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 ملخص

تعتربربه هي ربربة األمربربم امت ربربدة مربربن التطربربورات الربربر أفرزهربربا التطربربور الربربدوة مربربا بعربربد ا ربربرب العاميربربة ال انيربربة 
هبربا مممربة ا  ربل علربى األمربن والسربربلم الربدوليأس والربر أسربندت للربيل األمربن الربدوة باعتبربربار   والربر أنربي 

أهربربم األجمربرب ة يف ا ي ربربة بوصربرب ه دمربربا كربربهع دوي العربرباا عسربربكريا واقتذربرباديا وسياسربربياس و لربرب  سربربوا  يف 
زمربربربن السربربربلم أو ا ربربربربس فيعمربربربأل علربربربى محايربربربة األفربربربراد والشربربربعوب مربربربن يف زمربربربن السربربربلم مربربربن منطلربربرب  قواعربربربد 

انون الدوة  قربوق اإلنسربانس كمربا تولرب  لربه زيربادة علربى اتتذاصربه السرباب  سربلطات يف زمربن النرب ا  الق
 امسلح سوا  كان دوليا أو غري دوةس وهنا يكون بذدد محاية وتن يذ قواعد القانون الدوة اإلنساينس.

ألمربربم امت ربربدةس جربربا ت كمربربرورة مل ربربة والذربربيحيات املولربربة الربربيل األمربربن  وجربربق هربربذا مي ربرباق ا
نظربربربربرا للتطربربربربورات امتيحقربربربربة يف العيقربربربربات الدوليربربربربةس تذوصربربربربا بعربربربربد ت كربربربرب  امعسربربربربكر الشربربربربرقيس لربربربربذل  
وباستقرائنا مي اق األمم امت دة جند أن لليل األمن له ا   يف اختا  مجلة من التدابري يف سرببيأل تن يربذ 

ن تربربيي دور االربربيل األمربربن يف انشربربا  ااربرباكم ا نائيربربة قواعربد القربربانون الربربدوة اإلنسربرباينس وهربربذا مربربا يربربهز مربرب
اخلاصةس والر أني  هبا ميحقة لرمي ا ربس الذين ارتكبوا انتماكات جسيمة لقواعد القانون الربدوة 
اإلنسربرباينس وتقيربربيم فعاليتمربربا و لربرب  بوصربرب ما تطربربورا قمربربائيا يف ااربربار القمربربا  ا نربربائي الربربدوة  تلربرب  عربربن 

قةس لنربرب ع علربربى تبيربربان عيقربربة للربربيل األمربربن بعمربربأل ااكمربربة ا نائيربربة الدوليربربة الدائمربربة التربربدابري امتقتربربة السربرباب
 والر أت  كنتيجة للجمود السابقة يف ارسا  قمائي جنائي دوة.

وعليه يمدف هذا الب ث اىل ابراز فعالية هذ  التدابري يف تن يذ قواعد القانون الدوة اإلنسرباينس 
دولية العامربة امتعلقربة بسربيادة الربدوي واسربتقيليتماس اإربافة اىل الب ربث ومدع توافقما أيما ما امبادئ ال

عربربن األسربرباس القربربانوين وامسربربوغات القانونيربربة الربربر يعتمربربد عليمربربا للربربيل األمربربن يف اختربربا   لتربربدابري التربربدتأل 
 اإلنساين أو العسكريس تذوصا وأنه يُتلذ بداعي ا  اظ على األمن والسلم الدوليأ .

غبربة منربا يف ااربرا  القربانون الربدوة اإلنسرباين بدراسربة أتربرع حربوي دور للربيل وبنا  على مربا تقربدم ور 
األمن يف تن يذ قواعد القربانون الربدوة اإلنسرباينس يف اربأل امت ربريات الدوليربة واألزمربات الربر تلربم بااموعربة 

مازا الدوليةس ف ننا رك نا على ابيعة دور لليل األمن يف تن يذ قواعد القانون الدوة اإلنساين بوص ه ج
 من أجم ة األمم امت دة.

 

 

 



 


