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 إلى نور العين الذي به أبصر وإلى نبض القلب الذي به أحيا......  -
 أمي العزيزة 
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مسك القلم ألكتب أول حرف من حروف الهجاء ...... أعلمني كيف  إلى أستاذي األول الذي   -
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 كل من كان داعما  لي طول مشوار التحصيل العلمي ......  ىإل -
 األهل واألصدقاء وأساتذتي الكرام

 

 

 ..... ه وصلت إلي  إلى كل من يسعده أن أصل إلى ما -
 

 

 

 

 

 

 الشـكـر والتــقديـر 

 

عـلأشـكر هللا - ونـهاية  بـداية  وجـل  عـز  هـذه    لي  تـوفيقه  ى  إنـجاز  فـي 

 . بحث العلميال

 



 ج

أتقدم   - الدكتورثم  إلى  والعرفان  القعود  الفاضل  بالشكر  محمد   إبراهيم 

من نصائح    لي  ما قدمه  كل  ىعلو  لتفضله وقبوله اإلشراف على هذا البحث

 ، راجيا  من هللا أن يجعله ذخرا  لخدمة العلم والوطن . وتوجيهات قيمة

 

عضوي  كما - إلى  والتقدير  بالشكر  المناقشة  أتقدم  تكرمهملجنة  على    ا ، 

العلمي  اوقبولهم البحث  هذه  داعمناقشة  يحفظهمي .  أن  هللا    ا ويجعلهم  اا  

 ذخرا  لخدمة العلم والوطن.

 

النصح واإلرشاد في إتمام    لي  وتقديرا  وعرفانا  أتقدم بالشكر لكل من قدم -

، فجزي هللا الجميع عني وعن العلم  سوء من بعيد أو قريب  هذا البحث

 خير الجزاء. 
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 ة ـُمقدم

لهذا كان قدم بين نزاع وسلم واتفاق وحرب  تتأرجح العالقات داخل المجتمعات البشرية منُذ ال

النزاع هائه بكل السبل والوسائل ويسعى إلى إن  ،لزامًا أن يكون هناك ضابط قانوني يحدد أبعاد هذا 

، وأن يضع كل من  مهما كان نوعه وذلك للحد من اآلثار المدمرة التي يخلفها أي نزاع مسلح ؛المتاحة

 .الله بقوانين هذا النزاع وقواعدهيتجاوز هذه الضوابط تحت المساءلة الدولية في حال إخ

، والقانون الدولي اإلنساني بوجه ي مر به القانون الدولي بوجه عاممن هنا كان التطور الذ 

، إذ أصبح أكثر إنسانية واهتمامًا بموضوع التمييز  ومبرراً   مهما  الماضي إلى اآلن    بداية القرن خاص من  

بين األشخاص المشتركين في العمليات العسكرية والسكان المدنيين الذين يجب بقدر اإلمكان تجنيبهم  

 آثار النزاع المسلح. 

فقد ،  منع نشوب النزاعات المسلحة  ىعب سن أي قانون أو تشريع يقوم عل ولما كان من الص

في العديد    التدخل  المجتمع الدولي  لزامًا علىمكن تجاهله، لهذا كان  أصبح النزاع المسلح أمرًا واقعًا ال ي

ضحايا الحروب   ى عام وعل  اإلنسان بوجه  ىمن وطأة هذه الحروب عل  والتخفيف   من النزاعات للحد 

قوانين وتشريعات تخفف من آثار هذه الحروب وتحد ، لذلك كان السعي الجاد ألن تصاغ  بوجه خاص 

لقواعد لمن أبعادها المدمرة التي تتجاوز كل معقول ومقبول ولتهذب هذه النزاعات وتجعلها أكثر مراعاة  

  وتأسيسًا على ما ُذكر   بحيث تراعي حرمة اإلنسان وتصون حقوقه وتحفظها.  ،القانونية حين حدوثها

ها من خالل  تأو لتهدئإلنهائها  ،  وكيفية تدخل المجتمع الدولي فيهاة  سنقوم بدراسة النزاعات المسلح

وذلك تحت   وما شهده من تدخل من قبل المجتمع الدولي  ،في سوريا اآلنالمسلح    الحديث عن النزاع

األمم المتحدة عن    أة، حيث تعمل هي ((آليات األمم المتحدة لفض النزاع المسلح في سوريا))عنوان  

لفض النزاعات المسلحة    تذليل المصاعب وتهيئة الظروف المالئمة  ىعل  المتخصصةطريق أجهزتها  

 تفاديًا للجوء إلى استخدام السالح.   رائقبشتى الط 
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 أهمية الموضوع.  :أولا 

 فنننني إطننننار القننننانون  مفهننننوم النزاعننننات المسننننلحة الدوليننننة إضنننناح تكمننننن أهميننننة الموضننننوع فنننني

لنننننزاع المسننننلح األمننننم المتحنننندة لوقننننف ا أةتبعتهننننا هيننننااآلليننننات التنننني ب التعريننننفكننننذلك ، والفقننننه النننندولي

مطلننننع  منننننذ   ودراسننننتها اآلليننننات التنننني اتخننننذتها فنننني فننننض النننننزاع القننننائم فنننني سننننوريا مننننن خننننالل تتبننننع

 كالمفاوضننننات التنننني تمننننت بننننين أطننننراف النننننزاع دراسننننة اإلجننننراءات العمليننننة ن ذلننننكم، منننن2011عننننام 

سنننننيما وأننننننه  منننننم المتحننننندة فننننني هنننننذا الشنننننأن،وكنننننذلك القنننننرارات الصنننننادرة عنننننن منظمنننننة األ ،فننننني سنننننوريا

 النزاعات المسلحة . التي تتبعها األمم المتحدة في فض  اآلليات العملية يلقي الضوء على

 ذهوهنننننننن ،الختيننننننننار الموضننننننننوع عنننننننندة أسننننننننباب  اكاألهميننننننننة كانننننننننت هنننننننن وانطالقنننننننًا مننننننننن هننننننننذه

 ومنها ما هو موضوعي . ،سباب منها ما هو شخصياأل

 :لشخصيةاألسباب ا –أ 

ودور األمننننننم المتحنننننندة فنننننني إيجنننننناد ، مواضننننننيع فننننننض النزاعننننننات المسننننننلحةباالهتمننننننام الشخصنننننني  -1

 حلول لها.

 تنفيذ مبادئ القانون الدولي العام والقانون الدولي اإلنساني. ىمد  ىالوقوف عل -2

 :األسباب الموضوعية –ب  

ألحكنننننام القنننننانون الننننندولي  انتهاكنننننات الدولينننننة ومنننننا صننننناحبها منننننن ت ينننننرات و  تزايننننند عننننندد النزاعنننننات  -1

 اإلنساني.

 وضنننننبابيتها. طبيعنننننة بعنننننض النزاعنننننات المسنننننلحة الواقعنننننة فننننني العديننننند منننننن الننننندول عننننندم وضنننننوح -2

 م.2011كما هو الحال في النزاع الدائر في سوريا منُذ مطلع عام 

 توضيح اآلليات العملية التي تتبعها األمم المتحدة في حل النزاعات المسلحة. -3
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 . دراسة : إشكالية ال ثانياا 

القننننننانون  تنحصننننننر إشننننننكالية البحننننننث فنننننني توضننننننيح مفهننننننوم النزاعننننننات المسننننننلحة وفقننننننًا لمننننننا ننننننن  عليننننننه       

تتبننننع آليننننات األمننننم المتحنننندة فنننني حننننل  بيننننان طبيعننننة النننننزاع المسننننلح فنننني سننننوريا، ثننننم   و ،  النننندولي وأراء الفقهنننناء 

،  فاعلينننننة هنننننذه اآللينننننات فننننني الوصنننننول إلنننننى نتنننننائ  إيجابينننننة لفنننننض الننننننزاع السنننننوري   ى ومننننند   األزمنننننة السنننننورية، 

القنننندر المناسننننب    ى ن علننننلحننننل األزمننننة السننننورية   أم إنهننننا لننننم تكنننن  اعلننننة فهننننل كانننننت هننننذه اآلليننننات كا يننننة وف 

    والمطلوب إلنهاء النزاع السوري . 

 أهداف الدراسة.   : ثالثاا 

، وبينننننان الطبيعنننننة القانونينننننة للننننننزاع  والفقنننننه   الننننندولي   الننننننزاع المسنننننلح فننننني إطنننننار القنننننانون   التعرينننننف بمفهنننننوم  -1

 .   في الجمهورية العربية السورية 

المتحننننندة فننننني سنننننبيل إنهننننناء األزمنننننة    األمنننننم اآللينننننات واإلجنننننراءات الدولينننننة التننننني اتخنننننذتها    ى التركينننننز علننننن -2

 السورية. 

  ى ومنننننند   ، األمننننننم المتحنننننندة بشننننننأن حننننننل األزمننننننة السننننننورية   أة القننننننرارات الدوليننننننة الصننننننادرة مننننننن هينننننندراسننننننة   -3

 فاعليتها في تحقيق نتائ  إيجابية لفض النزاع في الجمهورية العربية السورية.  

 . دراسة ال صعوبات    : رابعاا 

ننننننت   ينننننة التاريخينننننة، األمنننننر النننننذي  تكمنننننن صنننننعوبات البحنننننث فننننني أن الموضنننننوع حنننننديث منننننن الناح 

وكنننننذلك منننننا صننننناحب المشنننننهد الليبننننني  ،  قلنننننة المراجنننننع والمصنننننادر التننننني تناولنننننت مثنننننل هنننننذه المواضنننننيع   عننننننه 

طننننننرابل     مننننننن صننننننراع فنننننني الفتننننننرة األخيننننننرة أثننننننر سننننننلبًا فنننننني البحننننننث عننننننن المراجننننننع فنننننني أهننننننم المنننننندن مثننننننل 

وذلننننك بسننننبب مننننا    ؛ مننننن صننننعوبة التنقننننل بننننين النننندول للبحننننث عننننن المعلومننننة   واجهتننننه وبن ننننازي، وكننننذلك مننننا  
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عنننننن    ًا فننننني البحنننننث لنننننن أدخنننننر جهننننند  ومنننننع ذلنننننك  ،  حننننندم منننننن ماسننننني فننننني العنننننالم أهمهنننننا جائحنننننة كوروننننننا 

 .  العلمي  المعلومة للوصول إلى تحقيق األهداف المقصودة من البحث 

 الدراسات السابقة.  :اا خامس

الحظنننننُت قلنننننة المراجنننننع والمصنننننادر المختصنننننة    ، خنننننالل قراءتننننني األولينننننة حنننننول الموضنننننوع منننننن  

تتعلننننننننق بالمفننننننننناهيم    فهننننننننني ال تعننننننننال  إال جزئيننننننننة بسننننننننيطة   بالموضننننننننوع محننننننننل الدراسننننننننة، و ن وجنننننننندت  

 :   ومن أهم تلك الدراسات السابقة هي   ، صعوبة الحصول عليها   فضاًل عن  والمبادئ العامة 

 أطروحنننننننة -التمييننننننز بنننننننين النزاعنننننننات المسنننننننلحة الدوليننننننة وال ينننننننر الدولينننننننة –بننننننن ايسنننننننى زايننننننند  - 1

هننننننذه الدراسننننننة  ىم،المالحنننننن  علنننننن2016/2017سنننننننة  – ةجامعننننننة محمنننننند خيضننننننر بسننننننكر  –دكتننننننوراه 

، ولننننم يتننننناول غيننننر الدوليننننة فقننننطسننننلحة الدوليننننة و أن الباحننننث قننننام بدراسننننة التمييننننز بننننين النزاعننننات الم

 يمننننا يتعلننننق  السننننيماالكيفيننننة التنننني يننننتم بهننننا فننننض النننننزاع المسننننلح فنننني ضننننوء القننننانون النننندولي العننننام 

 باألزمة السورية.

 –رسننننننالة ماجسننننننتير –وليالقننننننانون النننننند  حننننننل النزاعننننننات الدوليننننننة فنننننني ضننننننوء –مختننننننار بسننننننكاك -2 

 م.2011/2012جامعة وهران سنة  –كلية الحقوق والعلوم السياسية 

فنننننني هننننننذه الدراسننننننة نجنننننند أن الباحننننننث تننننننناول موضننننننوع حننننننل النزاعننننننات الدوليننننننة فنننننني ضننننننوء القننننننانون 

 .د أبعاد دراسة الموضوع بنزاع معينالدولي بشكل عام دون تقي

رسننننننالة  –حة بطننننننرق السننننننلميةات المسننننننلدور األمننننننم المتحنننننندة فنننننني فننننننض النزاعنننننن –هنننننناجر بشننننننير -3

 جامعة الزاوية. –ماجستير

 الطرائقتحننننندة فننننني فنننننض النزاعنننننات المسنننننلحة بنننننكنننننذلك هنننننذه الدراسنننننة قامنننننت بتحديننننند دور األمنننننم الم

، لمسننننننلحةفنننننني فننننننض النزاعننننننات ا رائننننننقفاعليننننننة هننننننذه الط ىولننننننم تقننننننم ب يضنننننناح منننننند ، السننننننلمية فقننننننط

 .باستخدام القوةالتدخل في الشؤون الداخلية للدول  و 
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اآلليننننات المبذولننننة مننننن األمننننم  اعليننننةالضننننوء علنننني ف ىدراسننننات السننننابقة فنننني مجملهننننا لننننم تلقننننولعننننل ال

باإلضنننننافة  ،فننننني دراسنننننتي أعرضنننننه، وهنننننذا منننننا سنننننوف ة لحنننننل األزمنننننات والنزاعنننننات المسنننننلحةالمتحننننند 

، وهننننننذا األمننننننر لننننننم تتعننننننر  لننننننه أي مننننننن الدراسننننننات لسننننننوريةاألزمننننننة ا ىإلننننننى التطبيننننننق العملنننننني علنننننن

 ابقة.الس

 منهج الدراسة.  :اا دسسا

كوننننننننه يهننننننندف إلنننننننى  ،تبننننننناع مجموعنننننننة منننننننن المنننننننناه اهنننننننذا الننننننننوع منننننننن الدراسنننننننات يسنننننننتلزم 

 الســـــتق ا يالمـــــنهج  ىوبننننناء عليننننه سننننأعتمد فنننني دراسننننتي علنننن ،انننننب الموضننننوعاإللمننننام بجميننننع جو 

مننننا كتننننب مننننن خننننالل  ،الجوانننننب العامننننة للنزاعننننات المسننننلحةتحدينننند  ىعلنننن أعملحيننننث سنننن الوصـــــفي

ة الننننننزاع المسنننننلح القنننننائم فننننني وبينننننان طبيعننننن ،هوالفقننننن الننننندولي فهنننننا فننننني القنننننانون يمنننننن حينننننث تعر  عنهنننننا

، والقننننرارات النصننننوص القانونيننننة الدوليننننة بتحليننننل سننننأقومحيننننث  ،المــــنهج التحل لــــي، وكننننذلك سننننوريا

األمننننم المتحنننندة بخصننننوص النننننزاع المسننننلح النننندائر فنننني سننننوريا منننننًذ مطلننننع عننننام  أةالصننننادرة عننننن هينننن

 م.2011

 خطة البحث.    :ثامناا 

 :وفقًا للخطة التاليةبدراسة هذا الموضوع  أقومس

 نزاع في سوريا.لل ةالقانونيوالطبيعة ماهية النزاعات المسلحة   :الفصل األول

 وخصائصها. مسلحة مفهوم النزاعات ال :المبحث األول

 تعريف النزعات المسلحة. :المطلب األول

 خصائ  ومبادئ النزاعات المسلحة. :المطلب الثاني
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 للنزاع في سوريا.   ة القانوني  والطبيعة   النزاعات المسلحة أسباب    : المبحث الثاني 

 المتشابهات.أسباب النزاعات المسلحة وتمييزها عن غيرها من  :المطلب األول

 م.2011التكييف القانوني للنزاع الدائر في سوريا منذ عام  :المطلب الثاني

 . في سوريا فض النزاع المسلحدور منظمة األمم المتحدة في  :الفصل الثاني

 .ة العامة لتسوية النزاع في سورياالجمعيجهود  :المبحث األول

 .الجمعية العامة في حف  السلم واألمن الدوليين دور :األولالمطلب 

 .الجمعية العامة بشأن حالة النزاع في سوريا قرارات  :الثانيالمطلب 

 .في سوريا مجل  األمن في فض النزاعدور  :المبحث الثاني

 .مجل  األمن في فض النزاع المسلح وفقًا لميثاق األمم المتحدة سلطة :األولالمطلب 

 .لنزاع المسلح في سوريامجل  األمن الصادرة بخصوص ا قرارات  :الثانيالمطلب 
 


