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 امللخص

مدددددو  :8طبقدددددا ا لل دددددادٔ  –زتلدددددص اٟمدددددو   ُّعدددددد     

  ٔ ادتًدددال الدددءٓ ِهدددُ٘ بعددد ٘    – مّثددداال اٟمدددد امل  دددد

حفدددال اٟمدددو َالشدددلد الددددَلّوا َيدددُ ِدددٞدٓ َاجبدددٌ  

يددددددءا  عدددددد  لارسددددددٕ احدددددددٗ سددددددلطاتٌ امل علقددددددٕ     

ب كّّددددددف املُاقددددددف َالهزاعددددددات الدَلّددددددٕ ل قرِددددددر     

حتقدددددف )املفًدددددُم الهدددددّف( ذتددددد٠ت تًدِدددددد الشدددددلد  

( مددددو ?9صددددرتًا املددددادٔ ) َاٟمددددو الدددددَلّو الدددد  ح  

العددددددددَاى ا تًدِدددددددد الشدددددددلد َاٟمدددددددوا اَ    -املّثددددددداال

باختددددداو ال ُادددددّات اَ القددددددرارات    -اٟخددددد٠ا بً دددددا  

( 0:الددد  تهطدددُٓ علدددٖ ال ددددابا الدددُاردٔ يف املدددادتو )   

( مددددو الفصدددد. الشددددابع  َلعدددددم َجددددُد  دددداب   8:َ )

اَ معّدددار معدددو يف املّثددداال ِهدددب  سدددلطٕ ا لدددص      

 اددداح  سدددلطٕ تقدِرِدددٕ   يف ال كّّدددف بدددات اٟخدددا  

َاسددددعٕ يف ال كّّددددفا َت ُسددددع سددددلط ٌ ال قدِرِددددٕ   

يف حالددددٕ تًدِددددد الشددددلد َاٟمددددو الدددددَلّوا ن ددددرا       

لغ ددددُر َمرَنددددٕ يددددءا املفًددددُما َ ّددددا  تعرِددددف      

 ستدد هلءا املصطلح يف املّثاالا لا مسح 

 

 لدددددص اٟمدددددو مدددددو اسددددد ع اا) املفًدددددُم الُاسدددددع(    

ال دددددخ.  ل ًدِددددد الشددددلد َاٟمددددو الدددددَلّوا َاخددددء  

يف حدددددداٟت َنزاعددددددات كاندددددد  تاعددددددد مددددددو املشدددددداٙ.   

الداخلّدددٕ للددددَا  َاادددبح ِ عامددد. بالدَاجّدددٕ مدددع      

سددددُا٘ قهددددإّٙ  –القهدددداِا الدَلّددددٕا دَى آ رقابددددٕ  

لدددددا ادٗ ائ ن ددددداٙري َا دددددار خطدددددأ     -اَ سّاسدددددّٕ 

ٟ  مدددو     اي ًدددا اضتدددرا  ن دددام اٟمدددو ادت ددداعْا َبدددد

ا أى عتدددااال ا لدددص علدددٖ الشدددلد َاٟمدددو الددددَلّو  

ًٌدد هل ا   بات نفشٌ امل

Abstract  

     in accordance with Article 24 of 

the Charter of the United Nations, the 

organ, The Security Council carries 

the burden of maintaining 

international peace and security. It 

fulfills its duty by exercising one of 

its powers to adapt international 
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positions and solve  disputes to 

achieve maintaining international 

peace and security. This function is 

listed  in Article 39 of the Charter 

such as  (Aggression, threat or breach 

of peace and security) it is also 

adopting recommendations or 

decisions involving the measures 

contained in Articles 41 and 42 of 

Chapter VII. In the absence of a 

particular  standard in the Charter that 

limits the power of the Council to 

adapt international positions and 

disputes the Security Council has a 

broad discretionary power in adapting 

that positions and disputes in the 

event of a threat to international 

peace and security. Because of the 

vagueness and flexibility of this 

concept and the absence of a specific 

definition of the term in the Charter,  

the Security Council is allowed to use 

the broad concept when an action has  

threaten international peace and 

security. In addition, The Security 

Council intervenes in situations and 

conflicts that are considered to be 

internal issues of States. It adopt 

double standards when it is dealing 

international issues, without any 

supervision - judicial or political - 

resulting in serious consequences. 

The most important of these is the 

deviation of the collective security 

system.  the Council has become 

threatened to international peace and 

security instead of maintaining them.    

 @املقدمٕ

مدددددو الطبّعدددددْ أى تدددددهعكص  دددددرَ  اذتدددددر     

العاملّددددددٕ الثانّددددددٕ علددددددٖ أيدددددددا  َمبددددددادٜ ا١مددددددد      

امل  دددددAٔ ا علدددد  مددددو أيددددد أيدددددااًا حفددددال الشددددلد 

َا١مدددددو الددددددَلّوا َولدددددأ ح دددددٖ ٟ ت كدددددرر م سدددددأ  

يدددددءٍ اذتدددددر  مدددددرٔ أخدددددرٗ  َقدددددد أ دددددات مشددددد لٕ    

ستددددددَد العهدددددُِٕ ِ   دددددع َجدددددُد جًدددددال تهفّدددددءٓ 

بشدددلطات َاسدددعٕ َِع ددد. بصدددفٕ داٙ دددٕ َمشددد  رٔ       

َِشدددد طّع ال  ددددر  الشددددرِع َالفعدددداا ملُاجًددددٕ أٓ   

مُقددددف لددددص الشددددلد َا١مددددو الدددددَلّوا يف مددددٞ ر 

ما َمت ولددددددأ عهددددددد ::?0دَمبددددددارتُى أَكددددددص عددددددام  

اٟتفدددداال علددددٖ ظنظددددا٘ مه  ددددٕ ا١مددددد امل  دددددٔ عددددام    

يف املددددادٔ م يف مددددٞ ر سدددداى ارنششددددكُا ظوا جددددا٘   ;:?0

( مددددو املّثدددداال "ر بددددٕ يف أى ِكددددُى الع دددد. الددددءٓ     :8)

ٟ  ِعًدددددد       تقدددددُم بدددددٌ ا١مدددددد امل  ددددددٔ سدددددرِعا  َاعدددددا

أعهددددا٘ تلددددأ اهلّٚددددٕ ظئ زتلددددص ا١مددددو بال بعددددات     

الرّٙشدددّٕ يف أمدددر حفدددال الشدددلد َا١مدددو الددددَلّو ا    

َُِااقددددُى علددددٖ أى ا لددددص ِع دددد. ناٙبددددا  عددددهًد يف    

 يءٍ ال بعات" قّامٌ بُاجباتٌ ال  تفر ًا علٌّ 

لدددددءلأ ادددددنى زتلدددددص ا١مدددددو ِهفدددددرد َحددددددٍ  دددددف   

ال ددددخ. ل شدددُِٕ املهالعدددات الددد  تهظددد  بدددو الددددَا    

ا١عهددددددددا٘ا َاقددددددددا  للفصدددددددد. الشددددددددادض يف املّثدددددددداال 

ارتددددددداة ب شدددددددُِٕ املهالعدددددددات الدَلّدددددددٕ بدددددددالطرال  

الشددددددل ّٕا أمددددددا يف حالددددددٕ َجددددددُد تًدِددددددد للشددددددلد      

َا١مددددددو الدددددددَلّو ا أَ اأخدددددد٠ا بً ددددددا ا أَ َقددددددُ    

مدددددو اع ددددداا العددددددَاىا اددددد ى زتلدددددص ا١مدددددو ع ددددد. 

ِقددددددم تُادددددّاتٌ أَ ِقدددددرر مدددددا ظتددددد  اختددددداوٍ مدددددو   

( ذتفددددال  8:َ  0:ال دددددابا ا طبقددددا  أحكددددام املددددادتو )   

الشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلْ ا أَ اعادتددددددٌ ظئ نصددددددابٌا    

 ( مو املّثاال ?9َيءا ما نص  علٌّ املادٔ )

َعلّددددٌ اددددنىم زتلددددص ا١مددددو ادددداح  اٟخ صدددداة   

املُاقدددددف َالهزاعددددددات الدَلّددددددٕا  املطلدددددف يف تكّّددددددف  
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كُنًددددددددا تدددددددددخ. يف  دددددددد و اذتدددددددداٟت الث٠ ددددددددٕ   

الشدددددابقٕ أم ٟ َلدددددا لاد ا١مدددددر تعقّددددددا  يف سدددددلطٕ   

زتلددددص ا١مددددو يف ال كّّددددف أى املّثدددداال ٟ ِ هدددد و    

يف أٓ مددددددادٔ مددددددو مددددددُادٍ تُ ددددددّ ا  ملصددددددادر يددددددءا    

 ال ًدِد أَ اأخ٠اا أَ تعرِفا  للعدَاى 

كّّددددف َمددددا  ك ددددا أى سددددلطٕ زتلددددص ا١مددددو يف ال   

ِ بعًددددا مددددو تقدددددِد ال ُاددددّاتا أَ اختدددداو ال دددددابا   

مدددددو الفصددددد.  8:َ  0:املهصدددددُة علًّدددددا يف املدددددادتو  

الشدددابعا تدددرتب  ارتباطدددا  مباطدددرا   دددف اٟعددد ار      

)الفّ دددددددُ( امل هدددددددُا للددددددددَا داٙ دددددددٕ العهدددددددُِٕ يف   

يف حالدددددٕ  –ا لدددددص ا لدددددا جعددددد. زتلدددددص ا١مدددددو  

حدددد. ِقددددف عدددداجزا  أمددددام   -عدددددم ال فددددايد َال ُااددددف 

املظدددداك. َالهزاعدددددات الدَلّدددددٕ الددددد  تًددددددد الشدددددلد  

 َا١مو الدَلّو 

 أي ّٕ الب ث@ 

تك ددددو أي ّدددددٕ الب ددددث يف يدددددءا املُ ددددُ  مدددددو    

( مددددو املّثدددداال َالدددد  ت عددددد   ?9خدددد٠ا دراسددددٕ املددددادٔ ) 

املددددخ. الدددرّٙص للفصددد. الشدددابعا ظو ظى يدددءٍ املدددادٔ       

ُسا زتلدددددص ا١مدددددو سدددددلطٕ تكّّدددددف ا املُاقدددددف   ختددددد

الدَلّدددددٕا َمددددددٗ ظمكانّدددددٕ ظدراجًدددددا يف  َالهزاعدددددات 

 ددد و حددداٟت تًدِدددد الشدددلد َا١مدددو الددددَلْا  دددد       

اسددددد ع اا تددددددابا الفصددددد. الشدددددابع ا لدددددا ظتعددددد.      

زتلدددددددص ا١مدددددددو لدددددددارض أخطدددددددر ال خصصدددددددات   

امل هُحدددددٕ لدددددٌ قُجددددد  املّثددددداالA ملدددددا اّدددددٌ مشددددداض     

 بشّادٔ الدَا ا١عها٘ يف امله  ٕ ا١ُلّٕ 

ُر الددددددءٓ َتدددددزداد أي ّدددددٕ املُ دددددُ  يف  ددددد. ال طددددد     

ِظدددددددًدٍ دَر زتلدددددددص ا١مدددددددو يف حفدددددددال الشدددددددلد   

َا١مددددو الدددددَلّوا َاتشددددا  سددددلط ٌ ال قدِرِددددٕ يف    

ٔ  –ال كّّدددددددف   -َخصُادددددددا  بعدددددددد اذتدددددددر  البدددددددارد

اسددد هادا  ظئ تُسددددّع مفًددددُم تًدِددددد الشددددلد َا١مددددو  

 الدَلّو 

 

 مظكلٕ الب ث@

ظى مظدددكلٕ الب دددث تبددددأ مدددو ال شددداٝا ا٣تدددْ@      

ملُاقدددددف يددددد. سدددددلطٕ زتلدددددص ا١مدددددو يف تكّّدددددف ا    

( مدددددددو ?9َاقدددددددا  لل دددددددادٔ )  -َالهزاعدددددددات الدَلّدددددددٕ  

ختهدددددع لهدددددُاب  أَ معددددداِا ستدددددددٔ ا    -املّثددددداال 

َيدددددددد. لكددددددددو تطبّقًددددددددا علددددددددٖ كدددددددد. املُاقددددددددف  

َالهزاعدددددات الددددد  تًددددددد الشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّو  

دَى  ّّدددددز  أم أنًدددددا سدددددلطٕ تقدِرِدددددٕ َاسدددددعٕ ٟ    

ختهددددددددع ١ٓ  دددددددداب  أَ معّددددددددار ستدددددددددد هلددددددددءٍ 

طا  ا لددددص يف ال كّّددددف  الشددددلطٕ  َبال ددددالْ اسدددد   

 اس ع اا مكاِّ. شت لفٕ يف قهاِا م ظابًٕ 

ظوا كددددداى ادتدددددُا  سدددددلبا  أَ ظظتابدددددا ا اًددددد. تظددددد .     

ال طبّقددددددات الدددددد  مارسددددددًا زتلددددددص ا١مددددددو بعددددددد 

نًاِدددددٕ اذتدددددر  البددددداردٔ طشدددددّدا  هلدددددءٍ الشدددددلطٕ   

َيددددد. كاندددددد  يددددددءٍ الشددددددلطٕ يف ال كّّددددددف َاقددددددا   

"لل فًددددددددُم الهددددددددّف"ا ل ًدِددددددددد الشددددددددلد ا١مددددددددو     

 الدَلّوا أم َاقا  )لل فًُم الُاسع( 

 املهًري امل بع يف الب ث@ 

لقددددد مت الب ددددث يف يددددءا املُ ددددُ  مددددو خدددد٠ا     

اسددددد ع اا مهدددددايري عددددددٔا مهًدددددا املدددددهًري ال ددددد رغتْ ا 

الددددددءٓ لدددددددهح القددددددددرٔ علددددددٖ تفشدددددددا تطبّقدددددددات   

زتلدددددص ا١مدددددو  صدددددُة سدددددلط ٌ يف ال كّّدددددفا  

َكدددددددءلأ املهً دددددددْ الُادددددددفْ ال  لّلدددددددْا عهدددددددد  

 ّ . الشددددددلطٕ ال قدِرِددددددٕ  لددددددص  لارسددددددٕ ت ادددددد

ا١مددددو يف ال كّّددددفا َكددددءلأ املددددهًري اٟسدددد قراْٙ    

القددددداٙد علدددددٖ حتلّددددد. نصدددددُة املدددددُاد الدددددُاردٔ يف      

 املّثاال 

 خطٕ الب ث@

ظى خطددددٕ  دددددث املُ دددددُ  سدددد  د مدددددو خددددد٠ا   

مب دددددددددثو@ ا١َاا اله ددددددددددام القددددددددددانُنْ لشددددددددددلطٕ  

زتلدددددص ا١مدددددو يف ال كّّدددددفا َيدددددُ ِهقشدددددد علدددددٖ   

نطدددداال سددددلطٕ ا لددددص يف مطلددددبو@ املطلدددد  ا١َا ا 
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ااددددددار قدددددرار ال كّّدددددفا َِ فدددددر  علدددددٖ ادددددرعو@      

تهاَلهدددا يف الفددددر  ا١َا ا١سددداض القددددانُنْ لشددددلطٕ   

زتلدددددص ا١مددددددو يف ال كّّدددددفا َتهاَلهددددددا يف الفددددددر    

الثددددانْ ظئ مدددددٗ ظلددددزام زتلددددص ا١مددددو يف اادددددار    

قدددرار ال كّّدددف  أمدددا املطلددد  الثدددانْا اددد د ختصّصدددٌ  

   ّ  دددُ( يف لارسدددٕ  ١ دددر اسددد ع اا حدددف الدددهق  )الف

سددددددلطٕ ال كّّددددددفا َيددددددُ ِهقشددددددد كددددددءلأ علددددددٖ   

ادددددرعو@ ا١َا@ حدددددف الدددددهق  َارتباطدددددٌ بشدددددلطٕ     

ال كّّدددف ا هدددا٘ اذتدددر  البددداردٔ  َنددددرض يف الفدددر       

الثددددددانْ مهددددددٌ حددددددف الددددددهق  َارتباطددددددٌ بشددددددلطٕ      

ال كّّددددف مددددا بعددددد اذتددددر  البددددادرٔ  َأمددددا املب ددددث       

الثدددددانْا َيدددددُ بعهدددددُاى ا٣ دددددار القانُنّدددددٕ لشدددددلطٕ     

مدددددددو ال قدِرِدددددددٕ يف ال كّّدددددددفا َيدددددددُ زتلدددددددص ا١

ِهقشدددددددد كدددددددءلأ علدددددددٖ مطلدددددددبوا ا١َا@ اتشدددددددا  

مفًددددددددُم الشددددددددلد َا١مددددددددو الدددددددددَلّوا َِهقشددددددددد  

كدددءلأ علدددٖ ادددرعوا اَٟا@ اسدددص زتلدددص ا١مدددو   

يف تُسدددددددع مفًدددددددُم الشدددددددلد َا١مدددددددو الددددددددَلّو ا     

َالثددددددددانْ بعهددددددددُاى@ تُسددددددددع زتلددددددددص ا١مددددددددو يف     

اسدددددد خدام تدددددددابا الفصدددددد. الشددددددابع ا َن هدددددداَا يف  

طلدددددد  الثددددددانْ اٟضتددددددرا  يف مفًددددددُم َتطبّددددددف    امل

ا١مددددددو ادت دددددداعْا َيددددددُ ِهقشددددددد علددددددٖ اددددددرعو@   

نددددددرض يف الفدددددر  ا١َا ال عامددددد. بنلدَاجّدددددٕ مدددددع   

القهدددداِا الدَلّددددٕا َنددددبو يف الفددددر  الثددددانْ تكددددرار    

اسددد ع اا القدددُٔ خدددارم ن دددام ا١مدددو ادت ددداعْ   دددد     

تدددددد تْ بعددددددد ولددددددأ ارتا ددددددٕ الدددددد   دددددد هايا أيددددددد 

 ملقدمٕ اله اٙري َال ُاّات ا

 املب ث ا١َا

اله ام القانُنْ لشلطٕ زتلص ا١مو يف 

 ال كّّف

مددددهح مّثدددداال ا١مددددد امل  دددددٔ زتلددددص ا١مددددو              

َ ددددددداٙف مً دددددددٕا جعلددددددد  مهدددددددٌ جًدددددددالا  ل لدددددددأ    

ادددد٠حّات َاسددددعٕ غت صددددريا العهددددُاى العددددرِ @     

)حفددددددددددال الشددددددددددلد َا١مددددددددددو الدددددددددددَلّو( َِعددددددددددد 

اٟخ صددددددددددددداة اٟادددددددددددددّ. لل  لدددددددددددددص ا أيدددددددددددددد 

( 0/:8ت املشددددهدٔ ظلّددددٌ قُجدددد  املددددادٔ )   اٟخ صااددددا

مددددو املّثدددداال الدددد  تددددهص علددددٖ )ر بددددٕ يف أى ِكددددُى      

         ٟ الع دد. الددءٓ تقددُم بددٌ ا١مددد امل  دددٔ سددرِعا  َاعددا

ِعًددددددد أعهددددددا٘ تلددددددأ اهلّٚددددددٕ ظئ زتلددددددص ا١مددددددو   

بال بعددددات الرّٙشددددّٕ يف أمددددر حفددددال الشددددلد َا١مددددو  

الددددددَلْا َُِااقدددددُى علدددددٖ أى يدددددءا ا لدددددص ِع ددددد.  

 قّامدددٌ بُاجباتدددٌ الددد  تفر دددًا علّدددٌ  ناٙبدددا  عدددهًد يف

يددددءٍ ال بعددددات(  اهدددد٠  عددددو تعًددددد  ّددددع أعهددددا٘       

اهلّٚددددٕ بقبددددُا قددددرارات زتلددددص ا١مددددو َتهفّددددءيا      

 ( مهٌ ;8َاف يءا املّثاال َولأ يف املادٔ )

َعلّدددددددٌ ادددددددنى الددددددددَا الكددددددد ٗ قدددددددد سدددددددلب  ظرادٔ 

ادت عّددٕ العامدددٕ ا مددو خددد٠ا اٟسدد  ُاو علدددٖ أيدددد    

املفدددد ر أى تكددددُى بّددددد   اٟخ صااددددات الدددد  مددددو   

ادت عّدددددٕ العامدددددٕ َاح كاريدددددا مدددددو قبددددد. ا لدددددص   

َأيددددد يددددءٍ اٟخ صااددددات اساا ددددٕ علددددٖ الشددددلد   

َا١مددددو الدددددَلّو ا قُجدددد  ظنابددددٕ َتفددددُِ  جددددا٘  

كددد مر َاقدددع ادددرر علدددٖ ادت عّدددٕ العامدددٕا حّدددث    

َردت يف ندددص املّثددداال قبددد. عقدددد ادت عّدددٕ العامدددٕ      

ّثدددددداال ٟج  اعًددددددا ا١َاا َيف  ّددددددا  أٓ نددددددص يف امل

أَ يف يددددددءا ال فددددددُِ  َاٟنابددددددٕ ذتددددددف ادت عّددددددٕ     

)املفدددددُر( يف م ابعدددددٕ الُكّددددد. )زتلدددددص ا١مدددددو(  

يف لارسددد ٌ َأداٙدددٌ لُكال دددٌا ك دددا غتلدددُ املّثددداال     

مددو حددف ادت عّددٕ يف الغدددا٘ تلددأ اأنابددٕ أَ تعدِلدددًا      

ظوا ما ُأسّٛ اس ع اهلا

(0)

  

ظى   دددددُر يدددددءٍ اأنابدددددٕا يف ادددددّا  ًا َطرِقدددددٕ  

 ٙ ًا لل  عّددددددددٕ العامددددددددٕا َيف  مه ًدددددددداا َيف ظقصددددددددا

نطاقًدددددا َلمهًدددددا َ دددددُابطًاا كددددداى لدددددٌ ا١ دددددر يف   

ادددددّانٕ َتظدددددكّ. أسدددددلُ  ع ددددد. ا١مدددددد امل  ددددددٔا     

َتُجدددٌ امله  دددٕا بصدددُرٔ طددداملٕ ك دددا نرايدددا الّدددُم  

ا َالددددد  تهفدددددْ مصدددددداقّٕ ع ددددد. امله  دددددٕ َ ّدددددا    

الدلقراطّددددٕ يف أسددددلُ  ع لددددًاا ك ددددا ظى عبددددارٔ     
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لد َا١مددددو )ال بعددددات الرّٙشددددّٕ يف أمددددر حفددددال الشدددد

الدددددَلّو( املظددددار ظلًّددددا يف ال فددددُِ ا عبددددارٔ  ددددا   

 ستدددددددٔ بددددد. عامدددددٕ ظو لكدددددو أى   دددددد ا ل ظددددد .     

مددددا ٟ ظتدددد  أى تظدددد لٌا أَ تدددد قلص لكددددْ ٟ تظدددد .  

 ما ظت  أى تظ لٌ 

 املطل  ا١َا

نطاال سلطٕ زتلص ا١مو يف اادار قرار 

 ال كّّف

الفر  ا١َا@ اٟساض القانُنْ لشلطٕ ا لص 

 ال كّّفيف 

ِ هددد و مّثددداال ا١مدددد امل  ددددٔ اطدددارات عددددٔ       

ظئ الشددددلد َا١مددددو الدددددَلّوا ظٟ أنددددٌ ٟ عت ددددُٓ يف  

أٓ مدددددددادٔ مدددددددو مدددددددُادٍ تعرِفدددددددا  ستدددددددددا  هلدددددددءِو    

املفًددددُموا ك ددددا ِ هدددد و أِهددددا  اطددددارات عدددددٔ ظئ   

تًدِددددد الشددددلد أَ اأخدددد٠ا بددددٌا أَ أع دددداا العدددددَاىا   

 ظٟ أنددددٌ ٟ ِ هدددد و أٓ نددددص مددددو نصُاددددٌ حتدِدددددا  

ملصدددددادر يدددددءا ال ًدِدددددد بالشدددددلدا أَ اأخددددد٠ا بدددددٌا أَ 

تعرِفا  للعدَاى

(8)

  

يدددءا اٟطددداٍ املقصدددُد الدددءٓ أخدددء بدددٌ املّثددداال ظتدددد        

تفشدددداٍ يف جعدددد. زتلددددص ا١مددددو ادتًددددال الُحّددددد    

الدددددددءٓ ل لدددددددأ كامددددددد. الشدددددددلطٕ ال قدِرِدددددددٕ يف 

حتدِددددد املشدددداٙ. الدددد  تقددددع يف نطدددداال ا١مددددُرا الدددد   

الشددددلد أَ اأخدددد٠ا تعددددد مددددو قبّدددد. حدددداٟت تًدِددددد  

بدددٌا أَ َقدددُ  العددددَاى َالددد  تهطبدددف علًّدددا قدددرارات    

الق دددددع الدددددُاردٔ يف الفصدددددد. الشدددددابع   

(9)

ا َيدددددءا مددددددا  

( مدددو املّثددداال@ )ِقدددرر زتلدددص  ?9نصددد  علّدددٌ املدددادٔ )

ا١مدددددو مدددددا ظوا كددددداى قدددددد َقدددددع تًدِدددددد للشدددددلد أَ    

ظخدددد٠ا بددددٌ أَ كدددداى مددددا َقددددع ع دددد٠  مددددو أع دددداا        

َ ِقدددددرر مدددددا العددددددَاىا َِقددددددم يف ولدددددأ تُادددددّاتٌ أ 

َ  0:ظتدددد  اختدددداوٍ مددددو ال دددددابا طبقددددا  لل ددددادتو )    

( ذتفدددال الشدددلد َا١مدددو الددددَلّو أَ اعادتددددٌ ظئ     8:

 نصابٌ( 

(  ثددددددد. ا١سددددددداض القدددددددانُنْ الدددددددءٓ ?9ظوا  املدددددددادٔ )

ِشددددد هد ظلًّدددددا زتلدددددص ا١مدددددو يف تكّّدددددف املُاقدددددف 

َالهزاعددددددات الدَلّددددددٕ َل لددددددأ قُجبًددددددا سددددددلطٕ   

ت املعرَ دددددٕ تقدِرِدددددٕ َاسدددددعٕ يف حتدِدددددد اذتددددداٟ

علّددددٌ كُنًددددا تًدِددددد الشددددلد َا١مددددو الدددددَلّو أم   

ٟا َيف  ددد.  ّدددا  أٓ معّدددار دقّدددف ذتددداٟت تًدِدددد    

الشدددلد أَ َقدددُ  عددددَاىا  البدددا  مدددا ِل ددد  ا لدددص ظئ  

الدَاجّٕ املعاِا يف تكّّفٌ هلءٍ اذتاٟت

(:)

  

ظى يددددددءٍ الشددددددلطٕ ال قدِرِددددددٕ امل هُحددددددٕ  لددددددص  

ٌ يف حفددددددال ا١مددددددو جعل ددددددٌ ِه ددددددر ظئ ادددددد٠حّات 

الشدددددددلد َا١مدددددددو الددددددددَلّو باع باريدددددددا م   عدددددددٕ   

 ااددددددددّٕ )الشدددددددد ُ القددددددددانُنْ( ظلا٘ ادددددددد٠حّات    

اهلّٚددددات َامله  ددددات الدَلّددددٕ ا١خددددرٗ كااددددٕا قددددا 

اًّدددددا الفدددددرَ  امل خصصدددددٕ داخددددد. مه  دددددٕ ا١مدددددد  

امل  دٔ خاإ ستك ٕ العدا الدَلّٕ

(;)

  

ك دددددا ظى الشدددددلطٕ ال قدِرِدددددٕ امل هُحدددددٕ  لدددددص    

( ٟ تق صددددر علددددٖ تكّّددددف مدددددا    ?9ٔ )ا١مددددو يف املدددداد  

ِقدددددع تًدِددددددا  للشدددددلد أَ ظخددددد٠ا بدددددٌ أَ ع ددددد. مدددددو  

أع ددددداا العددددددَاىا َظ دددددا تشددددد ح لدددددٌ اخ ّدددددار ندددددُ     

اٟجددددرا٘ الُاجدددد  علددددٖ ا لددددص اختدددداوٍا ظو ِ تدددد    

علدددٖ قدددرار ال كّّدددف زتدددرد اختددداو تددددابا مٞق دددٕ أَ 

الل ددددددُ٘ ظئ تدددددددابا  ددددددا عشددددددكرِٕ أَ عشددددددكرِٕ   

 ( 8:َ 0:تو )َاف ما نص  علٌّ املاد

 الفر  الثانْ

 مدٗ ظلزام ا لص بنادار قرار ال كّّف

( مددددددو املّثدددددداال ِ ُجدددددد   ?9اسدددددد هادا  لل ددددددادٔ ) 

قبددد. اختددداو أٓ مدددو ال ددددابا     -علدددٖ زتلدددص ا١مدددو   

٘ا مهًدددددددا  دددددددا   الدددددددُاردٔ يف الفصددددددد. الشدددددددابعا سدددددددُا

اٟل ددددزام بنادددددار قددددرار    -العشددددكرِٕ أَ العشددددكرِٕ  

ّدددددددٌ ب حدددددددد  ِصدددددددف اّدددددددٌ الُقددددددداٙع املعرَ دددددددٕ عل  

(  ظٟ أى ?9اَٟادددددا  الث٠ دددددٕ املدددددءكُرٔ يف املدددددادٔ ) 
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امل ارسددددٕ الع لّددددٕ  لددددص ا١مددددو تٞكددددد َتكددددرض  

 ( َلهصُة املّثاال ?9َاقعا  مهاقها  لل ادٔ )

(ا ?9اعهدددد قّدددام ظحددددٗ اذتددداٟت الدددُاردٔ يف املددددادٔ )     

ِكدددددددُى لل  لدددددددص سدددددددلطٕ تقدِرِدددددددٕ َاسدددددددعٕ يف  

   ٕ  الل ددددددُ٘ ظئ احكددددددام الفصددددددد. الشددددددادض َتشدددددددُِ

الهدددزا  تشدددُِٕ سدددل ّٕا دَى أى ِدددءكر أِدددٕ َادددف     

مدددو اَٟادددا  الدددُاردٔ يف تلدددأ املدددادٔ ك دددا جدددا٘ يف     

م=>?88/0/0( يف 8:8قددددرار زتلدددددص ا١مددددو رقدددددد )  

(<)

ا 

َارتدددددداة بالصددددددرا  العربددددددْ اٟسددددددراّٙلْا علددددددٖ   

الدددددر د مدددددو حددددددَو ظحددددددٗ اذتددددداٟت الدددددُاردٔ يف    

( َالدددد  تشدددد ُج  ال دددددخ. َاددددف الفصدددد. ?9املددددادٔ )

 ددددا لددددٌ الشددددلطٕ ال قدِرِددددٕ يف اددددرر    الشددددابع  ك

ال دددددابا العقابّددددٕ املقددددررٔ يف الفصدددد. الشددددابع دَى   

ظادددددار قددددرار ِ هدددد و َاددددف املشدددد لٕ املعرَ ددددٕ     

( ظٟ أندددٌ ?9علّدددٌ ب حدددد ا١َادددا  الدددُاردٔ يف املدددادٔ )  

( اقدددد  ا ك ددددا جددددا٘ يف القددددرار  ?9ِظددددا ظئ املددددادٔ )

 بظددددددددددددددددد ى  ==?00/0/:الصدددددددددددددددددادر يف  <0:رقدددددددددددددددددد 

جهُ  اارِقّا

(=)

  

ك دددا أى زتلدددص ا١مدددو يف بعددد  القدددرارات ِظدددا      

( مددددع وكددددر العبددددارات ?9اددددراحٕ ظئ نددددص املددددادٔ )

( املدددٞر  898الدددُاردٔ اًّددداا َمدددو ولدددأ القدددرار رقدددد )    

ما َامل علدددددددددددف بالُ دددددددددددع يف رَسدددددددددددّا  >>?0/?/>0يف 

ادتهُبّدددٕا ظو جدددا٘ اّدددٌ )ظى ا لدددص َيدددُ ِ صدددر       

 َاقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا  لل دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددادتو  

َدِشددددددددددددددّا (ا ِٞكددددددددددددددد أى الُ ددددددددددددددع يف ر0:َ  ?9)

ادتهُبّدددددددددٕ ِظدددددددددك. تًدِددددددددددا  للشدددددددددلد َا١مدددددددددو    

الدَلْ(

(>)

  

( بظددددددددد ى 1??0( يف )1>>َكدددددددددءلأ القدددددددددرار رقدددددددددد ) 

اذتالددددددٕ بددددددو العددددددراال َالكُِدددددد  َالددددددءٓ اختددددددءٍ    

( املهعقدددددٔ يف 98?8زتلددددص ا١مددددو ملشدددد ٌ رقددددد )   

ما َالددددددددددءٓ جددددددددددا٘ اّددددددددددٌ )     َظو ِقددددددددددرر 1??0/</8

زتلدددددص ا١مدددددو أى يهدددددا  ان ًاكدددددا  قاٙ دددددا  للشدددددلد 

مدددددو الددددددَلّو اّ دددددا ِ علدددددف بدددددالغزَ العراقدددددْ َا١

مدددو مّثددداال ا١مدددد   0:َ ?9للكُِددد ا َع ددد٠  باملدددادتو  

امل  دٔ اننٌ  (

(?)

  

( مددددددو القددددددرارات 1>>َ  898ِعددددددد يددددددءاى القددددددراراى )

الهدددددادرٔ جددددددا  الددددد  ِشددددد هد اًّدددددا زتلدددددص ا١مدددددو   

( مددددو املّثدددداال ?9بصددددفٕ اددددرعتٕ ظئ نددددص املددددادٔ ) 

اًّددداا أمدددا بددداقْ  مدددع وكدددر ظحددددٗ اذتددداٟت الدددُاردٔ  

القددددراراتA افددددْ الغالدددد  ِع ددددد زتلددددص ا١مددددو ظئ  

( دَى ?9وكددددر ظحدددددٗ اذتدددداٟت الددددُاردٔ يف املددددادٔ )    

اأطدددددارٔ ظئ ندددددص املدددددادٔا أَ اأطدددددارٔ ظئ الفصددددد.    

الشدددددددابع دَى وكدددددددر املدددددددادٔ أَ ظحددددددددٗ اذتددددددداٟت     

الُاردٔ اًّا

(01)

  

ظى يدددءٍ امل ارسدددٕ املب كدددرٔ مدددو قبددد. زتلدددص ا١مدددو   

أطددددددددارٔ ظئ الفصدددددددد. الشددددددددابع يف   َامل  ثلددددددددٕ يف ا

بعددددد  القدددددراراتا أَ ظئ مدددددادٔ معّهدددددٕ اّدددددٌا أَ ظئ 

(ا أَ دَى ?9حالددددٕ مددددو اذتدددداٟت الددددُاردٔ يف املددددادٔ )    

اأطدددددارٔ ظئ أٓ اصددددد. أَ مدددددادٔ يف القدددددرارا تعددددد      

نُعددددا  مددددو ال  اِدددد. علددددٖ املّثدددداال َال  ُِددددٌ علددددٖ       

ا٣خددددرِوA َولددددأ ل  قّددددف  ر ددددوا ا١َا@ ظظتدددداد  

بدددداض قددددانُنْ ِدددد د اٟسدددد هاد ظلّددددٌ مدددد ر  ددددام  بل

مدددو قبددد. ا لدددصA أجبدددار دَلدددٕ معّهدددٕ دَى أخدددرٗ  

علدددددددٖ تهفّدددددددء قدددددددرار لدددددددٌ )أٓ  لدددددددص ا١مدددددددو(ا     

باسددددد خدام َسددددداٙ. القدددددُٔ َاأكدددددراٍ ا مشددددد فّدا     

ٟ    ?9لدددا َرد يف املدددادٔ )  ( الددد  تعطدددْ ا لدددص زتدددا

ل٠ن قاّٙددددددٕ َحرِددددددٕ ال فشددددددا َالكّدددددد. قكاِدددددد.     

َيددددُ ا١يددددد َاهلددددد   -شت لفددددٕ َالغددددرر الثددددانْ 

يددددُ ظعطددددا٘  -ا١ساسددددْ يف تكددددرِص تلددددأ امل ارسددددٕ  

ا لدددددص لهفشدددددٌ ورِعدددددٕ لعددددددم م ابعدددددٕ قراراتدددددٌ     

ا١خددددددرٗ الدددددد  ٟ تصدددددددر حتدددددد  ظطددددددارٔ الفصدددددد.  

الشدددابع أَ ظحددددٗ مدددُادٍ ظلا٘ دَلدددٕ مددداا َلّعطدددْ يف     

الُقددد  نفشدددٌ زتددداٟ للدَلدددٕ املعهّدددٕ الددد  لص مدددو    

تهفّء تلأ القرارات الصادرٔ  قًا

(00)

   

لدددددددءلأ ِعدددددددد ا لدددددددص سدددددددّد نفشدددددددٌ َاددددددداح      

اٟخ صددددددداة املطلدددددددف يف ال كّّدددددددف َيف طرِقدددددددٕ   
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َادددّا ٕ القدددرارات الصدددادرٔ عهدددٌا اًدددُ  دددا ملدددزم     

بناددددار قدددرار ال كّّدددف ا مدددع قدرتدددٌ علدددٖ ال صدددر  

قُجددددد  الفصددددد. الشدددددابعا أَ قدددددد ِظدددددا ظئ يدددددءا     

الفصدددددد. اقدددددد  دَى اأطددددددارٔ ظئ أٓ مددددددادٔ اّددددددٌ     

ظئ ظحددددٗ مدددُادٍ   َِ صدددر  قُجبدددٌا أَ قدددد ِظدددا  

دَى اأطددددارٔ ظئ الفصدددد. الشددددابعا أَ قددددد ِظددددا ظئ  

( دَى وكددددر املددددادٔ أَ  ?9حالددددٕ مددددءكُرٔ يف املددددادٔ ) 

الفصددد.ا كددد. ولدددأ لكدددو أى ِقدددُم بدددٌ ا لدددص يف    

حالدددددددٕ اٟتفددددددداال بدددددددو اعهددددددداٌٙ الدددددددداٙ و علدددددددٖ  

ستاسددددددبٕ املع دددددددٓ أَ دَلددددددٕ لددددددّص هلددددددا حلّددددددف     

 ظس اتّ ْ مو الدَا داٙ ٕ العهُِٕ 

ظوا كدددداى يهددددا  حلّددددف ظسدددد اتّ ْ للدَلددددٕ      أمددددا

املع دِددددٕ ا اقددددد ٟ ِصدددددر القددددرار نًاّٙددددا  ا َِك فددددْ  

ا لددددددص بنادددددددار بّدددددداى رٙاسددددددْ ِلقّددددددٌ رٙددددددّص    

ا لدددددددص َِظددددددد . علدددددددٖ عبدددددددارات تُ دددددددّ ّٕ ٟ   

حتقددددددف ط ددددددُا الطددددددراو كدددددد ى ِ هدددددد و يددددددءا   

البّددددداى زتدددددرد اأداندددددٕ أَ ال  دددددءِر أَ ال هبّدددددٌ أَ     

لدددص ب  جّددد. الب دددث  ا١سدددف ملدددا حددددو أَ ر بدددٕ ا  

يف املشدددددد لٕ أَ ظبقاًٙددددددا قّددددددد اله ددددددر ا أَ مهاطدددددددٔ     

أطدددددددرا  الهدددددددزا  ظئ  دددددددب  الدددددددهفص َالددددددددخُا   

بع لّددددددٕ تفاَ ددددددّٕ َمددددددا ظئ ولددددددأ مددددددو كدددددد٠م    

 ٟمعهددددددددددددددددددددددٖ ع لّددددددددددددددددددددددا  لددددددددددددددددددددددٌ سددددددددددددددددددددددُٗ  

ظ ٠ال امللف

(08)

  

يف حالددددٕ عدددددم اٟتفدددداال    -ك ددددا لكددددو لل  لددددص   

ح دددٖ َلدددُ   -علدددٖ ن ّ دددٕ مقبُلدددٕ لهًاِدددٕ ادتلشدددٕ   

اسدددددْ ا أى ِعلدددددف ادتلشدددددات علدددددٖ أسددددداض  ببّددددداى رٙ

العدددددددُدٔ ل٠نعقددددددداد يف مرحلدددددددٕ ٟحقدددددددٌ أَ ظبقدددددددا٘   

املُ دددُ  قّدددد الددددرض َبًدددءٍ اذتالدددٕ ِكدددُى ا لدددص 

قددددددد اك فددددددٖ بالهقاطددددددات الددددددداٙرٔ علددددددٖ اددددددُرٔ   

خطابدددددددددات يف ا لدددددددددص  ّدددددددددث تفدددددددددر   ّدددددددددع 

اٟطدددرا   هدددبًا َمكهُندددات رِٝ ًدددا بشددد٠م ك دددا      

دَى  ددددرر تفددددر  الظدددد هات الكًرباّٙددددٕ يف ال بددددٕ   

مادٓ

(09)

  

ٟ  للب دددث يف يدددءا املُ دددُ  ٟبدددد مدددو بّددداى     َاسددد ك ا

 القدددددددددددددددددُٔ ال٠لمدددددددددددددددددٕ لقدددددددددددددددددرار ال كّّدددددددددددددددددفا  

 َك ا ِلْ@

( مدددددو املّثددددداال يدددددْ مدددددو  ?9بداِدددددٕ أى املدددددادٔ )

مددددُاد الفصدددد. الشددددابعا َتك ددددو أي ّددددٕ أحكددددام يددددءا  

الفصدددد. يف كُيددددا تعطددددْ ا لددددص خ٠اددددا  أحكددددام  

الفصدددددد. الشددددددادض

(0:)

اذتددددددف يف تُقّددددددع العقُبددددددات   

َاختدددددداو تددددددددابا الق ددددددع يف اذتددددددداٟت املهصدددددددُة   

(ا َمدددو امل فدددف علّدددٌ بدددو أ لددد     ?9علًّدددا يف املدددادٔ ) 

البددددداحثو يف يدددددءا اٟخ صددددداة أى القدددددرارات الددددد  

تصدددددددر قُجدددددد  يدددددددءا الفصدددددد. ت   ددددددع بدددددددالقُٔ     

األزامّدددددٕ َمدددددو املعدددددرَ  أِهدددددا  أى مف ددددداا يدددددءا      

فدددددف البددددداحثو أى  (ا الددددد  ِ ?9الفصددددد. يدددددُ املدددددادٔ )

ِ صددددف  -اسدددد هادا  ظلًّددددا   -قددددرار ال كّّددددف الصددددادر  

بصددددددفٕ األددددددزام القددددددانُنْ َِ   ددددددع يددددددءا القددددددرار  

بددددددددالقُٔ األزامّددددددددٕ طدددددددداٍ الدددددددددَا ا١عهددددددددا٘ يف  

مه  ددددٕ ا١مددددد امل  دددددٔ َالدددددَا  ددددا ا١عهددددا٘ يف   

امله  ددددٕ اسدددد هادا  ظئ الفقددددرٔ الشادسددددٕ مددددو املددددادٔ     

مدددددا تق هدددددٌّ   الثانّدددددٕ مدددددو املّثددددداالا َعلدددددٖ قددددددر      

 رَرٔ حفال الشلد َا١مو الدَلّو

(0;)

  

تهصددددر   resolutionَلكددددو القددددُا أى كل ددددٕ   

يف اللغدددد و اٟنكلّزِددددٕ َالفرنشددددّٕ ظئ القددددرار أِددددا   

كددداى نُعدددٌا ملزمدددا  أَ زتدددرد تُادددّٕا َِعددد  علدددٖ  

ال ُاددددددددددددددّٕ يف يددددددددددددددداتو اللغدددددددددددددد و بكل دددددددددددددددٕ   

(Recommendation)  ٕا بّه دددددددددددددددددا الكل ددددددددددددددددد

يف  (Decisions)زم يدددددْ املعددددد ٔ عدددددو القدددددرار امللددددد

يف الفرنشددددددّٕا َقددددددد   (Decisions)اٟنكلّزِددددددٕ َ 

جدددددرٗ الع ددددد. يف زتلدددددص ا١مدددددو َأجًدددددزٔ ا١مدددددد  

امل  دددددٔ ا١خددددرٗ َأجًددددزٔ الُكدددداٟت امل خصصددددٕ   

َبعدددددددديا  resolutionعلدددددددٖ اسددددددد خدام كل دددددددٕ 

رقدددددد القدددددرار امل خدددددء أِدددددا  كددددداى نُعدددددٌا ملزمدددددا  أَ    
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ِ دددءكر يف عهدددُاى القدددرار      ب ندددٌ  زتدددرد تُادددّٕا َٟ 

تُادددددّٕ أَ قدددددرار ملدددددزما َِددددد د تكّّدددددف القدددددرار يف  

 دددددُ٘ العبدددددارات الدددددُاردٔ اّدددددٌ َادددددّا  ٌ َمدددددا قدددددد  

ِظار ظلٌّ مو مُاد

(0<)

  

َمً ددددددا ِكددددددو مددددددو أمددددددر اننددددددٌ ِ  دددددددد أسدددددداض       

َمهددد ُى اٟل دددزام ب هفّدددء قدددرارات زتلدددص ا١مدددو    

مددددو خدددد٠ا نصددددُة عدددددٔ تهدددد هًا مّثدددداال اٟمددددد  

لددددددٖ ( تفددددددرر ع8( الفقددددددرٔ )08امل  دددددددٔ ااملددددددادٔ ) 

الدددددَا ا١عهددددا٘ تهفّددددء ال زامدددداتًد  شددددو نّددددٕا      

( الفقدددددرٔ اَٟئ اطددددد ط  علدددددٖ :ك دددددا اى املدددددادٔ )

الددددَا الرا بدددٕ يف العهدددُِٕ أى ت خدددء علدددٖ نفشدددًا     

ال زامدددات ِ هددد هًا يدددءا املّثددداال  َمدددو بدددو اٟمدددُر     

الدددد  تل ددددزم الدددددَا ا١عهددددا٘ بًددددا اٟل ددددزام ب هفّددددء  

 القددددددرارات الصددددددادرٔ عددددددو زتلددددددص ا١مددددددو ا اقددددددد 

( ل ٞكدددددددد ظلزامّدددددددٕ القدددددددرارات  ;8جدددددددا٘ت املدددددددادٔ ) 

الصددددادرٔ عددددو ا لددددص ا ظو نصدددد  علددددٖ أ ى  "ِ عًددددد   

أعهدددددا٘ اٟمدددددد امل  ددددددٔ بقبدددددُا قدددددرارات زتلدددددص    

 ا١مو َتهفّءيا َاف املّثاال" 

َيددددددءا مددددددا أكدتددددددٌ ستك ددددددٕ العدددددددا الدَلّددددددٕ يف 

م يف 0=?0/ُِنّددددُ/ حزِددددراى / 80ا ُايددددا الصددددادرٔ يف  

مل تبدددٕ علدددٖ قدددرار زتلدددص طددداى اله ددداٙري القانُنّدددٕ ا

يف اسددددد  رار َجدددددُد  1=?0( لشدددددهٕ >=8ا١مدددددو رقدددددد )

جهدددددُ  أارِقّدددددا يف نامّبّدددددا ر دددددد اددددددَر القدددددرار   

( لدددّص ;8املدددءكُرا مدددو أى "انطبددداال تطبّدددف املدددادٔ )   

قاادددرا  علدددٖ القدددرارات امللزمدددٕ الصدددادرٔ بدددال طبّف     

للفصدددد. الشددددابع دَى  ايدددداا َلكهددددٌ ل ددددد لّظدددد . 

لدددددص مدددددو قدددددرارات   كاادددددٕ مدددددا ِصددددددر  دددددف ا    

ملزمٕ بال طبّف لل ّثاال"

(0=)

  

َمدددو يهددددا طتلدددص ظئ أى القددددرارات الددد  ِصدددددريا    

ا لدددددص بهدددددا٘ علدددددٖ الفصددددد. الشدددددابع   دددددع بقدددددُٔ  

ظلزامّدددٕا َمدددو بّهًدددا قدددرار ال كّّدددف الدددءٓ ِصددددرٍ    

 ( ?9ا لص بها٘ علٖ املادٔ )

 

 املطل  الثانْ

أ ر اس ع اا حف الهق  )الفّ ُ( يف لارسٕ 

 ال كّّفسلطٕ 

ِعدددددد القدددددرار الصدددددادر عدددددو زتلدددددص ا١مدددددو                

َالددددءٓ ِكّددددف اّددددٌ مدددددٗ َقددددُ  ظحدددددٗ اذتدددداٟت       

(ا قدددرارا  ملزمدددا  ا قُجبدددٌ ِقدددرر   ?9الدددُاردٔ يف املدددادٔ ) 

زتلددددص ا١مددددو مددددا ظتدددد  اختدددداوٍ مددددو تُاددددّات أَ   

تدددددابا ملُاجًددددٕ الُ ددددع القدددداٙدا اددددا لص ِٞسددددص   

٘ا علددددٖ املددددادٔ )   تفدددداال الدددددَا  ( لكددددو با?9تدخلددددٌ بهددددا

 ارت ص داٙ ٕ العهُِٕ يف ا لص 

ظى املّثددددداال ر ِدددددءكر  دددددابطا  أَ معّدددددارا  دقّقدددددا  َ    

َا ددد ا  ا لل  ّّدددز بدددو املشددداٙ. اأجراّٙدددٕ َاملشددداٙ.   

املُ دددددُعّٕا لدددددءلأ ادددددنى سدددددلطٕ َادددددف املشددددد لٕ    

٘ا كاندددددد  ظجراّٙددددددٕ أَ مُ ددددددُعّٕ تعددددددُد ظئ  سددددددُا

زتلددددص ا١مددددوا َمددددع ولددددأ اقددددد َرد يف ال صددددرِح  

  الصدددددادر عدددددو الددددددَا الكددددد ٗ يف مدددددٞ ر  املظددددد 

سدددداى ارانشّشددددكُ أى املشدددداٙ. الدددد  َرد وكريددددا يف  

( مددددددو املّثدددددداال تعددددددد مددددددو  98( ظئ )<8املددددددُاد مددددددو )

املشدداٙ. اأجراّٙدددٕا َمدددا عددددا ولددأ ِعدددد مدددو املشددداٙ.   

املُ دددُعّٕ  َوكدددر ال صدددرِح اِهدددا  اندددٌ تعدددد مدددو       

املشددداٙ. اأجراّٙدددٕ مشددد لٕ الفصددد. اّ دددا ظوا كانددد    

مدددددددا تعدددددددد مدددددددو املشددددددداٙ. اأجراّٙدددددددٕ أم      مشدددددددالٕ

املُ ددددُعّٕا  ددددا أى الدددددَا الكدددد ٗ أاددددرت علددددٖ    

أنًا تعد مو املشاٙ. املُ ُعّٕ

(0>)

  

( مدددو املشددداٙ.  ?9َعلّدددٌ ِعدددد ال كّّدددف َادددف املدددادٔ )   

٘ا علدددددٖ   املُ دددددُعّٕا َأى القدددددرار الدددددءٓ ِصددددددر بهدددددا

سددددلطٕ زتلددددص ا١مددددو يف ال كّّددددف عت ددددام علددددٖ      

كددددُى مددددو بّهًددددا ا١قدددد. تشددددعٕ أاددددُات بظددددر  أى ِ

أاددددُات ا١عهددددا٘ الددددداٙ و م فقددددٕا حشدددد  املددددادٔ     

 ( مو املّثاال  9( الفقرٔ )=8)

َقدددددد قّددددد. يف ت ِدددددر ظعطدددددا٘ ا١عهدددددا٘ الدددددداٙ و     

سدددلطٕ حدددف الدددهق ا ظى الدددءٓ للدددأ القددددرٔ علدددٖ    
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حت ددد. املشدددَٞلّات َال بعدددات الرّٙشدددّٕ َالهًدددُر     

بًددددا يف مثدددد. يددددءٍ املُاقددددف َالقددددرارات يددددْ الدددددَا    

  شددددأ قراكددددز القددددُٗ الدَلّددددٕ    الع  ددددٖ الدددد  

َبزمددددام يددددءٍ القددددُٔ A َظنددددٌ لددددّص مددددو امل كدددددو أى       

تقددددددددم يدددددددءٍ الددددددددَا علدددددددٖ حت ددددددد. املشدددددددَٞلّات  

َال بعددددات دَى مُااق ًدددداا لددددءلأ مددددو الطبّعددددْ أى     

تعطدددٖ اذتدددف يف أى  هدددع مدددا تدددراٍ  دددا م٠ٙدددد  َأ ى      

 ّدددددز مدددددا تدددددراٍ م٠ٙ دددددا  مدددددو املُاقدددددف َالقدددددرارات    

لقدددرارات الددد  تكدددُى مدددو   املدددءكُرٔ اهددد٠  عدددو أى ا 

يددددءا الطددددرال ٟ ِكددددُى هلددددا قّ ددددٕ أَ َلى دَلددددْ اٟ      

قُااقٕ َت ِّد يءٍ الدَا

(0?)

  

َمددددو املدددد رات املهطقّددددٕ

(81)

الدددد  قّلدددد  يف امدددد ٠    

الددددَا داٙ دددٕ العهدددُِٕ حدددف الدددهق ا مدددع مدددا اّدددٌ     

مدددو تهددداق  ادددار  مدددع مبددددأ املشددداَأ يف الشدددّادٔ       

  ٕ  بدددددو  ّدددددع الددددددَا ا١عهدددددا٘ الدددددءٓ ندددددص علّددددد

املّثددداال نفشدددٌا ظٟ أى يدددءٍ املددد رات تهبدددع مدددو لَاِدددا     

مً ددددٕ جددددا٘ت يف  ددددُ٘ املشددددَٞلّات الدددد  ت   لددددًا   

أَ تقدددُم بًدددا الددددَا الكددد ٗا َ دددرَرٔ اسددد  رارِٕ     

حالددددٕ اٟتفدددداال َالُادددداال مددددو حّددددث تهفّددددء قددددرارات 

زتلددددددص ا١مددددددو  بدددددد. َيف  دددددد. امدددددد ٠  بعدددددد      

ا١عهدددددا٘ ل٢سدددددل ٕ الهَُِدددددٕ َعددددددم معقُلّدددددٕ اى   

لددددص قددددرارا  ٟ عت ددددٖ قُااقددددٕ دَلددددٕ     ِصدددددر ا 

كدددد ٗ أَ نَُِددددٕ أخددددرٗ يف ا لددددص أَ ٟ ِ ُااددددف    

مدددددع مصددددداذتًا العلّددددداا أَ يف حالدددددٕ أى ِصدددددار ظئ     

تهفّدددءٍ ر  ددددا  عدددو ظرادٔ تلددددأ الدَلدددٕ الكدددد ٗ قددددا    

عت لددددددٌ ولددددددأ مددددددو انعدددددددام اذتك ددددددٕ َالعُاقدددددد      

الُخّ ددددددٌ َانًّددددددار ن ددددددام اٟمددددددد امل  دددددددٔ َيددددددءا   

  ٕ تطبّددددف القددددرار اادددد٠    عدددد٠َٔ علددددٖ عدددددم امكانّدددد

علدددٖ ا١رر ر دددد أندددف دَلدددٕ مدددو تلدددأ الددددَاا ظٟ     

ظوا ارِدددد يف ولدددأ الُقددد  انًدددا٘ امله  دددٕ كلدددًاا اًدددءا  

ٕ  ل ددددددرَ  َحقدددددداٙف علددددددٖ    اذتددددددف جددددددا٘ اسدددددد  اب

اٟرر A َعامدددددد. مًددددددد لل فددددددا  علددددددٖ ال ددددددُالى      

الشّاسددددددْ بددددددو الدددددددَا الكدددددد ٗ َطهدددددد  العددددددار 

حقبددددٕ الكددددثا مددددو امل اعدددد  َاملصدددداع  املدددددمرٔ يف    

اذتددددددر  البدددددداردٔ الدددددد  جددددددا٘ت ن ّ ددددددٕ طبّعّددددددٕ    

لقددددانُى اسدددد  رار الصددددرا  َنزعددددٌ الشددددّطرٔ بددددو      

الظركا٘

(80)

  

 اَٟالدددءلأ مت تقشدددّد يدددءا املطلددد  علدددٖ ادددرعو@     

حدددددف الدددددهق  َارتباطدددددٌ بشدددددلطٕ ال كّّدددددف ا هدددددا٘   

حددددف الددددهق  َارتباطددددٌ   َالثددددانْاذتددددر  البدددداردٔ   

 بشلطٕ ال كّّف ما بعد اذتر  الباردٔ 

 اَٟا الفر 

حف الهق  َارتباطٌ بشلطٕ ال كّّف ا ها٘ 

 اذتر  الباردٔ 

ملدددددا كانددددد  زت ُعدددددٕ امله صدددددرِو يف اذتدددددر             

العاملّددددٕ الثانّددددٕ ت بهددددٖ أِدددددَلُجّ و م عار دددد و   

يف ظطددددار مددددا ِشدددد ٖ اذتددددر  البدددداردٔا اقددددد كددددداى       

مهطقّددددددا  أى عت دددددد. يددددددءا الصددددددرا  ا١ِدددددددُِلُجْ     

عكص بال دددالْ مكاندددٌ مرمُقدددٕ يف زتلدددص ا١مدددو ِددده  

علددددددٖ َ دددددداٙف يددددددءا ا١خددددددا ا َالقّددددددام بال بعددددددات  

امللقدددأ علدددٖ عاتقدددٌا َأي ًدددا اساا دددٕ علدددٖ الشدددلد      

 َا١مو الدَلّو 

ِددددرٗ بعدددد  البدددداحثو أى الفدددد ٔ مددددا بددددو عددددامْ       

ا يدددددددددْ املرحلدددددددددٕ اَٟئ مدددددددددو اذتدددددددددر    8>?0-;:?0

البددددددداردٔ

(88)

ا َالددددددد  ختلل ًدددددددا سّاسدددددددات الُاددددددداال    

ا  أحددددددداو سدددددداخهٕ ا  َاٟح ددددددُا٘ا َختلل ًددددددا أحّاندددددد  

تًددددددد ب  ددددداَل تدددددرَِري اِٟددددددُِلُجّات ا َزتدددددرد   

ال دددددددُتر َحددددددداٟت العددددددددا٘ ا َتهددددددداق  املصدددددددا  ا     

َكانددددددد  الشدددددددّطرٔ يف يدددددددءٍ املرحلدددددددٕ للك لددددددددٕ     

الغربّدددٕ الددد  تقُديدددا الُِٟدددات امل  ددددٔ ا١مرِكّدددٕ   

علددددددٖ حشددددددا  الك لددددددٕ الظددددددُّعّٕ الدددددد  ِقُديددددددا    

 ٖ  اٟحتددددداد الشدددددُاّ ا َانعكدددددص يدددددءا الصدددددرا  علددددد

زتلدددددص ا١مدددددو َبال دددددالْ ادٗ ظئ ع دددددزٍ َعددددددم     

امكاندددٌ مدددو اختددداو قدددرارات للقّدددام بال بعدددات امللقدددأ     

علددددددددٖ عاتقددددددددٕ بشدددددددددب  اأاددددددددرا  َاأسدددددددددا٘ٔ يف    
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اسدددددددد ع اا حددددددددف الددددددددهق  مددددددددو قبدددددددد. اٟحتدددددددداد  

الشدددُاّ ا َالدددءٓ اسددد ع لٌ يف يدددءٍ الفددد ٔ قرابدددٕ     

( مدددرٔا أمدددا الُِٟدددات امل  ددددٔ ا١مرِكّدددٕ A الددددد      =?)

ذتدددددف مطلقدددددا  للفددددد ٔ نفشدددددًا  ظى  تشددددد ع . يدددددءا ا

عددددددم اسددددد ع اا يدددددءا اذتدددددف مدددددو قبددددد. الُِٟدددددات      

امل  ددددددٔ ا١مرِكّدددددٕ ٟ ِعددددد  أنًدددددا راعّدددددٕ ل٢مدددددو  

َالشدددددد٠م الدددددددَلّوا بدددددد. ظنًددددددا ر تكددددددو  اجددددددٕ   

ٟسددددد ع الٌ ١اظددددداا أٓ مظدددددرَ  قدددددرار ٟ ِ ُاادددددف   

مدددع مصددداذتًا أَ مصدددا  احدددد حلفاًٙددداا ظو كانددد      

لدددددددددص تشدددددددددخر نفُويدددددددددا َسدددددددددّطرتًا علدددددددددٖ ا 

َامل  ثلدددددددٕ بدددددددال فُال العدددددددددٓ قبددددددد. الهدددددددُعْ يف     

ظسدددددددقا  آ مظدددددددرَ  قدددددددرار عدددددددو طرِدددددددف عددددددددم  

حصدددددُلٌ علدددددٖ ا١ لبّدددددٕ املطلُبدددددٕ مدددددو اٟادددددُات  

ل  رِدددددر القدددددرارا يف الُقددددد  الدددددءٓ صتدددددد اّدددددٌ أى       

اٟحتددداد الشدددُاّ  ِكثدددر مدددو اسددد ع الٌ َيدددءا ِددددا   

علدددٖ مُقدددع تلدددأ الدَلدددٕ يف اذتدددر  البددداردٔا َمددددٗ 

قعهددددددددٖ انددددددددٌ كل ددددددددا الداد    نفُويددددددددا بددددددددا لصا 

اسدددد ع اا يددددءا اذتددددف مددددو قبدددد. دَلددددٕ مددددا دا ولددددأ  

علدددٖ اى تلدددأ الفددد ٔ مدددو اذتدددر  البددداردٔ لدددّص يف       

ااذتًا

(89)

  

َالدددددد   ;=?0-8>?0امددددددا الفدددددد ٔ امل  دددددددٔ مددددددو عددددددام  

 ثلدددددد  باملرحلددددددٕ الثانّددددددٕ مددددددو اذتددددددر  البدددددداردٔ  

طدددددددًدت حتشدددددددها  كدددددددباا  يف املُقدددددددف الشدددددددُاّ    

سّاسدددددددّا  َظع٠مّدددددددا  ا َاق صدددددددادِا  ا َتكهُلُجّدددددددا  ا   

علددٖ حشدددا  الك لدددٕ الغربّددٕ الددد  تقُديدددا الُِٟدددات   

امل  ددددددددٔ ا١مرِكّدددددددٕا َانعكدددددددص يدددددددءا ال  شدددددددو    

علددددٖ اددددعّد زتلددددص ا١مددددو َاسدددد ع اٟت  بال ددددالْ

( ?8الفّ ددددددُ الدددددد  يبطدددددد  لّبلدددددد  زت ُعًددددددا ظئ ) 

حالددددددٕ مددددددو الك لدددددد و ظو كدددددداى نصددددددّ  اٟحتدددددداد   

( َكددددداى نصدددددّ  الُِٟدددددات امل  ددددددٔ   01الشدددددُاّ  )

( اسدددددددددد ع اٟت لبدددددددددداقْ الدددددددددددَا ا =( َ)08مهًددددددددددا )

َكاندددد  مع ددددد اذتدددداٟت املهصددددبٕ علًّددددا م علقددددٕ 

ر  البددددداردٔ بدددددو بهزاعدددددات اقلّ ّدددددٕ يف ظطدددددار اذتددددد 

الك لدددد و كاذتالددددٕ يف به دددداا َاّ هدددداما َنامّبّددددا َ    

رَدِشدددددّاا َالصدددددرا  العربدددددْ اٟسدددددراّٙلْ ا الدددددءٓ    

كاى ٠ِقْ اّ ُ امرِكْ داٙ ا 

(8:)

  

 ?<?0-;=?0أمددددا بالهشددددبٕ للفدددد ٔ مددددا بددددو العددددامو      

القدددددد  ّدددددزت ب فدددددُال امرِكدددددْ كدددددبا ََا دددددح      

َتراجددددددع سددددددُاّ  كددددددبا حتدددددد  َطدددددد ٔ ع ددددددز      

عدددددو القّدددددام بال زاماتدددددٌ ضتدددددُ حلفاٙدددددٌا     اق صدددددادٍ 

َضتددددددُ الصدددددد ُد َاملُاكبددددددٕ يف معركددددددٕ سددددددباال    

ال شددددددلح املكلددددددف ظئ أى جددددددا٘  ُرباتظددددددُ  الددددددءٓ  

اخ ددددار اٟس شدددد٠م َاعدددد٠ى ان ًددددا٘ اذتددددر  البدددداردٔ   

بان صددددددار الُِٟددددددات امل  دددددددٔ ا١مرِكّددددددٕا مهًّددددددا     

بدددددءلأ ال دددددُالى الددددددَلْ َمل قدددددا  الهدددددرر الفدددددادا   

  ٔ الظددددددددعُ  َالدددددددددَا  قصدددددددا  َحرِددددددددٕ َسدددددددّاد

الهدددعّفٕ كالبلدددداى الهامّدددٕا الددد  َجددددت نفشدددًا    

ا دددددد ٔ يددددددداا  َبدددددددَى  طددددددا٘ا َبددددددءلأ ااددددددب     

الُِٟددددات امل  دددددٔ ا١مرِكّددددٕ َحّدددددٔ يف تشددددّديا      

علدددٖ العدددارا َكددداى هلدددءا اٟن صدددار لدددٌ انعكاسدددات       

خطدددددأ علدددددٖ ا١مدددددد امل  ددددددٔ ا َخصُادددددا  علدددددٖ    

زتلددددص ا١مددددو الددددءٓ بددددات عدددداجزا  عددددو اادددددار أٓ   

رار ٟ ِددددد ٠ٙد مدددددع مصدددددا  َأيددددددا  الُِٟدددددات   قددددد

امل  ددددددددٔ أَ حلفاًٙدددددددا  ظٟ أى دَا العدددددددار الثالدددددددث   

َدَا حركددددٕ عدددددم اٟضتّددددال كاندددد  مشددددَٞلٕ يف  

يددددءٍ الفدددد ٔ عددددو طددددرا مظددددارِع القددددرارات َالدددد    

مارسدددددددد  اًّددددددددا الُِٟددددددددات امل  دددددددددٔ ا١مرِكّددددددددٕ 

( حالددددٕ 9;( حالددددٕ اّ ددددُ مددددو أادددد. ) =:َبرِطانّددددا )

 لدددددصا َكانددددد  تلدددددأ الددددددَا اّ دددددُ حصدددددل  يف ا

تعلدددددد بددددد ى ٟ سدددددبّ. أَ أمددددد. ملظدددددارِع قراراتًدددددا يف  

رِٝددددددٕ الهددددددُر َظنًددددددا سدددددد بقٖ مظددددددارِع قددددددرارات      

للددددءكرٗ ا أَ كدددداى القصددددد مهًددددا اهددددح املُقددددف     

اٟمرِكددددددددْ َال ِطدددددددددانْ ظمددددددددام الدددددددددرأٓ العدددددددددام   

العاملْ

(8;)

  

َعطفددددا  علددددٖ مددددا سددددبف صتددددد أى تدددد لّف ا لددددص       

ِقدددٕ كددداى علدددٖ  َن دددام ال صدددُِ  اّدددٌ بًدددءٍ الطر  
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أسددداض أى تكدددُى قراراتدددٌ قُااقدددٕ الددددَا ارت دددص     

الكدددددد ٗ الدددددد  كدددددداى مددددددو املفًددددددُم ا أى ِشدددددد  ر     

تعاَنًددددا َاحتاديددددا قددددا ِددددٞدٓ ظئ كشدددد  اذتددددر    

العاملّدددٕ الثانّدددٕ ا َظئ ظنظدددا٘ ا١مدددد امل  ددددٔا ال دددا      

تددددبو بعددددد ان ًددددا٘ اذتددددر  العاملّددددٕ الثانّددددٕ َظنظددددا٘  

  ٟ تفدددداال بددددو مددددو   ا١مددددد امل  دددددٔ اقددددداى الثقددددٕ َا

تعددداَنُا علدددٖ ظنظدددا٘ اله دددام العددداملْ ادتدِددددا كددداى    

مدددددو الطبّعدددددْ أى ِهدددددطر  زتلدددددص ا١مددددددو َأى     

ِع دددددز عدددددو القّدددددام قًامدددددٌ الرّٙشدددددّٕ  َأي ًدددددا     

اساا ددددددٕ علددددددٖ الشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلّو لددددددا 

حددددٗ بادت عّدددٕ العامدددٕ ل٢مدددد امل  ددددٔ أى تصددددر    

و قراريدددا ال دددارغتْ َاملعدددرَ  بدددد )قدددرار اٟحتددداد مددد    

( لل غلددددد  علددددددٖ ع ددددددز  1;?9/00/0اجددددد. الشدددددد٠م يف  

ا لددددص بشددددب  كثددددرٔ اسدددد ع اا حددددف الددددهق  يف  

مشددددداٙ. تًددددددد الشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّو  َِعددددد    

القدددرار أندددٌ يف حالدددٕ َجدددُد تًدِدددد للشدددلد أَ ظخددد٠ا 

بددددددٌ أَ َقدددددددُ  ع دددددد. عددددددددَانْا َيف حالددددددٕ اظددددددد.    

زتلدددددص ا١مدددددو يف القّدددددام قشدددددَٞلّاتٌ يف حفدددددال  

لْ ن ّ دددددددٕ عددددددددم اتفددددددداال الشدددددددلد َا١مدددددددو الددددددددَ

ا١عهددددا٘ الددددداٙ ّو اّددددٌا اننددددٌ لكددددو لل  عّددددٕ      

العامدددددددددٕ أى ط  دددددددددع ادددددددددُرا  )َلدددددددددُ يف  دددددددددرَ    

اسددددددد ثهإّٙ طارٙددددددددٕ( لب ددددددددث املشدددددددد لٕ َتقدددددددددِد  

ال ُادددّات ال٠لمدددٕ للددددَا ا١عهدددا٘ا اّ دددا غتدددص     

ال ددددددابا الُاجددددد  اختاويدددددا َمدددددو بّهًدددددا اسددددد ع اا 

القددددددُٔ املشددددددل ٕا َولددددددأ أعددددددادٔ الشددددددلد َا١مددددددو 

لدددددَلّو ظئ نصددددابًا َلقددددد اسدددد ع . يددددءا القددددرار   ا

يف حدددددداٟت عدددددددٔ مهًددددددا@ ألمددددددٕ ا ددددددرا َالعدددددددَاى   

الث٠ ددددددْ علددددددٖ مصددددددرا َألمددددددٕ الكُنغددددددُا َألمددددددٕ  

م  مددددددددو قبدددددددد. =>?0قدددددددد ةا َي ددددددددُم حزِددددددددراى 

اٟح ٠ا اٟسراّٙلْ

(8<)

  

َِ ًددددددر لددددددا سددددددبفا أى اٟسددددددرا  َال عشددددددف يف    

اسدددددد ع اا حددددددف الددددددهق  ا أدٗ ظئ تعطّدددددد. ع دددددد. 

ص يف  ددددد. اذتدددددر  البددددداردٔا َٟسدددددّ ا علدددددٖ ا لددددد

ادددددعّد معادتدددددٕ ا١لمدددددات اٟقلّ ّدددددٕ َالدَلّدددددٕا      

نايّدددأ عدددو ظاددددار قدددرار ال كّّدددف  

(8=)

ا لدددا أدٗ ظئ 

َقدددُ  حدددرَ  ظقلّ ّدددٕ َدَلّدددٕ كدددثأ ا َبال دددالْ     

ظئ تُسدددددّع اخ صاادددددات ادت عّدددددٕ العامدددددٕ علدددددٖ   

حشددددا  زتلددددص ا١مددددو مددددو خدددد٠ا قددددرار اٟحتدددداد    

 مو أج. الش٠م  

 

 ر  الثانْالف

حف الهق  َارتباطٌ بشلطٕ ال كّف بعد 

 اذتر  الباردٔ

بعددددد ان ًددددا٘ اذتددددر  البدددداردٔ َتفكددددأ اٟحتدددداد              

الشددددددُاّ  َبددددددرَل الُِٟددددددات امل  دددددددٔ ا١مرِكّددددددٕ  

كقدددُٔ ع  دددٖ بددددَى مهدددااصا بددددأت الددددَا داٙ دددٕ   

العهدددددُِٕ يف ظظتددددداد ندددددُ  مدددددو ال فدددددايد َال دددددُالى     

  ٔ اح دددددام ارتددددد٠    اّ ددددا بّهًددددداا لددددا أدٗ ظئ نددددددر

بدددددو أعهدددددا٘ ا لدددددص الدددددداٙ ّو حدددددُا اٟلمدددددات      

الدَلّددددٕ الدددد  مددددو طدددد ى اسدددد  راريا تًدِددددد ا١مددددو  

َالشددلد الدددَلّو علددٖ ضتددُ حقّقددْ  َمددو  ددد عدداد        

مركدددددددز الثقددددددد. يف ا١مدددددددد امل  ددددددددٔ ظئ زتلدددددددص  

ا١مدددو  َتهدددا٘ل  بال دددالْ أي ّدددٕ قدددرار اٟحتددداد مدددو  

باسددد ثها٘ أجددد. الشددد٠ما َلقدددد اع ددداد زتلدددص ا١مدددو ا 

ألمددددٕ احدددد ٠ا العددددراال للكُِدددد    

(8>)

ا علددددٖ مُاجًددددٕ  

   A ٍحددددداٟت العددددددَاى أَ اأخددددد٠ا بالشدددددلد أَ تًدِدددددد

قُجدددد  قددددرارات  ددددا م هدددد هٕ اأطددددارٔ ظئ مددددادٔ  

بعّهًددددا مددددو مددددُاد املّثدددداالا َيددددْ يف أ لدددد  ا١حّدددداى   

زتدددددددرد تُادددددددّات  دددددددا ملزمدددددددٕ ا َمدددددددو خددددددد٠ا   

العبددددارات )ِدددددعُا ِرجددددُا ُِاددددْا ِهاطدددددا ِطلدددد ا     

.(ا أٓ ظنًدددددا قددددرارات وات طدددددابع َقدددد   اِ ًدددددا   ِ مدددد 

تًدٙدددٕ ا١مدددُر ح دددٖ ت ددداا الفرادددٕ ٟطدددرا  الهدددزا   

ذتلددددٌ بال فددددايد اّ ددددا بّهًددددا دَى اددددرر مددددو قبدددد.   

ا لددددص ذتدددد. بعّهددددٌ  َقددددد أدٗ يددددءا اٟسددددلُ  ظئ     
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صتدددددداا مل ددددددُ  يف مهددددددع تفدددددداقد اٟلمدددددداتا َظى ر  

ِه ح يف ظظتاد اذت. الهًاْٙ للعدِد مهًا

(8?)

  

اسدددد ع اا حددددف الددددهق  مددددو قبدددد. الدددددَا     ظى قلددددٕ 

داٙ دددددددددٕ العهدددددددددُِٕ ٟ ِعددددددددد  بالهدددددددددرَرٔ أنًدددددددددا 

م فاي ددددٕ َم ُااقددددٕ ا بدددد. ظى الكددددثا مددددو مظددددارِع  

القدددددرارات املعرَ دددددٕ علدددددٖ زتلدددددص ا١مدددددو ِددددد د      

٘ا عددددو طرِددددف ال ًدِددددد باسدددد ع اا     اجًا ددددًا اب دددددا

حدددددف الدددددهق  أَ ال لدددددُِح بدددددٌا َيدددددءا مدددددا ِشددددد ٖ      

لدددددٌ  (ا الدددددءHidden Vetoٓبدددددالفّ ُ ارتفدددددْ )

تددد  اات سدددلبّٕ عددددٔ يف ع ددد. ا لدددص أي ًدددا طددد.     

ع ددددد. ا لدددددص ا َِعدددددد تًدِدددددد الُِٟدددددات امل  ددددددٔ   

ا١مرِكّدددددددٕ باسددددددد ع اا الفّ دددددددُ عهدددددددد مهاقظدددددددٕ     

ٟ  َا ددد ا      مظدددارِع قدددرارات م علقدددٕ بنسدددراّٙ. مثدددا

علٖ الفّ ُ ارتفْ

(91)

  

َأخددددداا  لكدددددو القدددددُا ظى الفددددد ٔ مدددددا بعدددددد نًاِدددددٕ  

َاطتفا ددددددا  يف  اذتددددددر  البدددددداردٔ طددددددًدت تراجعددددددا   

مددددع م٠ح ددددٕ ال ًدِددددد   –اسدددد ع اا حددددف الددددهق    

مقارندددددددٕ بفددددددد ٔ اذتدددددددر  البددددددداردٔا   -باسددددددد ع الٌ 

َاسددد طا  زتلدددص ا١مدددو مدددو ااددددار قدددرارات َاقدددا    

للفصدددددد. الشددددددابعا َال عامدددددد. بنلدَاجّددددددٕ َالكّدددددد.  

قكاِّددددد. شت لفدددددٕ َم عدددددددٔا َا١مثلدددددٕ الدَلّدددددٕ  

يف ولددددأ َا ددددد ٕ ا َأبرليدددددا ألمدددددٕ ارتلدددددّري ا١َئ  

لثانّددددددددددددٕا َألمددددددددددددٕ لددددددددددددُكربْا َالقهددددددددددددّٕ    َا

الفلشدددددددطّهّٕ  َيدددددددءا مدددددددا سددددددده هاَلٌ يف املب دددددددث    

 الثانْ 

 املب ث الثانْ

ا٣ ار القانُنّٕ لشلطٕ زتلص ا١مو 

 ال قدِرِٕ يف ال كّّف

أدت الشدددددلطٕ ال قدِرِدددددٕ  لدددددص ا١مدددددو يف              

تكّّددددددف املُاقددددددف َالهزاعددددددات الدَلّددددددٕ ظئ ن دددددداٙري   

بعددددددد ألمددددددٕ ارتلددددددّري  خطددددددأ َيامددددددٕا َخااددددددٕ  

الثانّدددددددٕ ا يف  ددددددد. ُأحادِدددددددٕ القطبّدددددددٕ للُِٟدددددددات     

امل  ددددٔ ا١مرِكّدددٕا أي ًدددا@ تُسدددّع مفًدددُم تًدِدددد     

الشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلّوا َتطددددددُر دَر زتلددددددص    

ا١مدددو َاتشدددا  سدددلطاتٌ A لدددا انعكدددص بال دددالْ علدددٖ    

 معادتٕ اٟلمات الدَلّٕ ال٠حقٕ 

ظى لارسددددددات زتلدددددددص ا١مددددددو بددددددددأت   دددددددد ظئ   

ت ر تكددددو داخلددددٕ يف اخ صااددددٌ َظئ عًدددددا زتدددداٟ

لدددّص بالبعّددددا كانددد  تعدددد مدددو اددد ّد الشدددلطاى       

الدددداخلْ للددددَاا ظو أادددبح ا لدددص ِعطدددْ لهفشدددٌ     

اددددراحٕ سددددلطٕ ال دددددخ. يف زتدددداٟت َمشدددداٙ.ا ر  

ٟ  لل ددددددخ. مدددددو قبددددد.ا مثددددد. املراقبدددددٕ       تكدددددو زتدددددا

َاأطددددددرا  علددددددٖ اٟن خابدددددداتا َ اِددددددٕ حقددددددُال    

ّدددددددٕا َال ددددددددخ. يف  اأنشددددددداى َاملبدددددددادٜ الدلقراط 

ا دددداٟت اأنشددددانّٕ َمشدددداٙ. ال٠جددددٚوا َكددددءلأ  

ال ددددددخ. يف ا ددددداٟت اٟق صدددددادِٕ َاٟج  اعّدددددٕا     

َستاربدددددٕ اٟريدددددا  الددددددَلْ َاذتدددددد مدددددو أسدددددل ٕ  

الددددددمار الظدددددام.ا باع بدددددار أى عددددددم اٟسدددددد قرار يف     

يددددددءٍ املّددددددادِو ِظددددددك. تًدِدددددددا  للشددددددلد َا١مددددددو      

 الدَلّو 

لد َا١مددددددددو  ظى يددددددددءا ال ُسددددددددع يف مفًددددددددُم الشدددددددد   

الدددددددددَلّوا َكددددددددءلأ ال طددددددددُر يف دَر زتلددددددددص    

ا١مددددددو َاتشددددددا  اخ صاادددددداتٌا أدٗ ظئ اٟضتددددددرا   

يف مفًددددُم َتطبّددددف ن ددددام ا١مددددو ادت دددداعْا لددددا     

أدٗ بال ددددالْ ظئ الدَاجّددددٕ دَا ا لددددص يف اله ددددر   

ظئ القهددددداِا الدَلّدددددٕ َالكّددددد. قكاِّددددد. شت لفدددددٕ 

١لمددددددات دَلّددددددٕ م ظددددددابًٕا ظئ أى َادددددد. اٟمددددددر   

  )قددددانُى القددددُٔ الغااددددٕ( َ )قددددانُى القددددُٔ  قُجدددد

ٟ قدددُٔ القدددانُى( ظئ تكدددرار حددداٟت اسددد ع اا القدددُٔ    

خدددددارم نطددددداال الظدددددرعّٕ الدَلّدددددٕا َخدددددارم ن دددددام    

ا١مددددو ادت دددداعْا َخ٠اددددا  ملبددددادٜ َايدددددا  َمددددُاد     

 املّثاال ا١لْ 

لددددددءلأ مت تقشددددددّد يددددددءا املب ددددددث علددددددٖ مطلددددددبوا 

شددددددلد ن هدددددداَا يف املطلدددددد  ا١َا اتشددددددا  مفًددددددُم ال  

َا١مددددو الدددددَلّو كه ّ ددددٕ للشددددلطٕ ال قدِرِددددٕ   
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 لدددددددص ا١مدددددددوا  دددددددد ال عدددددددرر ل٠ضتدددددددرا  يف    

مفًدددددددُم َتطبّدددددددف ن دددددددام ا١مدددددددو ادت ددددددداعْا يف    

 املطل  الثانْ 

 املطل  ا١َا

 اتشا  مفًُم الشلد َا١مو الدَلّو

ِ ًدددر َا دددد ا  مددددو خددد٠ا عدددددد املددددرات الدددد     

وكدددر اًّدددا حفدددال الشدددلد َا١مدددو الددددَلّوا َالدددءٓ 

( مددددددرٔ يف مّثدددددداال اٟمددددددد امل  دددددددٔا   <8ِصدددددد. ظئ )

ا١ي ّدددددٕ الددددد  أَٟيدددددا َا دددددعٍُ املّثددددداال ل  قّدددددف    

َاقامددددٕ الشددددلد َا١مددددو الدددددَلّو يف أرجددددا٘ العددددار    

كاادددددٕا  دددددا أى مدددددا ِٞخدددددء علدددددٖ املّثددددداال ا عددددددم       

حتدِدددددددٍ لل شدددددداٙ. َالعُامدددددد. الدددددد  مددددددو طددددددانًا   

تًدِددددددد الشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلّوا ٟسددددددّ ا بعددددددد 

البددددددددددداردٔ الدادت الصدددددددددددراعات   نًاِدددددددددددٕ اذتدددددددددددر  

َالهزاعددددددات  ددددددا وات الطددددددابع الدددددددَلْ )الهزاعددددددات  

الداخلّددددٕ( َالدددد  ان ظددددرت يف العدِددددد مددددو الدددددَا      

بظددددك. ِددددرٗ اّددددٌ زتلددددص ا١مددددو انًددددا قددددد تًدددددد        

 الشلد َا١مو الدَلّو 

لدددددءلأ سدددددع  ا١مدددددد امل  ددددددٔ ظئ ال صددددددٓ هلدددددءٍ  

الهزاعدددات مدددو خددد٠ا زتلدددص ا١مدددو الدددءٓ أاددددر       

القدددرارات يف يدددءا الظددد ىا َالددد  أكدددد     العدِدددد مدددو  

اًّددددددا أى يددددددءٍ الهزاعددددددات  ثدددددد. تًدِدددددددا  للشددددددلد   

َا١مدددددو الددددددَلّوا َر ِقدددددف ا لدددددص عهدددددد يدددددءا  

اذتدددد بددد. تُسدددع يف حتدِدددد املشددداٙ. َالعُامددد. الددد     

مددددو طدددد نًا تًدِددددد اٟسدددد قرار َالشدددد٠م العدددداملو ا      

لكددددْ تظدددد . ان ًاكددددات حقددددُال اأنشدددداى َظعاقددددٕ      

ثددد. الُا دددح علدددٖ ولدددأ مدددا حددددو  الدلقراطّدددٕا َامل

يف يددددداِ  ا َتًدِدددددد املشددددداعدات اأنشدددددانّٕا ك دددددا   

حددددددو يف الصدددددُمااا َمشددددداندٔ اٟريدددددا  الددددددَلْا  

ك ا حدو يف لّبّا

(90)

  

لدددءلأ سددده هاَا ا١سدددص الددد  اسددد هد ظلًّدددا زتلدددص  

ا١مددددو يف تُسدددددّع مفًدددددُم تًدِدددددد الشدددددلد َا١مدددددو  

الدددددَلّوا َيددددءا يف الفددددر  ا١َاا َتُسددددع زتلددددص    

ا١مدددو يف اسددد ع اا تددددابا الفصددد. الشدددابع ذتفدددال     

 الشلد َا١مو الدَلّوا يف الفر  الثانْ 

 الفر  ا١َا

اسص زتلص ا١مو يف تُسّع مفًُم تًدِد 

 الشلد َا١مو الدَلّو

أمددددام  ّددددا  نددددص يف مّثدددداال ا١مددددد امل  دددددٔ       

ِقهدددددْ ب  دِدددددد املشددددداٙ. املًدددددددٔ للشدددددلد َا١مدددددو 

ا١مددددددو أ هددددددا٘ الدددددددَلّوا لّش طددددددد بددددددٌ زتلددددددص  

تكّّفدددددٌ لل ُاقدددددف َالهزاعدددددات الدَلّدددددٕ َيف  دددددُ٘    

( مددددددو املّثدددددداال الدددددد  اتاحدددددد  لل  لددددددص   ?9املددددددادٔ )

سدددددددلطٕ تقدِرِدددددددٕ َاسدددددددعٕ يف تكّّدددددددف َحتدِدددددددد  

حددددداٟت تًدِدددددد الشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّوا َظمدددددام    

 ًدددددُر نزاعدددددات دَلّدددددٕ جدِددددددٔ  ثلددددد  اساسدددددا  يف   

الهزاعدددددددات الداخلّدددددددٕ َاذتدددددددرَ  ا١يلّدددددددٕ َجدددددددد    

مددددو اراددددٕ مُاتّددددٕ ل ُسددددّع سددددلطاتٌ     زتلددددص ا١

مدددددددو خدددددددد٠ا تُسدددددددّع مفًددددددددُم الشدددددددلد َا١مددددددددو    

الدددددَلّوا َمددددهح نفشددددٌ سددددلطٕ ال دددددخ. ل شددددُِٕ     

يددددءٍ الهزاعددددات ا َالدددد  عدددددت ظئ لمددددو قرِدددد  مددددو  

ادددددد ّد الظددددددَٞى الداخلّددددددٕ للدددددددَاا كدددددد. ولددددددأ   

بًدددددد  اساا دددددٕ علدددددٖ الشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّو  

 باع بارٍ اٟخ صاة ا١اّ. لل  لص 

ٟ  الصدددراعات َاملُاجًدددات بدددو الددددَا كددداى  ظى اندددد

تارغتّدددددا  يدددددُ املعّدددددار الدددددءٓ ِع دددددد بدددددٌ يف حتقدددددف      

تًدِددددددد الشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلّو ا َلكددددددو يددددددءا    

ال فشددددا ال قلّددددددٓ بددددددأ ِ طددددُر َحتددددداَا الددددددَا   

الكدددددد ٗ تُسددددددّع رقع ددددددٌ ب عرِددددددف  خددددددر أكثددددددر   

ٟ   ظو أكددددد بّدددداى زتلددددص ا١مددددو ا يف الق ددددٕ     اددددُ

م يف امكانّدددددددددددٕ تُسددددددددددددّع  8??90/0/0املهعقددددددددددددٔ يف  

اذتدددددداٟت الدددددد  تًدددددددد الشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلّو  

بقُلددددٌ@ )ظى  ّددددا  اذتددددرَ  َالهزاعددددات العشددددكرِٕ    

بدددددو الددددددَا ٟ ِعددددد  بالهدددددرَرٔ اسددددد  با  ا١مدددددو 
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َالشددددد٠م العددددداملّو  لقدددددد اادددددب   املصدددددادر  دددددا     

العشدددددددكرِٕ كعددددددددم اٟسددددددد قرار تظدددددددك. تًدِددددددددا  

املصددددادر  اعلّددددا  للشدددد٠م َا١مددددو الدددددَلّو  َتلددددأ     

ت  ثددددددد. يف ا ددددددداٟت اأق صدددددددادِٕ َاٟج  اعّدددددددٕ  

َاأنشانّٕ َالبّّٕٚ(

(98)

  

لقددددددد بدددددددأ زتلددددددص ا١مددددددو اعدددددد٠  ع لّددددددٕ ظعددددددادٔ 

ال فشدددددا العُامددددد. الددددد  تظدددددك. تًدِددددددا  للشددددد٠م     

َا١مددددو الددددددَلّو  ك ددددا أكدددددد َجددددُد مدددددا ًِددددددد    

الشددددد٠م َا١مدددددو بالفعددددد. ا ر دددددد  ّدددددا  الهزاعدددددات   

امددد. الرّٙشدددْ ل لدددأ  الدَلّدددٕ الددد  كانددد  تعدددد الع  

ال ًدِدددداتا َيدددءا مدددا حصددد. يف يددداِ  عهددددما عددددم       

زتلدددددص ا١مدددددو ان ًدددددا  حقدددددُال اأنشددددداى َاعاقدددددٕ 

الدلقراطّدددددٕ تًدِدددددد للشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّوا   

م ا 9??0/0/=0( يف 0:<قُجدددددددددددد  قددددددددددددرارٍ رقددددددددددددد ) 

َكددددددددددءلأ ظعاقدددددددددددٕ املشددددددددددداعدات اأنشدددددددددددانّٕ يف  

( يف :?=الصدددددددددددُمااا قُجددددددددددد  قدددددددددددرارٍ رقدددددددددددد )  

ِ ع دددددد  م 9??9/8/0 ا َق دددددع أٓ ع ددددد. اريدددددابْ دَلدددددْ 

أمددددددرا   ددددددرَرِا  لل فددددددا  علددددددٖ الشددددددلد َا١مددددددو    

( يف <:=الددددددددددددَلّوا قُجددددددددددد  قدددددددددددرارٍ رقدددددددددددد )  

م يف حالددددددددٕ لّبّدددددددداا َكددددددددءلأ أادددددددددر  8??90/9/0

( ;<>م قددددددرارٍ رقدددددددد ) 0??0/:/;زتلددددددص ا١مددددددو يف   

لّٞكددددددد انزعاجدددددددٌ لددددددا تعدددددددرر لددددددٌ املددددددددنُّى    

 العراقّدددُى مددددو ق دددع يف امدددداكو م عدددددٔ َيددددُ مددددا   

ن  دددٌ مهدددٌ ندددزَا مكثدددف ل٠جدددٚو عددد  اذتددددَد        

أمر ًِدد الشلد َا١مو الدَلّو

(99)

  

ظى تُسدددع زتلدددص ا١مدددو يف حتدِدددد مفًدددُم تًدِدددد   

الشدددلد َا١مدددو الددددَلّو تكدددُى اكثدددر َ دددُحا  مدددو  

    ٔ حدددال  العددددَاى َاأخددد٠ا بالشدددلد املق نددد و عددداد

باسددددددد خدام القدددددددُٔ العشدددددددكرِٕا بّه دددددددا يف حالدددددددٕ  

لد َا١مدددددو الددددددَلّو صتدددددد أى يهدددددا  تًدِدددددد الشددددد

مرَنددددٕ عالّددددٕ َ  ددددُر َمطاطّددددٕ يف تعرِددددف أَ  

حتدِدددددددد اذتددددددداٟت الددددددد  تًددددددددد الشدددددددلد َا١مدددددددو 

 الدَلّو 

َعلّدددددٌ لكدددددو القدددددُا أى زتلدددددص ا١مدددددو اسددددد طا  

َ رِددددددٕ مددددددو اسدددددد ع اا سددددددلط ٌ ال قدِرِددددددٕ يف  

حتدِدددددد املشددددداٙ. املعرَ دددددٕ علّدددددٌ ا كُنًدددددا تعدددددد   

  َ لّو أم ٟا َبددددددءلأ تًدِددددددا  للشددددددلد َا١مدددددو الددددددد

أسددددص تُسددددعٌ يف حتدِدددددٍ ملفًددددُم الشددددلد َا١مددددو    

( مددددددو املّثدددددداالا َيف ?9الددددددَلّو اسدددددد هادا  لل دددددادٔ )  

 ددددددد.  ّدددددددا  تعرِدددددددف تًدِدددددددد الشدددددددلد َا١مدددددددو     

 الدَلّو يف املّثاال 

َادتددددددددِر بالدددددددءكر أى    دددددددع زتلدددددددص ا١مدددددددو     

بشدددلطٕ تقدِرِدددٕ َاسدددعٕ َادددف مدددا تقهدددْ بدددٌ املدددادٔ 

معددداِا مُ دددُعّٕ اًّددداا   ( َن دددرا  لعددددم َجدددُد ?9)

ظٟ أى ولددددأ ٟ ِعدددد  عدددددم خهددددُ  زتلددددص ا١مددددو    

  ُعددددٕ مددددو الهددددُاب  َالقّددددُد  َٟ ِعدددد  عدددددم   

اح ُاًٙددددا علددددٖ مهدددد ُى مددددادٓ لددددا ظتعدددد. املددددادٔ    

( َكدددد ى ٟ َجددددُد هلددددا َدَى أٓ قّ ددددٕ قانُنّددددٕ  ?9)

َع لّددددٕا يددددءا املهدددد ُى ظتدددد  أى ِددددرتب  بالظددددك. 

ّددددددددٕ للدددددددددَا املباطددددددددر با١يدددددددددا  َاملبددددددددادٜ اس 

( مددددددو =( الفقددددددرٔ )8ا١عهددددددا٘ الددددددُاردٔ يف املددددددادٔ )  

املّثددددددداالا َكددددددددءلأ بُحدددددددددٔ املّثدددددددداال القانُنّددددددددٕ  

( 8(ا َاملددددادٔ )0( اقددددرٔ )0َام دددددادا  لهصددددُة املددددُاد )  

( الدددددد  تٞكددددددد قبددددددُا  ;8(ا َاملددددددادٔ )=( َ):اقددددددرٔ )

قرار زتلص ا١مو َتهفّءيا َاف املّثاال

(9:)

  

 الفر  الثانْ

اس خدام تدابا  تُسع زتلص ا١مو يف

 الفص. الشابع

ظى الدددد غاات الدددد  عراًددددا اله ددددام الدددددَلْ يف    

اددد ٔ مدددا بعدددد اذتدددر  البددداردٔ كددداى هلدددا تددد  ا مًدددد  

يف ا١مدددد امل  ددددٔ مدددو خددد٠ا تغدددّا مُقفًدددا الا٘ مدددا    

ِعددددددد مشاسددددددا  بالشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلّوا ظو ظنددددددٌ 

تُسددددع يف مفًددددُم )ال ًدِددددد(ا الددددءٓ لددددص الشددددلد      

ا َكدددداى مددددو أخطددددر ن دددداٙري يددددءا  َا١مددددو الدددددَلّو
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ال ُسددددع A تزاِددددد الل ددددُ٘ ظئ تدددددابا الق ددددع الددددُاردٔ  

 يف الفص. الشابع 

تُّعدددد حدددر  ارتلدددّري الثانّدددٕ نقطدددٕ حتدددُا جءرِدددٕ      

يف أسددددلُ  ع دددد. زتلددددص ا١مددددو ا االطرِقددددٕ الدددد  

َاجدددددٌ بًدددددا ا لدددددص الغدددددزَ العراقدددددْ َجدِ دددددٌ يف     

تفعّددددددد. ن دددددددام ا١مدددددددو ادت ددددددداعْ كان دددددددا  دددددددا   

ظو ظى  ّددددع قراراتددددٌ ادددددرت يف يددددءٍ   مشددددبُق وا 

ا١لمددددٕ َاقددددا  للفصدددد. الشددددابع مددددو املّثدددداالا ح ددددٖ     

بعددددد حترِددددر الكُِدددد ا مددددو خدددد٠ا تشدددد ّٕ البهددددد       

)اذتالدددٕ بدددو العدددراال َالكُِددد ( َاملشددد غر  يف يدددءا    

ا١مدددر أندددٌ ح دددٖ بعدددد الغدددزَ ا١مرِكدددْ للعدددراال عدددام  

م َاح ٠لدددددٌ اّ دددددا بعدددددد  لددددد  يدددددءٍ القدددددرارات 8119

ذتالدددٕ بدددو العدددراال َالكُِددد (    تصددددر حتددد  بهدددد )ا  

َقُج  الفص. الشابع

(9;)

  

ُّعدددددد يدددددءا ال طدددددُر الدددددءٓ عرادددددٌ زتلدددددص ا١مدددددو    

عت ددد. بعددددِو@ ا١َا يدددُ البعدددد اأظتدددابْا َِ  ثددد.   

يف قدددددددرٔ زتلددددددص ا١مددددددو علددددددٖ اختدددددداو قددددددرارات    

سددددرِعٕ َحامسددددٕا ت هاسدددد  مددددع سددددرعٕ َخطددددُرٔ  

املُاقددف املًددددٔ للشددلد َا١مددو الدددَلّو  امددا البعددد        

انْ اًددددددُ بعددددددد سددددددل ا َِ  ثدددددد. يف خطددددددُرٔ    الثدددددد

اطددددد٠ال ِدددددد ا لدددددص يف الع ددددد. اسددددد هادا  للفصددددد.     

الشددددابعا ملددددا عت لددددٌ ولددددأ مددددو اسدددد غ٠ا للشددددلطات  

ارتطددددأ الدددد  ِ   ددددع بًددددا ا لددددص ا طبقددددا  هلددددءا      

الفصدددددد. يف قهدددددداِا ٟ ِ طلدددددد  اًّددددددا الل ددددددُ٘ ظئ   

تدددددددددابا القشددددددددرِٕ  ا ددددددددر  ارتلددددددددّري الثانّددددددددٕا   

ُمااا َمظدددددكلٕ البُسدددددهٕ َا١لمدددددٕ اللّبّدددددٕا َالصددددد

َاهلرسدددددأا َيددددداِ ا مدددددو ا١مثلدددددٕ العدِددددددٔ الددددد    

طدددددًدت تطبّقدددددا  حددددددِثا  له دددددام ا١مدددددو ادت ددددداعْ  

انط٠قدددا  مدددو الفصددد. الشدددابع يف  ددد.  ّدددا  رقابدددٕ       

قهإّٙ أَ سّاسّٕ علٖ قرارات ا لص

(9<)

  

َادتدددددِر بالددددءكر َامل٠ح ددددٕ يف يددددءا املُ ددددُ  أى  

 َ  ددددع أسددددلُبا  مّثدددداال مه  ددددٕ ا١مددددد امل  دددددٔ قددددد 

َاحدددددا  ل شددددُِٕ املظدددداك. َالهزاعددددات الدَلّددددٕا يددددُ 

٘ا مدددا ِعدددرسر الشدددلد َا١مدددو  ا١سدددلُ  الشدددل ْا سدددُا

الددددددَلْ للخطدددددر أَ  دددددا ولدددددأ ا َيدددددءا مدددددا َرد يف   

الظدددف الثدددانْ مدددو املدددادٔ ا١َئ مدددو املّثددداال )َت دددءر   

اهلّٚدددددٕ بالُسددددداٙ. الشدددددل ّٕ َاقدددددا  ملبدددددادٜ العددددددا    

العدددات الدَلّدددٕ الددد  قدددد  َالقدددانُى الددددَلْ ذتددد. امله

تددددٞدٓ ظئ اأخدددد٠ا بالشددددلد أَ ل شددددُِ ًا(  َك ددددا   

جدددا٘ يف الفقدددرٔ الثالثدددٕ مدددو املدددادٔ الثانّدددٕ مدددا نصدددٌ    

)ِفددد   ّدددع أعهدددا٘ اهلّٚدددٕ مهالعددداتًد الدَلّدددٕ      

بالُسددددداٙ. الشدددددل ّٕ علدددددٖ َجدددددٌ ٟ ظتعددددد. الشدددددلد  

َا١مدددددو َالعددددددا الددددددَلْ عر دددددٕ للخطدددددر(  أمدددددا   

  َ اسدددددد خدام القددددددُٔ اسدددددلُ  ادتددددددزا٘ات َالعقُبدددددات 

العشدددددكرِٕ الدددددُاردٔ يف الفصددددد. الشدددددابع يف املّثددددداالا 

الددددد ِع  دددددٍ املّثدددداال أسددددلُبا  ل شددددُِٕ الهزاعدددددات ا      

َر ظتددددددز اسدددددد خدامٌ ل لددددددأ الغاِددددددٕا بدددددد. أجددددددال    

اسددد خدامًا َسدددّلٕ أعدددادٔ الُ دددع ملدددا كددداى علّدددٌ     

قبددددددد. َقدددددددُ  العددددددددَاى أَ اٟحددددددد ٠ا أَ اأخددددددد٠ا  

سدددد هفاد كدددد.  بالشددددلد أَ ا١مددددو الدددددَلّوا َعهددددد ا  

الُسدددداٙ. الشددددل ّٕ امل احددددٕ أقهددددا  الطددددر  املعدددد     

بددددال اجعا لكددددو اسدددد خدام القددددُٔ أعددددادٔ الُ ددددع   

ملددددا كدددداى علّددددٌ قبدددد. العدددددَاىا  ددددد ظعددددادٔ طددددريف       

الهدددزا  ظئ مشدددار ا١سدددلُ  الشدددل ْ ل شدددُِٕ الهدددزا     

القدددددداٙد َبددددددءلأ لكددددددو حفددددددال الشددددددلد َا١مددددددو     

الدددددددَلّو ب سدددددددلُبو َلددددددّص تشدددددددُِٕ الهزاعدددددددات   

دَلّو ب سدددددددلُبوا ظو ظى يهدددددددا  ندددددددُعو مدددددددو الددددددد

ا١خطدددددار الددددد  تًددددددد الشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّوا     

الهددددُ  ا١َا أع ددددداا العددددددَاى َ ايدددددا مدددددو َجدددددٍُ  

اأخدددد٠ا بالشددددلد َيددددءا يددددُ الددددءٓ ِعددددا  باختدددداو      

تدددددابا الق ددددع َالقددددُٔ املشددددل ٕا أمددددا الهددددُ  الثددددانْ  

     A اًددددُ الهزاعددددات املخ لفددددٕ الدددد  تهظدددد  بددددو الدددددَا

طدددد ى اسدددد  راريا تًدِددددد الشددددلد َا١مددددو      ١ى مددددو

الددددددَلْ ا اًدددددءٍ ٟ لكدددددو تشدددددُِ ًا ظٟ بالُسددددداٙ.     

الشل ّٕ ال فاَ ّٕ

(9=)
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ظٟ أنهدددددا صتدددددد زتلدددددص ا١مدددددو ِعدددددا  الكدددددثا مدددددو 

املشدددداٙ. املعرَ دددددٕ علّددددٌ َاقدددددا  للفصدددد. الشدددددابع ا    

َباسددد خدام تددددابا القدددُٔا مً ددد٠  بدددءلأ ا١سدددلُ       

طرِددددددف  الشددددددل ْ ذتدددددد. يددددددءٍ املهالعددددددات ا َعددددددو    

اٟن قاّٙدددددٕ َاٟلدَاجّدددددٕ يف ال عامددددد.ا َظٟ اكّدددددف    

لكددددددو تفشددددددا تدددددددخ. زتلددددددص ا١مددددددو يف امددددددُر  

ختددددددددددص الدلقراطّددددددددددٕ َاِصدددددددددداا املشدددددددددداعدات  

اأنشددددانّٕا َ اِددددٕ املدددددنّو     ال َاقددددا  للفصدددد.    

 الشابع َِعديا تًدِدا  للشلد َا١مو الدَلّو !

َالشدددددٞاا املطدددددرَا يف يدددددءا املُ دددددُ @ مدددددا املقصدددددُد  

( ا يددددد. املقصدددددُد يدددددُ   ?9الشدددددلد يف ندددددص املدددددادٔ )  ب

 ّدددا  الهزاعددددات الدَلّددددٕ َان فددددا٘ حدددداٟت اٟع دددددا٘  

علددددٖ الشددددد٠مٕ اٟقلّ ّددددٕ َاٟسددددد ق٠ا الشّاسدددددْ   

(" ا أم ?9بدددددو الددددددَا "املعهدددددٖ اذتصدددددرٓ لل دددددادٔ )   

املقصددددددددددُد بالشددددددددددلد "معهددددددددددداٍ الُاسددددددددددع العدددددددددددام    

لل صددددطلح"  َالددددءٓ ِقصددددد بددددٌ تددددُاار زت ُعددددٕ    

مدددٕ حالدددٕ مدددو ال عددداِع الشدددل ْ    مدددو العُامددد. أقا 

بدددددددو أعهدددددددا٘ ا   دددددددع الددددددددَلْ مدددددددو الهاحّدددددددٕ    

الشّاسددددددددددددددددّٕ َاٟق صددددددددددددددددادِٕ َاٟج  اعّددددددددددددددددٕ 

َاأنشدددددددانّٕ َالددددددد  مدددددددو طددددددد نًا تدددددددُاا اسدددددددبا  

 اٟس قرار العاملْ علٖ َجٌ الع ُم 

ظى اأجابددددٕ علددددٖ يددددءا الشددددٞاا ا تك ددددو يف طبّعددددٕ     

اٟخ صددددددددداة َاحكدددددددددام ال فدددددددددُِ  لل  لدددددددددص    

 -ا  أحكدددددام الفصددددد. الشدددددابع طبقددددد -ااٟخ صددددداة 

ِثبددد  قانُندددا  عهدددد حددددَو الُاقعدددٕ املًدددددٔ للشددددلد       

َا١مددددددو الدددددددَلّو ا َلددددددّص يف تًّٚددددددٕ مقُمددددددات    

ال عدددداِع الشددددل ْا َالصددددفٕ ادتزاّٙددددٕ ٟ تقددددُم ظٟ  

ظوا َجددددت ظحددددٗ اذتددداٟت الدددث٠و الدددُاردٔ يف املدددادٔ   

( مددددع حدددددَو  ددددررا  لددددص مصددددل ٕ ا   ددددع    ?9)

 ٘ اّدددٌ لكدددْ تك  ددد. َِٟدددٕ    الددددَلْ َحقدددُال ا١عهدددا

ا لدددص القانُنّدددٕ َالفعلّدددٕ َيدددءا الهدددرر ٟ ِقدددع      

ظٟ يف حالدددددٕ تًدِدددددد الشدددددلد بالظدددددك. الفعلدددددْا َٟ    

ل دددددد ظئ  ّدددددع الهدددددُاحْ الشّاسدددددّٕ َالثقااّدددددٕ    

َاٟق صدددددددادِٕ َاأنشدددددددانّٕ الددددددد  ِ ددددددددخ. اًّدددددددا  

زتلدددص ا١مدددوا يدددءا مدددو جًدددٕ ا َمدددو جًدددٕ أخدددرٗ   

 قرار اددددددددنى تددددددددُاا مقُمددددددددات ال عدددددددداِع َاٟسدددددددد 

الشددددل ْ ٟ ِشدددد لزم لارسددددٕ العقُبددددات َالصدددددفٕ     

( ِعدددددرر ?9ادتزاّٙدددددٕا َهلدددددءا ادددددنى ندددددص املدددددادٔ )  

مفًدددددددُم الشدددددددلد َحتقّقدددددددٌ بددددددداملعهٖ اذتصدددددددرٓ ا 

( 0( اقددددرٔ )0َلددددّص املُسددددعا َدلّدددد. ولددددأ يف املددددادٔ)  

(0( اقرٔ ):8( َاملادٔ )9َ)

(9>)

  

ك ددددددا ظى تددددددُاا ال عدددددداِع الشددددددل ْ َاٟسدددددد قرار 

عْ َاأنشددددددددددانْ مددددددددددو   اٟق صددددددددددادٓ َاٟج  ددددددددددا 

اخ صددددددداة ا لدددددددص اٟق صدددددددادٓ َاٟج  ددددددداعْ    

َمدددددع ولدددددأ ادددددنى زتلدددددص ا١مدددددو غتدددددالف أحكدددددام  

املّثدددداال ا َِقددددُم ب ُسددددّع اخ صااددددٌ علددددٖ حشددددا   

ا١جًدددزٔ ا١خدددرٗا ك دددا ظندددٌ ِ خدددء تفشددداا  مُسدددعا    

ملفًددددُم الشددددلد مددددع ارتكابددددٌ ارتطدددد  الفددددادا عهدددددما   

ِ صدددددددر  َاقدددددددا  للفصددددددد. الشدددددددابع يف معادتدددددددٕ     

الددد  تددددخ. اًّدددا َحشددد  املعهدددٖ املُسدددع      ا١حدددداو 

للشدددلد  اًدددُ بدددءلأ ارتكددد   ددد٠و شتالفدددات ا١َئ     

أخدددء بددداملفًُم املُسدددع ملعهدددٖ الشدددلد الدددُارد يف املدددادٔ      

( خ٠ادددددا  أحكدددددام املّثددددداالا َالثانّدددددٕ اسددددد خدام    ?9)

أحكددددددام الفصدددددد. الشددددددابع يف معادت ًدددددداا َالثالثددددددٕ   

ال عددددددٓ علدددددٖ اخ صاادددددات ا١جًدددددزٔ ا١خدددددرٗ يف  

 ٕ ا١لّددددٕا َلكدددو ا دددداإ شتالفدددٕ رابعددددٕ    امله  ددد

يدددْ اٟن قاّٙدددٕا حشددد  مصدددل ٕ الُِٟدددات امل  ددددٔ    

 ا١مرِكّٕ َحلفاًٙاا عهد ال دخ. 

 املطل  الثانْ

 اٟضترا  يف مفًُم َتطبّف ا١مو ادت اعْ

ظى اله ددددددددام القددددددددانُنْ الدددددددددَلْا َكددددددددءلأ   

مّثدددداال مه  ددددٕ ا١مددددد امل  دددددٔ لددددّص يددددداا   ددددد    

واتددددددددٌا َظ ددددددددا أدَات ََسدددددددداٙ. ل  قّددددددددف  اِددددددددات 

َأيددددددا  معّهدددددٕ ِشدددددعٖ ظلًّدددددا أعهدددددا٘ ادت اعدددددٕ    

الدَلّدددٕا َأيدددد يدددءٍ اٟيددددا  يدددُ حتقّدددف الشددد٠م      
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َا١مددددو الدددددَلّو ١نددددٌ مقدمددددٕ  ددددرَرِٕ للبهددددا٘ا    

ق صددددددادِٕا َاٟج  اعّددددددٕا َاٟن دددددداما َال ه ّددددددٕا اٟ

 َالثقاإّا َالص ّٕا َالبّّٕٚ     ال 

لدددددءلأ ظتددددد  أى ِكدددددُى أسدددددلُ  حشدددددد ارت٠ادددددات  

بدددو الددددَا ب سدددلُ  حهدددارٓ سدددل ْ ا بعّددددا  عدددو        

أسددددالّ  الددددبطع َالعدددددَاى علددددٖ حقددددُال َسددددّادٔ     

الدددددَا َخااددددٕ الهددددعّفٕ مهًدددداا َبعّدددددا  كددددءلأ   

قكاِّدددد. عددددو ال عامدددد. بالدَاجّددددٕ املعدددداِا َالكّدددد. 

شت لفدددددٕا َاٟل دددددزام قبدددددادٜ َأيددددددا  َنصدددددُة  

 املّثاال ا١لْ 

لقددددد عًددددد مّثدددداال ا١مددددد امل  دددددٔ قً ددددٕ حفددددال      

الشدددددددلد َا١مدددددددو الددددددددَلّو ظئ زتلدددددددص ا١مدددددددو   

باع بدددارٍ ادتًدددال ال هفّدددءٓ لل ه  دددٕ  َولدددأ مددددو      

مددددو املّثدددداالا َلكددددُى اكددددرٔ ا١مددددو    :8خدددد٠ا املددددادٔ 

١مو ادت ددددداعْ قفًُمًدددددا )الهدددددّف( تدددددرتب  بدددددا    

العشدددكرٓ أَ به ددددام الددددداا  ادت ددداعْا َيددددُ ن ددددام   

اٟسددد ع اا الظدددرعْ للقدددُٔ بًدددد   اِدددٕ مصدددا    

ا  ُعدددددددٕ الدَلّدددددددٕا يف زتددددددداا حفدددددددال الشدددددددلد    

َا١مددددو الدددددَلّوا َيددددْ مً ددددٕ ِ ُٟيددددا زتلددددص     

ا١مدددو نّابدددٕ عدددو أعهدددا٘ اهلّٚدددٕا َلهدددع كددد. مدددا       

ًِدددددد أَ ِقدددددُر الشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّو ا َلدددددُ  

ُٔ العشدددددكرِٕ  أمدددددا ن دددددام ا١مدددددو    باسددددد خدام القددددد 

ادت ددداعْ قفًُمدددٌ )الظدددام.( ا يدددُ مفًدددُم جدِدددد     

ًِددددددد  ظئ  اِددددددٕ الدددددددَا مددددددو كدددددد. أطددددددكاا       

َمصدددادر تًدِدددد الشدددلدا سدددُا٘ كانددد  يدددءٍ املصدددادر  

عشددددددكرِٕا أَ اق صددددددادِٕا أَ مالّددددددٕا أَ بّّٚددددددٕا أَ     

اج  اعّددددٕا اًددددُ مفًددددُم ِدددد غا َِ ُسددددع ا باتشددددا    

 لدَلّو مفًُم تًدِد الشلد َا١مو ا

 دددا أى امل  بدددع لهظدددا  زتلدددص ا١مدددو مهدددء بداِدددٕ     

ال شددددددعّهات ا ٠ِحددددددال اتشددددددا  سددددددلطات زتلددددددص     

ا١مددددو َتطددددُر لارسددددات ا١مددددو ادت دددداعْا ك ددددا   

ن٠حددددال أِهددددا  اٟلدَاجّددددٕ َاٟن قاّٙددددٕ يف تكّّددددف  

املُاقددددف َالهزاعددددات الدَلّددددٕا َيف حتدِددددد ا لددددص   

١َلُِددددات ال دددددخ. أَ عدددددم ال دددددخ. َاقددددا  للفصدددد. 

لشدددددابعا َقّامدددددٌ قعادتدددددٕ حددددداٟت أَ ا دددددطرابات ا

أَ نزاعددددات معّهدددددٕ ٟ تدددددخ. أاددددد٠  يف اخ صاادددددٌ   

َظي ددداا نزاعدددات دَلّدددٕ خطدددأ تددددخ. يف اددد ّد      

 اخ صااٌ 

ظى أسددددلُ  ال عامدددد. مددددع املظدددداك. الدَلّددددٕ َاددددف      

أجهددددددات الددددددَا الكددددد ٗ يف ا لدددددص ا َاسددددد ع اا   

اسددددلُ  الكّدددد. قكاِّدددد. شت لفددددٕا جعدددد. مه  ددددٕ     

  دددددٔ يف مُقددددف حددددرم ا ٟ حتشددددد علّددددٌ    ا١مددددد امل

ظمددددام الدددددَا ا١عهددددا٘ اًّدددداا الدددد  َااقدددد  علددددٖ أى 

ت  ّدددز الددددَا ارت دددص الكددد ٗ عهًدددا  دددف الدددهق   

َالعهددددُِٕ الداٙ ددددٕ ا َاطدددد ا  مُااق ًددددا ل عدددددِ.  

املّثددداالا م  ملدددٕ أى عتقدددف الكبدددار مدددا ِصدددبُى ظلّدددٌ     

ا١عهدددا٘ الصدددغار ظٟ أنددددٌ سدددرعاى مددددا تبدددددت يددددءٍ     

ء الشدددددهُات ا١َئ لل ه  دددددٕا َبدددددد٘ا     ا٣مدددددااا مهددددد  

مدددددو رادددددد  طلبدددددات اٟنهدددددد اما َمدددددرَرا  بع ددددددز    

ا لددددص عددددو ادا٘ مًامددددٌ يف حفددددال الشددددلد َا١مددددو   

٘ا   الددددددددددددَلّوا َال عامددددددددددد. بنلدَاجّدددددددددددٕا َان ًدددددددددددا

بالشدددددّطرٔ َاهلّ هدددددٕ بُسددددداطٕ الُِٟدددددات امل  ددددددٔ 

ا١مرِكّدددددٕ  بددددد. راحددددد  يدددددءٍ ا١خدددددأ باسددددد ع اا 

ن دددددددام ا١مدددددددو القدددددددُٔ العشدددددددكرِٕ خدددددددارم أطدددددددار  

ادت ددددداعْ َمدددددو دَى أٓ راد  قدددددانُنْ أَ اخ٠قدددددْا   

م 8110/?/00ظئ جانددددد  ولدددددأ اقدددددد أ ددددداا  أحدددددداو  

أبعددددادا  جدِدددددٔ َكرسدددد  نُعددددا   خددددر مددددو ال دددددخ.  

الددددددَلْ ا يف  دددددُ٘ الفصددددد. الشدددددابع حتددددد   طدددددا٘    

املفًددددددُم ادتدِددددددد ل٢مددددددو ادت دددددداعْا َمت بددددددءلأ    

احّددددا٘ اكددددرٔ الددددداا  الظددددرعْ الُقدددداْٙ بظددددك. أدٗ   

اٟضتددددرا  عددددو اسددددص ن ددددام ا١مددددو ادت دددداعْ   ظئ 

 الُاردٔ يف مّثاال ا١مد امل  دٔ 

٘ا علدددٖ مدددا تقددددم وكدددرٍ A سهقشدددد يدددءا املطلددد     َبهدددا

علددددددٖ اددددددرعو@ نب ددددددث يف الفددددددر  ا١َا@ ال عامدددددد.  

بنلدَاجّددددٕ مددددع القهددددداِا الدَلّددددٕ   ددددد نب دددددث يف     
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الفدددر  الثدددانْ تكدددرار حددداٟت اسددد ع اا القدددُٔ خ٠ادددا   

  له ام ا١مو ادت اعْ

 الفر  ا١َا

 ال عام. بنلدَاجّٕ مع القهاِا الدَلّٕ

٘ا علددددٖ الشددددلطٕ ال قدِرِددددٕ الدددد  ِ   ددددع      بهددددا

بًددددا زتلددددص ا١مددددو يف تكّّددددف املُاقددددف َالهزاعددددات    

(ا أادددددبح زتلدددددص ا١مدددددو ?9الدَلّدددددٕ َادددددف املدددددادٔ )

ِ عامدددد. بنلدَاجّددددٕ َان قاّٙددددٕ يف حتدِددددد اذتدددداٟت  

د ظقددرار الدد  تًدددد الشددلد َا١مددو الدددَلّوا َمددو   دد      

ال ددددددخ. ملُاجًدددددٕ يدددددءٍ اذتددددداٟت َا فددددداا حددددداٟت   

 لا لٕ تش ُج  تدخلٌ 

َمددددو جًددددٕ أخددددرٗ اددددنى تُسددددّع الدددددَا املًّ هددددٕ      

علدددٖ زتلدددص ا١مدددوا َخصُادددا  الُِٟدددات امل  ددددٔ     

ا١مرِكّددددددددٕا ملفًددددددددُم تًدِددددددددد الشددددددددلد َا١مددددددددو     

الدددددَلّو جعددددد. بددددداقْ أعهددددا٘ ا لدددددص الدددددداٙ و   

مله  ددددددٕ َ ددددددا الددددددداٙ وا نايّددددددأ عددددددو أعهددددددا٘ ا 

ا١لّدددددٕا علدددددٖ ال كّدددددف مدددددع تلدددددأ املعددددداِا الددددد    

حتددددددددددديا املصدددددددددل ٕ اأسددددددددد اتّ ّٕ للُِٟدددددددددات   

امل  ددددٔا لدددءلأ أادددبح زتلدددص ا١مدددو ِ عامددد. مدددع    

القهددداِا الدَلّدددٕ املعرَ دددٕ علّدددٌا أَ الددد  ِ ددددخ.    

 اًّا مو تلقا٘ نفشٌا قعاِا شت لفٕ 

ظى الشددددلطٕ ال قدِرِددددٕ الُاسددددعٕ  لددددص ا١مددددو يف 

لهزاعدددددات َاملُاقدددددف الدَلّدددددٕ َادددددف املدددددادٔ  تكّّدددددف ا

( مدددو املّثددداالا مدددع  ّدددا  تعرِدددف ستددددد ملفًدددُم   ?9)

الشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّو جعددددد. زتلدددددص ا١مدددددو     

سدددّد نفشدددٌ َٟ سدددلطاى علّدددٌا َخاادددٕ بعدددد نًاِدددٕ   

اذتدددددر  البددددداردٔ َ ّدددددا  اسددددد ع اا حدددددف الدددددهق     

بشدددددب  احادِدددددٕ القطبّدددددٕا َلعددددددم َجدددددُد رقابدددددٕ      

ات الصددددادرٔ عهددددٌا  معّهددددٕ علددددٖ مظددددرَعّٕ القددددرار  

٘ا كانددد  قهدددإّٙ أَ سّاسدددٕ )ستك دددٕ العددددا      سدددُا

الدَلّدددددٕا أَ ادت عّددددددٕ العامددددددٕ(ا أاددددددبح زتلددددددص  

ا١مدددددو ِ عامددددد. بنلدَاجّدددددٕا أٓ معاملدددددٕ القهددددداِا   

 امل ظابًٕ معاملٕ م باِهٕ 

اعهدددددما ِرِددددد ا لددددص ال دددددخ. يف قهددددّٕ معّهددددٕ   

َادددف الفصددد. الشدددابع انندددٌ ِقدددُم ب كّّدددف اذتالدددٕ        

ًدِددددددا  للشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّوا   ب نًدددددا تظدددددك. ت 

َمدددو  دددد ِصددددر قدددرارا  ِقصددددٍ َِ عًدددد ب طبّقدددٌ      

َِظددددد حرادددٌ علدددٖ تهفّدددءٍ ب سدددر  َقددد  لكدددوا    

يدددءا عهددددما تكدددُى املصدددا  اذتُِّدددٕ ١حدددد أعهدددا٘      

ا لددددص الددددداٙ و أَ مصددددا  حلّددددف ظسدددد اتّ ْ     

لددددددٌ يف خطددددددر  َِكددددددُى القددددددرار يف يددددددءٍ اذتالددددددٕ      

أَ للدددددددددَا م هدددددددد ها  تفُِهددددددددا   لددددددددص ا١مددددددددو  

ا١عهدددددددددا٘ A أعدددددددددادٔ ا١مدددددددددُر علدددددددددٖ ا١رر ظئ    

نصددددددابًاا َباسدددددد خدام العقُبددددددات املخ لفددددددٕ  ددددددا    

العشدددددكرِٕا َيف حالدددددٕ اظدددددلًا ب  قّدددددف الغدددددرر    

املطلدددددُ  ِددددد د اٟن قددددداا ظئ العقُبدددددات العشدددددكرِٕ  

قُج  قرار أخر

(9?)

  

َيددددءا مددددا طددددًدناٍ يف ألمددددٕ ارتلددددّري@ )اذتالددددٕ بددددو  

( يف 1>>القدددرار رقدددد ) العدددراال َالكُِددد ( ا بداِدددٕ مدددو 

٘ا بددددددددددددالقرار رقددددددددددددد )  1??0/</8 ( يف 9<:0م َان ًددددددددددددا

م الددددددددءٓ اقددددددددر  الددددددددٕ اٟحدددددددد ٠ا دَى   8119/;/88

زتدددرد اأداندددٕ َاٟمدددر الدددءٓ ِدددثا الديظدددٕ يف يدددءٍ  

القدددددرارات أى زتلدددددص ا١مدددددوا ح دددددٖ بعدددددد الغدددددزَ      

م َاح ٠لددددٌ بالكامدددد.ا 8119اٟمرِكددددْ للعددددراال سددددهٕ  

)اذتالددددٕ   لدددد  يددددءٍ القددددرارات تصدددددر حتدددد  بهددددد    

بو العراال َالكُِ (

(:1)

  

َاذتالددددٕ ا١خددددرٗ املظددددًُرٔ بًددددءا الصدددددد )قهددددّٕ    

 لدددددددُكربْ( مدددددددع انًدددددددا قهدددددددّٕ قانُنّدددددددٕ   دددددددٌ    

ظٟ أى زتلدددص ا١مدددو ََاقدددا  لشدددلط ٌ ال قدِرِددددٕ ا     

طبّعدددددٕ الهدددددزا   -عتددددددد َادددددف قدددددرار مُ دددددُعْ   -

مُ ددددددُعّا  كدددددداى أم سّاسددددددّا ا ا شدددددد  الفقددددددرٔ     

( مدددو املّثددداال A ل هدددع زتلدددص >9الثالثدددٕ مدددو املدددادٔ )

ا١مددددو عددددو اله ددددر يف املشدددداٙ. القانُنّددددٕ َعلّددددٕ اى 

ِقددددددددم تُادددددددّٕ بنحال ًدددددددا ظئ ستك دددددددٕ العددددددددا   
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له دددر اًّددداا عل دددا  أى يدددءٍ ال ُادددّٕ  دددا   الدَلّدددٕ ل

ملزمددددددٕ ١طددددددرا  الهددددددزا  ظٟ أى ا لددددددص عدددددددديا     

مشددد لٕ سّاسدددّٕ  دددد مدددا لبدددث أى أاددددر با١ لبّدددٕ       

م مشددددددددد هدا  ظئ 8??90/9/0( يف <:=قدددددددددرارٍ رقدددددددددد )

الفصددد. الشدددابعا َم ً دددا  لّبّدددا بالهدددلُ  باأريدددا      

الدددددَلْ َطلدددد  مهًددددا القّددددام بددددنجرا٘ات عدددددٔ  ددددد     

( 9<<با عقابّددددٕ بقددددرارٍ رقددددد ) اددددرر علًّددددا تدددددا 

  َاملشددددددد غر  يف يدددددددءٍ اذتالدددددددٕ اى اٟلمدددددددٕ 9??0يف 

م ا ددددددددددر انف ددددددددددار طدددددددددداٙرٔ <<?80/08/0بدددددددددددأت يف 

أمرِكّددددٕ اددددُال بلدددددٔ لددددُكربْ اٟسددددك لهدِٕا َظى   

القدددددددرار الدددددددءٓ اختدددددددءٍ ا لدددددددص  دددددددد لّبّدددددددا مت  

لدددددددا دا علدددددددٖ أى يهدددددددا    8??0ظاددددددددارٍ يف عدددددددام 

ا  املعلهددددٕ أيددددااا   ددددا معلهددددٕ خت لدددف عددددو ا١يددددد  

أادار القرار

(:0)

  

لقدددددد تعدددددرر مُقدددددف زتلدددددص ا١مدددددو مدددددو يدددددءٍ    

القهددددّٕ لكددددثا مددددو الهقدددددا ٟى الهددددزا  بددددو لّبّددددا    

َالددددددددَا املعهّدددددددٕ ا١خدددددددرٗ) الُِٟدددددددات امل  ددددددددٔ     

ا١مرِكّددددٕ َاسددددك لهدا( يددددُ نددددزا  قددددانُنْ ِهصدددد       

علدددددٖ تطبّدددددف َتفشدددددا اتفاقّدددددٕ مُن ِددددداا لعدددددام    

دا٘ علدددٖ سدددلطٕ  ا امل علقدددٕ بق دددع جدددراٙد اٟع ددد   0=?0

الطددددددااى املدددددددنْا كدددددداى علددددددٖ زتلددددددص ا١مددددددو      

اٟم هددددا  عددددو اله ددددر اّددددٌ َال ُاددددّٕ بنحال ددددٌ ظئ   

ستك ددددددٕ العدددددددا الدَلّددددددٕا َٟ سددددددّ ا أى  ّددددددع    

أطددددددرا  الهددددددزا  اطددددددرا  يف اتفاقّددددددٕ مُن ِددددددااا    

ك ددا أى زتلدددص ا١مدددو قدددام  دددرال احكدددام القدددانُى  

الدددددَلْ العددددريفا الددددءٓ ِقهددددْ بعدددددم جددددُال تشددددلد  

بو م ددٖ كددانُا مددو رعاِددا الدَلددٕ الدد  َجددٌ      املطلددُ

الًّدددا طلددد  ال شدددلّدا ظٟ ظوا كانددد  يهدددا  اتفاقّدددٕ     

خاادددددٕ ل بدددددادا املطلدددددُبو تربطًدددددا مدددددع الدَلدددددٕ     

طالبدددددٕ ال شدددددلّدا َٟ ُِجدددددد بدددددو لّبّدددددا َالددددددَا     

الث٠و اتفاقّات تشلّد مطلُبو

(:8)

  

أمدددددا يف حددددداٟت أخدددددرٗ ا يدددددْ م ظدددددابًٕ لل ددددداٟت   

ر ِ ددددددخ. َظى تدددددددخ.  الشدددددابقٕ زتلدددددص ا١مدددددو    

اًّدددددا انندددددٌ أمدددددا أى ِكّفًدددددا ب نًدددددا ٟ تًددددددد الشدددددلد  

َا١مددددو الدددددَلّوا أَ أنددددٌ ِصدددددر قددددرارا  ٟ ِقصدددددٍ 

ٔ  أٓ القدددددرار ٟ ِقدددددع   َٟ ِعددددد  تهفّدددددءٍا َيدددددُ عددددداد

تهفّددددددددءٍ يف داٙددددددددرٔ اي  ددددددددام أٓ مددددددددو ا١عهددددددددا٘    

الددددداٙ وا يف حددددو أنددددٌ َبددددهفص الُقدددد  ٟ ِظددددك.      

ا  للددددبع  ا٣خدددددر  تهفّددددءٍ أي ّددددٕ أَ مطلبددددا  حُِّدددد    

مو ا١عها٘ الداٙ و

(:9)

  

َا١مثلدددددٕ علدددددٖ ولدددددأ كدددددثأ اٟ أى الباحدددددث قدددددد   

اخ دددددددددار أمثلدددددددددٕ مطابقدددددددددٕ لل ددددددددداٟت الشدددددددددابقٕ  

لل صدددُا علدددٖ دقدددٕ عالّدددٕ يف املقارندددٕا افدددْ حالدددٕ  

ما دَى 8119الغددددددددددزَ اٟمرِكددددددددددْ للعددددددددددراال عددددددددددام    

اذتصددددُا علددددٖ قددددرار مددددو زتلددددص ا١مددددو ِفددددُر  

م العقُبدددددات  يدددددءٍ الدَلدددددٕ َمدددددو معًدددددا باسددددد خدا    

العشددددكرِٕ  ددددد العددددراالا قامدددد  الُِٟددددات امل  دددددٔ   

ا١مرِكّدددددددٕ َحلفاًٙدددددددا بددددددداح ٠ا العدددددددراالا ظٟ أى   

زتلدددددددص ا١مدددددددو ر عتدددددددر  سددددددداكها  َاك فدددددددٖ   

بددداله ر مدددو خددد٠ا طاطدددات ال لفدددال كّدددف تفددد ض 

الفرِشدددددٕ مددددددو قبددددد. القددددددُٔ الغاادددددٕ   ددددددٕ اى    

الُِٟددددات امل  دددددٔ تشدددد خدم قُتًددددا يف الددددداا  عددددو    

مددددددو املّثدددددداال َكددددددءلأ  0;ا  لل ددددددادٔ الددددددهفص َاقدددددد

ما َالدددددددءٓ أكدددددددد أ لددددددد   00/8118/<يف  0::0القدددددددرار 

أعهدددددا٘ ا لدددددص اندددددٌ ٟ ِعطدددددْ اذتدددددف للُِٟدددددات      

امل  دددددددددٔ ا١مرِكّددددددددٕ باسدددددددد ع اا القددددددددُٔ  ددددددددد    

العراال

(::)

  

َالغرِددددددد  أى زتلدددددددص ا١مدددددددو عقدددددددد جلشدددددددٕ يف    

ما أٓ بعددددد أسددددبُ  مددددو الغددددزَ اٟمرِكددددْ   9/8119/>8

  ٕ الغددددزَ العراقددددْ للكُِدددد     للعددددراالا بّه ددددا يف حالدددد

اج  ددع بعددد أربدددع سدداعات مددو تدددارِ  الغددزَا َح دددٖ      

٘ا علدددددٖ طلددددد     يف يدددددءٍ ادتلشدددددٕ الددددد  عقددددددت بهدددددا

مهدددددَ  العددددراال َمالّزِدددداا َكدددداى اَا امل  ددددد و    

كدددُيف عهددداى )اٟمدددو العدددام ل٢مدددد امل  ددددٔ( الدددءٓ    

َاددددف يددددءا الع دددد. بعدددددم املظددددرَعّٕ َأنددددٌ ع دددد.     

١ دددددددر مظددددددَٞم َلددددددٌ عُاقدددددد  خطددددددأ َبعّدددددددٔ ا     
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ت  دددداَل ا١بعدددداد العشددددكرِٕ املباطددددرٔا َبعددددد نًاِددددٕ   

ك٠مدددددددٌ ر ِلفددددددد  ن دددددددر ا لدددددددص ظئ الُ دددددددع   

الهددداجد عدددو الع ددد. العشدددكرٓ كُندددٌ ًِددددد الشدددلد     

َا١مدددددو الددددددَلّوا َاقدددددا  لصددددد٠حّاتٌ املهصدددددُة   

( مددددددو املّثدددددداالا بدددددد. اك فددددددٖ  ??علًّددددددا يف املددددددادٔ )

باذتددددِث عددددو ادتاندددد  اأنشددددانْ الصددددع  للظددددع   

َى املطالبدددددددٕ ب نًدددددددا٘ سدددددددببٌ َك نًدددددددا  العراقدددددددْ د

ستاَلددددٕ لصددددر  ا لددددص عددددو دَرٍ اٟساسددددْ يف      

حفدددال الشدددلد َا١مدددو الددددَلّوا َان ًددد  ادتلشدددٕ      

مدددددددو دَى  ااددددددددار أٓ تُجّدددددددٌ أَ قدددددددرار أَ ظداندددددددٕ   

ل٠حددددد ٠ا َدَى أٓ قدددددرار أَ بّددددداى رٙاسدددددْ ِددددددِو  

الع دددد. العشددددكرٓ أَ ِطلدددد  َقفددددٌ اددددُرا  َانشدددد ا  

القددددُات الغالِددددٕ

(:;)

ع ا لددددص مددددرٔ أخددددرٗ    َاج  دددد

( 9<:0م َمت ااددددددددددار القدددددددددرار رقدددددددددد )8119/;/88يف 

الدددءٓ أقدددرم حالدددٕ اٟحددد ٠ا دَى ادان ًددداا َيدددْ املدددرٔ    

اَٟئ يف تددددارِ  ا لددددص الدددد  ِقددددر اًّددددا  الددددٕ       

 اح ٠ا َٟ ِقُم بندان ًا أَ ح ٖ اس هكاريا  

أمدددا  صدددُة قهدددّٕ لدددُكربْ )اذتالدددٕ يف لّبّدددا(   

ِ ًدددر أِهدددا  الدَاجّدددٕ  ادددنى زتلدددص ا١مدددو الددددَلْ

ال عامدددد. الدددددَلْ مددددع أحددددداو لا لددددٕ هلددددا  امددددا ا     

ال ددددداوا ر ِ ددددددخ. زتلدددددص ا١مدددددو عهدددددد اسدددددقا    

الطدددداٙرٔ اللّبّددددٕ مددددو قبدددد. اسددددراّٙ. اددددُال سددددّها٘     

م ! أَ عهددددددد اسددددددقا  الطدددددداٙرٔ الكُبّددددددٕ  8=?0عددددددام 

ما َعهددددد >=?0بُاسددددطٕ املخددددابرات ا١مرِكّددددٕ عددددام   

اٟمرِكددددداى  اسددددقا  الطدددداٙرٔ اِٟرانّدددددٕ مددددو قبدددد.    

م اُال ارتلّري<<?0عام 

(:<)

 !  

َادتددددددددِر بالدددددددءكر يف يدددددددءا الصددددددددد معادتدددددددٕ     

زتلددددص ا١مددددو للقهددددّٕ الفلشددددطّهّٕا او ٟ لكددددو  

القددددددددددُا اى يهددددددددددا  مظددددددددددكلٕ مثدددددددددد. القهددددددددددّٕ    

الفلشدددطّهّٕ َمدددا تفدددر  عهًدددا مدددو مظددداك. َ دددارت  

ا 9=?0ا =>?0ا >;?0ا <:?0بشدددددددببًا بشدددددددٕ حدددددددرَ  )  

هدددَُٓ العراقددددْ  ( اهددد٠  عدددو قصددددف املفاعددد. ال   8<?0

ما  دددددد ِقددددداا اى يدددددءٍ القهدددددّٕ َيدددددءٍ 0<?0يف عدددددام 

اذتدددددددرَ  ٟ تًددددددددد الشددددددددلد َا١مدددددددو الدددددددددَلّو!    

َبال ددددالْ اددددنى قددددرارات زتلددددص ا١مددددو ٟ تشدددد  ف   

أى تصددددر َاقدددا  للفصددد. الشدددابع َا دددا تصددددر َاقدددا    

للفصددد. الشدددادض ا ظوا كانددد  كددد. يدددءٍ اذتدددرَ  ا   

م ظو قامدددددد  ظسددددددراّٙ.  =>?0َمددددددو  دددددد هًا حددددددر    

ع دددددا٘ علدددددٖ ارار  لعدددددٔ دَا عربّدددددٕ )مصدددددرا   باٟ

َسدددددُرِاا َاٟردى( َاحددددد ٠ا الشدددددطو بالكامددددد. ٟ  

تًدددددد الشددددلد َا١مددددو الدددددَلّو َتصدددددر القددددرارات  

بظددد نًا َاقدددا  للفصددد. الشدددادضا ارتددداة بال شدددُِٕ   

الشددددددلّ ٕا ا  ددددددٖ ِكددددددُى الشددددددلد مًددددددددا ا َم ددددددٖ    

ِ ددددخ. زتلدددص ا١مدددو َاقدددا  للفصددد. الشدددابع  يددد.   

 ٙ رٔ لددددُكربْ َِصدددددر قددددرارات  ِ دددددخ. بظدددد ى طددددا

ا ذتصدددددار َعقدددددا  الظدددددع  اللدددددّ ا ام 9<<ا <:=ا90=

اى ال ددددددددخ. ِصدددددددلح يف قهدددددددّٕ يددددددداِ  ذت اِدددددددٕ  

الدلُقراطّٕ مو قب. زتلص ا١مو

(:=)

  

لقددددددد ااددددددب   ظسددددددراّٙ. يف  دددددد. ن ددددددام ا١مددددددو    

ادت دددداعْ ادتدِددددد ستصددددهٕ  ددددد أٓ قددددرار ِ خددددء   

 دددددديا مدددددو قبددددد. زتلدددددص ا١مدددددو بشدددددب  الفّ دددددُ   

ح ددددددددٖ زتددددددددرد اأدانددددددددٕ ل٢ع دددددددداا    ا١مرِكددددددددْا 

اٟريابّدددددٕ الددددد  تقدددددُم بًدددددا نايّدددددأ عدددددو ااددددددار      

قددددددرارات ت هدددددد و عقُبددددددات عشددددددكرِٕ  َا١مثلددددددٕ   

علددددددددٖ الدَاجّددددددددٕ زتلددددددددص ا١مددددددددو يف معادتددددددددٕ  

اٟلمددددات الدَلّددددٕ كددددثأ ٟ ِشددددعًا يددددءا الفددددر ا      

َخاادددددٕ بعدددددد المدددددٕ ارتلدددددّري الثانّدددددٕا َيدددددءا مدددددا    

لددددًد نظددددايدٍ حالّددددا  يف لّبّددددا َالددددّ و َسددددُرِا َقب  

 الشُداى 

 الفر  الثانْ

تكرار اس ع اا القُٔ خارم ن ام ا١مو 

 ادت اعْ

يف  ددددددد. اله دددددددام الددددددددَلْ ادتدِدددددددد الدددددددءٓ     

ت زع ددددٌ الُِٟددددات امل  دددددٔ ا١مرِكّددددٕا قددددا  لكددددٌ  

مدددددددو قدددددددُٔ اق صدددددددادِٕ َعشدددددددكرِٕ َتكهُلُجّدددددددٕ    
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كدددددد ٗا بدددددددأت القّددددددام ب فعّدددددد. )قددددددانُى القددددددُٔ     

الغااددددٕ( الددددءٓ ترِددددد أى   لددددأ بددددٌ لمددددام ا١مددددُر 

 يف العار دَى  ُاب  قانُنّٕ أَ اخ٠قّٕ  

َظوا كهدددددددددددا ٟ نشددددددددددد طّع يف يدددددددددددءا ا دددددددددددداا أى    

نشددد عرر كددد. اذتددداٟت الددد  قامددد  بًدددا الُِٟدددات  

امل  ددددددٔ ا١مرِكّدددددٕ مدددددو تفعّددددد. )قدددددانُى القدددددُٔ      

اٟنفدددددددرادٓ عدددددددو طرِدددددددف الغاادددددددٕ( َال صدددددددر  

اسدددددد ع اا القددددددُٔ العشددددددكرِٕ يف اطددددددار الظددددددرعّٕ    

الدَلّدددٕا ا شدددبها يف يدددءا الفدددر  أى طت دددار )الغدددزَ      

ا١مرِكدددددْ للعدددددراال( ك ثددددداا ادددددار  ٟسددددد ع اا     

 القُٔ العشكرِٕ خارم ن ام ا١مو ادت اعْ  

لقدددددد عقدددددد زتلدددددص ا١مدددددوا قبددددد. العددددددَاى علدددددٖ    

 0/8119/=8العدددددراالا عددددددٔ جلشدددددات كددددداى أَهلدددددا يف   

ما أٓ قبددددد. اذتدددددر  بشددددداعات 9/8119/?0َأخريدددددا يف 

عدددددٔ  َكدددداى زتلددددص ا١مددددو مشددددرحا  لل فدددداع٠ت   

الشّاسدددّٕ بدددو ال ّدددارِو امل عار دددوا افدددْ الُقددد       

الدددددءٓ دتددددد ت اّدددددٌ الُِٟدددددات امل  ددددددٔ ا١مرِكّدددددٕ   

 لدددص ا١مدددو ٟختددداو قدددرار ِ دددّح َِددد ر َِهدددفْ     

املظدددرَعّٕ علدددٖ طدددو اذتدددر  علدددٖ العدددراالا ع ددد.        

عدددارر لل دددر  ملهدددع اعطدددا٘ الظدددرعّٕ أَ   املعشدددكر امل

الغطدددددا٘ القدددددانُنْ لظدددددو اذتدددددر  علدددددٖ العدددددراالا ظو 

يددددددددت كدددددد. مددددددو رَسددددددّا اٟحتادِددددددٕ َارنشددددددا     

َالصددددو باسدددد خدام الفّ ددددُ  ددددد أٓ مظددددرَ  قددددرار 

ِ دددددّح اسددددد ع اا القدددددُٔ العشدددددكرِٕ  دددددد العدددددراال    

َالدددددددءِو اع ددددددد َا اى العدددددددراال ر ِظدددددددك. تًدِددددددددا 

لدددّص يهدددا  حالدددٕ   للشدددلد َا١مدددو الددددَلّوا َأندددٌ   

عدددددددددَاى اددددددددرعتٕ ت طلدددددددد  اسدددددددد ع اا القددددددددُٔ     

العشددددددددكرِٕ ك ددددددددا تدددددددددعْ الُِٟددددددددات امل  دددددددددٔ    

ا١مرِكّددددٕ َحلفاٝيدددداا َبال ددددالْ اددددنى أٓ تصددددر      

انفددددددرادٓ سددددددّعد  ددددددا مظددددددرَ  َٟ ِ فددددددف مددددددع       

القُانو الدَلّٕ َمّثاال اٟمد امل  دٔ

(:>)

   

َمددددع عدددددم قدددددرٔ الُِٟددددات امل  دددددٔ علددددٖ تدددد مو      

ُبدددٕ أاددددار أٓ قدددرارا ٟسدددّ ا    تشدددعٕ اادددُات املطل 

بُجدددددددُد  ددددددد٠و دَا داٙ دددددددٕ العهدددددددُِٕ ٟ تِٞدددددددد     

مظدددددرَ  القدددددرارا مدددددع دَلدددددٕ أَربّدددددٕ يدددددْ املانّدددددا       

َأخددددددرٗ عربّددددددٕ يددددددْ سددددددُرِا كددددددءلأ ٟ تِٞددددددد    

اذتدددر   دددد العدددراالا أمدددا بددداقْ الددددَا اكانددد  مدددو     

دَا حركددددددددٕ عدددددددددم اٟضتّددددددددال أَ مددددددددو الدددددددددَا   

اٟسدددددددد٠مّٕ َالددددددددد  باملقابدددددددد. ر تُاادددددددددف علدددددددددٖ   

اا القدددددُٔ العشدددددكرِٕ  دددددد العدددددراال  نقدددددُا  اسددددد ع 

َمددددع عدددددم قدددددرٔ الُِٟددددات امل  دددددٔ علددددٖ تدددد مو      

ا١ادددددُات ال٠لمدددددٕا بددددددأت بدددددال لُِح ب نًدددددا سدددددُ  

ت صدددر  بظدددك. انفدددرادٓ  دددد العدددراال َاقدددا  لل دددادٔ 

( مدددددو مّثددددداال ا١مدددددد امل  ددددددٔ   دددددٕ الدددددداا       0;)

( يف 0::0الظددددرعْ عددددو الددددهفصا َعدددددت أى القددددرار )    

( مهددددددددٌ 09هص يف الفقددددددددرٔ )م الددددددددءٓ ِدددددددد 00/8118/<

)ِدددءكر يف يدددءا الشدددّاال بددد ى زتلدددص ا١مدددو حدددءر      

العددددددراال مددددددرارا  ب نددددددٌ سددددددُّاجٌ عُاقدددددد  خطددددددأ    

ن ّ ددددددٕ ٟن ًاكاتددددددٌ املشدددددد  رٔ ٟل زاماتددددددٌ( أنددددددٌ  

له ًدددا اذتدددف بددد ى تظدددو اذتدددر  علدددٖ العدددراال دَى  

اذتاجددٕ أادددار قددرار جدِددد مددو ا لددص َيددءا مددا       

بدددد ى الُِٟددددات ما 8119 وار  >أكدددددٍ كددددُلو بدددداَا يف 

امل  دددددٔ ا١مرِكّددددٕ سدددد غزَ العددددراال مددددع حتددددالف      

٘ا ب خددددّص مددددو ا١مددددد       مددددو الدددددَا الرا بددددٕ سددددُا

امل  ددددددٔ مدددددو دَى يدددددءا ال خدددددّص ظوا مدددددا تطلددددد     

ا١مر ولأ(

(:?)

  

َاعدددد٠  قامدددد  الُِٟددددات امل  دددددٔ ا١مرِكّددددٕ ا ددددر    

م بهددددر  العددددراال ا َمددددو   8119 وار )مددددارض(  81ِددددُم 

ع ددددد ت يددددءٍ اذتددددر    ددددد اح ٠لددددٌ بالكامدددد. َبددددءلأ

مددددو أكثددددر اذتددددرَ  اذتدِثددددٕ ظ ددددارٔ لل ظدددداك.      

القانُنّدددددٕ A ح دددددٖ لكدددددو القدددددُا ظى يدددددءٍ اذتدددددر   

كانددددددد  حربدددددددا  قانُنّدددددددٕ قبددددددد. أى تكدددددددُى حربدددددددا    

عشدددددكرِٕ  َلقدددددد ا ب ددددد  ا١ِدددددام َا١دلدددددٕ أى يدددددءٍ    

اذتدددددر  يدددددْ مدددددو  ددددد و ظسددددد اتّ ّٕ أمرِكّدددددٕ    

كانددد  قدددد َ دددع  قبددد.  دددزَ العدددراال للكُِددد ا َأى  

لددددددص ا١مددددددو الدددددد  ادددددددرت بصدددددددد    قددددددرارات زت
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اذتالددددٕ بددددو العددددراال َالكُِدددد  بداِددددٕ مددددو القددددرار     

٘ا بددددددددالقرار ) 1>>) (ا كاندددددددد  عددددددددام٠   9<:0( َان ًددددددددا

مشددددددداعدا  َقُِدددددددا  يف حتقّقًدددددددا بشدددددددب  اهلّ هدددددددٕ    

ا١مرِكّددددٕ علددددٖ زتلددددص ا١مددددو الددددءٓ ر للدددددأ      

مددددو القدددددُٔ ظٟ اٟضتهدددددا٘ أمامًدددددا  لدددددا ِددددددا علدددددٖ  

 دددد. اله دددددام   اضتددددرا  ن ددددام ا١مددددو ادت دددداعْ يف    

الددددَلْ ادتدِدددد الدددءٓ بددددأت تٞسدددص لدددٌ الُِٟدددات      

امل  ددددددٔ ا١مرِكّدددددٕ مهدددددء حدددددر  ارتلدددددّري الثانّدددددٕ  

مددد رٔ لدددٌ   دددري َايّدددٕا مهًدددا دَا ستدددُر الظدددرا     

أَ اذتددددر  الُقاّٙددددٕا أَ حددددف الددددداا  الظددددرعْ عددددو   

الدددددهفصا أَ ستاربدددددٕ اٟريدددددا  أَ  اِدددددٕ حقدددددُال     

 اأنشاى    ظل 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 )) ارتا ٕ ((

( مدددو :8طبقدددا  لل دددادٔ ) -ِعدددد زتلدددص ا١مدددو              

ادتًال الءٓ ِهُ٘ بع ٘  -مّثاال مه  ٕ ا١مد امل  دٔ

حفال الشلد َا١مو الددَلّوA َيدُ ِدٞدٓ َاجبدٌ يدءا      

  ُ اقدف  ع  لارسٕ ظحدٗ سلطاتٌ امل علقدٕ ب كّّدف امل

َالهزاعددات الدَلّددٕ َتقرِددر حتقددف )املفًددُم الهددّف(    

( ?9ذتاٟت تًدِد الشلد َا١مو ال  حصرتًا املدادٔ ) 

العدَاىا تًدِد الشلد َا١مو أَ اأخ٠ا  -مو املّثاال 

باختاو ال ُاّات أَ القرارات ال  تهطُٓ علٖ  -بً ا 

( مددو الفصدد. 8:( َ )0:ال دددابا الدد  َردت يف املددادتو )

 شابع ال

مدددددو خددددد٠ا الب دددددث يف سدددددلطٕ زتلدددددص ا١مدددددو يف 

تكّّددددف املُاقددددف َالهزاعددددات الدَلّددددٕ َاقددددا  لل ددددادٔ   

مدددددو املّثددددداال لكدددددو اسددددد خ٠ة أيدددددد اله ددددداٙري    ?9

 ال  مت الُاُا ظلًّاا َك ا ِلْ@

@ ٟ ظى سددددلطٕ زتلددددص ا١مددددو يف تكّّددددف املُاقددددف     أَ

َالهزاعدددات الدَلّدددٕ يدددْ سدددلطٕ تقدِرِدددٕ َاسدددعٕا      

ظو ٟ ُِجدددددددد  ددددددداب  أَ معّدددددددار دقّدددددددف عتددددددددد أَ     

ِهدددب  يدددءٍ الشدددلطٕ يف ال كّّدددف  َِدددزداد اطددد٠ال     

الشدددددلطٕ ال قدِرِدددددٕ  لدددددص ا١مدددددو َتُسدددددعًا يف   

حالددددددٕ تًدِددددددد الشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلّوا ن ددددددرا   

فًدددددُما َ ّدددددا  تعرِدددددف  ملرَندددددٕ َ  دددددُر يدددددءا امل 

ستدددددددد هلددددددءا املصددددددطلح يف املّثدددددداالا لددددددا مسددددددح     

 لدددص ا١مدددو اسددد ع اا )املفًدددُم الُاسدددع( ل ًدِدددد     

الشددددددلد َا١مددددددو الدددددددَلّوا لددددددا اتدددددداا لل  لددددددص 

ال دددددددخ. يف حدددددداٟت َنزعددددددات كاندددددد  تعدددددددُّ مددددددو  

 املشاٙ. ال  ختص الظَٞى الداخلّٕ للدَا 

ّدٌ زتلدص   ظى اٟساض القدانُنْ الدءٓ اسد هد ظل     انّا @

ا١مددددددو يف سددددددلط ٌ ال قدِرِددددددٕ ل كّّددددددف املُاقددددددف  

( مدددددو املّثددددداال  ?9َالهزاعدددددات الدَلّدددددٕ يدددددُ املدددددادٔ )   

َالشددلطات الُاسددعٕ املقددررٔ لددٌ يف املّثدداالا َكددءلأ     

 ّا  تعرِف ستدد لل شاٙ. ال  تعد تًدِدا  للشلد 

 َا١مو الدَلّو 

لقددد كددر ض زتلددص ا١مددو َاقعددا  خطدداا  مددو     الثددا @

ارات ال  قام بناداريا بعد نًاِدٕ اذتدر    خ٠ا القر

البدداردٔا ظو ظنًددا يف أ لدد  ا١حّدداى جددا٘ت خالّددٕ مددو       

( أَ ظئ ظحدددٗ اذتدداٟت الددُاردٔ ?9اأطددارٔ ظئ املددادٔ )

اًّا أَ اأطارٔ ظئ الفص. الشابع A لا ِفشح ا اا 

للدَا املعهّٕ بدالقرار الد  لص مدو تهفّدءٍ أَ ِفشدح      

طبّف أَ تهفّء القرار الصدادر  ا اا لل  لص لعدم ت

عهددٌا أمددا يف حالددٕ اددّا ٕ القددرار م هدد ها  اأطددارٔ       

( أَ أحدددددٗ اذتدددداٟت  ?9للفصدددد. الشددددابع أَ املددددادٔ ) 

الدُاردٔ يف يددءٍ املددادٔا انندٌ )أٓ ا لددص( ِرِددد تهفّددء   

القرار َِ عًد ب طبّقٌا ك ا جا٘ يف  ّع القرارات 

  ( الصادرٔ بصدد )اذتالٕ بو العراال َالكُِ

ظى ارتبددددا  حددددف الددددهق  بشددددلطٕ زتلددددص      رابعددددا @

ا١مدددددو يف ال كّّدددددفا َعددددددم اسددددد ع اا يدددددءا اذتدددددف  

 شددددددو نّددددددٕ ََاقددددددا  ملبددددددادٜ َايدددددددا  امله  ددددددٕ      

ا١لّدددددٕا َخ٠ادددددا  ملدددددا تعًددددددت بدددددٌ الددددددَا داٙ دددددٕ   

العهدددُِٕ يف زتلدددص ا١مدددو كددداى لدددٌ اٟ دددر البدددارل    

يف ع ددددز زتلددددص ا١مددددو يف معادتددددٕ الكددددثا مددددو       

مددددددات الدَلّددددددٕا َمهددددددء الشددددددهُات الصددددددراعات َاٟل
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ا١َئ أنظدددددددا٘ امله  دددددددٕ ا١لّدددددددٕ  لدددددددا حددددددددٗ    

بادت عّددددٕ العامددددٕ ل٢مددددد امل  دددددٔ ٟادددددار قددددرار     

م ل  دددد. 1;?9/00/0)اٟحتدددداد مددددو أجدددد. الشدددد٠م( يف    

بدددددددددءلأ ستددددددددد. زتلدددددددددص ا١مدددددددددو يف لارسدددددددددٕ   

( مدددددو :8اٟخ صددددداة املهدددددُ  بدددددٌ َاقدددددا  لل دددددادٔ )   

يف أكثددددر املّثدددداال  َلقددددد مت اسدددد ع اا يددددءا القددددرار   

ما 1;?0مدددددو حالدددددٕا أي ًدددددا ا١لمدددددٕ الكُرِدددددٕ عدددددام      

 م >;?0العدَاى الث٠ ْ علٖ مصر عام 

ظى  ّا  الرقابٕ القانُنّٕ أَ الشّاسدّٕ علدٖ    خامشا @

قرار ال كّّف الصدادر عدو زتلدص ا١مدو جعلد  مهدٌ       

ااح  اٟخ صاة املطلدف َسدّد نفشدٌ َٟ سدلطاى     

   َ ٘ا مددو ستك ددٕ العدددا الد لّددٕ أَ أَ رقّدد  علّددٌ سددُا

ادت عّدددٕ العامدددٕا ك دددا أى يدددءا القدددرار  دددا قابددد.       

ل٠ع ار أَ الطعو اٌّ أمام أٓ جًدٕ لدا كداى لدٌ     

  اٌر خطأ َسّٕٚ علٖ مه  ٕ ا١مد امل  دٔ َعلدٖ  

 ا لص نفشٌ 

مدددددو أيدددددد َأخطدددددر ا١ دددددار امل تبدددددٕ علدددددٖ   سادسدددددا @

الشددددددلطٕ ال قدِرِددددددٕ  لددددددص ا١مددددددو يف تكّّددددددف   

لّدددددٕا يدددددْ اٟلدَاجّدددددٕ يف  املُاقدددددف َالهزاعدددددات الدَ

ال عامدددد. مددددع القهدددداِا َالهزاعددددات الدَلّددددٕ َالكّدددد. 

قكاِّددد. شت لفددددٕ َحشدددد  املصددددا  اأسدددد اتّ ّٕ  

َاذتُِّددددٕ للدددددَا الداٙ ددددٕ العهددددُِٕ يف ا لددددصا     

 َخصُاا  الُِٟات امل  دٔ ا١مرِكّٕ 

َمدددددو ا١ دددددار املً دددددٕ أِهدددددا ا اٟضتدددددرا  يف   سدددددابعا @

 ددددددددداعْا مفًدددددددددُم َتطبّدددددددددف ن دددددددددام ا١مدددددددددو ادت 

َاٟسدددددد ًانٕ بامله  ددددددٕ العاملّددددددٕ َحقددددددُال الدددددددَا   

ا١عهدددددددا٘ اًّدددددددا مدددددددو قبددددددد. الُِٟدددددددات امل  ددددددددٔ     

ا١مرِكّدددٕا بعدددد ألمدددٕ ارتلدددّري الثانّدددٕا عدددو طرِدددف 

اسدددد ع اا القددددُٔ العشددددكرِٕ خددددارم اطددددار الظددددرعّٕ  

الدَلّدددٕ   دددٕ الدددداا  عددددو الدددهفص َاقدددا  لل ددددادٔ      

( مددددددددو املّثدددددددداالا َاب كددددددددار مصددددددددطلح اذتددددددددر    0;)

 ٕ  د دَا ستُر الظر الُقاّٙ

 

 )) ال ُاّات ((

َعلددددددٖ أسدددددداض اله دددددداٙري الدددددد  مت ال ُادددددد.    

ظلًّدددا أ هدددا٘ الب دددث يف يدددءا املُ دددُ  لكدددو تقددددِد      

 بع  ال ُاّات َك ا ِلْ@

@ ٟ ظتددددد  َ دددددع معّدددددار َا دددددح َدقّدددددفا لكدددددو    أَ

زتلددددص ا١مددددو مددددو اٟس طدددداد ظئ اذتدددداٟت الدددد    

ع تًدددددد الشددددلد َا١مددددو الدددددَلّوا أَ القّددددام بُ دددد    

تعرِدددف ستددددد ذتددداٟت العددددَاى أَ تًدِدددد الشدددلدا    

أَ اأخدددد٠ا بً ددددا لكددددْ ن  هدددد  اسدددد ع اا )املفًددددُم  

الُاسددددددع( لل دددددداٟت الدددددد  تًدددددددد الشددددددلد َا١مددددددو    

 الدَلّوا مو قب. زتلص ا١مو 

ظتدددددد  أى تكددددددُى يهددددددا  رقابددددددٕ قهددددددإّٙا    انّددددددا @

طدددكلّٕ َمُ دددُعّٕا علدددٖ قدددرارات زتلدددص ا١مدددوا    

 َ اقدددا  للفصددد. الشدددابع  َخاادددٕ تلدددأ الددد  ِصددددريا 

َمددددٗ مطابق ًددددا للظدددرَ  الظددددكلّٕ َاملُ ددددُعّٕ   

الددددد  تهددددد هًا املّثددددداال ا١لدددددْا َلكدددددو أى تكدددددُى 

يددددءٍ ادتًددددٕ القهددددإّٙ ستك ددددٕ العدددددا الدَلّددددٕ    

أَ علدددٖ ا١قددد. أى تكدددُى يهدددا  رقابدددٕ سّاسدددّٕ علدددٖ  

قدددرارات ا لدددص مدددو قبددد. ادت عّدددٕ العامدددٕ كُنًدددا 

  ث.  ّع دَا العار 

  اسد ع اا حدف الدهق  )الفّ دُ( يف ا دّف      ظت  الثا @

حدددَدٍ َ شددو نّددٕا َعدددم ال عشددف يف اسدد ع الٌا      

َخاإ ظوا كاى اٟس ع اا ١يدا  خاادٕ أحددٗ   

 الدَا الداٙ ٕ العهُِٕ يف زتلص ا١مو 

( يف املّثدددداال َتكددددُِو 9:ظتدددد  تفعّدددد. املدددادٔ )  رابعدددا @ 

جددددّع ألددددْ ا ِددددٞدٓ املًددددام املُكلددددٕ ظلّددددٌ حتدددد      

قّدددادٔ ا١مدددد امل  ددددٔ َل  قّدددف ايددددااًا A ل  هددد        

اٟيددددددا  َاملصدددددا  ارتاادددددٕا املعلهدددددٕ َارتفّدددددٕا      

 للدَا داٙ ٕ العهُِٕ أَ ظحدايا 

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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 اهلُامع@

                                                           
اددٞاد البطاِهددٕا ا١مددد امل  دددٔ مه  ددٕ تبقددٖ َن ددام برحدد.ا  ( 0)

الطبعدددٕ املٞسشدددٕ العربّدددٕ للدراسدددات َالهظدددرا بددداَتا    

  1>-<;ما ة8119ا١َئا 
تُال  ادت عّٕ العامٕ ل٢مد امل  دٔ ال  تعر  العددَاى  ( 8)

 م :=?08/0/:0يف  :990قُج  القرار 
حشو نااعٕا دَر ا١مدد امل  ددٔ يف حتقّدف الشدلد َا١مدو      ( 9)

الدَلّو يف  . ال  ُٟت العاملّٕ الرايهٕا  دث مهظدُر يف   

ات اأاد٠ا بعدد نصدف قدرى     ك ا @ ا١مد امل  ددٔ َ درَر  

حترِددر  ّدد. مطددراى َعلددٖ الدددِو   -َجًددٕ ن ددر عربّددٕ–

م ا >??0يددد٠اا مركدددز دراسدددات الُحددددٔ العربّدددٕا بددداَتا    

  001-?01ة
ست ددد عبددد الظددفّع عّشددٖا كظددف الغطددا٘ عددو الظددرعّٕ   ( :)

الدَلّددٕ الرايهددٕا يف البعددد القددانُنْ ظئ البعددد الشّاسددْا 

  ٕ ا اِلدددُاا 889ا العددددد 81 زتلدددٕ املشددد قب. العربدددْا الشددده

  98ما ة=??0
  98ست د عبدالظفّع عّشٖ ا مصدر سابف ا ة (;)
ا =>?88/0/0يف  8:8قدددددددددددرار زتلدددددددددددص ا١مدددددددددددو املدددددددددددرقد    ( >)

S/RES/242/1967  

ا ==?00/0/:يف  <0:قددددددددددددرار زتلددددددددددددص ا١مددددددددددددو املددددددددددددرقد  ( =)

S/RES/418/1977  

ا >>?08/0/>0يف  898قددددددددددرار زتلددددددددددص ا١مددددددددددوا املددددددددددرقد   ( <)

S/Res/232l1966  

ا ?1??0/</8يف  1>>قددددددرار زتلددددددص ا١مددددددو القددددددرار املددددددرقد  ( ?)

S/res/660/1990  

حشام أ د يهدآا حدَد سدلطات زتلدص ا١مدو يف  دُ٘     ( 01)

ما :??0قُاعددد اله ددام العددداملْ ادتدِددد ا د ى َبلددد الهظدددرا     

  <>-=>ة

  8;0-0;0اٞاد البطاِهٕا مصدر سابفا  ة( 00)
  ;09-:09مصدر سابفا ة اٞاد البطاِهٕا ( 08)
  ;09املصدر نفشٌا ة( 09)
ِه ر يف القدُٔ األزامّدٕ لقدرارات زتلدص ا١مدو الصدادرٔ       ( :0)

٘ا علددددددددددٖ املدددددددددادٔ     مددددددددددو الفصددددددددد. الشددددددددددادضا   :9بهدددددددددا

حشدددددو ادتلددددد ا مبدددددادٜ ا١مدددددد امل  ددددددٔ َخصاٙصدددددًا    

-=;0ما ة1=?0ال ه ّ ّدٕا مطبعددٕ ادتد٠َّٓا القددايرٔا   

0;?  
زامّٕ لقرارات زتلص ا١مدو الصدادرٔ   ِه ر ا يف القُٔ األ( ;0)

٘ا علددٖ الفصدد. الشددابعا حشددو ادتلدد ا مصدددر سددابف       بهددا

ا َِه دددددر كدددددءلأ ست دددددد عزِدددددز طدددددكرٓا    0>0-?;0ة

ال ه ّد الدَلْ بو اله رِٕ َالُاقعا دار الفكدرا بداَتا   

ا َكددددددءلأ ست ددددددد طلعدددددد  الغ هّ ددددددْ ا   >80ما ة9=?0

 اٟحكددددددددددددددددددددام العامددددددددددددددددددددٕ يف قددددددددددددددددددددانُى اٟمددددددددددددددددددددد 

 ٟ ت امل خصصددٕا اله ددام الدددَلْا مهظدد ٔ    امل  دددٔ الُكددا

  <8<َ ة;=;اٟسددددددددددددددددددددددددددكهدرِٕا ةا املعددددددددددددددددددددددددددار  

  <9>->9>َة
ا 0ست ددد سددامْ عبددد اذت ّدددا قددانُى امله  ددات الدَلّددٕا م  ( >0)

ا١مددددد امل  دددددٔا دار اهلدددددٗ لل طبُعددددات ا اٟسددددكهدرِٕا  

  000ما ة8119
  009-008املصدر نفشٌ ا ة( =0)
(0> ) َ امله  ددددات العاملّددددٕ ست ددددد ا ددددءَ ا ال ه ددددّد الدددددَلْ 

ا مهظدددددددُرات اذتلددددددد   <َاٟقلّ ّدددددددٕ َامل خصصدددددددٕا   

  <>8ماة >811اذتقُقّٕا باَتا لبهاىا 

                                                                                       
  :08حشو ادتل ا مصدر سابف ة( ?0)

ِه ر ان قاد يءٍ امل راتا ست دد طلعد  الغ هّ دْ ا مصددر     ( 81)

  89>سابفا ة 
  8?اٞاد البطاِهٕ ا مصدر سابفا ة ( 80)
ِشد ع . ااددط٠ا اذتدر  البدداردٔ كُادف للع٠قددٕ بددو     (88)

الك ل و الظُّعّٕ َالغربّٕ َيْ ع٠قٕ جُيريا العددا٘  

ب٠ حدَد َا ابًٕ العهّفٕ بك. الُسداٙ. عددا اذتدر  يف    

مفًُمًدددا القدددانُنْ الهدددّف ا ك دددا ِشددد ع . اادددط٠ا     

اذتر  الباردٔ للدٟلٕ كءلأ علٖ الفد ٔ الزمهّدٕ الد     

دا٘ بددددو اٟحتدددداد الشددددُاّ  َك ل ددددٌ  سدددداد خ٠هلددددا العدددد

 –َيدددْ يف أرجدددح ا٣را٘   –َالُِٟدددات امل  ددددٔ َك ل ًدددا  
ا راجع ك ا  ست دد   8>?0->:?0الف ٔ امل  دٔ بو عامْ 

-088ا ة 9>سددامْ عبداذت ّددد ا مصدددر سددابف ا يددامع   

089   
ا َكدءلأ عاٙظدٕ   010-011اٞاد البطاِهدٕا مصددر سدابفا ة    ( 89)

ا دار الهًهدددددٕ العربّدددددٕا   0ا مراتددددد ا ال ه دددددّد الددددددَلْ   

ا َكددددءلأ ست ددددد سددددامْ عبددددد ?:0ا ة  1=?0القددددايرٔ ا 

 اذت ّددددددددددددددددددددددددددددددددددا مصدددددددددددددددددددددددددددددددددددر سددددددددددددددددددددددددددددددددددابفا  

  <09-=08ة 
  019-018اٞاد البطاِهٕا مصدر سابفا ة( :8)
  >01-;01املصدر نفشٌا ة( ;8)
ا َكدددءلأ :;8-9;8ست دددد ا دددءَ ا مصددددر سدددابفا ة   ( >8)

نًهددٕ ست ددد حددااال  دداظا امله  ددات الدَلّددٕا مطبعددٕ   

  =?0ما ة>>?0مصرا القايرٔا 
ِه ددددر@ يف اسدددد ع اا حددددف الددددهق  مددددو قبدددد. ا١عهدددددا٘       ( =8)

الدداٙ ّو يف زتلدص ا١مدو ا ّ دٕ لّ دّد ا ضتدُ ااد٠ا        

مه  ددٕ ا١مددد امل  دددٔ ذتفددال الشددلد َا١مددو الدددَلّوا   

->08ا  ة8100مركددز دراسددات الُحدددٔ العربّددٕا بدداَتا   

)الفّ ددُ( ا َكددءلأ نزِددٌ علددْ مهصددُرا حددف الددهق    =08

َدَرٍ يف حتقّددددف الشددددلد َا١مددددو الدددددَلّوا دار الك دددد   

  <;0->;0ا ة ?811العل ّٕا ا باَتا 
أيد مثاا ٟخ طا  زتلص املو مو قب. الُِٟات امل  ددٔ  ( <8)

ا١مرِكّددٕا أن ددر ك ددا  عاٙظددٕ راتدد  َاخددرَىا ا١مددد       

امل  ددددٔ يف  ددد. ال  دددُٟت الرايهدددٕ يف اله دددام الددددَلْا    

ٕا مركدددددز الب دددددُو َالدراسدددددات  دراسدددددٕ حشدددددو نااعددددد 

  >;-;;ما ة:??0الشّاسّٕا القايرٔا 
  ?09ست د سامْ عبد اذت ّدا مصدر سابفا ة( ?8)

  >08-;08ا ّ ٕ لّ ّدا مصدر سابفا ة( 91)
ِه ددددر دراسددددٕ نبّدددد. العربددددْ يف ك ددددا @ عاٙظددددٕ راتدددد       ( 90)

َأخدددرَىا ا١مدددد امل  ددددٔ يف  ددد. ال  دددُٟت الرايهدددٕ يف   

  >=8ابفا ةاله ام الدَلْا مصدر س
  ><8-;<8ِه ر دراسٕ نبّ. العربْا مصدر سابفا ة ( 98)
  0<-?=ا ّ ٕ لّ ّد ا مصدر سابفا ة ( 99)
َلّدددد ادددٞاد اسامّددددا القّدددُد املُ دددُعّٕ املفرَ دددٕ علدددٖ   ( :9)

زتلددص ا١مدددوا  دددث مهظدددُر يف زتلدددٕ جامعدددٕ دمظدددف  

ا العددددد ا١َاا 80للعلددُم اٟق صدددادِٕ َالقانُنّددٕا ا لدددد   

  1>-;;ةما ;811
باسدددّ. ُِسدددف مدددأا العدددراال َتطبّقدددات ا١مدددد امل  ددددٔ  ( ;9)

م( دراسددٕ تُ ّقّددٕ حتلّلّددٕا   ;811-1??0للقددانُى الدددَلْ ) 

ا ?<ما ة>811مركددز دراسددات الُحدددٔ العربّددٕا بدداَتا    

  ;:0َكءلأ ة
  8<-0<ا ّ ٕ لّ ّدا مصدر سابفا ة( >9)
  <>0-=>0اٞاد البطاِهٕا مصدر سابفا ة( =9)
  ;=-:=اٞاد اسامّدا مصدر سابفا ةَلّد ( <9)
  :09-099اٞاد البطاِهٕا مصدر سابفا ة( ?9)
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  ;:0َ 000َ 010َ ?<باس. ُِسف مأا مصدر سابفا ة ( 1:)
رمددزٓ نشددّد حشددُنٕا مظددرَعّٕ القددرارات الصددادرٔ عددو      ( 0:)

زتلص ا١مو الدَلْ َالّٕ الرقابٕ علًّاا زتلٕ جامعٕ 

ا العدددد =8ٕا ا لددد دمظددف للعلددُم اٟق صددادِٕ َالقانُنّدد 

  ?:;-=:;ا ة 8100اَٟاا 

  ?:;املصدر نفشٌا ةا ( 8:)
  098اٞاد البطاِهٕا مصدر سابفا ة ( 9:)
ا َكددءلأ باسددّ. ;:0-::0اددٞاد البطاِهددٕا مصدددر سددابفا ة ( ::)

  8>:-0>:ُِسف مأا مصدر سابفا ة
راجددع َقدداٙع يددءٍ ادتلشددٕ علددٖ املُقددع اٟلك َنددْ ل٢مددد    ( ;:)

يف   S-PV 4726ّقددددٕ امل  ددددٕامل  دددددٔا الُ 

 م 9/8119/>8

علْ ابرايّدا اذتقدُال َالُاجبدات الدَلّدٕ يف عدار مد غاا      ( >:)

 م =??0داٙددددددددددددددر الهًهدددددددددددددددٕ العربّددددددددددددددٕا القدددددددددددددددايرٔا   

  =0;ة 
علدددددْ ابدددددرايّدا اله دددددام الددددددَلْ ادتدِدددددد بدددددو الدددددُيد     ( =:)

َاذتقّقددددٕا دراسددددٕ مقارنددددٕ تطبّقّددددٕا زتلددددٕ العلددددُم   

ا 0:ا الشددددهٕ  8القددددايرٔا العدددددد القانُنّددددٕ َاٟق صددددادِٕا  

  =9:ما ة???0
أ د سّد أ دا ا١لمٕ العراقّدٕ َدَر زتلدص ا١مدو يف    ( <:)

حفال الشلد َا١مو الدَلّوا زتلٕ الشّاسّٕ الدَلّدٕا  

-:08ا ة<9ا ا لدد  8119ُِلُّ/  ُلا  9;0القايرٔا العدد 

08<  

ادد٠ا الدددِو عددامرا القددانُى الدددَلْ يف عددار مهددطر ا       ( ?:)

ما 8119ُِلّدُ /  دُل    9;0لٕ الشّاسّٕ الدَلّٕا العددد  زت

  َكءلأ اٞاد البطاِهدٕا مصددر سدابفا    ><ا ة<9ا لد 

  ;:0ة

 ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 

 )) قاٙ ٕ املصادر ((

 

 @ الك  

اددددٞاد البطاِهددددٕ ا ا١مددددد امل  دددددٔ مه  ددددٕ تبقددددٖ      -0

َن ددددددام ِرحدددددد. ا املٞسشددددددٕ العربّددددددٕ للدراسددددددات 

   8119ا  0َالهظر ا باَت ا  

حشدددددددو نااعدددددددٕ ا ا١مدددددددد امل  ددددددددٔ ا  دددددددرَرات       -8

اأادد٠ا بعدددد نصدددف قددرى ا َجًدددٕ ن دددر عربّدددٕ ا   

حترِدددددر  ّددددد. مطدددددراى َعلدددددْ الددددددِو يددددد٠ا ا   

   >??0مركز دراسات الدَرٔ العربّٕ ا باَت ا 

حشدددددددام أ دددددددد يهددددددددآَ ا حددددددددَد سدددددددلطات       -9

زتلددددص ا١مددددو يف  ددددُ٘ قُاعددددد اله ددددام العدددداملْ     

   :??0ادتدِدا د ى ا 

ا مبدددددددددادٜ ا١مدددددددددد امل  ددددددددددٔ  حشدددددددددو ادتلددددددددد    -:

َخصاٙصدددددًا ال ه ّ ّدددددٕ ا مطبعدددددٕ ادتدددددب٠َٓ ا   

   1=?0القايرٔ ا 

                                                                                       

ست دددددد سدددددامْ عبداذت ّدددددد ا قدددددانُى امله  دددددات     -;

ا ا١مدددددددددد امل  ددددددددددٔ ا دار اهلددددددددددٗ    0الدَلّدددددددددٕ ا م

   8119لل طبُعات ا اأسكهدرِٕ ا 

ست ددددد ا ددددءَ  ا ال ه ددددّد الدددددَلْ َامله  ددددات     ->

ا  <صددددددددددددٕ ا  العاملّددددددددددددٕ َاأقلّ ّددددددددددددٕ َامل خص

   >811مهظُرات اذتل  اذتقُقّٕ ا باَت ا 

ست ددددد عزِددددز طددددكرٓ ا ال ه ددددّد الدددددَلْ بددددو    -=

   9=?0اله رِٕ َالُاقع ا دار الفكر ا باَت ا 

ست ددددد طلعدددد  الغهّ ددددْ ا ا١حكددددام العامدددددٕ يف      -<

قددددانُى ا١مددددد امل  دددددٔ َالُكدددداٟت امل خصصددددٕ ا  

ال ه دددّد الددددَلْ ا مهظددد ٔ املعدددار  ا اأسددددكهدرِٕ     

   :=?0 ا

ا  0عاٙظددددٕ راتدددد  َ خددددرَى ا ال ه ددددّد الدددددَلْ ا م     -?

 دار الهًهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕ العربّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٕ ا 

   1=?0القايرٔ ا 

ست ددددددد حددددددااال  دددددداظ ا امله  ددددددات الدَلّددددددٕ ا  -01

   >>?0مطبعٕ نًهٕ مصر ا القايرٔ ا 

ا ّ ددددٕ لّ ددددّد ا ضتددددُ اادددد٠ا مه  ددددٕ ا١مددددد     -00

امل  ددددددٔ ذتفدددددال الشددددددلد َا١مدددددو الدددددددَلّو ا    

ّدددددٕ ا بددددداَت ا مركدددددز دراسدددددات الُحددددددٔ العرب

8100   

عاٙظدددٕ راتددد  َ خدددرَى ا ا١مدددد امل  ددددٔ يف  ددد.    -08

ال  دددددددددُٟت الرايهدددددددددٕ يف اله دددددددددام الددددددددددَلْ ا  

حترِدددددددر حشدددددددو نااعدددددددٕ ا مركدددددددز الب دددددددُو   

   :??0َالدراسات الشّاسّٕ ا القايرٔ ا 

باسددددددّ. ُِسددددددف مددددددأ ا العددددددراال َتطبّقددددددات    -09

( ;811-1??0ا١مدددددد امل  ددددددٔ للقدددددانُى الددددددَلْ ا )   

لّلّددددٕ / مركددددز دراسددددات   دراسددددٕ تُ ّقّددددٕ حت 

   >811الُحدٔ العربّٕ ا باَت ا 

علددددْ ابدددددرايّد ا اذتقدددددُال َالُاجبدددددات الدَلّدددددٕ   -:0

يف عدددددددددار مددددددددد غا ا دار الهًهدددددددددٕ العربّدددددددددٕ ا  

   =??0القايرٔ ا 

نزِدددددٌ علدددددْ مهصدددددُر ا حدددددف الدددددهق  )الفّ دددددُ(   -;0

َدَرٍ يف حتقّدددددف الشدددددلد َا١مدددددو الددددددَلّو ا    

   ?811دار الك   العل ّٕ ا باَت ا 
 

 

 

 



 (<810الشهٕ ) -ا لد ا١َا  -العدد الرابع عظر   -زتلٕ جامعٕ اٟنبار للعلُم القانُنّٕ َالشّاسّٕ  

 

 
039 

 

                                                                                       
 @ الدَرِات

ست ددددد عبددددد الظددددفّع ا كظددددف الغطددددا٘ عددددو        -0

الظددددددددرعّٕ الدَلّددددددددٕ الرايهددددددددٕ مددددددددو البعددددددددد   

القدددددددددانُنْ ظئ البعدددددددددد الشّاسدددددددددْ ا زتلدددددددددٕ     

ا  889ا العددددددددد  81املشددددددد قب. العربدددددددْ ا الشدددددددهٕ  

   =??0أِلُا ا 

َلّددددددد اددددددٞاد اسامّددددددد ا القّددددددُد املُ ددددددُعّٕ       -8

املفرَ دددددددٕ علدددددددٖ زتلدددددددص ا١مدددددددو ا زتلدددددددٕ   

جامعدددددددددددٕ دمظدددددددددددف للعلدددددددددددُم اٟق صدددددددددددادِٕ   

   ;811ا العدد ا١َا ا  80َالقانُنّٕ / ا لد 

رمددددزٓ نشددددّد حشددددُنٕ ا مظددددرَعّٕ القددددرارات     -9

الصددددادرٔ عددددو زتلددددص ا١مددددو الدددددَلْ َ لّددددٕ      

الرقابدددٕ علًّدددا ا زتلدددٕ جامعدددٕ دمظدددف للعلدددُم    

ا العدددددددد  =8ٟق صددددددادِٕ َالقانُنّددددددٕ ا ا لددددددد  ا

   8100ا١َا ا 

أ ددددد سددددامْ أ ددددد ا ا١لمددددٕ العراقّددددٕ َدَر      -:

زتلدددددددص ا١مدددددددو يف حفدددددددال الشدددددددلد َا١مدددددددو  

الددددَلّو ا زتلدددٕ الشّاسدددٕ الدَلّدددٕ ا القدددايرٔ    

   8119 ُل ى  9;0ا العدد  <9ا زتلد 

اددد٠ا الددددِو عدددامر ا القدددانُى الددددَلْ يف عدددار    -;

ٕ الشّاسدددددددددٕ الدَلّدددددددددٕ ا  مهدددددددددطر  ا زتلددددددددد 

   8119 ُل ا  9;0ا العدد  <9القايرٔا زتلد 

علددددْ ابددددرايّد ا اله ددددام الدددددَلْ ادتدِددددد بددددو     ->

الدددُيد َاذتقّقدددٕ ا دراسدددٕ مقارندددٕ تطبّقّدددٕ ا     

زتلددددددددٕ العلددددددددُم القانُنّددددددددٕ َاٟق صددددددددادِٕ ا    

   :??0ا  0:ا الشهٕ  8القايرٔ ا العدد 
 

 قرارات زتلص ا١مو@ 

يف  8:8رقد قدددددددددددرار زتلدددددددددددص ا١مدددددددددددو املددددددددددد   -0

  S/RES/242/1967ا  =>?88/0/0

 ==?00/0/:يف  <0: املددددرقدقددددرار زتلددددص ا١مددددو  -8

  S/RES/418/1977ا 

يف  898 املدددددددددددرقدقدددددددددددرار زتلدددددددددددص ا١مدددددددددددو  -9

 S/RES/232/1966ا  >>?08/0/>0

ا  1??0/</8يف  1>> املددددرقدقددددرار زتلددددص ا١مددددو  -:

S/RES/660/1990  

 


