ػػػرغعػػػ  غدػػػفغام يػػػاتغاللػػػللغدػػػفغأ ػػػؿغلغا  ػػػا ـ
تشئيؿغا تد مغ  ظلغا  ليددلغا تلغتدثلتغأهل هاغ لغاعتدا غهلمادجغدسؤك يدغا ددايدلغكغ

ددايػدغا دػ مييفلغكا ت ػاكفغكغلغدئتبغالدـغا دتدػ ةغا د مػلغهدمػ غ ليدػدغا هػا ةغا  داعيػد
  لاسػػػػدغهػػػظلغام يػػػػاتغك عغهػػػظاغا هدػػػػثغإ ػػػػرغأله ػػػدغدطا ػػػػبغ  لاسػػػدغئػػػػؿغدم ػػػػالغلغا ػػػ ك ل

 كأ ل تغ لغلاتدتهغأهل غاالستمتا اتغا دستللددغدمه.
 ا  ك لغاالمسافلغا د كؽغ ليددلغيدلا  داعغا دتد ةلاالها ةغاالدـ :ا دجتاديدغا ئلدات
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ABSTRACT 

Notwithstanding the efforts exerted by the United Nations 

to confront genocide of minorities, which culminated in the 

adoption of the Convention on the Prevention and Punishment of 

the Crime of Genocide on 9 December 1948, and the 

establishment of a number of interim international criminal 

tribunals, as well as the International Criminal Court, which had a 

prominent role in opposing and detaining its perpetrators, the 

crime is still being perpetrated in different parts of the world. The 

United Nations has therefore resorted to a number of other 

mechanisms to address this crime, most notably endorsing 

Responsibility to Protect (R2P) commitment, founding the United 

Nations Office on Genocide Prevention, the protection of civilians 

and international cooperation.In order to investigate these 

mechanisms, this study consists of sections to deal with each 

mechanism individually. Finally, the study ends up with a set of 

conclusions drawn from the research. 

Key words: the United Nations, genocide, crime, human rights, 

international. 

 المقدمة
ت املغاليلياتغ لغدلتلؼغأمدامغا  ا ـغدفغ لالـغا ها ةغا  داعيدلغكي غهظؿغ
ا د تد غا  ك لغ  ك انغدتكادلدغدفغأ ؿغدكا  ت اغكل ع الغكعم داغأيلتغإتجاييدغدم غ

ئافغا   ؼغدفغظ ؾغا تد مغعلرغغ2:59 ليددغا ها ةغا  داعيدغكا   ابغعلي اغ  اـغ
غ  ظل غهأ دله غا  ا ـ غاالغأفغغد ي  غ لغدكا  ت ال شلاؾغا  كؿغئل ا غكاة غا  ك يدل ا  ليدد

غا  داعلغ غا  تؿ غأشئاؿ غدف غكجيلها غا  داعيد غإفغعدلياتغا ها ة غهؿ غيتد ؽل ظ ؾغ ـ
أمغأئثلغدفغضداياغ دي غا دلكبغا  ك يدغ لغلغدليكفغشلصغ281تسههتغ لغد تؿغ

غغ(2)غا  لفغا  شليفغد تد د.

                                                           
(1)

  Gregory H. Stanton, Building an Anti-Genocide Regime,P1 , accessed 

February 3, 2019, 

http://www.genocidewatch.org/images/By_Stanton_08_Building_an_Anti-

Genocide_Regime.pdf 

http://www.genocidewatch.org/images/By_Stanton_08_Building_an_Anti-Genocide_Regime.pdf
http://www.genocidewatch.org/images/By_Stanton_08_Building_an_Anti-Genocide_Regime.pdf
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 ض نغعفغ  ك هاغا تلغتدلضتغعفغإد الغ ظ ؾغ أفغدمظددغالدـغا دتد ةلغ
غ غ ل غعلي ا غكا   اب غا  داعيد غا ها ة غ ليدد غدم  غكتشئيل اغ23/2:59/:إتجاييد ل

 لددائـغا  ماليدغا  ك يدغا دؤيتدلغكدفغثـغا ددئددغا  ماليدغا  ك يدغا  الددلغ  أتغإ رغ
 ؾغاستد اثغآ ياتغألللغدفغأ ؿغدكا  دغا ها ةغا  داعيدغ ليلياتغكل ع الغكدفغظ

هلمادجغ)دسؤك يدغا ددايد(لغكتشئيؿغدئتبغدستشالغا سئلتيلغا  اـغا د ملغهدم غا ها ةغ
غا  داعيدغ غا ها ة غدكا  د غ ل غا  ك ل غا ت اكف غكت  ي  غا د مييفل غكددايد ا  داعيدل

غكل ع الغدفغل ؿغتسليـغا دت ديفغ لغالتئاه الغكا ت لؿغا مسامل.
غا هدثغا رغ لغ غامكسمتطلؽغ لغهظا غهظل غمئلسغ ياتغاسد غدطا بل غأله د  ل

غالدـغ غدمظدد غ دئتب غا ثامل غا دطلب غكملدص غا ددايدل غ دسؤك يد غالكؿ ا دطلب
ا دتد ةغا د ملغهدم غا ها ةغا  داعيدلغكمجل غا دطلبغا ثا ثغ ددايدغا د مييفلغكمهدثغ

غ لغا دطلبغا لاه غ لغا ت اكفغا  ك للغكعلرغا ك هغامتل:
 المطمب األول

 ؤولية الحمايةمس
غ غا ددايد غدسؤك يد غده أ غظ كل غكلام غا سهب  Responsibility to)ي ك 

Protect )غا ها ةغ غا  ك لغ دم  غ  ؿغا د تد  غل  غئجايد غأكغع ـ ا رغا جشؿغا كاضحغ
غكا هكسمدغكئكسك كغ لغ ا  داعيدغكا تط يلغا  ليللغئا ظمغد ثغ لغا دكداؿغكلكام ا

 هظؿغا   ك غ همامغإ داعغ ك لغ  ي غدكؿغئيجيدغغا تس يماتلغداغدثغا د تد غا  ك ل
غغغ(غ2)ا ل غ لغدكا  دغاالمت ائاتغا  سيددغ د كؽغا مسافغكا  امكفغا مسامل.

الدـغ همياف عليه ي ـك ا ظم ا  ك د سيا ة ده أ هيف ا ددايد دسؤك يد دج ـك كي  
 ده أ ا  ك يدلغغكهيف كا   يات ا  ك ل ا  امكف أساس كيشئؿ ادتلاده إ ر كت عك ا دتد ة
 كا دئكدات ا  كؿ ي تلؼغهسيا ة ال كا ظم  لد ك  ا  اهل ا  كهليد ا مساف د كؽ ددايد
غدكاطمي ا ألاضي ا ضدف ا تدلؼ دؽ   ا ا تل  دماسهد تلاها ا تل ها طلي د كد 

                                                           
(1) 

 يثذأ ذُفٛز :ٔدائى دٕٛ٘ األيى انًرذذج، انٕثائك انشعًٛح، ذمشٚش انغكشذٛش انعاو نأليى انًرذذج، انرضاو

يٍ جذٔل األعًال، انٕثٛمح  115،13انذًاٚح، انذٔسج انراععح ٔ انغرٌٕ، انثُذ  عٍ انًغؤٔنٛح

A/69/981- S/2015/500 ،13  4-3، ص 2005ذًٕص. 
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غإس اطه     ا سيا ةل ده أ علر ها عتدا   د كؽ ددايد هك أسدر ه ؼ  دا ح تـ
 ا  ك د عاتؽ علر هالساس ت   كا تل ا ددايد م ؿغدسؤك يد تـ كهظ ؾ . هكدليات ا مساف
غ(2) ا دتد ة الدـ دمظدد دثؿ دف ا  ك د سيا ة لالج   ات دكاطمي اغإ ر ت د  ا تل

غي  ؼغإ رغددايدغا سئافغالئثلغض جانغ غ"ده أ كت لؼغدسؤك يدغا ددايدغهأم ا:
غا  داعيدغك لالـغا دلبغكا تط يلغ لغا  ا ـغدفغا  لالـغا  ك يدغا هش دغدثؿغ:غ ا ها ة

غ(3)ا  ليلغكا  لالـغض غا مساميد".
ك لغت ليلغا سئلتيلغا  اـغ لدـغا دتد ةغا ظمغددؿغعمكافغ) لغ كغدفغا دليدغ

لغدثغ يهغ دي غا  كؿغعلرغتهملغا دسؤك يدغعفغا ددايدغكغعم غ3116أ سح(غ لغعاـغ
دج كـغ  ي غيت لؽغهددايدغا د مييفغدفغغا ضلكلةغا  دؿغعلرغ لض ا.غكهظ ؾغه أغيظ ل

االمت ائاتغا لطيلةغ د كؽغاالمسافلغكي غتدتغدياجدغهظاغا دج كـغ لغا دؤتدلغا  ا دلغ
غ غ3116  اـ غك يه غا سئافغدفغل غددايد غا  كؿغكا دئكداتغهدسؤك يد أيلغ دي غلؤسام

غا غض  غا دلتئهد غكا  لالـ غا  ليل غكا تط يل غا دلب غك لالـ غا  داعيد .غ مساميدا ها ة
إظغأعلمػتغا ػ كؿغأفغلغا دت لؽغهدسؤك يدغا ددايدغعلرغا دمػ غ3116كيلئِّ غإع فغعاـغ

غ...غدم غكيكعغتلػؾغا  ػلالـلغهدػاغ لغظ ػؾغا تدػليضغعلػرغالتئاه ػالغ“دسؤك يت اغ تستلـ 
االغأمهغي بغا مظلغإ رغا دم غكاالست اهدغغ(4)ل”عػفغطليؽغا كسالؿغا د مددغكا ضلكليد

غكيمهغػلغ لدمػ غ لغكيػتغدهئلغأفغي ا جغا  كادػؿغعل غدلتهطػافغهػشئؿغكثيػؽغ. رغأم دا
غا دد  ةغ غالله  غكاالمتػ ائات غا  ػلالـ غدمػ  غ ل غا  ك ػد غيػ لة غعلػر غتػؤثل غا ػتل ا  يئليػد

غ(5)كاالست اهدغ  ا.

                                                           
(1)

، ص 2013، دضٚشاٌ 23ادٔ، عٛادج يغؤٔنح، يجهح دٕنٛاخ، جايعح انجضائش، انعذد انٓاشًٙ دً 

55-55. 
(2)

 Australian Red Cross, the power of Humanity, International Humanitarian 

Law and the Responsibility to Protect: A handbook, National Office, Carlton, 

2011.P.11 
(3)

، يراح عهٗ انشاتظ 2005نعاو  60/1يٍ لشاس انجًعٛـح انعايـح نًُظًح األيى انًرذذج  135انفمشج  

assembly-https://www.un.org/ar/sections/documents/general-األنكرشَٔٙ:

index.htmlresolutions/ 
(4)

 .4-3انًصذس انغاتك، ص  

https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions/index.html
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غ لغ غكا تغييل غكا تد يات غها ت  ي ات غا د مل غا دستكل غا ل ي  غا جليؽ غأشال كي 
(غUN High-Panel on Threats, Challenges and Changeدـغا دتد ةغ)ال

"عا ـغأئثلغأدمان:غدسؤك يتماغا دشتلئد"غغا ظمغأئ غغ3115إ رغهظاغا دج كـغ لغت ليللغ  اـغ
غدفغ غا دسؤك يدغا لليسدغعفغددايدغدكاطمي ا علرغأف:غ"تتددؿغا دئكداتغظاتغا سيا ة

غئكالث غا  داعلغكاالجتدابغا  دل غا طل غئا  تؿ غعػفغطليػؽ غا  ليل غكا تط يل اعلل
غأكغ غتئكفغجيلغيا لة غكا ت ليضغ لدلاضغلعم دا غكا ت كي غا دت د ل غكا تلكي ل ها ئلال

غهظ ؾ غا  ياـ غ ل غلاجهد غجيل غهظلغل غأكس  غهشئؿ غا  ك ل غا د تد  غيتددؿ غأف ي ب
غ(2)ا دسؤك يد".غ

غا لغ غا جليؽ غد   غا  سئلم غا ت لؿ غأك غا  كة غاستل اـ غ امب غا دستكلغكاة ر  ي 
(غد دكعدغكاس دغدفغICISSا د ملغها ت  ي اتغكا تد ياتغكا تغييلغ لغالدـغا دتد ةغ)

ا كسالؿغكغام ياتغ تلهيدغدسؤك يدغا ددايد.غكأيلغا سئلتيلغا  اـغ لدـغا دتد ةغهظ ؾغ لغ
:غ" لغظؿغدليدغأئهل:غمدكغا تمديدغكالدفغكد كؽغا مسافغ ل دي "غ3116ت ليللغ  اـغ

غا دسؤك يدغعفغا ددايدغكمتدلؼغهمػامغعليػهغغ :غه ك ه غأفغم تمؽغده أ "اعت  غأفغعليما
كيهؿغئؿغشلملغعلرغئؿغ ك دغعلرغد ةغا تلغ عم غا ضلكلة.غكت  غهظلغا دسؤك يدلغأكالغن
غئامتغا سلطاتغ غإظا غ ئف غالساسغ ك ك ها. غكا دهلل غكا هات ا غأد  غسئام ا غددايػد تَ ػ 

لاجهدغ لغددايدغدكاطمي الغ قفغا دسؤك يدغديملظغتتدكؿغإ رغا كطميدغجػيلغيػا لةغأكغجيلغ
غا كسالؿغ غدػف غظ ػؾ غكجػيل غكا مساميد غا  هلكداسيد غا طلؽ غالستل اـ غا  ك ل ا د تد 
غهػظلغ غتهػ ك غكعمػ دا غكل ػاه ـ. غ لد مييف غا دئجك د غا مساف غد كؽ غددايػد غ ل  لدػساع ة

غي ػك غ د لسغالدفغأفغي لغ غإ ػلاماتغا كسالؿغجػيلغئا يػدل غاتلػاظ غا ضلكلةل غهدئـ لل
غالدل".غلغهدك ػبغديثػاؽغالدػـغا دتدػ ةغهداغ لغظ ؾغإ لاماتغا مجاظ  (3)إظاغ ـ 

                                                           
(1)

 Secure World: Our Shared Responsibility, Report of the High-Level Panel 

on Threats, Challenges and Change, 2004, para. 201,p76, available at 

<http://www.un.org> (visited on 23 February 2019 
(2)

ئك انشعًٛح، ذمشٚش انغكشذٛش انعاو نأليى انًرذذج، فٙ جــٕ يــٍ انذشٚــح األيى انًرذذج، انٕثا 

أفــغخ: صــٕب ذذمٛــك انرًُٛــح، ٔاأليــٍ، ٔدمــٕق اإلَغاٌ نهجًٛع، انذٔسج انراععح ٔ انخًغٌٕ، 

 .50، ص 2005آراس  A/59/2005 ،21يٍ جذٔل األعًال، انٕثٛمح  55،45انثُذ 
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غ تشدؿغ غا ددايد غهدسؤك يد غ لك ام غا دتادد غمطاؽغام ياتغا  امكميد كهظ ؾغتكس 
دايدغد كؽغت  يـغا دساع ةغا مداليدغأكغ عـغا دها لاتغا ددليدغ ت  ي غا دئـغا لشي لغكد

االمسافلغأكغدئـغ"سيا ة"غا  امكف.غإضا دغا رغمشلغه ثاتغا دساعلغا ددي ةغغأكغ  ك غ
ا كساطدلغكلد غاالمت ائاتغد كؽغاالمسافغكغا ه غغعم الغكتل لغكتدليؿغا د لكداتغ
غا تها ؿغ غ شلكط غال ضؿ غكت  ي  غا دتد ةل غالدـ غ ل غالعضام غا  كؿ غدف ا دساسد

غا  سئليدا ت المغ  يتدا اتغا غالدميد د حغال   ة غكاة غ ماديدل غدلتئهلغل غد اضاة ك
غددئددغا  ماليدغا  ك يد.ا  لالـغض غا مساميدغأداـغا 

غ غد لسغالدفغ رغا ج لة غا دت لؽغهددايدغ3117)غ2785دفغا  لالغغ5كأئ  )
غا دسلح غا م اع غ ر غا د مييف غل غا ج لتيف غهشأفغغ249ل:24أدئاـ غا لتاديد غا كثي د دف

غا  ليرغا دسؤك  غكا تط يل غا دلب غك لالـ غا  داعيد غا ها ة غدف غا سئاف غددايد غعف يد
غا مساميد غض  غا دلتئهد غعفغ, (2).كا  لالـ غا دسؤك يد غدج ـك غإ ر غد لسغالدف كأشال

ا ظمغطلبغ يهغدفغغ3117  اـغغ2817ا ددايدغ لغع  غدفغيلالاتهغا  د دغدثؿغا  لالغ
غ29:5ك لغا  لالغغليـغغ(3)ت  ي غا  مؼغلا سك افغددايدغسئامهغا د لضيفغ لطلغكغ

غ غاعتد تغغ:311  اـ غكي  غا ددايدل غعف غا دسؤك يد غدج كـ غأللل غدلة غ يه غأي  ا ظم
 دكادلدغا مظلغ لغده أغدسؤك يدغغ:311عاـغغ74/غ419ا  د يدغا  اددغيلالهاغا دليـغ

غا ت ا غداهيد غدكالاتغعف غع ة غا  ادد غع  تغا  د يد غظ ؾ غإ ر غها ضا د  يـغا ددايد.
غا دته د غالدـغل غ ل غتأسيسغآ ياتغ  ي ة غإ ر غا ددايد غدسؤك يد غده أ غتطكيل غأ ل كي 

كا دستشالغا لاصغ لسئلتيلغا  اـغ ا دتد ةلغدثؿغ  مدغا س ـلغكد لسغد كؽغا مسافل
 (4)ا د ملغهدسؤك يدغا ددايد.

                                                           
(1)

 5430( اذخزِ يجهظ األيٍ  فٙ جهغرّ 1654ك انشعًٛح، لشاس سلى )األيى انًرذذج، انٕثائ 

، انذٔسج انغرٌٕ، انثُذ 2005،َرائج يؤذًش انمًح انعانًٙ نعاو  2006َٛغاٌ  25،انًعمٕدج فٙ 

 .3، ص S / RES/1674يٍ جذٔل األعًال، انٕثٛمح  46،120
(2)

 551٥هظ األيٍ فٙ جهغرّ ( إذخزِ يج1506األيى انًرذذج، انٕثائك انشعًٛح، لشاس سلى ) 

 .4، ص S / RES/1706،، انٕثٛمح 2006آب  31،انًعمــــــــٕدج فٙ 
(3)

 Security Council Resolution 1894 of 11 November 2009 on the Protection 

of Civilians in Armed Conflict, para. 7,p.3,  in the preamble, available at 

<http://www.un.org> (visited on 12 February 2019. 
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غ3116كي غأيلغ دي غلؤسامغا  كؿغكا دئكداتغ لغدؤتدلغا  ددغا  ا دلغ  اـغ
ك يدغددايدغا سئافغدفغا ها ةغا  داعيدغك لالـغا دلبغكا تط يلغا  ليلغكا  لالـغهدسؤغ

غ(غإ رغث ثغلئال غلليسد:غRtoPا دلتئهدغض غا مساميد.غكتستم غدسؤك يدغا ددايدغ)
الك رغ:غدسؤك يدغئؿغ ك دغعفغددايدغسئام الغهدلؼغا مظلغعفغئكم ـغدفغ

غا  داعيد غا ها ة غدف غالل غأـ غلعاياها غا دلبك لغل غالـ غكا  لالـغل غا  ليلل غا تط يل ك
غا دسؤك  غهظل غك غالتئاه ا. غا تدليضغعلر غكدف غا مساميدل غض  غدفغا دلتئهد غماه د يد

غدفغاال ت اداتغا  امكميدغا تلغئامتغكغالت اؿغت  غعلرغعاتؽغا  كؿ.غغطهي دغسيا ةغا  كؿغكغ
غسئاما ثاميد: غددايد غ ل غا  كؿ غدساع ة غعف غا  ك ل غا د تد   اغدسؤك يد

)ا دساع اتغا  ك يدغكغهمامغا   لات(.غكتمطكمغهظلغا لئي ةغعلرغا ت اـغا د تد غا  ك لغ
غدفغت اكفغ غاالستجا ة غا لئي ة غكيتكلرغدفغهظل غهتلؾغاال ت ادات. غ لك ام غا  كؿ هدساع ة
غا  طاعغ غك غا د مل غا د تد  غك غا يليديد غ كف غك غا يليديد غكا تلتيهات غالعضام ا  كؿ

غ غدكاطف غكدف غالدـغا لاص غدمظدد غه ا غتتد  غا تل غا مسهيد غكا د ايا غا دؤسسيد ا  كة
غكغ غا  لامات غك غا سياسات غكض  غ ل غئهيلة غأهديد غا لئي ة غهظل غتئتسب غك ا دتد ة.

غا ددالساتغا تلغيدئفغتطهي  اغهقتساؽغكغتدظرغهتأيي هاغعلرغمطاؽغكاس .
هكضكحغ لغغا ثا ثدغ:غدسؤك يدغا د تد غا  ك لغعفغا ددايدغعم داغتجشؿغا  ك د

غهظلغ غكتتدثؿ غداسدد(. غهطلي د غك غا دماسب غا كيت غ ل غاالست اهد غ)أم غسئام ا ددايد
ا لئي ةغ لغدسؤك يدغا  كؿغالعضامغعفغا تدلؾغ لغا كيتغا دماسبغ لغإطالغاست اهدغ
 داعيدغداسددغعم داغيتهيفغهشئؿغكاضحغإلجاؽغاد لغا  كؿغ لغتك يلغهظلغا ددايد.غ

ا دتلكمغكا  ييؽغكغدسفغا تكييتغيدئفغأفغيستل ـغأمغغك تد يؽغا تدلؾغا د لكسغك
أ اةغدفغا تشئيلدغا دتمكعدغا دك ك ةغ  لغالدـغا دتد ةغكشلئال ا.غكتشدؿغهظلغال كاتغ
ت اهيلغسلديدغ لغإطالغا جدؿغا سا سغدفغا ديثاؽلغأكغت اهيلغيسليدغ لغإطالغا جدؿغ

غ(2)يليديدغ لغإطالغا جدؿغا ثادف.ا ساه لغأكغا ت اكفغد غا تلتيهاتغااليليديدغكغ كفغاال

                                                           
(1)

، انًجهذ انثانث ٔ 4اٚفاٌ عًَٕٕٛفٛرش، انًغؤٔنٛح عٍ انذًاٚح، انٕلائع األيى انًرذذج، انعذد  

، يراح عهٗ انشاتظ األنكرشَٔٙ: 2016انخًغٌٕ، 

cle/3855https://unchronicle.un.org/ar/arti 

https://unchronicle.un.org/ar/article/3855
https://unchronicle.un.org/ar/article/3855
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غكتشتدؿغدسؤك يدغا ددايدغعلرغث ثدغعمادلغتمددلغ لغامتل:غ
كهلغتدثؿغاال ت اـغالك لغا ظمغي  غعلرغعاتؽغا  كؿغهدم غئؿغ  :ا كيايد دسؤك يد أكالن:

داغدفغشأمهغأفغيك لغظلك انغالمتشالغا  مؼغكاالضطلاهاتغ.غ ظ ؾغيتك بغا  دؿغعلرغغ
 ا تل ال دات دف كجيلل ا  اللل ا دهاشلةغ لدلاع كالسهاب ا  ظليد سهابال د ا  د
غ. للطل ا سئاف ت لض كا تللغا مساف دم  دف هل
غ شؿغا دستكلغالكؿغ لغاالست اهد : ا ل  دسؤك يد ثاميان:  لكضاع كهلغتظ لغعم 
غها ت اهيل إمساميد دا د علر تمطكم غا دماسهد داسد غا ت اهيل ي  كهظلل جيلغغتشدؿ

غئا   امات ا  سليد ا ت اهيل ا  سئليدغدثؿ ياددل  داالت أيدر ك للغ عكلغ ك يد كاة
 غ .(2)ا  سئلم ا ت لؿ ا تطلؼغتشدؿغت اهيلغعسئليدغدثؿ

غه  غ :ا همام إعا ة دسؤك يد :ثا ثانغ غتتلظ غا تل غاال لامات غكتتضدف غدلدلد غآلل كهل
  ل ت لؿغعسئلمل ه   لاددكهلغتادد دساع ة ا ت لؿ.غكتشدؿغهظلغا دسؤك يدغت  يـ

 أك يكيجه أف يد غها ت لؿ ا ظم ا ضلل أسهاب كد ا  د كا ددا دد كا ت ديل ا م اش
غ. يت مهه

)أ اداغ ييمغ(لغا دستشالغا لاصغا د ملغهدم غا ها ةغا  داعيدلغإفغدم غكيللغ
غا ها غئامت غ قف غها ج ؿ. غا  ليدد غت   غعم دا غاالست اهد غي مل غال غا  داعيد  ةغا ها ة

غيئكفغا د تد غا  ك لغي غ شؿغ لغا ك امغها ت ادهغكدسؤك يتهغ غها ج ؿل ا  داعيدغ اليد
غهلغ غا  داعيد غا ها ة غعفغدم  غا دسؤك يد غأف غئدا غهدك بغاالتجاييد. غهدم  ا ا دت ل يف

                                                           
(1)

( عرح يعاٚٛش نرٕجّٛ عًهٛح صُع انمشاس ICISSٔضع ذمشٚش انهجُح انذٔنٛح نهرذخم ٔعٛادج انذٔنح ) 

فٙ يثم ْزِ انذاالخ، ْٔٙ أٌ أ٘ ذذخم يٍ ْزا انمثٛم ٚجة أٌ ٚرى تانغهطح انصذٛذح ؛ ٚجة أٌ 

٘ ْٕ ذجُة انرٓذٚذ ذثشس خطٕسج انرٓذٚذ اعرخذاو انمٕج ؛ ٚجة أٌ ٚكٌٕ انغشض يٍ انعًم انعغكش

انًذذد ؛ ٚجة أٌ ذكٌٕ جًٛع انخٛاساخ غٛش انعغكشٚح لذ اعرُفذخ ؛ ٚجة أٌ ٚكٌٕ اعرخذاو انمٕج 

 انعغكشٚح يرُاعثاً يع انرٓذٚذ ؛ ٔٚجة أٌ ذكٌٕ ُْان ادرًاالخ يعمٕنح نهُجاح. 

Rachel Davis, Benjamin Majekodunmi and Judy Smith-Höhn, Prevention of 

Genocide and Mass Atrocities and the Responsibility to Protect: Challenges 

for the UN and the International Community in the 21st Century (The 

Responsibility to Protect), International Peace Institute, New York, 2008, P.5 
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دسؤك يدغ دي غا  مادلغا جاعلدغهداغ ي اغا دمظداتغا يليديدغكا  كؿغكا دمظداتغا  ك يدغ
 (2)لغكال لا .كا د تد غا د م

 المطمب الثاني
 بمنع االبادة الجماعيةالمعني المكتب 

   غهلهمتغ ليددغاالها ةغا  داعيدغا تلغش  ت اغئؿغدفغلكام اغكغدمط دغا هل افغ
غالدـغ غدمظدد غيياـ غا هلهافغعلرغضلكلة غيئكف غدا غا داضلغأهش   لغتس يمياتغا  لف

ةغا  داعيد.غ ظ ؾغ عاغد لسغالدفغا دتد ةغها د ي غدفغأ ؿغدم غد كثغ ليددغا ها 
غ غعاـ غ ل غا دتد ة غالدـ غا د لسغ3112 ل غإ ر غيديؿ غاف غا ر غا  اـ غا سئلتيل ل

غاالمت ائاتغ غداالت غعف غا دتد ة غالدـ غدمظكدد غ الؿ غا دتادد غكا تدلي ت ا د لكدات
غا  سيددغ ل امكفغا  ك ل كعفغداالتغا م اعغا ددتدلدغا ما ددغعفغا دما عاتغا  لييدغل

غ(3)  يميدغكا يليديدغكجيلغظ ؾغدفغا دسالؿغظاتغا دلد.غكا
غ غعاـ غ ل غا  اـ غا سئلتيل غياـ غا د لسل غدف غا دك ه غ لطلب غ3115كاست اهد

غك لغعاـغ غا  داعيد. غا ها ة غهدم  غلاصغد مل غدستشال غئأكؿ غدم ي ( غ)لكاف هت ييف
غد 3118 غ ه غلادان غدستشالان غ يمغ( غ) لامسيس غهت ييف غا  اـ غا سئلتيل غياـ غهدم غل ميان

غ غك لغعاـ غهلتهدغكئيؿغ لسئلتيلغا  اـل غعلرغأساسغا تجلغل غا  داعيدل لغ3119ا ها ة
غعفغ غها دسؤك يد غد ميان غ ه غلادان غدستشالان غ كؾ( غ)إ كال  غا سي  غا  اـ غا سئلتيل عيف

غ(4)ا ددايدلغهلتهدغسئلتيلغعاـغدساع .غ
غهد دد غا ددايد غعف غها دسؤك يد غا لاصغا د مل غا دستشال دكادلدغغكيضطل 

غدئلؼغأيضانغ غكهك غا ددايد. غ دسؤك يد غكا تمجيظيد غكا سياسيد غا دجاهيديد غا  كامب تطكيل
غهشأفغ غا د ميد غا   ات غدف غكجيلها غالعضام غا  كؿ غد  غا سياسل غا دكال هدكادلد

                                                           
(1)

،انفمشج 2014ك انشعًٛح، يجهظ دمٕق اإلَغاٌ، دضٚشاٌ األيى انًرذذج، انجًعٛح انعايح، انٕثائ 

 .5، ص 1٥
(2)

يكرة انًغرشاس انخاص انًعُٙ تًُع االتادج انجًاعٛح، األيى انًرذذج، ٔالٚح انًكرة ٔدٔسِ،  يراح  

 عهٗ انشاتظ األنكرشَٔٙ:

 tps://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/background.shtmlht  
(3)

 يكرة انًغرشاس انخاص انًعُٙ تًُع االتادج انجًاعٛح، انًصذس انغاتك. 

https://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/background.shtml
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غتمجيظغ غ إلشلاؼغعلر غئهيلتيف غكظيجتيف غامشام غكي   غ لتمجيظ. غا   دد غالللل ا لطكات
 ؤشلانغد دانغعلرغإهتداـغا سئلتيلغا  اـغه ا.غا دسؤك يدغعفغا ددايدغد

ك لغلأمغا دستشالغا لاصغ)إ كال غ كؾ(غإفغه ؼغدج كـغدسؤك يدغا ددايدغهكغ
للؽغ"ت اكفغهيفغا كئاالت"لغكهيفغ"ا سياسدغا  اددغكاالستلاتي يدغا  دليد"لغككض غ"إطالغ

غكغ غا دلاعاتل غمشكب غدم  غتشدؿ غا تل غا د االت غ ل غ لمشطد غدتئادؿ" همامغعدؿ
د حغيطاعغالدف.غ غ(2)ا   لاتلغكغا دساع ةغا مساميدلغكغدجظغا س ـلغكاة

ك يا ةغ  ا يدغاستل اـغا دكال غإ رغأيدرغد لغغكدفغأ ؿغتجا مغداالتغا تئلال
غهيفغ غا ت اكف غعلر غا دؤسسل غا طاه  غإضجام غك غأدئفل غدا غا ج ا يد غدستكل كل  

غ تشئي غا سئلتيلغا  اـ غد اد داغا دستشاَليفغا لاديفغك ه ؿغدئتبغدشتلؾغتم دجغ يه
غا دؤللدغ غا  لالغ لغا لسا د غإ رغهظا غكل تغا شالة غكي  آب/أجسطسغغ42كأمشطت دا.

غغ3118 غالدف غد لس غلليس غإ ر غا  اـ غا سئلتيل غك   ا لغ( S/2007/721) ا تل
كئظ ؾغ لغهياماتغا سئلتيلغا  اـغكت ليليهغا د  ديفغإ رغا  د يدغا  اددغهشأفغدسؤك يدغ

(.غكي غأ لغ( A/64/864 كغA/63/677) )غغغ3121كغغ:311ا ددايدغ لغعادلغ
هظاغا  دجغإ رغإ لاؿغتغييلاتغعلرغا طالغا دجاهيدلغ لدئتبغكعلرغا دم  يدغا دته دغ
غكأمشطتهغ غكا  عكةل غا ت لـ غكعدليات غاال تداعات غكع   غكا ت ييـ غا دهئل غا مظال  ل

غا دئتبغا غكي كـ غ لغمطاؽغد ددغدم غ ليددغا تمجيظيد.  دشتلؾغ لدستشاليفغا لاديفل
غا  داعيدلغداغ غا  داعيدلغهقش الغا   اتغا جاعلدغا د ميدغهلطلغد كثغا ها ة االها ة
ي   غي لةغالدـغا دتد ةغعلرغل ع الغهداغ لغظ ؾغدم غا تدليضغعلرغالتئاه الغكا  دؿغ

غا  غك غالطلغااليليديد غك غا  كؿغالعضام غا د ملغعلرغا ت لؿغ لغها ت اكفغد  د تد 
غ(3)غ.دا دغكيكع اغ   نغ

 لغعاـغ ( S/2004/567)  لغلسا دغدك  دغإ رغلليسغد لسغالدفغليـو
غا د 3115 غا لاص غا دستشال غدسؤك يات غا  اـ غا سئلتيل غد   غا ها ةغل غهدم  مل

                                                           
(1)

 انًصذس انغاتك. 
(2)

 يكرة انًغرشاس انخاص انًعُٙ تًُع االتادج انجًاعٛح، انًصذس انغاتك. 

https://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/2007/721
https://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/63/677
https://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=A/64/864
https://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/2004/567
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كي غأيلتغا د اـغكغا د دياتغا دكئلدغا رغا دستشالغا لاصغ لغد اؿغغ(2)لغا  داعيد
دم غا ها ةغا  داعيدغ لغا  كلةغا ستيفغ ل د يدغا  اددغ لدـغا دتد ةغغ لغيلالهاغا دليـغ

دفغا  لالغا دظئكلغعلرغا تأيي غغ52كأئ تغ لغا ج لةغغ3116أيلكؿغغ27(غ لغ60/1)
غ(غ3)" د ددغا دستشالغا لاصغ لسئلتيلغا  اـغا د ملغهدم غا ها ةغا  داعيد".غا تاـ

غاالها ةغ غدم  غد اؿ غ ل غا لاص غا دستشال غا ر غا دكئلد غا دسؤك يات كتتدثؿ
غغ:ا  داعيدغهامتل

غا دت ل ػدغغ-2 غا دتدػ ةل غالدػـ غدمظكدػد غ الػؿ غدػف غكلادػد غا د لكدػاتغا دتاددل  دػ 
غا  سػيد غ لدكؿغهاالمتػ ائات غا  ك ل غا مسامل غك ل ػامكف غا مسػاف غ د ػكؽ غكا لطػيلة د

غإها ةغ غد كث غإ ر غتػؤ م غ  ػ  غتكييج ػال غأك غدم  ػا غيػتـ غ ـ غإظا غكا ػتل غكا ثميدل ا  لييػد
غ داعيد.

أفغي دؿغئآ يدغ إلمظالغا دهئلغ لسئلتيلغا  اـغكدػفغل  ػهغإ رغد لػسغالدفغهتك يهغغ-3
غدػاالتغا ددتدلػدغا ػتلغيػ غتسػجلغعػفغإهػا ةغ داعيػد.اهتداـغأعضػالهغإ رغا 

ت ػ يـغا تكدػياتغإ رغد لػسغالدػفلغعػفغطليػؽغا سئلتيلغا  اـغدػكؿغا  ػلاماتغغ-4
غا ئجيلػدغهدمػ غأكغكيػؼغا ها ةغا  داعيد.

غا هػا ةغغ-5 غهدمػ  غا دت ل ػد غالمشػطد غدػكؿ غا دتدػ ة غالدػـ غدمظكدػد غد  االتداؿ
غعلػػرغتدليػػؿغا د لكدػػاتغا دت ل ػػدغا  داع غا دتدػػ ة غالدػػـ يػػدغكا  دػػؿغعلػػرغت  يػػ غيػػ لة

غ(4)ها هػػا ةغا  داعيدغأكغا  لالـغظاتغا دلدغكاة الت ا.
غثداميدغ غ يه غي لس غتدليؿ( غ)إطال غا  داعيد غا ها ة غهدم  غا د مل غا دئتب كي تد 

غها ةغا  داعيدلغكغهلغئداغيأتل:غعكادؿغ تد ي غد لغك ك غادتداؿغاللتئابغا 
غ -2 غ غ/ غك غا تديي  غأعداؿ غ لغظ ؾغس ؿ غهدا غا  داعاتل غساللغا   ياتغهيف أك

 امت ائاتغد كؽغاالمسافغا تلغتلتئه اغ داعدغد يمد.
 ا ظلكؼغا تلغتؤثلغ لغا   لةغعلرغدم غاالها ةغا  داعيد. -3

                                                           
1
يٕجٓح يٍ  2004ذًٕص  12ك انشعًٛح، سعانح يؤسخح فٙ األيى انًرذذج، يجهظ األيٍ، انٕثائ 

 .3-2،ص  2004ذًٕص  S/2004/567 ،31  انغكشذٛش انعاو انٗ سئٛظ يجهظ األيٍ، انٕثٛمح 
(2)

 .41(، يصذس عاتك، ص 60/1األيى انًرذذج، انٕثائك انشعًٛح، لشاس انجًعٛح انعايح سلى ) 
(3)

 انًصذس انغاتك. 
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 ك ك غأسلددغكغعمادلغدسلددغجيلغدشلكعد. -4
ا  يا يد؛غ لغا  ك د/غا دمط د؛غكغال  اؿغا تلغتستل ـغ كا  غا  مادلغا جاعلدغ -5

  لتش ي غعلرغا تجليدغهيفغا  داعاتغا كطميدغكغا  لييدغكغا ثميدغكغا  يميد.
غئؿغتطكلغ -6 غ)ا  كادؿغا  يماديد(: غا  داعيد ا ظلكؼغا تلغتس ؿغالتئابغاالها ة

غمدك غا تك ه غا ر غيشيل غدجا لانل غأـ غت لي يان غأئاف غسكام غالد اثل التئابغغ ل
ا  مؼغا ظمغي لؿغ لغإطالغا ها ةغا  داعيدلغأكغك ك غلطدغأكغسياساتغعلرغ

 د لغأه  غاللتئابغا ها ةغا  داعيد.
 أعداؿغاالها ةغا  داعيد:غ -7

غا ها ةغ -غأ غ ليدد غعلر غت ؿ غكاضدد غعمادل غتئكف غاف غيدئف غا تل العداؿ
ا  ماليدغ(غدفغمظاـغلكداغالساسلغ لددئددغ7ا  داعيدغئداغت ل  اغا دا ةغ)

غ غا ت ظيبغا  ك يدل غك غداالتغااللتجام غااللتطاؼغك غك غعدلياتغا  تؿ دثؿ
 كاالجتدابغكا  مؼغا  مسلغكغ"ا تط يلغا  ليل"غأكغا دظاهح.

أسا يبغا ه ؾغا تلغتئكفغأيؿغكضكدانلغدفغل ؿغت د غدلدافغا  داعدغ -غب
غالجظيد غك غا مظيجد غا ديال غدثؿ غ ه ال ا غعم ا غجمر غال غا تل غا دكال  غدف

 كا ل داتغا طهيد.
غللؽغظلكؼغيدئفغأفغتؤ مغا رغدكتغهطلمغ-ج غا سئفغل غام  اـ غيهيؿ دف

غا  لؽغكا د هسغكا مظا دغأكغا  دؿغا دجلطغأكغاال  ا غا ه مل.
غا طكعلغغ-  غجيل غا ت  يـ غظ ؾ غ ل غهدا غاالم ابل غدم  غه ا غي د  هلادج

غطكيلد.غكاال  اضغا  سلمغكدظلغا  كاجغكا جدؿغهيفغا ل اؿغكا مسامغد ة
م ؿغالطجاؿغيسلانلغهجلضهغإداغها  كةغا دهاشلةغأكغهسهبغا لكؼغدفغا  مؼغغ-ق

غأكغا ئلال.
غاالداهدلغغ-ك غأك غا تشكيه غا ر غيؤ م غا ظم غا د ادلد غسكم غأك غها  تؿ ا ت  ي 

كا ل كمغا رغا ت اهيلغا  سليدغ جلضغت اطلغا دل لاتغأكغأمغع جغآللغيضلغ
غها ددد.

 ئليانغأكغ  ليان":غك ك غأ  دغعلر"ا ه ؾ -8
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غلطابغ -غأ غهياماتغت ا ؿ غا  داعيد غ  ها ة غتشفغددلد غا   اتغا تل اد ال
 ا دضغعلرغا ئلاهيد.

غكِد ةغ -غب غدم  لل غطاه  غظات غأعداؿ غامتشال غئهيلل غدسلح غم اع غإطال  ل
العداؿغكغمطاي اغكع ـغتغيلغالسا يبغا دته دغ لغيتؿغا  داعدغا ددديدغ

 مجس ا.
عغدسلحلغا  ياـغهددالساتغتديي يدغكدك  دغكاس دغ لغدا دغع ـغك ك غم اغ-ج

غاالمسافغ غ د كؽ غ سيدد غامت ائات غ تغ ك غظلكت ا غتهلغ غدم  يد غأك غك/ ا مطاؽ
غ ل داعاتغا ددديد.

ا كسالؿغا دد  ةغا دستل ددغ لغا كدكؿغا رغ"ا تط يلغا  ليل"لغتؤئ غإفغغ- 
غالتئابغأعداؿغاالها ةغي د غههغا  ضامغعلرغأسسغا  داعد.

غا دم  لغطغ-ق غاالجتداب غأك غا  تلر غتشكيه غدثؿ غا دلتئهدل غا جظال  هي د
غ لمسام.

ت ديلغأكغد ا ددغا ددتلئاتغكا لدك غا ث ا يدغكا  يميدغ ل داعدغا دست   دلغغ-ك
غدداغي غيلا غههغددكغا دضكلغا تأليللغ ل داعدغأكغا  داعات.

غ-  غدغ غك غا  مسيف غئ  غدف غا  داعاتغا ددليد غيا ة غ لدغاست  اؼغتدجيد ف
غعدليدغدد  ة.

ا  كادؿغا دك هدغ لتأهب:غالد اثغأكغا ظلكؼغا د هلدغا تلغالغته كغام اغظاتغ -9
غا دا دغ غتأ يـ غالكضاعغأك غيدئفغأفغتجضلغا رغتجايـ غا  داعيد غها ها ة دلد
غيشيلغا رغادتداؿغه مغاالعت اماتغا دسلددغأكغا ئكالثغا طهي يدلغك يا ةغ ددا

غي غي   غا رغاتلاظغا لاماتغسلي دغ ل ضامغغأكغتلا  غ لغي لةغا د الضد ددا
غ(2)علرغا  داعاتغا تلغتسهبغا دشائؿ.غ

                                                           
(1)

نمطشٚح، يكرة انًغرشاس انخاص انًعُٙ تًُع االتادج انجًاعٛح، االيى عًم انًكرة، انذاالخ ا 

 >انًرذذج، يراح عهٗ انشاتظ األنكرشَٔٙ:

mlhttps://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/country_situations.sht 

https://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/country_situations.shtml
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غا دكئلدغ غ لد اـ غتمجيظان غا  داعيد غاالها ة غا لاصغهدم  غأد لغدئتبغا دستشال كي 
غهل افغ غدف غع   غ ل غا  داعيد غاالها ة غادئامياتغددكؿ غدكؿ غا ت اليل غدف غع  ان إ يه

غ(2)الغييلجستافلغا ئكمغكلغكجيلهاسك افلغسادؿغا  اجلغجيميا  ا ـلغدثؿغسكليالغ يهيالغا 
 المطمب الثالث
 حماية المدنيين

غهااللجاؽغ لغد اـغددايدغاليلياتغكغ غ دلاتغع ة غا دتد ة أيلتغدمظددغالدـ
دم غغأكغا تد مغ  ليددغا ها ةغا  داعيدلغكدفغظ ؾغ لغت ليلغ  مدغا لهلامغا  ك ييفغ

غ3/23 لغ غهػغ3115/ غ غلضغ لاسدغغا دكسكـ غا دشتلئد( غدسؤك يتما غأدمان: غأئثل )عا ـ
دفغا  داعلغه تغجيلغا دشئ تغا تلغتكا هغا  ا ـلغا ظمغأشالغإ رغإفغدؤسساتغال

  ا دغ لغيضيدغدئا ددغاالمت ائاتغا  سيددغ د كؽغاالمسافغكغا ها ةغا  داعيدلغسكامغ
غا د م غا دمظداتغا يليديد غأـ غا دتد ة غالدـ غإطال غ ل غدم اغئاف غك غالدفل غهضداف يد

غ(3)كدمظددغا  كؿغالدليئيد.لغكغدمظددغا تدا غاال لي للغ اد دغا  كؿغا  لهيد
 كا لدسيف ا لاه د ا  كلة أداـ لطاب  للغا دتد ة  لدـ ا  اـ ا سئلتيل كأشال

 ا  لف  ل كا ت لؿ ا هشلم الدف ادتداالت )  لغ:::2سهتدهلغ  ل ا  ادد  ل د يد
غا  ا ـ( غكئكسك ك لكام ا  ل ا تدلؼ  ل الدف د لس  شؿ داالت إ رل كتد لغل
لغهدها ئغا ديثاؽ  لتدسؾ دشتلئد ألضيد ت   أف ا دتد ة الدـ  ل العضام ا  كؿ

 ا مساميد ضديل يستط   ـ أمهغإظا دف كدظل . ا دشتلئد إمساميتما   اعانغعف كا تدلؼ
 أف دف ئهيل لطل ثدد  سيئكف ه  أئهلغدمهل ا دتد ة الدـ  ل ي   أف... ا دشتلؾ
غأللل  ل كا   ؿ ا س ـ عف يهدث غ ل ا تد م كئلل . أدائف  إ ر ت ليلل د   ان

 جيل د انغاعت ام يدثؿ ا ت لؿغا مسامل ئاف إظا : ه ك ه ال جيد هدماسهد ا  ادد ا  د يد

                                                           
(1) 

 عًم انًكرة، انذاالخ انمطشٚح، انًصذس انغاتك .
(2) 

ذمشٚش انفشٚك انشفٛع انًغرٕٖ انًعُٙ تانرٓذٚذاخ ٔانرذذٚاخ ٔانرغٛٛش ،عانى أكثش أيُاً: يغؤٔنٛرُا 

، يراح عهٗ انشاتظ A/59/565 ،2 /12/2004انًشرشكح، انجًعٛح انعايح 

http://www2.world-األنكرشَٔٙ:

governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Resp

_ARA.pdf-onsibility_ 

http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Responsibility_-_ARA.pdf
http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Responsibility_-_ARA.pdf
http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Responsibility_-_ARA.pdf
http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Responsibility_-_ARA.pdf
http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Responsibility_-_ARA.pdf
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 أك هلكام ا شهي د  دا د  مست يب أف يمهغلغعليما مدك أم   لرلغا سيا ة علر د هكؿ
 ده أ ئؿ إ ر تسلم ا تل ا مساف  د كؽ كا دم  يد ك  مت ائاتغا  سيدد هسليهليميتسا

غغ(2)؟ ا دشتلئد دها ئغإمساميتما دف غد كؽغا مسافغ لغعاـ غ ل مد عفغغ3115كأعلف
غا دا دغإ رغ"إ لامغسلي غكداسـ غإفغا ها ةغل غم لـ غلعم دا علرغا لجـغدفغئؿغ  ك ما
غ(3)ا د كث".غا  داعيدغتد ثغأكغعلرغكشؾ

ي  غدج كدَاغغ Protection of Civilians(غPoCفغدج كـغغددايدغا د مييفغ)إ
غدا غا رغد  غد يثان غل غدترغعاـ غيئفغد لك ان غ ـ غا  اـغغ9::2إظ غداغغا سئلتيل عم دا

 لدـغا دتد ةغئك لغعمافغهظاغا ددطلحغ لغت ليللغدكؿغأسهابغا دلاعغكت  ي غا س ـغ
غا دست اد غكا تمديد غ)ا  الـ غأ لي يا غت ليل غ ل غددايدغUNSG 1998د غ يه غد   غا ظم )

كأدهدتغعهالةغ"ددايدغا د مييفغ ا د مييفغ لغداالتغا م اعغهاعتهاللغ"ضلكلةغإمساميد".
تدتغت  ي غكشيؾغها  مؼغا ه مل"غ  مانغالغيت  أغت ليهانغدفغ دي غعدلياتغا س ـغا تلغ

تماكؿغد لسغغغ:::2ك لغشهاطغغ .:::2أشل تغعلي اغالدـغا دتد ةغت ليهانغدمظغعاـغ
غ الدفغا تاه غ لدـغا دتد ةغد دكعدغدفغا  ضاياغا تلغأدهدتغ يداغه  غ كهلغدج ـك

غ) غهل: غا  ضايا غكتتدثؿغهظل غا د مييف. غا د مييف2ددايد غإ رغضدافغس دد غا دا د لغ(
غإ رغ3) غا مسامل غا د اؿ غ ل غكا  ادليف غا دتد ة غامدفغك كفغعكالؽغ لدـ غا كدكؿ )
(غ6)لغ(غا دا دغإ رغا   ا د5)لغ(غكض غالطجاؿغ لغا م اعاتغا دسلدد4)لغ ددتا يفا

غ(4)امتشالغالسلددغا دغيلة.غ
                                                           

(1)
اٚح ؛ ذمشٚش انهجُح انذٔنٛح انًعُٛح األيى انًرذذج، انجًعٛح انعايح، ، انٕثائك انشعًٛح، يغؤٔنٛح انذً 

انًٕجٓـح إنٗ انغكشذٛش انعاو يٍ انًًثم  2002ذًــٕص  26تانرذخم ٔانغٛادج، يشفك نهشعانح انًؤسخح 

 / Aيٍ جذٔل األعًال، انٕثٛمح  44انذائى نكُذا نذٖ األيى انًرذذج، انذٔسج انغاتعح ٔانخًغٌٕ، انثُذ 

 .15، ص 6-1، انفمشج 2005اكرٕتش  14، 57/303
(2)

 UN Secretary-General, ‗Risk of Genocide Remains Frighteningly Real‘, 

Secretary-General Tells Human Rights Commission as He Launches Action 

Plan to Prevent Genocide, 7 April 2004, SG/SM/9245-AFR/893-

HR/CN/1077. 
(3)

 Benjamin de Carvalho and Jon Harald Sande Lie, Challenges to 

Implementing the Protection of Civilians Agenda, Policy brief, Norwegian 

Institute of International Affairs, 5.2009,  

https://www.files.ethz.ch/isn/117463/PB-05-09-Carvalho-Lie.pdf 

https://www.files.ethz.ch/isn/117463/PB-05-09-Carvalho-Lie.pdf
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ئداغاعتد غد لسغالدفغهيامانغيطلبغدفغا سئلتيلغا  اـغت  يـغت ليلغيتماكؿغ يهغ
ئيؼغيدئفغ لدـغا دتد ةغتدسيفغددايدغا د مييفغكاال ت اـغهدلا  اتغا د لسغا  كليدغ

غا دسأ د  غدجتكدتيفغ . ظل غ لستيف غإ لام غعلر غلسدل غجيل غهشئؿ غا د لس غكا ؽ كي 
غا م اعاتغ غ ل غا د مييف غ"ددايد غدكؿ غك يسدهل( غيكميك غ) ل غعاـ غئؿ غ ل  لدمايشد

لغعلضغا سئلتيلغا  اـغ لدـغا دتد ةلغ لغئلدتهغ3115أهليؿغغ8ك لغلغ(2) ا دسلدد".
داعغلاصغ  دتجاؿغها يكـغا  ك لغ ظئللغأداـغ  مدغد كؽغا مسافغهدماسهدغام  ا غا ت

لغلطدغعدؿغظاتغلدسغم اطغ5::2ا ها ةغا  داعيدغا تلغكي تغ لغلكام اغ لغعاـغ
غ :  دم غا ها ةغا  داعيدلغتضدمتغداغيأتل

غا ظمغعا ةغيشئؿغألضيدغغ إلها ةغا  داعيدغ.لغدم غا م اعغا دسلح .2
غا م اعاتغا دسلددغ .3 غ ل غا د مييف غددايد غل غظ ؾ غ ل غيكاتغدجظغهدا غل ؿ دف

 ا س ـغا تاه دغ لدـغا دتد ةغ.
غا ددائـغغ .4 غ ل غا  لاماتغا  ضاليد غل ؿ غا   ابغدف غ إل  تغدف غد  كض 

 ا كطميدغكا  ك يد.
مشامغمظاـغإمظالغدهئلغ.غ .5   د غا د لكداتغكاة
غ(3)غهداغ لغظ ؾغا  دؿغا  سئلم.لغاتلاظغإ لاماتغسلي دغكداسدد .6

(لغيستم غإ رغا دها ئغا  ا ديدغ ل امكفغا مساملغPoCإفغهلمادجغددايدغا د مييفغ)
غا جاعلد غا   ات غ د  غيست  ؼ غكهك غا   ليف. غكيامكف غا مساف غكد كؽ غا  ك ل دفغل

ه  ؼغت  ي غا ددايدغا  امكميدغكا جسيك ك يدغ لد مييفغلغا دمظداتغا  ك يدغكا  كؿغكال لا 
غدفغأشئاؿغدم غ لغسياؽغا م اعغا دسلح.غكعلرغا لجـغغدفغأفغهظاغ يسغها  تد ي غشئ ن

                                                           
(1)

 Security Council, TATEMENT BY THE PRESIDENT OF THE 

SECURITY COUNCIL, S/PRST/1999/6,12 February 1999, 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/8D7EA4161BC93F450525674

B0065A653 
(2)

 UN Secretary-General Kofi Annan's , Action Plan to Prevent Genocide, 

07/04/2004, SG/SM/9197 AFR/893, 

http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/KofiAnnansActionPlantoPr

eventGenocide7Apr2004.htm 

https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/8D7EA4161BC93F450525674B0065A653
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/8D7EA4161BC93F450525674B0065A653
http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/KofiAnnansActionPlantoPreventGenocide7Apr2004.htm
http://www.preventgenocide.org/prevent/UNdocs/KofiAnnansActionPlantoPreventGenocide7Apr2004.htm
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غا  داعيد غا تلئي غعلرغددايدغا د مييفلغا ها ة ا ظيفغلغإالغأمهغيهل غا دا دغإ رغ يا ة
يشئلكفغعدكدانغا سئافغا دست   يفغ لغداالتغ لالـغا جظال غا  داعيد.غكيل بغهلمادجغ

إظغيهيفغاست  ا غلغددايدغا د مييفغ كلانغهال انغ لغا   ك غا دهظك دغ دم غا ها ةغا  داعيد
غ(2)ا د تد غا  ك لغ   ت اـغها  امكفغا مساملغا  ك لغكا  كاع غا دديطدغهددايدغا د مييف.

ئداغيشيلغهظاغا هلمادجغا رغتلئي غا د تد غا  ك لغعلرغا ت لؿغه النغدفغا كيايدغكغ
كلجهدغا دت لليفغ لغضدافغسلكئ ـغهداغيتداشرغد غا  امكفغا مساملغا  ك ل.غلغا دم 

غا مظليد غا ماديد غكدف غكددايدغل غا ددايد غدسؤك يد غهيف غككثيؽ غ كهلم غالتهاط هماؾ
ك ئم داغتتدي افغعفغه ضغدفغا ماديدغا تطهي يدلغإظغتلتلجافغ لغأفغدسؤك يدغلغا د مييف

غ غا د مييف غكددايد غا  داعيد غا جظال  غ دم  غسياسل غإطال غهل غداالتغا ددايد غأش   ل
ايدغا د مييفغ يتدؼغهأمهغأكس غدفغدسؤك يدغا ددايدلغأداغهلمادجغددلغاالعت امغا جظي د

 ض نغعفغهظاغإفغهلمادجغددايدغا د مييفغيتـغغ   كغيمطهؽغعلرغا م اعغا دسلحغعدكدان.
غكياليد غئأ اة غاستل اده غأمغدفغاستلاتي ياتغ)ددايدغل غ"تد ي  غا تد مغا لليسغهك  قف

أكغلغ داعيدغكا جظال غا  داعيدا د مييف(غ لسياساتغتس ـغ لغدم غا تد ي غ لغا ها ةغا 
غا هلمادجغعهالةغعفغد دكعدغلغ(3) تشئؿغاست اهدغ  ا دغ  لالد ـ". كهشئؿغعاـغإفغهظا

غكا دمظداتغجيلغ غكا  كؿ غا  ك يد غا دئكديد غ لدمظدات غيدئف غا تل غالمشطد غدف ئادلد

                                                           
(1)

 Security Council, Report of the Secretary-General ―The causes of conflict 

and the promotion of durable peace and sustainable development in Africa‖, 

A/52/871 – S/1998/318, 13 April 1998. 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-

8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Arms%20S%201998%20318.pdf 
(2)

 James Darcy, ‗‗Human Rights and Humanitarian Action: A Review of the 

Issues,‘‘ background paper prepared for Human Rights and Humanitarian 

Action—Humanitarian Policy Group Background Paper (UNICEF 

Workshop, Geneva, 1–17 April 

2004https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-

opinion-files/2311.pdf 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Arms%20S%201998%20318.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Arms%20S%201998%20318.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2311.pdf
https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/2311.pdf
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غكا جس غا  امكميد غا ددايد غ ت  ي  غا س ل غكال لا  غكا ددليد غا  ك يد يدغيك ك ا دئكديد
غ(2) لد مييف.

 المطمب الرابع
 التعاون الدولي

غ  اـغ الدـ إتجاييد أئ ت غا  داعيدغكا   ابغعلي ا غ دم غ ليددغا ها ة ا دتد ة
  ليدد دم غالتئاب أ ؿ دف ا  ك ل ا ت اكف يل هه ا ظم ا ديكم ا  كل علر 2:59
 هأفغتدليل ا  ادد دا  د ي إيدامانغدف" :االتجاييد  يها د  ل كل  ديث ا  داعيدل ا ها ة
 أكدت ئداغكسهؽغأفلغ(3)."ا  ك ل ا ت اكف يتطلب ا هغيضد ام د هظل دثؿ دف ا هشليد
غا دتد ة ا  ادد ا  د يد غهتاليخ2-) غ7: ليـ يلالها  ل  لدـ :غ2:57 يسدهل 22 (
غإ لامات أ ؿ دف ا  ك ل ا ت اكف "هتمظيـ  ا ها ة  ليدد ض  سلي د كياليد إتلاظ
غغ.ل ع ا"  يؿكتس ا  داعيد

كاله اؼغ ا دها ئ ا دتد ة  لدـ ا  ادد ا  د يد استل دت ا غلض كتد ي انغ  ظا
 هت  ب يت لؽ  يدا ا  ك ل ا ت اكف دها ئ عفغ) كأعلمت ا ديثاؽل  ل علي ا ا دمدكص

 ئدالغ(4)ا مساميد(.غ ض  ك لالـ دلب ه لالـ ا دت ديف ال لا  كع اب كتكييؼغكتسليـ
كا مظاديفغ الدف د لس عف ا دا ليف (46:) ك (938) ليدل اليف ل لغ كطه ا أمه

غ(5)ا دت ديف.غ الشلاص تسليـ ي ب  قمه كلكام ا ا ساه د يكجس  يا  ددئدتل الساسيف
 ا  كؿ "تت اكفغ :أف علر الساسل لكدا مظاـ دف (97) ا دا ة مدت ئدا
غتادانغ الطلاؼ  دف ا ددئددل داصالت إطال  ل ت ليه  يدا ا ددئدد د  ت اكمان

                                                           
(1)

 Charles T. Hunt, Asia-Pacific Centre for the Responsibility to 

Protect, Protection of Civilians and the Responsibility to Protect: 

Perspectives and Precedents in the Asia-Pacific, Program on the Protection 

of Civilians, Working Paper No. 2, p.7 

r2pasiapacific.org/files/2009_PoC_r2p_AP_perspectives_workingpaper 
(2)

 .1٥45دٚثاجح إذفالٛح يُع جشًٚح اإلتادج انجًاعٛح ٔانعماب عهٛٓا نعاو   
(3)

شاتظ ، يراح عهٗ ان1٥53دٚغًثش  3( انصادس ترأسٚخ 25)د.     3-54لشاس سلى  

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/b089.htmlاألكرشَٔٙ:
(4)

 نهُشش انذايذ داس انذٔنٛح، انجُائٛح نهًذكًح انمضائٙ انُظاو انهطٛف، عثذ كًال يُزس تشاء.د  

 .15٥-155 ، ص2005 عًاٌ، ٔانرٕصٚع،

https://r2pasiapacific.org/files/3081/2009_PoC_r2p_AP_perspectives_workingpaper2.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b089.html
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 ا  كؿ ك لغضكمغهظلغا دا ةلغيتك بغعلر غ(2)كا د اضاةغعلي ا". ا  لالـ  ل تد ي ات
 علر ي ب ئدا إ لامغا تد ي ات دف  لددئدد ا  اـ ا د عل كتدئف تضدف أف الطلاؼ
غا تدليات ا ددئدد د  تادانغ ت اكمانغ تت اكف أف ا   يد ظات أ   ت ا  كضهط كاة لام
 ا ظيفغتت د ـ الشلاص علر كا  هض   ـ ا ددايد كتك يل ا ش ك  عف ثكا هد ال  دل
غ(3)إ ي ا.غ كت  يد ـ ا  داعيد ا ها ة  ليدد هالتئاب ا  ك يد ا  ماليد ا ددئدد

 ا  ماليد  لددئدد ا مظاـغالساسل (غدف236(غدفغا دا ةغ)3ا ج لةغ) كمدت
 ا دمدكص ا مدك علر  الكسلطات كظالج ا تدالس أف  لددئدد-3"غأف: علر ا  ك يد
 د  لاص اتجاؽ ك  اغهدك ب طلؼل  ك د أيد إيليـ  ل ا مظاـغالساسلل هظا  ل عليه
غا  كؿ". تلؾ إيليـ  ل تدالس ا أف ألللل  ك د أيد

 ا  ماليد  لددئدد ا مظاـغالساسل دف (23) ا دا ة (غدف4ت ي غا ج لةغ) ئدا
غغ.د يمد يضيد هد   ئددغاللتداد اا دد ددالسد يهكؿ الطلاؼ جيل  ل كؿ ا  ك يد

كش  تغا  كؿغا دشالئدغ لغا تداعغد لسغد كؽغا مسافغا تاه غ لدـغا دتد ةغ
هدماسهدغا ظئللغا سمكيدغا لادسدغكا ستيفغالتجاييدغدم غ ليددغا ها ةغا  داعيدغكا   ابغ

 ك لغ لغ كلتهغا لادسدغكا  شليفلغعلرغأفغا ت اكفغا غ3125آظالغغ8علي الغك لغيكـغ
غا د تد غعلرغ غ همامغي لة غئكسيلد ي بغأفغيلئ غعلرغت  ي غد كؽغا مسافغكددايت ا
دكا  دغاالمت ائاتغا كاس دغا مطاؽغ د كؽغا مساف.غكيمهغلغأفغيتضدفغهظاغا ت اكفغداغ
غا  مدليدغ غتدلضغعلر غا تل غكا ددالسات غا ئلاهيد غلطاب غ دم  غدها لات غ)أ( يلل:

امب؛غ)ب(غتدئيفغا دلأةغكت  ي غت ليـغا جتياتغكا مسام؛غ)ج(غكا تديي غا  يملغكئلاهيدغال 
غآ ياتغ غكض  غ) ( غا س ـ؛ غث ا د غكمشل غا مسافل غد كؽ غهشأف غا تث يجيد غا هلادج ت  ي 

(غدم غكد ايهدغددالسدغا ت ظيبغكجيللغدفغغددليدغ لدشالئدغا سياسيدغها سهؿغا سلديد؛غ)ه
 يمد؛غ)ك(غت  يـغا ت كيضغا دا مغكا لد مغضلكبغا د ادلدغا  اسيدغأكغا  إمساميدغأكغا د

غش  ت اغ غأك غا  ك د غالتئهت ا غا تل غا مساف غ د كؽ غا  سيدد غاالمت ائات  ضدايا

                                                           
(1)

 نُظاو األعاعٙ نهًذكًح انجُائٛح انذٔنٛح.( يٍ ا56انًادج ) 
(2)

األنكرشَٔٙ:  :انذٔنٛح، يراح عهٗ انشاتظ انجُائٛح انًذكًح يالٕسا، ْاشى د.يذًذ 

www.Aladel.gov.ly/Main/Modules/Sections/Item. 
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غل عغغأك غ ل غستس ـ غا  لامات غتلؾ غأف غعلر غك ك  غع ة غكش  ت غعم ا. تغاضت
غا دلدافغدفغا د كؽغا لظافغيسه افغا  لالـغض غغتداع  غكت اي  االمت اصغدفغام ديد
غ(2)ميدغكا ها ةغا  داعيد.ا مسا

 دف ئؿ ل ع شأمه دف ا  داعيد ا ها ة  ليدد دلتئهل تسليـ إف شؾ كه كف
 سيئكف ا  ليدد هظل هالتئاب ا دت ـ أف ظ ؾ املليفل د كؽ امت اؾ  هغمجسه تسكؿ
 تسليـ هأف ا  كؿ كيدئف كاالعت اؿل  لتسليـ علضد ك كهدثغكد د د دتاه د ددؿ

 ال لا  أد  تسلـ أف سيا ةل ظات  ك د ت هؿ هكاسطته ا  لامغا ظم"غهك: ا  لالـ دلتئهل
 ا جل  هظا ددائدد الليلة هظل تستطي  دتر  ك دغألللل إ ر ألاضي ا علر ا دك ك 
غ(3)هه". عليه أكغدئـ أ يف ي  ئاف ا ظم ا دئـ كتمجيظ ا د دك 

 ا   ابل دف ا د ـل إ  ت  كف ا ديلك د هك ا  ليدد دلتئب تسليـ دف كا   ؼ
 ا لليس أ يف كي غ(4)ا  لاـ. دئا دد دظاهل دف دظ لانغ ي تهل ا  لام هظا كها تا لغ قف
  ليدد هالتئابغ3112 مك دهل 33 هتاليخ ديلكسك يتش( ا ساهؽغ)سلكهك اف ا يكجس  ل

غ(5)كا  لسؾ. ا هكسمد  د كليد  ل ا  داعيد ا ها ة غإ رغغ غ)ديلكسك يتش( غسلـ كي 
غ.غ3112د يلافغغ39مغ لغا ددئددغه ها

 ا  داعيد ا ها ة  ليدد هالتئاب دت ـ دمح   ك د يدئف ال  ض نغعفغهظالغ
 إ ر  لالهـ ثـ ا  داعيد ا ها ة   ليدد دت ديف التئاب أف إظغغ(6)ألاضي ا.  الؿ دل أ
 ا ها ة  ليدد  دئا دد ا  ك ل ا ت اكف   ا يد ت يؽ ا تل أد غا  كالؽ ي   ألللل  كؿ
 دثؿ ا  ماة هؤالم آدمانغ دثؿ د ظانغ أيا يد ا دف ا  كؿغ  لت ه ض اعيدلغكهماؾا  د

                                                           
(1)

 دضٚشاٌ 12، 46األيى انًرذذج، انجًعٛح انعايح، انٕثائك انشعًٛح، يجهظ دمٕق اإلَغاٌ، انفمشج  

 .15، ص 2014
(2)

 داس انجًاعٛح، اإلتادج جشًٚح اسذكاب عٍ انذٔنٛح انًغؤٔنٛح عاليح، يذًذ انعضٚض عثذ أًٍٚ .د 

 .152  ، ص2006  انماْشج، ٔانرٕصٚع، نهُشش انعهٕو
(3)

 Mc Mahon, J.P.Ain Hijacking, Extradition as Deternet, the Georgetown 

law journal ,Vol 58, 1970, p 1135. 
(4)

 Case No IT 01-51-II , .BOSNIA and Herzegovina. َٙٔيراح عهٗ انشاتظ األنكرش 

https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ii011122e.htm  
(5)

 اسذكاب تعذ انغعٕدٚح انعشتٛح انًًهكح إنٗ 1٥5٥ عاو خالل أيٍٛ عٛذ٘ األٔغُذ٘ ٛظانشئ نجأ 

 .انجًاعٛح ٔيُٓا اإلتادج انذٔنٛح انجشائى يٍ انعذٚذ

https://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/ind/en/mil-ii011122e.htm
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 كد لدل ا ما يد   ا ة آدف د ظ ا ثاميدغإ ر ا  ا ديد ا دلب ه   تدك ت ا تل الل متيف
 ي ل كي  (2:66-2:57ل ؿغا جتلةغ)   أكاغإ ي ا ي  ئامكا ا ظيف ا ثاميد ا  ا ديد ا دلب
غ(2) ل . 4111 هدكا ر هؤالم ع  

كعلرغا م يضغدفغهظاغإتلظغع  غدفغا  كؿغإ لاماتغدفغشأم اغتد يؽغا ت اكفغ
غ غإظ غا  داعيدل غا دت ديفغ لغالتئابغا ها ة غعلرغسهيؿغ أف ا  ك لغ لغتسليـ إيطا يال

 ع ـ ده أ علر:غ"أف 2:78 د يلاف 32  ل  ستكلهاغمجسهغا دا ل  ل مدت ا دثاؿلغ
 ا ها ةغا  داعيد"  ليدد هالتئاب ا دت ديف ا يطا ييف لعاياا  يشدؿ ال تسليـغا دكاطميف

غ غد اه ةغغ(3). غهدياجد غكسلك يميال غكهل يئا غالل متيف غ امب غإ ر غهك م ال غها لت ئدا
دت   ةغالطلاؼغهشأفغا دساع ةغا  امكميدغا دتها  دغكتسليـغدلتئهلغا  لالـغا جظي دلغهداغ

غ(4) ي اغا ها ةغا  داعيد.
 ا تل ا لليسد ا   هات إد ل ا ت اكف كع ـ ا دت ديف تسليـ  ل اتا د كه كتدثؿ
 ا  ك يد ا  ماليد ا ددئدد تكا   ا د ي د كهل ا  مالل ا  ك ل ا  ضام د دد ت كؽغتمجيظ
 ا دسام د آ يات إيلال ه   الداـ إ ر لطكة اتلاظ ا  ك ل ا د تد  علر هديثغيمهغل

غ(5)ا تمجيظ.غ دكض  مدكغكض  ا ا  ك يد

 ا ها ة ا مساملغأهديدغلاددغ لغا تد مغ  ليدد ا  ك ل اغكيئتسبغا ت لؿئد
 إ ر سيؤ م ا  داعيدغ ليلياتغكل ع الغكعلرغا لجـغدفغاعتلاضغا ه ضغعليهلغلمه

غإفغا ت لؿغغ(6)ا  ك ييفل كا سلـ الدف علر ا دجاظ ه النغدف ا  ك يد ا جكضر مشل ئدا
 س دد ض  استل اد ا أك ا  كة است داؿ يدم  ا ظم ا دتد ة الدـ ديثاؽ د  يت الض
غاالستشالمغ ا  ك يد ا   ؿ ددئدد أئ ت ئداغ.ا سياسل كاالست  ؿ اللاضل  لغلأي ا

                                                           
(1)

 1٥2 ص يصذس عاتك، عاليح،، يذًذ انعضٚض عثذ أًٍٚ .د 
(2) 

 .244ص ، 1٥55 انكٕٚد، انكٕٚد، جايعح يطثٕعاخ انذٔنٙ، اإلجشاو دٕيذ، انْٕاب عثذ . د
(3)

 .15، ص 55األيى انًرذذج، انجًعٛح انعايح، انٕثائك انشعًٛح، يجهظ دمٕق اإلَغاٌ، انفمشج  
(4) 

 انغاتمح نٕٛغغالفٛا انذٔنٛرٍٛ انًذكًرٍٛ يذعٙ يٍ انًرذذج تاأليى األيٍ يجهظ إنٗ يٕجّ خطاب

 //http:نكُشَٔٙ، يراح عهٗ انشاتظ األ2001 َٕفًثش 25، "دٚم تَٕرٙ كاسال  انغٛذج ٔسٔاَذا،

:www.ictr.org/speechs/deplonte sc.htm. 
(5) 

 ،2000انعشتٛح،انماْشج،حانُٓض داس،اإلَغاَٛح نصانخ ٔانرذخم اإلَغاٌ إتشاْٛى،دمٕق هٙع.د

 .511ص



   (0202لعام )ا(/53(/العدد )9لمجلد )/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

089 

غ لغ غالدليئيد( غا كالياتغا دتد ة غ)ميئالاجكغض   ع ـ علرغ38/7/2:97 لغيضيد
 أ امت عم دا كظ ؾ ا مساف د كؽ ددايد تدتغدهلل تتـ ا تل ا ت لؿ أعداؿ دشلكعيد
 أف ا دتد ة  لكاليات ئاف إظا " :ميئال كاغه ك  ا  ل الدليئيد ا دتد ة ا كاليات ت لؿ
 ا كسيلد ي   ال ا  كة أفغاست داؿ إال ميئالا كال  ل ا مساف د كؽ دكؿ يل  ا ته م

غغ(2)."ا مساف د كؽ  ددايد ا دماسهد
غا  غعلر غإف غظ ؾ غا مساملل غا ت لؿ غد  غا ج  ام غأجلهيد غأف غعاـغاال غا ت اـ  كؿ

 ا مساميد ا  ك لغكدها ؤل ا  امكف يكاع  هه ت ضل هدا ا ل ؿ تدم  أف علي ا يجلض
 يمه.غ ظ ؾغ أفغأمدالغ أك أدله أك  مسيته ئامت أيا كدليتهل ا جل  دياة ادتلاـ دف

 تئكف ا تل ا دا د تلؾ كلاددغ ل دشلكعانغ ا مساميد  دا ح ا ت الغا دؤي غي  غا ت لؿ
 ي  تئكف هظ ؾ لم ا  لعاياهال ها مسهد كاالضط ا  ا  كة أعداؿ ي غدالست   ك دا  ي ا

غ(3).د كي ـغالساسيد دف دلدت ـ
 ددايد مدك كات اهانغ ككا ب دؽ هك ا مسامل يللغهظاغاالت الغإفغا ت لؿ ئدا

غكيت يف  كف كا ديلك د ا مساف د كؽ  مظاـ لم السدر ا   ؼ يئكف أف امت ائ ال
 كا تل ا  داعيد  ل دغا ها ة هلغت ي  ا كدشيد العداؿ ا دغإ رغظ ؾلغإف ك ل.غإض

 مص ا دتد ةلغإظ الدـ ديثاؽ  ل علي ا ا دمدكص ا د كؽ داللانغعلر اعت ام تدثؿ
 ا د هلد ال ياؿ مم ظ أف أمجسما علر كي غآ يما ا دتد ة الدـ ش كب مدف" : يها ته  ل
 ي    أد امانغ دلتيف علرغا مساميد  لهت اد كغ  يؿ ل ؿ  ل ا تل ا دلب كي ت دف
غ إلمساف ها د كؽ إيدامما   ي  دف مؤئ  كأف ا كدؼ عم ا  ا جل  كهئلادد الساسيد

غ(4)كي لل".

                                                           
((1)

(، ص 1٥٥1-1٥45يٕجض األدكاو ٔانفرأٖ ٔاألٔايش انصادسج عٍ يذكًح انعذل انذٔنٛح ) 

https://www.icj-شَٔٙ:، يراح عهٗ انشاتظ األنكر212

ar.pdf-1991-1948-cij.org/files/summaries/summaries. 
(2)

 Lauterpacht, International law and Human Rights Under The Law, lodon, 

1964, P61 
(3)

 .1٥46انًرذذج نعاو  األيى قدٚثاجح يٛثا  

https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf
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 ا ت لؿ إ ر تدؿ ي  يجلضغع كهات أف ا  ك ل ا د تد  دؽ دف  قف  ظ ؾ
 مدت كي  كد كؽغاليلياتغلاددللغا مسافغعادد د كؽ ددايد أ ؿ دف ا  سئلم
ه ظاغا لدكصلغلغ2:59ا  داعيدغكا   ابغعلي اغ  اـغ ا ها ة اتجاييد ا ثادمدغدف ا دا ة
 ا دلتدد الدـغا دتد ة أ   ة إ ر يطلب أف ا دت اي ة الطلاؼ دف لم أمه:غ" علر
 ا ها ة كيد غأ  اؿ  دم  ا ت اهيل دف دماسهانغ تلال دا ا دتد ةل الدـ  ديثاؽ طه انغ تتلظ أف

 يتـ كي بغأفغ(2).ا  ك ل  لد تد  دشتلئانغ ه  انغ ا مساف د كؽ ددايد كت تهل ."دا  داعي
 كددايد تديي ل ك كف ا مساف د كؽ ددايد أ ؿ دف ا دتد ة الدـ يهؿ دف ا ت لؿ

غ(غ3)ا  داعلغ.غ كاالستلداؿ ا  داعيد ا ها ة  دكل يت لضكف أك لؾغا ظيف
ا س ـغ دجظ لؿغدفغل ؿغيكات ظ ؾغئافغيتك بغعلرغا د تد غا  ك لغأفغيت 

 ال كللغكدثؿغهظاغالدلغ إيليـ  ل ا  مؼ علر ا  ضام أ ؿ دف ا دتد ة  لدـ ا تاه د
غئافغيتك بغأفغيتد ؽغأيضانغها مسهدغ  ضيدغا ها ةغا  داعيدغ لغلكام الغك لغجيلهدا.

                                                           
(1)

 114انعذد انذٔنٛح، انغٛاعح يجهح ٔانرًُٛح، انذًٚمشاطٛح تٍٛ اإلَغاٌ دمٕق غانٙ، تطشط .د 

 .140  ، ص1٥٥3،
(2) 

 .215 ص يصذس عاتك، عاليح، يذًذ انعضٚض عثذ أًٍٚ .د
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 الخاتمة
غأتل:تكدلماغدفغل ؿغهظاغا هدثغإ رغ دلدغاستمتا اتغمكل غأهل هاغئداغيغغ
غا ها ةغ -2 غدكا  د غ ل غ  ك  غدف غا دتد ة غالدـ غدمظدد غهظ ته غددا غا لجـ علر

غ  ي ةغ غآ يات غاستد اث غاست عر غدا غئجايت ال غع ـ غتهيف غأمه غاال غ ليلياتل ا  داعيد
هلمادجغدسؤك يدغكد مددغ دكا  دغهظلغا  ليددلغكتدثلتغأهل هاغ لغا كيتغا لاهفغ ل:غغ

غا دت غكتشئيؿغدئتبغالدـ غا  داعيدا ددايدل غا ها ة غا د ملغهدم غ ليدد غد ة كددايدغل
 ا د مييفلغكا ت اكفغا  ك ل.

غددايدغ -3 غعف غا دسؤك يد غا  ك ل غا د تد  غتددؿ غ ل غا ددايد( غ)دسؤك يد تتدثؿ
دكاطملغ ك دغداغ لغدا دغد امات ـغدفغ لالـغا ها ةغا  داعيدغك لالـغا دلبغكا تط يلغ

ا ل كمغإ رغكسالؿغكآ ياتغدتمكعدغكدت   ةلغإ رغا  ليلغكا  لالـغض غا مساميدلغكظ ؾغه
  امبغا ت لؿغا  سئلم.

ت كـغدسؤك يدغا ددايدغعلرغث ثغلئال لغت تد غالك رغعلرغأفغئؿغ ك دغتئكفغ -4
ا ها ةغا  داعيدغك لالـغا دلبغكا تط يلغا  ليلغئدسؤك دغعفغددايدغسئام اغدفغ لالـغ

يا ةغا  ك د(لغكاال ت اداتغا  ك يدغا تلغت  غكا  لالـغض غا مساميدلغكظ ؾغامط يانغدفغ)س
علرغعات  ا.غكتتدثؿغا ثاميدغ لغدساع ةغا د تد غا  ك لغ  اغ لغتمجيظغهظلغاال ت داتلغ
 لغديفغتمددلغا ثا ثدغ لغدسؤك يدغا د تد غا  ك لغعفغظ ؾغعم داغتئكفغا  ك دغجيلغ

 يا لةغعلرغتمجيظغهظلغاال ت داتغأكغجيلغلاجهدغ لغظ ؾ.
غ)ا -5 غا لاهفغيضـ غا كيت غ ل غا  داعيد( غا ها ة غ ليدد غهدم  غا د مل  دئتب

دستشاليفغأد هداغيئكفغد ميانغهدسؤك يدغا ددايدلغكثامي داغيلتصغهدم غ ليددغا ها ةغ
ا  داعيدلغكيئكفغهدثاهدغآ يدغ إلمظالغا هئلغعفغا داالتغا تلغي غتؤ مغإ رغ لالـغا ها ةغ

 لدفغدكؿغا  لاماتغا ئجيلدغهدم  اغأكغل ع ا.ا  داعيدلغ ي  ـغا تكدياتغإ رغد لسغا
غيتضدفغ -6 غتدليؿ( غ)إطال غا  داعيد غا ها ة غ ليدد غهدم  غا د مل غا دئتب ي تد 

ثداميدغعكادؿغي دؿغعلرغتدليل اغ تد ي غد لغإدئاميدغد كثغإها ةغ داعيد.غكي غأد لغ
كسادؿغغا دئتبغع  انغدفغا ت اليلغعلرغأساسغظ ؾغهلدكصغسكليالغك يهيالغكا سك افل

 ا  اجلغكجيميالغكييلجستافلغكا ئكمغكلغكجيلها.
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يست  ؼغهلمادجغ)ددايدغا د مييف(غ د غا دمظداتغا  ك يدغكا  كؿغكال لا غدفغ -7
أ ؿغت  ي غا ددايدغا  امكميدغكا جسيك ك يدغ لد مييفغ لغسياؽغا م اعغا دسلحلغكيل بغهظاغ

  ةغا  داعيدغ ليليات.ا هلماجغ كلانغأساسيانغ لغا   ك غا دهظك دغ ل عغا ها
ي كـغهلمادجغددايدغا د مييفغعلرغا ت لؿغدفغطلؼغا د تد غا  ك لغه منغدفغ -8

غعلرغ غيمطهؽ غئكمه غأكس  غا هلمادج غهظا غي   غا ددايد غهدسؤك يد غكد المد غكا دم ل ا كيايد
غهلغإطالغسياسلغ دم غ غا ددايد غافغدسؤك يد غ لغديف غا دسلحغعدكدانل داالتغا م اع

غا ها غ غكا تط يلغا  لالـ غا دلب غك لالـ غا  داعيد غا ها ة غ لالـ غ ل غا دتدثلد غا  سادد د
 ا  ليلغكا  لالـغض غا مساميد.

غ -9 غ  اـ غكا   ابغعلي ا غا  داعيد غا ها ة غ ليدد غدم  علرغغ2:59أئ تغإتجاييد
أهديدغ)ا ت اكفغا  ك ل(غ لغا تد مغ  ظلغا  ليددلغكا  دتغا  كؿغالطلاؼغ ي اغهظ ؾ.غ

غدمظ غأكدت غالساسلغئدا غكمصغا مظاـ غهظ ؾل غع ي ة غيلالات غ ل غا دتد ة غالدـ دد
 لددئددغا  ماليدغا  ك يدغعلرغأفغتت اكفغا  كؿغالطلاؼغد  اغ يداغيت لؽغها  لاماتغ

 ا   اليدغا تلغتته  الغهداغ لغظ ؾغداغيت لؽغها ها ةغا  داعيدغ ليليات.
دلغالسيداغ لالـغا ها ةغيشئؿغتسليـغالشلاصغا دت ديفغ لغالتئابغ لالـغ ك ي -:

ا  داعيدغأساسانغد دانغ لت اكفغا  ك لغ لغدكا  ت اغئكمهغيدكؿغ كفغإ  تغا دت ديفغدفغ
غئهالغ غدف غع   غإ امد غدف غا  ك ل غا ت اكف غدئف غكي  غدل أنل غعلر غددك  ـ غأك ا   اب

 دسؤك لغا  كؿلغاالغهظاغالغيدم غدفغع ـغا ت اـغع  غدفغا  كؿغهظ ؾ.
غا  داعيدغيئتسبغا ت لؿغا  -21 مساملغأهديدغلاددغ لغا تد مغ  ليددغا ها ة

غكدلياتهغ غا مساف غد كؽ غامت ائات غهدم  غا  كؿ غا ت ادات غدف غامط يان غكظ ؾ كل ع ال
غتدثؿغ غا  داعيد غكأفغا ها ة غالسيدا غا لدكصل غكدها ئغا  امكفغا  ك لغه ظا الساسيد

 ا طهي لغ لغا ك ك .ئكم اغت ت مغعلرغد  اغلغامت ائانغداللانغ د كؽغاليليات
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 المصادر
 أواًل: بالمغة العربية:

غ:الكتب (غأ)
  لمشل ا  لـك  ال ا  داعيدل ا ها ة  ليدد التئاب عف ا  ك يد ا دسؤك يد س ددل ددد  ا   ي  عه  أيدف .2

غ.3117غ ا  اهلةل كا تك ي ل
 كا تك ي ل  لمشل اد ا د  ال ا  ك يدل ا  ماليد  لددئدد ا  ضالل ا مظاـ ا لطيؼل عه  ئداؿ دمظل هلام .3

غ.3119 عدافل
غ.2:89 ا ئكيتل ا ئكيتل  اد د دطهكعات ا  ك لل ا  لاـ دكد ل عه ا كهاب .4
غ.3111 ا  اهلةل ا  لهيدل ا م ضد  اللغا مساميد  دا ح كا ت لؿ ا مساف د كؽ إهلاهيـل علل .5
غ:البحوث (غب)
غ.3124لغد يلافغ34غا  اشدلغددا كلغسيا ةغدسؤك دلغد لدغدك ياتلغ اد دغا   الللغا     .2
غ.4::2لغ225ا     ا  ك يدل ا سياسد د لد كا تمديدل ا  يد لاطيد هيف ا مساف د كؽ جا لل هطلس .3
غسيدكمك يتش .4 غا ددايدلايجاف غعف غا    لا دسؤك يد غا دتد ةل غالدـ غكغ5ا كيال  غا ثا ث لا د ل 

غunchronicle.un.org/ar/article/3855غلدتاحغعلرغا لاهطغال ئتلكمل:3127ا لدسكفل
 ال ئتلكمل:غ:ا  ك يدلغدتاحغعلرغا لاهط ا  ماليد ا ددئدد دايكلال هاشـ ددد  .5

http ://www.Aladel.gov.ly/Main/Modules/Sections/Item.php?Itemid=278 
 المواثيق الدولية:  ( ت)
غ.2:56ا دتد ةغ  اـغ الدـ ديثاؽ .2
غ.2:59إتجاييدغدم غ ليددغا ها ةغا  داعيدغكا   ابغعلي اغ  اـغ .3
غا مظاـغالساسلغ لددئددغا  ماليدغا  ك يد. .4
 التقارير والقرارات الدولية: ( ث)
غا دتد ة .2 غالدـ غا لسديدل غا كثالؽ غا ت اـل غا دتد ةل غ لدـ غا  اـ غا سئلتيل  ده أ تمجيظ :ك الـ ديكم ت ليل

غا ددايد عف ا دسؤك يد غا  ل غا هم  غا ستكفل غك غا تاس د غالعداؿغ24ل226كلة غ  كؿ غدف ا كثي دغل
A/69/981- S/2015/500غ.3116تدك غغ24لغ

ت ليلغا سئلتيلغا  اـغ لدـغا دتد ةلغ لغ ػػكغدػػفغا دليػػدغأ ػػسح:غدػػكبغلغا كثالؽغا لسديدلغالدـغا دتد ة .3
دفغ  كؿغغ56ل66كلةغا تاس دغكغا لدسكفلغا هم غا  لغتد يػػؽغا تمديػػدلغكالدػػفلغكد ػػكؽغا مسافغ ل دي 

غ.3116آظالغغ32لغA/59/2005ا كثي دغلغالعداؿ
ت ليلغا سئلتيلغا  اـغ لدـغا دتد ةلغ لغ ػػكغدػػفغا دليػػدغأ ػػسح:غدػػكبغلغا كثالؽغا لسديدلغالدـغا دتد ة .4

دفغ  كؿغغ56ل66كغا لدسكفلغا هم غغا  كلةغا تاس دلغتد يػػؽغا تمديػػدلغكالدػػفلغكد ػػكؽغا مسافغ ل دي 
غ.3116آظالغغ32لغA/59/2005ا كثي دغلغالعداؿ

لا د  ك ةغ لغغ6541(غاتلظلغد لسغالدفغغ لغ لستهغ2785يلالغليـغ)لغا كثالؽغا لسديدلغالدـغا دتد ة .5
دفغ  كؿغغ231ل57ا هم غلغا  كلةغا ستكفلغ3116لمتالجغدؤتدلغا  ددغا  ا دلغ  اـغغ3117ميسافغغ39
غ. S / RES/1674ا كثي دغلغلعداؿا

https://unchronicle.un.org/ar/article/3855
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غا كثالؽغا لسديدلغالدـغا دتد ة .6 لا د  ػػػػػػػػك ةغغ:662(غإتلظلغد لسغالدفغ لغ لستهغ2817يلالغليـغ)ل
غ. S / RES/1706ا كثي دغلغل3117آبغ 42 لغ

غدك  دغدفغا سئلتيلغ3115تدك غغ23لسا دغدؤللدغ لغلغا كثالؽغا لسديدلغد لسغالدفلغالدـغا دتد ة .7
غ.3115تدك غغ42لغS/2004/567غ ا  اـغا رغلليسغد لسغالدفلغا كثي دغ

غا دتد ة .8 غالدـ غا  اددل غا  د يد غا لسديدل غا كثالؽ غل غا د ميدغل غا  ك يد غا ل مد غت ليل غ؛ غا ددايد دسؤك يد
الـغا دك  ػدغإ رغا سئلتيلغا  اـغدفغا ددثؿغا  غ3113تدػػك غغ37ها ت لؿغكا سيا ةلغدل ؽغ للسا دغا دؤللدغ

غكا لدسكف غا ساه د غا  كلة غا دتد ةل غالدـ غ  ل غ ئم ا غل غالعداؿغ55ا هم  غ  كؿ غدف غل  / Aا كثي د
 .7-2لغا ج لةغ3116ائتكهلغغ25لغ57/303

غ.3125د يلافغغ23لغ57ا ج لةغلغد لسغد كؽغا مسافلغا كثالؽغا لسديدلغا  د يدغا  اددلغالدـغا دتد ة .9
غلغدتاحغعلرغا لاهطغالئتلكمل:غ2:84 يسدهلغغ4غ(غا دا لغهتأليخ39) .غ4-85يلالغليـغ .:

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b089.html 
 لغدتاحغعلرغا لاهطغالئتلكمل:3116  اـغغ71/2يلالغا  د يػدغا  ادػدغ دمظددغالدـغا دتد ةغليـغغ .21

resolutions/index.html-assembly-https://www.un.org/ar/sections/documents/general 
لغت ليلغا جليؽغا ل ي غا دستكلغا د ملغها ت  ي اتغكا تد ياتغكا تغييلغلعا ـغأئثلغأدمان:غدسؤك يتماغا دشتلئد .22

غدتاحغعلرغا لاهطغال ئتلكمل:لغ23/3115/غ3لغA/59/565ا  د يدغا  اددغ
http://www2.world-
governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Responsibility_-
_ARA.pdf 

 ا ساه د  يكجس  يا ا  ك يتيف ا ددئدتيف د عل دف ا دتد ة هالدـ الدف د لس إ ر دك ه لطاب .2
 :دتاحغعلرغا لاهطغال ئملكمللغ3112 مك دهل 38لغ" يؿغهكمتل ئالال  ا سي ة كلكام ال

http// :www.ictr.org/speechs/deplonte271101 sc.htm.غ
لغدتاحغ323(لغصغ2::2-2:59دئاـغكا جتاكلغكالكادلغا دا لةغعفغددئددغا   ؿغا  ك يدغ)دك  غال .2

غال ئتلكمل: غا لاهط -https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948علر
1991-ar.pdf 

 ع ألكترونية:مواق ( ج)
دتاحغعلرغغلغكاليدغا دئتبغك كلللغالدـغا دتد ةلغدئتبغا دستشالغا لاصغا د ملغهدم غاالها ةغا  داعيد .2

غا لاهطغال ئتلكمل:
 ground.shtmlhttps://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/back غغ

لغا داالتغا  طليدلغدئتبغا دستشالغا لاصغا د ملغهدم غاالها ةغا  داعيدلغاالدـغا دتد ةلغعدؿغا دئتب .3
غدتاحغعلرغا لاهطغال ئتلكمل:

enocide/adviser/country_situations.shtmlhttps://www.un.org/ar/preventg <غ
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http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Responsibility_-_ARA.pdf
http://www2.world-governance.org/IMG/pdf_0050_A_More_Secure_World._Our_Shared_Responsibility_-_ARA.pdf
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https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf
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https://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/background.shtml
https://www.un.org/ar/preventgenocide/adviser/country_situations.shtml
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