
)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧(  
  ]٣١٨ص- ٢٨٥ص[

p 
 

 
  نغم إسحاق زیا. د  

  مدرس القانون الدولي العام
  جامعة دھوك/ كلیة القانون 

  : مقدمة










 









 

 

 

 

 

  األمن الدولي بین میثاق األمم المتحدة 
  ومفاھیم حمایة حقوق اإلنسان

٢٨٥    



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٨٦

  المبحث األول
  األمن الدولي في میثاق األمم المتحدة



 















……





……



 





                                                   

 .  من میثاق االمم المتحدة١/م) ١(انظر ف) ١(



===============================  

  ٢٨٧



 













 









 







                                                   

طبــــع علــــى نفقــــة جامعــــة /الوســــیط فــــي التنظــــیم الــــولي/خلیــــل اســــماعیل الحــــدیثي .انظــــر د) ١(
  ١٢١ص/ت.ب/بغداد/بغداد

ــــــــــــي .د) ٢( ــــــــــــادى االمــــــــــــم المت/حــــــــــــسن الجلب ــــــــــــة مب ــــــــــــصها التنظیمی مطبعــــــــــــة /حــــــــــــدة وخصائ
  ٣٩ص/١٩٧٠/القاهرة/الجبالوي



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٨٨

























 









 

                                                   

دار /علــي غالــب .ترجمــة د/االمــن الــولي وحقــوق االنـسان /انظـر االســتاذ فالــدیمیر كارتاشـكین) ١(
 .٨و٧و٥الصفحات /١/١٩٨٩ط/القاهرة/الثقافة الجدیدة 



===============================  

  ٢٨٩







 





 





 

 

  المطلب الثاني
  الدوليأسالیب تحقیق األمن 









                                                   

 .١٢ص/انظر المصدر اعاله ) ١(

 .٣١ص/المصدر اعاله ) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٩٠



 

 











 

 

١. 



 

٢. 





                                                   

ــــــد العــــــال.نافعــــــة ودحــــــسن .انظــــــر د) ١( ــــــدولي/محمــــــد شــــــوقي عب ــــــة الــــــشروق /التنظــــــیم ال مكتب
 .١٠٣ص/٢٠٠٢/القاهرة/الدولیة

 ١ط/عمـــان /دار وائـــل للطباعـــة والنـــشر /مبـــادى العالقـــات الدولیـــة/انظـــر ســـعد حقـــي توفیـــق) ٢(
 .٤٥٩ص/٢٠٠٠/



===============================  

  ٢٩١









 













 

١. 





                                                   

  ٣٤٩ص/المصدر السابق /محمد شوقي عبد العال.حسن نافعة ود.د) ١(

 . اق من المیث١/م)٣(ف) ٢(

ـــدولي والقـــانون /انظـــر االســـتاذة یحیـــاوي نـــورة بـــن علـــي) ٣( حمایـــة حقـــوق االنـــسان فـــي القـــانون ال
 . ١٦ص/٢٠٠٤/للطباعة والنشر والتوزیع/دار هومه/الداخلي

ـــــــــي قـــــــــاون المنظمـــــــــات الدولیـــــــــة/احمـــــــــد ابـــــــــو الوفـــــــــا .انظـــــــــرد) ٤( دار النهـــــــــضة /الوســـــــــیط ف
  ٤٢١ص/١٩٨٦/القاهرة/العربیة



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٩٢



 

٢. 



 

٣. 





 





 







 

                                                   

 . اق من المیث١/م)٢(ف) ١(

 . ١٠٥ص/المصدر الساابق/محمد شوقي.حسن نافعة ود.د) ٢(

   ٤٣٨ص/المصدراعاله/احمد ابو الوفا. د) ٣(

 . من المیثاق٣٩/انظر م) ٤(



===============================  

  ٢٩٣

١. 



 

٢.  

- 

 

- 







 

- 

 







                                                   

 .١٩٦ص/١٩٨٤/بیروت/الدار الجامعیة/التنظیم الدولي/ابراهیم احمد شلبي.انظر د) ١(

 .٣٤٣/المصدرالسابق/سعد حقي توفیق.د) ٢(

 .یثاق من الم٢/م) ٥(ف) ٣(

 .٤٧٧ص/المصدر السابق/احمد ابو الوفا.د) ٤(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٩٤



 































 

                                                   

 . من المیثاق٢/م) ٧(ف) ١(



===============================  

  ٢٩٥









 

 

 

١. 

 

٢. 



 

٣. 



 

 

                                                   

حقــوق االنــسان بــین االرهــاب والـــدفاع :التــدخل واالمــن الــدولیان /امــین مكــي مــدني .انظــر د) ١(
 .١١١ص/١٠/٢٠٠٣العدد/بحث منشور في مجلة المعهد العربي لحقوق االنسان /الشرعي

 .من المیثاق٢/م) ٣(ف) ٢(

 . من المیثاق٢/م)٤(ف ) ٣(

 . من المیثاق٢/ف ) ٤(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٩٦

٤. 



 















 

 











                                                   
 . من المیثاق٢/م)٥(ف) ١(

االجهـزة ، اختـصاصاتها،طرق :نظام حقوق االنسان في االمم المتحـدة /منذر عنتباوي.انظر د) ٢(
عبـد . محمـد الـسعید الـدقاق ود.محمودشریف بـسیوني ود.اعدادد/مجلد حقوق االنسان /عملها 

 .٦٠ص/٢/١٩٩٨ط/٢مجلد/بیروت/للمالییندار العلم /العظیم الوزیر 



===============================  

  ٢٩٧







 















 

– 

–

 



 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٢٩٨





 

















 













                                                   

 .١٢٠وص١١٩ص/المصدر السابق/امین مكي المیداني .د) ١(



===============================  

  ٢٩٩



 







 







 







 

- 





 

                                                   

 .١٢٣ص/المصدر السابق / امین مكي المیداني.د) ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣٠٠

- 







 

  المبحث الثاني
   واألمن الدوليمفاھیم حمایة حقوق اإلنسان











 

  المطلب األول
  البعد الدولي للحمایة واألمن الدولي







                                                   

 ١٢٥ص/انظر المصدر اعاله) ١(

 ١/م)٣(و)٢(فـــي مقدمـــة المیثـــاق،ف(فقـــد وردت عـــدة اشـــارات فـــي المیثـــاق لحقـــوق االنـــسان ) ٢(
  . ٦٨/م٦٢/م)١٣(،مالسابق االشارة الیها



===============================  

  ٣٠١

















 





 













                                                   

) ١( international law,cp,publishing,london,2002,p477, SEE: Johan B brien. 

 .٣٩٣وص٣٩٢ص/المصدر السابق/حسن نافعة.د) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣٠٢







 

 

١. 

 

–





 

–



 

٢. 





                                                   

ببحـث  مقـدم الـى نـدوة /مكانة الفرد ومستقبل القانون الـدولي االنـساني/محمد امین المیداني .د) ١(
ـــــــــانون الـــــــــدولي االنـــــــــساني والعالقـــــــــات ـــــــــة الق الناشـــــــــر اللجنـــــــــة الدولیـــــــــة للـــــــــصلیب / الدولی

 .٧١ص/٢٠٠٣/مطبعة الداودي/دمشق/االحمر

 ٥٠ص/المصدر السابق/ بن علي/االستاذة یحیاوي نورة) ٢(



===============================  

  ٣٠٣







































                                                   
 . ١١ و١٠ص/١٩٩٠/نیویورك/من مطبوعات االمم المتحدة/انظر حقوق االنسان اسئلة واجوبة) ١(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣٠٤



 

٣. 



 

-  

-  

-  













 



 

                                                   

بیـــت /المرجعیـــة القانونیـــةوااللیات:ساندبلومـــسیة حقـــوق االنـــ/انظـــر المحـــامي باســـیل یوســـف ) ١(
  .٦٠ص/٢٠٠٢/بغداد/الحكمة 

  ١٩ص/المصدر اعاله/    وحقوق االنسان اسئلة واجوبة



===============================  

  ٣٠٥



 

…

 



















 









                                                   

 . من المیثاق٥٥/م) ٢،٣، ١( انظر الفقرات ) ١(

 .٧٦ص/ مصدر سابق / انظر المحامي باسیل یوسف ) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣٠٦







 















 





                                                   

ـــواقعتین مـــن االنتهاكـــات التـــي هـــي نقطـــة فـــي) ١(  بحـــر ، مـــا نـــشرته منظمـــة انظـــر فـــي هـــاتین ال
العـــــــــــراق علـــــــــــى الموقـــــــــــع             / ٢٠٠٥هیومـــــــــــان رایـــــــــــتس ووتـــــــــــش فـــــــــــي تقریـــــــــــر العـــــــــــالمي 

htm/iraq/2005wr/meha/arabic/org.hrw.www 
دة الــشرق االوســط ، جریـــدة مجــزرة حدیثــة فــي االعــالم ، جریــ((    ومقالــة دیانــا مقلــد ، بعنــوان 

 علــــــــــــــــى الموقــــــــــــــــع  ١٠٠٥٠العــــــــــــــــدد / ٢٠٠٦/یونیــــــــــــــــو /٤العــــــــــــــــرب الدولیــــــــــــــــة فــــــــــــــــي 
asp.default/com.aawsat.www?  

  
  
  



===============================  

  ٣٠٧









 

























 

                                                   

 .٧٥ص/المصدر السابق /انظر المحامي باسیل یوسف ) ١(

 .٧٦انظر المصدر اعاله ص) ٢(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣٠٨













 









 









                                                   

مطـــــــابع روز الیوســـــــف /المحكمـــــــة الجنائیـــــــة الدولیـــــــة / بـــــــسیوني انظـــــــر محمـــــــود شـــــــریف) ١(
 .٦٢ و٥٤ص /٢٠٠١/بیروت/

 بــــشان ٣١/٣/٢٠٠٥الـــصادر فـــي ) ١٥٩٣( مـــن قـــرار مجلـــس االمــــن المـــرقم ١/انظـــر ف ) ٢(
 .الحالة قي السودان 

 ٠المصدر السابق/لمنضمة هیومن رایتس ووتش ٢٠٠٥انظر التقریر العالمي لسنة ) ٣(



===============================  

  ٣٠٩

























 

                                                   

والیات المتحدة االمریكیة فعال من الحـصول علـى تـصدیقات عـشرین دولـة علـى وقد تمكنت ال) ١(
ـــة عـــن الـــدخول فـــي هكـــذا  اتفاقیـــات حمایـــة افـــراد قواتهـــا المـــسلحة بینمـــا امتنعـــت خمـــسین دول
اتفاقیــات ، وللمزیــد عــن امــر هــذه التــصدیقات والــضغوطات التــي تمارســها الوالیــات المتحــدة 

  :ایتس ووتش على الموقع االمریكیة راجع ما نشرته هیومن ر
htm.txt_12318jordan/2005/docs/arabic/org.hrw.www                                                        

                 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣١٠





 











 

  المطلب الثاني
  البعد الداخلي للحمایة واألمن الدولي



…











                                                   

المنـشور فـي جریـدة دار الحیـاة ) كبي مجزرة حدیثـة بوش یعد بمعاقبة مرت(انظر مقال بعنوان ) ١(
      _www.dara/hayat.com/hayat_ksa: على الموقع١٣/٦/٢٠٠٦الطبعة السعودیة في /



===============================  

  ٣١١



 





 







 







 









                                                   

)١ (see.Malcolm N Shaw,international law ,s.c.d.lyon3.cambridg.uk.5edition.2003.p250 

  ٢٣ص/المصدر السابق /    وفالدیمیر كارتا شكین 

 .  من العهد الدولي للحقوق االقتصادیة والثقافیة ٢/ م١/  انظر ف)٢(

 .  من العهد الدولي للحقوق السیاسیة والمدنیة ٢/  م٢/انظر ف) ٣(



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣١٢















… 












 









                                                   

 . من العهد الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة ٨/ م١/ وف٤/انظر م) ١(



===============================  

  ٣١٣



…

 





 























 







)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣١٤



 















 

 

 :الخاتمة 










 
 



 



===============================  

  ٣١٥



































 
 
 

 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣١٦

  :المصادر 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



===============================  

  ٣١٧





 



 







 



 

 




asp.default/com.aawsat.www 




www.dara/hayat.com/hayat_ksa 



htm/iraq/2005wr/meha/arabic/org.hrw.www 
 

 



)السنة الثانیة عشرة/٩()٣٣()٢٠٠٧=========== (  

  ٣١٨

 
 

 

 

 

 
19- Johan. B. brien, international law, cp, publishing, london, 2002. 

20- Malcolm. N. Shaw, international law, s.c.d. lyon3. cambridg. UK. 

5edition. 2003.
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