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 الشكر والتقدير
 

لش اس  أتقدم بأمسى آيات  لشكا و للشفوناتا للشيقاديو ش اس ها   اتاح ه ا اتع اا،ل لشف اس             

  للعمفتيل   لأاتن ي بفاتييه لشدولب    لكتالأنتر يل  بس لشفال   ح  لهوجهخري نتصه  كتا 

يل خري هفني بفد لعموىل جال لعال ه امتتم ا،ل لشف س   للخا  بتشا،كو أ ايتال لشلتااس لشادكيور      

 أاتنهات لاس عاتيياه   بتإلشاول  لعمبتشاو ع اى ر اتشو   ل اد       تلضس هك ورلً للش،لنزلر لشفاب ي   

اىل نويا  لشواول،   للشكا و لعموصاو  اىل       كس هو لكتنت توجيهتته يل نربلس لبوص   توشدني ه

ع ااى هاات  اايبدلنه هاا  ل ىلااات  ع ااى ر ااتشو للشااو  اايهح ه       أعضااتجل ةااا  لعمات كاا    

   لجزلاح لهلل ع ي كس خري . حتسني ا،ل لشف س
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 ملخص
مع تزايد دور األمم المتحدد  يدح حمةيدم ومادع ااتحدةق حإلدوا ا اادةالع والد    م  د  
األمال بدور أاةاح يح هذا ال ةابع يإاه تولدت الرغبم يح دراام هذا المولو ع بحدف معريم 

ةية حإلوا ا اادةالع مدع ذكدر بعد  المشك ت الإلةاوايم التح يثيرهة تدخل م    األمال يح قل
 الحةالت التح تدخل ييحة م    األمال.

تدددم ااتمدددةد المددداحا الويددد ح التح ي دددحع لتح يدددل ميثدددةا األمدددم المتحدددد ع وقدددرارات م  ددد  
 األمالع والتح شك ت ييمة بعد األدوات الرئيايم ل دراام.

راادددمع أمدددة تدددم تإلاددديم الدراادددم فلددد  خمادددم ييدددول  تادددةول ال يدددل األول مإلدمدددم اةمدددم ل د
ال يددل الثددةاح يةاددتعر  وجددةئف م  دد  األمددال الدددولح يددح ح ددج الادد م واألمددال الدددولحع ويددح 
ال يل الثةلث تاةولاة مبدأ اددم التددخل وقلدةية حإلدوا ا اادةالع ويدح ال يدل الرابدع تدم ماةقشدم 
يور تدخل م    األمال الدولح يح قلةية حإلوا ا ااةالع ويدح ال يدل الخدةم  واألخيدر تدم 

 خةتمم الدراامع واتةئ حةع وتوييةتحة.ييةغم 
وتوي ت الدراام فل  أال تددخل م  د  األمدال يدح قلدةية حإلدوا ا اادةالع لدم يكدال الحدل 

 األمثل لماع ااتحةق حإلوا ا ااةال.
وأويددت الدرااددم أال يحددت ج م  دد  األمددال لا ادده بةلادد  ةت المماوحددم لدده يددح الميثدددةاع 

 ألي  حم أخرى.  وممةراتحة با اهع وادم ت وي  هذه الي حيةت

 .م    األمال الدولح ع قلةية حإلوا ا ااةالع ميثةا األمم المتحد  الكلمات المفتاحية:
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Abstract 
Everyone agrees on the fact that Security Council specialty is to 

maintain in international peace and security, but when it comes to the 

jurisdiction of the Council's consideration of human rights issues, the 

opinions vary, between supporters and opposed. My desire was generated 

to study this subject, in order to know the legal issues posed by Security 

Council intervention on human rights and some of its related issues. 

That required the researcher to rely on the descriptive and analytical 

approach that enabled me to analyze the United Nations Charter and 

Security Council resolutions, which later formed the main tools for the 

study. 

The study is divided into five chapters: the first dealt with a general 

introduction of the study, in Chapter II the researcher mentioned the UN 

Security Council functions in maintaining international peace and security, 

while the third chapter dealt with the non-intervention principle and human 

rights issues, I discussed in the fourth chapter examples of Security Council 

international intervention in human rights issues, and finally in the fifth 

chapter contained the conclusion of the study, the results and the 

recommendations. 

Among the most important findings of the study, I found out that the 

Security Council intervention in human rights issues; was not the perfect 

solution to prevent human rights violations. 

The study recommended that the Security Council reserved the 

powers granted to it in its Charter that is practiced by himself, and not to 

delegate these powers to any other party. 

Keyword: UN Security Council Interference , Human Rights Issues , nited 

Nations Charter 
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 الفصل األول
 مقدمة عامة للدراسة

 :تمهيد

الممةراددم العم يددم  كشدد تع حيددث بشددكل خ يددرخدد ل الإلددرال المايددرم حإلددوا ا ااددةال  ااتحكددت

مة زالت و  عحإلوا ا ااةال وحريةته األاةايممال كبير   ةئ م  ااتحةق االأثاةء الحرب العةلميم الثةايم 

 .فل  وقتاة الحةلرمحل ااتحةق هذه الحإلوا 

تاجيم دولح يلمال حمةيم  احو تشكيل م الثةايمالحرب العةلمي أثاةء ومال هاة تو حت األاجةر

جحدددرت حتددد   أوزارهدددةولدددعت الحدددرب  الفع ومدددة ب البشدددريم ويددد ت الحدددروبي ادددو  عا اادددةالحإلدددوا 

وخةيم بعد  عالإلةدمم وي ت الحروب األ يةلا   اةتإلحة ت ايب  المتحد  التح أخذت األممماجمم 

شددعوب األمددم  احددال" الميثددةا ديبة ددميددح  تأكيدددهوهددذا مددة  ددةءت ا دد   عيددح ذلددق األمددميشددل ايددبم 

 ل  يل واحد التح يح خ الحربأال ااإلذ األ يةل المإلب م مال وي ت   ا   أا ااة ألياةوقد  عالمتحد 

  بدددت ا ددد  ا اادددةايم مدددرتيال أحزاادددةص يع دددز ااحدددة الويدددفع وأال اقكدددد مدددال  ديدددد فيمةاادددة بدددةلحإلوا 

حإلددوا  مددالوبمددة ل ر ددةل والااددةء واألمددم كبيرهددة ويدد يرهة  عوبكرامددم ال ددرد وقدددره علإلااددةال األاةادديم

 .(1)"متاةويم

ح ددج   أهمحدةمددال  والتددح تعدد   عالرئياديم أهدايددهتحإليدا  فلدد ومادذ ذلدق الحدديال شدر  هددذا التاجديم 

لتحإليدا  ؛التةبعدم لحدة األ حدز اددد مدال  بإاشدةء ع وقةمدتوحمةيم حإلدوا ا اادةال عالدولح واألمال الا م

 األمدال الددولحم و  الادوالذي ُيعا  بشكل رئي  بح دج  عم    األمال هةبرز وكةال مال أع األهدافهذه 
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مدال ا  دراءات المخت  دم  تخةذ م مواموذلق بةع يال الدول األالةء بةل را الا ميموحل الازااةت ب

 .ل الاةبع مال ميثةا األمم المتحد ال ي ومال بياحة التدابير الم زمم التح اص ا يحةع والمتاوام

الإللدددةية المتع إلدددم يدددح  ةلتددددخلب قدددد قدددةم م  ددد  األمدددال الددددولح مدددع احةيدددةت الإلدددرال المايدددرمعو 

ثبت يح  قدو ع الدولح األمالم و  الايح  ة خ لبوخةيم ت ق التح لحة تأثير والح  عا ااةالحإلوا ب

 ا اادددةالادددال ااتحدددةق حإلدددوا  ةص يكدددوال اةت ددد الددددولح األمدددالةلاددد م و ب ا خددد ل أال  كثيدددر مدددال الحدددةالت 

 األمدددالةلاددد م و بتدددقدي فلددد  ا خدد ل اشدددوء الازااددةت الماددد حم التددح واددببةص يدددح  عاألاةاددديموالحريددةت 

ا دد  بيةاحددة يددح  ادداأتحالتددح ه الحددةالت ل تدددخل يددح مثددل هددذ األمددالالددذي ديددع م  دد   األمددر عالدددولح

 .الدراام هذه

وهددددل  عيددددح قلددددةية حإلددددوا ا ااددددةال األمدددالم  دددد   ومدددال خدددد ل الدرااددددم ادددداتعرف ا دددد  دور

ال يددل  أالخةيددم ؟ ومبدددأ ادديةد  الدددولالتدددخل يددح الشددقوال الداخ يددم ل دولددم يتعددةر  مددع مبدددأ ادددم 

حدددا تإلددددير  وأا دددةهع لم  ددد د  ادددص يدددراحم ا ددد  اختيةيدددةت االادددةبع مدددال ميثدددةا األمدددم المتحددد

 واألمالم  كةات تشكل خرقةص أو تحديداص ل ا فذاة مع وتإلرير ييوقف وتكييف الإللةية المعرولم ا يهالم

ت اليدةدر  اأال الإلدرار  ادالع اةهيدق بخيويحةالتح يراهة ماةابم  وا  راءاتالتدابير  الدولحع واتخةذ

 ا لزام.بي م معجمحة تتمتع  يح ف ةر ال يل الاةبع  الدولح األمالاال م    
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 :مشكلة الدراسة
 ال يل الاةبع مال ميثةا األمم المتحد  كةال والحةص ويريحةص يح رام اختيةيةت الم    وتحديد فال  

  ر يددراحم فلدد  اختيددةص الم  دد  يشدد ولددمع األمددال الدددولحالادد م و حددة بةتخددةذ ا  ددراءات التددح تك ددل ح ددج  بيعت

 .الدراام فشكةليمز ومال هاة تبر  عا ااةاليح قلةية حإلوا 

  :أهداف الدراسة
يدح قلدةية الددولح  تددخل م  د  األمدالالتعرف ا   المشك ت الإلةاوايم التح يثيرهة تاع  الدراام فل  

 .عريم أا وب تدخ ه يح هذه الإللةيةع ومدخل ييحة الم   حةالت التح ت  وال عحإلوا ا ااةال

 :الدراسة أهمية
والددور  عفل  محةم م    األمال يح م ةل حمةيم  حإلدوا ا اادةالأاحة تتعر  يح  تكمال أهميم الدراام

ذا مدة كدةال هدذا التددخلةيدم المر دو  مادهال  حإلدا هدذا التددخل فذاع وييمة الذي يإلوم به يح هذا الم ةل الحدل  ع وا 

 .مثل لوقف ااتحةكةت حإلوا ا ااةالالماةاب واأل

 أسئلة الدراسة:
   وأهمحة اآلتح ع م م مال األائ م ا  ةبم االدرااتاة تاع  فل   ال  باةءص ا   مة تإلدم يإ

 ؟ الإللةية المتع إلم بحإلوا ا ااةال يح الدولح م    األمال مة أاة  تدخل  -1

 ؟حإلوا ا ااةالبيور تدخل م    األمال الدولح يح الإللةية المتع إلم  مة -2

 ؟حةالتدخل يي الدولح ية التح ابا لم    األمالمة أمث م الإللة -3

 :حدود الدراسة
مادددذ أوائدددل اددداوات التادددعيايةت مدددال الإلدددرال المايدددرم فلددد  وقتادددة تبددددأ هدددذه الدراادددم  :الزمانيـــةحـــدود ال -

حدرب الخ ديا  يدح م دةل حإلدوا ا اادةال يدحكةات أول حةلدم تددخل يع دح لم  د  األمدال الددولح  يإلد عالحةلر

حوريددم يددح ادديةا والتددح ااتبددرت اإل ددم تحددول م (2001اددبتمبر أي ول/ (11أحددداث    ددةءتومددال ثددم  عالثةايددم

 .ذا الم ةلوزيةد  يةا يم دور م    األمال الدولح يح ه عالدية  اال حإلوا ا ااةال
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الددولح  كوال م    األمدال وذلق اجراص ل بيعم ؛و د حدود مكةايم معيام ل دراامال ت :الحدود المكانية -

ا يددده لدددم يكدددال تدخ ددده و  عوااشدددير فلددد  اددددد كبيدددر ماحدددة ييمدددة يدددرتب  بموالددديع الدراادددم عدول اديدددد تددددخل يدددح 

ال اإلدف ا د  حيدر الحددود المكةايدم ولدذلق لد عياتديال يإلد  لاحيدر دراادتاة بحدةدولتديال مع   أومحيوراص يح دولم 

امددة يمكددال تحديدددهة بددةلم تمع الدددولح عبمكددةال معدديال ومحدددد بذاتددهل درااددم  التددح كددةال لم  دد   و ميددع الدددول عوا 

 .حإلوا ا ااةال المثةر  ييحة قلةيةتدخل يح الماةزاةت المتع إلم يح  الدولح األمال

 محددات الدراسة:

م  دد  التددح تبدديال محددةم واختيةيددةت ال يددل الاددةبع مددال ميثددةا األمددم المتحددد  حدددد الدرااددم بأحكددةم تت

وب ميدع قواادد الإلدةاوال  عاألمدال الددولحالاد م و ح دج وتدابيره يدح م دةل  عبأامةل الم   المتع إلم األمال الدولح 

 حة يح الازااةت الاةشئم اال خروقةت حإلوا ا ااةال.ةتوت بيإل عا المولو الدولح العةم المتع إلم بحذ

 :مصطلحات الدراسة
ع وم  ددد  جمددم األمددم المتحددد وهددح ما عميددد  حةت أاةادديم بأربعددميمكددال تحديددد ميدد  حةت الدرااددم 

لددو  تبة حددة الوثيددا بمو وذلددق الر  عع وال يددل الاددةبع مددال ميثددةا األمددم المتحددد وحإلددوا ا ااددةال عاألمددال الدددولح

 .قد يييب الإلةرئ ل وه ُم األول  لكشف ال مو  الذيو  الدراام 

   :منظمة األمم المتحدة -
اختيددددةص وذات  عماجمددددم دوليددددم ذات تو دددده اددددةلمح( بأاحددددة "100-89ع ص1892 يحددددة مرشددددحم ار  

التدح  واأل حدز  الدوليدم المخت  دمع وتتكوال مال المقاادةت ييحة األالةءلتإلةء الدول مركز ال وتعد   عايةاح اةم

تاددع  فلدد  ولددع تاجدديم هيك ددح ل م تمددع الدددولح يددح كددل م ددةل مددال م ددةالت الع قددةت الدوليددم التددح تت  ددب 

امدةءع م واألمدال الددولح ح دج الادوتادع  فلد   عتعةواةص دائمدةص بديال الددول ع وتحإليدا بديال الددول الوديدمالع قدةت  وا 

 .(1)تاايا أامةل الدول األالةءو التعةوال الدولح 

                                                 

 .  111- 41المنظمات الدولية النظرية العامة. د.ط، دمشق، جامعة دمشق، ص (.1416)،مرشحة ، محمود – 1
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تشددددددريال  (22 بتددددددةري   فاشددددددةئحةتددددددم اجمددددددم دوليددددددم م"  ( بأاحددددددة33-33ع ص1882  ديالعبيدددددديحددددددة ار  و 

ع أاشددئت بديال دول مخت  ددم مدال حيددث ( دولدم31بعددد التوقيدع ا دد  ميثةقحدة مددال قبدل   (1823 ادةم /أكتدوبر أول

قة عواألمدالتو يدد الاد م  فلد ع وتحددف حة االقتيدةديموميدةلح واال تمةايدم وا يديولو يدم مالايةايُاجمحة   مدموا 

 .(1)"وماع قيةم حرب اةلميم  ديد  عالمخت  م األاجممالتعةوال الدولح الذي ي تر  مبدأ التعةيش الا مح بيال 

  :مجلس األمن الدولي -
المتحدد  المادقول ادال  لألممال حةز التا يذي الرئي  "  (  بأاه33ع ص2012 ع وآخروال يرحةتحيه ار  

 أوبةلاد م  فخد المال الميثةا خول بتحديد الحدةالت التدح تشدكل  (22 ويا المةد  و  عالدولح واألمالح ج الا م 

وم و  بتإلديم التوييةت وتحديد التدابير التح ياب ح اتخةذهة  عمة يعد ام ص مال أامةل العدواال أو عتحديداص له

 .(2)"أو ااتعةدتحمة م واألمال الدولحأل ل المحةيجم ا   الا 

الرئياددح يددح األمدم المتحددد  الددذي احدد فليدده الميثددةا يددح ال حدةز "  ( بأادده98ع ص2002يده ا ددواال  وار  

يلدد  ع بوا بةتدده التددح ت رلددحة  واادددمة عالدددولح واألمددالةلماددقوليم الرئيادديم ل ح ددةج ا دد  الادد م ب (22المددةد   

 .(3)"األمم المتحد  أالةءيةبم اال ةلايعمل ب فامةهذه الماقوليم  ا يه

الرئياددديم  ادددال تحإليدددا األهدددداف األول ز المادددقولال حدددة"  بأاددده( 293ع ص2010يددده أبدددو الع دددة  وار  
 .(4)"م ا   الا م واألمال الدولححةيجوقد أاي  به هدف الم علماجمم األمم المتحد 

 :حقوق اإلنسان -
الحة ةت والم ةلب األاةايم الوا دب توييرهدة لإلاادةال "  بأاحة( 8ع ص2012يحة ا واال والموا   ار   

 .(5)"ا ااةاح وو وده اآلدميمامته ر ب يم ييةام ك
                                                 

 .00-01قانون المنظمات الدولية. د.ط، بغداد، مطبعة العاني، ص (.1446) ،العبيدي، صالح مهدي – 1
 ية دراسة في أجهزة    آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياته األساس (.6116) ،فرحاتي، عمر الحفصي )وآخرون( – 2

جراءاتها. ط        .11ص، ، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع1الحماية العالمية واإلقليمية وا 
 .17،عمان، دارالثقافة للنشر،ص1(.الوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الثالث حقوق اإلنسان.ط6119)،علوان، عبدالكريم – 3
 .611، عمان، إثراء للنشر والتوزيع، ص1(. المنظمات الدولية. ط6111) ،أبو العطا، رياض صالح – 9
   1، ط1ج (.القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة.6119) ،علوان، محمد يوسف والموسى، محمد خليل – 5

 .        4ص ،عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع     
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م موام االحتية دةت أو الم ةلدب التدح ي دزم توايرهدة بةلاادبم "  ( بأاحة33ع ص2003يحة الرشيدي  وار  

ع أو الاتبدةرات ال دا  ع دوال أي تمييز بياحم يح هذا الخيوص ادواءموم األشخةصع ويح أي م تمعفل  ا

 .(1)"ي ااتبةر آخرع أو ألأليل الو احع أو اال والع أو العإليد  الايةايم ع أوالاو 

   :الفصل السابع -
يتخددذهة م  دد   أال التددح ي ددب ا  ددراءاتوالددذي يحدددد  عالمتحددد  األمددمهددو ال يددل الاددةبع مددال ميثددةا 

 .(2)امل العدواالوقو  امل مال أ أوبه  ا خ ل أويح حةالت تحديد الا م  األمال

 :النظري اإلطار
ة حإلوا ا ااةال  بإلدةص ل  يدل الادةبع مدال ميثدةا دور م    األمال الدولح يح قلةيتتاةول هذه الدراام 

فليده ل تددخل يدح الدذي يادتاد  واألادة تعريدف بشدكل ادةم بم  د  األمدال فلد  الييحدة وادات را ع المتحدد  األمم

قوال ادددم التددددخل يدددح الشددد ومبددددأ عاددديةد  الددددول مبدددأمدددع  هدددذا التددددخل وهدددل يتعددةر ع حإلدددوا ا اادددةالقلددةية 

يدور المتحدد ع كمدة اداعةلا  األمدمال إلر  الاةبعم مدال المدةد  الثةايدم مدال ميثدةا  الداخ يم ل دولم كمة ايت ا يه

 ا ااةال.يح قلةية حإلوا  األمالتدخل م    

وأهميتحدددة  عوالحددددف ماحدددة عمشدددك م الدراادددم ل دراادددم وتتلدددمالال يدددل األول ا ددد  مإلدمدددم اةمدددم  يشدددتمل 

والدراادددةت  عوالتعريدددف بدددأهم الميددد  حةت عحةومحدددددات عوالمكةايدددم مةايدددمالز وحددددودهة  عواألادددئ م المتع إلدددم بحدددة

 وأدواتحة. عوماح يم الدراام عالاجري وا  ةر عالاةبإلم

ادديمة ييمددة يتع ددا  وال عيددح الواقددع وممةراددتحةاختيةيددةت م  دد  األمددال اتاةول ادد عويددح ال يددل الثددةاح

 بإللةية حإلوا ا ااةال.

                                                 

 .01، ص، مكتبة الشروق الدوليةالقاهرة، 1مقارنة في النظرية والتطبيق. طسان دراسة حقوق اإلن .(6110) ،الرشيدي، حمد – 1
 .67، ص، نيويورك، منشورات األمم المتحدة1أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان. م (.1441األمم المتحدة، ) – 2
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األمال بةلتدخل مدال خد ل الحدديث ادال م     ياتاد فليهاتاةول األاة  الذي ا عال يل الثةلثيح  أمة

يخدر  مدال ا دةا ذلدق ع وييمدة فذا كدةال التددخل يدح قلدةية حإلدوا ا اادةال والا  ةال الو اح ل دولمبدأ الايةد  

مادع التددخل يدح التدح تميثدةا األمدم المتحدد    مع اص ال إلدر  الادةبعم مدال المدةد  الثةايدم مدال وال يتعةر  عالمبدأ

 .ةء يح األمم المتحد الشقوال الداخ يم ل دول األال

ااتاةول يور تددخل م  د  األمدال الددولح يدح قلدةية حإلدوا ا اادةال مدال  عال يل الرابع واألخيريح و 

والتددخ ت العادكريم ال مةايدم ذات  عوهح الحدا يدح تإلريدر الميدير علت را فل  أربع مال هذه اليورخ ل ا

اشةء المحةكم ال اةئيم الدوليم الخةيم  عال ةبع ا ااةاح  وير  ال زاءات.وا 

والتويديةت  عالاتةئا التح تويد ت لحدة الدراادمو  عايتلمال خةتمم الدراام عأمة ال يل الخةم  واألخير

 .ة ماةابمالتح اراه

 :الدراسات السابقة
ال هددذا و البددةحثكيددف تاددةول و  عمددال الدرااددةت التددح تددرتب  بأاددئ م الدرااددم اص اددددوادداتاةول يددح هددذا اليدددد 

  وذلق الاحو التةلح عبه وأويوا فليهومة خ يوا  عال ةاب

  الحمةيددم الدوليددم لحإلددوا ا ااددةال يددح ف ددةر ماجمددم األمددم المتحددد  2000 أبددو الويددة )

ح وا اد ال العدةلم عع حيث ت را ييحدة فلد  ميثدةا األمدم المتحدد (1)الدوليم المتخييم توالوكةال

 حددديث لبعدددهة ااتإلددل و  عد ثددم تاددةول أ حددز  ماجمددم األمددم المتحدد علحإلددوا ا ااددةال والشددرام الدوليددم

 عواال  بيعم االلتزام المترتدب بمو دب ت دق الحإلدوا عاال الحإلوا المحميم يح اجةم األمم المتحد 

 .ا ا ااةال يح اجةم األمم المتحد وت را فل  واةئل ك ةلم احترام حإلو 

                                                 

  1ر منظمــة األمــم المتحــدة والوكــاالت الدوليــة المتخصصــة. طالحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فـي إطــا. (6111، )أبـو الوفــا، أحمــد -1
 .القاهرة، دار النهضة العربية
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بعدددهة تاددةول الوا بددةت يددح ف ددةر األمددم المتحددد  لحمةيددم حإلددوا ا ااددةال الواقعددم ا دد  ال ددرد 

مثددل  عكمددة تاددةول اجددةم حمةيددم حإلددوا ا ااددةال يددح ا ددةا الوكددةالت الدوليددم المتخييددم عوالدولددم

ادددال اجدددةم الرقةبدددم ا ددد   وتحددددث عوماجمدددم اليدددحم العةلميدددم وغيرهدددة عماجمدددم األغذيدددم والزراادددم

 .االت ةقيةت

ممدة قدد  عيح قلةية حإلوا ا ااةال الدولح واتإلتير درااتاة ا   بحث دور م    األمال

 .ةئا أدا وي عل ماحة أكثر تخييةص فل  ات يوي اة

   ع وهح مإلدمم لايل در م (1)( ااتخدام الإلو  بت وي  مال م    األمال2008أبو ربيع

ع  ددةء ال يددل األول تمحيددديةص ( يدد حم113مددال ث ثددم ييددول بواقددع   ع تكواددت الدرااددمالمة اددتير

مدال  الددولح مدال م  د  األمدال م الإلةاوايدم الادتخدام الإلدو  بت دوي ث ييه اال ال بيعدتحد عل دراام

ييددف الوقددةئع وكي يددم تك عاألمددال الدددولحالادد م و حيددث  بيعددم ادد  ةت الم  دد  وادد  ته يددح ح ددج 

وأاددوا  التدددابير التددح يم ددق الم  دد  اتخةذهددة وأاددبةب ل ددوء الم  دد  المعرولددم ا دد  الم  دد ع 

 عمداح الت دوي لت وي  يد حيةته المتع إلدم بةادتخدام الإلدو  وا ةقده وشدرو ه وال حدم التدح تم دق 

 .وكذلق ا  م الم    بماح الت وي 

مت رقةص ييده  عاال ت وي  الدول األالةء بةاتخدام الإلو تحدث يإلد  الثةاحال يل يح أمة  

 عوا  ددةر الإلددةاواح لت ددوي  الدددول بةاددتخدام الإلددو  عفلدد  تا يددذ الت ددوي  مددال قبددل الدددول األالددةء

والمادقوليم الدوليدم  ع  د  المتع إلدم بةادتخدام الإلدو ومددى فلزاميدم قدرارات الم عواألاة  الإلةاواح له

 .قوليم الماجمةت ا ق يميم اال ذلقماو  عاال ااتخدام الإلو  بمو ب الت وي 

                                                 

(. استخدام القوة بتفويض من مجلس األمن. رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، عمـان، جامعـة 6117)أبو ربيع، مصطفى عبدالعزيز،  -1
 أل البيت.
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وا  ددةر الإلددةاواح  عتاددةول ت ددوي  الماجمددةت ا ق يميددم بةاددتخدام الإلددو ي الثةلددثأمددة ال يددل 

التددح ت ددو  بةاددتخدام  ق يميددم الماجمددةت ا بدديال تمييددزوالالماجمددةت بةاددتخدام الإلددو  هددذه لت ددوي  

ح ج الا م واألمال العاكريم وا قم الماجمةت ا ق يميم بةألمم المتحد  يح م ةل  الإلو  واألح ف

 كواويو. حةلم وهح عومال ثم ت را فل  فحدى حةالت التدخل عالدولح

 ااتبددر بعدد  األحددداث الداخ يددم الدددولح الم  دد  األمدد أال   وهددحفلدد  اتي ددم البةحددث خ ددص 

 .الدولح واألمال  ا ملتحديداص  تشكل

اص أو  ددزء ادد  تهييحددة  الم  دد  التددح ي ددو  ختيةيددةتالمعريددم ا فلدد اددع  تاددتاة يأمددة درا

الإللدةية ذات اليد م وخةيدم ييمدة يتع دا يدح  عاادتخدام الإلدو  حةلدم ولي  يإل  يح عهغير ماحة فل  

 .بحإلوا ا ااةال

 ثدةا األمدم المتحدد  والت بيدا ( التددخل الددولح ا اادةاح يدح مي2009 ع  اا ( زاويعال

تادددةول ع ( يددد حم بواقدددع خمادددم ييدددول203م يدددح  الدراادددهدددذه ع  دددةءت (1)العم دددح دراادددم مإلةرادددم

يددددح الم تمعددددةت الإلديمددددم  وت ورهددددة ا دددد  الماددددتوى الدددددولح عال يددددل األول اشددددأ  حإلددددوا ا ااددددةال

ال حيدث م حومده يإلد تحدث ييه اال تحديد مةهيم التدخل الدولح م عع أمة ال يل الثةاحوالمعةير 

تاةول التدخل الددولح  عع ويح ال يل الثةلثةيم مال التدخل و بيعته الإلةاوايموت وره التةريخح وال 

  عمدددم المتحدددد  والماجمدددةت ا ق يميدددميدددح ميثدددةا األ لددددولح المعةيدددرا اادددةاح يدددح جدددل الإلدددةاوال ا

غدرا  ا اادةايم لأل غيدر مشدروام المشدروام و  حةالت التددخل الددولح عال يل الرابعوتاةول يح 

يدددح  وتادددةول عأليدددراد أو مددال أ دددل الديمإلرا يدددموذلدددق لحمةيدددم ا ؛الحدددربويدددح وقددت يددح وقدددت الاددد م 

 موايإلته. دوالأو ت بيإلةت التدخل الدولح ا ااةاح بموايإلم م    األمال  واألخيرال يل الخةم  

                                                 

 ، السودان، دار الجنان.1ي بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي. ط(. التدخل الدولي اإلنسان6111)العزاوي، أنس أكرم،  -1
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ر يعتبدد ألمددال يددح قلددةية حإلددوا ا ااددةال والددذيفلدد  أشددكةل تدددخل م  دد  ا تت ددرا درااددتاةو 

 .التدخل ا ااةاح أحد أشكةله

 الإليمدددم الإلةاوايدددم لإلدددرارات م  ددد  األمدددال يدددح م دددةل حمةيدددم 2009 ع  لمددد (زاوي العددد )

تحددث يدح ال يدل  عييول مع تتكوال مال أربع( ي حم383إلع الدراام يح  وتع (1)حإلوا ا ااةال

 .التةريخحوت ورهة  عهيم هذه الحإلوااألول اال ال بيعم الإلةاوايم لحإلوا ا ااةال مال حيث مة

الحمةيم الدوليم لحإلوا ا ااةال يدح ف دةر ماجمدم األمدم المتحدد    عتاةول يح ال يل الثةاحو 

 وتحدث ييه اال مةهيم الحمةيم الدوليم وت ورهة وا  ةرهدة الإلدةاواح عوالوكةالت الدوليم المتخييم

مل ماجمم األمدم لدوليم لعوالايةاح ودور ماجمم األمم المتحد  يح هذا ال ةاب وآليةت الإلةاوايم ا

 .المتحد 

 عا ااددةالالددولح يدح م ددةل حمةيدم حإلدوا  األمددال حدود م  د   عوتادةول يدح ال يدل الثةلددث

ح م ددةل ح ددج الادد م ع وادد  ته الإلمعيددم يدد دد  األمددال وادد  ته الوقةئيددموت ددرا ييدده فلدد  قددرارات م 

األمم المتحد  يح ع ثم ت را فل  المقتمرات واالت ةقيةت وال  ةال المابثإلم اال أ حز  واألمال الدولح

ءاتددده يدددح م دددةل حمةيدددم حإلدددوا وا  راالددددولح مبيادددةص قدددرارات م  ددد  األمدددال  عم دددةل حإلدددوا ا اادددةال

 .ا ااةال

ا د  اليدعيد الددولح مدى يةا يدم قدرارات م  د  األمدال  وتاةول يح ال يل الرابع واألخيرع

ع وروديادية إليدةوب أيريوت را ييه فلد  حةلدم اادتإل ل  اد عالعم ح يح م ةل حمةيم حإلوا ا ااةال

مدع  اادةال ع ثم تحدث اال المحةكم ال اةئيم الادةبإلم ودورهدة يدح حمةيدم حإلدوا اواةميبية ال اوبيم 

 .ا ييةع وروااداويوغع فل  محكمم اورمبرغع و وكيو ا شةر 

                                                 

بيـــروت،    ، 1فـــي مجـــال حمايـــة حقـــوق اإلنســـان. طمجلـــس األمـــن القيمـــة القانونيـــة لقـــرارات . (6111، )العـــزاوي، لمـــى عبـــدالباقي -1
 .منشورات الحلبي الحقوقية



11 

 

ولدي  ا د   ميدع  عوااركز يح درااتاة ا   دور م    األمال يح قلةية حإلدوا ا اادةال

   المتع إلم بحمةيم وتعزيز حإلوا ا ااةال.أ حز  ماجمم األمم المتحد

 تإلدع الدراادم يدح و  ع(1)يح حمةيدم الاد م الددولح م    األمال ودوره  (2012  م ذوب

 ذتحدث ييحة اال الا م الدولح ما عيي يال فل بةب كل ااإلام و  عمال بةبيالتكوال ع ت( ي حم320 

وجددروف  عالتاجدديم الدددولحولمحددم تةريخيددم اددال  عالمتحددد  األمددمميثددةا  فلدد   األمددمميثددةا ايددبم 

ت دددرا و  عالمتحدددد  األمدددمثدددم تحددددث ادددال الاددد م الددددولح يدددح ميثدددةا ع الاشدددأ  وأادددبةب يشدددل العيدددبم

المتحددد  يددح حمةيددم الادد م  األمدم أ حددز دور و  علحدةالت ااددتعمةل الإلددو  التددح شدراحة الإلددةاوال الدددولح

لدوليددم يددح حمةيددم العدددل اوكددذلق دور محكمددم  عيددح دوره الدددولح األمددال دد  وأر حيددم م  الدددولح 

كي يددم ييدده مبيادةص  عالدددولح واألمداليدح الح ددةج ا د  الادد م  األمددالوأيددرد ييد ص لدددور م  د   عالاد م

وتشدد يع  عاص ل  يددل الاددةد وكددذلق هددذا الدددور ااددتاةد عاتخددةذ الإلددرارات وحريتدده يددح تكييددف الولددع

تاةداص ل  يدل الادةبع     ااثم بيال دور الم  ااتمةد الواةئل الا ميم يح حل خ يةتحم الدول ا 

 .كمة وي حة الكةتب ا كراهمال خ ل تدابير 

ذكدر حدةلتيال ا د  مدع  عاألمداليتحددث ييده ادال المحدةم الإللدةئيم لم  د   عالبدةب الثدةاح أمة

خ ددراص  األقددلال ددرائم  مبياددةص  عع ثددم ت ددرا ل وجي ددم الوقةئيددم ل م  دد ادد يية ورواادددامحكمددم يوغ عذلددق

العديدد  فلد كمدة ت درا يدح هدذا ال ةادب  عزات واالاتحإلةقةت المخت  مثم تاةول االا ة عا   الا م

ث اددال بعدد  اليددعوبةت التددح وا حددت بعدددهة تحددد عمثددل كمبوديددة والكويددت وكوريددم عاألمث ددممددال 

 الددددولح األمدددالالمتحدددد  وا دددز م  ددد   األمدددمدراادددته بةلحدددديث ادددال ترا دددع دور  وأاحددد الم  ددد  

لإلةء عيماألمريكالتةمم ل واليةت المتحد   وتبعيته  .في حه وأيةااجر  ا   ماتإلبل الم     وا 

                                                 

 .بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، 1. طالسلم الدولي مجلس األمن ودورة في حماية. (6116، )مجذوب، محمد  -1
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ااتحةكحدة يدقثر  أالكيدف و  عا اادةاليح قلةية حإلوا  األمالدور م     تتاةول عدرااتاة أمة

 . ويعرلحمة ل خ ر واألمال الدولحم  ا بةص ا   الا

    تكواددت  ع(1)( دور م  دد  األمددال يددح تحإليددا الادد م واألمددال الدددولح2013محددح الددديال

بواقدع اتم ييول  فل والبةب الثةاح  عث ثم ييول فل  األولحيث قام البةب  عال بةبيالالدراام م

م  د  العيدبم  أخ دةءمدال الددولح  األمدالتحدث ييحة اال كي يم اات ةد  م  د  ع ( ي حم300 

أحكددةم ميثددةا  واددال يعةليددم عيددح حددل الماةزاددةت ادد ميةص الدددولح  األمددالحدددث اددال محمددم م  دد  ثددم ت

 .األمال الدولحالا م و يح ح ج  هاألمم المتحد ع ودور 

وقف ادد مال الدول وم عيإلد تاةول التحوالت يح ايةام م    األمال عأمة يح البةب الثةاح

مكةايةته المةديم والبشريم و ع و حول ذلق التحول  مدى تأثيره ا   األالةء م عول م    األمال وا 

 .األمال الدولحالا م و حإليا يح تلم يثبت يةا يم الدولح وخ ص فل  أال م    األمال  الدائميالع

وااركز يح درااتاة ا   ال وااب الإلةاوايم التح تحكم تددخ ت م  د  األمدال وخةيدم يدح 

ايةادديم تددقثر يددح امددل اوامددل  مقلددةية حإلددوا ا ااددةالع واالبتعددةد قدددر الماددت ة  اددال ريددد أيدد

 .األمال الدولح م   

 :منهجية الدراسة
مددال درااددم ميثددةا األمددم  ة ددح والددذي ادديمكااالويدد ح التح يااتمدددت درااددتاة ا دد  المدداحا 

وكددذلق ادديماحاة هددذا المدداحا الإلدددر  ا دد  تح يددل قددرارات  عالمتحددد  وخةيددم ال يددل الاددةبع مادده

 . ا ااةالتدخل يح قلةية حإلوا  أاةاحةوالتح ا    األمال الدولح م    

                                                 

 .، عمان، دار وائل للنشر1(. دور مجلس األمن في تحقيق السلم واألمن الدوليين. ط6110)محي الدين، جمال علي،  -1
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 : أدوات الدراسة
   الدراام بمة ي ح أدوات أهمتت خص 

 المتحد . األممميثةا  -

 .يح الإللةية التح تدخل بحة الم   الدولح  األمالقرارات م     -

 .لمتحد  ذات الع قم بحذا المولو ا لألمم األخرىالوثةئا  -
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 الفصل الثاني

  وظائف وسلطات مجلس األمن في مجال حفظ السلم واألمن الدولي 

واددد  ةت  وجدددةئف ا ددد ماددده  اددداتعرف يدددح المبحدددث األول عإلادددم هدددذا ال يدددل فلددد  مبحثددديالي

 بةل را الا ميمع ي  الازااةت الدوليم يحم    األمال الدولح المتع إلم بح ج الا م واألمال الدولح 

   .حةالت تحديد الا م وا خ ل به ووقو  العدواال ويح

األاددة  الإلددةاواح لادد  ةت م  دد  األمددال الدددولح يددح ا دد  ييدده  ادداتعرف عأمددة المبحددث الثددةاح

 العرف الدولح . يوص الميثةاع ويحيح ا م ةل حمةيم حإلوا ا ااةال

 المبحث األول:

 التعريف بوظائف وسلطات مجلس األمن المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولي 

تتمثل الوجي دم األاةاديم ل م  د  لكال و ع الدولح  تتعدد وجةئف م    األمالحاب الميثةا  

العمددل الدذي تإلددوم بدده اددريعةص رغبددم مددال األمددم المتحدد  يددح أال يكددوال و  ح ددج الادد م واألمددال الددولحع يدح

ع (1)ويعةالصع احد أالةء الحيئدم فلد  م  د  األمدال بةلتبعدةت الرئياديم يدح ح دج الاد م واألمدال الددولح

المادقول األول اددال ح ددج الادد م واألمددال  عدل مددال م  دد  األمددال الدددولح قددد الميثددةا يكددوال  ومدال هاددة

  . (2)الدولح وقمع أامةل العدواال

ادددد  ع مدددال خددد ل يددداح  بمادددقوليةته يدددح هدددذا اليددددد أال مدددالوقدددد أتدددةث الميثدددةا لم  ددد  األ

  فل وقد قام الميثةا هذه الوجةئف والا  ةت  ةيةتعاختي

 
                                                 

 ( من ميثاق األمم المتحدة.                   69/1المادة )نظر أ -1
المتحدة دراسة قانونية تحليلية للجانب العضوي والوظيفي والتطبيقـي للمنظمـة العالميـة. الطبعـة (. األمم 1411رفعت، احمد محمد، ) -6

 .691األولى، القاهرة، دار النهضة العربية، ص
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 بالطرق السلمية المطلب األول: سلطة مجلس األمن الدولي في فض النزاعات الدولية

ع ومال ثم وجةئف الدولح اتعرف يح هذا الم  ب ا   األثر الإلةاواح لتيريةت م    األمال

اجدر م  د  يدم يح تاويم الماةزاةت الدوليم بةل را الا ميمع ثدم كي  الدولح وا  ةت م    األمال

 . ماةزاةت الدوليمل الدولح األمال

 الدولي: األثر القانوني لتصرفات مجلس األمن الفرع األول

ع وا يده (1)تعحد أالةء األمم المتحد  بإلبول قدرارات م  د  األمدال وتا يدذهة ويدا هدذا الميثدةا

غيددر  لم  دد  األمددال هددو التيددرف الم ددزم ألالددةء األمددم المتحددد ع أمددة الإلددرارات اص مددة ياددم  قددرار  ال  يددإ

 . (2)اه ي  ا ا يحة ويف توييمم زمم يإال

أال الميثةا أااد فل  م    األمال الددولح بمو دب الايدوص الدوارد  فل  اب ح ا شةر  وهاة ي

تع إلدم بح دج الاد م واألمدال الددولحع وأتدةث يح ال ي يال الاةد  والادةبع  ةئ دم مدال االختيةيدةت م

له ااتعمةل واةئل قةاوايم أ  ا ا يحة تاميم  توييم(ع وهح غير م زمم والمبيام غةلبةص يح ال يل 

( مال 22و 21المايوص ا يحة يح المواد   ا كراهالاةد  مال الميثةاع أمة يح حةلم اتخةذ تدابير 

م  دد  األمددال يددح هددذا اليدددد تتمتددع بددةلإلو  الم زمددم التيددريةت التددح يتخددذهة  ال  ع يددإال يددل الاددةبع

 .(3) وتيبح  قرارات(

 عالم زمدددم توبددذلق يمكدددال ل م  ددد  فيددددار ادددوايال مدددال األامدددةل الإلةاوايدددم التويددديةت والإلدددرارا

 . (4)تتمتع األول  بإلو  م زممع بيامة ت زم الثةايم أالةء الماجمم بحيث ال

                                                 

 ( من ميثاق األمم المتحدة. 6/1و 94و 91و 61المادة )نظر أ -1
األحكــام العامــة فــي قــانون األمــم )دراســة فــي كــل مــن الفكــر المعاصــر والفكــر اإلســلمي( التنظــيم  (.6111الغنيمــي، محمــد طلعــت، ) -6

 .007الدولي. د.ط، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص
          .           601(. المنتظمات الدولية العالمية واإلقليمية. د.ط، القاهرة، مؤسسة الثقافة الجامعية، ص1471الدقاق،  محمد سعيد، ) -0
 (. منظمة األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة واإلقليمية "مع دراسة خاصة للمنظمة العالمية للتجارة".     1447أبو الوفا، أحمد، ) -9

 .                                 70د.ط، القاهرة، دار النهضة العربية، ص     
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  اادتبعد  ةئ دم التويديةت التدح لدي  لحدة أالبحيدث يمكدال كل التوييةت غير م زممع  وال تعد

ومال عقةاوايم م زمم اص الإلرارات التح ي  ا ا يحة اام توييم مع أاحة تاتا أثةر  اوى اامحة يإل ع وهح

(ع 20و  38  يل الاةبع مال الميثدةا المدواد  التوييةت اليةدر  اال م    األمال ويإلةص ل عأمث تحة

ولددي  مددال الماجمددم ككددل وي  ددا ا يحددة ااددم  عة ل ماجمددموالتعبيددرات ا راديددم اليددةدر  اددال  حددةز مدد

م زمع ومال أمث تحدة فيددار أو غير التوييم ا   الرغم مال أاحة ال تاتا بذاتحة أي أثر قةاواح م زم 

قةاوايددمع كددذلق فذا قةمددت ال معيددم  ل الددو أو ييدد ه ال ياددتا اادده أثددةرم  دد  األمددال تويدديم بإلبددو 

يإادده ال يترتددب دوال تويدديم اددةبإلم مددال م  دد  األمددالع  هالعةمدم بإيدددار قددرار بإلبددول الددو أو ييدد 

هذاال العايدراال  مةا   ذلق أي أثر قةاواحع ولكال اآلثةر الإلةاوايم تاتا مال الوقت الذي يت مع ييح

 .       (1)كل ماحمة مع األخر

بددد مددال تددواير الشددرو  المولددوايمع  وحتدد  تكددوال قددرارات م  دد  األمددال الدددولح مشددروام ال

يدددح ف دددةر االختيةيدددةت  ايدددوص ميثدددةا األمدددم المتحدددد ع وداخ دددممت إلدددم و  حيدددث ي دددب أال تدددأتح

المماوحم لم    األمدال يدراحمص أو لدماةصع وراميدم فلد  تحإليدا األهدداف التدح يادع  فليحدة الم  د  

بددد مددال تددواير الشددرو  الشددك يمع بحيددث ي ددب  والتإليددد بةالختيةيددةت الخةيددم بددةلم   ع وكددذلق ال

الخةيدم بممةرادم الم  دد  الختيةيدهع وأال تخلدع ام يدم تا يدذ الإلددرار االلتدزام بةلإلواادد ا  رائيدم 

 .(2)لرقةبم الم   

امددددة  ته مددددة يمكددددال تاددددمي ُتو دددددوكدددذلق ال يعاددددح أال التويدددديةت غيددددر م زمددددم بشددددكل م  دددداع وا 

االقتلددةء الددذي تت  بدده التويدديم مددال المخة ددب بحددة يعددد بمثةبددم  ال   بةلشددرايم الدوليددم( ا دد  معادد  أ
                                                 

لقرارات المنتظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي. د.ط،  (. النظرية العامة1470الدقاق، محمد سعيد، ) -1
 .                                    117-190اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص

 .تيقصد بمشروعية قرارات المجلس: بيان األساس القانوني الذي تنطلق منه هذه القرارا -6
 (. تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين. د.ط، القاهرة، دار الكتب القانونية،      6111أبو العل،  أحمد عبداهلل، )  - 

 .                                    19-96ص     
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اوال الددولح بيدددد الماددألم التدح يدددرت بشددأاحة التويديمع وبددذلق يددإال التويدديم تعبيدر اددال رأي الإلددة

قريام قةاوايم ا   شرايم الا وق الذي يت ا مع ملمواحةع ولعل ااد ذلق العبةر  الدوارد  يدح  ُتو د

ال إلر  الثةايم مال المةد  الثةايم مال ميثةا األمم المتحد ع حيث ا د  أالدةء الماجمدم أال يإلومدوا يدح 

وذهدب  ةادب مدال ال إلده فلد  ت ادير ع (1)ايم بةاللتزامةت التح أخذوهة ا   أا احم بحذا الميثدةاُحاال 

ب ا ددد  أادددة  أاحدددة تعادددح أال الددددول ال تادددت يع أال تلدددر  –يدددح شدددأال التويددديةت  -هدددذه العبدددةر   

ةع مة أال تإلدم تبريراص المتاةاحة ادال تا يدذهفمة تا يذهةع وا  ا يحة  ال  ي حةص امة  ةء يح التوييمع بل ف

 .(2)تات يع أال تذهب فل  اك  مة اقتلته التوييم ولكاحة يح  ميع األحوال ال

( يح شأال الاتدةئا 1881يوايو  حزيراال/( 21ولعل يتوى محكمم العدل الدوليم اليةدر  يح  

 ( يح شأال اةميبية تقكد مة تدم  رحده فذ283/1881قم  ر الإلةاوايم المترتبم ا   قرار م    األمال 

( لدددي  قةيدددراص ا ددد  الإلدددرارات الم زمدددم اليدددةدر  بدددةلت بيا 23ا دددةا ت بيدددا المدددةد    أال"   دددةء ييحدددة

ولكادده يمتددد ليشددمل كةيددم مددة يحددا ل م  دد  فيددداره مددال قددرارات م زمددم  عل  يددل الاددةبع دوال غيرهددة

  .(3)بةلت بيا ل ميثةا"

فال ادد  ةت ووجددةئف م  دد  األمددال الدددولح المايددوص ا يحددة يددح الميثددةا  عوخ يددم الإلددول

  أثددره ا دد  الواددةئل الإلةاوايددم التددح أتيحددت ل م  دد  أال يمةراددحة ي ددح ال يددل الاددةد  تتمثددل أاعكدد

يمكدال ويد حة بدةل زاء الدذي يوقدع  كمدة ال  زم بةللدرور  مدال تو ده فليدهعتُ  كإلةاد  اةمم بتوييةت ال

                                                 

 ( من ميثاق األمم المتحدة.6/6المادة )نظر أ -1
 .                                           111دورها في إرساء قواعد القانون الدولي، مرجع سابق، صالدقاق، محمد سعيد، النظرية العامة لقرارات المنتظمات الدولية و  -6
(.قانون المنظمات الدولية )الجزء األول( األمم المتحدة. الطبعة التاسعة، اإلسكندرية، منشأة 6111، محمد سامي، )عبدالحميد -0

                                                    .                       110-116المعارف، ص
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ا   ادةتا الددول المتاةزادمع أمدة بةلاادبم لت دق المايدوص ا يحدة يدح ال يدل الادةبع تتمثدل كإلةادد  

  .(1)ةمم بإلرارات م زمم ل مخة بيال بأحكةمحةع ويمكال أال اي حة بأاحة ف راءات اإلةبيما

 في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وسلطاته مجلس األمن : وظائف الفرع الثاني

تتلمال االختيةيةت التح يمةراحة م    األمال الددولح ااددمة يتع دا األمدر بادزا  دولدح و 

أو كددةال مددال شددأاه أال يعددر  الادد م واألمددال  ع و الع قددةت الوديددم بدديال الدددولُيخشدد  معدده تعكيددر يدد

حددل هددذه الماةزاددةت حدد ص ادد ميةصع اددال  ريددا الادد  ةت با يدده أال يإلددوم حياحددة  الخ ددرعالدددولح فلدد  

 .(2)المماوحم له  بإلةص ل  يل الاةد  مال الميثةا

كدال لم  د  األمدال بع  الواةئل التدح يم( مال الميثةا ا   ذكر 33/1  ايت المةد  حيث

لحل ماةزاةتحة ا ميةص وهح  الم ةولمع والتحإلياع والواة مع والتوييداع  ت  أ لحة الدول المتاةزامأال 

ا د  ادبيل ( وهدذه الوادةئل  دةءت ا ق يميدماجمدةت الم والتحكديم والتادويم الإللدةئيمع أو ال  دوء فلد 

"أو غيرهة مدال  (33مال المةد    ألول امال ال إلر   األخير بدليل و ود العبةر   عالحيرالتمثيل ولي  

ع كمة وتإلرر ال إلر  الثةايم مال ا   المةد  أال م    األمال الواةئل الا ميم التح يإلع ا يحة اختيةرهة"

  .(3)يداوا أ راف الازا  فل  أال ياووا مة بياحم مال ازا  بةل را الا ميم

                                                 

 .190(.المنظمات الدولية المعاصرة. د.ط، اإلسكندرية، منشأة المعارف،ص1444الدقاق، محمد سعيد وحسين، مصطفى سلمة،) -1
يات الصادرة عن مجلس األمن ال كما أيد هذا الرأي األستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد، إذ يرى أنه من المسلم فيه أن التوص -  

 .          110تلزم المخاطبين فيها على عكس القرارات، المرجع نفسه، ص
 .    011(.القانون الدولي العام. الطبعة الثامنة، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص1400أبو الهيف، علي صادق، ) -6

 .                                    191المتخصصة واإلقليمية. الطبعة الثانية، القاهرة، الدار الجامعية، ص(.األمم المتحدة والمنتظمات 1410الدقاق، محمد سعيد، ) -0



19 

 

( "فذا ادر  ا د  33/1ومال ا  ةت م  د  األمدال يدح هدذا الشدأال مدة ايدت ا يده المدةد   

ئمدةص مدال ا  دراءات و درا مال مراحل الازا  اال يويح بمة يدراه م  همرح أي الم    ازا  ي ه يح 

  .(1)دوال أال يويح بحل مولواح ل ازا " التاويم

ولكال ا   م    األمال أال يأخذ يح االاتبةر مة اتخذه المتاةزاوال مال ف دراءات ادةبإلم لحدل 

ة  أال الماةزاةت الإلةاوايم ي دب ا د  أ دراف الادزا  أال يعرلدوهة ا د   مع مراا عالازا  الإلةئم بياحم

 .(2)(3و 33/2محكمم العدل الدوليم ويإلةص  حكةم الاجةم األاةاح لحذه المحكممع المةد  

األخيدر  أال م  د   فذ ا د يح اص المةد  ع(33اال المةد    تخت ف( 33 المةد  وي حج أال 

ال د أ( ا ددد33ةئل الاددد ميم لحدددل ماةزادددةتحمع بيامدددة يدددح المدددةد   األمدددال يدددداو الددددول فلددد  ال  دددوء ل واددد

ويإلددةص لحددةتيال و ك ي ددم بحددل الاددزا ع وامومددةص يإادده  أاحددةيحدددد الواددي م الم ئمددم التددح يددرى  األمددالم  دد  

ل دائمدةص يدح ف دةر ع وتجدت زم كإلةاد  اةمم مال تو ده فليده المةدتيال ي  أ دائمةص فل  التوييةت التح ال

ابريل ايادةال/اليةدر يح التةاع مال  األمالومال الت بيإلةت ا   ذلق قرار م    " عالواةئل الا ميم

والذي أوي  ييه كل مال حكدومتح اا  تدرا ( يح يدد الازا  الخةص بحةدث مليا كوريو 1828 

وألبةايددة بإحةلددم الاددزا  يددوراص فلدد  محكمددم العدددل الدوليددم ويإلددةص  حكددةم اجةمحددة األاةاددحع حيددث أخددذت 

  . (3)بتة الشأال بحذه التوييمالحكومتةال يةح

 لمنازعات الدوليةلمجلس األمن الدولي  كيفية نظر: الفرع الثالث

يخددتص م  دد  األمددال بتاددويم  الازااددةت والمواقددف الدوليددم بددةل را الادد ميم بمإلتلدد  ال يددل 

والتدح مدال شدأال اادتمرارهة تعدري  الاد م واألمدال الددولح ل خ در  عوالاجدر ييحدة عالاةد  مال الميثدةا

                                                 

(.األمــم المتحــدة دراســة لميثاقهــا ولتطورهــا وللمنظمــات والهيئــات المرتبطــة بهــا. د.ط، القــاهرة، مطبعــة 1400غــانم، محمــد حــافظ، ) -1
                        .             100النهضة الجديدة، ص

 .                                           61أبو العل، أحمد عبداهلل، تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين، مرجع سابق، ص -6
                                    .        169-160(.األمم المتحدة. الطبعة األولى، القاهرة، المطبعة العالمية، ص1411هاشم، زكي، ) -0
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تتوير ييحة هذه الشرو  فال  يتدخل يح الماةزاةت والمواقف التح ال اشوء احتكةق دولح ااحةع وال أو

 .(1)فذا ات ا أ راف الازا  ا   ريعحة فليه

   الازااةت والمواقف الدوليم وهحييحة وهاةق اد   را ياجر م    األمال 

 المبادرة من مجلس األمن ذاته:أواًل: 

اددزا  أو أي موقدف يدقدي فلد  احتكددةق دولدح أو قدد يثيدر ازااددةص  لم  د  األمدال أال ي حدص أي

لكددح يإلددرر مددة فذا كددةال ااددتمرار هددذا الاددزا  أو الموقددف مددال شددأاه أال يعددر  ح ددج الادد م واألمددال 

   . (2)ل خ ر الدولح

  طلب تدخل مجلس األمن:ثانيًا: 

األمدديال  ( مددال الميثددةاع أو11/3مددال خدد ل ال معيددم العةمددم حاددب اددص المددةد   ويكددوال ذلددق 

مدال  (33/1( مدال الميثدةاع أو مدال خد ل الددول األالدةء المدةد   88العةم لألمم المتحد  المةد   

مدال الميثدةا بشدر   (33/2يح األمم المتحدد  المدةد    الةءاألغير الميثةاع أو مال خ ل الدول 

 .(3)ةص مإلدم ال تإلبل يح خيوص هذا الازا  التزامةت الحل الا مح المايوص ا يحة يح الميثةاأ

 الدولي: وجوب عرض النزاع على مجلس األمنثالثًا: 

 األمدداليعرلددوا هددذا الاددزا  ا دد  م  دد   أالأو ددب ميثددةا األمددم المتحددد  ا دد  أ ددراف الاددزا  

 م ئمدةص  ال الم    يويح بمة يراهيإ واادئذ ع(38حاب اص المةد    ااد يش حم يح ح ه الدولح

   . (4)الدولح ل خ ر واألمالعري  الا م اه تأال مال شأ رأى فذالحل الازا  المعرو  

                                                 

 .                                           69-60أبو العل، أحمد عبداهلل، تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين، مرجع سابق، ص -1
 ( من ميثاق األمم المتحدة.09المادة )نظر أ -6
 .                                    111ات الدولية. الطبعة الثانية، لبنان، الدار الجامعية، ص(. المنظم1414حسين، مصطفى سلمة، ) -0
 .                                           190الدقاق، محمد سعيد، األمم المتحدة والمنتظمات المتخصصة واإلقليمية، مرجع سابق، ص -9
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وي حددج أال ل م  دد  فذا   ددب  ميددع المتاددةزايال ذلددق أال يإلدددم فلدديحم تويدديةته بإليددد حددل  

 .(1)(38( فل   33دوال فخ ل بإحكةم المواد مال  ا ميةصع وذلق  الازا  ح ص 

لموقددف أال ميثددةا ماجمددم األمددم المتحددد  لددم ي ددرا بدديال ا عوممددة ي دددر ذكددره يددح هددذا المإلددةم

( مدال الميثدةا تداص ل م  د  أال ي حدص أي ادزا  أو موقدف قدد يدقدي فلد  32يةلمدةد    عوالازا 

( مال الميثةا تاص ا   و وب امتاة  العلو يح م    األمدال 28/3المةد   و  عاحتكةق دولح

 الدولح اال التيويت فذا كةال  ريةص يح الازا  المعرو .

محدددداص يميددز مددة بدديال الولددعيالع مددع أال هددذه  يتلددمال معيددةراص  لددمميثددةا األمددم المتحددد   فال  

الماألم أثدةرت  ددال مدرات اديدد  يدح م  د  األمدال فال أاده لدم يحدةول كشدف ال مدو  يدح هدذا 

 .(2)اليدد

ع قدمت تإلريراص يدح هدذا الشدأال فلد  ال معيدم العةمدم حدددت ييده (3)فال  أال ال معيم الي ير 

 التةلح الحةالت التح يتواير ييحة ويف الازا  ا   الاحو 

 حةلم ات ةا األ راف المعايم ا   تواير ويف الازا . -1

حةلدددم ادادددةء دولدددم بدددأال دولدددم أو دوالص أخدددرى قدددد ارتكبدددت مدددال األامدددةل مدددة يعدددد ااتحةكدددة  -2

اكدددةر الدولدددم أو  ةاللتزامةتحددد الدوليدددمع أو ارتكبدددت امددد ص يحددددد الاددد م أو األمدددال الددددولحع وا 

 الدول المدا  ا يحة هذه الوقةئع.

                                                 

 المتحدة.( من ميثاق األمم 01المادة )نظر أ -1
                       .70مجذوب، محمد، مجلس األمن ودوره في حماية السلم الدولي، مرجع سابق، ص -6
( مـن ميثـاق األمـم المتحـدة بنـاء علـى اقتـرا  66(  بموجـب المـادة )1497( تشـرين أول/اكتـوبر )10أنشئت الجمعية الصغيرة في ) -0

لى جانـب مجلـس األمـن وتسـتمر فـي العمـل طـوال العـام وبـذلك تسـتطيع مناقشـة مـا قـد يعـرض من الواليات المتحدة األمريكية لتكون إ
 من المسائل فيما بين دورات انعقاد الجمعية العامة.
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قددرار األخيددر  لمددة اداتدده  عبحإلددوا دولددم ثةلثددم أخ  ددتء دولددم بددأال دولددم أخددرى حةلددم اداددة -3 وا 

 .(1)األول 

(ع ف دد ء 1823وأثيددرت الماددألم أول مددر  بماةاددبم   ددب لباددةال واددورية يددح شددبة /يبراير  

الإلددوات البري ةايددم وال راادديم اددال أرالدديحةع حيددث ذهددب مادددوب هولادددا فلدد  أادده يك ددح أال تإلددرر 

ال شدددكواهة ادددزا  حتددد  يتعددديال ا ددد  الم  ددد  أال يعتبرهدددة كدددذلقع فال أال ماددددوب الدولدددم الشدددةكيم أ

يدددح  اص عدددد قددراراص يدددةدر االتحددةد الادددوييتح رأى أال ال يددل ييمدددة فذا كةاددت المادددةلم ازاادددةص أم موق ددةص ي

امددة  ددرى العددرف يددح بعدد  األحيددةال فذا لددم ماددأ لم مولددوايمع ولددم يبددت الم  دد  يددح األمددرع وا 

أال يمتاع العلو بمح  فرادته ادال التيدويت يدح شدكوى مإلدمدم تكال الميةلح يح خ ر ا   

 .(2)لدهع وهذا مة يع ته بري ةاية ويرااة ااد ار  شكوى لباةال واورية

إحددددى الحدددةالت اقتدددرث الماددددوب األمريكدددح أال يمتادددع كدددل مدددال كدددةال  ريدددةص يدددح ادددزا  أو بو 

بديال ويدف  ل مدعموقف معرو  ا د  م  د  األمدال ادال التيدويت ت بيإلدةص لمبددأ اددم  دواز ا

بةلموايإلددمع كددوال ت بيإلدده قددد يادد ر يددح حةلددم زيددةد  ادددد  لكددال االقتددراث لددم يحددج  الخيددم والحكددمع 

األ راف يح األمر المعرو  ا   ادد معيال اال ا ز الم    اال فيدار الإلدرار يدح حددود 

 .(3)األغ بيم الم  وبم

ه التوييا وذلدق  ةاب"( مال الميثةا 28/3ال الحكم الوارد يح المةد   أبع  ال إلحةء  ويرى

يو ددددد مبدددرر لإليددددر و دددوب امتادددة  الدولددددم ادددال التيددددويت ا ددد  الإلددددرار  أاددده ال األول علادددببيال

يح ال يل الادةد  مدال الميثدةا المتع دا الوارد   األحوالاليةدر بشأال ازا  تعد  ريةص ييه ا   
                                                 

مرجــع ســابق،  أحمــد محمــد، األمــم المتحــدة دراســة قانونيــة تحليليــة للجانــب العضــوي والــوظيفي والتطبيقــي للمنظمــة العالميــة، رفعــت، -1
 .601ص

 .                                     179-170ص م، محمد حافظ، األمم المتحدة دراسة لميثاقها ولتطورها وللمنظمات والهيئات المرتبطة بها، مرجع سابقغان -6
، بيــروت  منشــورات الحلبــي 7(.التنظــيم الــدولي "النظريــة والمنظمــات العالميــة واإلقليميــة والمتخصصــة. ط6116)مجــذوب، محمــد،  -0

 .609 -600الحقوقية، ص
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 شخصالبحل المشك ت الدوليم ح ص ا ميةصع خةيم فذا كةال الحكمم مال الاص المذكور هو أال 

ياب ح أال يكوال خيمةص وحكمةص يح ذات الوقتع وا يه أيبح مال األول  أال يمتد ت بيدا هدذا  ال

 .(1) "الحكم ا   الحةالت التح ييدر ييحة الم    قرارات  بإلةص ل  يل الاةبع

يتع دددا بيدددعوبم الوقدددوف متددد  تكدددوال الدولدددم  ريدددةص يدددح الادددزا   يإاددده عالادددبب الثدددةاحأمدددة  

ا  يدح رأيحدة لإلد حةولت محكمدم العددل الدوليدم تعريدف المإليدود بدةلاز و  عالمعرو  ا   الم   

"كدل اخدت ف ا د  مادألم   وهدو عبشأال مشك م  اوب أيريإليدة (1832  االاتشةري اليةدر اةم

تتع ا بةلإلةاوال أو الواقعع أو أي تعةر  أو تيةدم يح و حةت الاجر الإلةاوايم أو يح الميةلح 

ذ بحددذا التعريددف لكددةال مددال الوا ددب أال يمتاددع كةيددم أالددةء شددخص أو أكثددر"ع ي ددو أخددب المتع إلددم

 . (2)م    األمال أو ا   األقل  زء كبير ماحم اال التيويت

ع (3)"مشددك م ايةادديم معإلددد  تتلددةرب ييحددة ميددةلح أكثددر مددال دولددم"  الموقددف بأادده ويعددر ف

يمثددددل حةلدددم اةمددددم تا ددددوي ا دددد  ح ددددم متإلدمدددم أو خ يددددر  ا دددد  الموقدددف الددددذي ةلازا  يمثددددل مر يددد

بددةلم تمع الدددولح ككددل أكثددر مددال اتيددةلحة بددأ راف  ت ايةادديم تتع ددا بميددةلح اددد  دولمشددك 

وتتبدةيال بشدأاحة ميدةلح الددول  عمعيام بةلدذاتع يدح حديال ي ادد الادزا  مرح دم تخت دف ييحدة اآلراء

 .(4)المتاةزام

                                                 

 .                                    101الدقاق، محمد سعيد، األمم المتحدة والمنتظمات المتخصصة واإلقليمية، مرجع سابق، ص -1
                    .                        646(. التنظيم الدولي. د.ط، القاهرة، دار المطبوعات الجامعية، ص1411الدقاق،  محمد سعيد، ) -6
 .000الغنيمي، محمد طلعت، األحكام العامة في قانون األمم، مرجع سابق، ص -0
                       .110في مجال حماية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، صمجلس األمن العزاوي، لمى عبد الباقي، القيمة القانونية لقرارات  -9
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ع يدإال م  دد  موق دةص  وكةادت ازااددةص أادواءص وأيدةص تكدال الحةلدم المعرولددم ا د  م  د  األمددال 

ماحمدة ا  راءات المتبعم يح التعةمل مع ك تة الحةلتيالع ولم ي درد لكدل لم ي را يح  الدولح األمال

 .(1)بل رتب ا   ا  راءاتف راءات مخت  م اال األخرى 

وجةئف وا  ةت م  د  األمدال و األثر الإلةاواح لتيريةت م    األمالع بعد أال تعرياة ا   

ع  ماةزادةت الدوليدملاجر م    األمال الدولح يم كي و ميمع يح تاويم الماةزاةت الدوليم بةل را الا 

 .ا  م م    األمال الدولح يح حةالت تحديد الا م وا خ ل به ووقو  العدواالاشر  يح بيةال 

 العدوان مجلس األمن الدولي في حاالت تهديد السلم واإلخلل به ووقوع سلطاتالمطلب الثاني: 

يتحإلا مال و ود تحديد يع ح ل ا م واألمال اادمة تخةذهة يإلرر م    األمال التدابير الوا ب ا

بمو ددددب الادددد  ةت المماوحددددم لدددده  بإلددددةص ل  يددددل الاددددةبع مددددال  عالعدددددواال  وخددددرا ل ادددد م أالدددددولحع أو 

 .(2)الميثةا

م  دد  األمددال الدددولح ادد  ةته ااددد تحديددد الادد م واألمددال الدددولح بشددكلص خددةصع  حيددث يبةشددر

ا  ةت وااعم ت عل ماه شريكةص اش ةص يدح الشدقوال الدوليدمع ولتحإليا ذلق ُماح م    األمال الدولح 

يحددو قددةدر ا دد  التحإليددا يددح أي اددزا  أو موقددف قددد يددقدي فلدد  احتكددةق دولددحع ويحددا لدده أال يإلددرر 

يددر  اإلوبددةت اقتيددةديم أو التدددخل العاددكريع وا دد  هددذا يُددو  م  دد  األمددال الدددولح الاددتخدام 

ع وا يده (3)ي دولدم ا د  التإلييدد بحكدم أو قدرار بعيادها  ةته كواي م لمادع اليدرا  وكوادي م   بدةر أ

يتمتدع بيد حيةت اتخدةذ ف دراءات المادع  تددابير مققتدم(ع وا  دراءات الإلمدع  م    األمال الددولح يإال  

                                                 

 .                                           671لي، مرجع سابق، صالدقاق، محمد سعيد، التنظيم الدو  -1
 .                                    097(، الحقوق الدولية العامة، د.ط، دمشق، مطبعة جامعة دمشق، ص1406شباط، فؤاد، ) -6
                                      مد فتحي خضر(، القاهرة، كلمات عربية                                                                                           ، )ترجمة مح1(. األمم المتحدة مقدمة قصيرة جدًا. ط6110إم هانيماكي، يوسي، ) -0

                       .01(، ص 6111)الكتاب األصلي نشر عام       
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واداأتح ا د  بيددةال كدل ماحددة   عواألخددرى التدح ال تت  دب ذلددق عت  دب ااددتخدام الإلدو  العادكريمتالتدح 

  كةآلتح

 مؤقتة : التدابير الالفرع األول

ال يل الادةبع مدال الميثدةا التددابير التدح يادت يع م  د  األمدال اتخةذهدة لموا حدم تحديدد  حدد

اتخددةذ هددذه التدددابير مشددرو  بددأال العدددواالع وي حددج أال  ووقددو  عوا خدد ل بدده عالدددولح واألمددال الادد م

مدال أامدةل  حةلدم التحديدد أو ا خد ل بةلاد م واألمدال الددولح أو و دود امدلر الم  د  أوالص تحإلدا يإلر 

 .(1)العدواال

ال يحام الخ ف بديال األ دراف المتاةزادمع أيإليد بةلتدابير المققتم أي ف راء لي  مال شأاه و 

 .  (2)ولي  مال شأاه أال يخل بحإلوا المتاةزايال أو يقثر ا   م ةلبحم

ل عدواال  ةص تإلدم األمم المتحد  تعري  لم( 1882وماذ يدور ميثةا األمم المتحد  وحت  العةم   

 رغدددم و دددود محدددةوالت ادددةبإلم لدددذلق ماحدددة مدددة  دددةء ع( مدددال الميثدددةا38 المدددةد  لمايدددوص ا يددده يدددح ا

اددبا   الحددةالت التةليددم والتددح اريددت العدددواال يددح  (1833 تموز/يوليددويددح  المتخددذ  بمإلددررات لادددال

الدولددددم وادددد احة و ةئراتحددددةع  أرالددددحاالاتددددداء ا دددد  ع أخددددرىدولددددم  أرالددددحا تيددددةث الحددددربع  فادددد ال

ع أو حمةيتحدددة أو أخدددرىدولدددم  أرالدددحمادددةاد  العيدددةبةت الماددد حم التدددح ت دددزو ريع البحدددالحيدددةر 

 .(3)(زمم لماع ماةادتحة لاالمتاة  اال اتخةذ التدابير ا

التعريدددف التدددةلح ل عددددواال "هدددو  (1882 ثدددم قددددمت ال معيدددم العةمدددم لألمدددم المتحدددد  يدددح ادددةم 

الدددح ا ق يميدددمع أو االادددتإل ل اادددتخدام الإلدددو  الماددد حم مدددال  ةادددب دولدددمع لدددد اددديةد  ووحدددد  األر 

شد  مدع ميثدةا األمدم المتحدد ع كمدة هدو محددد يدح هدذا ةتتم الايةاح لدول أخدرىع أو بأيدم  ريإلدم ال
                                                 

 .                                             41(، نظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديث، الطبعة األولى، عمان، دار بشر، ص1411آل عيون، عبداهلل محمد، ) -1
             .                        161(.األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية. د.ط، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص1477الدقاق، محمد سعيد، ) -6
 .                                    077-070(.القانون الدولي العام . د.ط، دمشق، د.ن، ص1401فوق العادة، سموحي، ) -0
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ال يإلدددوم بتكييدددف األمدددال أال هدددذا التعريدددف يددددر بيدددور  تويددديمع ويادددت يع م  ددد  فال أالتعريدددف"ع 

 .(1)الحةلم المعرولم ا يه ويإلةص ل جروف مولو  البحث

 /اويمبرقددراره اليدةدر يددح الرابددع مدال تشددريال الثددةاح (38ل مددةد   م  دد  األمدال  ت بيإلددةتومدال 

 .(2)( الذي ااتبر أال شراء أيريإلية ال اوبيم ل ا ث يشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولح1888 

( بعدد احدت ل العدراا 1880/أغا   الثةاح مال آب( اليةدر يح 330/1880قراره رقم  و  

م    األمال فذ يثير  زاه غدزو الإلدوات العادكريم ل كويدت يدح الثدةاح  "فال ل كويتع مال خ ل ايه

ذ يإلرر أاه يو د خرا ل ا م واألمال الدولح"1880ب/أغا   آمال   .(3)(ع وا 

( مدال ميثدةا األمدم المتحدد  يدح 38وتتمحور قرارات م    األمال التح اتخذت لدمال المدةد   

 ( مدال الميثدةاع مثدل الإلدرار38المدةد    األول يشدير م  د  األمدال بشدكل يدريح فلد  عث ثم م دةالت

( بشدددأال رودياددديةع حيدددث أشدددةر م  ددد  1833كدددةاوال األول  ( اليدددةدر يدددح الادددةد  مدددال232رقدددم  

يإادده يعتبددر أال  ع( مددال ميثددةا ماجمددم األمددم المتحددد 38األمددال الدددولح فلدد  أادده اا  قددة مددال المددةد   

الم دةل الثدةاح يإلدوم بتويدديف و ةلمحع الولدع الحدةلح يدح روديادية ال اوبيدم يشدكل تحديددداص ل اد م العد

( مددال ميثددةا األمددم المتحددد  دوال أال يشددير بشددكل يددريح فلدد  ت ددق 38ولددع حاددب ابددةرات المددةد   

( 1888( اليةدر يح ادةم  219يح قراره رقم   الدولح المةد ع مثةل ذلق اادمة أشةر م    األمال

األمددال الددولحع أمدة الم ددةل الثةلدث يإلددوم تحديدداص ل اد م و يشددكل فلد  أال شدراء أيريإليددة ال اوبيدم ل اد ث 

لكاحدة ال تتلدمال أيدم فشدةر    عم    األمال بتباح قرارات يجحر ملدمواحة أاحدة تشدكل قدرارات م زمدم

وال تإلددوم بتويدديف األولددة  باددةءص ا دد  ملددموال ت ددق  ع( مددال ميثددةا األمددم المتحددد 38فلدد  المددةد   

                                                 

 .111حسين، مصطفى سلمة، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص -1
 .                      4دار وائل، ص (. عمليات حفظ السلم الدولية. الطبعة األولى، عمان،6111الجندي، غسان، ) -6

0-(On- Line) , available: 
 ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/36/IMG/NR057436.pdf?OpenElement. 
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حددة قددرارات م  دد  األمددال بإيإلددةف يددوري وكةمددل المددةد ع ويادددر  هددذا المثددل يددح الحددةالت التددح تددأمر يي

( اليدةدر 320   ا الادةرع أو فيإلدةف ادزا  ماد ح وادحب قدوات أ ابيدمع ومثدةل ذلدق الإلدرار رقدم  

وداة م    األمال يح  ع( بعد حرب تشريال1883  /اكتوبرتشريال أول( 23 اال م    األمال يح 

 .(1)هذا الإلرار فل  وقف يوري وكةمل    ا الاةر

مدال الميثدةا قدراره  (20المدةد    المبيادم يدح المققتدمل تدابير  األمال بيإلةت اتخةذ م    ومال ت

ذ داددة الحكومدددةت والاددد  ةت ( بخيددوص قلددديم ي اددد يالع ف1829  /مدددةيوأيةر( 28اليددةدر يدددح  

لد  التعحدد بعددم فدخدةل المإلدةت يال لمادة ا معيادم عالمختيم فل  وقدف أامدةل الإلتدةل وبعددم ت ايدد  عوا 

لدددد  االمتادددة  ادددال اادددتيراد وتيدددددير المعددددات الحربيدددمع وكدددذلق قددددراره الر دددةل ل خ دمدددم العادددكريمع وا 

كشددددددمير بدددددديال الحاددددددد ( بخيددددددوص الاددددددزا  الخددددددةص يددددددح 1830مددددددةر   آذار/( 12اليددددددةدر يددددددح  

حيث داة م    األمال الدولتيال فل  اتخةذ التدابير العة  دم لادز  اد ث الواليدم المتادةز   عوالبةكاتةال

      .(2)ت تةء حر يتإلرر به مييرهةا يحة ل تمحيد الا

 القوة  ستخدامااإلكراه التي التستلزم تدابير  :الفرع الثاني

وهدددذا الددداص يتلدددمال تددددابير ذات  ع( مدددال الميثدددةا21وهدددح ت دددق التددددابير المبيادددم يدددح المدددةد   

د ا د  ال لم ييل ذلدق العإلدةب فلد  اادتخدام الإلدو ع كمدة أال التددابير المدذكور  لدم تدر ع وا  م اإلةبيم بيع

 .(3)ابيل الحير وذلق أال الاص ااتخدم ابةر  "وي وز أال يكوال مال بياحة"

                                                 

                       .11-11الجندي، غسان، عمليات حفظ السلم الدولية، مرجع سابق، ص -1
 .  161ق، صهاشم، زكي، األمم المتحدة، مرجع ساب -6
 .                       166الدقاق، محمد سعيد، األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية، مرجع سابق، ص -0
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حيددددث ي  ددددب الم  دددد  فلدددد  أالددددةء األمددددم المتحددددد  ت بيإلحددددةع كوقددددف اليدددد ت االقتيددددةديم 

والمواي ت الحديديدم والبحريدم وال ويدم والبريديدم وال اد كيمع وغيرهدة مدال وادةئل الموايد تع وق دةص 

 .  (1)كذلق  ع الع قةت الدب ومةايموق ع زئيةص أو ك يةص 

ال هدددذه المدددةد  قدددد  معدددت ا ددد  ادددبيل المثدددةل ال الحيدددرع بددديال ادددوايال مدددال أادددوا  أوي حدددج 

القتيدددةديمع ومدددال الممكدددال أيلدددةص أال التددددابير غيدددر العادددكريمع همدددة المإلة عدددم الايةاددديم والمإلة عدددم ا

  .(2)و د  دوى مال ذلقالمإلة عم الثإلةييم فذا  يح بةبليف فليحمة الم    تدابير تدخل ي

كمدددة اادددتخدم الددداص ابدددةر  "لم  ددد  األمدددال أال يإلدددرر...." وهدددح تخت دددف ادددال اليدددي م التدددح 

أال يويددحع وال ددةرا بدديال  الدددولح لم  دد  األمددال حيددث  ددةء ييحددة أال   عااددتخدمت يددح ايددوص أخددرى

ال بيددد ( مال الميثةا التح احد21العبةرتيال يكمال يح أال التدابير التح تتخذ باةءص ا   اص المةد   

وهددح بةلتددةلح م زمددم لمددال تو حددت فليددهع ا دد  اكدد  التويدديم التددح  عدرااددتحة تيدددر بمو ددب قددرارات

 . (3)تخ و ويإلةص لمة يذهب فليه غةلب ال إله مال الإلو  الم زمم

الم  ددد  قدددد ي  دددأ فلددد  اتخدددةذ تددددابير  ال  ع يدددإغيدددر مشدددرو ااتدددداء ي دددةئح  لويدددح حدددةل حيدددو  

حيدث  عع ومدال أمث دم ذلدق حةلدم العدراا أبدةال غدزوه ل كويدت(4)ااكريم وغير اادكريم يدح ا د  الوقدت

 ذات الموقف. ع وغير ااكريم بشأالاتخذ لده تدابير ااكريم

                                                 

 .                                   011أبو الهيف، علي صادق، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -1
 .                                   161لجزء األول( األمم المتحدة، مرجع سابق، ص، محمد سامي، قانون المنظمات الدولية )اعبدالحميد -6
 .                                   166الدقاق، محمد سعيد، األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية، مرجع سابق، ص -0
ص العلقات الدولية نظام أم فوضى في ظل العولمة. (.العلقات الدولية نظرية العلقات الدولية أشخا6111حداد، ريمون، ) -9

 .                                   900الطبعة األولى، بيروت، دار الحقيقة، ص
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 تستلزم استخدام القوة التي  اإلكراه تدابير: لثثاالفرع ال

 األمددالتحديددد  لوقدف ؛اادتخدام الإلددو  ةيتحددتم ييحدد محةلدا اده أمددةم الدددولح قدد ي ددد م  د  األمددال 

اادئدذ أتةحدت لده كثدرع أو لإلمع العدواال الواقع مال دولم أو أكثدر ا د  دولدم أخدرى أو أ والا م الدولح

لموا حددم  ؛( ادد  م ااددتخدام الإلددو 23و  22المددةدتيال يددح ال يددل الاددةبع   الددوارد ايددوص الميثددةا 

 .(1)ووقو  العدواال الدولح واألمال يد الا مدتح

( مال الميثةا تخت ف 22ةءص ا   المةد   التح يإلرهة م    األمال با ا كراهتدابير وي حج أال  

( مدال الميثدةا ع ي دح الحةلدم األخيدر  يإلدوم م  د  األمدال 21اال ت ق التدح يتخدذهة بادةءص ا د  المدةد   

بدداو  الدددول فلد  تا يددذ مدة قددرره مدال ف ددراءات كإل دع الع قددةت الت ةريدم أو الدب ومةادديم  واادئدذ يددإال  

ااب لحةع بيامة يح حةلم اتخةذ تددابير الإلمدع بةادتخدام الإلدو  التيرف التح تتخذه الدول تا يذاص لذلق ي

 .(2)( مال الميثةاع ا د أاحة تُتخذ مال م    األمال وبةامه وال تااب فال فليه وحده22ويإلةص ل مةد   

( مددال الميثددةا مإليددور 22االلتددزام بةاددتخدام التدددابير العاددكريم ااددتاةداص فلدد  المددةد    كمددة أال  

( مددال الميثددةا بدديال م  دد  األمددال الدددولح والدددول 23يددم حاددب اددص المددةد   ا دد  فبددرام ات ةقددةت خة

األالدةء والتددح تتعحددد هددذه الدددول بمإلتلددةهة بولدع قددوات وتاددحي ت محدددد  تحددت تيددرف م  دد  

  .(3)الدولح األمال

التدح يتعديال ا د  م  د  األمدال  لإل راءات  ص م ي   ةص ( ولعت اجةم28ال  23ال المواد  مالف  

فال أاده  عحدةحولكي يدم قيةدتحدة وتو ي عحيدول ا د  قدوات ماد حم تعمدل تحدت فمرتدهل  عالدولح فتبةاحة

ولعل ويف األاتةذ كوليةر لحذه المواد كةال األدا "بأاحدة ق عدم  عبا   ال تُ در لحة أرغم أهميتحة لم يإل  

                                                 

 .                       101الدقاق، محمد سعيد، المنتظمات الدولية العالمية واإلقليمية، مرجع سابق، ص -1
 .                       016ولي، مرجع سابق، صالدقاق، محمد سعيد، التنظيم الد -6
 (. األمم المتحدة ماضيها وحاضرها ومستقبلها. د.ط، )ترجمة نورالدين الزراري(، القاهرة، مؤسسة سجل  1474باروس، جيمس، )  -0

 .                       00العرب، ص      
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 فلد بدةل  وء  األحيدةاليح كثيدر مدال الدولح  األمالممة ال ر م     عيح متحف الماجمةت الدوليم"

 . (1)ثر واقعيمح ول أك

ال المدددددواد ع حيدددددث ف  الميتدددددملاجدددددر العم يدددددم يدددددح حكدددددم هدددددذه المدددددواد مدددددال و حدددددم ا تعددددددالواقدددددع و 

اددد  ال تبرم "بأادر  وقدت ممكدال" ات ةقيدةت تبديالاألالةء بأ( تاص ا   التزام الدول 23و22و23 

مكوادم الإلوات ال زمم ودر م ااتعدادهة وأمةكال ت معحة ع كمة ايت أيلدةص ا د  فاشدةء هيئدم أركدةال 

تعمل تحت  الدولح مال رقاةء أركةال الحرب قوات الدول األالةء الخم  الدائمم يح م    األمال

فال أال االلتزامةت الوارد  يح المواد المذكور  لدم تدر الادور بعددع فذ لدم تبدرم  عالدولح أمر  م    األمال

ق ير دع فلد  ادددم ولعدل ذلد الددولح حتد  اآلال أي ات ةقيدةت بديال الددول األالدةء وبديال م  دد  األمدال

وهدذا ي عدل الايدوص  عات ةا الدول األالةء الدائمدم ا د  يدي م م ئمدم  اشدةء مثدل هدذه الإلدوات

 .(2)المذكور  حبر ا   ورا

ومددال أهددم األمث ددم التددح تددرد بخيددوص التدددابير العاددكريم التددح اتخددذهة م  دد  األمددال الدددولح 

( بةلتددخل اادكريةص 1830يوايدو  راال/حزي( 28وتلمات ااتخدام الإلو  الما حمع قرار الم    يح  

مدددال الإلدددوات الشددديوايم التةبعدددم لكوريدددة الشدددمةليمع  ال اوبيدددم لإلمدددع العددددواال الدددذي وقدددع ا يحددةيددح كوريدددة 

( بةلادددمةث لإلددددوات األمددددم 1831يبراير شددددبة /( 21يلدددةف فلدددد  ذلدددق قددددرار م  ددد  األمددددال بتدددةري   

وا  د ء  عاته المتع إلم ب رد المرتزقم األ ةادبلتا يذ قرار  ؛المتحد  يح الكوا و بةاتعمةل الإلو  الما حم

 .(3)الب  يكييال مال الكوا و

                                                 

 .                       160-161دولية )الجزء األول( األمم المتحدة، مرجع سابق، صمشار إليه في عبدالحميد، محمد سامي، قانون المنظمات ال -1
 .                       160-161الدقاق، محمد سعيد، األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية، مرجع سابق، ص -6
ي والتطبيقــي للمنظمــة العالميــة مرجــع ســابق، رفعــت، أحمــد محمــد، األمــم المتحــدة دراســة قانونيــة تحليليــة للجانــب العضــوي والــوظيف -0

 .                      616ص
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( تشددريال الثددةاح/اويمبر 28( اليددةدر بتددةري   389/1880وقدرار م  دد  األمددال الدددولح رقددم  

الإلو  والذي يو  ييه م    األمال الدولح الدول المتعةوام مع حكومم الكويت بةاتخدام  ع(1880 

 عبخيددوص الحةلددم بدديال العددراا والكويددت ت م  دد  األمددال الدددولح اليددةدرعقددرارا لت بيددا عالعاددكريم

اةد  الولع فل  ايةبم عوالتح تاتحدف فاحةء االحت ل العراقح ل كويت   .(1)وا 

 المبحث الثاني

 األساس القانوني لسلطات مجلس األمن الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان. 

يدح م دةل  بةرزيتمتع بدور  الدولح     األماليح العإلد األخير مال الإلرال المايرم أيبح م

مال الاةحيم العم يدم تإلدع مادقوليم الاحدو  بمحدةم األمدم المتحدد  يدح رغم أاه حمةيم حإلوا ا ااةالع 

ةا ا   ادةتا ال معيدم وبحاب ايوص الميث عم ةل فشةام وتش يع احترام حإلوا ا ااةال اةلميةص 

يإاادددة اددداإلوم بدراادددم األادددة  الإلدددةاواح لاددد  ةت تمدددةاحع وا يددده   ددد  االقتيدددةدي واال العةمدددم والم

م  دد  األمددال الدددولح يددح م ددةل حمةيددم حإلددوا ا ااددةال يددح ايددوص الميثددةاع ومددال ثددم يددح العددرف 

 الدولح.

 الميثاق ضوءية حقوق اإلنسان في مجلس األمن الدولي في مجال حما ةسلط األول:المطلب 

ليادت مدال الموالديع التدح تددخل يدح حإلوا ا اادةال وحريةتده األاةاديم  فال عيح حإليإلم األمر

 م    األمال ولكال ع(2)اختيةص م    األمال المايوص ا يحة يراحم يح ميثةا األمم المتحد 

يدح ممةراددم هددذه  الحريددم الم  إلددم لديده لددي  اادد ممةراددته لادد  ةته يدح ح ددج الادد م واألمدال الدددولح 

                                                 

(. دور األمم المتحـدة فـي إقـرار السـلم واألمـن الـدوليين "دراسـة حالـة الكويـت والعـراق". د.ط، الكويـت، 1441الغنيم،عبداهلل يوسف، ) -1
 .                    101مركز البحوث والدراسات الكويتية، 

 (  من ميثاق األمم المتحدة.                   6و69/1لمادة )انظر ا -6
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امددة يترتددب ا يدده أال يعمددل ويإلددةص ألهددداف ا ااددتاةداص ع *ألمددم المتحددد  ومبةدئحددةالادد  ةت كي مددة يشددةءع وا 

 .(1)( مال الميثةا22/2لاص المةد   

ه يددح يددلف( أادده ا دد  م  د  األمددال الإليددةم بةلوا بددةت الُموك ددم 22/2وا يده حددددت هددذه المددةد   

ع (2)الميثةا يح ال يول الاةد  والاةبع والثةمال والثةاح اشر ويإلةص لمإلةيدد األمدم المتحدد  ومبةدئحدة

الوحيدددد اادددد قيةمددده  الإليدددد فال لدددم يكدددال عيدددد مولدددواح ا ددد  م  ددد  األمدددال الددددولحق"هدددذا أهدددم  ويعدددد

اةدته فل  ايةبه عبماقوليةته ت ةه ح ج الا م واألمال الدولح  .  (3)"وا 

ال يعمددل الم  دد  أاحددة تعاددح أ فذتاددتإليم  ( ال22/2ال ابددةر  المددةد   أ" ةاددب مددال ال إلدده ويددرى 

   ددددددددم لم  دددالخةيم المخولومبةدئحةع والا  ةت الا  ةت ويإلةص لمإلةيد األمم المتحد   أداءيح 

مبياددددم يددددح ال يددددول الاددددةد  والاددددةبع والثددددةمال والثددددةاح ه مددددال الإليددددةم بحددددذه الادددد  ةت لتمكياددددال األمدددد

 . (4)ر"اش

الددولح  واألمدالح دج الاد م  أمدراال  ( مال الميثةا22مال المةد    األول ال إلر   تحدثتحيث "

يدم الإليدةم بحدذا إلدر  الثةا الميثةا يح ديبة تهع بيامة حدددت ال أوردهةص لمة بمعاةه الوااع ويإل عدوال تحديد

تيةص الم    بمدلول وهذا يعاح تإلييد اخ عتحد  ومبةدئحةدود مإلةيد األمم الماالختيةص يح ح

األمدال الددولح ال محمدم م  د  أ  وهدو عأخذاة بةلت اير الثدةاحي و  والثةايم مال الميثةاع األول المةد  

يت ددا مددع  ال هددذا الت اددير اللو ددداة أ عاألولدد  والثةايددم مددال الميثددةا الته المةدتددةع مددة راددمتت ددةبا مدد

                                                 

 .071فوق العادة، سموحي، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -1
* الفرق بين األهداف والمبادئ هو أن األهداف تكون الغايات التي يجب على المنظمة تحقيقها والسـعي إليهـا، أمـا المبـادئ ف نهـا تمثـل 

دراكها. ما يجب على الم  نظمة وأعضائها مراعاتها في سبيل تحقيق هذه الغايات وأثناء العمل على تنفيذها وا 
 .91حسين، مصطفى سلمة، المنظمات الدولية، مرجع سابٍق، ص - 
                 .      119في مجال حماية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، صمجلس األمن العزاوي، لمى عبد الباقي، القيمة القانونية لقرارات  -6
 (، " االنحراف في تطبيقات مجلس األمن للفصل السابع من الميثاق" )قرارات مجلس األمن في      6111العنبكي، نزار جاسم، ) -0

                       .11-07، ص0، العدد0،  مجلد دراسات قانونيةالحالة بين العراق والكويت كموضوع للمناقشة(،      
 .                      001، محمد طلعت، األحكام العامة في قانون األمم، مرجع سابق، صالغنيمي -9
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ال الادد  ةت الخةيددم المخولددم لم  دد  ( التددح حددددت بددأ22ةايددم مددال المددةد   يددريح مدددلول ال إلددر  الث

مال الميثةاع بيامة ال يل الثةاح اشر مال الميثةا خةص  ( 12292823يح ال يول   المبيام األمال

ال إلدر  الويةيم الددولح والوجدةئف التدح يلد يحة ا د  الم  د  تخت دف ادال ت دق التدح تلد يحة  باجةم

 .(1) "األول  مال المةد  األول  مال الميثةا

 عمددال الميثددةا ح المددةد  األولدد  ب إلراتحددة األربددعوبددةلر و  فلدد  مإلةيددد األمددم المتحددد  المبياددم يدد

ا م واألمال الدولحع فمدة بشدكل مبةشدر فذا هح ح ج ال واحد  ا دهة  ميعحة تدور حول غةيم أاةايم

 الددولح األابةب التح تحدد األماللماع  ؛وذلق اال  ريا اتخةذ تدابير مشتركم يعةلم عو د مة يحدده

زالتحةع مدة بشدكل غيدر مبةشدر بةلتمحيدد  عوقمع أامةل العددواال وا  وغيرهدة مدال و دوه ا خد ل بةلاد مع وا 

قةت الوديم بيال الدول وتحإليا التعةوال بياحة يح مخت ف الاتتبةبه اال  ريا العمل ا   فامةء الع 

 .(2)الاواحح

والتددح تحمددل مددال الميثددةا  األولدد ال إلددر  الثةلثددم مددال المددةد   وت دددر ا شددةر  بشددكل خددةص فلدد 

 ا دد  تعزيددز احتددرام حإلددوا ا ااددةال والحريددةت األاةادديم ل اددة   ميعددةصع والتشدد يعالدددول األالددةء 

والدعح الميثدةا قدد رأوا أال حمةيدم الاد م  أال عصالدا هدذا  ويادت ةد مدال ا   ذلق ف  قةص ب  تمييدزع

 . (3)يح  و تاود ييه الع قةت الدوليم المشةحاةت والتاةي  العدائح الدولح ال يتحإلا واألمال

 ع ةء التعةوال الدولح الذي ُاص ا يه يدح ال إلدر  الثةلثدم مدال المدةد  األولد   يدح يدي م اةمدمو 

ء يح األمم المتحدد  اختيدةر الدر دم الماةادبم2 والم ئمدم لتحإليإلده ويإلدةص لمدة بحيث يترق ل دول األالة

فلدد  التكةمددلع كمددة لددم يددتم رب دده بتحإليددا أهددداف يرايددم يددح كددل  يددوالص و مددال التاادديا و  ابتددداءص  عتريددده

                                                 

 .                      000الغنيمي، محمد طلعت، المرجع نفسه، ص -1
 .                       009أبو الهيف، علي صادق، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص  -6
 .                      611التنظيم الدولي، مرجع سابق، صالدقاق، محمد سعيد،   -0
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كمددة ل دددول أال تحدددد م ددةل ويإلددةص لخ دد  معياددم وآ ددةل محدددد ع بددل تددم تددرق ذلددق لمددة تإلددرره الدددولع 

 .(1)ح تع ح األهميم لاشة ةت األمم المتحد األولويةت الت

ل م  ددد  يدددح التددددخل بمثدددل هدددذا الادددو  مدددال  ةص ( مدددال الميثدددةا أا دددت حإلددد32كمدددة أال المدددةد   

وذلق مال خ ل يحدص أي ادزا   عفذا مة أدى ااتمرارهة فل  ا خ ل بةلا م واألمال الدولح عالإللةية

لكددح يإلددرر مددة فذا كددةال ااددتمرار هددذا  ؛أو أي موقددف قددد يددقدي فلدد  احتكددةق دولددح أو قددد يثيددر ازااددةص 

 .(2)ل خ ر الازا  أو الموقف مال شأاه أال ُيعر  ح ج الا م واألمال الدولح

( واي م الغا  ااحدة لم  د  األمدال يدح ممةرادم ادةئر 32والا  م المبيام يح اص المةد   "

لكح يبةشر هذه  بد ل م    مة رام له مال وجةئف يح الميثةا يح ح ج الا م واألمال الدولحع فذ ال

الوجدددةئف حادددبمة تإلتلددديه كدددل حةلددده ويإلدددةص لمدددة قدددرره الميثدددةا مدددال اددد  م يم دددق بحدددة تكييدددف المواقدددف 

و ا ةئحدددة الويدددف الدددذي تادددتأه ه مدددال الاةحيدددم الدوليدددم  عوالماةزادددةت ابتدددداءص ل تويدددل فلددد  حإليإلتحدددة

فامةالص  لإلرارات والتدابير؛مة ي ئمحة مال االتخةذ  عوتحديد أثرهة ا   الا م واألمال الدولح عوالإلةاوايم

 .(3)"لوجةئ ه

ذا مددة ثبددت لدده أال ذلددق الاددزا  أو الموقددف يعددر  ح ددج الادد م واألمددال الدددولح يإادده  عل خ ددر وا 

 ؛و دددرا التادددويم عويإلدددةص ل  يدددل الادددةد  بإيددددار تويددديةت بمدددة يدددراه م ئمدددةص مدددال ا  دددراءاتيإلدددوم 

 .(4)ل ويول فل  حل ا مح

                                                 

 .                       90حسين، مصطفى سلمة، المنظمات الدولية ، مرجع سابق، ص -1
 ( من ميثاق األمم المتحدة.                   09انظر المادة ) -6
 .                   107مية. د.ط، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ص(. مبادئ األمم المتحدة وخصائصها التنظي1471الچلبي، حسن، ) -0
 .                                  111قانون المنظمات الدولية )الجزء األول( األمم المتحدة، مرجع سابق، ص ، محمد سامي،عبدالحميد -9
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لمادع األادبةب التدح تحددد الاد م والعمدل ا د   ؛دابير المشدتركموتحإليإلةص لذلق تتخدذ الماجمدم التد

لحددل الماةزاددةت الدوليددم ويإلددةص لمبددةدئ العدددل  ؛فزالتحددةع وتتبادد  دائمددةص يكددر  ااددتخدام الواددةئل الادد ميم

 .(1)والإلةاوال الدولح

ال ازااددةت دوليددم اديددد  اشددأت  ددراء ااتحةكددةت لحإلددوا الاددوابا التةريخيددم حإليإلددم أكشدد ت قددد و 

ادم احترام الحإلوا األاةايم لإلااةال قد يشكل تحديداص ل ا م واألمال  وأالال ولحإلوا األق يةتع ا ااة

وقدد يإلدرر ويإلدةص ل مدةد   عع وهكذا ي د الم    ذاته معايةص بمشةكل حإلوا ا اادةالبه الدولح أو فخ الص 

تحديددداص  يدد حب بخروقددةت  ادديمم أو  ديددم لحإلددوا ا ااددةال ويشددكلموق ددةص يُ  أال  ( مددال الميثددةا 38 

تخدةذ تددابير تا يذيدم لح دج الاد م واألمدال الددولح أو المتحدد  بةم األمم تإلو  الويإلرر تبعةص لذلق أ ع مل ا

 .(2)فاةدته فل  ايةبه  بإلةص ل  يل الاةبع

يي عددل مادده يددةحب االختيددةص  عادد  م تإلديريددم وااددعمم  دد  األمددال هددذا الدداص يخددول و 

ويددددح تحديددددد معادددد  العدددددواال وتعيدددديال  ع خدددد ل بددددهالم  ددددا يددددح تحديددددد مددددة يعددددد تحديددددداص لألمددددال أو ا

 .(3)المعتدي

ال لددم يددُاص    دد  األمددال بإللددةية ا دد  اختيددةص موهكددذا اددرى بددأال ميثددةا األمددم المتحددد  وا 

حإلدددوا ا اادددةال يدددراحمع  فال أال اليددد حيةت التدددح ماحدددت لددده لت بيدددا ال يدددول الادددةد  والادددةبع 

وتحإليإلدةص لاجريدم  ثدل هدذا الادو  مدال الإللدةيةعوالثةمال والثةاح اشرع أا تده اليد حيم يدح التددخل بم

ولذلق يمكال الإلول بأال  ميثةا األمدم المتحدد  هدو أول وثيإلدم يدح تدةري  مال يم ق األكثر يم ق األقلع 

                                                 

لي لحقــوق اإلنســان فــي ظــل االحــتلل الحربــي. د.ط، القــاهرة، دار النهضــة (. احتــرام القــانون الــدو 6110الــوهيبي، اعتصــام العبــد، ) -1
 .                       961العربية، ص

                           .19-16ص ،مرجع سابق القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة، علوان، والموسى،  -6
                       .676سابق، ص مجذوب، محمد، التنظيم الدولي، مرجع -0
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 عالبشددريم تشددير بيددراحم وولددوث فلدد  ماددقوليم الم تمددع الدددولح يددح فقددرار وحمةيددم حإلددوا ا ااددةال

 .(1)هذه الحإلوا وحمةيتحة لتحديد ؛وتحدف فل  ولع اجةم دولح اةم وشةمل

 ة مجلس األمن الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان في العرف الدولي.المطلب الثاني: سلط

يددح العددرف  ا ااددةالالدددولح يددح م ددةل حمةيددم حإلددوا  األمددالقبددل الخددو  يددح ادد  م م  دد  

 ه الإلةاوايم؟ يمت؟ وقفثبةته؟ وكيف يمكال أركةاهع و معريم مة المإليود بةلعرف الدولح مالالبد  عالدولح

 : المقصود بالعرف الدولي الفرع األول

األحكددددةم الإلةاوايددددم اشددددأت مددددال تكددددرار التددددزام الدددددول لحددددة يددددح  مددددال م مواددددم"يإليددددد بددددةلعرف  

بوي حة قوااد ثبت لحدة يدح ااتإلدةد غةلبيدم الددول المتحلدر   عتيريةتحة مع غيرهة يح حةالت معياه

 .(2)"ويف ا لزام الإلةاواح

لعدددرف الددددولح تتكدددوال مةدتدددهع وتتحددددد معةلمددده مدددال فلددد راد اددد وق أالدددةء أال ا ادددحيع هدددذاو 

تيددير قةاددد  قةاوايددمع فال مددال الوقددت الددذي ياددتإلر يددح  الم تمددع الدددولح ا دد  احددو معدديالع ولكاحددة ال

 . (3)لمير ال مةام اإليد  اكتاةب الا وق المعاح الي م الم زمم

فذ قةلدت مدة  عة اال العرف ابدةر ( مال اجةم محكمم العدل ااد ك مح/ب39واختةرت المةد   

 .(4)("ا يه تواتر االاتعمةل بمثةبم قةاوال دل  المعتبره العةدات الدوليم المرايم  "  تر مته

                                                 

. د.ط، الكويــت، المجلــس 1491(. األمــم المتحــدة فــي نصــف قــرن دراســة فــي تطــور التنظــيم الــدولي منــذ 1441نافعــة، حســن، )  -1
                       .611الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ص

 .                      01لسلم. الطبعة السادسة ، القاهرة، دار النهضة العربية، ص(. القانون الدولي العام في وقت ا1470سلطان، حامد، ) -6
(. القـانون الـدولي المعاصـر. د.ط، اإلسـكندرية، دار المطبوعـات الجامعيـة، 1447الدقاق، محمد سـعيد وحسـين، مصـطفى سـلمة، ) -0

 .                      141ص
ــانون الــدولي العــام قــانون األمــم. د.ط، اإلســكندرية، منشــأة (. بعــض 1479الغنيمــي، محمــد طلعــت، ) -9 االتجاهــات الحديثــة فــي الق

 .617المعارف، ص
وقــد وجــه األســتاذ الــدكتور الغنيمــي انتقــادات إلــى هــذه العبــارة علــى أســاس أن العــرف لــيس هــو الــدليل علــى التــواتر بــل العكــس هــو  -

                 الصحيح وهو أن التواتر هو الدليل على العرف.      



37 

 

يإلدد تإلدوم  عاألمدورمدال  أمدرالممةث دم مدال دول مخت  دم يدح  األامدةلتكدرار "  بأاه أيلةص ويعرف 

شأ بعد ذلق ا قم ممةث دم بديال ا د  عيالع ثم تاأكثر ويتبع يح تاجيمحة و ه ما قم بيال دولتيال أو 

التيددرف  ع يتكددراراألولدد ويتبددع بشددأاحة مددة اددبا مرااةتدده يددح تاجدديم الع قددم  عالدددول أو بدديال غيرهددة

 .(1)"اه يحإلا ال ر  الماشودا   ا   الو ه دليل ا   أ

 العرف الدولي أركان : الفرع الثاني

لإلةاوال الدولح العاةيدر التدح فل  ل ام ا حةيح مذكر  قدم   (Hedson الإلةلح هداوالص لخ  

 حت  تإلوم قةاد  مال قوااد الإلةاوال الدولحع وهح  ال تكوال حةلر  كمة يرىي ب أ

او  معيال مال المراكز التح تدخل لمال ا ةا  فل امل متوايا لعدد مال الدول بةلاابم   -

 الع قةت الدوليم.

 االاتمرار أو التكرار ل عمل ا   يتر  ممتد .  -

 يت  به أو يت ا مع الإلةاوال الدولح ال ةلب .ال العمل بأالعإليد    -

 ادم ااترا  الدول األخرى.  -

  ركددال مددةدي وركددال همددة يعاددح أال العددرف يتكددوال مددال ركادديال( Hedson فال تإلريددر هداددوال 

 .(2)معاوي

 الركن المادي: -1

 يإلوم  وياحير يح تواتر األشخةص المكوايال ل  مةام ا   االايية  ل إلةاد  العرييمع وال

                                                 

 .                      69أبو الهيف، علي صادق، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -1
 .                      614مشار إليه في الغنيمي، محمد طلعت، بعض االتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام قانون األمم. مرجع سابق، ص -6
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  أاةاددديتيالالمكددوايال بيددد تيال  األشدددخةصمدددة لددم يتيدددف بةالايدددية  مددال  ةادددب هددذا الدددركال 

   .(1)األشخةصالتواتر مال حيث الزمةالع والعموميم مال حيث 

بيد ةت االاددتمراريم ذاتحدة يدح الزمددةالع أي  عالواقعدم ال دددير  بإاتدة  العدرفي دب أال تتادم فذاص 

 . ( 2)الع أي تكرار الاةبإلم يح المكةالتكرار الاةبإلم يح الزمةالع وي ةت العموميم ذاتحة يح المكة

لق ال الواقعم الا بيم أو االمتاة  تك حع وقد أيدت ذيشتر  بةلواقعم أال تكوال في ةبيمع بل ف وال

(ع فذ قررت 1828ابتمبر  أي ول/يح حكمحة اليةدر يح الاةبع مال  المحكمم الدائمم ل عدل الدولح

تخدةذ تيددرف يددح حةلددم معيادم متدد  اقتددرال هددذا ييده أال العددرف قددد يترتددب ا د  أاددة  االمتاددة  اددال ا

 . (3)االمتاة  بةلعاير المعاوي

 الركن المعنوي: -6

لتحويددل التعةمددل الدددولح فلدد  اددرف يتمتددع بيدد م قةاوايددم  يك ددح وحددده أال العايددر المددةدي ال

قتاة  بد مال تواير االقتاة  بلرور  التعةمل لدى أشخةص الإلةاوال أا احمع يعاير اال فلزاميمع فذ ال

 . (4)العاير الإلةاواح واللروري الذي ي عل العرف اةيذاص يح الاجةم الإلةاواح لإلبول هذا يعدوا

يدددقدي فلددد  اشدددأ   ثبدددةت تكدددرار الاددد وقع أو حتددد  ااتيدددةده يدددح بعددد  الحدددةالت الحيدددث فال ف

 . (5)االاتإلةد بأال الدولم تيدر ييه اال فلزام قةاواح عالإلةاد  العرييمع مة لم يإلترال بذلق الا وق

                                                 

ــدولي العــام. د.ط، اإلســكندرية، دار المطبوعــات 1449وحســين، مصــطفى ســلمة، )الــدقاق، محمــد ســعيد  -1 (. دروس فــي القــانون ال
 .                      119الجامعية، ص

 .                       47(. القانون الدولي العام. الطبعة الخامسة، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص6119مجذوب، محمد، ) -6
 .07، حامد، القانون الدولي العام في وقت السلم، مرجع سابق، صسلطان -0
صـدر ذلـك الحكــم فـي منازعــة اللـوتس حيـث كــان علـى المحكمــة الدائمـة للعــدل الـدولي  أن تقـرر مــا إذا كـان امتنــاع الـدول باســتمرار،  -

عـام أمـام محاكمهـا الوطنيـة قـد كـون وعلى سبيل التكرار عن محاكمة قبطـان السـفينة المسـؤول عـن حـادث تصـادم بحـري فـي البحـر ال
قاعد عرفية تحتفظ بحق المحاكمة في تلـك الحالـة لدولـة العلـم، وانتهـت المحكمـة إلـى أن تلـك الحالـة لـم تكـون قاعـدة عرفيـة.وبالتالي 

 تكون قد قبلت أن التصرفات السلبية يمكن أن تكون العنصر المادي في العرف الدولي.
 .                      11ن الدولي العام، مرجع سابق، صفوق العادة، سموحي، القانو -9
 (.1404( شباط/فبراير )61أكدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ في حكمها في قضية الجرف القاري لبحر الشمال الصادر في ) -1
 .                   904دار النهضة العربية، ص (. مقدمة لدراسة القانون الدولي العام. الطبعة األولى، القاهرة،1419عامر، صل  الدين، ) -
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كوال ل ركال المدةدي ماه يإليد بةلركال المعاوي تكو ال اإليد  لدى مال ياتحا الا وق اليإيه وا  

مال يأتح الا وق  ال  وق قد أيبح وا بةص قةاوايةصع أي فمقداه أال الاير ا   مإلتل  ذلق الا  عل عرف

 .(1)يعتإلد بأاه تعبير اال الإلةاوال ألاهفامة يأتيه 

العايددر المعاددوي و ددود لددرور  ( وك اددالماةزعع وكوب  و احددةيم مثددل وياكددر بعدد  ال إلحددةء 

ع فثبددةت تددواير العإليددد  يددعوبمفلدد  وذلددق ااددتاةداص  عت يددةص بتددواير الددركال المددةدي يحاددبلإليددةم العددرف مك

ال تلد ح ا د  يمكدال أالتدح جدواهر الال اعتبدره لتحديدد يو دد معيدةر اادت يع أ  ص ادال أاده الهذا يلد

 .(2)التيريةت الخةر يم ي م العرف

كدأال يكدوال هادةق  عهذا ال رث بأال بع  الجروف يمكال أال تامح بتمييدز العدرفويرد ا    

ولعددددل الحكددددم الددددذي أيدددددرته محكمددددم العدددددل يددددح الاددددزا  بدددديال البيددددرو " عااتحددددةق لإلةاددددد  محددددل  ددددزاء

( مثدددةل ا ددد  أحدددد الحدددةالت التدددح ذكدددرت ييحدددة المحكمدددم 1830وكولومبيدددة حدددول حدددا الم  دددأ ادددام  

ي ب أال تكدوال هدذه العدةد  قدد  بإلدت  عكمم كح تولد العةد  اريةص المح فذ اشتر ت عالعاير المعاوي

تإلر بو ود ارف فال فذا كةال ت بيإله قد  ( مال اجةم المحكمم ال39بوي حة قةاواةصع وذلق أال المةد   

 .(3)قبل بوي ه قةاواةص"

 العرف الدولي إمكانية إثبات : الفرع الثالث

ركال المدةدي والدركال المعادوي ل عدرفع مدع تحإلدا يذهب العديد مال ال إلحةء فل  أاده فذا تدواير الد

تبةدل يح الا وق ا   مإلتل  الاةبإلم بيال الدول المخت  مع دوال أال تاتاكره بإليم أالةء الم تمدع 

                                                 

 .                      601الدقاق، وحسين، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص -1
                       . 01(. القاعدة العرفية في القانون الدولي العام.الطبعة األولى، القاهرة، دار النهضة العربية، 1441محمود، عبدالغني، )مشار إليه في  -6
 .                       691-690(. الغنيمي في قانون السلم. د.ط، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص1470الغنيمي، محمد طلعت، ) -0
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مددال أشددخةص الإلددةاوال الدددولح  الدددولحع يحإلددا ل إلةاددد  العرييددم قدددراص مددال العموميددمع أمددة فتبددة  شددخص

 .(1)د  ارييم محمة  ةل بحة أمد ذلق الا وقال يقدي فل  تكويال قةا ةص معيا ةص ا وكلوحد  

 العرف مال خ ل  فثبةتاه يمكال يإوا يه 

 الإلةاوال الدولح . أشخةص ألحدالمختيم  األ حز أال يكوال التيرف بواا م  -1

         ل  رايددددح الددددذي مددددال حيددددث المكددددةال بةلااددددبم ل ا ددددةا ا ال يكددددوال التيددددرف اةمددددةص أي ددددب  -2

 ال مةام الدوليم. أالةء يمأغ بال ييدر التيرف مال أي با ييهع أي 

 .(2)أال يكوال التيرف تبةدليةص  -3

ا راد  الشددةرام ألشددخةص الإلددةاوال الدددولح الددذيال يم كددوال  أو دددمددة دام الإلددةاوال الدددولح  وا يدده

اتمد مال كل مة ييددر مدال هدقالء األشدخةص بوااد م أ حدزتحم الم ولدم هذه ا راد ع يإال العرف يُ 

  .(3)االت ةقيةت الدوليم ومة تحتويه مال قوااد ارييهه  ع ومثةلت تدل ا   تواير ت ق ا رادمال تيرية

 لعرف الدولي القيمة القانونية ل: الفرع الرابع

رلددددة الم تمددددع الدددددولح بةلخلددددو  لدددده يددددح  ا لددددزامع ويددددف حالعريددددالددددذي يكاددددب الحكددددم  ال  ف  

زءاص ال يت دزأ مدال ال ةلبيم العجم  مال أحكةم الإلةاوال الددولح ا اادةاح التعةهددي  د ع وُتعد(4)تيريةته

    .(5)الإلةاوال الدولح ا ااةاح العريح

 كبر ميةدر الإلةاوال الدولح العةم وأغزرهة مةد ع يةغ ب الإلوااد أ العرف الدولح يعد كمة أال

                                                 

 .                       667-666الدقاق، وحسين، القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص -1
 .                      609تجاهات الحديثة في القانون الدولي العام قانون األمم. مرجع سابق، صالغنيمي، محمد طلعت، بعض اال  -6
 .                    617-610الغنيمي، محمد طلعت،  الغنيمي في قانون السلم، مرجع سابق، ص -0
                .         00سلطان، حامد، القانون الدولي العام في وقت السلم، مرجع سابق، ص -9
 .                      116(. القانون الدولي اإلنساني. الطبعة األولى، عمان، دار وائل،  ص6111العنبكي،نزار جاسم، ) -1
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وال ادددال ع حتددد  الإلواادددد المدوادددم ماحدددة اادددتإلرت أذات اليددد م العةلميدددم ثبتدددت بوااددد ته الدوليدددم

  .(1)لمعةهدات الدوليمقبل فدرا حة يح االت ةقيةت وا  ريإله

 ية حقوق اإلنسان في العرف الدوليسلطة مجلس األمن الدولي في مجال حما: الفرع الخامس

تعريف العدرف الددولح وبيدةال أركةادهع وكي يدم فثبةتدهع وقيمتده الإلةاوايدمع أيدبح مدال اليادير  بعد

ال وخةيدم أ علحا ااةال يح العدرف الددو مال ا  م يح م ةل حمةيم حإلوا  األمالمعريم مة لم    

 فلددد قدي اادددتمرارهة يكدددوال يدددح المواقدددف والازاادددةت التدددح يدددتدخ ددده يدددح مثدددل هدددذا الادددو  مدددال الإللدددةية 

الددولح ل خ درع ويكدوال تدخ ده ويإلدةص لايدوص الميثدةاع ممدة  ع ده مإلبدوالص لددى  واألمالتعري  الا م 

ل هدددذه لددددى هدددذا الم تمدددع بو دددوب تددددخل الم  ددد  يدددح مثددد د  ارييدددموشدددكل قةاددد عالم تمدددع الددددولح

 الحةالت. 

والددذي حلددره رقاددةء الدددول يددح  عوهددذا مددة أكددد ا يدده الم  دد  يددح البيددةال الختددةمح ألالددةئه

( " ي حج أالدةء م  د  األمدال بدأال محمدةت األمدم المتحدد  1882  /ياةير( مال كةاوال الثةاح31 

احتدرام  ال كةادت مراقبدم االاتخةبدةت والتحإلدا مدالع يإحول ح ج الا م قد تواعت يح الااوات األخير 

وتددو يال ال  ئددديالع لدددمال تاددويم الخ يدددةت ا ق يميدددمع ب  ددب أو موايإلدددم األ دددراف  ا اادددةالحإلددوا 

يادتحدف ح دج الاد م  الددولح لم  د  األمدال المعايمع يإاحة قد أيبحت  زءاص مال امدل أكثدر اتادةاةص 

ال   عواألمال الدولح  .(2)رأالةء الم    يرحبوال بحذا الت و  وا 

 ددداص لألامددةل التددح تشددكل تحديددداص ل ادد م  يتبادد  م حددوم وااددع أ األمددال بددد م  دد ال وي حددج أ

ع مت ددةوزاص الدددولح إلددد قددةم بإاددةد  تحديددد العوامددل التددح تشددكل تحديددداص ل ادد م واألمدداليع الدددولح واألمددال

ادح ا اادةايم الاة مدم األق يةت والمآلتشمل قمع  عوأامةل الإلتةل عقيرهة ا   الماةزاةت بيال الدول

                                                 

 .                      69أبو الهيف، علي صادق، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -1
 .                      691في مجال حماية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، صمجلس األمن ية لقرارات العزاوي، لمى عبد الباقي، القيمة القانون -6
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غيددةب الحددروب والازااددةت العاددكريم ال يعاددح  فال  "  إلولددهبر اادده وهددذا مددة اب ددع خ حاددال االقتتددةل الدددا

الميدةدر غيدر العادكريم لعددم االادتإلرار تشدكل تحديدداص ل اد م  فال  ع بدل الددولح ااتتبةب الاد م واألمدال

 .(1)"وهح تتمثل يح الم ةالت االقتيةديم واال تمةايم وا ااةايم وغيرهة عواألمال الدولح

( ليقكد ييه اازاة ه ممدة 393/1881رقم   الدولح ايدر م    األمال قرارهذلق  ومال أمث م

يتعدددر  لددده المددددايوال العراقيدددوال مدددال قمدددع يدددح أمدددةكال متعددددد ع ويدددح الما إلدددم التدددح يادددكاحة األكدددراد 

تحديداصع وهو مة اتا ااه ازوث مكثف ل  ئيال ابر الحدودع األمر الذي أدى فل  بع  اليدامةت 

 .ييه تحديد ل ا م واألمال الدولحالحدوديمع وهذا 

( " أال قمددع أي امدل فرهددةبح دولددح 829/1882أكددد يدح قددراره رقدم  يإلدد أمدة يددح حةلدم ليبيددةع  

أا ددال م  دد   عيعددد أمددراص لددروريةص ل ح ددةج ا دد  الادد م واألمددال الدددولح"ع وكددذلق يددح قلدديم اليددومةل

 دم مدال الادزا  يدح اليدومةل... ( "أال ح م المأاة  ا اادةايم الاةت882/1883األمال يح قراره رقم  

يدح قدراره  الدولح يشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولح"ع أمة ييمة يتع ا بحةيتحع يإلد أا ال م    األمال

  ع( اال ق إله مال تددهور األزمدم ا اادةايمع ممدة أدى فلد  الادزوث ال مدةاح ل ادكةال921/1883رقم  

  .(2) األمر الذي يشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولحع

بل الإلوات اليربيم والكرواتيم لد الما ميال مال ق الذي مور يخص الت حير العرقح  ييمةو  

ااددتيةئه  (838/1882 يإلددد أا ددال الم  دد  يددح قددراره رقددم (ع 1882-1881 يددح البواددام والحراددق 

أداال  (838/1882 ع وداة فل  مرااة  حإلوا األق يةتع ويح قراره رقم لعرقحمال ام يةت الت حير ا

 .ارقيميةص الإلةئمم ا   دوايع وخيو  عأامةل الإلاو  المرتكبم لد المداييال الم   

                                                 

 .                         17ص، مرجع سابق، فرحاتي، عمر الحفصي )وآخرون(، آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية  -1

ة األمـم المتحـدة لحفـظ السـلم واألمـن الـدوليين. الطبعـة األولـى، بيـروت، مركـز دراسـات (. نحـو إصـل  منظمـ6111ليتيم، فتحية، )  -6
 .                      11الوحدة العربية، ص
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ا دد  تأييددده الكةمددل  (1033/1883 يإلددد أكددد الم  دد  يددح قددراره رقددم  عيددح أبخةريددة ب ور يددةو 

د فاشدةء مكتدب لحمةيدم حإلدوا أي د (1088/1883 لبراةما احترام حإلوا ا ااةال ع وكدذلق قدراره رقدم 

 (1082/1883 مال بعثم مراقبم األمم المتحد  يح  ور ية ع ويح قدراره رقدم  وااتبره  زءاص  عا ااةال

 .(1)ىداتوري يح بوروادلأداال الم    االاإل ب الذي أ ةث بةلحكومم الشرايم والاجةم ا

الم    هو ال حةز األقدر واألكثر يةا يم يح ماجمدم األمدم المتحدد   وخ يم الإلول رغم أال  

فال أاددده ومدددال  عال يددر  احتدددرام حإلددوا ا اادددةال وحريةتددده األاةادديمالددذي يم دددق يدد حيةت تمكاددده مددد

ا يدده ااتبددةرات وميددةلح الإلددوى الكبددرى ادده تاددي ر خدد ل الممةراددم العم يددم يددح هددذا الشددأال يتبدديال أ

ممدددددة ي ع ددددده يتباددددد  ايةادددددم مزدو دددددم ذات  دددددةبع ااتإلدددددةئح والكيدددددل  عوتو حدددددةت األالدددددةء الددددددائميال

يم دوراص مددقثراص يددح اشددوء جددةهر  ازدوا يددم المعةم ددم يددح ا ددةا االاتبددةرات الايةادد وت عددبع (2)بمكيددةليال

 .(3)الإلةاوال الدولح

                                                 

  ،مرجـع سـابق، الحمايـة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان فـي إطـار منظمـة األمـم المتحـدة والوكـاالت الدوليـة المتخصصـةأحمـد، ، أبو الوفـا  -1
 .04ص

               .17-0، ص41، )ترجمة غادة شويقة(، د.م، العددالثقافة العالمية(، "حقوق اإلنسان والكيل بمكيالين"، 1441ريي، )ناير، أ  -6
 .                      60(. ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام. د.ط، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1417حسين، مصطفى سلمة، ) -0
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 الثالثالفصل 

 اإلنسانمبدأ عدم التدخل وقضايا حقوق 

ع والم دةهيم األاةاديم اددم التددخلمبددأ م حدوم ابديال يدح األول  عهذا ال يل فلد  مبحثديال يإلام

 االختيةص الداخ ح وحدوده.المرتب م بحذا المبدأع وهح م حوم الايةد ع وم حوم 

تددخلع واألادبةب المادةئل الإلةاوايدم التدح يثيرهدة مبددأ اددم الا    عيح المبحث الثةاحااتعرف و 

                                                                                                                                         .ةر هذا المبدأالتح أدت فل  ااحا

 المبحث األول

 يم األساسية ذات العلقة والمفاهمبدأ عدم التدخل مفهوم 

 م  بيال  ويإلام فل 

 وأهميته عدم التدخلمبدأ مفهوم : األولالمطلب 

 : مفهوم مبدأ عدم التدخلالفرع األول

( كددأول 1923 ول/دياددمبر دأ وبدديال تيددريح مددوارو يددح كددةاوال أيددرب  بعدد  ال إلحددةء بدديال هددذا المبدد

 التيريح يح المبدأ األول  فال الإلةر  األمريكيم قد وي ت  ع وياصيةغم والحم يح ايةام ادم التدخلي
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فل  در م مال الحريم واالاتإل ل ال ي اح هادةق محد ص ألي احدت ل أو اادتعمةر  ق ديم مدال أقةليمحدة 

 .(1)مال  ةاب فحدى الدول األوروبيم(

بةدئ الإلةاوايم المحمم التح تلماحة ميثةا األمم المتحد ع ال بل يعد مبدأ ادم التدخل مال المو 

فذ أال هدددذا المبددددأ يتيدددل  ال بيعدددم الإلةاوايدددم لألمدددم المتحدددد  يشدددكل المبددددأ األاةادددح الدددذي تإلدددوم ا يددده

 .(2)بمعجم المبةدئ الإلةاوايم األخرى التح تلماحة الميثةا

ادددم التدددخل فلدد   ةاددب مبددةدئ  بدديال أغ ددب ال إلحددةء ا دد  ااتبددةر مبدددأ د ات ددةا اددةمكمددة يو دد

ع تشكل مبةدئ أاةايم يح الإلةاوال الدولح (3)أخرىع مثل احترام الايةد  واالاتإل ل والماةوا  الإلةاوايم

مبدأ ادم التدخل يدى لمبدأ الماةوا ع يمة دامت الدول متادةويم ييمدة بياحدة يإاده يعتبر العةمع حيُث 

 .(4)يتعيال االحترام المتبةدل لا  م كل ماحة

واددم التحديددع حيدث  عوحإليإلدم األمدر أال م حدوم مبددأ اددم التددخل يتادم بدةلكثير مدال ال مدو 

وا ددد  المادددتوى  عا ددد  مادددتوى ال إلدددهحدددول تحديدددد م حومدددهع مدددال ال ددددل  اص كثيدددر زال يثيدددر  ومدددة عأثدددةر

                                                 

شار إليه في حداد، ريمون، العلقات الدولية "نظرية العلقات الدولية أشخاص العلقـات الدوليـة نظـام أم فوضـى فـي ظـل العولمـة"، م -1
 .616مرجع سابق، ص

تناولت كل من المدرسة الطبيعية، والمدرسة الوضعية مبـدأ عـدم التـدخل وكانـت هنـاك أكثـر مـن نظريـة تناولـت هـذا المبـدأ حيـث كـان  - 
النظريـات السـائدة فـي المدرسـة الطبيعيـة نظريـة هـوبز، ونظريـة جروسـيوس، ونظريـة وولـف، ونظريـة فاتيـل، أمـا النظريـات التـي من 

كانــت ســائدة فــي المدرســة الوضــعية فهــي: نظريــة مــارتن، ونظريــة كنــت، ونظريــة وايتــون، ونظريــة فيليمــور، ونظريــة هــول، ونظريــة 
 لورانس، ونظرية برنارد.

(. النظريـة العامـة لعـدم التـدخل فـي شـؤون الـدول "دراسـة فقهيـة وتطبيقيـة فـي ضـوء 1411ي يونس، محمد مصـطفى، )مشار إليه ف -
 . 167-111مبادئ القانون الدولي المعاصر". أطروحة دكتوراه غير منشوره، القاهرة، جامعة القاهرة ، ص

 .                     100تحدة والتطبيق العملي، مرجع سابق، صالعزاوي، أنس أكرم، التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم الم -6
( مبـدأ عـدم التـدخل أحـد المبـادئ الرئيسـية فـي Ch-Rousseau & Claud Alberrt Colliardحيث يعتبر كل من الفرنسيان ) -0

( أحـد G.Dahonصـير، ويعتبـره )( أحد المبادئ الناجمة عن مبدأ تقرير المFriedrich Berberالقانون الدولي، ويعتبره األلماني )
( أحـــد المبـــادئ G.Tunkin(، بينمـــا اعتبـــره الســـوفيتي )Quadriالحقـــوق األساســـية للـــدول، ويشـــاطره فـــي هـــذا الـــرأي االيطـــالي )

 الديمقراطية في القانون الدولي الكلسيكي.
د.ط، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،  (. مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر.1441مشار إليه في ادريس، بوكرا، ) - 

 .                      610ص
 .                     679(. القانون الدولي العام في السلم والحرب . د.ط، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص1471بشير، الشافعي محمد، ) -9
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 التدح يترتدب ا يحدة ااتحدةق هدذا حدةالتاألمم المتحد   ةء خةليةص مال تحديدد الميثةا  وذلق أالالدولحع 

 .(1)أمبدال

وي حج أال ال إلحةء والكتةب لم يويوا م حوم مبدأ ادم التدخل حإلدهع فذ اكت د  غدةلبيتحم بتحديدد 

دراادةتحم كةادت مايدبه ا د  تحديدد م حدوم اددم التددخلع فال أال أال تعريف التدخلع ا   الرغم مدال 

  . (2)خليعاح خ و مقل ةت وكتب الإلةاوال الدولح مال فيراد تعريف لمبدأ ادم التد هذا ال

مبدأ ادم التدخل بأاه  "الحةلم المعبر  اال جروف ادم المادة   الدكتور يواف حاال فيعر  

 .(3)"أخرىبةلوحد  الترابيم وااتإل ل دولم 

الددذي يددرى أال ملددموال مبدددأ ادددم التدددخل  "يتددوخ   عاهلل الدددكتور امددر اددعد الددرأي أخددذ بحددذاو 

ادددبيل األكثدددر ا ةاددده لميدددةلححة األاةاددديمع لدددمةال حريدددم الددددول يدددح أال تتبدددع يدددح قلدددةية التاميدددم ال

ويلددمال تحددريم ال  ددوء فلدد  التدددابير ا كراهيددم لددد الشددعوبع ويمكاحددة مددال حريددم االختيددةر يددح كةيددم 

 .(4)الم ةالت"

الددذي  ع(Glahnخددذ بحددذا الددرأي  ادددم التدددخل التزامددةص قةاوايددةصع وأمبدددأ  وذهددب آخددروال فلدد  أال

دولدم االمتادة  ادال التددخل يدح الشدقوال  أيمي ر  ا    ةاحأاارف مبدأ ادم التدخل بأاه  "التزام 

أخرى"ع واخذ بحذا الرأي أيلدةص الددكتور ابددالعزيز محمدد ادرحةال الدذي دولم  أليمالداخ يم والخةر يم 

يعددرف مبدددأ ادددم التدددخل ا دد  أادده  "االلتددزام الدددولح الددذي يإللددح بددأال تبةشددر كددل دولددم اختيةيددحة 

                                                 

 .                    176.ط، بغداد، جامعة بغداد، ص(. الوسيط في التنظيم الدولي. د1441الحديثي، خليل إسماعيل، ) -1
(. النظريــة العامــة للتــدخل فــي القــانون الــدولي العــام. الطبعــة األولــى، عمــان، دار دجلــة، 6114محمــود، عبــدالفتا  عبــد الــرزاق، ) -6

 .                     111ص
دولي المعاصــر. د.ط، اإلســكندرية، دار المكتــب الجــامعي، (. الدولــة وســيادتها وفــق معـاير القــانون الــ6119يوسـف، يوســف حســن،) -0

 .97ص
 .                     91(. حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العلقة والمستجدات القانونية. الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية، ص1440سعداهلل،عمر،) -9
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كدددددل امدددددل يعدددددد تددددددخ ص يدددددح الشدددددقوال الداخ يدددددمع أي متع إلدددددةص داخدددددل فق يمحدددددة يإلددددد ع وأال تكدددددف ادددددال 

 . (1)بةالختيةص ا ق يمح لدولم أخرى"

بيامددة ذهددب األاددتةذ الدددكتور محمددد   عددت ال ايمددح فلدد  غيددر ذلددقع معتبددراص مبدددأ ادددم التدددخل 

ح مال حإلوا الدولم حيث يإلول  "فال المبدأ أاةاةص هو ادم التدخلع بمعا  أال ل دولم حإلةص ي ةص يمثل حإل

 . (2)فال تتدخل الدول األخرى يح شقواحة"

ال مبدددأ ادددم التدددخل يتلددمال  "حددا ي ددد أوأخددذ بحددذا الددرأي الدددكتور حادديال حا ددح امددر الددذي 

 كل دولم يح ممةرام ا  ةتحة اواء يح ا قةتحة مع راةيةهة أم يح ا قةتحة مع الدول األخرىع

 .(3)با  م تاجيم هذا المولو " والإلةاوال الدولح يعترف لا  ةت الدولم وحدهة دوال غيرهة 

الدكتور  ع ر ابد الاد م الدرأييال الادةبإليالع معتبدراص أال مبددأ اددم التددخل  خةلف األاتةذ بيامة

ا   مبدأ حجر ااتخدام لي  المإلتير الدولع يإللح بةالمتاة  اال التدخل  تك  هوا ب  فالمة هو 

 وا دد  غيددر مادد حمع  أمكةاددت الإلددو  مادد حم الإلددو  أو التحديددد بةاددتخدامحة يددح الحيددة  الدوليددمع اددواء 

امددة يمتددد ليشددمل مبدددأ حددا تإلريددر الميددير ومددة ياددتتبعه مددال لددرور  لددرور  احتددرام ادديةد  الدددولع  وا 

 .(4)حمةيم الدول والشعوب

ف الدكتور ابدال تةث محمودع مبدأ ادم التدخل بأاه  "حا الدولم وغيرهدة مدال األشدخةص وار  

التح يإلرهة لحة الإلةاوال الدولح العةمع بيور  ماتإل م اال كل تددخل  الدوليم يح ممةرام اختيةيةتحة

                                                 

 .116تدخل في القانون الدولي العام، مرجع سابق، صمشار إليه في محمود، عبدالفتا  عبد الرزاق، النظرية العامة لل -1
 .901الغنيمي، محمد طلعت، الغنيمي في قانون السلم، مرجع سابق، ص -6
(. التــدخل فــي شــؤون الــدول بذريعــة حمايــة حقــوق اإلنســان . الطبعــة األولــى، القــاهرة، دار النهضــة 6119عمــر، حــس حنفــي، ) -0

 .                      17العربية، ص
 670(. المنظمات الدولية. د.ط، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1411عبدالسلم، جعفر، ) -9



48 

 

أ ابدددحع وهدددح ت تدددزم اادددد ممةرادددتحة ت دددق االختيةيدددةت بعددددم المادددة  بةختيةيدددةت غيرهدددة مدددال 

 .  (1)األشخةص الدوليم"

 األامددةليتمحددور حددول حجددر كددل "  دخلمبدددأ اددم التددأال الدددكتور م يددد شددحةب  األاددتةذ ويدرى

حةت التدددح تيددددرهة أو تإلدددوم بحدددة  حدددةت أ ابيدددم  دولع ماجمدددةت دوليدددم( بشدددأال والاددد وكةت والتيدددري

قلددةية ومشددةكل تادددر  لددمال االختيددةص الددداخ ح لدولددم أخددرى ذات ادديةد ع وتتزايددد خ ددور  ذلددق 

 .(2)"بتدخل ااكري األمراادمة يتع ا 

ال مبدددأ ادددم التدددخل ُيعددرف باإليلددهع فلدد  أالدددكتور محمددد م ددذوب ذهددب األاددتةذ يددح حدديال 

لد  أي مادو غ قدةاواحع ويشدكل ايتئةتدةص ا د  حدا الدولدم ف ةلتدخل هدو  "امدل غيدر مشدرو ع ال يادتادي

 مدددددددددايةا  ءددددددددواالاتإل لع ويكوال ال ر  ماه غةلبةص رغبم دولم قويم ذات أ مة  يح فم  يح الحريم

 .(3)معيال مال دولم ألعف ماحة" معيام أو   ب أمر   

أادده  "حجددر كددل تدددخل اددواء مددال ب مبدددأ ادددم التدددخل ميدد    يددوا ف الدددكتور محمددد ويعددر  

  .(4) ةاب الدول أو الماجمةت الدوليم يح شقوال الدول األخرى"

ال اغ ب ال إله ميز بيال اوايال لعدم التدخلع أولحمة ادم تدخل الدول يدح فل  أ ا شةر وت در 

المتحددد  يددح الشددقوال التددح تعددد  ع وثةايحمددة  ادددم تدددخل ماجمددم األمددماألخددرىالشددقوال الداخ يددم ل دددول 

ع األول  اددم التددخل ال لعددم التددخليع ويميز بيال معاياألالةءمال يميم الا  ةال الداخ ح ل دول 

                                                 

 .116محمود، عبدالفتا  عبد الرزاق، النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -1
جســتير غيــر منشــوره، عمــان، جامعــة عمــان (. أثــر التــدخل اإلنســاني علــى ســيادة الــدول. رســالة ما6111الحســيني، بــدر احمــد، ) -6

 .01العربية ، ص
 .617مجذوب، محمد، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -0
 .610يونس، محمد مصطفى، النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدول، مرجع سابق، ص -9
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بةلمعا  الوااع ويشمل الاوايال الاةبإليالع والثةاح  ادم التددخل بدةلمعا  اللديا أي التددخل المدةدي 

 .(1)بةاتخدام الإلو  العاكريم

اال مبددددأ اددددم التددددخل بأاددده  "اددددم اادددتخدام ا كدددراه أو المادددة  ف الددددكتور مة دددد امدددر ويعدددر  

بدةلحإلوا الادديةديم مدال قبددل دولدم مددة لدد دولددم أخدرىع وال يإلتيددر ذلدق ا دد  اادتخدام الإلددو  المادد حم 

امة  ميع أشكةل الل   الايةاحع واالقتيةديع والمةلحع وغيرهة مال واةئل ا كراه"  .(2)يإل ع وا 

 م التدخل: أهمية مبدأ عدنيثاالفرع ال

ت أهميددم هددذا أوبددد عبعدد اددر  م حددوم مبددأ ادددم التدددخل ع اددأتح ا د  بيددةال أهميددم هددذا المبددأ

تددور كةادت يح دومبةرتوال أوك   المإلترحةت اد فقراره يح ف ةرهع فذ أالالمبدأ مال خ ل المولع المر 

الادددد ميم تاددددويم ةلحددددول ولددددع الدددداص المتع ددددا يددددح مبدددددأ ادددددم التدددددخلع لددددمال ال يددددل الخددددةص ب

اةزادةت الدوليدمع وبددذلق يكدوال حكدم هددذا المبددأ قةيدراص ا دد  تإلييدد أامدةل م  دد  األمدال دوال غيددره ل م

ع ثم ااتح  األمر يح اةال يراايادكو فلد  ولدع الداص لدمال المبدةدئ التدح مال يرو  األمم المتحد 

   ميدع كواه أيبح مبدأص اةمدةص يادري ا دتحةال ييحةع ُيا تإلوم ا يحة الماجممع محإلإلةص تإلدمةص وأهميم ال

 .(3)و وه اشة  ماجمم األمم المتحد  واةئر يرواحة

                                                 

 .011مجذوب، محمد، المرجع نفسه، ص -1
(، أمـا 6/9الداخلية للدول طريقة في ميثاق األمم المتحدة في قاعـدة عرفيـة تجسـدت بالمـادة )يجد مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون  -

ف ننـا نجـد سـندها فـي صـريح  في الشؤون التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول األعضاءمبدأ عدم تدخل منظمة األمم المتحدة 
 ( من ميثاق األمم المتحدة.6/7المادة )

(. السـيادة فـي ظـل الحمايـة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان. دمشـق، مجلـة جامعـة دمشـق االقتصـادية والقانونيــة، 6111عمـران، ماجـد، ) -6
 .                      917-906، العدد األول، ص67مجلد

 .61هاشم، زكي، األمم المتحدة، مرجع سابق، ص -0
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الددولع ابب ذلدق هدو االحتيدة  لتزايدد اددد الددولع واادتإل ةب الماجمدم لحدذه  حمبعلوير ع  

مددال خدد ل التأكيددد ا دد  حمةيددم اختيةيددحة الددداخ ح مددال التدددخل واالاتددداءع الادديمة يددح الم ددةالت 

 .(1)االقتيةديمع واال تمةايمع وغيرهة

االلتزام بمبددأ اددم التددخلع حيدث قةمدت  يحالتأكيد  ا  تمر اهتمةم ماجمم األمم المتحد  اوا

  حذا الخيوصبال معيم العةمم بإيدار ادد مال ا ا اةت 

 (.1833فا ال ادم  واز التدخل يح الشقوال الداخ يم ل دول وحمةيم ااتإل لحة وايةدتحة   -1

 (.1880قةت الوديم والتعةوال بيال الدول  فا ال مبةدئ الإلةاوال الدولح المتع إلم بةلع  -2

 .(2)(1891فا ال ادم  واز التدخل يح الشقوال الداخ يم ب ميع أاوااه   -3

 (.1880فا ال مبةدئ الإلةاوال الدولح المتع إلم بةلع قةت الوديم والتعةوال بيال الدول  حيث  ةء يح 

غيدر مبةشدر  وألي ادبب كدةالع لي  أليم دولم أو م موام مال الدول أال تتدخل  بيور  مبةشر  أو " 

يددح الشددقوال الداخ يددم أو الخةر يددم أليددم دولددم أخددرى وا دد  ذلددق يددإال  التدددخل المادد ح وكةيددم أشددكةل 

 التددددددخل أو محدددددةوالت التحديدددددد األخدددددرى التدددددح تادددددتحدف شخيددددديم الدولدددددم أو ااةيدددددرهة الايةاددددديم

ال يقول شحء ممة ابا ا   أاده واالقتيةديم والثإلةييم تمثل ااتحةكةص ل إلةاوال الدولحع..... وال ي وز أ

 .(3)يتلمال ماةاةص بأحكةم الميثةا المتي م بييةام الا م واألمال الدولح"

ولإلددد ااددتإلر يددح قددرارات الإللددةء الدددولح االاتددراف بمبدددأ ادددم التدددخلع حيددث ااتبددرت محكمددم العدددل 

الواليددةت  تدددخل ع(1893العاددكريم وشددبم العاددكريم يددح ايكددةراغوا اددةم   األاشدد مالدوليددم يددح قلدديم 

ال  اادتخدام فلد  أوخ يدت  -غيدر مبدرر- ا اادةالالمتحد  يح ايكةرا وا بةام لمةال احترام حإلوا 

                                                 

 .010عالمية.الطبعة األولى،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،ص(.مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة ال6111الحويش،ياسر،) -1
  .94يوسف، يوسف حسن، الدولة وسيادتها وفق معاير القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص -6
، (.التنظـــيم الـــدولي دراســـة فـــي النظريـــة العامـــة والمنظمـــات الدوليـــة. د.ط، بيروت،الـــدار الجامعيـــة1419شـــلبي، إبـــراهيم احمـــد، ) -0

 .141ص



51 

 

الدددايع المباددح ا دد   ال  ا ااددةالع وا  الماةاددب ل تحإلددا مددال لددمةال احتددرام حإلددوا  األادد وبالإلددو  لددي  

جدر اادتخدام ال ذلدق يخدرا قةادد  حأل ؛ال يبدرر قةاوادةص يمكدال أ ا ااةال يح ايكدةرا وا الحمةيم حإلوا 

 .(1)ع ويشكل خرقةص لمبدأ ادم التدخلاألخرى وياةق  مبدأ ايةد  الدول عالإلو  يح الع قةت الدوليم

كمة تعرلت محكمم العدل الدوليم لمبدأ ادم التدخل يح قليم مليا كوريو بيال بري ةاية وألبةايةع 

مدال  اص لمزاوم اوى مجحر يمكال ااتبةر حا التدخل ا (ع أاه ال1828حيث قررت المحكمم يح العةم  

يمكدال أال تحتدل  مجةهر ايةادم الإلدو  التدح ُأادحء اادتعمةلحة يدح المةلدح بشدكل خ يدرع وبةلتدةلح ال

أي مكةام يح الإلةاوال الددولحع محمدة كةادت ادواقص الإلدةاوال الددولحع ولدذلق ااتبدرت المحكمدم التددخل 

  وغيدر مشدرواهع وتتادةي  مدع ال ردي الذي يتم دوال موايإلم الماجمم الدوليدمع وادي م ايةاديم محجدور 

 .(2)مبدأ ادم التدخل

أهميدم مبددأ اددم التددخلع لمدة ييده مدال ك ةلدم احتدرام اادتإل ل ويكةد ي مع  محور ال إلحدةء ا د  مددى 

الدولع واحترام ايةدتحةع وادم التعر  ل ماةئل التح تكدوال مدال يدميم الاد  ةال الدداخ ح ل ددول مدال 

 .(3)قبل ال ير دوال و ه حا

 اني: مفهوم السيادة ومفهوم االختصاص الداخلي وحدودهالمطلب الث

 السيادة مفهوم : الفرع األول

  الم كر ف ال  الشخص الذي ارتب ت اجريم الايةد  بةامه يح تةري  الع قةت الدوليم هو

ف ال رااح   ةال بوداال( وهو أول مال أدخل اي  ث الايةد  يح ا ةا الاجريةت المعةيدر  وادر   

 .(4)تخلع ل إلواايال" "الا  م الع ية ا   الموا ايال والراةية والتح ال الايةد  بأاحة 

                                                 

 .                     901عمران، ماجد، السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -1
  .11يوسف، يوسف حسن، الدولة وسيادتها وفق معاير القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص -6
 .                     17، مرجع سابق، صعمر، حس حنفي، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان -0
 .                       061مشار إليه في سلطان، حامد، القانون الدولي العام في وقت السلم، مرجع سابق، ص  -9
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حدا الدولدم يدح أال تحددد بحريدمع وبيد م الدكتور م يدد شدحةب الاديةد  بأاحدة  " األاتةذف ويعر  

 .(1)"ع حدود ا ةا اختيةيحةاألخرىم  إلمع يح موا حم الدول 

احة  "ا  م الدولم الع ية ا د  فق يمحدة ف األاتةذ الدكتور محمد   عت ال ايمح الايةد  بأويعر  

 .(2)ومال ييه مال اكةال وااتإل لحة مال أيم ا  م خةر يمع وهذه تعتبر ال كر  التإل يديم ل ايةد "

ف الدكتور حايال حا دح امدر الاديةد  بأاحدة  "اد  م الدولدم الع يدة ا د  فق يمحدة وراةيةهدة ويعر  

ال أي ا  م أ ابيم أخرى مع التإلييد بأحكدةم الإلدةاوال وا  تحة يح فدار  ا قةتحة الدوليم وااتإل لحة م

الدولحع يةلايةد  الخةر يم هح حريم الدولم يح فدار  شقواحة الخةر يم وتحديد ا قةتحة باةئر الدول 

 . (3)األخرى"

ف األادددتةذ الددددكتور محمدددد ادددةمح ابدددد الحميددد الاددديةد  بأاحدددة  "اادددتئثةر  حدددم الحكدددم يدددح واددر  

الا  م ومجةهرهةع دوامدة خلدو  ل حدم أا د ع ودوامدة مشدةركم مدال  حدم  الدولم بكةيم اختيةيةت

 .(4)ممةث م أو أدا "

أال الايةد  "يح  وهرهة مركزاص قةاوايدةص يإلدمده  فل   األاتةذ الدكتور ي ث الديال اةمر ويذهب

لدد  الإلددةاوال الدددولح العددةم ل وحدددات التددح تددوايرت لددديحة شددرائ  معياددهع ياددمح بددةلإلول بأاحددة قددد ارتإلددت ف

 مرتبم الدولم يح م حوم الإلةاوال الدولح العةمع ييكوال لحة بةلتةلح التمتع بةلمركز الذي يإلدمه الإلةاوال 

 .(5)"الدولح العةمع وخةيم مبدأ الايةد  والماةوا  بيال الدول

                                                 

            .           117(. القانون الدولي العام. الطبعة الثانية، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1411شهاب، مفيد محمود، )  -1
 .                    117(. الغنيمي في التنظيم الدولي . د.ط، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص1479الغنيمي، محمد طلعت، ) -6
 .                       61عمر، حس حنفي، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -0
(. أصــول القــانون الــدولي العــام،"الجزء األول" الجماعــة الدوليــة. الطبعــة السادســة، اإلســكندرية، 6111)عبدالحميــد، محمــد ســامي،  -9

 .                      110منشأة المعارف، ص
 .                       111عامر، صل  الدين، قانون التنظيم الدولي النظرية العامة، مرجع سابق، ص -1
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دار  شدددقواحة "يويإلدددةص ل م حدددوم التإل يددددي ل اددديةد   يدددإال الدولدددم هدددح الاددد  م الع يدددة يدددح فق يمحدددةع وا 

لخةر يم بةاتإل ل وويإلةص  رادتحدةع وال تع وهدة يدح ذلدق اد  م فال بحددود الإلواادد اآلمدر  يدح الداخ يم وا

 .(1)"الإلةاوال الدولح ومة ت تزم به مال معةهدات دوليم

باديةد  تةمدم ا د  فق يمحدة كدل دولدم متدع ت " ف الدكتور فبراهيم احمد شد بح الاديةد  بأاحدة ويعر  

كةم م بةلاابم لشعبحة وحريم كةم دم بةلاادبم لايةادتحة الخةر يدم  وبةلاابم لشعبحة كمة أاحة تم ق حريم

 . (2)دوال قيد يحد مال حريتحة هذه فال مة ترتليه يراحم أو لماةص"

حريددم "ويعاددح   ويددرى األاددتةذ الدددكتور محمددد حددةيج غددةام اال ل ادديةد  مجحددراالع األول داخ ددح

ومرايإلحدددة العةمدددمع ويدددح يدددر   الدولدددم يدددح التيدددرف يدددح شدددقواحة الداخ يدددمع ويدددح تاجددديم حكومتحدددةع

ي دوز أليدم  ا  ةاحة ا   كةيم مة يو د ا ح فق يمحة مال أشخةص وأشيةءع ويترتب ا د  ذلدق أاده ال

 .(3)"دولم أو هيئم أخرى أال تبةشر ا  ةاحة يح فق يم الدولم

اادتإل ل الدولدم ادال رقةبدم أي دولدم أخدرىع كمدة تشدمل ا قدةت "تعادح  يأمة الايةد  الخةر يم 

م يح الم تمع الددولح ويدح الإلدةاوال الددولحع أي أاحدة مادتإل م غيدر تةبعدم يدح اتخدةذ قراراتحدة أليدم الدول

 .(4)"وحد  ايةايم أخرى

ادددم دقددم تعبيددر الماددةوا  يددح الادديةد  كمددة  1823اددام وقددد ااددتبةال لمددقتمر اددةال يراااددكو   

 ذلق التعبير بم حوم  يتلح مال تإلرير ال  ام ال رايم األول  ومال هاة يوتت ال  ام ا   ااتعمةل

                                                 

(. الحماية الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان في ضـوء المتغيـرات الدوليـة . 6111الجزواوي، رشيد عباس )الزوبعي، شهاب طالب و  -1
 .                      41الطبعة األولى، عمان، مركز الكتاب األكاديمي، ص

 .                     04، صشلبي، إبراهيم احمد، التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، مرجع سابق -6
  .116(. مبادئ القانون الدولي العام. د.ط، القاهرة، النهضة الجديدة، ص1407غانم، محمد حافظ. ) -0
 .                       11(. السيادة . الطبعة األولى، دمشق، دار الحصاد، ص1449عباس، عبدالهادي، ) -9
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   اآلتيمأاه يحوي العاةير 

 .ل متاةويم قةاواةص كل الدو  -1

 .حا يح أال تتمتع بايةدتحة الكةم ملكل دولم ال -2

 شخييم الدولم ووحدتحة ا ق يميم وااتإل لحة الايةاح ي ب أال يحترم. -3

 .التزامةتحة  بإلةص ل إلةاوال الدولحا   الدولم أال تذاال بإخ ص لوا بةتحة و  -2

 .(1)ال تعبير  الماةوا  الإلةاوايم( ياو لتعبير  الايةد  الكةم م(ق يإلد ااتبر مإلرر ال  ام أولذل

"واليدم الدولدم   ( تعري ةص ل اديةد 1828وقدمت محكمم العدل الدوليم يح قليم مليا كوريو  

ادتإل م يعددد يدح حدددود فق يمحدة واليددم اا راديدم وم  إلددمع وأال احتدرام الادديةد  ا ق يميدم ييمددة بديال الدددول الم

 .(2)أاةاةص  وهريةص مال أا  الع قةت الدوليم

 مفهوم االختصاص الداخلي وحدوده: الفرع الثاني

االختيددةص  ا ااددةالعلحإلددوا  األوروبيددمالددرئي  الاددةبا ل محكمددم  ع(Henri Rolin  عددرفيُ 

لتدح محدة قدةاوال الشدعوبع واالداخ ح بأاه  "االختيةص الو اح الذي يشمل  ميع المادةئل التدح ياج

تخددل بحإلددوا  ( بأادده  "الماددةئل التددح الAlf Ross"ع كمددة اريدده  أخددرىال تحددم أي دولددم يمكددال أ ال

"ع ويدرى  شدةرل شدوموال( أاده  "م مدو  الإللدةية التدح الدولع وكذا الماةئل التح تمد  ميدةلح الددول

حدو حدا يةد  الداخ يدم ل ددول وبيد م م  إلدمع يف الإلةاوال الدولح بأاحة تتم تاويتحة مال  رف الايعتر 

 .(3)"ل دول يري  الإلةاوال الدولح الدخول ييه

                                                 

 .                       110ة في قانون األمم، مرجع سابق، صالغنيمي، محمد طلعت، األحكام العام  -1
حداد، ريمون، العلقات الدولية "نظرية العلقات الدولية أشـخاص العلقـات الدوليـة نظـام أم فوضـى فـي ظـل العولمـة"، مرجـع سـابق،  -6

 .670ص
 .                       41-49مرجع سابق، صادريس، بوكرا، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر،  مشار إليه في -0
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ف اددددي محمدددد رلدددة االختيدددةص الدددداخ ح بأاددده  "يددد حيم الدولدددم لتيدددريف األمدددور ويعدددر  

 بةختيةرهة محمة كةاتع  ةلمة لي  هاةق قيد ا يحة مال الإلةاوال الدولح العةم يإليد مال فرادتحة اواء

 .(1)ائيم"أكةال هذا الإليد مال الاةحيم المولوايم أو ا  ر  

 األمدورالحديثح االختيةص الداخ ح بأاه  "م موام  فامةايلالدكتور خ يل  األاتةذف ويعر  

ال يحدد مدال قددرتحة الكةم دم ا د  التيدرف التيرف بيددهة بحريم كةم دم دوال أ التح تات يع الدولم

 أخددرىدولددم  و ددد ا دد  اددةتا الدولددم التددزام اريددح أو ات ددةقح ت ددةه يددإذاالتددزام دولددح اريددح أو ات ددةقحع 

ااتحةل ا يحة الإلول بددخول هدذا المولدو  يدح يدميم اختيةيدحة الدداخ حع  عبيدد مولو  معيال

ذا  .(2)"داخل يح ا ةا اختيةيحة الداخ ح أمركاة بيدد  عتحررت ذمتحة مال قبل هذا االلتزام وا 

( توييم لماحة ايويدةص ادتم 1832ابريل  اياةال/( 30وااتاا م مع الإلةاوال الدولح يح  

ك  موق ه مال تحديد الماةئل المتع إلم بةلا  ةال الداخ ح ل دول األالةءع ولإلدد ورد الداص األول تع

الم دةل المح دوج ل ددول هدو مدال قبدل " ل عددل الددولح الدائمدم مال هذه التوييم والذي ااتاإلته محكمدم

الإلدةاوال   ةئ م الاشة ةت الو ايم التح ال يتإليد اختيةص الدولم يح ممةراتحة بأيم قيود اة مم ادال

الدولحع ويعتمد تحديد ا ةا هذا الم ةل المح وج ا   الإلةاوال الددولحع كمدة أ اده يت دةير ويإلدةص لحركدم 

 .(3)ت ور الإلةاوال الدولح"

                                                 

(. التدخل الهدام والقانون الدولي العام دراسة مقارنة. الطبعة األولى، بيروت، المؤسسة الحديثة 6111يونس، عدي محمد، ) -1
 .                     11للكتاب، ص

 .  170الحديثي، خليل إسماعيل، الوسيط في التنظيم الدولي، مرجع سابق ، ص -6
 .041(.التنظيم الدولي. د.ط، اإلسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ص6116الدقاق، محمد سعيد وعبدالحميد، محمد سامي،) -0



56 

 

وأخذ بحذا االت ةه األادتةذ الددكتور ابددالعزيز ادرحةال الدذي يدرى  "أال األمدر ال يعدد مدال قبيدل 

بيدددددده حددددر  مددددال كددددل قيددددد ات ددددةقح أو اريددددح االختيددددةص الددددداخ ح الم  ددددا فال فذا كةاددددت الدولددددم 

 .(1)"الدولح

االاتشدددةري الخدددةص بمراادددم ال ااددديم  رأيحدددةيدددح ل عددددل الددددولح الدائمدددم المحكمدددم كمدددة ذكدددرت 

التدح تدددخل بحاددب قوااددد الإلدةاوال الدددولح العددةم يددح  األمددور(ع "فال 1833ال رااديم والمراكشدديم اددةم  

وأادده يإليددد بحددة الماددةئل التددح وأال كةاددت تحددم أكثددر االختيددةص الم  ددا ل دددول ت اددر ت ادديراص ااددبيةصع 

ادده لددذلق يتوقددف ااتبددةر ماددألم مددة لددمال  تاجمحددةع وأ لإلددةاوال الدددولح العددةم الال قوااددد افال أمددال دولددم 

 .(2)"االختيةص الم  ا ل دولم ا   مدى ت ور الع قةت الدوليم

ختيددةص الددداخ ح إ ال  تحديددد ال ةيددل بدديال االأمددة ييمددة يتع ددا بحدددود االختيددةص الددداخ ح يدد

الم  دداع والدددولح الخةلددع لرقةبددم الإلددةاوال الدددولح العددةم وماجمةتددهع لددي  بددةألمر الحدديالع اجددراص لعدددم 

تلمال الإلةاوال الدولح العريح معةيير مةاعه يمكال فامةلحة دوال أال يدور بيددهة الخ ف يح الرأي 

 .(3)بيال الدول

المولددواةت التددح تدددخل يددح يددميم  تبةياددت أراء ال إلدده ت ددةه هددذا األمددر ذلددق أال تحديدددحيددث 

االختيةص الداخ ح لدولم مدة يعدد مشدك م دقيإلدمع خيويدةص بعدد تددخل الماجمدةت الدوليدم يدح أمدور 

مددال يددميم الادد  ةال الددداخ ح لدولددم مددة  يعدددكددةال مددة حيددث ع (4)كةاددت حكددراص ا دد  الدددول ييمددة ملدد 

ثاةئيم أو  مةايمع كمدة أال تحديدد مدة  بةألم ع يإ ا ه قد ييبح اليوم شأاةص دوليةص بحكم تاجيمه بمعةهد 

يددددخل يدددح الاددد  ةال الدددداخ ح لدولدددم مدددة يعتمدددد فلددد  حدددد كبيدددر ا ددد  جرويحدددة التةريخيدددم وأولدددةاحة 

                                                 

 .111(. دروس المنظمات الدولية. د.ط، القاهرة، دار النهضة العربية، 1471سرحان، عبد العزيز، ) -1
 .                                     119-110ص ها ولتطورها وللمنظمات والهيئات المرتبطة بها، مرجع سابقغانم، محمد حافظ، األمم المتحدة دراسة لميثاق -6
 .117سرحان، عبد العزيز، دروس المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص -0
  .14(. الوسيط في المنظمات الدولية. الطبعة الثانية، عمان، دار وائل، ص6117السيد، رشاد عارف،) -9
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الخةيمع يمة تعتبره  محوريم مير العربيم مال األمدور الداخ يدمع قدد ال تاجدر فليده الواليدةت المتحدد  

 . (1)حذه الاجر باألمريكيم 

 أمور اد  مال يميم الا  ةال الداخ ح ل دول مثل  يعتبر لتإل يدياوكةال الإلةاوال الدولح 

 الماةئل التح تم  الاجةم الحكومح أو ا دار  الداخ يم ل دول. -1

 الماةئل التح تتع ا بةألقةليم غير المتمتعم بةلحكم الذاتح. -2

 الماةئل التح تتع ا بحإلوا ا ااةال والحريةت األاةايم. -3

 يةديم وا تمةايم أو ثإلةييم .الماةئل التح تتاةول أموراص اقت -2

 .(2)واةئل ا شراف الذري -3

التدددخل يدددح الادد  ةال الدددداخ ح  يددم ومدددع ت ددور الم تمددع الددددولح أبةحددتفال أال الممةراددم العم 

 ل دول يح حةالت ماحة 

 التدخل ديةاةص اال حإلوا الدولم. -1

 التدخل لحمةيم حإلوا وميةلح راةية الدولم. -2

 مال ميثةا األمم المتحد . التدخل ال مةاح  بإلةص ل  يل الاةبع -3

 التدخل باةءص ا     ب مال الدولم ا احة. -2

 التدخل لد التدخل. -3

 .(3)التدخل مال أ ل حمةيم حإلوا ا ااةال وتحإليا الحمةيم ا ااةايم -3

وأدى هدددذا التبدددةيال فلددد  اخدددت ف ال إلددده حدددول مولدددو  الاددد  ةال الدددداخ ح ل دولدددمع حيدددث ذهدددب 

ع أو يإلتددرث فل ددةءه ف ال  كددةال مو ددوداصع ومددال ثددم ادددم ادد  ةالإلدده فلدد  أادده ال و ددود لحددذا ال ةاددب مددال ال 
                                                 

 .117الغنيمي، محمد طلعت، األحكام العامة في قانون األمم، مرجع سابق، ص -1
  .994-991(. السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر. د.ط، بيروت، د.ن، 1471نعمه، عدنان،) -6
 .01-09الحسيني، بدر أحمد، أثر التدخل اإلنساني على سيادة الدولة، مرجع سابق، ص -0
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االاتراف به حت  ال يكوال اإلبه يح ابيل ت ور الماجمةت الدوليم  األمم المتحد ( التح تحدف فل  

( رد ا   هذا ال رث بأال Verdrossع فال أال  (1)تحإليا الميةلح المشتركم واليةلح العةم لإلااةايم

مال ايةد  الدول وحريتحة يح بع  الماةئلع يإاه ال يات يع الإللةء احةئيةص  الإلةاوال الدولحع وا  ال  قيد

ا   ايةد  وااتإل ل الدولع يةلإلةاوال الدولح يإلوم أاةاةص ا   و ود دول ذات ايةد ع وأاه البد لحدذه 

 . (2)الدول أال تمةر  ا  تحة يح تاويم بع  الماةئل التح ت اد ااتإل لحة وايةدتحة

موق ده مدال المادةئل الدذكر والتدح تحددد  أا دم م مدع الإلدةاوال الددولح حةااتاإل يح التوييم التحو 

لدداص الثةلددث مددال هددذه التويدديم ت بيددا ا يددح  إلددد ورديالمتع إلددم بةلادد  ةال الددداخ ح ل دددول األالددةءع 

ل مبدددأ العددةم المددذكور يددح الدداص األولع وهددو ت بيددا متع ددا بةلماددةئل التددح تمدد  الادد  ةال  خددةص

الت ددةا دولددحع و ددةء ييدده "فذا أبددرم ات ددةا دولددح بشددأال مولددو  ياتمددح فلدد    ص الددداخ ح التددح تكددوال محدد

االختيدددةص المح ددددوج ل ددددولع يددددإ ال  ذلددددق يحدددول بدددديال أ دددراف االت ددددةا المددددذكور وبددديال الددددديع ب كددددر  

 .(3)االختيةص الداخ ح ااد ت اير أو ت بيا االت ةا"

 ةال الداخ حع وال تخلع مال يميم الا    أال هاةق بع  الماةئل التح تعدوي مع ال إله ا 

فال ل ختيددددةص الدددددو اح ل دولددددمع مثدددددل الماددددةئل الخةيدددددم بةلاجددددةم الدادددددتوري الددددداخ حع والخدمدددددم 

قةمم الع قةت الدب ومةايم ع والماةئل المتع إلم بماح ال اايمع ومعةم م األ ةابع وقيدود  العاكريمع وا 

هدددذه المادددةئل مدددال يدددميم الاددد  ةال ع والمادددةئل ال مركيدددمع ولكدددال كمدددة أشدددراة ادددةبإلةص لبإلدددةء (4)الح دددر 

الداخ ح ل دولم ي ب فال تكوال الدولم قد ارتب ت بشأاحة بأي ات ةا دولحع يإذا و د مثل هذا االت دةا 

                                                 

  .04-01(.حقوق اإلنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية.الطبعة األولى،عمان، دار الراية،ص6111قدور،) بومدين، محمد -1
(. الوسـيط فـي القـانون الـدولي العـام الكتـاب الثـاني. الطبعـة األولـى، عمـان، دار الثقافـة، 1447مشار إليـه فـي علـوان، عبـدالكريم،) -6

  .11ص
 .                       01المتحدة والمنتظمات اإلقليمية، مرجع سابق، صالدقاق، محمد سعيد، األمم  -0
 .199(. التنظيم الدولي. د.ط، القاهرة، عالم الكتب، ص1474الفار، عبدالواحد محمد،) -9



59 

 

تإليدت به الدولم وا يحة أال تتيرف يح حدودهع وأيبح ل ماألم مولدو  االت دةا يد م دوليدم ت يدز 

 .   (1)ل حيئةت الدوليم المختيم التدخل يح كل ازا  بشأاحة

األمددم المتحددد   ديددد ذو الإل بيددم الواحددد ع بدددأتجحددور مددة ياددم  بةلاجددةم العددةلمح ال بعددد و 

ع ي م يعد هاةق مة مال يميم الا  ةال الداخ ح لتحديد الماةئل التح تعد بةلمعيةر الايةاحتأخذ 

 دوليددةصع وأخددذت االهتمددةم بحإلددوا ا ااددةال شددأاةص  ل بدديال الادد  ةال الددداخ حع ومددة يعدددحددد يةيدد يعددد

يتاةم  ا   اليعيد الدولحع وهذا مة أكد ا يه األاتةذ   وال مةرتااوال( األمديال العدةم المادةاد 

لألمدم المتحدد  يدح ك مدم ألإلةهدة يدح الخ ددةب االيتتدةحح ل ح إلدم الدرااديم األولد  المعايدم بةلحمةيددم 

ادددةير ( كدددةاوال الثةاح/ي18الدوليدددم لحإلدددوا ا اادددةال وت بيإلحدددة وتدريادددحة يدددح العدددةلم العربدددح يدددح  

( حيددث  ددةء ييحددة " وأاتإلددد شخيدديةص أال مددال األهميددم بمكددةال التركيددز يددح  ميددع األوقددةت 1899 

ا   ال ةبع الحتمح لحإلوا ا ااةال والحريدةت األاةاديم ولدمةال أال يكدوال احتدرام ت دق الحإلدوا 

والحريددةت اإل ددم االا دد ا األاةاددديم التددح تتوقددف ا يحدددة  ميددع اددبل ووادددةئل العمددل مددال أ دددل 

هيددددم ا ااددددةايمع وبةختيددددةر ياب ددددح أال ييددددبح احتددددرام حإلددددوا ا ااددددةال والحريددددةت تحادددديال الرية

األاةاددديم هدددو المحدددق الدددذي تإلدددوم ا ددد  أاةاددده الايةادددةت واالادددتراتي يةت يدددح كدددل م دددةل مدددال 

 .(2)م ةالت الاعح ا ااةاحع اواء ا   اليعيد الدولح أو ا ق يمح أو الو اح"

ااتحةكةت حإلوا ا ااةال يمكال االاتاةد فل  أال ماع لوأيبح التا يم ب واز تإلييد ايةد  الدولم 

الماةهمم يح الددية   يتمثل يح  المشروايم ميدرهة ممةرام حا ويإلةص  حكةم الميثةاع وأداء وا ب

                                                 

 .609أبو الهيف، علي صادق، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -1
دوليـة كيـف أخرجـت المسـائل الجمركيـة مــن السـلطان الـداخلي للـدول المرتبطـة بهـا  إلــى يشـار فـي هـذا المقـام إلـى اتفاقيـات التجــارة ال -

 االختصاص الدولي.                    
ــه فــي بســيوني، محمــود شــريف، )وآخــرون(، ) -6 ــائق العالميــة 1414مشــار إلي ــاني دراســات حــول الوث (. حقــوق اإلنســان المجلــد الث

 .19-10دار العلم للمليين، صواإلقليمية. الطبعة األولى، بيروت، 
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ادددال الاجدددةم اال تمدددةاح الددددولح الدددذي لحإلددده االاتدددداء ا ددد  ميددد حم اةمدددم يادددع  الإلدددةاوال الددددولح 

 .(1)لحمةيتحة

ا الايةد  الو ايم شدر ةص لدروريةص مدال أ دل اادتمرار الدولدم أيبحت التلحيم ب زء مال حإلو و 

ذا كدةال حادال اددير الع قدةت الدوليدم يت  دب ولدع حدد يةيددل  ا ادحةع واادتمرار ال مةادم الدوليدمع وا 

بيال الحإلوا الو ايم والحإلوا الدوليم ماعدةص ل تادةق ع يدإ ال  االاتدراف بما إلدم الحإلدوا الو ايدم أخدذت 

الدوليددمع التددح أخددذت تتاددع تدددري يةص باددبب االاتبددةرات التددح تلدد   تاحاددر ليددةلح ما إلددم الحإلددوا 

 .(2)ا   ال مةام الدوليم ل تدخل يح ما إلم الي حيم الو ايم ح ةجةص ا   مي حم الا م الدولح

 وهددذا ولددع قيددوداص مولددوايم ا دد  ادديةد  الدددول الم  إلددم حتدد   ددةل ذلددق الداددةتير الو ايددم 

 .  (3)لمح لحإلوا ا ااةالمعجمحة بة ا ال العة التح تأثرت

( بدددأال االختيدددةص 1822( رئدددي  معحدددد الإلدددةاوال الددددولح ادددةم  Leo Strisower ويدددرى 

الداخ ح ال يبعد كل الماةئل التح تاجم بمإلتل  الإلةاوال الدولحع ولكال ت ق التح ترتب  يإل  بةلاجدةم 

تو ددد  ادده اللدد  أفمددال اجةمددهع وذهددب  شددةرل شددوموال(  فبعةدهددةالددو احع والتددح يريددد الاجددةم الدددولح 

ليدددةص يدددح بعدددد  ال تأخددددذ  ةبعدددةص دو ادددألم يمكدددال أال المأاةادددةص بادددبب  بيعتحددددةع ذلدددق أمادددةئل و ايدددم 

كددال تحديددهة  ةئ ددم ب ةئ ددمع مي الماددةئل الخةلدعم ل م ددةل الددو اح ل دولدم ال ال  الحدةالتع وبةلتددةلح يدإ  

امة تحديدهة يخلع لتكييف كل حةله ا   حد   .(4)هوا 

                                                 

(، " حقــوق اإلنســان بــين ســيادة الدولــة والحمايــة الدوليــة)االتجاهات التشــريعية والتطبيقيــة("، جــرش 6111المحاميــد، وليــد فــؤاد، ) -1
                      916-910، ص1، العدد19،  مجلد دراسات للبحوث وال

 .10ير القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صيوسف، حسن يوسف، الدولة وسيادتها وفق معا -6
ــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان"، دراســات إســتراتيجية، العــدد6111باســيل، باســيل يوســف، ) -0 ــدول فــي ضــوء الحماي ، 94(، " ســيادة ال

 .  111-1ص
                     .  41-49ادريس، بوكرا، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صمشار إليه في  -9
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 مدددال التيدددةرات الحديثدددم التدددح هة مدددت وال تدددزال تحدددة م اجريدددم الاددديةد  والواقدددع أاددده ا ددد  الدددرغم

مدع تاجديم  ةتاةادبية ال مدة والإلدول بأاحم تحدد الع مدةء وال إلحدةء يدح ت ايددهع ومحمدة اوالا  ةال الداخ ح 

الم تمع الدولحع يإ ال  االت ةقيةت الدوليم العةلميم وا ق يميم ال تزال ت عل مال احترام الاديةد  الو ايدم 

 .(1)قةاد  أاةايمادم الماة  بةلا  ةال الداخ ح و 

 المبحث الثاني 

 ارهيرها مبدأ عدم التدخل وأسباب انحسالمسائل القانونية التي يث

 ويإلام هذا المبحث فل  م  بيال 

 : المسائل القانونية التي يثيرها مبدأ عدم التدخلالمطلب األول

تكوال مال يميم الا  ةال  التحيح الشقوال ياوغ لحة التدخل  لي  يح ميثةا األمم المتحد  مة

داخ ح أليم دولمع كمة أاه لي  ييده مدة يإلتلدح ا د  الددول األالدةء أال تعدر  ا د  الحيئدم مثدل ال

هذه الماةئل لكدح تحدل بحكدم الميثدةاع ا د  أال ال يخدل هدذا المبددأ بت بيدا تددابير الإلمدع التدح تتخدذ 

  .اال الوارد  يح ال يل الاةبع مال الميثةايح حةالت تحديد الا م أو ا خ ل به ووقو  العدو 

لمدددة يددورده مدددال قيدددد ا دد  الماجمدددم يدددح  عهدددذا الددداص مددال أكثدددر ايدددوص الميثددةا أهميدددم يعدددو 

 .(2)مبةشرتحة الختيةيحةع األمر الذي أدى فل  التبةيال يح ت ايره ورام حدوده وبيةال مدلوله

ا ددد  اددد  ةت األمدددم  أاددده ولدددع قيدددداص أاةاددديةص  ع( مدددال الميثدددةا2/8ويتلدددح مدددال ادددص المدددةد   

المتحد  م ةده  ادم التدخل يح  الماةئل الداخ يم ل دول األالةء(ع فال أال تحديد الماةئل التح تعدد 

                                                 

 .101غانم، محمد حافظ، مبادئ القانون الدولي، مرجع سابق، ص -1
 .77عبدالحميد، محمد سامي، قانون المنظمات الدولية "الجزء األول" األمم المتحدة، مرجع سابق، ص -6
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مددال يددميم االختيددةص الددداخ ح ل دددول األالددةء يثيددر خ يددةص يددح الددرأيع خةيددم أال الميثددةا أغ ددل 

 .(1)ا   حده ع وترق تإلدير ذلق لجروف كل حةلمالاص ا يحة

لألمم المتحد  أال تتدخل يح أمور هح مال يدميم الاد  ةال الدداخ ح أليدم دولدم مدال ي  ُيخول 

 . (2)الدول فال فذا كةات تعمل ويإلةص ل  يل الاةبع المتيل بح ج الا م واألمال الدولح وقمع العدواال

فال المبدددأ بددأال الحريددم هددح الإلةاددد  يددح الحيددة  الدوليددم يددح جددل أحكددةم الميثددةاع وأال الإليددد هددو 

هدددذا مبددددأ ثةبددددت ومادددتمرع ولإلدددد امددددل الميثدددةا ا ددد  تأكيدددد هددددذه ال كدددر  تشددد يعةص ل دددددول  عءاالادددتثاة

الحرييددم ا دد  ادديةدتحة يددح االالددمةم فلدد  الماجمددم الدوليددمع واددبي ص لتبديددد مخةويحددة الاةشددئم اددال 

ع لذلق كةات الحة م Fitz Maurice)(3)الي حيةت الوااعم التح أا يت لألمم المتحد  كمة يرى  

 . (4)ي ةد يي م ت مئال الدول فل  أال الماجمم لم تتحول فل  دولم يوا الدولفل  ف

مددة فذا كةاددت أهمحددةع تحديددد ال حددم المختيددم بةل يددل يي ولعددل هددذا  الدداص يثيددر مشددةكل اددد 

 مال يميم الا  ةال الداخ حع واألاة  الذي تإلرر ا يه ذلقع وهل ياتحق الإلليم الم روحم تعد

   بيةال ذلق هذا المبدأ أم الع وااأتح ا  قلةية حإلوا ا ااةالح تدخل م    األمال الدولح ي 

 القضية المطروحة فيالفصل ب:الجهة المختصة الفرع األول

( أال ال ييل يدح هدذه المادةلم هدو الدولدم بعياحدةع وأاده مدال غيدر ال دةئز M.Korowicsيرى  

خ حع بيامدة ذهدب  دور  ل ماجمم التعر  أليم ماةلم ترى الدولم دخولحة يح  وهر اختيةيحة الدا

ال فل  أال احت ة  الدولم المعايمع بدخول مولو  البحث يح  وهر اختيةيحة الداخ حع فال هدو 

فال ديددع ل حددةز الماجمددم المخددتص أال يإلب دده أو ي رحدده ويإلددةص لمددة يددراه حإلددةص وادددالصع وياتحاددال األاددتةذ 

                                                 

  .190الفار، عبدالواحد محمد، التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص -1
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 .110الغنيمي، محمد طلعت، األحكام العامة في قانون األمم، مرجع سابق، ص -9
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( فلد  M.Jenksهب األادتةذ   ور  االاتئاة  بدةلرأي االاتشدةري لمحكمدم العددل الدوليدمع بيامدة يدذ

ال ا تمعدت يدح ا د  الشدخص يد م  أاه ال الخيدم ي وز ل مداح أال ي يل يح قلديته الخةيدم وا 

هدذا الادو  مثدل محكمم العددل الدوليدم هدح ال حدةز األيد ح ل بدت يدح  ال  والحكم يح آال واحدع لذلق يإ

 .  (1)مال الإللةية

فذا ات إلدت الددولتةال المتاةزاتدةال ا د  أال ال ايمدح أاده الدكتور محمد   عدت بيامة يرى األاتةذ 

ه يح هذه الحةلم ال تثدور أي مشدك مع أمدة فذا اخت  تدة حيدث زامدت يإا   عالازا  بياحمة ذو ي م داخ يم

الددذي ي يددل يددح ذلددق ال حددم التددح  ال  ع وذهبددت األخددرى ا دد  أادده دولددح يددإ  فحددداهمة أال الاددزا  داخ ددح

 .(2)اتعر  ا يحة الماةزام

ش بح فل  أال كل الماةئل التح تلماحة الميثةا ال الدكتور فبراهيم احمد الذ بيامة ذهب األاتة

يمكددال ااتبةرهددة ماددةئل تتع ددا بمددة يدددخل يددح يددميم ل ختيددةص الددداخ ح ل دددول األالددةءع حيددث 

تمددددةر  الماجمددددم يددددح هددددذا الخيددددوص ادددد  م تحديددددد مددددة يدددددخل يددددح اختيةيددددةهة  االختيددددةص 

 .  (3)بةالختيةص(

متحدد  قددد تعرلددت لبحدث العديددد مدال الماددةئل رغددم احت دة  الدددول المعايددم والواقدع اال األمددم ال

األمم المتحد  لا احة الحا يدح ال يدل يدح  ااتأثرتبدخولحة يح يميم اختيةيحة الداخ حع حيث 

(ع ومشددك م 1823مثددل هددذا الددديعع وماحددة معةم ددم راةيددة اتحددةد  اددوب أيريإليددة ذوي األيددل الحادددي  

(ع ومشددك م 1828ريدةت األاةاديم يددح كدل مدال ب  ةريدة والم در ورومةايدة  احتدرام حإلدوا ا اادةال والح

(ع والمشدددك م التدددح 1832المعةم دددم الإلةئمدددم ا ددد  التمييدددز بادددبب ال دددا  يدددح اتحدددةد  ادددوب أيريإليدددة  

                                                 

 .901-997يادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سابق، صمشار إليه في نعمه، عدنان، الس -1
 .141الغنيمي، محمد طلعت، األحكام العامة في قانون األمم، مرجع سابق، ص -6
 .111الشلبي، إبراهيم احمد، التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، مرجع سابق، ص -0
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( بخيوص احترام حإلوا ا ااةال يح اتحدةد ال محوريدةت االشدتراكيم 1829ارلحة مادوب شي ح  

 .(1)الاوييتيم

العدل الدوليمع يح رأيحة االاتشةري يدح قلديم ت ادير معةهددات الاد م يدح كمة أقرت محكمم 

( مددال ميثددةا 2/8(ع بحيددث ريلددت ديددع الدددول بةلتماددق بةلمددةد   1830ب  ةريددة وها ةريددة ورومةايددة  

األمم المتحدد  يدح موا حدم اختيةيدةت الماجمدم الدوليدم لمعةل دم الإللدةية الدوليدمع ورأت أال ت ادير 

 . (2)ع ا بإ راءات تاويم الماةزاةتع ال يدخل لمال االختيةص الو اح الداخ حمعةهد  مة ييمة يت

 األساس الذي تنظر فيه األمم المتحدة القضية المطروحة:الفرع الثاني

ياتعر   وتاوال( يح هذا اليدد ت دور موقدف األمدم المتحدد  مدال األادة  الدذي تاجدر ييده 

بةلإلددةاوال  وهددو أال تكددوال الماددألم محكومددمع الإللدديم الم روحددمع حيددث بدددأت بمعيددةر لدديا ومحدددود

       الددددولحع وهدددو معيدددةر قدددةاواحع حيدددث يك دددح ييددده البحدددث امدددة فذا كةادددت تو دددد قةادددد  قةاوايدددم دوليدددم 

تحكدم الماددألم المعرولدم أم الع يدةال و دددت كةادت المادألم تخددر   -بيدرف الاجدر اددال ميددرهة -

 .(3)مال اختيةص الا  ةال الداخ ح ل دولم المعايم وبةلعك 

( فلدد  معحددد الإلددةاوال Ch Rousseau( يددح تع يإلدده ا دد  تإلريددر  A.Verdrossأشددةر   وقددد

الدددولح "بأادده ال يمكددال أال ااكددر بددأال الماددةئل التددح تعددد مددال يددميم االختيددةص الددو اح يمكددال أال 

شدددكل اجدددةم الدولدددم أو  ال  ثاةئيدددم فلددد  مادددةئل دوليدددمع وكدددذلق يدددإ  تتحدددول بوااددد م ات ةقيدددةت  مةايدددم أو 

ت ةا دولحع رغم أال هدذه المادةئل ي تدر  أال تعدد مدال يدميم ال ةص كال أال ييبح مولواداتورهةع يم

 .(4)االختيةص الو اح"

                                                 

 .001لي العام في وقت السلم، مرجع سابق،صسلطان، حامد، القانون الدو  -1
  .14(. مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟. د.ط، القاهرة، دار الكتاب الحديث، ص1444أوصديق، فوزي، ) -6
 .616مشار إليه في الدقاق، محمد سعيد، التنظيم الدولي، مرجع سابق، ص -0
 .111لقانون الدولي المعاصر، مرجع سابق، صادريس، بوكرا، مبدأ عدم التدخل في امشار إليه في  -9
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 ع تدددر  زمايدددم  وي دددمع ولكدددال بعدددد ااحيدددةر االتحدددةد الادددوييتحلجدددل المعيدددةر الإلدددةاواح ادددةئداص وقدددد 

 د  موقددف ع ومدة كدةال لده مددال ااعكدة  ا(1)وتشدكل م مدح الاجدةم العددةلمح ال ديدد ذو الإل بيدم الواحددد 

األمددم المتحددد  بدددأت تأخددذ بمعيددةر ايةاددحع مددقداه أال الماددألم فذا كةاددت تمثددل ميدد حم دوليددم يإاحددة 

تخر  مدال الاد  ةال الدداخ ح ل دولدمع حيدث ادمح هدذا المعيدةر لألمدم المتحدد  بدري  ااتدرا  العديدد 

 . (2)ةالوخةيم ت ق التح تتع ا بحإلوا ا اا عمال الدول ا   تدخ حة لبحث العديد مال الماةئل

 مبدأ عدم التدخلو : تدخل مجلس األمن الدولي بقضايا حقوق اإلنسان الفرع الثالث

حددد األيددراد االلتزامددةت الم رولددم ا يدده فزاء م تمعددهع ييإلددوم بةاددتي ةء الحددا اادددمة يخددةلف أ   

بةلدذات تإلدوم الاد  م الو ايدم المختيددم بدرده فلد   دةد  اليدواب ح ةجددةص ا د  األمدال الدو احع كددذلق 

األخيدددر يتددددخل لدددديع  ال  تحدددة يدددح موا حددم الم تمدددع الددددولحع يددإ  ة تتح دددل فحددددى الدددول مدددال التزامةاادددم

 .(3)االاتداء ويوال الا م واألمال الدولح

لديع بعدم التدخل يح الا  ةال الداخ ح ل دول ال ُيثةر فال بماةابم حدوث مخةل م لحإلوا والواقع أال ا  

يإادده ت ددد حددةالت كددةال مإلبددول ييحددة رقةبددم الماجمددم لادد وق  ا ااددةالع وبةاددتإلراء ممةراددةت األمددم المتحددد ع

الدددول األالددةءع وبةلتددةلح ال يحددا ل دددول أال تددديع بعدددم اختيددةص الماجمددم ببحددث هددذه الماددةئل لتع إلحددة 

 ف راء الماةقشةتع اتخةذ التوييةتالتمييزع المخةل ةت ال ايممع  ايةامبةالختيةص الداخ حع وماحة  

 .(4)ا أو التاديد بةلمخةل ةتوالداو  فل  ف راء تويي 

                                                 

(. الشخصــية الدوليــة فــي القــانون الــدولي العــام والشــريعة اإلســلمية. الطبعــة األولــى، القــاهرة، عــالم 1471يــاقوت، محمــد كامــل، ) -1
  .091الكتاب، ص

 .44الدقاق، محمد سعيد، المنتظمات الدولية العالمية واإلقليمية، مرجع سابق، ص -6
ــدولي. الطبعــة 1419م، محمــد حــافظ،)غــان -0 ــام القضــاء ال ــدولي العــام دراســة لصــياغته الحاليــة وإلحك ــدة للقــانون ال (. األصــول الجدي

  .911الثانية، القاهرة، مكتبة عبداهلل وهبه عابدين، ص
  .110(. التنظيم الدولي "األمم المتحدة". د.ط، اإلسكندرية، منشأة المعارف، ص1440حسين، مصطفى سلمة،) -9
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ويددح حإليإلددم األمددر ال يحددم البحددث ييمددة فذا كةاددت الإللدديم الم روحددم مددال يددميم الادد  ةال الددداخ ح 

ال كدةال مدال بياحدة  عل دولم أم ال ااد اتخةذ تدابير الإلار المايوص ا يحة يح ال يل الاةبع مال الميثةا وا 

االاتثاةء شدةمل  ال  لتح بياحة بةل يل الاةباع وذلق أل  ا تدابير ا كراه وااتعمةل الإلو  أم غيرهة مال التدابير

ع وباددةءص ا دد  هددذا (2/8ل تدددابير التددح وردت يددح ال يددل الاددةبع مددال الميثددةا امومددةص حاددب اددص المددةد   

الحددا يددح اتخددةذ ا  ددراءات ال زمددم لتإلريددر مددة فذا كددةال األمددر يعتبددر الدددولح لم  دد  األمددال  ال  االاددتثاةء يددإ  

المددةد  الثةايددم ب إلرتحددة  ال  و امددل مددال أامددةل العدددواالع وا يدده يددإ  مددال الدددولح أو ااتحةكددةص لدده أتحديددداص ل ادد م واأل

الميثدةا الدوارد  يدح ال يدل ( مدال 32إ راء تحإليدا  بإلدةص ل مدةد   بد م م    األمالتحول دوال قية ال األخير 

 يدل يكدوال بشدكل لع  وخةيم أاه كمة أا  اة اةبإلةص أال مدة ييددر ادال الم  د  يدح ف دةر هدذا ا(1)الاةد 

 . (2)قو  م زممع وخةيم يح األحوال التح ال تتيل بتحديد الا م واألمال الدولح توييةت ولي  لحة

ي وز الديع بدخول الإلليم الم روحم يح يميم االختيةص الدداخ ح لدولدم مدةع فذا  ه الا  يإوا يه 

 الددددولح أو فاةدتددده فلددد  كدددةال م  ددد  األمدددال بيددددد اتخدددةذ ف دددراء مدددال ف دددراءات الإلمدددع لح دددج الاددد م واألمدددال

والم    هو ال حم المختيم يدح تحديدد مدة فذا كدةال مدة وقدع يشدكل تحديدداص ل اد م واألمدال الددولحع  عايةبه

ع وتحديدد التددابير التدح (3)( مدال الميثدةا38مال أامةل العدواال حادب ادص المدةد   أو ا خ ل به أو ام ص 

ل ع قددةت االقتيدةديم أو غيرهددة مددال  ال زئيدمأو  م ددمالكة المإلة عدمي دب اتخةذهددة يدح مثددل هدذه الحةلددم مثددل 

( مال الميثةاع أو ال  وء فل  ااتعمةل الإلو  العاكريم كمة  ةء 21ا  راءات المايوص ا يحة يح المةد  

 .(4)(22يح اص المةد   

                                                 

 .146الغنيمي، محمد طلعت، األحكام العامة في قانون األمم، مرجع سابق، ص -1
  .101غانم، محمد حافظ،، مبادئ القانون الدولي العام، ص -6
 .111-117عبدالحميد، قانون المنظمات الدولية "الجزء األول" األمم المتحدة، مرجع سابق، ص -0
  .07لدولية واإلقليمية. الطبعة األولى ، بيروت، دار المنهل لبناني، ص(. المنظمات ا6110مشورب، إبراهيم ،) -9
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ولعل تدخل م    األمدال يدح هدذا الادو  مدال الإللدةية  حإلدوا ا اادةال( ال يدتم غةلبدةص يدح ااتحةكدةت  

امددة  باددي م يمكددال ل دددول أال تاددي ر ا يحددةع أو فال يددح التعبيددر ال تشددكل تحديددداص ل ادد م واألمددال الدددولحع وا 

هة مددايوال لدةقت بحدم الادبلع أو التيددي ل ددرائم مدال المعةادة  الشدديد  التددح يتكبدديكدوال لموا حدم حدةالت 

والتدح مدال  عالحيدر فبةد   مةايم ترتكبحة الدولم بحا موا ايحة كمة حدث يح هةيتح ا   ابيل المثةل ال

ع حيدث يكدر  التددخل يدح الشدقوال الخةيدم باديةد  (1)شأال ااتمرارهة تعري  الا م واألمال الددولح ل خ در

والدذي يشدكل  عيدح ح دج الاد م واألمدال الددولح الددولح بم  د  األمدال ول اا  قةص مال الماقوليم الماة دمالد

أاةادديم  الاتبددةرات الايةادديم يكددةد يكددوال يدد مع بددةلرغم مددال أال ت  يددب ا(2)مبدددأص اةمددةص يددح ممةراددته  امةلدده

م زمددم لمثددل هددذا الاددو  مددال التدددخل يددح ت بيإلةتددهع فال أال الدددوايع ا ااددةايم كةاددت الإلةاددم المشددترق لتبريددر 

 .(3)الكثير ماحة

المدددةد  الثةايدددم ب إلرتحدددة األخيدددر  ال تعددددم اختيدددةص األمدددم المتحدددد  بشدددةال المادددةئل  واخ دددص فلددد  أال

امة توق ه يإل ع ويمكال ل ماجمم يدح أي وقدت يدزول ييده هدذا المدةاع أال  المتع إلم بةلا  ةال الداخ ح ل دولم وا 

ع ومعيةر زوال المةاع هو (4)ال الحة م فل  تعديل الميثةاو تاةول هذه الماةئل ودع بتبا  دائر  اختيةيحة

د األمدال والاد م ( " فال م حدوم تحديدSorelو ود تحديد ل ا م واألمال الدولح مدال ادمدهع ييإلدول البروييادور  

ال ول   تحدف فل  توايع الم دةالت التدح يمكدال أال  ؛ع يكر  تحديد األمال والا مهو م حوم غير معروفع وا 

 .(5)يتدخل ييحة م    األمال"

                                                 

 .94(. حق التدخل اإلنساني. الطبعة األولى، عمان، د.ن، ص6116الجندي، غسان،) -1
 (. الحفاظ على السـيادة الوطنيـة والتـدخل الـدولي. فـي )هـل يعطـي حـق التـدخل شـرعية جديـدة للسـتعمار(1446غلب، عبدالكريم،) -6

  .191د.ط، الرباط، الهلل العربية، ص
  .60(. التدخل الدولي اإلنساني واشكالياته. د.ط، أبو ظبي، د.ن، ص6116شلبي، علء،) -0
 .111الدقاق، محمد سعيد، المنتظمات الدولية العالمية واإلقليمية، مرجع سابق، ص -9
ين ميثـــــاق األمـــــم المتحـــــدة والتطبيـــــق العملـــي، مرجـــع ســـــابق، مشـــار إليـــه فـــي العـــزاوي، انـــس أكـــرم، التـــدخل الـــدولي اإلنســـاني بـــ -1

 .011-019ص
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يحدددر مبدددأ ادددم ال  مددة اددبا أال تدددخل م  دد  األمددال الدددولح يددح قلددةية حإلددوا ا ااددةالعويتلددح م

يدح حدةل كةادت الإللديم الم روحدم تشدكل تحديدداص ل اد م  عيتعةر  مع الا  ةال الدداخ ح ل ددول وال عالتدخل

واألمددال الدددولحع أو كةاددت ماجمددم بةت ددةا دولددحع أو كددةال ييدده خيددر ويددةلح الم تمددع الدددولح والح ددةج ا دد  

  أماه. 

 عدم التدخل مبدأار انحس: أسباب الثانيالمطلب 

 أادددة ع ةفليحددد حدددت رغدددم كدددل االاتإلدددةدات الحديثدددم التدددح و  زالتددد ال مبددددأ اددددم التددددخلكدددر  فال ي  

يددح قيددةم الماجمددةت الدوليددم وتحديددد اختيةيددةتحة لددروري  ومحددور قوااددد الإلددةاوال الدددولحع واايددر

فال أال الماجمدددددةت الدوليدددددم العةلميدددددم وا ق يميدددددم ت دددددر  ا ددددد  الددددددول األالدددددةء مدددددال ع (1)واددددد  ةتحة

و مددة يجحددر وهدد عح اددبيل ح ددج الادد م واألمددال الدددولحيدد عهددذا المبدددأت بيددا االلتزامددةت مددة يحددد مددال 

وقدو  العددواالع ويإلدةص  وأيدح حدةالت تحديدد الاد م الددولح بولوث بةلاابم الختيةيةت م    األمال 

  . (2) حكةم ال يل الاةبع مال ميثةا األمم المتحد 

يدح فحددى  ادزا  ماد ح داخ دححيث ا   م    األمال التدخل يح حةالت اديد  مثل اشدوب 

يراه لروريةص مدال الإلدرارات  د الا م واألمال الدولحع يييدر مةدحدود الدولم لتحه فذا تعدت أثةر  عالدول

 . (3)وواةئل ا  ه الازا  وأابةبه بحذا المتع إلملداخ يم  اةد  الا م دوال تدخل ماه يح الاواحح ا

ولحددذا  عالمتحددد ومبددةدئ األمددم  ألهدددافويإلددة  فالال تدداجم يمكددال أ فال مثددل هددذه الماددةئل الكمددة 

 بأاحدةةيدم تيدريةتحة التدح تيد حة وخ علددولوالرقةبدم ا د  تيدريةت ا شرافلإلال تتدخل ي زم ا يحة أ

تحميدل  فلد وتدقدي  عولكاحدة تخلدع ل رقةبدم الدوليدم عتخلع لرقةبدم قلدةئحة الدداخ ح ايةد  ال أامةل

وتاتحدق الإلدواايال  عالماقوليم الدوليدم فذا كةادت تيدريةت الدولدم مخةل دم لمبدةدئ الإلدةاوال الددولحالدولم 
                                                 

 ص الفقرة األولى من المادة الثانية في ميثاق األمم المتحدة على"تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها".ن  ت -1
                      .04شهاب، مفيد محمود، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -6
 .                      691(.المنازعات الدولية ودور األمم المتحدة في المشكلت المعاصرة. د.ط، القاهرة، عالم الكتب، ص1470فتح الباب، حسن، ) -0
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الو ايدم بشدكل كبيدر اتي دم هدذا الت دور يدح  تع ممة أدى فل  تلدييا ما إلدم االختيةيدةا ااةايم

 التاجيم الدولح المعةيرع حيث ال يمكال أال تحدث أي قليم دوال أال تترق ردود يعل وااعكةاةت 

 . (1)معيام ا   اليعيد الدولح

دأ ادددم مبدد ةرااحاددولعددل جحددور م حددوم األمددال ال مددةاح كبددديل ل حددرب كددةال مددال أهددم أاددبةب 

ومعاد  ذلدق أال يكدوال  ع(2)التدخلع وذلق بةاتبةر الحرب ام ص غير مشرو  يح الإلةاوال الددولح العدةم

ااتعمةل الإلو  مإليوراص ا   الماجمةت الدوليم  األمم المتحد ( وبةلتةلح ت ريد الدول مدال حإلحدة الدذي 

  .(3)كةات تتمتع به يح جل الإلةاوال الدولح العةم التإل يديع يح ااتعمةل الإلو 

الاجدددةم الدددذي تتحمدددل ييددده ال مةادددم الدوليدددم الماجمدددم  بأاددده"ويإليدددد بم حدددوم األمدددال ال مدددةاح 

ماددقوليم حمةيددم كددل الددو مددال أالددةئحة والاددحر ا دد  أمادده مددال االاتددداءع وهددو أحددد األمددور التددح 

 ذبت اهتمةم ا ااةايم ماذ المراحل األول  ل ت ورع ية ااةال دائب ا د  محةولدم تحويدل المادقوليم 

 . (4)"اال أماه الخةص فل  ال مةام

  معيدم العةمدم مشددرواةص ال  اددم األولد  ل يإلدد تبادت عويدح ف دةر تحإليدا م حدوم األمددال ال مدةاح

ه قرارهدة يدح الثةلدث ل معيمع حيدث وايإلدت هدذه ا يده ويددر ييدا به( أويت 1830يح خريف اةم  

والدذي يإللددح بأادده   علادد م(( أ  ددا ا يده  قددرار االتحدةد مددال أ دل ا1830اويمبر تشددريال الثدةاح/مدال 

يح حةلم تحديد الا م واألمال الدولح أو ا خ ل به أو وقو  امل مال أامةل العددواال وا دز م  د  

ه يمكددال يددح هددذه يإا دد عاألمددال اددال موا حتدده باددبب ت ددرا رأي الدددول الكبددرى وادددم ات ددةقحم ا دد  ف ددراء
                                                 

           .            61-14عمر، حسين حنفي، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -1
ص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانيــة فــي ميثــاق األمــم المتحــدة على"يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعــًا فــي علقــاتهم الدوليــة عــن التهديــد ن  تــ -6

ــة أو علــى أي وجــه أخــر اليتفــق ومقاصــد األمــم  باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســلمة األراضــي أو االســتقلل السياســي أليــة دول
 ".المتحدة

(.مبادئ القانون الدولي العام طبقًا ألحدث التطـورات التشـريعية والفقهيـة وأحكـام المحـاكم الدوليـة 1411سرحان، عبدالعزيز محمد، ) -0
 .                      111-117وقرارات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم المصرية ومجلس الدولة. د.ط، القاهرة، دار النهضة العربية، ص

 .                      10الغنيمي، محمد طلعت، األحكام العامة في قانون األمم، مرجع سابق، ص  -9
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يدد ار تويديم ل ددول األالدةء  قدرار الحةلم ار  المادألم يدوراص ا د  ال معيدم العةمدم لماةقشدتحة وا 

الم در أزمدم ةاتخدام الإلو  الما حمع وقد ولدع الإلدرار مولدع التا يدذ يدح قلدةية متعددد  مثدل ب الا م

  .(1)(1831والموقف يح الكوا و   ع(1839والماألم ال باةايم   ع(1833الاوي   أزمم و 

ه  دةء لموا حدم ا دز م  د  بمعاد  أال يددور  عويمكال الإلول أال هذا الإلرار كةال قراراص ارلديةص 

يدح جدل جدروف الحدرب البدةرد ع ولعدل مدة يقكدد  عاألمال اال التيدي لمدة يحددد الاد م واألمدال الددولح

 ع(1833أال االتحةد الاوييتح اةر  يددور الإلدرارع وادةر  أامةلده يدح أزمدم الم در ادةم   عذلق

لددددى تيددددي  (1833اويمبر تشدددريال الثدددةاح/ولكدددال ادددراةال مدددة وايدددا ا ددد  ادددريةاه يدددح ا ددد  شدددحر 

ادةم ال معيم العةمم الزمم الاوي  الاةت م اال العددواال الث ثدحع والحإلدة بشدأال أزمدم الشدرا األواد  

 1838)(2). 

 (1823 اددددم التددددخلع أاددده مادددذ العدددةم  ةر مبددددأااحادددومدددال األادددبةب األخدددرى التدددح أدت فلددد  

ولددم يعددد التعةمددل مددع  أيددبح ا ااددةال محددل اهتمددةم متزايددد مددال الم تمددع الدددولح ومقااددةته الإلةاوايددمع

كمدددة كدددةال الحدددةل قبدددل الحدددرب العةلميدددم  عال دددرد مادددةلم تددددخل يدددح االختيةيدددةت الم  إلدددم ل حكومدددةت

 وال عمعةم دم موا ايحدة مدال يدميم اد  ةاحة الدداخ ح بل ت دق الحدرب كةادت كدل حكومدم تعددالثةايمع يإل

 . (3)شأال ل حكومةت األخرى أو الماجمةت الدوليم بذلق

ولح العدةم ااةيدم خةيدم فلد  األيدراد لحمدةيتحم مدال تعادف الاد  م الايةاديم ييو ه الإلدةاوال الدد

التددح ياتمددوال فليحددةع حيددث تلددمال الإلددةاوال الدددولح بعدد  الايددوص التددح ت ددزم الدددول بددةحترام بعدد  

الحإلدددوا ال رديدددمع ويحيدددر اهتمةمددده بدددةلحإلوا ال بيعيدددم واألاةاددديم التدددح يتمتدددع بحدددة ال دددرد لكياواتددده 
                                                 

ـــة، اإلســـكندرية، منشـــأة المعـــارف، 1479بشـــير، الشـــافعي محمـــد، ) -1 ـــة سياســـية. الطبعـــة الثاني ـــة دراســـة قانوني (.المنظمـــات الدولي
 .                     160-166ص

 .                      110لمنظمات الدولية، مرجع سابق، صحسين، مصطفى سلمة، ا -6
(.قـانون حقـوق اإلنسـان مصــادرة وتطبيقاتـه الوطنيـة والدوليـة. الطبعـة الرابعـة، اإلسـكندرية، منشــأة 6117بشـير، الشـافعي محمـد، ) -0

 .                      94المعارف، ص
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 عحإلددوا المددرأ  وال  ددلع مكةيحددم الددرا والعبوديددم حددا تإلريددر الميدديرع ةلحيددة عا ااددةايم مثددل  الحددا ب

الإلددةاوال الدددولح العددةم ياكددر  زال مددةوحمةيددم األق يددةت(ع ورغددم هددذا  عالعايددري و ميددع أشددكةل التمييددز

 .  (1)ا   ال رد الشخييم الدوليم

م موادم مدال  ع حيث أيبح الم تمدع الددولح يعدرف اليدوموهذا أدى فل  تدويل حإلوا ا ااةال

ع وقد بذلت األمم المتحدد  ا ااةالالإلوااد الدوليم التح تإليم يح م م حة اجةمةص متكةم ص لحمةيم حإلوا 

ثددةئا ادددد مددال الو  بددإقراروتو ددت  ع(2)اا  قددةص مددال ميثددةا األمددم المتحددد  حددوداص كبيددر  يددح هددذا الم ددةل 

تد ه العحدد الددولح الخدةص بدةلحإلوا ع ا اادةالالعدةلمح لحإلدوا  ا اد اليح مإلددمتحة الدوليم المحممع 

والتدح اادتإلر  (3)القتيةديم واال تمةايدم والثإلةييدمالمدايم والايةايمع والعحد الدولح الخةص بةلحإلوا ا

 .(4)الا ااةبةلشرام الدوليم لحإلوا  ةال إله ا   تاميتح

    خةيددددم مثددددل مكةيحددددم  ريمددددم فبددددةد  ال ددددا       ت يددددح هددددذا الم ددددةل ات ةقيددددةت دوليددددم يدددددر كمددددة 

(ع واالت ةقيددددم 1833(ع واالت ةقيددددم الدوليددددم  زالددددم كةيددددم أشددددكةل التمييددددز العايددددري  1829البشددددري  

ع وغيرهة مال االت ةقيةت الدوليم الخةيم يح م دةل (5)(1883الدوليم لماع  ريمم ال يل العايري  

 .(6)حإلوا ا ااةال

                                                 

 .191-191ي العام. الطبعة الرابعة، بيروت، الدار الجامعية، ص(. محاضرات في القانون الدول6117مجذوب، محمد، ) -1
ينشطر الفقه حيال مركز الفـرد فـي القـانون الـدولي إلـى فـريقين: الفريـق الوضـعي الـذي يـرفض أن يعتـرف للفـرد بالشخصـية القانونيـة  -

مـا بجانـب الدولـة شخصـًا مـن الدولية على أساس أن القانون الدولي ينظم العلقات بـين الـدول، وفريـق واقعـي يـرى للفـر  د إمـا وحـده وا 
 أشخاص القانون الدولي.

 .                     149مشار إليه في الغنيمي، محمد طلعت، بعض االتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام قانون األمم، مرجع سابق، ص -
 .                    40نزار جاسم، القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص ( من ميثاق األمم المتحدة، العنبكي،01، 06، 11، 10، 1/0المواد ) -6
 .111(. قانون التنظيم الدولي النظرية العامة. الطبعة الثالثة، القاهرة، دار النهضة العربية، ص1419عامر، صل  الدين، ) -0
 .                     91قابة، مرجع سابق، صعلوان، والموسى، القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الر  -9
 .141-149شلبي، إبراهيم احمد، التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية، مرجع سابق، ص -1
يف، للطــلع علــى نصــوص الصــكوك الدوليــة المكونــة للشــرعة الدوليــة واالتفاقيــات األخــرى ذات العلقــة أنظــر: بســيوني، محمــود شــر  -0

 (. حقوق اإلنسان المجلد األول الوثائق العالمية واإلقليمية. الطبعة الثانية، بيروت، دار العلم للمليين.1411)وآخرون(، )
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 عا ااددةالحمةيددم حإلددوا  ددل ا ااددةاح مددال أالتدددخل الدددولح بم م دده فلدد  قبددول يكددر  وهددذا أدى 

 يحا ااةاح ومال أمث م ذلق التدخل  عادم التدخل مبدأ ةراااحيح  ىاألخر  ة دور هحكةال لح والح

 .(1)العراا وهةيتح والبواام والحراق وابخةرية ب ور ية وغيرهة 

ادم التدخل يدح ا دةا التددخل الددولح مبدأ بدأت أيوات تاةدي بإاةد  الاجر يح م حوم  كمة

( بمإلترحدةت أبدةث 1888( أي ول/ادبتمبر  20حيدث تإلددم األمديال العدةم لألمدم المتحدد  يدح   ا ااةاح

ألاددبةب فاادةايم ديةاددةص ادال حإلددوا ا اادةال اادددمة  عييحدة التدددخل العادكري مددال قبدل الم تمددع الددولح

فاددةد  يددح أوقددةت الادد م أو يددح أوقددةت الحددربع ولددرور  تاتحددق داخددل أقددةليم فحدددى الدددول األالددةء 

م ددر مادده مددال أ ددل  يددح م حددوم ادددم التدددخل يددح الشددقوال الداخ يددم ل دددول الددذي أيددبح أمددراص الالاجددر 

تيدبح الحددود الدوليدم ادداص أو مةاعدةص يمادع التددخل ا اادةاح ااددمة  حمةيم حإلوا ا ااةالع بحيدث ال

 . (2)تاتحق الحإلوا مال قبل الدول

ةر الاحادت تجحدر أادبةب أخدرى بددأ عومع ت ور الم تمع الدولح وازديدةد العوامدل المدقثر  ييده

ومكةيحدددم  دادددم األولددد   يدددح حدددةلتيال ا رهدددةبعمكةيحدددم  والتدددح كدددةال مدددال أبرزهدددة عاددددم التددددخل مبددددأ

ع ومال أمث دم ذلدق قيدةم بعد  الددول بتاجديم األامدةل ا رهةبيدم يدح دول أخدرى أو التحدري  ا رهةب

 أرالديحةاال أاش م تداجم داخدل  ا يحةع أو الماةاد  ا   ارتكةبحةع أو المشةركم ييحةع أو الت ةلح

وتددريبحم ومددهم  عالددولح ا رهدةب أامدةلال يرتكبدوال فيدواء الدذي أو األامدةلب ر  ارتكةب مثل هذه 

 .(3)األا حمبحة تحم مال 

ةر مبدددأ اددددم ااحادددومدددة لدده مدددال أثددر والدددح ا دد   عحددح مكةيحدددم ا رهددةبيالحةلددم الثةايدددم أمددة 

رهةب والتح أ  إلتحة الواليةت المتحدد  بددءاص ب دزو أي ةاادتةال ع ولعل الحم م الدوليم لمكةيحم ا التدخل
                                                 

                           .11-11ص، مرجع سابق آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية،،فرحاتي، عمر الحفصي )وآخرون( -1
 .                    61حسين حنفي، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص عمر، -6
  .074(.حقوق اإلنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.د.ط، اربد،مركز ابن الهيثم، ص1440علوان، محمد يوسف،) -0
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ومة كةال لحة مال تداايةت ا   حإلوا ا اادةالع  عواحت ل العراا بح م الإللةء ا   ماةبع ا رهةب

 .(1)مة تبعه مال فاةء  معةم م المعتإل يال يح ت ق الدوللخير دليل ا   ذلقع و 

تلددم  التددح ل اددم لمكةيحددم ا رهددةب ألمددالع أاشددأ م  دد  ا(2001( أي ول/اددبتمبر  29  ويددح

ا ددد  أثدددر  والدددذي يددددر بة  مدددة  (1383/2001  ميدددع أالدددةء م  ددد  األمدددالع بمو دددب الإلدددرار 

  دت ال  ادم وقدد كُ  ع(2)الح مةت التح تعرلت لحة الواليةت المتحد  يح الحةدي اشر مال ذات الشحر

قددرتحة الإلةاوايدم الذي   ب فل  الب داال تا يدذ اددد مدال التددابير الراميدم فلد  تعزيدز  إلراربريد تا يذ ال

 اتخدةذ تيددي لألاشد م ا رهةبيدم داخدل الب دداال ويدح ماة إلحدة وحدول العدةلمع ومدال بياحدة لوالمقااديم 

 :خ وات مال أ ل

 .ت ريم تمويل ا رهةب  -

 .يح أامةل ا رهةب الإليةم بدوال تأخير بت ميد أي أموال ألشخةص يشةركوال -

 .ماع ال مةاةت ا رهةبيم مال الحيول ا   أي شكل مال أشكةل الدام المةلح -

 .ادم تويير الم ذ اآلمالع أو الدام أو الماةاد  لإلرهةبييال -

تبددةدل المع ومددةت مددع الحكومددةت األخددرى اددال أيددم  مةاددةت تمددةر  أامددةال فرهةبيددم أو تخ دد   -

 .لحة

ع وااتإلددددةل واكتشددددةيحةالتحإليددددا يددددح مثددددل ت ددددق األامددددةلع التعددددةوال مددددع الحكومددددةت األخددددرى يددددح  -

 .المشتركيال ييحة وتا يمحم وتإلديمحم ل عدالم

                                                 

    .111والقانون الدولي لحقوق اإلنسان. د.ط، عمان، دار األيام للنشر، ص(. مكافحة اإلرهاب 6119فرحات، أكرم حسام، ) -1
(. موقف القانون الدولي من اإلرهاب والمقاومة المسلحة )المقاومة العراقية أنموذجًا(. الطبعة 6110العزاوي، حسين علي، ) -6

    .16األولى، عمان، دار حامد للنشر، ص

http://www.un.org/ar/sc/ctc/
http://www.un.org/ar/sc/ctc/
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وتإلددددديم مخةل يحددددة  عت ددددريم ماددددةاد  ا رهددددةبييال ماددددةاد  يع يددددم أو ادددد بيم يددددح الإلددددواايال المح يددددم -

 .(1)مل عدال

يةا يددح ادد ا ااددةاللددرور  حمةيددم حإلددوا  فلدد أشددةر  الدددولح األمددالم  دد   ومددال الم حددج أال  

شدددح أي تددددابير تتخدددذهة لمكةيحدددم ةمدددال حيدددث أاددده ي دددب ا ددد  الددددول أال تك دددل تم عا رهدددةبمكةيحدددم 

التدددابير ويإلددةص ل إلددةاوال عتمددد هددذه ال تُ ة بمو ددب الإلددةاوال الدددولحع وياب ددح أمددع  ميددع التزامةتحدد ا رهددةب

 . (2) ااةاحالدولحع وبخةيم الإلةاوال الدولح لحإلوا ا ااةالع وقةاوال ال  ئيالع والإلةاوال الدولح ا

ادددم  ةر مبدددأااحاددومددال العوامددل األخددرى التددح جحددرت مددع ت ددور الم تمددع الدددولح وأدت فلدد  

ع واددم ك ةيدم الحة دةت الو ايدم وت دور اليداةام والت دةر  وتإلددم الع دومع الع ميدمالتدخل االكتشةيةت 

ولددو ح وكددذلق والت ددور التكا عواتاددة   ددرا الت ددةر  والموايدد ت عوجحددور الشددركةت العددةبر  ل إلددةرات

اددةئل االتيددةالتع والتددح كددةال لحددة بددةلق األثددر ا دد  تإلريددب األبعددةد بدديال مخت ددف الدددول والشددعوبع و 

وتحولدت بةلتدةلح فلد  يوايدل  عتعدرف الثبدةت والتح باتي تحة أيبحت الحدود الإلةئمم حدوداص واهيدم ال

 ديدد  ل ع قدةت بديال األخدرع كةادت هادةق مرح دم  فلد تإلايم وقةاوايدمع وبتزايدد حة دةت الددول بعلدحة 

 .(3)تميزت بةلتخ ح اال العزلمع وبةلتةلح التخ ح اال بع  خيةئص الايةد  الم  إلماألمم 

ال تديا التإلايم وت قح الكمبيوتر مدع فذ أمال هذا الت ورع  اص  زءفال الياةايم  األقمةروليات 

ذااددمل مدع  بةاددتمرار د البيةاددةتع وتإلايددةت تدزداد باددة مالتيدةالت وأ حددز  ال يددديو وقواادا  األخبددةر وا 

 ال يحددتم بددةلخ و  ا دد  الخري ددم  عترقمشدد فادد مميددداال تاةياددح اددةلمح مددال  و ددد عوأ حددز  ال ددةك 

( أال مركددز امددل ماجمددم 1899( اياددةال/ابريل  22ع يددح  ث ص ذكددرت  ريددد  لددو  اا  ددو  تددةيمزيمدد

                                                 

1-  http://www.un.org/ar/sc/ctc/aboutus.htm:(On- Line) , available 
    .911-991ب،ص1، العدد67(، دور مجلس األمن في مكافحة اإلرهاب الدولي، أبحاث اليرموك، مجلد 6111بيضون، ميساء، ) -2
  .00نعمه، عدنان، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر، مرجع سابق، ص -0
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أي مكةال يح العةلمع يدار  الع و الدوليمع التح تابه العةلم فل  االاتحةكةت ال ةدحم لحإلوا ا ااةال يح

 .(1)بةل عل مال ماكال شخييال يح ب د  ي ير  بواليم كوالرادو

ال األمم المتحد  بدأت تتابه فل  أامدةل هدح أشدد خ دور  ا د  األمدال والاد م الددولح مدال كمة أ

اددددم  ةر مبددددأااحادددهمت يدددح ةادددوهدددح األخدددرى ع ت دددق األامدددةل المتيددد م بدددةلحروب بشدددك حة التإل يددددي

اشدددددددأ األمددددددديال العدددددددةم ال ريدددددددا الرييدددددددع المادددددددتوى المعادددددددح بةلتحديددددددددات والتحدددددددديةت أحيدددددددث التدددددددخلع 

أيكدةر  ديدد  بشدأال أادوا  الايةادةت والمقاادةت ال زمدم كدح تيدبح األمدم   ي ةد (2003 والت يير

اددت  (2002 الرييددع الماددتوى يددح تإلريددره وقدددم ال ريددا عيعةلددم يددح الإلددرال الحددةدي والعشددريال المتحددد 

 حددروب بدديال الدددوللاع دات ي ددب أال ُيعادد  بحددة العددةلم اآلال ويددح العإلددود الإلةدمددمم مواددةت مددال التحديدد

وا بددةد  ال مةايددم الحددروب داخددل الدددولع بمددة يددح ذلددق الحددروب األه يددم وااتحةكددةت حإلددوا ا ااددةال و 

شدعةايم والكيميةئيدم األا حم الاوويدم وا ع ال إلر واألمرا  المعديم وتدهور البيئم ع ا   ا ةا وااع

 .(2)ال ريمم الماجمم ابر الو ايمع وأخيراص ا رهةبع لو يموالبيو 

كمددة كددةال لتاجدديم التاددد ح بةلعددةلمع واددز  أاددد حم الدددمةر الشددةمل بددةلق األثدددر بترا ددع مبدددأ اددددم 

يكددةد ُيخ ددد  ا دد  أي متتبدددع لحددذه المادددةئلع غايددةص ادددال بيةاحددة بةلت يددديل يددح هدددذا  التدددخلع بشدددكل ال

 المإلةم.

 فلد م حدوم الاديةد  الم  إلدم وتحدول  ةر مبددأ اددم التددخلع ااحا فل  أدى ميع مة ذكراةه  ال  ف  

م الم  إلدم التدح   الا دةا الددولح تعادح حريدم الدولديبعد أال كةادت الاديةد  ا د م حوم الايةد  الاابحع

هذه الايةد ع أيبحت تعاح  لتأكيدبمة يح ذلق حريتحة يح ااتعمةل الإلو   بإرادتحة فال شحءإليدهة يُ  ال

                                                 

)ترجمة ، الطبعة األولى. سية ليست حواجز" في ريستون، ولتر )محرر( أفول السيادة"الحدود السيا(. 1449، )كلرك، آرثر س -1
                      .111(، ص1446)الكتاب األصلي نشر عام، عمان، النسر للنشر والتوزيع(، سمير عزت نصار

6- http://www.un.org/arabic/secureworld/report.htm.:(On- Line), available 
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أدى  ممددة ع(1)  م يددح الدولددم لددمال قوااددد الإلددةاوال الدددولح التددح هددح م زمددم ل دددول  ميعحددةا ويددم الادد

( Rosenauع ييإلدول روزوادو  الت ادير المدرال فلد تحدول مبددأ اددم التددخل مدال الت ادير ال ةمدد فل  

( بأال "مبددأ الاديةد  لدم يكدال Badieالاجةم ا اه"ع ويرى بةدي  يح "فال التبديل لم يعد يح الاجةم بل 

فال هدذا المبددأ تدم بادةقه مدال  عمتةريخيدم معياد مبدل فلد  حإلبد عه ال ياتمح فلد  التدةري وأا   عو وداص دائمةص م

أ ددل التمييددز الم  ددا بدديال الشددقوال الداخ يددم والشددقوال الخةر يددمع فال أال هددذا التمييددز أيددبح اادددبيةصع 

 .  (2)يةلتاةقلةت والتاةقالت وادم اليإليال أيبحت ميز  المارث الدولح"

                                                 

  .77(. المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم. الطبعة الثانية، دمشق، دار الفكر، ص1470، محمد عزيز،)شكري -1
مشار إليه في حداد، ريمون، العلقات الدولية "نظرية العلقات الدولية أشـخاص العلقـات الدوليـة نظـام أم فوضـى فـي ظـل العولمـة"  -2

 .617مرجع سابق، ص
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 ل الرابعالفص

 صور تدخل مجلس األمن الدولي في قضايا حقوق اإلنسان 

تدخل م    األمال الدولح لحمةيدم  األول المبحث اتاةول يح عمبحثيال فل ويإلام هذا ال يل 

التدددخ ت العاددكريم ع و بةلإللددةية المتع إلددم بحددا تإلريددر الميددير هتدخ ددع مددال خدد ل الحإلددوا ال مةايددم

 .ال مةايم ذات ال ةبع ا ااةاح

مدال خد ل  عدور م    األمدال الددولح يدح تحإليدا العدالدم الدوليدم عويح المبحث الثةاح اتاةول

 .يح ير  ال زاءات الدوليم هدور ع و يح فاشةء المحةكم ال اةئيم الدوليم الخةيمه دور 

 المبحث األول

 تدخل مجلس األمن الدولي لحماية الحقوق الجماعية

تدددخل م  د  األمددال الدددولح يددح الإللددةية المتع إلددم  يتاددةولالم  ددب األول  م  بدديال  ويإلادم فلدد 

 التدخ ت العاكريم ال مةايم ذات ال ةبع ا ااةاح. يتاةول بحا تإلرير المييرع والم  ب الثةاح 

  القضايا المتعلقة بحق تقرير المصيرفي تدخل مجلس األمن الدولي : األولالمطلب 

لحمةيددم حددا تإلريددر األمددال الدددولح دخل ييحددة م  دد  قبددل الت ددرا فلدد  بعدد  الإللددةية التددح ت دد

مددال ومدددى أهميتددهع وغيرهددة  عهددذا الحددا م حددومببددد مددال تاددةول بعدد  الماددةئل المتع إلددم  ال الميدديرع

هدذا الم  دب يإلادم فلد  يدرايال  يتادةول ال در  األول م حدوم وأهميدم  ال  الماةئل ذات الع قدمع وا يده يدإ  

لتح تدخل ييحة م  د  األمدال الددولح ا د  حا تإلرير المييرع ويتاةول ال ر  الثةاح بع  الإللةية ا

 أاة  حا تإلرير الميير.
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 مفهوم وأهمية حق تقرير المصير :الفرع األول

حا تإلرير الميير مال أهم الحإلوا ال مةايم المعتدرف بحدة دوليدةص ل شدعوب غيدر المادتإل م يعد 

 (22ي دددددح   ع األولدددددوالب دددددداال المادددددتعمر ع ولإلدددددد بددددددأ االهتمدددددةم بددددده بعدددددد ااتحدددددةء الحدددددرب العةلميدددددم 

" فال  ذكدر ييحدة  وزيري يراادة وبري ةايدةلدال مدذكر  و ولا األمريكح ( كتب الرئي 1820 يبرايرشبة /

المبدأ األاةاح الذي حةرب مال أ  ده أال ال حدا لحكومدم أو  ةئ دم مدال الحكومدةت يدح أال تتيدرف 

 .(1)يح األرالح أو أال تإلرر الميير الايةاح لشعب حر"

ذا  دةبع أخ قدح  حإلدةص  تدر  الممتدد  بديال الحدربيال العدةلميتيال ل الحا تإلرير الميدير خد وبإلح  

( أي 1823قةاوايدةصع ولدم يكتادب هدذا الحدا يد ته الإلةاوايدم الم زمدم قبدل العدةم  حإلدةص أكثر مدال كواده 

الداص  خد ل مدال ةص أاةادي مبددأص  ع حيث أيبحواشأ  الماجمم الدوليم المتحد قبل يدور ميثةا األمم 

وممددة (ع 33المددةد    يددح وكددذلق عالدوليددم حيئددممددال الميثددةا كأحددد مإلةيددد ال (1/2المددةد    يددحا يدده 

الشدعوب وبدأال يكدوال لكدل التاويم يدح الحإلدوا بديال  " يح المةدتيال ذات العبةر  تكراريشحد ا   ذلق 

  .(2)"(مييرهةماحة تإلرير 

 اادةالا وهذا يدل ا   مدى أهميم حا تإلريدر الميديرع كدوال الميثدةا ربد  بياده وبديال حإلدوا 

يإلدوم ا د   الع قدةت الوديدم بديال األمدم فامدةءأال مإليدد ( 1/2المةد    ماليتلح حيث  بشكل والح

واتخددةذ اددةئر التدددابير  عوحإلحددم يددح تإلريددر الميددير شددعوببدديال الحإلددوا الالماددةوا  يددح  همددة  أاةادديال

 .الا م العةم زيعز لت الم ئمم

  عذا الحددا بحإلددوا ا ااددةال  ارتبددة  هدد/ ( مقكددد  بشددكل يددريح ا دد33المددةد     ددةءت مددةك 

يشيع يح العةلم احترام حإلدوا ا اادةال والحريدةت األاةاديم ل  ميدع بد  تمييدزع فال  يمكال أال حيث ال

                                                 

 .  100(. القانون الدولي العام. د.ط، القاهرة، مطبعة االعتماد، ص1460بيك، علي ماهر، )مشار إليه في  -1
                        .01-04،  ص91(، " الحق في تقرير المصير في تطوره القانوني"، األبحاث،  مجلد 1447المصري، شفيق، ) -6
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لإليةم ا قةت ا يمم وديدم بديال األمدم مقاادم ا د   الاللرورييبعد تحيئم دوااح االاتإلرار والريةهيم 

وب وبددددأال يكددددوال لكددددل ماحددددة تإلريددددر احتددددرام المبدددددأ الددددذي يإللددددح بةلتاددددويم يددددح الحإلددددوا بدددديال الشددددع"

 .(1)"مييرهة

ادال  ( يددر1830 العدةم  ي دح عاادد هدذا الحددبحدذا الحداع ولم يتوقف اهتمةم األمدم المتحدد  

ويددح العددةم ع الماددتعمر الدددولح الخددةص بمدداح االاددتإل ل ل شددعوب والب ددداال  ا ادد الال معيددم العةمددم 

المتع إلددم بةلع قددةت الوديددم والتعددةوال بدديال  فادد ال مبددةدئ الإلددةاوال الدددولحااحددة أيلددةص ( يدددر 1880 

وجحر هذا الحا بيور  تعةقديم مال خ ل الداص ا يده يدح المدةد   .الدول ويإلةص لميثةا األمم المتحد 

 االقتيددةديم واال تمةايددمالحإلدوا و  عل حإلددوا المدايدم والايةادديمالعحدديال الدددولييال  كدل مددالاألولد  يددح 

تإلريدددر حدددا ( أال 1883  ادددةمخريدددف ورتحدددة الماعإلدددد  يدددح ع وأكددددت ال معيدددم العةمدددم يدددح دوالثإلةييدددم

  .(2)الميير يمثل شر ةص أاةايةص للمةال وممةرام حإلوا ا ااةال

 (البروتوكددول  الم حددا ( مددال فقددرار اددص هددةم يددح1888كمددة ااددت ةات الدددول الاةميددم اددةم  

ادد حم التددح ةت ةقيددةت  ايددف ي عددل الحمةيددم المإلددرر  ييدده تاددري ا دد  الماةزاددةت المب ا لددةيح األول

وذلدق  عولدد األاجمدم العايدريم عواالحت ل األ ابدح عتاةلل بحة الشعوب لد التا   االاتعمةري

وا اد ال المتع دا  عتإلريدر الميدير كمدة كراده ميثدةا األمدم المتحدد  الشدعوب يدحممةراتحة لحا  يح

  .  (3)ثةا األمم المتحد والتعةوال بيال الدول  بإلةص لمي عالخةيم بةلع قةت الوديم بمبةدئ الإلةاوال الدولح

 األولتع دددا  عهدددذا الحدددا بخيدددوصرأيددديال ااتشدددةرييال أيددددرت محكمدددم العددددل الدوليدددم  مدددةك

( حيث ااتبرت المحكمم آاذاق أال لألمدم 1880وحا م    األمال يح التدخل اةم  بماألم اةميبية 
                                                 

 .                      11تجدات القانونية، مرجع سابق، صسعداهلل، عمر، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العلقة والمس -1
 .                      91-97(. حق الشعوب في تقرير المصير توجهات قانونية جديدة. عكا، مؤسسة األسوار، ص1447عكاوي، ديب، ) -6
 ( من الملحق المذكور والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.1/9المادة ) -0
(. قواعد العلقات الدولية في القانون الدولي المعاصر وفي الشـريعة اإلسـلمية . الطبعـة األولـى، القـاهرة، 1411عبدالسلم، جعفر، ) -

 .  711مكتبة السلم العالمية، ص
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  اددوب فيريإليددةع اتددداباتحددت   المتحددد  الحددا يددح فاحددةء االاتددداب ا دد  الماددة ا أو الب ددداال الواقعددم

حددد  لمبددةدئ األمددم المت ةص مخةل دديددح ت ددق الماددة ا والب ددداال  اددوب فيريإليددة  حيددث أاتبددر أال ممةراددةت

يدددح اةميبيدددة غيدددر شدددراح وتإلتلدددح فزالتدددهع أمدددة الدددرأي الثدددةاح لمحكمدددم العددددل  وبدددذلق ييدددبح و ودهدددة

تإلريدر يح حا ال( بخيوص اليحراء ال ربيم حيث  ةء ييه "أال مبدأ 1883الدوليم كةال يح العةم  

الميددير يتددوير مددال حيددث يدد حيته الإلةاوايددم  يددح ادديةا الإلددةاوال الدددولحع وهددو بةلتددةلح م ددزم لكةيددم 

   . (1)"الدول المو ود  يح ف ةر الم تمع الدولح

حدددا كدددل أمدددم أال تكدددوال ذات كيدددةال "  ( حدددا تإلريدددر الميدددير بأادددهCobbanكوبدددةال  فوُيعدددر  

"حدا كدل  مةادم   ( بأادهBrownlie دح  او برايده كمدة يعر   أال تإلدوم بتإلريدر شدقواحة با ادحة"عو  عماتإلل

يدده " ويعر  األخددرىو ايددم يددح أال تختددةر با اددحة شددكل اجةمحددة الايةاددحع وشددكل ا قتحددة بةل مةاددةت 

حددا كددل أمددم يددح أال تكددوال هددح دوال غيرهددة الادد  م الع يددة المختيددم بتإلريددر   "( بأاددهHertzهيرتددز  

يده بأاده "حدا كدل أمدم يدح اختيدةر عر  ي (Krylowه كري دو  ال إليد أمدةكةيم شدقواحة دوال تددخل أ ابدح"ع 

ماحة  شكل اجةمحة الايةاح وتحديد ماتإلب حةع اواء كةال ذلق بةالا يةل اال الدول التح تشكل  زءص 

  .(2)أم بتشكيل دولم  ديد "

غيددر ماددتإللع يإلدديم و مدداجم ايةادديةصع  "حددا م تمددع متمةاددقع  ( بأاددهKodjoeيدده كود ددوا  ويعر  

الحكدم الدذاتحع شدةم ص الادي ر  يدح أال يحيدل ا د  ع تحكمدهالدولدم التدح  فق ديمادال ميدز فق يم متيوا 

 .(3)ل بيعيم التح ا   أرلم"ا   الموارد ا

                                                 

 .97المصري، شفيق، الحق في تقرير المصير في تطوره القانوني، مرجع سابق، ص -1
(. الوسـائل القانونيـة لمجلـس األمـن فـي تـدويل النزاعـات الداخليـة وتسـويتها )دراسـة تحليليـة 6110)مشار إليه في سوفي، فرست،  -6

 .  111تطبيقية(. د.ط، بيروت، مكتبة زين الحقوقية واألدبية، ص
)ترجمـة عمـر ،قيـاس وتقيـيم التنمية"، األمم المتحـدة وحمايـة الحقـوق الفرديـة والجماعيـة( ،"1441) و.افواتي،مشار إليه في كودجوا -0

 .174-101، ص199، العدد عبدالرحمن يوسف(
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يدددر الميدددير يادددبا مبددددأ الإلوميدددم ال ايمدددح أال حدددا تإلر   عدددت  محمدددد األادددتةذ الددددكتور ويدددرى

تةء امة فذا كةات ترغب "حا األمم التح تعيش ا   فق يم معيال أال تعرب اال  ريا االات   يعاحو 

 .(1)يح أال يلم فق يمحة فل  فق يم دولم أخرى أم تبإل  يح الدولم التح تاتمح فليحة"

"حدددا كدددل أمدددم يدددح أال تكدددوال هدددح دوال غيرهدددة   ف حدددا تإلريدددر الميدددير أيلدددةص ا ددد  أادددهويعدددر  

 .(2)الا  م الع ية المختيم بتإلرير شقواحة بدوال أي تدخل أ ابح

 ر الميير يكوال بمة ي ح ويتلح ممة ابا أال حا تإلري

 حا الب داال والشعوب الماتعمر  يح التحرر وتأاي  كيةاحة الو اح الماتإلل. -1

حدا الشدعوب يددح اختيدةر اجةمحدة الايةاددح واالقتيدةدي واال تمدةاح الددذي تدراه م ئمددةص  -2

 لحة.

ال ي ددوز فلحددةا أي  دددزء مددال فق ددديم دولددم بدولددم أخدددرىع وال ي ددوز لدددمه فليحددة فال بعدددد  -3

 .(3)تةء لشعب ذلق ال زء المراد يي هف راء اات 

 الفرع الثاني: بعض القضايا التي تدخل فيها مجلس األمن الدولي على أساس حق تقرير المصير 

بعد   ابديالبعد هدذا العدر  المختيدر ألهدم ال واادب الاجريدم المتع إلدم بحدا تإلريدر الميدير 

البوادددام  قلددديتة ع وهمدددةالحدددةالت التدددح تددددخل م  ددد  األمدددال ييحدددة ا ددد  أادددة  حدددا تإلريدددر الميدددير

ق يم كواويو.  والحراقع وا 

                                                 

 .                     604الغنيمي، محمد طلعت، الغنيمي في قانون السلم، مرجع سابق، ص -1
(. تــدخل األمــم المتحـدة فــي النزاعـات المســلحة غيــر ذات الطـابع الــدولي. د.ط، اإلســكندرية، دار 6110قاسـم، مســعد عبـدالرحمن، ) -2

 .  011ة الجديدة للنشر، صالجامع
 . 104-101الحديثي، خليل إسماعيل، الوسيط في التنظيم الدولي، مرجع سابق ، ص -3
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 نة والهرسكالبوسأواًل: تدخل مجلس األمن الدولي في 

كةات البواام والحراق فحدى ال محوريةت الاتم المكوام ل تحةد اليوغا يح  يربيةع ال بل 

 وقو  وداية. واتحةديال همة كواويةع ع وا ويياةع ومإلدوايةع والبواام والحراق( األاودع وكرواتية

ةال ل دزايم   وزيدف تيتدو( دور يةادل يدح الدتحكم بةلتاةقلدةت المو دود  بديال حكومدةت حيث كد

 .(1)االتحةد داخل  محوريم يوغا يية

حيث أا دال  عالتوترات واالل رابةت يح ت ق ال محوريم( 1890مع رحي ه اةم  قد جحرت و  

أق م مع المت يرات التدح ادةدت أوروبدة ( يح محةولم ل ت1880الحزب الشيواح اليوغا يح يح اةم  

ع واادد ت بيدا ذلدق بددأت الموا حدم تخ يه اال احتكةر الا  م والادمةث بإقةمدم اجدةم متعددد األحدزاب

حيدددث يدددةزت ال حددددةت المعةرلدددم يدددح بعدددد  ال محوريدددةت كرواتيددددة  عبددديال ال محوريدددةت اليوغادددد ييه

ادودع وهادة بددأ اليددام بياحدة وت دةقم وا وييايةع يح حيال يدةز الحدزب الشديواح يدح يدربية وال بدل األ

الموقدددف بعدددد فاددد ال اددد ويياية وكرواتيدددة اادددتإل لحمةع ولكدددال ادددراةال مدددة تددددخ ت الم موادددم األوروبيدددم 

بةادتإل ل اد ويياية  األوروبيدمم ل معةرق الدائر ع وااتريدت الم مواد اص واألمم المتحد  حيث ولعت حد

 .(2)(1882وكرواتية يح اةم  

وغاد يية بعدد ف دراء اادت تةء اق الت  عةت ذاتحةع يأا ات اادتإل لحة ادال يوكةال ل بواام والحر 

والدذي أقدره ميثدةا  عمشرو  ويت ا مع حدا الشدعوب يدح تإلريدر ميديرهة ف راءوهو  ع(1882 شعبح 

 عوالواليدةت المتحدد  بةلبوادام والحرادق كدولدم مادتإل م األوروبدحاألمم المتحد ع حيث ااتدرف االتحدةد 

( %22وهح تلم خ ي ةص مال الاكةال حيدث يعديش بحدة  المتحد  يح ذات العةمع  واالمت فل  األمم

ال تم فا ال ( مال اليرب األرثوذك ع ومة ف%31  ( مال الكروات الكةثوليقع%18مال الما ميالع  
                                                 

(. اسـتخدام القـوة فـي فـرض الشـرعية الدوليـة. د.ط، اإلسـكندرية، المكتبـة المصـرية للطباعـة 6119أبـو يـونس، مـاهر عبـدالمنعم، ) -1
 .  161والنشر، ص

 . 160-166م، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، مرجع السابق، صأبو يونس، ماهر عبدالمنع -2
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 عوالكدددروات والماددد ميال مدددال اةحيدددم أخدددرى عاالادددتإل ل حتددد  ااددددلع اليدددرا  بددديال اليدددرب مدددال اةحيدددم

ةاب اليرب مال أ ل تمكياحم مال الادي ر  ا د  أكبدر مادةحم ممكادم وتدخل ال يش اليوغا يح ل 

مدال أرالدح ال محوريدمع وزاد مدال احتددام اليدرا  فاد ال يدرب البوادام اادتإل لحم ادال البوادام يدح 

 فل وال اودع وأدى ذلق  بةألا حمتحم حيث أمدا يية (ع وأيدتحم يح ذلق  محوريم يوغ1882العةم  

مددال ماددةحم  (%20 ع واددي ر الكددروات ا دد  (%80 يزيددد اددال  ااددتي ء يددرب البواددام ا دد  مددة

 .(1)إ راء ام يةت ت حير ارقح ل ما ميالب وقةموا دولم البواام والحراق

ويدح لدوء المآاددح ا اادةايم التدح ترتبددت ا د  اليددرا  يدح البوادام والحراددق أيددر م  دد  

 قراراص ات را فل  أهمحة  (33 مال الإلرارات لموا حم اليرا  التح وي ت فل   اص كبير  اص ادد األمال

ر فرادددةل أادد حم فلددد  ( والخددةص بحجدد813/1881رقدددم   هقددرار  الدددولح يدددر م  دد  األمدددالأ -1

(  ميدع األ دراف 828/1882 رقدم بإلدراره الددولح اةشدد م  د  األمدال ا يية الادةبإلمع ثدم يوغ

ا المعايم يح البواام والحرادق والتعدةوال مدع الم موادم األوروبيدم مدال أ دل التويدل فلد  ات دة

 .(2)ل الويول فل  حل دب ومةاح ل يرا لوقف ف  ا الاةر والت ةو  مال أ 

وقدددف أي محدددةوالت لت ييدددر التركيبدددم ( 832/1882  رقدددم إلدددرارهبالددددولح  األمدددال ةلدددب م  ددد   -2

يدر  م  د  و عاااحةب وحدات ال يش اليوغا يح والكرواتدحو العرقيم يح البواام والحراقع 

 .(3)ا يية محوريم يوغ ةت غير ااكريم وم زمم لد( اإلوب838/1882بإلراره رقم   األمال

مةيددم يددح المتحددد  ل ح ( قددو  األمددم831/1882ااددتاةداص لإلددراره رقددم  الدددولح  األمددالأاشددأ م  دد   -3

والمازوادددم الاددد ثع  اآلمادددمالبوادددام والحرادددقع وك  دددت هدددذه الإلدددو  بتدددويير الحمةيدددم ل مادددة ا 

 ادام وحمةيدم م دةر ادرايي و وتشد ي ه يدح البو  ا غةثدموحمةيم المدداييال امومدةصع وحراادم قوايدل 
                                                 

 .  176(. األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني. د.ط، القاهرة، دار العربي للنشر والتوزيع، ص6111خولي، معمر فيصل، ) -1
 .                    164، صأبو يونس، ماهر عبدالمنعم، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، مرجع سابق -2
 .                    679قاسم، مسعد عبدالرحمن، تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، ص -3
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(  ميددع 880/1882يددح قددراره رقددم   األمددال ةلددب م  دد  المتحددد ع و  وحمةيددم مددوج ح األمددم

الادكةال لدحةية  فلد  ا اادةايمم الجروف التدح تادمح بتويديل المادةاد  ئالدول بةاللتزام بتحي

الا م   اةد ااير هةم  لاكةالفل  ا ا ااةايموااتبر أال تإلديم الماةاد   عالازااةت الما حم

يدددددددح مادددددددة ا الادددددددزا  الماددددددد حع وك  دددددددت قدددددددوات الحمةيدددددددم الدوليدددددددم بمو دددددددب الإلدددددددرار  واألمدددددددال

( بتأميال هدذه المحمدم وتبعدةص لدذلق ألحإلدت وحددات  ديدد  بإلدوات الحمةيدم الدوليدم 883/1882 

 . (1)يح البواام

تح يدددا ال دددةئرات ( حجدددراص  ويدددةص ا ددد  891/1882بإلدددراره رقدددم   الددددولح األمددداليدددر  م  ددد   -2

ع ثددم أخددذ ا ااددةايمالماددةادات ويددول لتددأميال وحمةيددم الاددكةال المددداييال وادد مم  ؛العاددكريم

وذلددق اادددمة قددرر يددر  حيددةر  عيددح تيددعيد اإلوبةتدده لددد يوغادد يية الدددولح األمددالم  دد  

 رلدده بلتا يددذ العإلوبددةت االقتيددةديمع حيددث بدددأ ح ددف شددمةل األ  ا ددح بحددري ا يحددة لددمةاةص 

قدد الددولح اليدرب وال بدل األادودع وبحدذا الإلدرار يكدوال م  د  األمدال  ح محدوريت بةل عل ا  

بابب  ؛( مال الميثةا لد يوغا يية ال ديد 22مةر  ا  ةته المايوص ا يحة يح المةد   

ادوااحة ا   البواام والحرادق بعدد أال  مدد الدويتحة يدح األمدم المتحدد  بمو دب الإلدرار رقدم 

 888/1882)(2). 

ال الحةلدددم يدددح  محوريدددم البوادددام ( ا ددد  أ898/1882يدددح قدددراره  الددددولح مدددال األأكدددد م  ددد   -3

يدددر العرقدددح والممةراددددةت الددددولحع وأداال ايةادددم الت ح واألمددددالوالحرادددق تشدددكل تحديدددداص ل اددد م 

( 918/1883ر يدح قدراره رقدم  قدر ع و ا يية ويدرب البواداممال قبل  محوريم يوغ الإلااةايم

ع وذلق لحمةيم المداييال ت ما حم أو أي أامةل ادواايمفاشةء ماة ا آمام خةليم مال ااتداءا

                                                 

 .                     70الجندي، غسان، عمليات حفظ السلم الدولية، مرجع سابق، ص -1
 .                    171م المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني، مرجع سابق، صخولي، معمر فيصل، األم -2
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أيددر م  د  ع و أوروبدة فلد بحدف ماع الح ر  البوادايم  ا ااةايموتأميال فييةل الماةادات 

بخيددددوص مأاددددة   األمددددالالدددذي يعددددد أهددددم قددددرارات م  ددد  (ع 933/1883قددددراره رقددددم   األمدددال

 لألمددمالعددةم  األمديالةوال مددع ل دددول بةلتعد األمدالماد مح البواددام والحرادقع حيددث أ دةز م  دد  

بمددة ييحددة ااددتخدام الإلددو   عزمددماتخددةذ كةيددم التدددابير ال  األمددالادد  م م  دد   ف ددةرالمتحددد  يددح 

يددح البواددام والحراددقع وماددةاد  قددوات ح ددج الادد م الدوليددم  اآلماددم ددل حمةيددم الماددة ا مددال أ

 .(1)ومة حولحة اآلماميح الماة ا  ا ااةايميح توييل الماةادات 

الددور الم  دوب ماده يدح البوادام الددولح تددخل م  د  األمدال  ل هدذه األحدداث لدم يدقد  ويح جد

اويمبر تشددددريال الثددددةاح/والحراددددق فلدددد  أال ااتحدددد  اليددددرا  المادددد ح بعددددد توقيددددع ات ددددةا  دايتددددوال( يددددح 

 . (2)( مال خ ل ال حود ا ق يميم والدوليم األخرى1883 

 كوسوفوإقليم : تدخل مجلس األمن الدولي في ثانياً 

( ااددمة قدةم الدرئي   اد وبوداال مي وادي يتش( 1898ادةم   فلد الكواوييم  األزممير ع ابب 

اد يية  تيتدو( ل محوريدم يوغ األاباالرئي   فيةهكواويو الذي ماحه   ق يمميز  الحكم الذاتح  بإل ةء

ادكةال هدذا  الذيال يشك وال أغ بيم األلبةالاليرااةت العرقيم بيال  أيلةص بإثةر وقةم  ع(1882يح اةم  

فهددددار بعددد  خدددذ ياتح حدددة والتدددح تعمدددل ا ددد  ةت التدددح أواليدددرب مدددال خددد ل بعددد  الايةاددد ا ق ددديم

كوادويو  ألبدةالالدذي ديدع  األمدر عالايةايم والثإلةييدم خةيم عاأللبةالال يتمتع بحة الحإلوا التح ي ب أ

يدوت  ثحد (1881يدح ادةم    ق ديمت تةء ادةم بكوادويو حدول اادتإل ل اااد  راءبدإبةلرد ا د  ذلدق 

يحددة ي حا يدده تمددت ااتخةبددةت رئةاددم كواددوييم ا دد باددةءص و  عممددال شددةرق ييدده (%88 لليددةلح االاددتإل 

                                                 

(. القــانون الــدولي الجنــائي الجــزاءات الدوليــة. الطبعــة األولــى، بيــروت، دار الكتــاب الجديــد المتحــدة، 6111سـعد، الطــاهر مختــار، ) -1
 . 191-196ص

 .                    679ات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، مرجع سابق، صقاسم، مسعد عبدالرحمن، تدخل األمم المتحدة في النزاع -2



86 

 

اشةءبتشكيل حكومم لحم  األلبةالقةم و  ية(عڨوور  فبراهيمالايد    يش خةص بحم أ  ا ا يده  ديش  وا 

 .(1)تحرير كواويو

ا حدم العادكريم بديال مال خد ل المو  ا ق يمبدأت بعد ذلق ام يةت مإلةومم الو ود اليربح يح 

ا ق ددديمع حيدددث ام دددت ب  دددراد ا ددد  زيدددةد  قواتحدددة  ددديش تحريدددر كوادددويو والإلدددوات اليدددربيم يدددح  أيدددراد

مدال الم يشديةت الماد حم فلد  ا ق ديمع وحددثت ااتحةكدةت فاادةايم خ يدر  ا د   اص ادددراد ت الما حم يأ

يو فلدد  الحددرب وال  ددوء الف األلبددةال مددال اددكةال كواددو  يشدديةت اليددربيم ممددة ديددع آيدد هددذه الإلددوات والم

 .(2)ل دول الم ةور  خةيم مإلدواية وألبةاية

التددخل لوقدف هدذه  األوروبدحوالتعدةوال  األمدالحةولدت ماجمدم  ا اادةايمويح جل هدذه المأادة  

لدوء اشدتعةل الموقدف يدح  يدح   األمدالة تمع م  ديد كدال ب  دراد ريلدت هدذه المادةاحعول عالمآاح

والتعدددةوال  األمدددال( أيدددد ييددده ال حدددود التدددح تبدددذلحة ماجمدددم 1130/1889كوادددويو وأيددددر قدددراره رقدددم  

 األامدةلالم  د  كةيدم  أداالتاويم ل زمدمع كمدة  فل ل تويل  ؛وم موام االتيةل الدوليم األوروبيم

لدرور   فلد ب  دراد  األمدالم  د   ودادة عالذي يمدةر  لدد المدداييال يدح كوادويو وا رهةبالعدائيم 

اتاد الم  د  ا د  ا مح مال خ ل الحوار المبةشرع وأ حل  فلاتخةذ الخ وات اللروريم ل تويل 

لدد  األاد حم  د  حجدراص ا د  توريدد حيدث يدر  الم الاةبع مال الميثةا بمو ب هذا الإلدرار ال يل

  .(3)كل مال كواويو وب  راد

ومع تيةاد ام يةت العاف وتدهور الموقف يح كواويو ويح ما إلدم الب إلدةال مدال  دراء تزايدد 

يدددر م  دد  ( ألبددةاحع أ230.000حددوالح    الدددول الم ددةور  والددذي ب ددق اددددهم تددديا ال  ئدديال فلدد

                                                 

ــي، أحمــد، ) -1 ــدار البيضــاء، دار 6111ســي عل ــى، ال ــدولي اإلنســاني والممارســة . الطبعــة األول ــانون ال ــين الق (. التــدخل اإلنســاني ب
 .  901األكاديمية، ص

              .        610قاسم، مسعد عبدالرحمن، المرجع نفسه، ص -2
 .                     14-11الجندي، غسان، حق التدخل اإلنساني، مرجع سابق، ص -3
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( حيث أكد ييه ا   حا ال  ئيال يح العود  فل  ماةزلحمع وألدةف 1188/1889األمال قراره رقم  

 .(1)الإلرار أال تدهور الموقف يح كواويو يشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولح يح ما إلم الب إلةال

( مقكدداص ييده ا د  1203قراره رقدم  الدولح ( أيدر م    األمال 1889( أكتوبر  22ويح  

مة  ةء يح قراراته الاةبإلمع ومركزاص بيور  أاةايم ا   تأييد االت ةا الموقع بيال يوغا يية وماجمدم 

ت تددددزم األمددددال والتعددددةوال األوروبيددددمع واالت ددددةا الموقددددع بياحددددة وبدددديال ح ددددف الاددددةتوع ورغددددم ذلددددق ك دددده لددددم 

 .(2)ب ل حود الواة م الدوليمداتحةع ولم تات ا يية بتعحيوغ

قددددددددددراره رقددددددددددم الدددددددددددولح  األمددددددددددال( أيدددددددددددر م  دددددددددد  1888  /يوايددددددددددو( حزيراال10وبتددددددددددةري   

حدددل ايةادددح الزمدددم كوادددويو  بإي دددةدب ييددده بةلمبدددةدئ العةمدددم المتع إلدددم ( والدددذي رحددد1222/1888 

يية ا دد  قبددول الحددل ادد وغيرهددة مددال الوثددةئا التددح تحمددل يوغ( 1888  أيةر/مددةيو( 3المعتمددد  يددح  

امة عالاتعمةل الإلو  فشةر الا محع ولم يتلمال هذا الإلرار أي  ركز ييه ا   حل الإلليم بةلواةئل  وا 

ع شددات الإلددوات العاددكريم لح ددف شددمةل (خ ددم الادد م  رامبوييددم توقيددعع ومددع ريدد  ب  ددراد الادد ميم

( ام يددةت ااددكريم 1888  /يوايددويددح حزيراال األمريكيددموبلدد   مددال الواليددةت المتحددد   عاأل  اددح

 ويدم لدد مواقدع اليدرب يدح كوادويوع وبدرر تدخ ده دوال موايإلدم م  د  األمدال لولدع حدد ألامدةل 

 .(3)العاف ال ةريم لد األلبةال يح كواويو

ألال وذلددق  عوقددد أثددةر هددذا التدددخل مددال قبددل ح ددف الاددةتو الكثيددر مددال ال دددل حددول مشددروايته

متحدد ع وخةيدم ال يدل الثدةمال ماده الخدةص بتاجديم الح ف لم يحترم يح هدذا التددخل ميثدةا األمدم ال

م    األمال بةلتدخل  يتم ت ويله مال قبللم  حيثالع قم بيال األمم المتحد  والماجمةت ا ق يميمع 

                                                 

(. تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسـلحة غيـر ذات الطـابع الـدولي. الطبعـة الثانيـة، القـاهرة، 6111زيدان، مسعد عبدالرحمن، ) -1
 .  610دار الكتب القانونية، ص

 .                    610عبداهلل علي، تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين، مرجع سابق، صأبو العل،أحمد  -2
 .                     096العزاوي، أنس أكرم، التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي، مرجع سابق، ص -3
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يح كواويوع وهذا مة يشكل ااتحةكةص لمبدةدئ األمدم المتحدد  وخةيدم ت دق المتع إلدم بتحدريم ال  دوء فلد  

 .(1)الداخ يم ل دول الذي كاة قد ت رقاة له يح ال يل الاةبا ااتخدام الإلو  والتدخل يح الشقوال

مدددال خددد ل ا يددده  روحدددم تلدددح ازدوا يدددم التعةمدددل مدددال قبدددل م  ددد  األمدددال يدددح الإللدددةية الموت

 لحمة.كواويو رغم تشةبه ادد كبير مال الجروف المكوام لبواام والحراقع و ا المثةليال الاةبإليال

 عية ذات الطابع اإلنساني.المطلب الثاني: التدخلت العسكرية الجما

ييحدة دخل م  د  األمدال الددولح التدح ت د ذات ال دةبع ا اادةاح قبل الت را فل  بعد  الإللدةية

التددخل  م حدوممثدل  عحدذا الادو  مدال الإللدةيةبالبد مال تاةول بع  الماةئل المتع إلدم  عبشكل  مةاح

هددذا الم  ددب يإلاددم فلدد   ال  إ  الماددةئل ذات الع قددمع وا يدده يدد الع وغيرهددة مددمشددروايتهومدددى  عا ااددةاح

 ة ع ويتاةول ال ر  الثةاح بع  الإللةيومشروايته يرايال  يتاةول ال ر  األول م حوم التدخل ا ااةاح

 التح تدخل ييحة م    األمال الدولح ا   أاة  التدخل ا ااةاح. 

 مشروعيتهو  الفرع األول: مفهوم التدخل الدولي اإلنساني

"قيدةم دولدم أو م موادم مدال الددول بةلتددخل يدح   بأاده ا اادةاحح ( التددخل الددولArntzف  يعر  

تلدر  بدإ راءاتممةرادتحة لاديةدتحةع ادواء كدةال ذلدق  أثادةء ا اادةالااتحكدت حإلدوا  أخدرىشقوال دولم 

 عع أو بةلمزايددد  يددح الإلاددو  وادددم العدالددم ممددة يعددد ويددمم اددةر ا دد  حلددةرتاةأخددرىوتددقثر ا دد  دولددم 

ا دد  حددا الادديةد   يع ددو ا ااددةايم والم تمددع ا ااددةاحةاواددةصع ألال حددا ومددال ثددم يحددا التدددخل يمددةر  ق

 .(2)وااتإل ل الدول"

                                                 

تــدخل اإلنســاني فــي ضــوء القــانون الــدولي العــام. الطبعــة األولــى، بيــروت، منشــورات الحلبــي (. ال6111الجنــابي، محمــد غــازي، ) -1
 . 111-119الحقوقية، ص

 .   10مشار إليه في خولي، معمر فيصل، األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص -2
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ااتخدام الإلو  العاكريم مال قبدل دولدم أو م موادم مدال الددول "  ( بأاهMurphyريح  يه ميويعر  

 .(1)لد دولم أخرىع لي  بحدف الدية  اال الا   بل بحدف ماع ااتحةكةت حإلوا ا ااةال"

"قيددةم دولددم أو م مواددم مددال الدددول بةاددتخدام الإلددو  العاددكريم بحدددف   ( بأاددهStowellيدده  ويعر   

لحة والتح تتاةق  مع معةيير  والمال المعةم م الإلةايم التح يتعرلحمةيم موا اح الدولم محل التدخل 

 .(2)العدالم والحكمم التح تعتمده الدولم المتدخ م"

الدوليدددم مدددال قبدددل فحددددى الددددول ا ددد  أيعدددةل "حدددا ممةرادددم الرقةبدددم   ( بأادددهRougier  يدددهويعر  

مخةل ددم لإلددواايال ا ااددةايمع تادددر  يددح الايةاددم الداخ يددم لدولددم أخددرىع وهددح يكددر  تا ددوي ا دد  فمكةايددم 

 .(3)التدخل بةام الم تمع الدولح وتحت ذريعم حمةيم حإلوا ا ااةال"

م مددال معةم ددم "التدددخل ا ااددةاح الددذي يحدددث ل ددر  ماددع دولدد  ( بأاددهLauterpacht يدده ويعر  

 .(4)"موا ايحة ب ريإلم وحشيم وهم يم

ادكريم ب ريإلدم "الحدةالت التدح تادتخدم ييحدة الدولدم الإلدو  الع  ( بأادهDavid Schefferيه  ويعر  

ممددددة يحدددددد حيددددةتحمع أو  األيدددد ييالولددددم أخددددرى لحمةيددددم  مةاددددةت مددددال الاددددكةال ما ددددرد  ل تدددددخل يددددح د

ع والتددح ترتكددب بمعريددم الحكومددم المح يددم أو تكدددوال ا اادددةايمالتددح تحدددد حإلددوقحم  األخددرىاالاتحةكددةت 

 .(5)مشةركم ييحة"

                                                 

 .   170ل النزاعات الداخلية وتسويتها، مرجع سابق، صمشار إليه في سوفي، فرست، الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدوي -1
 .   19مشار إليه في خولي، معمر فيصل، المرجع نفسه، ص -2
ـــه فـــي الوادراســـي، محمـــد،) -3 ـــدولي"، شـــؤون األوســـط، 6110مشـــار إلي (،"إشـــكاليات التـــدخل اإلنســـاني فـــي ضـــوء القـــانون ال

 .616-611(،ص190العدد)
 .  170سائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها، مرجع سابق ، صمشار إليه في سوفي، فرست، الو  -4
 .  101مشار إليه في أبو العل،أحمد عبداهلل علي، تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين، مرجع سابق، ص -5
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أو الماجمدددةت أو  لالدددو  فحدددى"اادددتخدام الإلددو  مددال  ةادددب   بأادده ه األاددتةذ ايدددةم م ددريددويعر  

حمةيدددم  تخةذهدددةيكدددوال مدددال شدددأال اال بشدددر  أ عوادددةئل اللددد   الايةادددح أو االقتيدددةدي أو الدب ومةادددح

 .(1)"االاتحةق ال ايم والمتكرر لحذه الحإلوا فليحةب يح الب داال التح ياا ا ااةالحإلوا 

"التيددرف الإلاددري العاددكري اليددةدر اددال دولددم أو أكثددر لددد   بأادده ه  ا ددواال والموادد (يددويعر  

 لألمددمالتددةبع  األمددالع ودوال تددرخيص يددةدر مددال قبددل م  دد  األخيددر دولددم أخددرى دوال رلددة أو موايإلددم 

 .(2)"ا ااةالوااعم لحإلوا ااتحةكةت  ايمم و  فاحةءالمتحد ع بحدف ماع أو 

"ف دددراءات يدددةرمم مدددال الددددول بةادددتخدام الإلدددو    يددده المعحدددد الددددامركح ل شدددقوال الدوليدددم بأادددهويعر  

العاكريم يح دولم أخرىع مال دوال موايإلم حكومتحةع بت وي  أو مال دوال ت وي  مال م    األمدالع 

 .(3)دولح ا ااةاح"وذلق بحدف ماع أو وقف ااتحةكةت يةرخم لحإلوا ا ااةال أو ل إلةاوال ال

يددت ال  اددم الدوليددم ل يدد يب األحمدددر التدددخل ا ااددةاح بأادده  "امدددل فلزامددح مددال قبددل دولدددم وار  

يشتمل ا   ااتخدام الإلو  يح أي دولم أخدرى دوال موايإلدم حكومتحدةع وبت دوي  أو بددوال ت دوي  مدال 

أو الإلدةاوال الددولح م    األمال بحدف ماع أو وقف االاتحةكةت اليةرخم وال ايمم لحإلدوا ا اادةالع 

 .(4)ا ااةاح"

 التدخل ا ااةاح مال قبل م    األمال حاب مواد الميثدةا يإلدد مشروايممدى أمة ييمة يتع ا ب

أو أي موقدف قدد يدقدي يد حيةت واادعم ل حدص أي ادزا  الددولح م    األمدال ( 32ماحت المةد   

ع واتخدةذ الددولح خ ر الا م واألمدالل  يعر  أالااتمراره مال شأال فل  احتكةق دولح أو قد يثير ازااةص 

                                                 

 . 641مبادئه وأهم قواعده. د.ط،اإلسكندرية، دارالجامعة الجديدة،ص (.القانون الدولي اإلنساني مصادره6111مطر،عصام عبدالفتا ،) -1
 .   66، مرجع سابق، صالقانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة ،والموسىعلوان  -2
ونيـة والسياسـية"، (، " التـدخل اإلنسـاني العسـكري إلحـلل الديمقراطيـة وأبعـاده القان6114مشار إليه في الطراونـة، مخلـد إرخـيص، ) -3

 .  911-071(، ص9مجلة الحقوق،  العدد)
 .   610مشار إليه في سي علي،أحمد، التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني والممارسة، مرجع سابق، ص -4
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وقدع تحديدد ل اد م  قدمة يكوال قرر مة بعد( مال الميثةاع 22و  21ةلمواد  المبيام بالماةابم  ا  راءات

 .(38المةد   أامةل العدواال حاب به أو ام ص مال  ا خ لأو 

     لق المدددوادوكدددذ عابتدددداءص مدددال ديبة دددم الميثدددةا بشدددكل كبيدددر ا اادددةالحإلدددوا ب ومدددع اهتمدددةم الميثدددةا

 أال يتدددددخل األمددددالم  دددد   ا دددد كددددةال  ع(1)(/ 83و  39و  32/2و 33و  / 33 /ب و13 و 1/3 

( 2/8ادص المدةد    فلد  وبدةلر و ا اادةالع يح قلدةية االاتحةكدةت الخ يدر  لحإلدوا  األاة ا   هذا 

يددح  ا  مددال مبدددأ ادددم التدددخلثياددت األمددالم  دد  ا ااددةاح الددذي يإلددوم بدده ال التدددخل إيددمددال الميثددةا 

الشددقوال الداخ يددم ل دددول باددةءص ا دد  االاددتثاةء الددوارد يددح ت ددق المددةد  بحيددث اليخددل مبدددأ االختيددةص 

وااددد تدخ دده يددح هددذا  األمددالكددوال م  دد    عالددوارد  يددح ال يددل الاددةبع ا كددراهالددداخ ح بت بيددا تدددابير 

المتع إلدم بحإلدوا ال المادةئل  يدل الادةبع اةهيدق ادال أال أحكدةم فلد الاو  مال الإللدةية يكدوال بةالادتاةد 

  . (2)بةتت ماجمم بةت ةقيةت دوليم ا ااةال

وجحددر التدددخل الدددولح ا ااددةاح بيددور    يددم يددح التإلددةرير الادداويم لألماددةء العددةميال الاددةبإليال 

لألمددم المتحددد   دي كددوي رع ب ددر  غددةلحع كددويح ااددةال(ع يبدددأت ت ددق التإلددةرير وألول مددر  ت ددرث آراء 

ز العوائدا التدح تخ إلحدة قواادد الاديةد  أمدةم مت  بدةت حمةيدم حإلدوا وتيورات  ديد  اال لرور  ا تية

 . (3)ا ااةال واألق يةت التح تتعر  الاتحةكةت  ايممع وتإلديم الماةادات ا ااةايم وحمةيم قواي حة

حدول مشدروايته وااتبدةره حإلدةص مإلبدوالص  لددى ال إلحدةء كثيدراص مدال ال ددل ا اادةاح ثةر التددخلأوقد 

 ا اادةاح ت يز التددخل األول    الاجريموقد أا رت هذه الماةقشةت اال اجريتيال عحيح الاجةم الدول

                                                 

 .   007-000سلطان، حامد، القانون الدولي العام في وقت السلم، مرجع سابق، ص -1
 .  177انونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها، مرجع سابق، صسوفي، فرست، الوسائل الق -6
(، "التــدخل اإلنســاني والـدور الجديــد لتمــم المتحــدة )رؤيــة نقديـة فــي ظــل الواقــع الــدولي المعاصــر("، 6111العـزاوي، دهــام محمــد، ) -0

 . 660-141(، ص6آفاق إستراتيجية،العدد)
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"التدددخل ل دددية  اددال ا ااددةايم يددح حةلددم الدد حةد دولددم لألق يددةت مددال ع (1)بعدد  الشددراث أ ددةزحيددث 

ع أو اددم حمدةيتحم لحدم مدال مثدل هدذه االاتدداءات ماداديال وااتدائحة ا   حيدةتحم أو حريدةتحمراةيحة 

  أادده ا دد  الدددول وا ددب اددةم ي ددر  ا يحددة أال تعمددل متلددةمام ا دد  ماددع ا خدد ل بمددة يددح ذلددق فلدد

تإللح به قوااد الإلةاوال الدولح ومبدةدئ ا اادةايمع مدال احتدرام حيدة  ال درد وحريتده أيدةص كةادت  ااديته 

 .(2)التدخل ا ااةاح يح مثل هذه الحةلم مة هو فال أداء لوا ب فااةاح أالو  عأو أي ه أو ديةاته

ع الال ييدده ماددة  بةاددتإل ل الدولددم وحريتحددة يددح (3)ت يددز التدددخل ا ااددةاح ال  جريددم الثةايددمالا

تيرف الدولم مدع بعد  راةيةهدة تيدريةص م ح دةص  رغم أاه يح بع  الحةالت يكوالمعةم م راةيةهةع 

يداجم  ال الإلدةاوال الددولحوخةيدم فذا كدةال  ييديبحة بلدررع فال أاه ال يم  حإلدوا الددول األخدرى وال

يدميم االختيدةص الدداخ ح لحدة وال ي دوز مدال  تعدديإاحدة  حإلوا محل االاتحةق بمعةهددات دوليدمع ال

 .(4)التدخل ييحة

  مع مبةدئ الإلةاوال تعةر اه يفل  أ ا ااةاحادم مشروايم التدخل  الرأيهذا  أيحةبوير ع 

ام الإلدو  الدولح التح ايت ا يحة يراحم ايوص ميثةا األمم المتحدد ع وخةيدم قةادد  حجدر اادتخد

مددع  ا ااددةاحيددح الع قددةت الدوليددم ومبدددأ ادددم التدددخل يددح الشددقوال الداخ يددمع وكددذلق تعددةر  التدددخل 

 عادددددددددددددددداشر ال ول  الدوليمع وتحإلي فل ال يقدي واألمال الدولحع كوال مال شأاه أااتبةرات ح ج الا م 

 .(5)المتدخ مالميةلح الخةيم ل دول  

                                                 

(، Lillich(، والفقيــه ليلــيش )Michael Smith(، ومايكــل ســميث )Jack Donnellyاك دونللــي )أخــذ بهــذا الــرأي كــل مــن جــ -1
(، كما ذهب األستاذ الدكتور  محمد بشير الشافعي إلـى تأييـد التـدخل اإلنسـاني إذا كـان مجـرد مـن الغـرض Rougierوالفقيه روجيه )

 أي ال يخفي وراءه أسبابًا أخرى غير حماية حقوق اإلنسان.
 .171الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها، مرجع سابق، ص ار إليه في سوفي، فرست،مش  -
 .  669أبو الهيف، علي صادق، القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -6
   (.Brownlie(، وبراونلي )Brierly(، وبريرلي )Pomeroyأخذ بهذا الرأي كل من بوميروي ) -0
 .  111مشار إليه في سوفي، فرست، المرجع نفسه، ص -
 .107(. التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع. الطبعة األولى، دمشق، دار الفكر، ص1470شكري، محمد عزيز، ) -9
 . 11-07جامعة الجديدة، ص(. التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي. د.ط،اإلسكندرية، دار ال6116السيد، سامح عبدالقوي،) -5
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 محددور  كددوال  غيددر مشددرو ع م أثبتددت بأادده لددم يعددد هاددةق تدددخل فااددةاحأال الممةراددم العم يدد فال

لمبدددأ ادددم التدددخلع هددو أحددد االاددتثاةءات ال ديددد   ا ااددةاحأال التدددخل يددروال يإلحددةء الإلددةاوال الدددولحع 

بة لةيم  عحيث أال و ود ميثةا األمم المتحد ع وم موام الإلواايال الدوليم التح تحمح حإلوا ا ااةال

 .(1)لعرييم لحةالت التدخل يح الإلرايال المةلييال ياوغ التدخل الدولح ا ااةاحفل  الممةراةت ا

فلدد  تأييددد مبدددأ التدددخل ا ااددةاح وريدد  ااتبددةره مددال الماددةئل التددح وقددد ذهددب الإللددةء الدددولح 

تادددر  لدددمال االختيددةص المح دددوج أو المح ددوز ل دولدددمع حيددث خ يدددت محكمددم العددددل الدوليددم يدددح 

 اغير المشرو  يدح اةميبيدةع والاتدةئ فيريإلية( بشأال ااتمرار حكومم  اوب 1881يتواهة اليةدر  اةم  

التزامددةت  األالددةءي ددر  ا دد  الدددول "الإلددول بددأال ميثددةا األمددم المتحددد   فلدد ع (2)ا دد  ذلددق المترتبددم

خدد لع ا ااددةالقةاوايددم ييمددة يتع ددا بماددةئل حإلددوا   لألمددمالعلددو بحددذه االلتزامددةت يعددد ادداداص ياددوغ  وا 

 . (3)" م التدخل بةلشكل الماةابالمتحد  ا 

وت در ا شةر  يح هذا المإلةم فل  الحديث اال شرو  التدخل التح يكدةد ُي مدع ا يحدة  محدور 

بددد وأال  يإلحددةء الإلددةاوال الدددولح بأادده لكددح يكددوال التدددخل الدددولح لحمةيددم حإلددوا ا ااددةال مشددرواةصع ال

ااةالع وتتمثل ت ق الإلوااد يح االت ةقيةت ياتاد فل  قوااد الإلةاوال الدولح يح شإله المتع ا بحإلوا ا 

 الدوليم التح أقدمت الدول بإرادتحة الحر  بةلتوقيع أو االالمةم فليحة ومة يترتب ا يحة مال التزامةت 

                                                 

 .610-671العزاوي، أنس أكرم، التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي، مرجع سابق، ص -1
وضـعت حكومــة جنــوب إفريقيـا فــي ناميبيــا قواعـد للتمييــز والفصــل العنصـري عــن طريــق تحديـد منــاطق خاصــة علـى أســاس الجــنس  -2

صل الديني وقامـت بتطبيـق هـذه السياسـة العنصـرية ممـا أدى إلـى إهـدار حقـوق اإلنسـان األساسـية حيـث اعتبـرت واللون والعرق واأل
 المحكمة ان هذه التصرفات تنافى مع أهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة.

 .06السيد، سامح عبدالقوي، المرجع نفسه، ص -
 .  104-101ي حفظ األمن والسلم الدوليين، مرجع سابق، صأبو العل،أحمد عبداهلل علي، تطور دور مجلس األمن ف -3
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ال كةال  مال الا  ةال الداخ ح ل دولمع  بع  االلتزامةت يخر  ماةئل معيام وا بم التا يذع وا 

 .(1)لدوليمكمة ي ب أال يكوال التدخل ابر الماجمةت ا

الإلةاوايدم التددح يثيرهددة التدددخل ا اادةاح بةاددتخدام الإلددوات العاددكريمع  المشددك تولعدل مددال أهددم 

هو قيةم م    األمال الددولح بت دوي  اد  ةته يدح ت بيدا أحكدةم ال يدل الادةبع المايدوص ا يحدة 

و اددد  (ع فلدد  دولددم أ28-22وا شددراف ا دد  الإلددوات العاددكريم المشددةركم حاددب المددواد   عبةلميثددةا

  .(2)المتحد ع كمة حدث يح كل مال اليومةل والعراادول أالةء يح األمم 

مادة  لاديةد  الدولدمع حيدث يدرى  بريرلدح(  ا اادةاحوهاةق  ةاب مال ال إله يدرى يدح التددخل 

يدح الإلدةاوال الددولح العددةم هدو التمادق ب كدر  الاديةد ع وذهددب  األمدوريدح هدذا اليددد أال الدذي يعرقددل 

تعرقدل أامدةل قواادد الإلدةاوال الددولح  عالإلول "بأال الايةد  أدا  يدح يدد الدولدم فل و(ع   يرار رياو ا كي

ا ااددةاحع خةيددم يددح لددوء ااتددراف الإلددةاوال الدددولح ا ااددةاح ا ادده بحددذه الادديةد ع تحددت مددة ياددم  

بمإلتلددديةت األمدددالع واللدددرور  العادددكريمع الاددديمة يدددح جدددروف الازاادددةت الماددد حم غيدددر الدوليدددمع أال 

ال ي دددر  اوائدددا كثيدددر  أمدددةم هدددذا الإلدددةاوال الددددولح ا اادددةاحع وخيويدددةص ريددد  التددددخل المبددددأ مدددةز 

 .(3)ا ااةاح بح م الايةد "

 على أساس التدخل اإلنسانيبعض القضايا التي تدخل فيها مجلس األمن الدولي  :الفرع الثاني

تح ا   بيةال اأ .بةلتدخل ا ااةاحبعد هذا العر  المختير ألهم ال وااب الاجريم المتع إلم 

هددذا الاددو  مددال ا دد  أاددة   بشددكل  مددةاح الدددولحم  دد  األمددال ييحددة بعدد  الحددةالت التددح تدددخل 

 .اليومةلع وهةيتحع ويإلةص لحةلتيال همة التدخل

                                                 

  .106-101(. دراسات في التدخل اإلنساني. الطبعة األولى، الدار البيضاء، دار األكاديمية ، ص6111سي علي، أحمد،) -1
   .94الجندي، غسان، حق التدخل اإلنساني، مرجع سابق، ص -6
 .   601ساني بين القانون الدولي اإلنساني والممارسة، مرجع سابق، صمشار إليه في سي علي،أحمد، التدخل اإلن -0
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 الصومالأواًل: تدخل مجلس األمن الدولي في 

بدددددأت ا ادددد م مددددال اددددذ ذلددددق التددددةري  م( و 1830حيددددل اليددددومةل ا دددد  ااددددتإل له يددددح اددددةم  

 ااتمددوالدذي  ع( بتدولح  اديةد بدرى( الحكدم1838يدح ادةم   األمدورم حتد  اادتإلرت ي إلباليرااةت ال

العإليددد  الرادددميم ل دولددمع وااتمددد اجدددةم الحددزب الواحددد كأادددة   (المةركاددديم ال يايددم الاجددةم الشددمولح 

ع (1)مبدددأ "يدرا تاددد" ويداخت ددف العشدةئر م واةمدلل حكدم وهدو الحددزب االشدتراكح الثدوري اليددومةلحع 

ت ةلددب هددذا الاجددةم يشددل بددةحتواء الإلبةئددل المخت  ددم حيددث بدددأت الإلبةئددل يددح شددمةل اليددومةل  الفال أ

 األحدداثال ت دورت فال أبةلماةوا  يح االمتيةزات والحإلوا الايةايم واالقتيةديم والتاميمع ومة لبثدت 

يرار و  ع(1881الاجةم يح م  ع اةم   فاإلة  أثرهةتم ا    عشعبيم امت أر ةء الب د اات ةلم فل 

 ع اددديةد بدددرى( مدددال الدددب د التدددح دخ دددت يدددح مرح دددم خ يدددر  مدددال اليدددرااةت الدمويدددم واددددم االادددتإلرار

مدال خويةص  عالشعب اليومةلحأيراد ويرار الم ييال مال  عوالمر  خ ر الم ةامع فل رلت الب د ا  

 .(2)( شخص300.000  مالالتح أودت بحية  مة يإلةرب  أامةل الإلتل الوحشيم

زاء يشددل الماددةاو  وكثيددر مددال رقاددةء  الم تمددع الدددولح والماجمددةت ا ق يميددمبحددة  ح التددح قددةما 

 الدددولح األمدداليدددر م  دد  أ عاليددومةليم ادد ميةص  األزمددمالدددول العربيددم وا يريإليددم وال ربيددم يددح حددل 

 أهمحة  فل مال الإلرارات بخيوص اليومةل ات را   م م

( قددددددددراره رقددددددددم 1882  /ياددددددددةير( كددددددددةاوال الثةاح23يددددددددح  الدددددددددولح أيدددددددددر م  دددددددد  األمددددددددال  

ع كل تحديدددداص لألمدددال والاددد م الددددولحشدددأال اادددتمرار األولدددة  يدددح اليدددومةل ت ( معتبدددراص 833/1882 

والادمةث بويدول  عو ةلب األميال العةم لألمم المتحد  بإقاة  األ راف المتحةربم بوقف أ  ا الاةر

                                                 

 .   117أبو يونس، ماهر عبدالمنعم، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، مرجع سابق، ص -1
 .  116-111خولي، معمر فيصل، األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص -6
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توريدد اص شدةم ص ا د  ا ااةايمع وتلمال الإلرار باداص بمو ب ال يل الاةبع ي در  ييده حجدر  ةتا غةث

 .(1)األا حم ل  يةئل المتحةربم

 ( والذي هدد ييه بةاتعمةل ا  ةته بمو ب ال يل الاةبع883/1882ذلق قراره رقم   ت 

  .(2)ا ااةاحالمبةدر  التح اتخذهة يح الميداال و العةم  األميالا    حود  وأثا  عمال الميثةا 

 (882/1882قدراره رقدم   م  د  األمدال  ر( ايدد1882 ديامبركةاوال أول/الثةلث مال ويح 

 .األزممت خ ل ت ق االإلرار  أهموالذي يعتبر مال  ويإلةص ل  يل الاةبعع

بحدددف ولددع الاددبل الك ي ددم بتوزيددع  ؛اليددومةل فلدد قددوات دوليددم  بإراددةلالإلددرار يإللددح  حيددث

اشةء عا ااةايمالماةادات  ( 30.000ال  تتألف م هذه الإلوات كةاتو ع ا غةثملعم يةت  أماهبيئم  وا 

  .(3)قوات أمريكيم والبةقح مال ال اايةت المخت  م ماحم ابةر  اال أيراد( 29.000تإلريبةصع   مإلةتل

( قدددددراره رقدددددم 1883مدددددةر   آذار/( 23يدددددح   األمدددددالومدددددع احتددددددام اليدددددرا  ايددددددر م  ددددد  

 مةل الإلدو  لموا حدم الموقدف مدال أ دل اادتع عال يل الاةبع مدال الميثدةا بإحكةم( ام ص 912/1883 

داخدل  األمدالشدر م يدومةليم تدوير  فاشدةءوالمادةاد  يدح  عالاتعةد  الا م واالاتإلرار ؛يح اليومةل

  .  (4)ع وتإلديم ا غةثمفل  ب دهمع ومراقبم حجر األا حمال  ئيال   اةد الدولمع وتإلديم الماةادات 

لحدددرب ومدددع هدددذا ك ددده لدددم تدددا ح األمدددم المتحدددد  يدددح تحإليدددا أهددددايحةع واا دددةز محمتحدددة بوقدددف ا

با لألمدم المتحدد  الاديد ب در  غدةلح يشدل الحيئدم يدح يدر  ةادأله يمع وقد ويدف األمديال العدةم الا

الا م بعبةرات اذكر ماحة  "مة حدث يح اليومةل هو ت ور  ديد يح تةري  ماجمدم األمدم المتحدد  

ةع وهددذا بعددد اا ددةز محةمحدد فاللددم تااددحب الماجمددم العةلميددم مددال دولددم مددة  األمددل فاددةد يحتدد  ام يددم 
                                                 

"هل تتحول المساعدة اإلنسانية إلى تدخل أنساني" في شهاب، مفيد )محرر( دراسات في القانون  (.6111، )تورللي، موريس -1
                      .901ص، بيروت، دار المستقبل العربي الطبعة األولى،. الدولي اإلنساني

 . 110الراية للنشر والتوزيع، ص(. القانون الدولي اإلنساني التدخل الدولي. د.ط،عمان، دار 6110خيرالدين،غسان مدحت،) -2
 .  916-9111سي علي، أحمد، التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني والممارسة، مرجع سابق، ص -3
 . 111السيد، سامح عبدالقوي، التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي، مرجع سابق، ص -4
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مع ال ا در  الاد المتحةربدم يدح ادزا  مدة ال اادت يع أ   األ دراف فراد يشكل برهةاةص والدحةص أاده بددوال 

 .(1)ااوات وايفع ولم اا ح يح ماةاياة"  ر  الا م يح اليومةل خ ل ث ثال احةولاة أ  

ذي البع  هذا ال شل فل  ادم اتلدةث ال ةيدم األاةاديم مدال التددخل يدح اليدومةلع الد وعز وي

 دةء باددةءص ا دد  رغبددم شددركةت البتددرول األمريكيددم العم قدم العةم ددم يددح اليددومةل بحدددف حمةيتحددة مددال 

مخددة ر الحددرب األه يددمع ومدداحم مددال أر ددع اددبب التدددخل يددح اليددومةل فلدد  أادده محةولددم مددال ا دار  

 . (2)ديداألمريكيم  بوش األب( لتأكيد اي ر  الواليةت المتحد  األمريكيم ا   الاجةم العةلمح ال 

 هايتي: تدخل مجلس األمن الدولي في ثانياً 

كدددددةاوال ( 13المتحدددددد  يدددددح   األمدددددم فشدددددرافتحدددددت  أ ريدددددتأاددددد رت االاتخةبدددددةت الحدددددر  التدددددح 

( لمدد  خمد  %39د( بأغ بيدم  تاديار  ال برتدةال دة( يح هةيتح اال يدوز الإلد   1880ديامبر  أول/

راقول إليددةد  ال اددرال  إلدد ب ااددكري بوقددع اا (1881اددبتمبر  أي ول/( 30ادده وبتددةري   أ فالادداواتع 

ر  مدراددم قبددل يد( داخددل اديةتادد ار  بإاإلدةذكدل مددال يرااددة ويادزوي  يددح هددةيتح  ا (ع وبددةدر ادد ير اديدرا

وبدأ ي ةلدب مدال ما دةه بإادةد  الشدرايم  عولومبيةككال مال الرحيل فل  ع حيث تمويول قةد  االاإل ب

 .(3)فل  هةيتح

مدال هدذه المحدةوالت مدة قةمدت بده ماجمدم الددول و اد ميةصع محةوالت كثير  لحل األزمدم  وقد تمت

واحدد   محدةوالتع ب والرئي  الشراح حيث ب  دت ثد ثاألمريكيم مال  حود واة م بيال قةد  االاإل 

 ةع بعددددهت بةل شدددلميعحدددة بدددةءة  احدددأ فال ع(1882(ع ومحدددةولتيال يدددح العدددةم  1881يدددح العدددةم  ماحدددة 

ة األادددبا   يمددح كدددةرتر( بدددإ راء م ةولدددةت مدددع ال دددرييال ك  ددت الواليدددةت المتحدددد  األمريكيدددم رئيادددح

تحددت راةيددم بدديال ال ددرييال  توقيددع ات ددةا  غ راددرز(والددذي ااددت ة   عل تويددل فلدد  حددل ادد مح ل زمددم
                                                 

 .  114لدولي اإلنساني، مرجع سابق، صخولي، معمر فيصل، األمم المتحدة والتدخل ا -1
 .116السيد، سامح عبدالقوي، المرجع نفسه، ص -2
 .   676-671الجنابي، محمد غازي، التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص -3
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ومدع اددم امتثدةل قةئدد االاإلد ب لمدة تدم االت دةا ا يدهع يإاده ع المتحدد  وماجمدم الددول األمريكيدم األمم

 .(1)ةوالتلمحكاةبإلةتحة مال اتب لحة ال شل كُ 

زاء يشدددل المادددةاح يدددح حدددل األزمدددم يدددح هدددةيتح اددد ميةصع ايددددر م  ددد  األمدددال  م ددده مدددال   وا 

 ات را فل  أهمحة. هةيتحالإلرارات بخيوص 

 ع(921قددددراره رقددددم   الددددولح يدددددر م  ددد  األمددددال( أ1883يوايدددو  حزيراال/( 13تددددةري   يدددح 

ولحع واادددتاةداص فلددد  ال يدددل قدددرر ييددده أال اادددتمرار الولدددع يدددح هدددةيتح يحددددد الاددد م واألمدددال الدددد والدددذي

هدةيتح  ةديم ا د  هدةيتحع وتلدمال ت ميدد أمدوالير  تددابير اقتيد الاةبع مال ميثةا األمم المتحد  

ع وكدددذلق حجدددر تيددددير فليحدددةتيددددير البتدددرول  أواإلدددل  أويدددح الخدددةر  ومادددع  ميدددع الددددول مدددال بيدددع 

 .(2)أا محةالتح تريع  والمعدات وال ةئرات والا ال األا حم

 الددولح األمدالمدال م  د   األمريكيدم(   بت الواليةت المتحد  1882يوليو  تموز/( 23يح  و 

بةلحكومدددم العادددكريم يدددح هدددةيتحع  لإل ةحدددمالحيدددول ا ددد  ت دددوي  لإليدددةد  قدددوات متعددددد  ال ااددديةت 

  احدةءادريع وحةادم  ف دراءاتخدةذ الددولح  األمدالم  د  مدال يد( تادتح  ار يوبعدهة   ب الرئي  الحدةي

 .(3)معةاة  شعبم

( 820/1882قدددراره رقدددم  الددددولح م  ددد  األمدددال ( ايددددر 1882يوليدددو  تموز/( 31تدددةري   ب

ل دول  ا ذالبةلاجةم العاكري الحةيتحع واص الإلرار ا    لإل ةحممتلماةص الت وي  بةاتخدام الإلو  

لإلةد  العاكرييال مدال ا  خرا بتشكيل قو  دوليم تحت قيةد  موحد  الاتخدام كةيم الواةئل اللروريم 

                                                 

 .  149-146أبو يونس، ماهر عبدالمنعم، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، مرجع سابق، ص -1
 .  110السيد، سامح عبدالقوي، التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي، مرجع سابق، ص -2
 .  109خولي، معمر فيصل، األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص -3
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 واألمدالولدعةص مدال شدأاه تحديدد الاد م  أو ددال اد وق المتدآمريال قدد األمدال أاتبر م    ةيتحع وقد اه

 .(1)يح هةيتح ا ااةايم األولة تدهور  فل  بة لةيميح الما إلم 

 تم التدخل ا   مرح تيال  وقد 

عادكري ادال الإلةئد ال بإقيةء األمريكيمتإلوم قو  دوليم بإليةد  الواليةت المتحد    األول  المرح م

 عود  الرئي  الشراح.تامح ب آمامبيئم  في ةدوالعمل ا    عالا  م

 األ دددراف تتبدددع لألمدددميدددتم تشدددكيل قدددو  دوليدددم متعددددد   عالمتدددآمريالالمرح دددم الثةايدددم  بعدددد رحيدددل 

للددمةال  ؛هددةيتحتاتشددر يددح ادددد مددال المدددايال و (  ادددي 3000 المتحددد  وتحددت قيةدتحددةع تتكددوال مددال

وهددو تددةري  ااتحددةء مددد   ع(1883  يبرايددرشددبة  /يددح   أال تاتحددح محمتحددة اددود  الادد  م المدايددمع ا دد

 .(2)يد(تارئةام  ار 

ويدح احةيددم محمددم األمددم المتحددد  يددح هددةيتح أقدرت يددراحم ا دد  لاددةال رئياددحة المددداح  كددوليال 

 راادرادددوال( بحددددوث ااتحةكدددةت متكدددرر  لحإلدددوا ا اادددةال رغدددم ادددود  الحكدددم الدددديمإلرا حع ممدددة أثدددةر 

 .(3)ب حول  بيعم هذا الاجةم الحةكم ومدى ديمإلرا يته ماذ البدايما مةت التع 

                                                 

 .                     641مرجع سابق، صأنس أكرم، التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي،  العزاوي، -1
 .                     00الجندي، غسان، عمليات حفظ السلم الدولية، مرجع سابق، ص -2
 .114السيد، سامح عبدالقوي، التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي، مرجع سابق، ص -3
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 المبحث الثاني 

 وفرض الجزاءات الدولية الجنائية دور مجلس األمن الدولي في تحقيق العدالة 

ع يتادددةول الم  دددب األول دور م  ددد  األمدددال الددددولح يدددح تحإليدددا العدالدددم ويإلادددم فلددد  م  بددديال

  ه يتاةول دور م    األمال يح ير  ال زاءات الدوليم.ا  ع يإ  لثةاحمة الم  ب اأال اةئيم الدوليمع 

 دور مجلس األمن الدولي في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة : المطلب األول

هة ه يدددتم فاشدددةق ا دديإ   عغيددر دائمدددم أوكةاددت خةيدددم  اةئيدددم دوليددم ادددواء  محكمددمااددد فاشدددةء أي 

خددرا الشددخص "  أاحددةف ال ريمددم الدوليددم ا دد  تعددر  و لحع لإلددةاوال الدددو بمو ددب الو ددود  ريمددم دوليددم 

ه الم تمدددع الددددولح بأادددره  وهريدددةص لحمةيدددم ميدددةلحه األاةاددديمع أي حمةيدددم حإلدددوا اللتدددزام دولدددح يعدددد

"هح ال عل الذي يرتب فخ الص بإلوااد الإلدةاوال    ايرب يحة ال إليه"ع كمة ار  ا ااةال وحريةته األاةايم

االاتدددراف لددده قةاوادددةص بيددد م ال ريمددددم  عح يحميحدددة هدددذا الإلدددةاوالع مدددالددددولح لإللدددرار بةلميدددةلح التددد

 .(1)"وااتحإلةا يةا م العإلةب

 .(2)ال رائم التح تتلمال خرقةص ل إلةاوال الدولحيحة البع  بشكل اةم لتكوال  ميع وار  

أركددةال ال ريمددم الدوليددم يددح الإلددةاوال الدددولح ال اددةئح  خدد ل التعريددف الاددةبا يتلددح أال  ومددال 

مددةديع والددركال المعاددويع والددركال الدددولح وهددو مددة يميددز ال ريمددم الدوليددم اددال ال ريمددم هددح  الددركال ال

  ال رائم الدوليم التح يعةقب ا يحة الإلةاوال الدولح الاتحةكحة حإلوا ا ااةالال اةئيم الداخ يم ومال 

  ريمم ا بةد  ال مةايم. -1

  رائم الحرب. -2

 ال رائم لد ا ااةايم . -3
                                                 

 . 00ها في حماية حقوق اإلنسان. الطبعة األولى،الدار البيضاء، دار هومه، ص(. العدالة الجنائية الدولية ودور 6110بايه، سكاكني،) -1
 . 06(. الجريمة الدولية دراسة مقارنة. الطبعة األولى، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي، ص6110العادلي، محمود صالح،) -2
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 . (1)و ريمم العدواال -2

 ا بدددةد اريدددت ات ةقيدددم مادددع  ريمدددم حيدددث  عاألكثدددر ااتشدددةراص ال مةايدددم هدددح  ا بدددةد مدددم و ري   

( يح المةد  الثةايم ماه 1829ال مةايم والمعةقبم ا يحة اليةدر اال ال معيم العةمم لألمم المتحد   

ل مةادم التةليدمع المرتكبدم بإليدد التددمير الك دح أو ال زئدح  األيعدةل"أيةص مدال   ال مةايم ا بةد  ريمم 

 أو اايريم أو ديايمع بي تحة هذه قوميم أو أثايم 

 قتل أالةء ال مةام . -1

 فلحةا أذى  ادي أو روحح خ ير بأالةء مال ال مةام. -2

 فخلة  ال مةامع امداصع لجروف معيشيم يراد بحة تدميرهة المةدي ك يةص أو  زئيةص. -3

 ير  تدابير تاتحدف الحول دوال فا ةب األ  ةل داخل ال مةام. -2

 .(2)أ  ةل مال ال مةامع ااو ع فل   مةام أخرى اإلل -3

"األيعةل التح تشكل خروقدةت  اديمم لإلدواايال وأادراف الحدرب   بأاحة ف رائم الحرب يتعر   أمة

بو دده اددةم اددواء بحاددب الم حددوم التإل يدددي ل حددرب الددذي ي اددده قددةاوال الحددرب أو بحاددب م حومحددة 

يكددل خروقدددةت  عالإلدددةاوال الدددولح ا ااددةاح الددذي يعبددر ااددده قددةاوال الازااددةت المادد حم أو عالمعةيددر

 عالمحميددمتاددتحدف حمةيددم األشددخةص أو األايددةال ترتكدب لددد قوااددد الإلددةاوال الدددولح ا ااددةاح التددح 

 . (3)ويمكال أال تثير بمإلتل  الإلةاوال الدولح ماقوليم مرتكبحة  اةئيةص تعد  رائم حرب بةمتيةز

                                                 

 . 167-11إلنسان.الطبعة األولى،عمان، دار دجله،ص(. دور القانون الدولي الجنائي  في حماية حقوق ا6111سلطان،عبداهلل علي،) -1
( مـن النظـام األساسـي للمحكمـة الجنائيـة 0( ، وكذلك المـادة )1491( من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية )6المادة )  -6

 الدولية.                    
                      .170العنبكي، نزار، القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص -3
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 م لإلواايال وأاراف الحربع مثدل ادوء معةم دم "ال رائم التح ترتكب بةلمخةل  ف أيلةص بأاحةوتعر  

  .(1)األارى وقت حم والتاكيل بحمع واالغتيةلع واالاتإلةل وتدمير المدال والإلرى"

 ال رائم لد ا ااةايم المةد  الاةبعم مال الاجةم األاةاح ل محكمم ال اةئيم الدوليم وقد ار يت

ده لدد أيددم م موادم مددال "ال درائم التددح ترتكدب يددح ف دةر ه دوم وااددع الا دةا   بأاحدة أو ماح ددح مو  

الاددكةال المددداييالع واددال ا ددم بددةلح وم كةلإلتددل العمدددع وا بددةد ع واالاددترقةاع وا بعددةد والاإلددل الإلاددرييال 

ل ادكةالع أو الاد ال والحرمددةال الشدديد ا دد  أي احدو مددال الحريدمع والتعددذيبع واالغتيدةب واالاددتبعةد 

ريع أو التعإلدديم الإلاددريع أو أي شددكل مددال أشددكةل ال ااددحع أو ا كددراه ا دد  الب ددةءع أو الحمددل الإلادد

لم مواددم محدددد  مددال الاددكةال ألاددبةب ايةادديم أو ارقيددم أو قوميددم  دالعاددف ال ااددحع أو االلدد حة

األخرى ذات ال ةبع  ع وال يل العايريع واأليعةل ال فااةايهال ....ع واالخت ةء الإلاري لألشخةص

 .(2)الممةثل"

ع واالاددددترقةاع وا ياددددةءوهددددح الإلتددددل العمددددد  ا ااددددةايمت لددددد "ال اةيددددة  ف أيلددددةص بأاحددددةوتعددددر   

 ألادددبةبع يرتكدددب لدددد الادددكةال المدددداييال"ع أو "كدددل الددد حةد فاادددةاح ال أخدددرع وكدددل يعدددل وا قيدددةء

ثددر أي  اةيددم االلدد حةدات ا دد  أأو  األيعددةلايةادديم أو ارقيددم أو ديايددمع حدديال يكددوال ارتكددةب هددذه 

 األيعدةلهدذه  أشدك تذات يد م بحدذه ال اةيدمع ادواء  تدخل يح اختيةص الإللةء الددولحع أو تكدوال

 .(3)"ال أمخرقةص ل إلةاوال الداخ ح يح الب د الذي ارتكبت ييه  واالل حةدات

 حيدث أال األولد   را بيال  ريمدم ا بدةد  ال مةايدمع وال درائم لدد ا اادةايمع ل وت در ا شةر 

اددتحدف ت أمددة ال ددرائم لددد ا ااددةايم تشددتر  الايددم الخةيددم  هدد ق  مةاددةت محميددم ك يددةص أو  زئيددةصع

                                                 

 .                    641عمر، حسين حنفي، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -1
 المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.  -2
 .                     171العنبكي، نزار، المرجع نفسه، ص -
 . 611(. اإلجرام الدولي. الطبعة األولى، الكويت، جامعة الكويت، ص1471الوهاب،)حومد، عبد -3
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ميزيددم وتتددداخل تت قدد  األاددبةب الت وكثيددراص مددةال يددح ف ددةر ماح ددح أو وااددع الا ددةاع الاددكةال المدددايي

  .(1)بياحمة

 بةادددتثاةءدوليدددمع كدددل ل دددوء فلددد  الإلدددو  مدددال قبدددل  مةادددم " بأاحدددة  فيتعدددر   أمدددة  ريمدددم العددددواال

 .(2)"ه األمم المتحد  مشرواةص مم يح امل مشترقع تعدوالماةهالدية  الشراحع  حددددددددددددددحةلت

التةلح  التعريف (1882ديامبر  كةاوال أول/( 12المتحد  يح   لألممأقرت ال معيم العةمم و  

ع أو ا ق يميددم األرالددحهددو ااددتخدام الإلددو  المادد حم مددال  ةاددب دولددمع لددد ادديةد  ووحددد  و ل عدددواال "

ش  مع ميثةا األمدم المتحدد ع كمدة هدو محددد ةتتم ريإلم الاالاتإل ل الايةاح لدول أخرىع أو بأيم  

 .(3)يح هذا التعريف"

التحكم يدح العمدل الايةادح  تعاح " ريمم العدواال" قيةم شخص مةع له ولع يمك اه يع ص مالو 

اددددوااح  مدددلتا يدددذ ا أو العادددكري ل دولدددم أو مدددال تو يددده هدددذا العمدددلع بتخ دددي  أو فادددداد أو بددددء أو

 .(4)خ ورته وا ةقهع ااتحةكة والحة لميثةا األمم المتحد يشك لع بحكم  ةبعه و 

 السابقةيوغسلفيا الجنائية الدولية الخاصة بمحكمة النشاء إمجلس األمن في  دورأواًل: 

(ع وبعددد يدددور العديددد مددال الإلددرارات التددح تددديال الخروقددةت الخ يددر  ل إلددةاوال 1883يددح العددةم  

ال دراليدم يدح ثر ت كدق هدذه الدولدم غا يية الاةبإلم ا   أيو  أرالحالتح ارتكبت يح  ا ااةاحالدولح 

 دددرائم مرتكبدددح تبادددح م  ددد  األمدددال الددددولح مبددددأ محةكمدددم "م  دددع التادددعياةت مدددال الإلدددرال المايدددرمع 

                                                 

"اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية" في مرتضى، هاني )محرر( المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع (. 6119، )شاباس، ويليام -1
                      .607-610ص، يب األحمردمشق، اللجنة الدولية للصل، د.ط. نطاق القانون الدولي اإلنساني

(. المحكمة الجنائية الدولية )دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي(. د.ط، القاهرة، دار الكتب 6117حجازي، عبدالفتا  بيومي،) -6
 . 611-617القانونية، 

             .        111-117حسين، مصطفى سلمة، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص -0
( مكــرر مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لمعرفــة تعريــف فعــل العــدوان واألفعــال التــي تنطبــق عليهــا ذلــك 1المــادة ) -9

 الوصف يراجع :
  http://crimeofaggression.info/documents/6/RC-Res6-ARA.pdf :(On- Line),available                                                                                                 

http://crimeofaggression.info/documents/6/RC-Res6-ARA.pdf
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الحرب وال رائم لدد ا اادةايم بوااد م محكمدم  اةئيدم دوليدم تشدكل خيييدةص لحدذا ال در  بمو دب 

والددذي أاشددأ بمو بده المحكمددم ال اةئيددم الدوليددم  ع(1883( شدبة   22( يددح  909/1883قدراره رقددم  

الخةيم بيوغا يية الاةبإلم مدال أ دل محةكمدم المادقوليال ادال ارتكدةب ت دق الخروقدةت المشديامع وقدد 

ذه دددددددددداد اجدةم هددددددددددم فادددددددد  محمدددددددددددددم    األمال يح يإلرته الثةايم بةألميال العةم لألمم المتح أاة  قرار

 .(1)ممع واالات ةد  لحذا ال ر  مال التإلةرير التح قدمتحة ال  ةال الإلةاوايم ل دول"دددلمحكا

تتكددوال  أمددة تشددكيل المحكمددم ال اةئيددم الدوليددم ليوغادد يية الاددةبإلم مال اآلال ييددةاداص المحكمددم(

 مال 

( قةلدديةص 13وتتكددوال مددال   عل محةكمددم وأخددرى ل  عددوال دوائددر ثدد ثالدددوائر وتتددألف مددال  -1

ماتخبددوال مددال ال معيددم العةمددم لألمددم المتحددد  لمددد  أربددع ادداوات مددال لددمال و  عماددتإل ص 

وال ي ددوز أال يكددوال اثاددةال ماحمددة مددال ا دد  الدولددم  ث ثددم قةئمددم يعدددهة م  دد  األمددالع 

يح دائر  ال عوال أو االاتئاةفع  قلة  وابعمالمحةكممع  دوائرقلة  يح كل دائر  مال 

 (.  ااتيال قةب م ل ت ديد لمر  واحد بةاتخةب رئياةص ل محكمم لمدلة  إلُ الويإلوم 

 (.األمالمكتب المداح العةم  ويعيال مال قبل م     -2

 وهدو المادقول ادال تإلدديم الخددمةت عق م المحكمدم ويخددم الددوائر ومكتدب المدداح العدةم -3

 .(2)ل محكمم ا داريم

 أمة بةلاابم فل  اختيةيةت المحكمم يحح 

ليال ادال االاتحةكدةت ال اديمم االختيةص المولواح  حيث تختص بمحةكمدم المادقو  -1

 ع وهح (1881يوغا يية الاةبإلم ماذ اةم   فق يمالمرتكبم يح  ا ااةاحل إلةاوال الدولح 

                                                 

 .                     100العنبكي، نزار، القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص -1
 .                    194-197لي الجنائي الجزاءات الدولية، مرجع سابق، صسعد، الطاهر مختار، القانون الدو  -6
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 وال رائم لد ا ااةايم.ال مةايمع  ا بةد  ريمم و ع وأارايهااتحةق قواايال الحرب 

االختيددةص الشخيددح  حيددث تخددتص المحكمددم بمحةكمددم األشددخةص ال بيعيدديال يإلدد   -2

 اال مايبه.ر ب   الاج

االختيددددةص المكددددةاح والزمددددةاح  االختيددددةص المكددددةاح يشددددمل كددددل أقددددةليم  محوريددددم  -3

يوغادددد يية االتحةديددددم االشددددتراكيم الاددددةبإلم ا ق يم األرلددددحع والم ددددةل ال ددددويع والميددددةه 

( 1881  /يادةيرثةاحااتبةراص مدال األول مدال كدةاوال ا ق يميم(ع أمة االختيةص الزمةاح 

 .(1)ولكاه لم يحدد احةيته

االختيددةص المشددترق  تشددترق المحكمددم مددع المحددةكم الو ايددم يددح محةكمددم األشددخةص  -2

اال االاتحةكةت ال ايمم ل إلةاوال الدولح ا ااةاح التح ارتكبت يدح يوغاد يية الادةبإلمع 

ز لحة يح مرح م مال مراحل الداوى تتمتع بأابإليم ا   المحةكم الو ايمع وي و  فال أاحة

  .(2)التاةزل اال اختيةيحة ليةلح المحكمميم راميةص ت  ب مال المحةكم الو اال أ

فلددد   الاددد الع وتر دددع المحكمدددم يدددح تحديدددد مددددتحة التدددح تيددددرهة المحكمدددم يحدددح األحكدددةم أمدددة

حكةم الا ال التح كةات اةريم يح محةكم يوغا يية الاةبإلمع وكدةال مإلدر الممةرام العةمم المتع إلم بأ

لمة ييه مدال خ دور  ا د  حيدة  الشدحود أو  ؛اتإلةدات ادهوقد الق  ذلق ا عالمحكمم يح الهةي بحولادا

  .(3)وخيوييم بع  الإللةية مثل االغتيةب اللحةية

 نشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا. إمجلس األمن في  دور: ثانياً 

  التح أودت بحية  الكثير مال المدايال األبريةء روااداوالمذابح يح عاف ال أامةليح جل وقو  

                                                 

 . 191-101(. المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية. الطبعة األولى، عمان، دار جليس الزمان، ص6111أبو غزلة، خالد حسن،) -1
 .                    110رجع سابق، صسعد، الطاهر مختار، القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولية، م -6
(. الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية. الطبعة األولى، 6110بكة، سوسن تمرخان،) -0

 . 91-07بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، ص
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 أيدر م   ع (1882  /ابريل( اياةال13إلب اإلو   ةئر  الرئيايال الرواادي والبروادي يح  ا

( الخدددةص 833/1882( قدددراره رقدددم  1882  /اويمبريدددح الثدددةمال مدددال تشدددريال الثدددةاح الددددولح األمدددال

 . (1)بإاشةء المحكمم ال اةئيم الدوليم الخةيم برواادا

روااددا يكدةد يكدوال ماتاادخةص مدال اجدةم محكمدم " وي حج بأال اجةم المحكمدم ال اةئيدم الدوليدم ل

ا ددد  و ددده  وا ثبددةت ا  دددراءاتويجحددر هدددذا التمةثدددل بدديال الاجدددةميال يددح قواادددد  عيوغادد يية الادددةبإلم

ع وقد ااعك  ذلق ا د  اددد المدواد المتع إلدم بحدذه الإلواادد الدذي ب دق رقمدةص متادةويةص وبواقدع الخيوص

( مددةد  يددح محكمددم رواادددا  مددال اآلال ييددةاداص 128 ( مددةد  يددح محكمددم يوغادد يية الاددةبإلمع و123 

محكمم رواادا(ع أي ب ةرا مةد  واحد  بيال الم مو  الك ح ل مواد ا  رائيم لكل ماحةع وقدد حددث هدذا 

 .(2)( لمال قوااد ا  راءات الخةيم بمحكمم رواادا"113ال ةرا بابب فدرا  المةد   

الادةبإلم مدال حيدث التشدكيل واالختيدةص مدع محكمدم يوغاد يية ت ةبا محكمدم روااددا تحيث 

وهمددددة  ددددرائم ا بددددةد   عالشخيددددحع وتت إلددددةال يددددح اددددوايال مددددال ال ددددرائم يددددح االختيددددةص المولددددواح

حيددث اختيددت محكمددم رواادددا يددح  عال مةايددمع وال ددرائم لددد ا ااددةايم وت ترقددةال يددح  ددرائم الحددرب

البروتوكدددول الملدددةف لحدددذه ( و 1828ااتحةكدددةت المدددةد  الثةلثدددم المشدددتركم يدددح ات ةقيدددةت  ايدددف لعدددةم  

 .(3)االت ةقيةت

وت در ا شةر  فل  أال اجةم محكمم يوغا ييةع واجةم محكمم روااددا قدد تبايدة التعريدف الدوارد 

(ع الدذي كادة قدد أوردادةه ادةبإلةصع كمدة أخدذ 1829يح المدةد  الثةايدم مدال ات ةقيدم ا بدةد  ال مةايدم لعدةم  

                                                 

،  1، مجلــد10ضــاء الــدولي الجنــائي"، السياســة الدوليــة، العــدد(، " األمــم المتحــدة فــي تطــوير الق6111حميــد، حيــدر عبــدالرزاق، ) -1
                        .171-106ص

 .                    107العنبكي ، نزار، القانون الدولي اإلنساني، مرجع سابق، ص -6
 .                     90لدولية، مرجع سابق، صبكه، سوسن تمرخان، الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية ا -0
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ل اةئيددم الدوليددمع ومشددرو  قددةاوال ال ددرائم لددد الادد م ييدده كددل مددال اجددةم رومددة األاةاددح ل محكمددم ا

   .  (1) (1883وا مم  أمال( ا ااةايم لعةم  

ةاح والزمدةاح  االختيدةص المكدةاح لمحكمدم روااددا يشدمل فق ديم أمة بةلاابم ل ختيةص المك

ح رواادددددا يلدددد ص اددددال شددددموله الدددددول الم ددددةور ع والتددددح تتع ددددا بةالاتحةكددددةت ال ادددديمم ل إلددددةاوال الدددددول

ا ااةاحع المرتكبم مال  ةاب موا ايال روااددييال بشدر  ال ااديمع أمدة االختيدةص الزمدةاح لمحكمدم 

( كدددةاوال 31( وتاتحدددح يدددح  1882  /يادددةيرثةاحبدددةل تر  مدددة بددديال األول مدددال كدددةاوال روااددددا يإلدددد حددددد 

لددق وذ عوكددةال مإلددر محكمددم رواادددا يددح مدياددم  اروشددة( ب محوريددم تازاايددة عمددال ذات العددةم /دياددمبرأول

 .(2) ةت برواادالعدم توير ا مكةا

وبدةلاجر ل اد  ةت المماوحدم لده بمو دب ال يدل الادةبع مدال  األمالال م    ف عخ يم الإلول

 الددولح واألمدالاد م أو فخد ل بةلالتدح تشدكل تحديدداص  ل اتحةكدةتميثةا األمم المتحد  يمكاه التيدي 

المحكمتدديال  بإاشددةءل إلددراريال الخةيدديال  رهفيدددا ال  وبةلتددةلح يددإ  "ع أو و ددود امددل مددال أامددةل العدددواال 

مدة  فاشدةء األمدالال مدال يد حيةت م  د  ع ي د  ريإلده ل تبريدر حيدث فالدوليتيال  يوغا ييةع رواادا(

 ال يدل الادةبعبده  مة يتادم فل  بة لةيميراه لروريةص مال ال رو  أو الحيئةت الثةاويم ل إليةم بمحةمهع 

 .   (3)"مال هذه الا  م األمالذي ييعب معه ت ريد م    ال األمرمال الميثةا مال اموميم واتاة ع 

 دور مجلس األمن الدولي في فرض الجزاءات الدولية: المطلب الثاني

يح اآلوام األخير  مال أهدم الإللدةية أيبحت  حيثُ  عالدوليم الكثير مال ال دل ال زاءاتأثةرت 

ومددة يثيددره هددذا "  عأخددرى اديددد وخةيددم بعددد مددة ارتددب  بحددة مددال قلددةية عالمثددةر  ا دد  الاددةحم العةلميددم

                                                 

 .                       60(. جريمة اإلبادة الجماعية )المفهوم واألركان(. د.ط، بيروت، مكتبة صادر ناشرون، ص6110حمد، دوللي، ) -1
األولــى، اإلســكندرية، دار الفكــر (. مجلــس األمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي عــالم متغيــر. الطبعــة 6110عبــدالهادي، بــوعزة، ) -2

 .                      00الجامعي، ص
 .                    101-100سعد، الطاهر مختار، القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولية، مرجع سابق، ص -3
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 الدوليدم كدأدا  تحإلدا بحدة ميدةلححة ال دزاءاتالمولو  مال اات  ل الإلوى الكبرى يح الاجةم الدولح 

 .(1)"حذا ال دل الحةدلالعراا وليبية مثل  ع وربمة حةلمااتبةر لإللةية وميةلح الشعوبالليإلم دوال 

ال  ال دددزاء ال قدددةاواحع أمدددة العإلدددةب ا ددد  ااتحدددةق التدددزام  كعإلدددةب ا ددد  ااتحدددةق التدددزام فاليإلدددوم  "وا 

 .(2)ايةاح ي  يام   زاءص"

 ويمكال ت خيص ااةير ال زاء بمة ي ح 

يدددح الم تمدددع الددددولح ت دددر  اددد وكةص معيادددةص ا ددد  و دددود قواادددد قةاوايدددم مادددتإلر  ووالدددحم  -1

 هذا الم تمعع وتاتحدف ام يم التإلايال توليح هذه الإلوااد. أالةء

الم تمددددع الددددددولح اددددال ااتحددددةق فحدددددى قوااددددد اجةمددددده  ءأالددددةيثبددددت ماددددقوليم أحددددد أال  -2

 .(3)الإلةاواح

ع والمحةيجدم ا د  حةله فل الشحء  فاةد ااتبةر ال زاء رد يعل الدولم أو الم تمعع هديه  -3

 وير  احترام االلتزامةت المتع إلم بماع ااتخدام الإلو . عالا م واألمال الدولح

 ع يددإ ال  مددال ميثددةا ماجمددم األمددم المتحددد  (22و 21يلدد ص اددال ال ددزاءات المبياددم يددح المددواد  و 

 م مواةت هح  يح أربعتادر  الدوليم التح ت با ا   الدول  ال زاءات

 الحيةر االقتيةدي. -1

 المإلة عم االقتيةديم. -2

                                                 

اعلية( مع إشـارة خاصـة للعقوبـات الدوليـة (، " األمم المتحدة ونظام العقوبات الدولية )المدى والف6111الجوهري، خالد عبدالعزيز، ) -1
 . 77-91، ص61المفروضة بغرض حماية حقوق اإلنسان"، رواق عربي، العدد

 .411الغنيمي، محمد طلعت، األحكام العامة في قانون األمم، مرجع سابق، ص -2
 . 61-67ى، القاهرة، دارالنهضة العربية،ص(. النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي. الطبعة األول1447األشعل، عبداهلل، ) -3
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 ق ع الع قةت الايةايم والدب ومةايم. -3

 .(1)ااتخدام الإلو  الما حم -2

أكد ميثةا األمدم المتحدد  ا د  هدذا و  عف ةر الع قةت الدوليمال ااتخدام الإلو  محرم يح أورغم 

كثدددر مدددال مولدددعع وبشدددكل يدددريح يدددح المدددةد  الثةايدددم مادددهع  وو دددوب تادددويم الازاادددةت الدوليدددم يدددح أ

 ب ر  األحيةالزالت تمةر  يح الم تمع الدولحع وتإلةبل يح كثير مال  مة أاحة فالع بةل را الا ميم

 

 .(2)ميثةاالب ال يل الاةبع مال الإلو  العاكريم بمو  امدوهو ااتخ عاألا وب زاءات بذات  

 .والعراا ليبيةواتاةول يح هذا الم  ب دور م    األمال يح ير  ال زاءات ا   كل مال 

 : دور مجلس األمن في فرض الجزاءات على ليبياأوالً 

( كدةاوال 21وقعدت يدح  التدح ربح( يحةدثم مة يعرف بدد لوك يرلت ال زاءات ا   ليبية بابب

ربح االادددكت اديم ووقدددع ييدددوا ب دددد  لدددوك أمريكيدددماا  دددرت  دددةئر  ركدددةب  ( حيدددث1899  /ديادددمبرأول

يددددر قةلددح التحإليددا ال راادددح الددذي كدددةال ( أ1881ع ويددح اددةم  ةص ( شخيددد280لددحيم الحددةدث  

( 180( والتددددح راث لددددحيتحة  1898يحإلددددا يددددح اددددإلو  ال ددددةئر  ال راادددديم يددددوا يددددحراء الاي ددددر  

 مدتحمحم بةللد و  يدح ت  يدر ال دةئر  الال يبيديال شخصع أوامر توقيف دوليم لد أربعم مدال المادقولي

يدددح كدددل مدددال الواليدددةت المتحدددد  األمريكيدددم  األمريكيدددمال رااددديمع بعددددهة أيددددرت الاددد  ةت الإللدددةئيم 

حم بتددددبير حةدثدددم  لدددوكيربح( واتحدددةم عالواادددكت ادا أوامدددر ااتإلدددةل بحدددا اثاددديال مدددال المادددقوليال ال يبيدددي

                                                 

 . 071(. الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق. د.ط، اإلسكندرية، مؤسسة الثقافة الجامعية ،ص6119أبو عطية، السيد، ) -1
ســتراتيجية(. (. تحــريم الحــروب فــي العلقــات الدولية)دراســة فــي القــانون الــدولي والسياســة الدوليــة واإل1470الشــيمي، يحيــى، ) -2

 .094-091أطروحة دكتوراه غير منشوره، القاهرة، جامعة القاهرة ، ص
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فال أال ليبيددة يال الاددتكمةل التحإليددا وا  ددراءات المحةكمددمع ك تددة الدددولتيال ليبيددة بتادد يم المتحمدد و ةلبددت

 .(1)ذلق ال  ب ريلت

الددولح  األمدالويح جل هذا الولع ايدر م    ( 1882  /ياةيرثةاح( كةاوال 21وبتةري   

يدددوراصع  الوالدددذي  ةلدددب ييددده م  ددد  األمدددال ليبيدددة بتاددد يم المتحمددديال ال يبيدددي ع(831/1882ه رقدددم  قدددرار 

 .  (2)ل راايمع فال أال ليبية لم تات يب لذلق الإلراروبةلتعةوال مع الا  ةت ا

ورات بدإ راء مشدةواتي م لذلق بةدرت الدول ال ربيم الدث ث  الواليدةت المتحد عبري ةايةعيراادة( 

ل ر  اإلوبدةت ا د  ليبيدةع وبةل عدل اادت ةب م  د   األمالمال م     أخراة  م الاتيدار قرار 

لددذي او ( 829/1882( قددراره رقددم  1882مددةر   ذار/آ( 31لت ددق اللدد و  وايدددر بتددةري    األمددال

( مال ميثةا األمدم المتحدد ع حيدث يدر  الإلدرار  دزاءات ا د  ليبيدة تتمثدل يدح 21يدر ويإلةص ل مةد   

 عويددر  قيددود اقتيددةديم وت ةريددمع ووقددف التعددةوال ال اددح والعاددكري معحددة عوقددف الموايدد ت ال ويددم

ال الولددع يددح ليبيددة يحدددد الادد م واألمددال تبددر الإلددرار أ  ع وقددد ااويددر  قيددود ا دد  ا قةتحددة الدب ومةادديم

  .(3)الدولح

أاةاهع وا م ذلق أال تا يم تدخل م    األمال الدولح لم يكال مشرواةص يح ويرى الكثير أال  

الادددد بيم لت ددددق  اآلثددددةرالمتحمدددديال والم  ددددوبيال ال يدددددخل لددددمال اختيةيددددةتهع وال يخ دددد  ا دددد  أحددددد 

وحددددريتحم بةلتاإلددددلع ويددددح العددددةم  ا ااددددةالكددددةال ياتحددددق حإلددددوا الددددذي  ال يبيدددديالع األمددددرال ددددزاءات ا دددد  

                                                 

 .                     10الجوهري، خالد عبدالعزيز، األمم المتحدة ونظام العقوبات الدولية )المدى والفاعلية(، مرجع سابق، ص -1
 .  111-177ت الداخلية وتسويتها، مرجع سابق، صالوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعا سوفي، فرست، -2
(. مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد: ليبيا، السودان، الصومال. الطبعة األولى، 6119الضمور، جمال حمود، ) - 3

 . 600عمان، مركز القدس للدراسات السياسية،ص
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والددذي تإلددرر بمو بدده ريددع العإلوبددةت اددال  ع(1303/2003رقددم   األمددال( يدددر قددرار م  دد  2003 

 .(1)( ب يوال دوالر تديع فل  اةئ ت اللحةية2.8تلمياحة  ليبية بعد 

 العراق: دور مجلس األمن في فرض الجزاءات على ثانياً 

مدال يدح ادةبإلم غيدر معحدود  يدح تدةري  األمدم المتحدد   ةئ دم مدال ال دزاءات " ير  م  د  األ

وااللتزامةتع أتخذهة فامةالص لا  ةته بمو ب ال يدل الادةبع مدال ميثدةا األمدم المتحدد  أو تحري دةص لحدة 

وتعمدد التمادق بحدة  ع( قرار مدال قراراتده الكثيدر  والمتحةيتدم بيددد الحةلدم بديال العدراا والكويدت23يح  

 .(2)ا   العراا والولع ا ااةاح لموا ايه" رغم مال اتةئ حة المدمر  والكةرثيمثةرهة ا   البكةيم آ

وخةيدم بعددد  عحيدث  دةءت ام يدم احدت ل العدراا ل كويدت بمثةبددم يريدم ذهبيدم ل ددول ال ربيدم

يددح  ا اددتراتي يمااحيددةر االتحددةد الاددوييتحع لتلددمال لا اددحة مولددع قدددم يددح ما إلددم الخ دديا العربددح 

وبةلدددذات التوا دددد األمريكدددح يدددح هدددذه الما إلدددم ال ربدددح شدددق أال التوا دددد العادددكري  والشدددراحع ف دددةر 

  .(3)البتروليم كةال ح م يراود األمريكيوال ماذ احد الرئي  كةرتر

ا ددد  أهدددم الإلدددرارات اليدددةدر   ومدددع زخدددم الإلدددرارات اليدددةدر  ادددال م  ددد  األمدددالع اددداإلف يإلددد 

 .بخيوص ير  ال زاءات ا   العراا

(ع أيددددددددر م  ددددددد  األمدددددددال قدددددددراره رقدددددددم 1880  /أغاددددددد  مدددددددال آبال دددددددزو  يدددددددح أول أيدددددددةم

هادددةق خرقددةص ل اددد م واألمدددال الدددولح ييمدددة يتع ددا بدددةل زو العراقدددح  ال  ع والددذي قدددرر ييدده أ  (330/1880 

( مددال ميثددةا األمددم المتحددد ع وأادده يددديال هددذا 20و  38يتيددرف ويإلددةص ل مددواد   ل كويددتع وأكددد ييدده أادده

                                                 

 الجزاءات )دراسة لتحكام العامة مع التطبيق على حالة األزمة    (،"سلطات مجلس األمن في مجال فرض1446الرشيدي، أحمد، ) - 1
 . 104-190(، ص7الغربية("، مستقبل العالم اإلسلمي، السنة الثانية، العدد) -الليبية      

العــراق العنبكــي، نــزار،" االنحــراف فــي تطبيقــات مجلــس األمــن للفصــل الســابع مــن الميثــاق" )قــرارات مجلــس األمــن فــي الحالــة بــين  -2
 .                      07والكويت كموضوع للمناقشة(، مرجع سابق، ص

 .   101أبو يونس، ماهر عبدالمنعم، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، مرجع سابق، ص -3
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باحب  ميع قواته يوراص دوال قيد أو شر  فل  المواقع التح كةات ا يه قبدل  رااددددددددددددال زوع و ةلب الع

 . (1)/أغا  يوم الثةاح مال آب

والخددةص ب ددر  العإلوبددةت بعددد أربعددم أيددةم ع (331/1880م  دد  األمددال رقددم  قددرار ذلددق  تدد 

 عم االقتيةديم الشةم م لد العراا وتمتاع  ميع الدول بمو به امة ي ح والمإلة 

 د أي ا ع أو مات ةت يكوال ميدرهة العراا أو الكويت.ااتيرا -1

أيم أاش م يإلوم بحة راةيحة أو تتم يدح أقةليمحدةع أو يإليدد بحدة تعزيدز التيددير أو الشدحال  -2

 أليم ا ع مال العراا أو الكويت.

تمتادددع  ميدددع الددددول ادددال تدددويير أي أمدددوال أو مدددوارد مةليدددم أو اقتيدددةديم أخدددرى لحكومدددم  -3

 ت ةريم أو ياةايم ل مرايا العةمم يح العراا والكويت.مشةريع  أليمالعراا أو 

ل ددددددددددددددددب الم  ددد  مدددال الددددول األالدددةء وغيدددر األالدددةء يدددح األمدددم المتحدددد ع أال تعم ددد  -2

ذا الإلدددرار بيدددرف الاجدددر ادددال أي اإلدددد تدددم فبرامددده أو تدددرخيص تدددم ماحددده قبدددل تدددةري  دددددددددددحب

  .  (2)الإلرار

( 333/1880رقدم  قدراره الددولح  األمدالم    يدر أ( 1880  /أغا  ( آب23وبتةري   

التدح لحدة قدوات يدح األمدم المتحدد  المتعةوادم مدع الحكومدم الكويتيدم و  األالدةءوالخةص بدداو  الددول 

اد  م م  د   ف دةرال تتخدذ مدال التددابير مدة يتاةادب مدع الجدروف المحددد  يدح بحريم يدح الما إلدم أ

ب يدددم ت تددديش حمولتحدددة وو حةتحدددة  ؛والم دددةدر   ميدددع ام يدددةت الشدددحال البحدددري الإلةدمدددم  يإلدددةف األمدددال

ص ا يحددددة الإلددددرار ع والتددددح اددددوالتحإلددددا ماحددددة للددددمةال التا يددددذ اليددددةرم لإلحكددددةم المتع إلددددم بحددددذا الشددددأال

                                                 

الحـرب. د.ط،  دراسـة فـي وقـائع النـزاع ومـدى مشـروعية 6110(. مجلس األمـن والحـرب علـى العـراق 6111الجنابي، باسم كريم، ) -1
 .                    19عمان، دار زهران للنشر والتوزيع، ص

(. سفر الفصل السابع التكييف القانوني لتطبيقات الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة 6116الطائي، فارس عبدالحميد، ) - 2
 . 00ولى، عمان، دار آمنة للنشر والتوزيع، صوفقًا للقانون الدولي. الطبعة األ  6111-1441على الحالة بين العراق والكويت 
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( والمتلددمال يددر  الحلددر ال ددوي ا دد  380/1880ع ويددرتب  بددذلق أيلددةص الإلددرار  (331/1880 

 .(1)العراا

رقددددددم  قددددددرارهالدددددددولح  األمددددددالم  دددددد   يدددددددرأ (1880  /اويمبر( تشددددددريال الثددددددةاح28بتددددددةري   

والتح ايت المةد  الثةايم ماه "يقذال ل ددول المتحةل دم مدع دولدم الكويدتع مدة لدم يا دذ ( 389/1880 

( أو قب ه  الإلرارات الاةل م الذكر تا يذاص كةم صع كمة هو 1881  /ديامبر( كةاوال أول13العراا يح  

اتخدم  ميع الواةئل ال زمدم لددام وتا يدذ الإلدرار مايوص ا يه يح المةد  األول  مال الإلرارع بأال ت

ادةد  الاد م واألمدال الددولح فلد  ايدةبحمة يدح 330/1880  ( و ميع الإلرارات ال حإلدم ذات اليد م وا 

ع ومال االاتإلةدات المو حم لحذا الإلرار قيةم م    األمال بت وي  ا  م أيي م له ال ي دوز الما إلم"

بيددا وا شددراف ا دد  تا يددذ أحكددةم ال يددل الاددةبع بةاددتخدام أال تكددوال محدد ص ل ت ددوي  يددح اتخددةذ وت 

  .(2)الإلو  العاكريم

( 398/1881رقدم   قدرارهالددولح  األماليدر م    أ( 1881  /ابريلالثةلث مال اياةالويح 

  أهمحة عاألحكةموتلمال العديد مال  األماليعتبر مال أ ول الإلرارات التح يدرت اال م    والذي 

 م مازوام الا ث ا    ول الحدود بيال الدولتيال.ما إل بإاشةءأحكةم تتع ا  -1

 أيددةبماددقوليم العددراا اددال الخاددةئر المبةشددر  واللددرر المبةشددر الددذي بأحكددةم تتع ددا  -2

 أو شركةئحة اتي م ال زو. رايةهةأو  األ ابيمالحكومةت 

وربدد  ريددع  عتا يددذ العإلوبددةت وال ددزاءات االقتيددةديم بحددا العددرااأحكددةم تتع ددا بةاددتمرار  -3

 وبةت بتا يذ العراا الكةمل لحذا الإلرار ب ميع باوده.هذه العإل

                                                 

 .   111أبو يونس، ماهر عبدالمنعم، استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية، مرجع سابق، ص -1
 .                     40الطائي، فارس عبدالحميد، المرجع نفسه، ص -2
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 .(1)ال يإلوم العراا بتدمير أا حم الدمةر الشةمل التح يمت كحةأ -2

 والتح مال شأاحة تلييا الخاةا ا   العراا. عهاة وغيرهة مال األحكةم التح ال محل لذكرهة

 يدل الادةبع يدح  دب ال( قرار بمو 13متاةرام  بوتير   األماليتلح ممة ابا "ااتمد م    

( 330/1880االبتددائح   األمدال( تةري  يدور قدرار م  د  1880  /أغا  ال تر  الثةاح مال آب

 األزمدددم(ع أادددحمت يدددح تعإليدددد 389/1880 تدددةري  ااتمدددةد الإلدددرار /اويمبر( تشدددريال ثدددةاح28وحتددد   

تأزم وتعإليدد كةال مديواةص بإلو  احو األمال ال م      يةص ل عيةال أ ع وجحرال اود وديعتحة احو اإل م 

الواليدددةت  فيدددرارادددةبا احدددد  مدددال خددد ل  فلددد الولدددع و ع ددده ماتعيدددية ا ددد  االا دددرا  أو العدددود  

االمتثددةل لإلددرار  أمددرا دد  اددد الماةيددذ بو دده العددراا وادددم ماحددم أي يريددم لتدددبير  األمريكيددمالمتحددد  

العدراا مدال يدد مدال التددابير لدد التخدةذ المز  األمدالاالبتددائح مدال  ةادبع وديدع م  د   األمدالم    

  .(2)"أخر  ةاب

 ولحذا ري  العراا مإلترحةت األمم المتحد  ألابةب ماحة 

 لم يابا أال يرلت اإلوبةت مال الاو  الذي ُأخلع العراا له. -1

  ةلب م    األمال بأال ياإلل العراا ماقوليةت اوائد ا  ه فل  األمم المتحد ع وي دو -2

 دير وااتيراد يةرمم.فاتة  الا   تحت فشراف دولح وخةلعةص للواب  تي    

  .(3)ُتديع تعويلةت أل راف تزام تكبدهة خاةئر بابب ال زو العراقح ل كويت -3

                                                 

ن انتهاكات االحتلل األمريكي في العراق. د.ط، عمان، دار (. موقف القانون الدولي اإلنساني م6116الدليمي، عامر علي، ) - 1
 .  601-611آمنة للنشر والتوزيع، ص

العنبكــي، نــزار، "االنحــراف فــي تطبيقــات مجلــس األمــن للفصــل الســابع مــن الميثــاق" )قــرارات مجلــس األمــن فــي الحالــة بــين العــراق  -6
           .             90والكويت كموضوع للمناقشة(، مرجع سابق، ص

(. تشــريح العــراق: عقوبــات التــدمير الشــامل التــي ســبقت الغــزو. الطبعــة األولــى، )ترجمــة 6111فــون ســبونيك، هــانز كريســتوف، ) -3
                        .67حسن حسن و عمر األيوبي(، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ص
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رقددددددم قددددددراره  الدددددددولح يدددددددر م  دددددد  األمددددددالأ( 1881بتددددددةري  الخددددددةم  مددددددال اياددددددةال/ابريل  و 

حيددث كددةال بدايددم  ع( والددذي يعتبددر مددال أهددم الإلددرارات يددح ادديةا ماددةئل حإلددوا ا ااددةال399/1881 

يددر يددح الإلددةاوال الدددولحع فذ يعتبددر المددر  األولدد  التددح ييدددر ييحددة م  دد  األمددال محمددم وااع ددةف كب

 ددةء ييدده أال ع و (1)الدددولح قددراراص يددديال ييحددة الإلمددع الددداخ ح ويعتبرهددة خ ددراص يحدددد الادد م واألمددال الدددولح

م    األمدال "يدديال الإلمدع الدذي يتعدر  لده الادكةال المددايوال العراقيدوال يدح أ دزاء كثيدر  مدال العدراا 

 .(2)ي شمل مقخراص الماة ا الاكةايم الكرديمع وتحدد اتةئ ه الا م واألمال الدولح يح الما إلم"والذ

بإزالم الخ در الدذي يحددد الاد م واألمدال الددولح يدح الما إلدمع بوقدف هدذا الإلمدع "و ةلب العراا 

قةمم حوار م توثع لك ةلم احترام حإلوا ا ااةالع والحإلوا الايةايم ل ميع الموا ايال العر   .(3)"اقييالوا 

اده كدةال فال أ العإلوبدةت ا د  العدرااعلتا يدذ م  حم أخرى أيال الإلرار لم يخول الرغم مال أا   و 

( 33شدمةل خد  العدر   م  مادة ا  حجدر ال يدراال( اوبإلةء مة ي عذريعم الاتمرار اجةم العإلوبةت

بذريعددم ع األمريكيدم ويرااددةا يدده كدل مددال الواليدةت المتحددد   أشدريتالددذي ( 32و ادوب خدد  العدر   

 .(5)ع ممة يشكل ااتحةكةص لايةد  العراا(4)حمةيم الاكةال المدايال مال الإلمع

شدعب العراقدح ا د  الال ادي الخ ير التدح تادببت بده هدذه ال دزاءات  األذىمإلدار يخ   وال 

مدال الادة  يدح  اآلالفع واليدأ  يدح اإلدول الكآبدمخ إلدت أيلدةص حةلدم مدال و مال مدر  وادوء الت ذيدمع 

                                                 

تــدويل النزاعــات الداخليــة وتســويتها "دراســة تحليليــة تطبيقيــة، مرجــع ســابق،  ســوفي، فرســت، الوســائل القانونيــة لمجلــس األمــن فــي -1
                       .114ص

2- (On- Line),available   
       .documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/40/IMG/NR059540.pdf http://                                                                                                

دراســة فــي وقــائع النــزاع ومــدى مشــروعية الحــرب، مرجــع ســابق،  6110الجنــابي، باســم كــريم، مجلــس األمــن والحــرب علــى العــراق  -3
    .                   11ص

                       .00باسيل، يوسف باسيل، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق اإلنسان، مرجع سابق، ص -4
( منفصًل إداريا واقتصـاديًا وسياسـيًا ولغويـًا عـن الدولـة العراقيـة، علـى هيئـة كيـان مسـتقل 1441أصبح إقليم كردستان منذ أكتوبر ) -5

 له مؤسساته.
 .                     00(. القضية الكردية وحق تقرير المصير. الطبعة األولى، القاهرة، مكتبة مدبولي، ص6111لعزيز، محمد الطاهر، )عبدا  - 

http://crimeofaggression.info/documents/6/RC-Res6-ARA.pdf
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ذكرتدده تددأثير ا دد  ادد متحم ال كريددمع وال يحتددة  فلدد  فثبددةت ذلددق فال الر ددو  فلدد  مددة فلدد  حددد الالعدراا 

( كشدف 1881  /أكتوبرولالحكوميم والخبراءع ي ح تشريال أوالماجمةت غير  عاألمم المتحد  ماجمم

تإلريدر أادده يريدا مدال الإلددةاواييال واختيةيديح اليدحم العةمدم مددال هدةريرد زار العدراا  دةء ييدده"زهةء 

ال مددة ييددل فلدد  مةئددم ألددف   ددل يوا حددوال المددوت  واددةصع م يددوال   دد ل يعددةاوال مددال اددوء الت ذيددمع وا 

 .(1)واأل  ةل يشبحوال الاة يال مال قاب م هيروشيمةع ويتي وال بةلخمولع وي تإلروال لإلحاة "

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

(. جريمة األمم المتحدة ضد العراق وجريمة اإلبـادة الجماعيـة. الطبعـة األولـى، )ترجمـة ريـاض 6116مشار إليه في شبر، سامي، ) -0
                       .67، بيت الحكمة، صالقيسي(، بغداد



117 

 

 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 أواًل: الخاتمة

لم    األمال الددولح مدال يد حيةت واادعمع بمو دب مة ال يتبيع الدراام هتتاةولمال خ ل مة 

مبددةدئ ماجمددم األمددم المتحددد  يددح ح ددج الادد م بمإلةيددد و لدده الاحددو   التددح ك  ددتايددوص الميثددةاع 

حدة يدح هدذه ذراا والغرو يدح ذلدق يحدو ا   الماتوى الدولحع ا ااةالالدولحع وحمةيم حإلوا  واألمال

بعدددم اختيددةص م  دد   الإلددوله مددال اليددعوبم معدد أيددبحالددذي  األمددر و حةزهددة التا يددذيع الم ددةالت

 .ا ااةالالاجر يح قلةية حإلوا مال  عالدولح األمال

مدة لحدة مدال  دةبع لع ا اادةالالدولح يح قلةية حإلدوا  األمالالمتتبع لتدخ ت م     وال ياكر

ع وابددر قاواتدده حتحددت مج ددم الإلددةاوال الدددوللكاحددة كةاددت تددتم  عبحددتص  ةص قةاوايدد ةص  ةبعدد أكثددر مادده عايةاددح

بمو ددب ميثددةا ماجمددم األمددم  تيدددر كةاددت بحددذا الخيددوص ميددع الإلددرارات اليددةدر   ألال راددميم؛ال

ال قب ددوا  أ ع وكددذلقفرادتحددم فليحددة بم ددحءالم تمددع الدددولح االالددمةم  أالددةء المتحددد ع التددح ارتلدد 

 ع والمحةيجم ا   ا محم وأماحم.أامةلحممركزاص لتاايا  تكوال

 ا ااددةالحإلدوا  ةتوقدف ااتحةكدا د   ر مدال الحدةالتم  د  يدح كثيددإلددر  الماددم مدال رغم بدةلو 

ويعدةل يدح رادم الايةادم الدوليدم الخةيدم بحإلدوا  هدةم   دور   لده ال يزالاه فال أا   الماتوى الدولحع 

مدة يعدرف بةلشدرام الدوليدم  تحدد  كةادت الادوا  الرئياديم لجحدورا ااةالع وخةيم أال ماجمدم األمدم الم

ةت ور الم تمددع الددددولح دوال  حدددم تأخدددذ ا ددد  اةتإلحدددة محمدددلحإلددوا ا اادددةالع كمدددة أاددده ال يمكدددال تيددد

ال وماقوليةت تاجيم مة يدور يح ي   يدح تعةمدل أالدةء ادمه العشوائيم  أليبحت ق هذا الم تمعع وا 

بميير  الحكةم ع ممة يقدي فل  ااتبداد"الحكم لألقوى"والعود  فل  زمال  الم تمع الدولح ييمة بياحمع
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هددار شدعوبحم راد ع ومدع هددذا يبإلد  م  دد   مدةدوا فااددةاحع وغيدر بشدكل خ يددر األاةاديم حمحإلددوق وا 

الددذي يحددةول قدددر الماددت ة  الحددد مددال مثددل هددذا الاددو  مددال  عبمثةبددم البددولي  الدددولح الدددولح األمددال

يح أالةء الم تمع الدولح  فليحة   أاالاتحةكةتع وتبإل  ماجمم األمم المتحد  ال حم الرئيايم التح ي

 .بياحمالخ يةت  حل

ةت مددال اللددروري أال تإلددوم ماجمددم األمددم المتحددد  وأ حزتحددة المتخييددمع بمراقبددم ماددع بددقددد و 

 وأال تكوال هذه الحمةيم اةمم وشةم مع لماتحة العحود والمواثيا الدوليمااتحةق حإلوا ا ااةالع التح 

ماحدةع بعيدداص  معيادمل ميع حإلدوا ا اادةال المإلدرر  يدح ت دق االت ةقيدةت والعحدودع وال تإلتيدر ا د  يئدم 

اال ت بيم ميةلح الدول الكبرى دائمم العلويمع أو الديع بمبدأ ادم التدخلع والا  ةال الدداخ حع أو 

ااتبددةرات  وبيددرف الاجددر اددال أيادددم يدد حيم م  دد  األمددال الاجددر يددح قلددةية حإلددوا ا ااددةالع 

 أخرى ايةايم كةات أم قةاوايم.

 ثانيًا: النتائج

 توي ت الدراام فل  الاتةئا التةليم 

( بح دج الاد م 22يدح المدةد   الدولح ةا األمم المتحد  يراحم وجةئف م    األمال حدد ميث -1

خدددول م  ددد  األمدددال الميثدددةا خةليدددةص مدددال و دددود ادددص يدددريح يُ  هدددذا  دددةءقدددد واألمدددال الددددولحع و 

مدددال الددددولح حإلددوا ا اادددةالع فال أال ذلددق لدددم يماددع م  ددد  األمددال ااتحدددةق  قلددةيةالتدددخل يدددح 

 فلدد لدده مددال ادد  م يحددص أي اددزا  أو موقددف قددد يددقدي التدددخل يددح مثددل هددذه الحددةالتع لمددة 

مدة فذا كدةال قدد وقدع يشدكل تحديدد ل اد م أو  وتحديدد ع(32لمةد   بة كمة هو مبيال احتكةق دولح

أو يإلرر مة ي دب اتخدةذه مدال  عويإلدم توييةته عأو كةال ام ص مال أامةل العدواال عا خ ل به

اللددماح يددإال قلددةية ااتحددةق حإلددوا (ع وويإلددةص لاجريددم االختيددةص 38المددةد   حاددب تدددابير 
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لادو  ع ال بل أيبح تدخ ه يح مثدل هدذا االدولح ا ااةالع تإلع لمال اختيةص م    األمال

 يرتليحة أالةء الم تمع الدولح. مال الإللةية يشكل قةاد  ارييم

ع ا ااددةاليددح تعةم دده مددع قلددةية ااتحددةق حإلددوا الدددولح  األمددالم  دد  لال ددةبع الايةاددح  غ ددب -2

يح الإللةية الم روحم  الدول الكبرى تهع وت  يب ميةلحاالدائميال بإلرار  الةءاألاتي م تحكم 

خيدر  العدراا والكويدت يدح حةلدمالددولح األمدال ع ولعدل تعةمدل م  د  أخدرىا   أي ااتبدةرات 

ع ممدة خ ددا اددو  مدال االزدوا يددم يددح التعةمدل مددع مثددل هدذا الاددو  مددال الإللددةيةع دليدل ا دد  ذلددق

ال كةاددت الجددروف المكواددم لكددل  تعةمددل يددح بعدد  األحيددةال مددع حددةالت اددةبإلم ماحددة تتشددةبه وا 

 ب ريإلم مخت  مع مثل اليرا  العربح ا ارائي ح.الدولح معحة م    األمال 

ال لحع رغدددددم أالددددددو  األمدددددالم  ددددد   اةئإلدددددةص يدددددح ممةرادددددةتلدددددم يشدددددكل مبددددددأ اددددددم التددددددخل أي  -3

ل الاةبع يإل  دوال  ي(  ةء االاتثاةء ييحة ا   ت بيا تدابير الإلمع الوارد  يح ال2/8المةد  

ال ديعددت مددال التدددخل يددح قلددم يماعدده ذلددق المبدددأ  غيددرهع فال أال لددةية حإلددوا ا ااددةالع حتدد  وا 

ال لي  ل دول  ؛ايةدتحة الدول بةاتحةق كوال حإلوا ا ااةال أيبحت ماجمم بةت ةقةت دوليمع وا 

ح العددةم  ددح بةلتزامةتحددة المترتبددم ا يحددة يددح الإلددةاوال الدددولال تعتددد بماددة  ادديةدتحة ألاحددة لددم تأ

خددةر  حدددود ال يددل الدددولح  األمددالال مددة ييدددر اددال م  دد  أبمو ددب ت ددق المعةهددداتع كمددة 

ال كةاددت هاددةق قددرارات م زمددم  عةغيددر م زمددم ل مخددة بيال ييحدد الاددةبع يكددوال بيددي م تويدديةت  وا 

 حدوده. أليالمال  المبدأةلماجمم قد ام ت ا   ت اير هذا ي

التدح أويد ت كدل  ادوثةالع بمثةبدم اد يام لم يكال تددخل م  د  األمدال يدح قلدةية حإلدوا ا ااد -2

 لحمةيدم الحإلددواالددولح دخل م  د  األمددال مدال خدد ل تد مدال ركدب ييحددة فلد  بدر األمددةالع ادواء  

والتدخ ت العاكريم ال مةايم ذات ال ةبع ا ااةاحع أو  عمثل حا تإلرير الميير عال مةايم

ةء المحددةكم ال اةئيددم كإاشدد عيددح تحإليددا العدالددم الدوليددمالدددولح مددال خدد ل دور م  دد  األمددال 
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يددح بعدد  األحيددةال لددم يددا ح يددح تحإليددا  أادده بددلع يددر  ال ددزاءات الدوليددمع و الدوليددم الخةيددم

كمدة حيدل يدح اليدومةلع ويدح حدةالت أخدرى زاد ذلدق التددخل  عال ةيم التح تدخل مدال أ  حدة

دخل األمور تعإليداص واوءاص كمدة حددث يدح العدرااع وليبيدةع وهدةيتحع وغيرهدة مدال الإللدةية التدح تد

 ييحة ا   أاة  حمةيم حإلوا ا ااةال ووقف ااتحةكحة.  الدولح م    األمال 

 : التوصياتثالثاً 

  ةلتوييةت التةليمالدراام الاجر ب تاتحاال

يحددددص قلددددةية حإلددددوا يخددددول م  دددد  األمددددال  ةص يددددريح ةص المتحددددد  ايددددتلددددميال ميثددددةا األمددددم   -1

  اددص يددريح م ددزم لكةيددم قددةئم ا دد عيكددوال تدخ دده يددح مثددل هددذا الاددو  مددال الإللددةيةا ااددةالع ل

ةص مدال أحكدةم ميثدةا األمدم يده لدمايع ولي  ااتخ الم تمع الدولحأالةء و  المخة بيال ييهع

ا تحدةد ال إلحدةء و واالاتمةد ا   الي حيةت الوااعم المماوحدم ل م  د  يدح الميثدةاع  المتحد 

 .يح تبرير ذلق التدخل

م  ددد  األمدددال مدددع قلدددةية حإلدددوا  ُيحبدددذ قددددر المادددت ة  ت  يدددب ال دددةبع الإلدددةاواح يدددح تعةمدددل  -2

 دو اادتمر يدح ا د  ال ريإلدم التدح ي ي ابه االزدوا يدم يدح التعةمدلعا ااةال الم روحمع بشكل 

يإلدددداال الماجمدددم الدوليدددم لميدددداقيتحة لددددى أالدددةء  يترتب ا ددد  ذلدددقاددديتعةمدددل ييحدددة حةليدددةصع 

وال وحمةيدم يا ال ةيم التح و دت مال أ  حدةع يدح يدإلإلدرتحة ا   تحمالم تمع الدولحع وادم 

 حإلوا ا ااةال.  

 هدددحفقدددراره؛ مدددال الددداص ا ددد  مبددددأ اددددم التددددخل يدددح الميثدددةا اادددد المر دددو  كةادددت ال ةيدددم  فذا  -3

تإل ةب ادلدال تيدبح حكومدم يدوا الحكومدةتع ومدال أ دل ا ال الماجمدم مئات الدول الكبرى بدأ

ادتيال ادال  ماجمم العةلميم يح ذلق الحيالع يبعدد مدرور أكثدر  المةم للكبر ادد مال الدول أ
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يشدكل  اده البحدذا المبددأع وبمدة أ والديعيدق ده مدال  اليدوم أيدبح اةم ا   فاشدةء األمدم المتحدد ع

وخةيددم ييمددة يتع ددا يددح قلددةية حإلددوا  عالختيةيددةته األمدداليددح ممةراددم م  دد   أي اددةئا

(  ميددع ممةراددةت 2/8تلددميال االاددتثاةء الددوارد يددح المددةد    أولدد عه مددال بددةب ا ددا ااددةالع يإ  

 ف ددراءاتوادددم اقتيددةره ا دد   عميثدةا األمددم المتحددد   حكددةمح يتخددذهة ويإلددةص التدد األمددالم  د  

يح ال يل الاةبعع ليتمكال الم    مال التدخل يح قلةية حإلوا ا ااةال بشكل  الوارد الإلمع 

 أواع واشمل.

ع ا اادةاليدح قلدةية حإلدوا الددولح  األمدالفاةد  الاجر يح ال ريإلم التح يتددخل ييحدة م  د    -2

بةاددتخدام الإلددو  المادد حم الم ر ددم يددح الدددول المتدددخل  عال عددل  يددح رد المبةل ددمواالبتعددةد اددال 

قحددةمييحددةع  ع ليحإلددا ا ااددةاحالتدددخل  غةيددةتأخددرىع غيددر يددح ااتبددةرات المشددةركم الإلددوات  وا 

 األمدالاحت ج م    ذا ف ع فالولال يتم ذلقا ااةالع ا ةحةص يح ميداال حمةيم حإلوا  بةلماتإلبل

مددال  عومةراددحة هددو با ادده عالمماوحددم لدده يددح الميثددةا واليدد حيةت بةلادد  ةت لا اددهالدددولح 

ووقددف  عايددةبه فلدد الدددولح  واألمددالالادد م  فاددةد ا دد  الإلددوات المشددةركم يددح  ا شددرافخدد ل 

 . أخرى  حمأي  فل  وي  هذه الي حيةت تع وادم ا ااةالااتحةق حإلوا 
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 العربيم.

مبادئ القانون الدولي العام طبقًا ألحـدث التطـورات (.1890ارحةالع ابدالعزيز محمددع   -32

التشـريعية والفقهيــة وأحكــام المحــاكم الدوليــة وقــرارات المنظمــات الدوليــة وأحكــام المحــاكم 

                . د. ع الإلةهر ع دار الاحلم العربيم.     المصرية ومجلس الدولة

. ال بعدددم القـــانون الــدولي الجنــائي الجـــزاءات الدوليــة(. 2000اددعدع ال ددةهر مختددةرع    -33

 األول ع بيروتع دار الكتةب ال ديد المتحد .



128 

 

حقــــوق اإلنســــان وحقــــوق الشــــعوب العلقــــة والمســــتجدات (. 1883اددددعداهللع امددددرع    -33

 . ال زائرع ديواال الم بواةت ال ةمعيم.القانونية

. ال بعم الاةدام الإلةهر ع القانون الدولي العام في وقت السلم(. 1883ةمدع  ا  ةالع ح -38

 دار الاحلم العربيم.                      

ــــوق (. 2009ادددد  ةالعابداهلل ا ددددحع   -39 ــــة حق ــــي حماي ــــائي  ف ــــدولي الجن ــــانون ال دور الق

 .ال بعم األول عامةالع دار د  ه.اإلنسان

ية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخليـة الوسائل القانون(. 2013اويحع يرادتع   -38

 . د. ع بيروتع مكتبم زيال الحإلوقيم واألدبيم.وتسويتها )دراسة تحليلية تطبيقية(

. التدخل اإلنساني بين القـانون الـدولي اإلنسـاني والممارسـة(.2011اح ا حع أحمدع    -30

 ال بعم األول ع الدار البيلةءع دار األكةديميم.

. ال بعددددم األولدددد ع الدددددار دراســــات فــــي التــــدخل اإلنســــاني(. 2011اددددح ا ددددحع أحمدددددع  -31

 .البيلةءع دار األكةديميم

. ال بعم الثةايمع امةال  دار الوسيط في المنظمات الدولية(. 2008الايدع رشةد اةرفع  -32

 وائل.

. الـــدولي بـــين المنظـــور اإلنســـاني والبيئـــي التـــدخل(. 2012الاددديدع ادددةمح ابددددالإلويع    -33

 ر ال ةمعم ال ديد .د. عا اكادريمع دا

" يدح مرتلد ع هدةاح اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية(. "2002شةبة ع وي يةمع    -32

 محددرر( المحكمددم ال اةئيددم الدوليددم وتوادديع ا ددةا الإلددةاوال الدددولح ا ااددةاح. د. ع دمشدداع 

 ال  ام الدوليم ل ي يب األحمر. 

  ع دمشاع م بعم  ةمعم دمشا. ع د.الحقوق الدولية العامة(ع 1832شبة ع يقادع    -33
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 جريمــة األمــم المتحــدة ضــد العــراق وجريمــة اإلبــادة الجماعيــة.(. 2002شددبرع اددةمحع    -33

  ال بعم األول ع  تر مم رية  الإلياح(ع ب دادع بيت الحكمم.

ــدولي العــالمي بــين النظريــة والواقــع(. 1883شددكريع محمددد ازيددزع   -38 . ال بعددم التنظــيم ال

 كر.األول ع دمشاع دار ال 

. د. ع دمشداع م بعدم مدخل إلـى القـانون الـدولي العـام(. 1892شكريع محمد ازيزع    -39

 الداودي.

ــت الســلم(. 1883شددكريع محمددد ازيددزع   -38 ــام وق ــدولي الع ــانون ال ــى الق . ال بعددم المــدخل إل

 الثةايمع دمشاع دار ال كر.

المنظمـــات التنظـــيم الـــدولي دراســـة فـــي النظريـــة العامـــة و (.1892شددد بحع فبدددراهيم احمددددع    -80

 . د. ع بيروتعالدار ال ةمعيم.الدولية

 . د. ع أبو جبحع د.ال.التدخل الدولي اإلنساني واشكالياته(. 2002ش بحع ا ءع   -81

ع الإلةهر ع دار الاحلدم  ال بعم الثةايمالقانون الدولي العام. (.1893شحةبع م يد محمودع    -82

 العربيم.                    

حريم الحروب فـي العلقـات الدولية)دراسـة فـي القـانون الـدولي ت(. 1883الشيمحع يحي ع   -83

 . أ روحم دكتوراه غير ماشورهع الإلةهر ع  ةمعم الإلةهر .   والسياسة الدولية واإلستراتيجية(

مشروعية الجزاءات الدولية والتـدخل الـدولي ضـد: ليبيـا، (. 2002اللمورع  مةل حمودع   -82

 ةالع مركز الإلد  ل درااةت الايةايم. ال بعم األول ع ام السودان، الصومال.
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ســـفر الفصـــل الســـابع التكييـــف القـــانوني لتطبيقـــات (. 2012ال دددةئحع يدددةر  ابدالحميددددع   -83

 6111-1441الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة على الحالـة بـين العـراق والكويـت 

 ال بعم األول ع امةالع دار آمام ل اشر والتوزيع.  وفقًا للقانون الدولي.

التدخل اإلنساني العسكري إلحلل الديمقراطية وأبعاده (ع " 2008ل راوامع مخ د فرخيصع  ا -83

   (.2"ع م  م الحإلواع العدد القانونية والسياسية

. ال بعدددددم األولددددد ع الجريمـــــة الدوليـــــة دراســـــة مقارنـــــة(. 2003العددددةدلحع محمدددددود يددددةلحع  -88

 اكادريمع دار ال كر ال ةمعح.ا 

. ال بعدددم الثةلثدددم قـــانون التنظـــيم الـــدولي النظريـــة العامـــة(. 1892ادددةمرع يددد ث الدددديالع   -89

 الإلةهر ع دار الاحلم العربيم.

. ال بعدددم األولددد ع مقدمـــة لدراســـة القـــانون الـــدولي العـــام(. 1892ادددةمرع يددد ث الدددديالع   -88

   الإلةهر ع دار الاحلم العربيم.

 د.. ال بعم األول ع دمشاع دار الحيةالسيادة (. 1882ابة ع ابدالحةديع   -90

أصــول القــانون الــدولي العــام،"الجزء األول" الجماعــة (. 2000ابدالحميدددع محمددد اددةمحع   -91

 . ال بعم الاةدامع ا اكادريمع ماشأ  المعةرف. الدولية

. قانون المنظمـات الدوليـة "الجـزء االول" األمـم المتحـدة(.2000ابدالحميدع محمد اةمحع   -92

                                   .ال بعم التةاعمع ا اكادريمع ماشأ  المعةرف

 . د. ع الإلةهر ع دار الاحلم العربيم.المنظمات الدولية(. 1890ابدالا مع  ع رع   -93

العلقــات الدوليــة فــي القــانون الــدولي المعاصــر وفــي (. قوااددد 1891ابدالادد مع  ع ددرع   -92

 .. ال بعم األول ع الإلةهر ع مكتبم الا م العةلميم الشريعة اإلسلمية
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. ال بعدم األولد ع القضية الكردية وحق تقرير المصير(. 2009ابدالعزيزع محمد ال ةهرع   -93

                                                                  الإلةهر ع مكتبم مدبولح.                                                                                                       

. مجلــس األمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي عــالم متغيــر(. 2013ابدددالحةديع بددواز ع   -93

  ال بعم األول ع ا اكادريمع دار ال كر ال ةمعح.

 . د. ع ب دادع م بعم العةاح.قانون المنظمات الدولية(. 1882  عالعبيديع يةلح محدي -98

الـــدولي اإلنســـاني بـــين ميثـــاق األمـــم المتحـــدة  التـــدخل( . 2009العدددزاوي ع أاددد  أكدددرم ع   -99

 عالخر وم ع دار ال اةال. 1.  والتطبيق العملي

القيمة القانونية لقرارات مجلس األمن في مجـال ( . 2009العزاوي ع لم  ابدالبةقح ع   -98

 ع بيروت ع ماشورات الح بح الحإلوقيم . 1.  حماية حقوق اإلنسان

قــــانون الــــدولي مــــن اإلرهــــاب والمقاومــــة موقــــف ال(. 2013العددددزاويع حادددديال ا ددددحع   -80

  ال بعم األول ع امةالع دار حةمد ل اشر. المسلحة )المقاومة العراقية أنموذجًا(.

"التدخل اإلنساني والدور الجديد لتمـم المتحـدة )رؤيـة (ع 2001العزاويع دهةم محمدع   -81

 (.2ع آيةا فاتراتي يمعالعدد نقدية في ظل الواقع الدولي المعاصر("

عامدددددةالعفثراء ل اشدددددر  1.  المنظمـــــات الدوليـــــة( .2010 عالع دددددةع ريدددددة  يدددددةلحأبدددددو  -82

 والتوزيع.

ـــــق(. 2002ا يدددددمع الاددددديدع   أبدددددو -83 ـــــة والتطبي ـــــين النظري ـــــة ب . د. ع الجـــــزاءات الدولي

 ا اكادريمع مقاام الثإلةيم ال ةمعيم. 

. حــق الشــعوب فــي تقريــر المصــير توجهــات قانونيــة جديــدة(. 1888اكددةويع ديددبع   -82

 ام األاوار.اكةع مقا
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تطـور دور مجلـس األمـن فـي حفـظ األمـن والسـلم (. 2003أبو الع ع  أحمدد ابدداهللع   -83

                                    . د. ع الإلةهر ع دار الكتب الإلةاوايم.الدوليين

الوسـيط فـي القـانون الـدولي العـام الكتـاب الثالـث حقـوق  (.2002  عا واالع ابددالكريم -83

  مةالع دار الثإلةيم.ع ا1.  اإلنسان

. ال بعدم الوسـيط فـي القـانون الـدولي العـام الكتـاب الثـاني(. 1888ا واالع ابددالكريمع  -88

 األول ع امةالع دار الثإلةيم.

ــــدولي لحقــــوق  (.2012  عا ددددواالع محمددددد يواددددف والموادددد ع محمددددد خ يددددل -89 القــــانون ال

  دار الثإلةيم.ع ال بعم الخةمامع امةالع اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة الجزء األول

حقــوق اإلنســان فـي ضــوء القــوانين الوطنيــة والمواثيــق (.1883ا دواالع محمدد يواددفع  -88

                               .د. ع اربدعمركز ابال الحيثم.الدولية

  التدخل في شؤون الدول بذريعـة حمايـة حقـوق اإلنسـان(. 2002امرع ح  حا حع   -100

 لعربيم.   ال بعم األول ع الإلةهر ع دار الاحلم ا

. دمشدداع الســيادة فــي ظــل الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان(. 2011امددراالع مة دددع   -101

 ع العدد األول.  28م  م  ةمعم دمشا االقتيةديم والإلةاوايمع م  د

االنحـــراف فـــي تطبيقـــات مجلـــس األمـــن للفصـــل ( ع " 2001العابكدددح ع ادددزار  ةادددم     -102

الحالـة بــين العـراق والكويـت كموضــوع السـابع مـن الميثــاق" )قـرارات مجلـس األمــن فـي 

 .3ع العدد3ع درااةت قةاوايمع م  دللمناقشة(

ع ال بعدم األولد ع امدةالع دار القانون الدولي اإلنسـاني(. 2010العابكحع ازار  ةادمع    -103

  وائل.
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ع نظام األمن الجماعي في التنظـيم الـدولي الحـديث(ع 1893آل ايوالع ابداهلل محمدع   -102

 ع دار بشر.  ال بعم األول ع امةال

األمـــم المتحـــدة دراســـة لميثاقهـــا ولتطورهـــا وللمنظمـــات (.1833غدددةامع محمدددد حدددةيجع    -103

                                     . د. ع الإلةهر ع م بعم الاحلم ال ديد .والهيئات المرتبطة بها

األصــول الجديــدة للقــانون الــدولي العــام دراســة لصــياغته (. 1832غدةامع محمددد حدةيجع   -103

  . ال بعم الثةايمع الإلةهر ع مكتبم ابداهلل وهبه اةبديال.لحالية وإلحكام القضاء الدوليا

. د. ع الإلدددةهر ع الاحلدددم مبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام(. 1838غدددةامع محمدددد حدددةيجع   -108

 ال ديد .

. ال بعددم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والجــرائم الدوليــة(. 2010أبددو غزلددمع خةلددد حاددالع  -109

 دار   ي  الزمةال.  األول ع امةالع

الحفـاظ علـى السـيادة الوطنيـة والتـدخل الـدولي. فـي )هــل (. 1882غد بع ابددالكريمع   -108

  د. ع الربة ع الح ل العربيم. يعطي حق التدخل شرعية جديدة للستعمار(،

دور األمــم المتحــدة فــي إقــرار الســلم واألمــن الــدوليين (. 1883ال ايمعابددداهلل يواددفع   -110

 ". د. ع الكويتع مركز البحوث والدرااةت الكويتيم. ويت والعراق"دراسة حالة الك

. د. ع ا ادكادريمع ماشدأ  الغنيمي في قانون السلم(. 1883ال ايمحع محمد   عتع    -111

                        المعةرف.

. د. ع ا ادددكادريم  الغنيمـــي فـــي التنظـــيم الـــدولي(. 1882ال ايمدددحع محمدددد   عدددتع    -112

 ماشأ  المعةرف. 
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بعض االتجاهات الحديثـة فـي القـانون الـدولي العـام (. 1882ال ايمحع محمد   عتع    -113

                    . د. ع ا اكادريمع ماشأ  المعةرف.قانون األمم

األحكام العامة في قانون األمـم )دراسـة فـي كـل مـن (. 2003ال ايمحع محمد   عدتع    -112

 . د. ع ا اكادريمع ماشأ  المعةرف .وليالفكر المعاصر والفكر اإلسلمي( التنظيم الد

  . د. ع الإلةهر ع اةلم الكتب.التنظيم الدولي(. 1888ال ةرع ابدالواحد محمدع   -113

المنازعـــات الدوليـــة ودور األمـــم المتحـــدة فـــي المشـــكلت (.1883يددتح البدددةبع حادددالع    -113

 . د. ع الإلةهر ع اةلم الكتب. المعاصرة

ــدولي لحقــوق اإلنســانمكافحــة (. 2012يرحددةتع أكددرم حاددةمع    -118 ــانون ال . اإلرهــاب والق

 د. ع امةالع دار األيةم ل اشر.   

آليــات الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان (. 2012  عيرحدةتحع امددر الح يددح وآخروال( -119

جراءاتها ع امةال  1.  وحرياته األساسية دراسة في أجهزة الحماية العالمية واإلقليمية وا 

 دار الثإلةيم.

 . د. ع دمشاع د.ال. القانون الدولي العام(.1830ع  يوا العةد ع اموحح  -118

تشريح العراق: عقوبات التدمير الشامل التي (. 2003يوال ابوايقع هةاز كريادتوفع   -120

ال بعددم األولدد ع  تر مددم حاددال حاددال و امددر األيددوبح(ع بيددروتع مركددز  ســبقت الغــزو.

 درااةت الوحد  العربيم.                      

تـدخل األمــم المتحــدة فـي النزاعــات المســلحة غيــر (. 2003مالع  قةادمع مادعد ابدددالرح -121

 . د. ع ا اكادريمع دار ال ةمعم ال ديد  ل اشر.ذات الطابع الدولي
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يدددح ريادددتوالع ولتدددر  "الحـــدود السياســـية ليســـت حـــواجز"(. 1882كددد رقع آرثدددر  ع   -122

  محدددرر( أيدددول الاددديةد . ال بعدددم األولددد ع  تر مدددم ادددمير ادددزت ايدددةر(ع امدددةالع الاادددر

 (.1882ل اشر والتوزيعع  الكتةب األي ح اشر اةم
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