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 امللخص:
َشهذ اٌغىداْ يف اٌىلذ اٌشا٘ٓ 

خ ِٓ أهغش ادلشاحً اٌزبسخيُخ اٌيت ِش هبب، ِشحٍ

فٍُ روذ أصِخ داسفىس اٌمبئّخ يف اجلٕىة هجبسح 

هٓ طشام لجٍٍ أو لؼُخ روذ ِٓ لجًُ اٌشإوْ 

اٌذاخٍُخ اٌيت ال جيىص ثأحذ اٌزذخً فُهب، ثً 

اِزذد خـىسح ورومذ األصِخ ئىل أْ أطجحذ 

لؼُخ دوٌُخ ِٓ شبهنب هتذَذ اٌغٍُ واألِٓ 

٘ى ِب مت فوال هٕذِب لبَ رلٍظ اٌذوٌٌُن، و

األِٓ اٌذويل ثزذوًَ اٌمؼُخ، و٘زا ضلبوي 

ئثشاصٖ يف ٘برٗ اٌىسلخ ِٓ خالي ثُبْ اٌواللخ 

 ثٌن احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ ورلٍظ األِٓ.

 

 

Résumé : 

Le Soudan est actuellement 

dans un étapes de la main gauche 

historique qui a traversé, non plus la 

crise du Darfour existants dans le sud est 

un conflit tribal ou un problème est l'une 

des affaires intérieures qui ne peut être 

l'une des interventions, mais plutôt étendu 

la gravité et la complexité de la crise 

pour devenir un problème international 

de constituent une menace pour la paix et 

la sécurité internationales, ce qui était 

vraiment lorsque le Conseil de sécurité 

l'internationalisation de la question, et 

nous essayons de mettre en évidence dans 

le document suivant en indiquant la 

relation entre la CPI et le Conseil de 

sécurité. 
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 كدمُ:م
روزرب ِغبٌخ هاللخ احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ هبُئخ األُِ ادلزحذح ِٓ إٌمبؽ  

مبىعت احلُىَخ اٌيت أصبسد اٌىضًن ِٓ اخلالفبد خبطخ ئرا هٍّٕب أْ ٘زٖ احملىّخ ِٕشبح 

ارفبلُخ دوٌُخ ٍ٘ ارفبلُخ سوِب وٌُغذ عضءا ِٓ ادلٕلّخ األشلُخ وٌىٕهب رشرجؾ هبب 

ثبرفبلُخ خبطخ أثشِذ ِوهب ِجبششح ثوذ دخىي إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ حُض إٌفبر، 

حُش وبْ ِٓ أُ٘ ِـبٌت اٌذوي ادلٕلّخ أال َىىْ جملٍظ األِٓ اٌذويل عُـشح هًٍ 

 .احملىّخ

لذ و  ِٓ ادلزذثشَٓ ٌٍشإوْ اٌذوٌُخ هبزا إٌىم ِٓ اٌواللبدفٍمذ ا٘زُ اٌىضًن

األمهُخ أصٕبء أومبد ادلإدتش اٌذثٍىِبعٍ اٌزأعُغٍ ٌٍّحىّخ يف سوِب هٕذِب  رشمجذ ٘زٖ

حظش هاللخ رلٍظ األِٓ ِن احملىّخ ثأحىبَ و ٔبدد ثوغ اٌىفىد ادلشبسوخ ثؼشوسح سثؾ

د ٕ٘ب األحىبَ اٌيت خىٌذ ٌٍّغٍظ ثـشَمخ ادلمظىو اٌفظً اٌغبثن ِٓ ادلُضبق دوْ غًن٘ب،

 األِٓ اٌذوٌٌُن.و عضافُخ ئرا مل ٔمً ِـٍمخ عٍـخ اٌزذخً حلفق اٌغٍُ

أِب اٌجوغ اِخش فز٘ت هًٍ خالف رٌه هٕذِب سأي أْ ئحبٌخ إٌلبَ األعبعٍ 

ٌٍّحىّخ هًٍ اٌفظً اٌغبثن ٍ٘ هاللخ غًن ِؼجىؿخ ادلوبمل، ئر وبْ ِٓ األعذس أْ رىىْ 

 أَٓ رٕزهٍو َؼجؾ حذود اٌواللخ وأَٓ رجذأو ٕلبَ واػح ِٓ شبٔٗ أْ حيظشزلذدح ث

 رجوبد اخلشوط هٓ لىاهذ٘ب.و

ففٍ زلبوٌخ إلعمبؽ ٘زٖ اٌواللخ هًٍ لؼُخ احلبي لؼُخ داسفىس صلذ أٗ وبْ 

اعزجوبد أوٌىَخ وأعجمُخ احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ هًٍ و هًٍ اجملٍظ ئهّبي ِجذأ اٌزىبًِ

/ة ِٓ 35اٌىؿين حىت فُّب َزوٍك ثبإلحبٌخ ادلٕظىص هٍُهب يف ادلبدح عهبد اٌمؼبء 

إٌلبَ، وثبٌزبيل فبٔٗ هًٍ اجملٍظ هٕذ اختبرٖ ٌمشاس اإلحبٌخ هًٍ احملىّخ َذهٍ فُهب 

ِٓ ادلُضبق أْ َؼن يف حغبثٗ  ;5حذوس ئحذي احلبالد ادلٕظىص هٍُهب يف ادلبدح و ولىم

ِوبلجخ ِشرىيب ٘زٖ اجلشائُ، و٘ى و ئلبِخ اٌوذاٌخِذي لذسح وئسادح اٌذوٌخ ادلوُٕخ هًٍ 

األِش اٌزٌ دلغٕبٖ يف لشاساد رلٍظ األِٓ اٌيت طٕفذ فُهب لؼُخ داسفىس ِٓ احلبالد اٌيت 

٘زا األِش َأخزٔب ئىل ٔزُغخ واػحخ ِفبد٘ب أٗ ئرا مل و هتذد اٌغٍُ واألِٓ اٌذوٌٌُن،

هٍُٗ ٔلبَ سوِب يف ولذ ئطذاس  َؼن رلٍظ األِٓ يف اهزجبسٖ ِجذأ اٌزىبًِ اٌزٌ َمىَ

لشاسٖ ثبإلحبٌخ فبْ ئعشاءٖ ٘زا ديىٓ ئٔىبسٖ خالي ِشحٍخ لجىي احلبٌخ ثىاعـخ احملىّخ 

 وِب َزشرت هًٍ رٌه ِٓ ئخالي ثغٍـخ اجملٍظ رارٗ.
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 :حنـى تسًـًس احملكـمُ اجلهـائـًُ الدولـًُ
ُخ اٌيت ِش هبب، َشهذ اٌغىداْ يف اٌىلذ اٌشا٘ٓ ِشحٍخ ِٓ أهغش ادلشاحً اٌزبسخي

فٍُ روذ أصِخ داسفىس اٌمبئّخ يف اجلٕىة هجبسح هٓ طشام لجٍٍ أو لؼُخ روذ ِٓ لجًُ 

رومذ األصِخ ئىل و اٌشإوْ اٌذاخٍُخ اٌيت ال جيىص ثأحذ اٌزذخً فُهب، ثً اِزذد خـىسح

أْ أطجحذ لؼُخ دوٌُخ ِٓ شبهنب هتذَذ اٌغٍُ واألِٓ اٌذوٌٌُن، و٘ى ِب مت فوال هٕذِب 

 3885رلٍظ األِٓ اٌذويل ثزذوًَ اٌمؼُخ مبىعت لشاسارٗ خبطخ ِٕهب اٌمشاس سلُ لبَ 

4008ِبسط  ;4ثزبسَخ  3887اٌمشاس و 4008ِبسط  46ثزبسَخ 
ِغزٕذا يف رٌه ثأحىبَ  1

 .2ُِضبق األُِ ادلزحذح اٌفظً اٌغبثن ِٓ

حُش لبَ اجملٍظ ثذوسٖ ثاحبٌخ اٌمؼُخ هًٍ احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ ثبهزجبس٘ب 

ٗ فوال اإلعشاء اٌزٌ ألذَ و٘ى األِش اٌزٌ رشمج ،ادلخزظخ يف ِوبجلخ ِضً ٘زٖ اٌمؼبَب

هٍُٗ ادلذهٍ اٌوبَ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ  ٌىَظ ِىسَٕى اووبِجى هٕذِب ؿٍت ِٓ 

اٌغشفخ اٌزّهُذَخ ٌٍّحىّخ ئطذاس ِزوشح رىلُف حبك اٌشئُظ اٌغىداين هّش حغٓ 

 ػذ ئٔغبُٔخ يف ئلٍُُ داسفىس.و عشائُ حشةو اٌجشًن ثزهّخ اسرىبة عشائُ ئثبدح

 هظام األساسٌ للمحكمُ اجلهائًُ الدولًُ: نظسَ علِ ال
ثبهزشاف أغٍت ادلهزٌّن يف اٌمبٔىْ و ٌمذ عبء ئٔشبء احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ

اٌذويل وزوجًن هٓ إٌهؼخ ئرا مل ٔمً اٌضىسح اٌيت شهذ٘ب اجملزّن اٌذويل ادلوبطش، و٘ى ِب 

اٌوًّ و ظف ِٓ اجلهذرشمجٗ ٔلبَ سوِب األعبعٍ ٌٍّحىّخ اٌزٌ عبء ثوذ صالصخ أهىاَ ؤ

اٌذؤوة اٌزٌ اشزشوذ فُٗ مجُن اٌذوي األهؼبء يف األُِ ادلزحذح، حُش أومذ ادلإدتش 

عىاْ  37اٌذثٍىِبعٍ إلٔشبء احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ ثشوِب ثبَـبٌُب يف اٌفزشح ِب ثٌن 

ِٕلّخ غًن  :45و ِٕلّخ حىىُِخ :3و دوٌخ 380حبؼىس  :;;3عىٍَُخ  39وحىت 

مجوذ وٍهب هًٍ وػن ٔلبَ دويل َىىْ أعبعب ٌٍوذاٌخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ، َزؼّٓ حىىُِخ، أ

 اجلشائُِبدح رٕض هًٍ ئٔشبء احملىّخ وهاللزهب ثبألُِ ادلزحذح وحتذَذ  330٘زا إٌلبَ 

اجلشائُ و عشائُ اإلثبدح اجلّبهُخ :اٌيت رذخً يف اخزظبطهب هًٍ عجًُ احلظش وٍ٘

خ اٌوذواْ، ٘زا ثبإلػبفخ ئىل ػىاثؾ اٌزوبوْ عشائُ احلشة وعشديو اإلٔغبُٔخ ػذ

رلبي ِىبفحخ ٘زٖ اجلشائُ وإٌلبَ اٌذاخٍٍ واٌمؼبئٍ ٌٍّحىّخ وإٌظىص  اٌذويل يف

رزؼّٕهب ادلوب٘ذاد اٌذوٌُخ ِزوذدح األؿشاف، حُش حظً إٌلبَ أصٕبء  إٌهبئُخ اٌيت

 ؾ.  دوي فم 09دوٌخ ِن اِزٕبم  43دوٌخ وِوبسػخ 340اٌزظىَذ هًٍ رأَُذ 
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إٌلبَ ر٘ت اٌوذَذ ِٓ ادلزذثشَٓ ٌٍشإوْ اٌذوٌُخ ئىل ٘زا أـاللب ِٓ ٔظىص 

روذاد أُ٘ ادلجبدب اٌيت رمىَ هٍُهب احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ واٌيت ديىٓ حظش٘ب يف 

 مخغخ ِجبدب أعبعُخ ٔزوش٘ب وبٌزبيل: 

ئىل  أهنب ٔلبَ لؼبئٍ دويل ٔشب ثاسادح اٌذوي األؿشاف ادلٕلّخ ادلجذأ األوي:

أو مبىعت ارفبق  :;;3االرفبلُخ ادلٕشبح ٌٍّحىّخ مبىعت ادلإدتش اٌذثٍىِبعٍ ٌشوِب ٌغٕخ 

ِٓ  06خبص ِن دوي أخشي رمجً أْ دتبسط احملىّخ اخزظبطهب هًٍ ئلٍُّهب حغت ادلبدح 

  .3إٌلبَ

هذَ ئهّبي اخزظبص احملىّخ ثأصش سعوٍ، مبوىن أهنب عزىىْ راد ادلجذأ اٌضبين: 

 .4اخزظبص ِغزمجٍٍ َغشٌ فمؾ هًٍ اٌمؼبَب اٌىالوخ ثوذ عشَبْ إٌفبر

َىىْ اخزظبص احملىّخ اخزظبص ِىًّ ٌالخزظبص اٌمؼبئٍ  اٌضبٌش: ادلجذأ

اٌىؿين اٌذاخٍٍ وٌُظ أعبعُب، ئر الثذ ٌٍّحىّخ أْ دتش أوال هرب اٌـشق اٌيت َؼوهب 

اٌمؼبء اٌىؿين ٌٍذوي ادلوُٕخ، ويف حبٌخ هذَ لذسح ٘زا األخًن أو هذَ وفبءرٗ حتبي 

 .اٌمؼُخ ِجبششح هًٍ احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ

 07َذخً يف اخزظبص احملىّخ أسثوخ عشائُ سئُغُخ حغت ادلبدح  ادلجذأ اٌشاثن:

 عشديخ اٌوذواْ.و عشائُ احلشةو اجلشائُ ػذ اإلٔغبُٔخو عشائُ اإلثبدح اجلّبهُخٍ٘:  

و٘ى ِٓ أُ٘ ادلجبدب وَزوٍك ثأحىبَ ادلغإوٌُخ، ئر َٕض إٌلبَ  ادلجذأ اخلبِظ:

شدَخ ٍ٘ ادلغإوٌُخ ادلوبلت هٍُهب فمؾ وال اهزجبس ألٌ األعبعٍ هًٍ أْ رىىْ ادلغإوٌُخ اٌف

 .5حظبٔخ لذ رظبحت اٌشخض ادلزهُ ِهّب وبْ ِشوضٖ اٌمبٔىين

 اإلحالُ إىل جملس األمو: سلطُ
اٌفمشح ة ِٓ إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ  35يف ٘زا اٌغُبق ٔظذ ادلبدح 

ٌٍّحىّخ أْ دتبسط اخزظبطهب فُّب َزوٍك جبشديخ ِشبس ئٌُهب يف اٌذوٌُخ هًٍ ِب ٍٍَ: )

 وفمب ألحىبَ ٘زا إٌلبَ األعبعٍ يف األحىاي اٌزبٌُخ: 5ادلبدح 

حبٌخ َجذو فُهب أْ  41شف ئىل ادلذهٍ اٌوبَ وفمب ٌٍّبدح )أ( ئرا أحبٌذ دوٌخ ؿ

 عشديخ أو أوضش ِٓ ٘زٖ اجلشائُ لذ اسرىجذ.

)ة( ئرا أحبي رلٍظ األِٓ، ِزظشفب مبىعت اٌفظً اٌغبثن ِٓ ُِضبق األُِ 

 ادلزحذح، حبٌخ ئىل ادلذهٍ اٌوبَ َجذو فُهب أْ عشديخ أو أوضش ِٓ ٘زٖ اجلشائُ لذ اسرىجذ. 

ادلذهٍ اٌوبَ لذ ثذأ مبجبششح حتمُك فُّب َزوٍك جبشديخ ِٓ ٘زٖ )ط( ئرا وبْ 

 . (45اجلشائُ وفمب ٌٍّبدح 
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فهزٖ ادلبدح اٌيت أصبسد اٌىضًن ِٓ اجلذي حىي اٌغٍـبد ادلّٕىحخ جملٍظ األِٓ 

وٌُظ أٌ  - situation هّال ثبٌفظً اٌغبثن ِٓ ُِضبق األُِ ادلزحذح يف ئحبٌخ أَخ حبٌخ

اسرىجذ ثشأهنب ئحذي اجلشائُ ادلٕظىص  –س وّب َوزمذ اٌجوغ ِىلف أو والوخ أو حذ

هٍُهب يف إٌلبَ األعبعٍ هًٍ احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ دلجبششح اخزظبطهب حُبذلب، ٘زا 

االخزظبص ثبإلحبٌخ اٌزٌ وبْ زلً أزمبد دائُ ِٓ ؿشف ادلخزظٌن ثبٌمبٔىْ اٌذويل 

اٌغّىع و ٗ اٌزٌ َٕـىٌ هًٍ اٌوّىَوادلٕلّبد غًن احلىىُِخ ثغجت اٌـبثن اٌغُبعٍ ٌ

خبطخ يف كً غُبة أَخ ػىاثؾ أو ِوبًَن ِٓ شبهنب أْ رؼجؾ اٌغٍـخ اٌزمذَشَخ 

اٌيت رزٕبىف ِن ِب َوشف و األِٓ اٌذوٌٌُنو ٌٍّغٍظ يف رىُُف احلبالد ادلهذدح ٌٍغٍُ

 ثبصدواعُخ ادلوبًَن اٌيت دائّب ِب رشىة هٍّٗ يف اٌىلذ ادلوبطش.

وشفزٗ اٌمؼُخ اٌغىدأُخ فُّب َزوٍك مبىافمخ احملىّخ اجلٕبئُخ و٘ى األِش اٌزٌ 

 ;400ِبسط  06اٌذوٌُخ هًٍ ئطذاس ِزوشح رىلُف يف حك اٌشئُظ هّش حغٓ اٌجشًن يف 

ثزسَوخ اسرىبة عشائُ حشة ػذ عىبْ داسفىس، ثبإلػبفخ ئىل عشديخ اإلثبدح اجلّبهُخ 

َأيت وً ٘زا يف حٌن مل َزخٍض ٌىال أْ لبِذ احملىّخ ثاعمبؿهب يف آخش حللخ، حُش 

اٌيت شب٘ذ٘ب اٌوبمل هًٍ ادلجبشش و اٌوبمل ثوذ ِٓ آصبس اٌوذواْ اإلعشائٍٍُ اذلّغٍ هًٍ غضح

دوْ أْ َزحشن رلٍظ األِٓ أو احملىّخ عبوٕب سغُ وً األدٌخ ادلزىفشح ٌذَهب ثبْ ٘زٖ 

ألسوبْ اٌيت األهّبي رشىً عشديخ دوٌُخ رٕـىٌ حتذ ؿبئٍخ عشائُ اٌوذواْ ادلىزٍّخ ا

ِٓ ُِضبق األُِ  03ادلبدح األوىل فمشح و ٔظذ هٍُهب ادلبدح اخلبِغخ ِٓ إٌلبَ األعبعٍ

 36اٌظبدس ثزبسَخ  5536ئػبفخ ئىل ادلبدح األوىل ِٓ لشاس اجلّوُخ اٌوبِخ سلُ  ،ادلزحذح

96;3دَغّرب 
، و٘زا ئْ دي هًٍ شٍء فبٔٗ َذي هًٍ حغت سإَٔب هًٍ زلبوٌخ اجملٍظ 6

 ادلغُظ ِغجمب ضلى رغُُظ أوضش ٌوًّ احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ.

فّٓ خالي ٘زٖ احلمُمخ اٌشبخظخ ٌٍوُبْ رربص رٍه اٌظالحُخ غًن ادلؼجىؿخ 

هبب وٌىٓ ثاسادح جملٍظ األِٓ اٌيت رمذَ حٍىال غًن ِزىافمخ ِن اٌششهُخ اٌذوٌُخ ادلوّىي 

 اٌذوي األؿشاف يف األُِ ادلزحذح ثبهزجبس٘ب رزوٍك ثؼشوساد حفق اٌغٍُ واألِٓ اٌذوٌٌُن. 

 تكديس سلطُ اإلحالُ علِ جملس األمو:
ٌمذ ر٘ت اٌوذَذ ِٓ فمهبء اٌمبٔىْ اٌذويل ئىل أْ عٍـخ اإلحبٌخ ادلّٕىحخ 

ىعت اٌفظً اٌغبثن ِٓ ٌٍّغٍظ األِٓ ِٓ شبهنب أْ رزغبوص احلذود ادلفشوػخ هٍُٗ مب

هًٍ ػشوسح لُبَ اجملٍظ ِغجمب ثبٌزحمُك يف  ;5ادلُضبق االشلٍ اٌزٌ َٕض يف ِبدرٗ 

حذوس أو هذَ حذوس احلبالد اٌيت ِٓ شبهنب أْ هتذد ٔلبَ حفق اٌغٍُ واألِٓ اٌذوٌٌُن 

٘زا فُّب خيض ِب ئرا وبْ  ،أو أْ ختً ثٗ حىت َزأوذ ِٓ وعىد٘ب هًٍ اسع اٌىالن
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فبْ   des casحبٌخ  خيض   حبٌخ ، أِب ئرا  ِب وٕب ثظذد   حبدس   أو   والوخ   ِىػىم اإل

اإلحبٌخ ٕ٘ب رمىَ هًٍ أعبط وطىي ِوٍىِبد رزوٍك جبشديخ ِٓ شبهنب أْ هتذد اٌغٍُ 

اٌذويل وثبٌزبيل فهزٖ اإلحبٌخ ال ديىٓ اهزجبس٘ب ئحذي رذاثًن حفق اٌغٍُ واألِٓ 

 اٌذوٌٌُن.

َبد ادلزحذح األِشَىُخ أصٕبء ادلإدتش اٌزأعُغٍ ٌٍّحىّخ ٘زا ِب الزشحزٗ اٌىال

 ٌُظ والوخ أو حبدس.و ثشبْ ئِىبُٔخ أْ خيىي اجملٍظ ئحبٌخ حبٌخ  ئىل احملىّخ

وهٍُٗ ديىٕٕب اٌمىي أْ اٌزظشف اجتبٖ ادلشزجٗ ثٗ يف اسرىبة جلشائُ زلذدح يف 

خزُبس عُبعٍ عىاء ِٓ ٔلبَ أعبعٍ حملىّخ عٕبئُخ دوٌُخ ال ديىٓ أْ َوزّذ ِـٍمب هًٍ ا

 عبٔت ُ٘ئخ األُِ ادلزحذح أو ِٓ عبٔت أهؼبء اجملزّن اٌذويل. 

 صالحًُ جملس األمو يف تعلًل نصاط احملكمُ اجلهائًُ الدولًُ:
ِٓ إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ هًٍ أٗ:  38ٌمذ ٔظذ ادلبدح 

٘زا إٌلبَ األعبعٍ دلذح اصىن ال جيىص اٌجذء أو ادلؼٍ يف حتمُك أو ِمبػبح مبىعت ) 

هشش شهشا ثٕبء هًٍ ؿٍت ِٓ رلٍظ األِٓ ئىل احملىّخ هبزا ادلوىن َزؼّٕٗ لشاس َظذس 

هٓ اجملٍظ مبىعت اٌفظً اٌغبثن ِٓ ُِضبق األُِ ادلزحذح، وجيىص ٌٍّغٍظ جتذَذ ٘زا 

 اٌـٍت ثبٌششوؽ راهتب (.

ـخ اإلحبٌخ اٌغبثك وهٍُٗ ديىٓ أْ ٔغزٕزظ أْ جملٍظ األِٓ ثبإلػبفخ ئىل عٍ

 ورزوٍك ثىكُفخ روٍُك ،اإلشبسح ئٌُهب وكُفخ أعبعُخ أخشي اهزرب٘ب اٌجوغ ثبخلـًنح

رىلُف أو جتُّذ ئْ طح اٌزوجًن ٔشبؽ احملىّخ أصٕبء ِوبجلزهب حلبٌخ ِوُٕخ، وٍ٘ وكُفخ و

 عٍجُخ هىظ اإلحبٌخ اٌيت ديىٓ اهزجبس٘ب وكُفخ اجيبثُخ.

كُفخ اٌزوٍُك عىي ئطذاس لشاس ٍِضَ مبىعت ئر ال جيت هًٍ اجملٍظ ٌزفوًُ و

اٌفظً اٌغبثن ِٓ ادلُضبق االشلٍ َىىْ ِزضإِب ِن ثذء احملىّخ اجلٕبئُخ ِوبجلخ اٌمؼُخ 

شهشا لبثٍخ ٌٍزغذَذ  34اٌغبثمخ اٌزوش ِذح اٌزوٍُك ة 38٘زا ولذ حذدد ادلبدح  ،ادلوُٕخ

زغذَذ ئىل ِب الهنبَخ ٌوذح ِشاد دوْ حظش، حىت ر٘ت اٌجوغ ئىل حذ اهزجبس عىاص اٌ

 ثششؽ واحذ و٘ى أْ َىىْ ثـٍت عذَذ ِٓ رلٍظ األِٓ ثمشاس ٍِضَ.

٘زا وجتذس اإلشبسح يف ٘زا اٌظذد ئىل أْ لشاس رلٍظ األِٓ ثبٌزوٍُك ديىٓ أْ 

َظذس يف أٌ ِشحٍخ ِٓ ِشاحً عًن احملىّخ عىاء أصٕبء اٌزحمُك أو احملبوّخ هًٍ أْ َظذس 

حىت ر٘ت اٌجوغ ِٓ  ،ألهؼبء اٌذائٌّن يف رلٍظ األِٓ٘زا اٌمشاس مبىافمخ مجُن ا

اٌفمهبء ئىل اٌمىي ثأٔٗ ديىٓ حلك إٌمغ اٌفُزى أْ َلهش وكُفخ اجيبثُخ، ٌىٕٕب ٔشي 

وِوٕب اٌىضًن ِٓ ادلهزٌّن أْ حك إٌمغ عُجمً دائّب هجئب عٍجُب َٕبي ِٓ هاللبد اجملزّن 
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ٍٓ فُٗ اجملٍظ أِبَ اٌشأٌ اٌوبَ اٌوبدلٍ اٌذويل خبطخ يف كً إٌلبَ اٌوبدلٍ اجلذَذ اٌزٌ أه

 ثبْ اصدواعُخ ادلوبًَن ٍ٘ ئحذي أُ٘ لىاهذٖ يف اٌزوبًِ. 

 صالحًات املدعٌ العام للمحكمُ اجلهائًُ الدولًُ: 
ٌمذ أصبس ِىػىم اٌظالحُبد ادلّٕىحخ ٌٍّذهٍ اٌوبَ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ 

ألِش ثأحمُزٗ يف ثذأ اٌزحمُك ِٓ رٍمبء اٌىضًن ِٓ اجلذي واخلالف، خبطخ ِب ئرا روٍك ا

ٔفغٗ وّب ٘ى ِوّىي ثٗ يف اٌمىأٌن اٌىؿُٕخ، ٘زٖ اٌظالحُبد اٌيت وبٔذ زلً اهزشاع 

اٌوذَذ ِٓ اٌذوي ادلشبسوخ يف ادلإدتش اٌزأعُغٍ هً أعبط عىء اعزغالي رٍه اٌظالحُبد 

ٌ إٌهبئٍ اعزمش ِٓ ؿشف ادلٕلّبد غًن احلىىُِخ ئحشاط ِىالف ثوغ اٌذوي، غًن أْ اٌشأ

اٌؼىاثؾ و هًٍ ِٕح ٘زٖ اٌظالحُبد ٌٍّذهٍ اٌوبَ ِن رمُُذ٘ب مبغّىهخ ِٓ اٌمُىد

 اٌىاعت احزشاِهب، حُش ديىٓ حظش٘ب يف ٔىهٌن سئُغٌُن مهب: 

ػشوسح حظىي ادلذهٍ اٌوبَ هًٍ ئرْ ِٓ اٌغشفخ االثزذائُخ لجً  :ٌٕىم األويا

إٌىم الئّخ ٌظذوس اإلرْ ِٓ اٌغشفخ ٔفغهب، اٌجذء يف اٌزحمُك ِن حتذَذ ادلذح اٌضُِٕخ اٌ

ديٕن ادلذهٍ اٌوبَ ِٓ ئطذاس لشاس االهتبَ، ٘زا اٌمشاس اٌزٌ َوذ ِٓ اخزظبطبد اٌضبين: 

اٌغشفخ االثزذائُخ اٌيت َىىْ ذلب يف ٘زا اٌظذد ٔفظ وطف غشفخ االهتبَ ورٌه ثٕبءا هًٍ 

 . 7هشَؼخ َمذِهب ادلذهٍ اٌوبَ ِشفمخ ثبألدٌخ

وهٍُٗ ديىٓ اٌمىي أْ وً ٘زٖ اٌمُىد عبءد مبضبثخ ػّبٔخ ٌوذَ روغف ادلذهٍ 

بسعخ عٍـبرٗ األِش اٌزٌ ِٓ شبٔٗ أ خيذَ ٔضا٘خ اٌوبَ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ يف شل

  وِظذالُخ االدهبء اجلٕبئٍ اٌذويل ٌٍّحىّخ.   

 تدويل األشمُ السىدانًُ داخل األمم املتحدَ: 
َشهذ اٌغىداْ يف اٌىلذ اٌشا٘ٓ ِشحٍخ ِٓ أهغش ادلشاحً اٌزبسخيُخ اٌيت ِش هبب، 

شام لجٍٍ أو لؼُخ روذ ِٓ لجًُ فٍُ روذ أصِخ داسفىس اٌمبئّخ يف اجلٕىة هجبسح هٓ ط

رومذ األصِخ ئىل و اٌشإوْ اٌذاخٍُخ اٌيت ال جيىص ثأحذ اٌزذخً فُهب، ثً اِزذد خـىسح

أْ أطجحذ لؼُخ دوٌُخ ِٓ شبهنب هتذَذ اٌغٍُ واألِٓ اٌذوٌٌُن، و٘ى ِب مت فوال هٕذِب 

 3885ُ لبَ رلٍظ األِٓ اٌذويل ثزذوًَ اٌمؼُخ مبىعت لشاسارٗ خبطخ ِٕهب اٌمشاس سل

4008ِبسط  ;4ثزبسَخ  3887اٌمشاس و 4008ِبسط  46ثزبسَخ 
ِغزٕذا يف رٌه ثأحىبَ  8

 .اٌفظً اٌغبثن ِٓ ُِضبق األُِ ادلزحذح

ىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ ثبهزجبس٘ب حُش لبَ اجملٍظ ثذوسٖ ثاحبٌخ اٌمؼُخ هًٍ احمل

و٘ى األِش اٌزٌ رشمجٗ فوال اإلعشاء اٌزٌ ألذَ  ،ادلخزظخ يف ِوبجلخ ِضً ٘زٖ اٌمؼبَب

هٍُٗ ادلذهٍ اٌوبَ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ  ٌىَظ ِىسَٕى اووبِجى هٕذِب ؿٍت ِٓ 
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ٓ اٌغشفخ اٌزّهُذَخ ٌٍّحىّخ ئطذاس ِزوشح رىلُف حبك اٌشئُظ اٌغىداين هّش حغ

 ػذ ئٔغبُٔخ يف ئلٍُُ داسفىس.و عشائُ حشةو اٌجشًن ثزهّخ اسرىبة عشائُ ئثبدح

 :الكساز لصدوز الدولًُ الظسوف
لذ َالحق أْ لشاس ادلذهٍ اٌوبَ ٌٍّحىّخ  ،ئْ ادلززجن ٌٍشإوْ اٌذوٌُخ اٌشإ٘خ

اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ ٌىَظ أووبِجى عبء يف ِشحٍخ َشهذ فُهب اٌغىداْ أصِخ عُبعُخ حبدح 

حُش روىد اجلزوس األوىل ٌالصِخ اٌغىدأُخ ئىل اٌغٕىاد  ،إِٔهبو فذ ثبعزمشاس اٌجالدهظ

ِب فزأد أْ رـىسد ئىل أْ و عٕىهببو األوىل ٌالعزمالي ثوذ أذالم احلشة ثٌن مشبي اٌجالد

ٌوً ِٓ أُ٘ ِلب٘ش٘ب كهىس رلّىهخ ِٓ اجلّبهبد ادلغٍحخ ، ووطٍذ ئىل ِب ٍ٘ هٍُٗ اٌُىَ

غشايف ٌذاسفىس يف اجلٕىة وِٓ أثشص٘ب اجلّبهخ ادلغّبح عُ  حشوخ داخً اإللٍُُ اجل

 حتشَش اٌغىداْ اٌيت رؼُ يف طفىفهب أثٕبء اجلّبهبد اٌوشلُخ ادلٕحذسح أعبعب ِٓ  اٌمىس 

ئر لبِذ ٘زٖ احلشوخ ثشٓ ٘غّبد هغىشَخ هًٍ أ٘ذاف حىىُِخ  ، ادلغبٌُذ و  اٌضهبوٌ و

رزوّذ هذَ رُّٕخ اإللٍُُ سغُ اٌضشواد اٌـجُوُخ ثزسَوخ أْ احلىىِخ اٌغىدأُخ رزهبوْ و

 .اٌىضًنح اٌيت رزىفش هٍُهب

مث ِب ٌجضذ أْ كهشد رلّىهخ ِغٍحخ أخشي رـٍك هًٍ ٔفغهب رغُّخ   حشوخ 

فشغُ اخزالف اٌزغُّخ ئال أْ ذلب ٔفظ أ٘ذاف ورىعهبد احلشوخ  ،اٌوذاٌخ وادلغبواح  

ٌ َوبين ِٕٗ عىبْ داسفىس ورىفًن ادلضَذ األوىل وادلزّضً حغجهب يف وػن حذ ٌٍزهُّ  اٌز

 .ِٓ احلّبَخ ٌغىبٔٗ هٓ ؿشَك اعزخذاَ اٌمىح ادلغٍحخ ػذ احلىىِخ ادلشوضَخ

ٌىٓ ويف ِمبثً رٌه لبِذ اٌمىاد اٌغىدأُخ اٌشمسُخ ثمُبدح اٌشئُظ اٌغىداين 

 هّش حغٓ اٌجشًن  ثبٌشد هًٍ ٘غّبد ِب أمسزهُ ثبدلزّشدَٓ ِغزخذِخ يف رٌه رلّىهبد 

وٍ٘ هجبسح هٓ ٍُُِشُبد هغىشَخ رؼُ أفشادا ِٓ مجبهبد  ،بطخ رغًّ ثـ  اجلٕغىَذ خ

رٕلُّهب دلىاعهخ احلشوبد ادلغٍحخ ) ادلزّشدح (، ٘زا وجتذس و اٌجذو واٌشحً مت رغٍُحهب

اإلشبسح ئىل أْ وال ِٓ اجلهزٌن لذ اهتّذ ثبسرىبة عشائُ حشة وػذ ئٔغبُٔخ ِٓ رمزًُ 

 غًن واغزظبة واخزـبف.هتو روزَتو وئثبدح مجبهُخ

 األساس الكانىنٌ والىاقعٌ لصدوز الكساز:
ِٓ خالي اٌزوّك يف دساعخ ٔض اٌمشاس اٌزٌ أطذسٖ ادلذهٍ اٌوبَ ٌىَظ اووبِجى، 

وزلبوبح اٌلشوف واألحذاس اٌذوٌُخ اٌيت طبحجذ طذوسٖ خبطخ مبب َزوٍك ثبٌىػن 

ٌن اعزذي هبّب ادلذهٍ اٌوبَ يف ديىٓ ٌٕب أْ ٔغزٕجؾ أعبعٌن سئُغُ ،ادلزذ٘ىس يف اٌغىداْ

ئر ديىٕٕب أْ ٔفشق ثٌن عٕذ لبٔىين مبىعت إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ  ،ئطذاس لشاسٖ
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ِٕٗ، وعٕذ والوٍ أو هٍٍّ اهزجبسا ِٓ األصِخ  35و 07ثبٌؼجؾ ادلبدح و اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ

 .اٌغُبعُخ اٌيت روظف ثبٌغىداْ

 األعبط اٌمبٔىين: –أ 

ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ فأٗ ديىٓ ذلزٖ األخًنح  مبىعت إٌلبَ األعبعٍ

، ِجبششح اخزظبطهب ئرا ِب روٍك األِش ثأحذ اجلشائُ اٌىاسدح يف ادلبدح اخلبِغخ ِٓ إٌلبَ

عشديخ و عشائُ احلشةو اجلشائُ ػذ اإلٔغبُٔخو ٔمظذ ٕ٘ب عشائُ اإلثبدح اجلّبهُخو

ئرا أحبي فمشح )ة( ثمىذلب: ))  35دح اٌوذواْ ورٌه يف ئحذي األحىاي اٌيت ٔظذ هٍُهب ادلب

رلٍظ األِٓ، ِزظشفب مبىعت اٌفظً اٌغبثن ِٓ ُِضبق األُِ ادلزحذح، حبٌخ ئىل ادلذهٍ 

، و٘ى األِش اٌزٌ حذس 9(( اٌوبَ َجذو فُهب أْ عشديخ أو أوضش ِٓ ٘زٖ اجلشائُ لذ اسرىجذ

 فوال ثوذ أْ اهزرب رلٍظ األِٓ أْ أصِخ ئلٍُُ داسفىس يف اٌغىداْ حبٌخ هتذَذ ٌٍغٍُ

حُش لبَ اجملٍظ ثاطذاس هذح لشاساد مبىعت اٌفظً اٌغبثن ِٓ ادلُضبق  ،األِٓ اٌذوٌٌُنو

ِمبػبح مجُن و ئُخ اٌذوٌُخ حملبوّخَٕض فُهب هًٍ ئحبٌخ اٌمؼُخ هًٍ احملىّخ اجلٕب

 اٌمبٔىْ اٌذويل اإلٔغبينو أزهبوبد حلمىق اإلٔغبْو األؿشاف ادلشرىجخ ألهّبي هٕف

 عُ  حتشَش اٌغىداْ.و ادلغبواحو خيض ثبٌزوش حشوخ اٌوذيو

 األعبط اٌىالوٍ: –ة 

ؤمظذ ثٗ ِب وبْ حيذس هًٍ أسع اٌىالن يف ئلٍُُ داسفىس ِٓ حبالد االلززبي 

عشائُ ػذ اإلٔغبُٔخ اٌيت وبٔذ رمىَ و االغزظبةو اإلثبدح اجلّبهُخو اٌمجٍٍو شىائٍاٌو

 .هبب األؿشاف ادلزمبرٍخ ػذ شوت اإللٍُُ

ِٓ ٕ٘ب فمذ اعزٕذ ادلذهٍ اٌوبَ يف لشاسٖ زلً اٌذساعخ ئىل رلّىهخ ِٓ 

 03فمشح 37و٘ى ِب رؼّٕزٗ ادلبدح  ،اإلفبداد اٌيت رفُذ ثىلىم ِضً ٘زٖ اجلشائُو اٌزمبسَش

)) ٌٍّذهٍ اٌوبَ أْ َجبشش اٌزحمُمبد ِٓ رٍمبء ٔفغٗ  :ِٓ إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ ثمىذلب

 .هًٍ أعبط ادلوٍىِبد ادلزوٍمخ جبشائُ رذخً يف اخزظبص احملىّخ ((

 مدّ شسعًُ الكساز الرٍ أصدزه املدعٌ العام: 
ب يف ِضً َمظذ ثبٌششهُخ ٕ٘ب اعزُفبء اٌمشاس جلُّن اإلعشاءاد ادلٕظىص هٍُه

فمشح  35فظحُح أٗ عبء اعزٕبدا ٌٕض ادلبدح  ،٘زٖ احلبالد يف إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ

حغت ٔلشٔب ال ثذ و )ة( اٌيت رجُح ٌٍّذهٍ اٌوبَ طشاحخ اختبر ِضً ٘زٖ اٌمشاساد ئال أٔٗ

 37ِٓ ئثذاء ثوغ ادلالحلبد يف ثوغ إٌمبؽ اٌىاعت احزشاِهب ٔغزٕجـهب ِٓ ٔض ادلبدح 

 :بٌزبيلٔوشػهب و
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أـاللب ِٓ ٔض ادلبدح اٌغبثمخ اٌزوش فاْ ٌٍّذهٍ اٌوبَ أْ َمىَ ثاعشاءاد  -

اٌزحمُك اٌالصِخ حىي أَخ ِوٍىِبد رشدٖ رفُذ حبذوس أو اسرىبة رلبصس وهٍُّبد ئثبدح 

مجبهُخ  رذخً يف اخزظبص احملىّخ، ِٓ ٕ٘ب صلذ أْ اٌمُبَ ثبٌزحمُك ٘ى مبضبثخ ئعشاء 

أٌ ئعشاء هىغٍ ثزىعُٗ اٌزهُ وئطذاس ِزوشاد اٌمجغ  أويل وكشوسٌ لجً اختبر

واٌزىلُف، فجبٌٕلش ئىل لؼُخ احلبي فاْ ادلذهٍ اٌوبَ ) ِٓ إٌبحُخ اٌمبٔىُٔخ ( مل َمُ 

ثأشبء وئَفبد أَخ جلٕخ حتمُك ئىل ئلٍُُ داسفىس ِٓ شأهنب أْ رإوذ أو رٕفٍ طحخ 

ّش حغٓ اٌجشًن جلشائُ ػذ ادلوٍىِبد اٌىاسدح ئٌُٗ حىي اسرىبة اٌشئُظ اٌغىداين ه

 ئٔغبُٔخ ػذ عىبْ داسفىس. 

ئػبفخ ئىل رٌه فأٗ ِٓ اٌىاعت هًٍ ادلذهٍ اٌوبَ ولجً رىعُٗ االهتبَ ألٌ  -

ِشزجٗ ثٗ أْ َمىَ ثزحًٍُ ِذي عذَخ ورـبثك ادلوٍىِبد واٌزمبسَش اٌىاسدح ئٌُٗ، ِغزوُٕب 

هضح األُِ ادلزحذح أو ادلٕلّبد يف رٌه ثـٍت ِوٍىِبد ئػبفُخ عىاء ِٓ اٌذوي ادلوُٕخ أو أع

و٘ى األِش  ،اٌذوٌُخ احلىىُِخ ِٕهب وغًن احلىىُِخ أو أَخ ِظبدس أخشي ِىصىلخ وِالئّخ

ِٓ إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ  37ِٓ ادلبدح  04اٌزٌ ٔظذ هٍُٗ طشاحخ اٌفمشح 

 .اٌذوٌُخ

ِششوهخ إلصجبد ِٓ ادلالحق أٔٗ يف حبٌخ ِب ئرا وطً ادلذهٍ اٌوبَ ئىل أعجبة  -

اسرىبة األفوبي اجملشِخ وعت هٍُٗ أْ َـٍت اإلرْ ِٓ اٌذائشح اٌزّهُذَخ ) االثزذائُخ ( 

و٘ى اإلعشاء  ،ٌٍّحىّخ ثاعشاء حتمُك لجً ِـبٌجزهب ثاطذاس أواِش اٌمجغ هًٍ ادلزهٌّن

 .ِٓ إٌلبَ األعبعٍ 37ِٓ ادلبدح  05اٌزٌ ٔظذ هٍُٗ اٌفمشح 

ذهٍ اٌوبَ ٌىَظ اووبٔجى لذ ر٘ت يف رربَشٖ ٌظحخ وِٓ ادلالحق أَؼب أْ ادل -

اٌمشاس اٌزٌ اختزٖ ئىل لبهذح رىبًِ االخزظبص اٌزٌ ثين هٍُٗ اخزظبص احملىّخ، 

واٌزٌ ِفبدٖ أٗ يف حبٌخ صجىد هذَ وفبءح األعهضح اٌمؼبئُخ اٌذاخٍُخ وهذَ هذاٌزهب يف 

يف زلبوّخ ادلزهٌّن دوْ ادلوبجلخ ِضً ٘زٖ اٌمؼبَب فبٔٗ جيىص ٌٍّحىّخ اٌزذخً ِجبششح 

و٘ى يف ٔلشٔب عٕذ غًن وبيف ٔلشا ٌٍىهىد ادلٕزلشح  ،أزلبس اإلعشاءاد اٌمؼبئُخ اٌذاخٍُخ

يف ئٔشبء زلىّخ عٕبئُخ عىدأُخ خبطخ ختزض ثبٌٕلش يف اجلشائُ ادلشرىجخ يف ئلٍُُ 

٘زٖ  وٌوٍٗ وبْ ِٓ األعذس هذَ اعزجبلخ األِىس واٌزشَش حىت اٌزأوذ ِٓ وفبءح ،داسفىس

ئػبفخ ئىل اٌزأوذ ِٓ صجىد اٌزهُ ادلىعهخ أخزا ثبٌمبهذح اٌوبِخ  ،احملىّخ ِٓ هذِهب

 .ادلوّىي هبب يف سلزٍف رششَوبد اٌوبمل )) ادلزهُ ثشب حىت رضجذ ئدأزٗ ((
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 آثاز الكساز علِ الساحُ الدولًُ:  
وضش شلب الشه فُٗ أْ لشاس ادلذهٍ اٌوبَ ِىسَظ اووبِجى لشاس اسجتبيل ِغُظ أ

ئر َوذ وثامجبم ِولُ ادلززجوٌن ٌٍشإوْ اٌذوٌُخ اٌغبثمخ األوىل  ،شلب ٘ى لشاس لبٔىين حبذ

فألوي ِشح يف ربسَخ احملبوُ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ  ،ِٓ ٔىههب يف ربسَخ اٌمبٔىْ اٌذويل ادلوبطش

) اٌذائّخ ِٕهب وادلإلزخ ( أْ ؿبٌجذ ُ٘ئخ لبٔىُٔخ دوٌُخ ثاٌمبء اٌمجغ هًٍ سئُظ 

، فّولُ اٌزغبسة اٌغبثمخ وبٔذ ثوذ هضي اٌشئُظ 10خ أصٕبء ِضاوٌزٗ دلغإوٌُبرٗ مجهىسَ

ٍىعىفُز  ادلزهُ جبشائُ ِٓ ِٕظجٗ وّب حذس ِن اٌشئُظ اٌُىغغاليف اٌغبثك عٍىثىداْ ُِ

أِب فُّب َزوٍك حببٌخ اٌشئُظ  ،اإلثبدح اجلّبهُخ يف حك ِغٍٍّ اٌجىعٕخ واذلشعه

اٌغىداين فهٍ هًٍ اٌوىظ فهٍ حغت سإَٔب حتغت هًٍ احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ وٌُظ 

و٘ى األِش اٌزٌ ولن فوال هٕذِب وافمذ هًٍ ؿٍت ادلذهٍ اٌوبَ وأطذسد ِزوشح  ،ذلب

 .اٌزىلُف

ويف األخًن فارا لّٕب ثبعزمشاء ثغُؾ ٌٍىالن اٌشا٘ٓ ٌىعذٔب أْ اٌمشاس عبء 

وٕزُغخ ػغىؽ دوٌُخ عُبعُخ حبزخ أٍُِخ ِٓ ؿشف اٌذوي اٌىربي لظذ رأصمي ادلىلف 

خالفب دلب وبْ َوزمذ ثىعىد حً عُبعٍ ودثٍىِبعٍ عشَن  ،اٌغىداين أوضش شلب ٘ى هٍُٗ

بق اٌغالَ ادلٕزلش ثٌن األؿشاف اٌغىدأُخ ٌٍمؼُخ وبْ ِٓ ادلفزشع أْ َزشمجٗ ارف

ادلزوبسػخ واٌزٌ َٕض هًٍ ئٔشبء زلىّخ عٕبئُخ عىدأُخ خبطخ، ِهّزهب ِوبجلخ لؼبَب 

واٌيت مل  ،ِوبلجخ ِشرىجُهبو عشائُ اإلثبدح واٌمزً اجلّبهٍ اٌيت ولوذ يف ئلٍُُ داسفىس

عزفزبء االٔفظبي اٌزٌ عبء َىزت ذلب اٌمُبَ يف أزلبس ِب رأد ثٗ ادلشحٍخ اٌالحمخ هًٍ ا

ٌوً األِش ادلزفك هٍُٗ حبٌُب ٘ى أْ وػُوخ ، و4033ٌظبحل لُبَ دوٌخ اجلٕىة يف عبٔفٍ 

اٌشئُظ اٌغىداين اجتبٖ احملىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ عزجمً ِشرجـخ ثـجُوخ اٌواللخ ثٌن 

 .اجلٕىيبو اجلبٔجٌن اٌشّبيل

 الـهىامـض:
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   اٌزىايل.

حُش ر٘ت اٌىضًن ِٓ طٕبم اٌمشاس يف اٌوبمل خبطخ اٌذوي غًن ادلىلوخ هًٍ إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ  -  2

اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ أٗ ثوذ ئحىبَ اٌغُـشح هًٍ رلٍظ األِٓ اٌذويل ِٕز األَبَ األوىل إلٔشبء األُِ ادلزحذح 

 ادلغبئً ادلزوٍمخ حبفق اٌغٍُ واألِٓ اٌذوٌٌُن يف اٌوبمل ثبهزجبسٖ اجلهبص اٌشئُغٍ ادلٕىؽ ثٗ ِوبجلخ

رمىَؼٗ مبب َزّبشً وِظبحل اٌذوي اٌىربي، وثوذ خُجخ األًِ اٌيت حلمذ ثأورب عهبص لؼبئٍ هبدلٍ ال َىبد و

خيزٍف اصٕبْ هًٍ ِذي ِظذالُزٗ وهذاٌزٗ، ِٓ خالي ئطذاس حىُ اٌرباءح ٌظبحل اٌظشة يف لؼبَب اإلثبدح 
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 - 290 - 

                                                                                                   
ٌزمزًُ واٌزهغًن واالهزذاءاد هًٍ عىبْ اٌجىعٕخ واذلشعه ادلغٌٍّن واٌيت ال َٕىش٘ب حىت اجلّبهُخ وا

 ؤمظذ ٕ٘ب زلىّخ اٌوذي اٌذوٌُخ ،اٌظشة أٔفغهُ

ثىاعـخ اٌذوي  ِن اعزجوبد ِوُبس اٌذهىي اٌوبدلُخ أو ِوُبس اٌوبدلُخ، ديىٓ ٌٍّحىّخ أْ دتبسط اخزظبطهب - 3

ِن االحزفبف حبك ادلىافمخ هًٍ االخزظبص ِٓ لجً اٌذوي اٌيت حيًّ ادلزهُ عٕغُزهب أو اٌيت رشرجؾ 

 ثبجلشديخ.

دساعخ حىي: رمُُُ إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ ألعزبر اٌذوزىس: زلّىد ششَف ثغُىين، ا  - 4

اٌـجوخ األوىل، داس  ،اخلرباءو ئهذاد طلجخ ِٓ ادلزخظظٌن ،اٌذوٌُخ، دساعبد يف اٌمبٔىْ اٌذويل اإلٔغبين

 .674، ص:4000ادلغزمجً اٌوشيب، اٌٍغٕخ اٌذوٌُخ ٌٍظٍُت األمحش، ٌجٕبْ، 
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، وصبئك األُِ ادلزحذح 96;3 -34-36أٔلش: لشاس روشَف اٌوذواْ اٌظبدس هٓ اجلّوُخ اٌوبِخ ثزبسَخ  - 6

حُش ٔظذ ادلبدح األوىل ِٕٗ هًٍ أْ:  اٌوذواْ ٘ى اعزخذاَ اٌمىح ادلغٍحخ  ،A/RES/3314 XXIX .سلُ 

ِٓ لجً دوٌخ ِب ػذ دوٌخ أخشي أو عالِزهب اإللٍُُّخ أو اعزمالذلب اٌغُبعٍ أو ثأَخ طىسح أخشي رزٕبىف ِن 

 ُِضبق األُِ ادلزحذح وفمب ٌٕض ٘زا اٌزوشَف .
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ُىين، احملىّخ ثغيف حتًٍُ ِىاد إٌلبَ األعبعٍ ٌٍّحىّخ اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ،  د. زلّىد ششَف   ألش  -  9

 اجلٕبئُخ اٌذوٌُخ.
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