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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
المشك ت الإلةاوايم التح يثيرهة تدخل م
الحةالت التح تدخل ييحة م

األمال يح قلةية حإلوا ا اادةالع مدع ذكدر بعد

األمال.

ت ددم ااتم ددةد الم دداحا الويد د ح التح ي ددحع لتح ي ددل ميث ددةا األم ددم المتح ددد ع وقد د اررات م د د
األمالع والتح شك ت ييمة بعد األدوات الرئيايم ل دراام.
تددم تإلادديم الد اراددم فل د خماددم ييددول تاددةول ال يددل األول مإلدمددم اةمددم ل د اراددمع أمددة
ال يددل الثددةاح يةاددتعر

وجددةئف م د

األمددال الدددولح يددح ح ددج الا د م واألمددال الدددولحع ويددح

ال يل الثةلث تاةولاة مبدأ اددم التددخل وقلدةية حإلدوا ا اادةالع ويدح ال يدل ال اربدع تدم ماةقشدم
يور تدخل م

األمال الدولح يح قلةية حإلوا ا ااةالع ويدح ال يدل الخدةم

واألخيدر تدم

ييةغم خةتمم الدراامع واتةئ حةع وتوييةتحة.
وتوي ت الدراام فل أال تددخل م د

األمدال يدح قلدةية حإلدوا ا اادةالع لدم يكدال الحدل

األمثل لماع ااتحةق حإلوا ا ااةال.
وأويددت الد اراددم أال يحددت ج م د
وممةراتحة با اهع وادم ت وي
الكلمات المفتاحية :م

األمددال لا ادده بةلا د ةت المماوحددم لدده يددح الميثددةاع

هذه الي حيةت ألي حم أخرى.

األمال الدولح ع قلةية حإلوا ا ااةالع ميثةا األمم المتحد .
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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:
ااتحكددت حإلددوا ا ااددةال خد ل الإلدرال المايددرم بشددكل خ يددرع حيددث كشد ت الممةراددم العم يددم
أثاةء الحرب العةلميم الثةايم اال ااتحةق ةئ م كبير مال حإلوا ا ااةال وحريةته األاةايمع ومة زالت
هذه الحإلوا محل ااتحةق فل وقتاة الحةلر.
ومال هاة تو حت األاجةر أثاةء الحرب العةلميم الثةايم احو تشكيل تاجيم دولح يلمال حمةيم
حإلددوا ا ااددةالع وي ا دب البش دريم وي د ت الح ددروبع ومددة فال ولددعت الحددرب أوزارهددة حت د جح ددرت
ماجمم األمم المتحد التح أخذت ا

اةتإلحة ت ايب األ يةل الإلةدمم وي ت الحروبع وخةيم بعد

يشددل ايددبم األمددم يددح ذلددقع وهددذا مددة ددةءت ا د تأكيددده يددح ديبة ددم الميثددةا "احددال شددعوب األمددم
المتحد ع وقد ألياة ا

أا ااة أال ااإلذ األ يةل المإلب م مال وي ت الحرب التح يح خ ل يل واحد

ب ددت ا د د ا اا ددةايم مد درتيال أح ازاد دةص يع ددز ااح ددة الوي ددفع وأال اقك ددد م ددال دي ددد فيمةاا ددة ب ددةلحإلوا
األاةادديم لإلااددةالع وبك ارمددم ال ددرد وقدددرهع وبمددة ل ر ددةل والااددةء واألمددم كبيرهددة وي د يرهة مددال حإلددوا
متاةويم"(.)1
ومادذ ذلدق الحدديال شدر هددذا التاجديم فلد تحإليدا أهدايدده الرئياديمع والتددح تعدد مددال أهمحدة ح ددج
الا م واألمال الدولحع وحمةيم حإلدوا ا اادةالع وقةمدت بإاشدةء اددد مدال األ حدز التةبعدم لحدة؛ لتحإليدا
هذه األهدافع وكةال مال أبرزهة م

األمالع والذي ُيعا بشكل رئي

 – 1ميثاق األمم المتحدة ،الديباجة ،الفقرة األولى والثانية.

بح دج الاد م واألمدال الددولح

2

وحل الازااةت بيال الدول األالةء بةل را الا ميمع وذلق بةتخةذ م موام مدال ا

دراءات المخت دم

والمتاوامع ومال بياحة التدابير الم زمم التح اص ا يحة ال يل الاةبع مال ميثةا األمم المتحد .
وقددد قددةم م د د

األمددال ال دددولح مددع احةي ددةت الإل درال الماي ددرمع بةلتدددخل ي ددح الإللددةية المتع إل ددم

بحإلوا ا ااةالع وخةيم ت ق التح لحة تأثير والح بة خ ل يح الا م واألمال الدولحع وقد ثبت يح
كثي ددر م ددال الح ددةالت أال ا خد د ل بةلاد د م واألم ددال ال دددولح يك ددوال اةت د دةص ا ددال ااتح ددةق حإل ددوا ا اا ددةال
والحريددةت األاةادديمع واددببةص يددح اشددوء الا ازاددةت الما د حم التددح تددقدي فل د ا خ د ل بةلا د م واألمددال
الدددولحع األمددر الددذي ديددع م د

األمددال ل تدددخل يددح مثددل هددذه الحددةالت التددح ادداأتح ا د بيةاحددة يددح

هذه الدراام.
وم ددال خد د ل الد ارا ددم ا دداتعرف ا د د دور م د د
يتعددةر

األم ددال ي ددح قل ددةية حإل ددوا ا اا ددةالع وه ددل

مددع مبدددأ ادددم التدددخل يددح الشددقوال الداخ يددم ل دولددم ومبدددأ ادديةد الدددول؟ خةيددم أال ال يددل

الاددةبع مددال ميثددةا األمددم المتح دد اددص ي دراحم ا د اختيةيددةت الم د ع وأا ددةه حددا تإلدددير
الموقف وتكييف الإللةية المعرولم ا يهع وتإلرير ييمة فذا كةات تشكل خرقةص أو تحديداص ل ا م واألمال
الدولحع واتخةذ التدابير وا
اال م

ارت اليدةدر
راءات التح يراهة ماةابم بخيويحةع اةهيدق ادال أال الإلدر ا

األمال الدولح يح ف ةر ال يل الاةبع تتمتع معجمحة بي م ا لزام.

3

مشكلة الدراسة:

فال ال يل الاةبع مال ميثةا األمم المتحد كةال والحةص ويريحةص يح رام اختيةيةت الم

بيعتحددة بةتخددةذ ا

وتحديد

دراءات التددح تك ددل ح ددج الاد م واألمددال الدددولحع ولددم يشدر يدراحم فلد اختيددةص الم د

يح قلةية حإلوا ا ااةالع ومال هاة تبرز فشكةليم الدراام.

أهداف الدراسة:

تاع الدراام فل التعرف ا

المشك ت الإلةاوايم التح يثيرهة تددخل م د

حإلوا ا ااةالع والحةالت التح تدخل ييحة الم

أهمية الدراسة:

تكمال أهميم الدراام يح أاحة تتعر

األمدال الددولح يدح قلدةية

ع ومعريم أا وب تدخ ه يح هذه الإللةية.

فل محةم م

األمال يح م ةل حمةيم حإلدوا ا اادةالع والددور

الذي يإلوم به يح هذا الم ةلع وييمة فذا حإلدا هدذا التددخل ال ةيدم المر دو مادهع واذا مدة كدةال هدذا التددخل الحدل
الماةاب واألمثل لوقف ااتحةكةت حإلوا ا ااةال.

أسئلة الدراسة:
باةء ا
ص

مة تإلدم يإال درااتاة تاع فل ا

 -1مة أاة

تدخل م

 -2مة يور تدخل م

ةبم اال م م مال األائ مع وأهمحة اآلتح

األمال الدولح يح الإللةية المتع إلم بحإلوا ا ااةال؟
األمال الدولح يح الإللةية المتع إلم بحإلوا ا ااةال؟

 -3مة أمث م الإللةية التح ابا لم

األمال الدولح التدخل ييحة؟

حدود الدراسة:

 -الحـــدود الزمانيـــة :تبدددأ هددذه الد اراددم ماددذ أوائددل ادداوات التاددعيايةت مددال الإل درال المايددرم فل د وقتاددة

الحةلرع يإلد كةات أول حةلدم تددخل يع دح لم د

األمدال الددولح يدح م دةل حإلدوا ا اادةال يدح حدرب الخ ديا

الثةايددمع ومددال ثددم ددةءت أحددداث  )11أي ول/اددبتمبر  )2001والتددح ااتبددرت اإل ددم تحددول محوريددم يددح ادديةا
الدية اال حإلوا ا ااةالع وزيةد يةا يم دور م

األمال الدولح يح هذا الم ةل.
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 -الحدود المكانية :ال تو د حدود مكةايم معيام ل دراام؛ وذلق اج اصر ل بيعم كوال م

األمدال الددولح

تدددخل يددح دول اديددد ع وااشددير فل د ادددد كبيددر ماحددة ييمددة ي درتب بموالدديع الد اراددمع وا يدده لددم يكددال تدخ دده
محيو اصر يح دولم أو دولتديال معياتديال يإلد لاحيدر د ارادتاة بحدةع ولدذلق لدال اإلدف ا د حيدر الحددود المكةايدم
ل د اراددم بمكددةال معدديال ومحدددد بذاتددهع واامددة يمكددال تحديدددهة بددةلم تمع الدددولحع و ميددع الدددول التددح كددةال لم د
األمال الدولح تدخل يح الماةزاةت المتع إلم يح قلةية حإلوا ا ااةال المثةر ييحة.

محددات الدراسة:
تتحدددد الد اراددم بأحكددةم ال يددل الاددةبع مددال ميثددةا األمددم المتحددد التددح تبدديال محددةم واختيةيددةت م د
األمال الدولح المتع إلم بأامةل الم

ع وتدابيره يدح م دةل ح دج الاد م واألمدال الددولحع وب ميدع قواادد الإلدةاوال

الدولح العةم المتع إلم بحذا المولو ع وت بيإلةتحة يح الازااةت الاةشئم اال خروقةت حإلوا ا ااةال.

مصطلحات الدراسة:

يمكددال تحديددد مي د حةت الد اراددم بأربعددم مي د حةت أاةادديمع وهددح ماجمددم األمددم المتحددد ع وم د

األمددال الدددولحع وحإلددوا ا ااددةالع وال يددل الاددةبع مددال ميثددةا األمددم المتحددد ع وذلددق الرتبة حددة الوثيددا بمولددو
الدراام ولكشف ال مو

الذي قد يييب الإلةرئ ل وه مُ األول .

 -منظمة األمم المتحدة:

اريح ددة مرش ددحم 1892ع ص )100-89بأاح ددة "ماجم ددم دولي ددم ذات تو دده ا ددةلمحع وذات اختي ددةص

ايةاح اةمع وتعد مركز اللتإلةء الدول األالةء ييحةع وتتكوال مال المقاادةت واأل حدز الدوليدم المخت دم التدح
تاددع فل د ولددع تاجدديم هيك ددح ل م تمددع الدددولح يددح كددل م ددةل مددال م ددةالت الع قددةت الدوليددم التددح تت ددب
تعةواةص دائمدةص بديال الددولع وتادع فلد ح دج الاد م واألمدال الددولحع واامدةء الع قدةت الوديدم بديال الددولع وتحإليدا
التعةوال الدولح وتاايا أامةل الدول األالةء(.)1
 – 1مرشحة  ،محمود .)1416(،المنظمات الدولية النظرية العامة .د.ط ،دمشق ،جامعة دمشق ،ص.111- 41
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واريح د ددة العبيد د ددي 1882ع ص )33-33بأاح د ددة "ماجم د ددم دولي د ددم ت د ددم فاش د ددةئحة بت د ددةري

 )22تشد د دريال

أول/أكتدوبر ادةم  )1823بعددد التوقيدع ا د ميثةقحدة مددال قبدل  )31دولدمع أاشددئت بديال دول مخت ددم مدال حيددث
ُاجمحة الايةايم واال تمةايدم وا يديولو يدم وميدةلححة االقتيدةديمع وتحددف فلد تو يدد الاد م واألمدالع واقةمدم
التعةوال الدولح الذي ي تر

مبدأ التعةيش الا مح بيال األاجمم المخت مع وماع قيةم حرب اةلميم ديد "(.)1

 -مجلس األمن الدولي:

اريه يرحةتحع وآخروال 2012ع ص )33بأاه "ال حةز التا يذي الرئي

لألمم المتحدد المادقول ادال

ح ج الا م واألمال الدولحع وويا المةد  )22مال الميثةا خول بتحديد الحدةالت التدح تشدكل فخد ال بةلاد م أو
تحديداص لهع أو مة يعد ام ص مال أامةل العدواالع وم و
أل ل المحةيجم ا

بتإلديم التوييةت وتحديد التدابير التح ياب ح اتخةذهة

الا م واألمال الدولح أو ااتعةدتحمة"(.)2

واريده ا دواال 2002ع ص )98بأادده "ال حدةز الرئياددح يددح األمدم المتحددد الددذي احدد فليدده الميثددةا يددح
المددةد  )22بةلماددقوليم الرئيادديم ل ح ددةج ا د الاد م واألمددال الدددولحع واادددمة يلد ع بوا بةتدده التددح ت رلددحة
ا يه هذه الماقوليم فامة يعمل بةلايةبم اال أالةء األمم المتحد "(.)3
واري دده أب ددو الع ددة 2010ع ص )293بأا دده "ال ح ددةز الما ددقول األول ا ددال تحإلي ددا األه ددداف الرئيا دديم
لماجمم األمم المتحد ع وقد أاي به هدف المحةيجم ا

الا م واألمال الدولح"(.)4

 حقوق اإلنسان:اريحة ا واال والموا

2012ع ص )8بأاحة "الحة ةت والم ةلب األاةايم الوا دب توييرهدة لإلاادةال

ب يم ييةام كرامته اآلدميم وو وده ا ااةاح"(.)5
 – 1العبيدي ،صالح مهدي .)1446( ،قانون المنظمات الدولية .د.ط ،بغداد ،مطبعة العاني ،ص.00-01
 – 2فرحاتي ،عمر الحفصي (وآخرون) .)6116( ،آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية دراسة في أجهزة
الحماية العالمية واإلقليمية واجراءاتها .ط ،1عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.11

 – 3علوان ،عبدالكريم.)6119(،الوسيط في القانون الدولي العام الكتاب الثالث حقوق اإلنسان.ط،1عمان ،دارالثقافة للنشر،ص.17

 – 9أبو العطا ،رياض صالح .)6111( ،المنظمات الدولية .ط ،1عمان ،إثراء للنشر والتوزيع ،ص.611

 – 5علوان ،محمد يوسف والموسى ،محمد خليل.)6119( ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة .ج ،1ط1
عمان دار الثقافة للنشر والتوزيع ،ص.4
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واريحة الرشيدي 2003ع ص )33بأاحة "م موام االحتية دةت أو الم ةلدب التدح ي دزم توايرهدة بةلاادبم
فل اموم األشخةصع ويح أي م تمعع دوال أي تمييز بياحم يح هذا الخيوص ادواء الاتبدةرات ال دا ع أو
الاو ع أو ال والع أو العإليد الايةايمع أو األيل الو احع أو ألي ااتبةر آخر"(.)1

 -الفصل السابع:

هددو ال يددل الاددةبع مددال ميثددةا األمددم المتحددد ع والددذي يحدددد ا

دراءات التددح ي ددب أال يتخددذهة م د

األمال يح حةالت تحديد الا م أو ا خ ل به أو وقو امل مال أامل العدواال(.)2

اإلطار النظري:

تتاةول هذه الدراام دور م

األمال الدولح يح قلةية حإلوا ا ااةال بإلدةص ل يدل الادةبع مدال ميثدةا

األمم المتحدد ع وادات را ييحدة فلد التعريدف بشدكل ادةم بم د
قلددةية حإلددوا ا ااددةالع وهددل يتعددةر

األمدال واألادة

الدذي يادتاد فليده ل تددخل يدح

هددذا التدددخل مددع مبدددأ ادديةد الدددولع ومبدددأ ادددم التدددخل يددح الش دقوال

الداخ يم ل دولم كمة ايت ا يه ال إلر الاةبعم مدال المدةد الثةايدم مدال ميثدةا األمدم المتحدد ع كمدة اداعةلا يدور
األمال يح قلةية حإلوا ا ااةال.

تدخل م

يشددتمل ال يددل األول ا د مإلدمددم اةمددم ل د اراددم وتتلددمال مشددك م الد اراددمع والحدددف ماحددةع وأهميتحددة
واألا ددئ م المتع إل ددم بح ددةع وح دددودهة الزمةاي ددم والمكةاي ددمع ومح دددداتحةع والتعري ددف ب ددأهم الميد د حةتع والد ارا ددةت
الاةبإلمع وا

ةر الاجريع وماح يم الدراامع وأدواتحة.

ويددح ال يددل الثددةاحع اداتاةول اختيةيددةت م د

األمددال وممةراددتحة يددح الواقددعع وال ادديمة ييمددة يتع ددا

بإللةية حإلوا ا ااةال.

 – 1الرشيدي ،حمد .)6110( ،حقوق اإلنسان دراسة مقارنة في النظرية والتطبيق .ط ،1القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية ،ص.01
 – 2األمم المتحدة .)1441( ،أعمال األمم المتحدة في ميدان حقوق اإلنسان .م ،1نيويورك ،منشورات األمم المتحدة ،ص.67
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أمة يح ال يل الثةلثع ااتاةول األاة

الذي ياتاد فليه م

األمال بةلتدخل مدال خد ل الحدديث ادال

مبدأ الايةد والا ةال الو اح ل دولع وييمدة فذا كدةال التددخل يدح قلدةية حإلدوا ا اادةال يخدر مدال ا دةا ذلدق
المبدأع وال يتعةر

مع اص ال إلدر الادةبعم مدال المدةد الثةايدم مدال ميثدةا األمدم المتحدد التدح تمادع التددخل يدح

الشقوال الداخ يم ل دول األالةء يح األمم المتحد .
ويح ال يل الرابع واألخيرع ااتاةول يور تددخل م د

األمدال الددولح يدح قلدةية حإلدوا ا اادةال مدال

خ ل الت را فل أربع مال هذه اليورع وهح الحدا يدح تإلريدر الميديرع والتددخ ت العادكريم ال مةايدم ذات
ال ةبع ا ااةاحع وااشةء المحةكم ال اةئيم الدوليم الخةيم وير
أمة ال يل الخةم

ال زاءات.

واألخيرع ايتلمال خةتمم الدراامع والاتةئا التح تويد ت لحدة الد ارادمع والتويديةت

التح اراهة ماةابم.

الدراسات السابقة:

وادداتاةول يددح هددذا اليدددد ادددداص مددال الد اراددةت التددح تدرتب بأاددئ م الد اراددمع وكيددف تاددةول البددةحثوال هددذا

ال ةابع ومة خ يوا فليه وأويوا بهع وذلق الاحو التةلح
 أبددو الويددة  )2000الحمةيددم الدوليددم لحإلددوا ا ااددةال يددح ف ددةر ماجمددم األمددم المتحددد
والوكةالت الدوليم المتخييم()1ع حيث ت را ييحدة فلد ميثدةا األمدم المتحدد ع وا اد ال العدةلمح
لحإلددوا ا ااددةال والشددرام الدوليددمع ثددم تاددةول أ حددز ماجمددم األمددم المتحدد ع وبعدددهة ااتإلددل ل حددديث
اال الحإلوا المحميم يح اجةم األمم المتحد ع واال بيعم االلتزام المترتدب بمو دب ت دق الحإلدواع
وت را فل واةئل ك ةلم احترام حإلوا ا ااةال يح اجةم األمم المتحد .

 -1أبـو الوفــا ،أحمــد .)6111( ،الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فـي إطــار منظمــة األمــم المتحــدة والوكــاالت الدوليــة المتخصصــة .ط1
القاهرة ،دار النهضة العربية.
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بعدددهة تاددةول الوا بددةت يددح ف ددةر األمددم المتحددد لحمةيددم حإلددوا ا ااددةال الواقعددم ا د ال ددرد
والدولددمع كمددة تاددةول اجددةم حمةيددم حإلددوا ا ااددةال يددح ا ددةا الوكددةالت الدوليددم المتخييددمع مثددل
ماجم ددم األغذي ددم والز ارا ددمع وماجم ددم الي ددحم العةلمي ددم وغيره ددةع وتح دددث ا ددال اج ددةم الرقةب ددم ا د د
االت ةقيةت.
واتإلتير درااتاة ا

بحث دور م

األمال الدولح يح قلةية حإلوا ا ااةالع ممدة قدد

يوي اة فل اتةئا أدا وي عل ماحة أكثر تخييةص.
 أبو ربيع  )2008ااتخدام الإلو بت وي

مال م

األمال()1ع وهح مإلدمم لايل در م

المة اددتيرع تكواددت الد اراددم مددال ث ثددم ييددول بواقددع  )113يد حمع ددةء ال يددل األول تمحيددديةص
ل دراامع تحدث ييه اال ال بيعدم الإلةاوايدم الادتخدام الإلدو بت دوي
حيددث بيعددم ا د ةت الم د

وا د ته يددح ح ددج الا د م واألمددال الدددولحع وكي يددم تكييددف الوقددةئع

المعرولددم ا د الم د ع وأا دوا التدددابير التددح يم ددق الم د
لت وي

اتخةذهددة وأاددبةب ل ددوء الم د

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

وكذلق ا م الم

بماح الت وي

ع

.

أمة يح ال يل الثةاح يإلد تحدث اال ت وي

الدول األالةء بةاتخدام الإلو ع مت رقةص ييده

مددال قبددل الدددول األالددةءع وا

الدددول بةاددتخدام الإلددو ع

فلد تا يددذ الت ددوي
واألاة

مدال م د

األمدال الددولح مدال

الإلةاواح لهع ومددى فلزاميدم قد اررات الم د

اال ااتخدام الإلو بمو ب الت وي

ددةر الإلددةاواح لت ددوي

المتع إلدم بةادتخدام الإلدو ع والمادقوليم الدوليدم

ع وماقوليم الماجمةت ا ق يميم اال ذلق.

 -1أبو ربيع ،مصطفى عبدالعزيز .)6117( ،استخدام القوة بتفويض من مجلس األمن .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة ،عمـان ،جامعـة
أل البيت.
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أمددة ال يددل الثةلددث يتاددةول ت ددوي
لت ددوي

الماجمددةت ا ق يميددم بةاددتخدام الإلددو ع وا

هددذه الماجمددةت بةاددتخدام الإلددو والتمييددز بدديال الماجمددةت ا ق يميددم التددح ت ددو

ددةر الإلددةاواح
بةاددتخدام

الإلو واألح ف العاكريم وا قم الماجمةت ا ق يميم بةألمم المتحد يح م ةل ح ج الا م واألمال
الدولحع ومال ثم ت را فل فحدى حةالت التدخلع وهح حةلم كواويو.
خ ددص البةحددث فلد اتي ددم وهددح أال م د

األم دال الدددولح ااتبددر بعد

األحددداث الداخ يددم

تشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولح.
أمددة د اراددتاة يتاددع فلد معريددم االختيةيددةت التددح ي ددو
ماحة فل غيرهع ولي

الم د

ييحددة اد ته أو ددزءاص

يإل يح حةلدم اادتخدام الإلدو ع وخةيدم ييمدة يتع دا يدح الإللدةية ذات اليد م

بحإلوا ا ااةال.
 العزاوي اا )ع  )2009التددخل الددولح ا اادةاح يدح ميثدةا األمدم المتحدد والت بيدا
العم ددح د اراددم مإلةراددم()1ع ددةءت هددذه الد ارا دم يددح  )203ي د حم بواقددع خماددم ييددولع تاددةول
ال ي ددل األول اش ددأ حإل ددوا ا اا ددةالع وت وره ددة ا د د الما ددتوى ال دددولح ي ددح الم تمع ددةت الإلديم ددم
والمعةير ع أمة ال يل الثةاحع يإلد تحدث ييه اال تحديد مةهيم التدخل الدولح مال حيدث م حومده
وت وره التةريخح وال ةيم مال التدخل و بيعته الإلةاوايمع ويح ال يل الثةلثع تاةول التدخل الددولح
ا اا ددةاح ي ددح ج ددل الإل ددةاوال ال دددولح المعةي ددر ي ددح ميث ددةا األم ددم المتح ددد والماجم ددةت ا ق يمي ددمع
وتاةول يح ال يل الرابعع حةالت التددخل الددولح المشدروام وغيدر مشدروام لألغد ار

ا اادةايم

يددح وقددت الا د م ويددح وقددت الحددرب؛ وذلددق لحمةيددم األي دراد أو مددال أ ددل الديمإل ار يددمع وتاددةول يددح
ال يل الخةم

واألخير ت بيإلةت التدخل الدولح ا ااةاح بموايإلم م

األمال أو دوال موايإلته.

 -1العزاوي ،أنس أكرم .)6111( ،التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي .ط ،1السودان ،دار الجنان.
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ود اراددتاة تت ددرا فلد أشددكةل تدددخل م د

األمددال يددح قلددةية حإلددوا ا ااددةال والددذي يعتبدر

التدخل ا ااةاح أحد أشكةله.
 العد دزاوي لمد د )ع  )2009الإليم ددم الإلةاواي ددم لإلد د اررات م د د

األم ددال ي ددح م ددةل حمةي ددم

حإلوا ا ااةال()1ع وتإلع الدراام يح  )383ي حمع تتكوال مال أربعم ييولع تحددث يدح ال يدل
األول اال ال بيعم الإلةاوايم لحإلوا ا ااةال مال حيث مةهيم هذه الحإلواع وت ورهة التةريخح.
وتاةول يح ال يل الثةاحع الحمةيم الدوليم لحإلوا ا ااةال يدح ف دةر ماجمدم األمدم المتحدد
والوكةالت الدوليم المتخييمع وتحدث ييه اال مةهيم الحمةيم الدوليم وت ورهة وا ةرهدة الإلدةاواح
والايةاح ودور ماجمم األمم المتحد يح هذا ال ةاب وآليةت الإلةاوايم الدوليم لعمل ماجمم األمدم
المتحد .
وتادةول يدح ال يدل الثةلددثع حدود م د
وت ددرا ييدده فلد ق د اررات م د

األمددال الددولح يدح م ددةل حمةيدم حإلدوا ا ااددةالع

األمددال واد ته الوقةئيددمع واد ته الإلمعيددم يدح م ددةل ح ددج الا د م

واألمال الدولحع ثم ت را فل المقتمرات واالت ةقيةت وال ةال المابثإلم اال أ حز األمم المتحد يح
م ددةل حإل ددوا ا اا ددةالع مبيا دةص قد د اررات م د د

األمددال ال دددولح وا ارءات دده يددح م ددةل حمةي ددم حإل ددوا

ا ااةال.
وتاةول يح ال يل الرابع واألخيرع مدى يةا يدم قد اررات م د

األمدال الددولح ا د اليدعيد

العم ح يح م ةل حمةيم حإلوا ا ااةالع وت را ييه فلد حةلدم اادتإل ل ادوب أيريإليدةع وروديادية
ال اوبيم واةميبيةع ثم تحدث اال المحةكم ال اةئيم الادةبإلم ودورهدة يدح حمةيدم حإلدوا ا اادةال مدع
ا شةر فل محكمم اورمبرغع و وكيوع ويوغا ييةع ورواادا.

 -1العـــزاوي ،لمـــى عبـــدالباقي .)6111( ،القيمـــة القانونيـــة لقـــ اررات مجلـــس األمـــن فـــي مجـــال حمايـــة حقـــوق اإلنســـان .ط ،1بيـــروت،
منشورات الحلبي الحقوقية.
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وااركز يح درااتاة ا

دور م

األمال يح قلةية حإلدوا ا اادةالع ولدي

اد

ميدع

أ حز ماجمم األمم المتحد المتع إلم بحمةيم وتعزيز حإلوا ا ااةال.
 م ذوب  )2012م

األمال ودوره يح حمةيدم الاد م الددولح()1ع وتإلدع الد ارادم يدح

 )320ي حمع تتكوال مال بةبيالع وااإلام كل بةب فل يي يالع تحدث ييحة اال الا م الدولح ماذ
ميثددةا ايددبم األمددم فل د ميثددةا األمددم المتحددد ع ولمحددم تةريخيددم اددال التاجدديم الدددولحع وجددروف
الاشددأ وأاددبةب يشددل العيددبمع ثددم تحدددث اددال الا د م الدددولح يددح ميثددةا األمددم المتحددد ع وت ددرا
لحدةالت ااددتعمةل الإلددو التددح شدراحة الإلددةاوال الدددولحع ودور أ حددز األمدم المتحددد يددح حمةيددم الاد م
الدددولح وأر حيددم م د

األمددال الدددولح يددح دورهع وكددذلق دور محكمددم العدددل الدوليددم يددح حمةيددم

الاد مع وأيددرد ييد ص لدددور م د

األمددال يدح الح ددةج ا د الاد م واألمدال الدددولحع مبيادةص ييدده كي يددم

اتخددةذ الإلد اررات وحريتدده يددح تكييددف الولددعع وكددذلق هددذا الدددور ااددتاةداص ل يددل الاددةد ع وتشد يع
الدول ا

ااتمةد الواةئل الا ميم يح حل خ يةتحم ثم بيال دور الم

ااتاةداص ل يدل الادةبع

مال خ ل تدابير ا كراه كمة وي حة الكةتب.
أمة البدةب الثدةاحع يتحددث ييده ادال المحدةم الإللدةئيم لم د

األمدالع مدع ذكدر حدةلتيال ا د

ذلددقع محكمددم يوغاد يية وروااددداع ثددم ت ددرا ل وجي ددم الوقةئيددم ل م د ع مبيادةص ال درائم األقددل خ د اصر
ا

الا مع ثم تاةول االا ةزات واالاتحإلةقةت المخت مع كمدة ت درا يدح هدذا ال ةادب فلد العديدد

مددال األمث ددمع مثددل كمبوديددة والكويددت وكوريددمع بعدددهة تحدددث اددال بع د
الم د د

اليددعوبةت التددح وا حددت

وأاحد د د ارا ددته بةلح ددديث ا ددال ت ار ددع دور األم ددم المتح ددد وا ددز م د د

وتبعيته التةمم ل واليةت المتحد األمريكيمع والإلةء اجر ا

ماتإلبل الم

األم ددال ال دددولح

وأيةا في حه.

 -1مجذوب ،محمد .)6116( ،مجلس األمن ودورة في حماية السلم الدولي .ط ،1بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية.
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أمة درااتاةع تتاةول دور م
ا بةص ا

األمال يح قلةية حإلوا ا اادةالع وكيدف أال ااتحةكحدة يدقثر

الا م واألمال الدولح ويعرلحمة ل خ ر.



محددح الددديال  )2013دور م د

األمددال يددح تحإليددا الاد م واألمددال الدددولح()1ع تكواددت

الدراام مال بةبيالع حيث قام البةب األول فل ث ثم ييولع والبةب الثةاح فل اتم ييول بواقدع
 )300ي حمع تحدث ييحة اال كي يم اات ةد م د
ثددم تحدددث اددال محمددم م د

العيدبم

األمدال الددولح مدال أخ دةء م د

األمددال الدددولح يددح حددل الماةزاددةت اد ميةصع واددال يعةليددم أحكددةم ميثددةا

األمم المتحد ع ودوره يح ح ج الا م واألمال الدولح.
أمة يح البةب الثةاحع يإلد تاةول التحوالت يح ايةام م
حول ذلق التحولع وم عول م
الدائميالع وخ ص فل أال م
وااركز يح درااتاة ا

األمالع وموقف ادد مال الدول

األمال وامكةايةته المةديم والبشريم ومدى تأثيره ا

األالةء

األمال الدولح لم يثبت يةا يم يح تحإليا الا م واألمال الدولح.
ال وااب الإلةاوايم التح تحكم تددخ ت م د

األمدال وخةيدم يدح

قلددةية حإلددوا ا ااددةالع واالبتعددةد قدددر الماددت ة اددال ريددد أي دم اوامددل ايةادديم تددقثر يددح امددل
األمال الدولح.

م

منهجية الدراسة:

ااتمدددت د اراددتاة ا د المدداحا الويد ح التح ي ددح والددذي ادديمكااة مددال د اراددم ميثددةا األمددم

المتحددد وخةيددم ال يددل الاددةبع ماددهع وكددذلق ادديماحاة هددذا المدداحا الإلدددر ا د تح يددل ق د اررات
م

األمال الدولح والتح ا

أاةاحة تدخل يح قلةية حإلوا ا ااةال .

 -1محي الدين ،جمال علي .)6110( ،دور مجلس األمن في تحقيق السلم واألمن الدوليين .ط ،1عمان ،دار وائل للنشر.
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أدوات الدراسة:

تت خص أهم أدوات الدراام بمة ي ح
 ميثةا األمم المتحد . -ق اررات م

األمال الدولح يح الإللةية التح تدخل بحة الم

 -الوثةئا األخرى لألمم المتحد ذات الع قم بحذا المولو .

.

14

الفصل الثاني
وظائف وسلطات مجلس األمن في مجال حفظ السلم واألمن الدولي
يإلا ددم ه ددذا ال ي ددل فلد د مبحث دديالع ا دداتعرف ي ددح المبح ددث األول ما دده ا د د وج ددةئف واد د ةت
م

األمال الدولح المتع إلم بح ج الا م واألمال الدولح يح ي

الازااةت الدوليم بةل را الا ميمع

ويح حةالت تحديد الا م وا خ ل به ووقو العدواال.
أمددة المبحددث الثددةاحع ادداتعرف ييدده ا د األاددة

الإلددةاواح لاد ةت م د

األمددال الدددولح يددح

م ةل حمةيم حإلوا ا ااةال يح ايوص الميثةاع ويح العرف الدولح .

المبحث األول:
التعريف بوظائف وسلطات مجلس األمن المتعلقة بحفظ السلم واألمن الدولي
األمال الدولح ع ولكال تتمثل الوجي دم األاةاديم ل م د

حاب الميثةا تتعدد وجةئف م

يدح ح ددج الاد م واألمددال الددولحع ورغبددم مددال األمددم المتحدد يددح أال يكددوال العمددل الدذي تإلددوم بدده ادريعةص
ويعةالصع احد أالةء الحيئدم فلد م د

األمدال بةلتبعدةت الرئياديم يدح ح دج الاد م واألمدال الددولح()1ع

ومدال هاددة يكددوال الميثددةا قددد عدل مددال م د

األمددال الدددولح المادقول األول اددال ح ددج الاد م واألمددال

الدولح وقمع أامةل العدواال(.)2
وق ددد أت ددةث الميث ددةا لم د د

األم ددال أال ي دداح

بما ددقوليةته ي ددح ه ددذا الي ددددع م ددال خد د ل ا ددد

اختيةيةتع وقد قام الميثةا هذه الوجةئف والا ةت فل

 -1أنظر المادة ( )1/69من ميثاق األمم المتحدة.

 -6رفعت ،احمد محمد .)1411( ،األمم المتحدة دراسة قانونية تحليلية للجانب العضوي والوظيفي والتطبيقـي للمنظمـة العالميـة .الطبعـة
األولى ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.691
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المطلب األول :سلطة مجلس األمن الدولي في فض النزاعات الدولية بالطرق السلمية
اتعرف يح هذا الم ب ا
وا ةت م

األثر الإلةاواح لتيريةت م

األمال الدولحع ومال ثم وجةئف

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

األمال الدولح ل ماةزاةت الدوليم.
الفرع األول :األثر القانوني لتصرفات مجلس األمن الدولي
تعحد أالةء األمم المتحد بإلبول قد اررات م د
ار لم د
يددإال مددة ياددم قدر اص

األمدال وتا يدذهة ويدا هدذا الميثدةا()1ع وا يده

األمددال هددو التيددرف الم ددزم ألالددةء األمددم المتحددد ع أمددة الإلد اررات غيددر

الم زمم يإاه ي ا ا يحة ويف توييم(.)2
وهاة ياب ح ا شةر فل أال الميثةا أااد فل م
يح ال ي يال الاةد

األمال الددولح بمو دب الايدوص الدوارد

والادةبع ةئ دم مدال االختيةيدةت متع إلدم بح دج الاد م واألمدال الددولحع وأتدةث

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

مال الميثةاع أمة يح حةلم اتخةذ تدابير ا كراه المايوص ا يحة يح المواد  21و )22مال

ال يددل الاددةبعع يددإال التي دريةت التددح يتخددذهة م د

األمددال يددح هددذا اليدددد تتمتددع بددةلإلو الم زمددم

وتيبح ق اررات) (.)3
وبددذلق يمكددال ل م د

فيدددار اددوايال مددال األامددةل الإلةاوايددم التويدديةت والإل د ار ارت الم زمددمع

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

 -1أنظر المادة ( 61و 91و 94و )1/6من ميثاق األمم المتحدة.

 -6الغنيمــي ،محمــد طلعــت .)6111( ،األحكــام العامــة فــي قــانون األمــم (دراســة فــي كــل مــن الفكــر المعاصــر والفكــر اإلســلمي) التنظــيم
الدولي .د.ط ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.007

 -0الدقاق ،محمد سعيد .) 1471( ،المنتظمات الدولية العالمية واإلقليمية .د.ط ،القاهرة ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،ص.601
 -9أبو الوفا ،أحمد .) 1447( ،منظمة األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة واإلقليمية "مع دراسة خاصة للمنظمة العالمية للتجارة".
د.ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.70
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وال تعد كل التوييةت غير م زممع بحيدث يمكدال أال اادتبعد ةئ دم التويديةت التدح لدي

لحدة

أثةر قةاوايم م زممعومال
اوى اامحة يإل ع وهح الإل اررات التح ي ا ا يحة اام توييم مع أاحة تاتا اص
األمال ويإلةص ل يل الاةبع مال الميثدةا المدواد  38و )20ع

أمث تحةع التوييةت اليةدر اال م

والتعبي درات ا راديددم اليددةدر اددال حددةز م دة ل ماجمددمع ولددي
التوييم ا
م د

مددال الماجمددم ككددل وي ددا ا يحددة ااددم

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

األمددال تويدديم بإلبددول الددو أو ييد ه ال ياددتا اادده أثددةر قةاوايددمع كددذلق فذا قةمددت ال معيددم

العةمدم بإيدددار قدرار بإلبددول الددو أو ييد ه دوال تويدديم اددةبإلم مددال م د
ا

األمددالع يإادده ال يترتددب

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

كل ماحمة مع األخر(.)1
وحت د تكددوال ق د اررات م د

األمددال الدددولح مشددروام ال بددد مددال ت دواير الشددرو المولددوايمع

حي ددث ي ددب أال ت ددأتح مت إل ددم واي ددوص ميث ددةا األم ددم المتح ددد ع وداخ ددم ي ددح ف ددةر االختيةي ددةت
األمدال يدراحمص أو لدماةصع وراميدم فلد تحإليدا األهدداف التدح يادع فليحدة الم د

المماوحم لم

والتإليددد بةالختيةيددةت الخةيددم بددةلم
االلتدزام بةلإلواادد ا
لرقةبم الم

ع وكددذلق ال بددد مددال تدواير الشددرو الشددك يمع بحيددث ي ددب

رائيدم الخةيدم بممةرادم الم د

الختيةيدهع وأال تخلدع ام يدم تا يدذ الإلدرار

(.)2

وك ددذلق ال يعا ددح أال التوي دديةت غي ددر م زم ددم بش ددكل م دداع واام ددة تُو ددد م ددة يمك ددال تا ددميته
بةلشددرايم الدوليددم) ا د معاد أال االقتلددةء الددذي تت بدده التويدديم مددال المخة ددب بحددة يعددد بمثةبددم
 -1الدقاق ،محمد سعيد .)1470( ،النظرية العامة لق اررات المنتظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي .د.ط،
اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.117-190

 -6يقصد بمشروعية ق اررات المجلس :بيان األساس القانوني الذي تنطلق منه هذه الق ار ارت.
 أبو العل ،أحمد عبداهلل .) 6111( ،تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين .د.ط ،القاهرة ،دار الكتب القانونية،ص.19-96
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تعبيدر اددال رأي الإلددةاوال الددولح بيدددد الماددألم التدح يدددرت بشددأاحة التويديمع وبددذلق يددإال التويدديم
تُو د قريام قةاوايم ا

شرايم الا وق الذي يت ا مع ملمواحةع ولعل ااد ذلق العبةر الدوارد يدح

ال إلر الثةايم مال المةد الثةايم مال ميثةا األمم المتحد ع حيث ا د أالدةء الماجمدم أال يإلومدوا يدح
ُحاال ايم بةاللتزامةت التح أخذوهة ا

أا احم بحذا الميثدةا()1ع وذهدب ةادب مدال ال إلده فلد ت ادير

هددذه العبددةر  -يددح شددأال التويدديةت – ا د أاددة

أاحددة تعاددح أال الدددول ال تاددت يع أال تلددرب

ي حةص امة ةء يح التوييمع بل فال ا يحة فمة تا يذهةع وامة أال تإلدم تبري اصر المتاةاحة ادال تا يدذهةع
ولكاحة يح ميع األحوال ال تات يع أال تذهب فل اك

مة اقتلته التوييم(.)2

ولعل يتوى محكمم العدل الدوليم اليةدر يح  )21حزيراال/يوايو  )1881يح شأال الاتدةئا
الإلةاوايم المترتبم ا

قرار م

األمال رقم  )1881/283يح شأال اةميبية تقكد مة تدم رحده فذ

ددةء ييحددة "أال ا ددةا ت بيددا المددةد  )23لددي

قةي د اصر ا د الإل د اررات الم زمددم اليددةدر بددةلت بيا

ل يددل الاددةبع دوال غيرهددةع ولكادده يمتددد ليشددمل كةيددم مددة يحددا ل م د

فيددداره مددال ق د اررات م زمددم

بةلت بيا ل ميثةا"(.)3
وخ يددم الإلددولع فال اد ةت ووجددةئف م د
أاعكد

األمددال الدددولح المايددوص ا يحددة يددح الميثددةا

أثدره ا د الواددةئل الإلةاوايددم التددح أتيحددت ل م د

أال يمةراددحة ي ددح ال يددل الاددةد

تتمثددل

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

 -1أنظر المادة ( )6/6من ميثاق األمم المتحدة.

 -6الدقاق ،محمد سعيد ،النظرية العامة لق اررات المنتظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص.111
 -0عبدالحميد ،محمد سامي.) 6111( ،قانون المنظمات الدولية (الجزء األول) األمم المتحدة .الطبعة التاسعة ،اإلسكندرية ،منشأة
المعارف ،ص.110-116
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ا

ادةتا الددول المتاةزادمع أمدة بةلاادبم لت دق المايدوص ا يحدة يدح ال يدل الادةبع تتمثدل كإلةادد

اةمم بإل اررات م زمم ل مخة بيال بأحكةمحةع ويمكال أال اي حة بأاحة ف راءات اإلةبيم(.)1
الفرع الثاني :وظائف مجلس األمن وسلطاته في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية
وتتلمال االختيةيةت التح يمةراحة م

األمال الددولح ااددمة يتع دا األمدر باد از دولدح

ُيخشد معدده تعكيددر يد و الع قددةت الوديددم بدديال الدددولع أو كددةال مددال شددأاه أال يعددر

الاد م واألمددال

الدددولح فل د الخ ددرع حياحددة ا يدده أال يإلددوم بحددل هددذه الماةزاددةت ح د ص ا د ميةصع اددال ريددا الا د ةت
المماوحم له بإلةص ل يل الاةد

مال الميثةا(.)2

حيث ايت المةد  )1/33مال الميثةا ا

ذكر بع

الواةئل التدح يمكدال لم د

األمدال

أال ت أ لحة الدول المتاةزام لحل ماةزاةتحة ا ميةص وهح الم ةولمع والتحإلياع والواة مع والتوييداع
والتحكديم والتادويم الإللدةئيمع أو ال دوء فلد الماجمدةت ا ق يميدم) وهدذه الوادةئل دةءت ا د ادبيل
التمثيل ولي

الحيرع بدليل و ود العبةر األخير مال ال إلر األول مال المةد " )33أو غيرهة مدال

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

المةد أال م

األمال

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

 -1الدقاق ،محمد سعيد وحسين ،مصطفى سلمة.)1444(،المنظمات الدولية المعاصرة .د.ط ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف،ص.190
 كما أيد هذا الرأي األستاذ الدكتور محمد سامي عبد الحميد ،إذ يرى أنه من المسلم فيه أن التوصيات الصادرة عن مجلس األمن التلزم المخاطبين فيها على عكس الق اررات ،المرجع نفسه ،ص.110

 -6أبو الهيف ،علي صادق.)1400( ،القانون الدولي العام .الطبعة الثامنة ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.011

 -0الدقاق ،محمد سعيد.)1410( ،األمم المتحدة والمنتظمات المتخصصة واإلقليمية .الطبعة الثانية ،القاهرة ،الدار الجامعية ،ص.191
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ومال ا ةت م د
الم

األمدال يدح هدذا الشدأال مدة ايدت ا يده المدةد " )1/33فذا ادر

ا از ي ه يح أي مرح ه مال مراحل الا از اال يويح بمة يدراه م ئمدةص مدال ا

اد

دراءات و درا

التاويم دوال أال يويح بحل مولواح ل ا از "(.)1
ولكال ا

م

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

الا از الإلةئم بياحمع مع مرااة أال الماةزاةت الإلةاوايم ي دب ا د أ دراف الاد از أال يعرلدوهة ا د
محكمم العدل الدوليم ويإلةص حكةم الاجةم األاةاح لحذه المحكممع المةد  2/33و.)2()3
وي حج أال المةد  )33تخت ف اال المةد )33ع فذ ا د يح اص المةد األخيدر أال م د
األمددال يددداو الدددول فل د ال ددوء ل وا دةئل الا د ميم لحددل ماةزاددةتحمع بيامددة يددح المددةد  )33ا دد أال
م د

األمددال يحدددد الواددي م الم ئمددم التددح يددرى أاحددة ك ي ددم بحددل الاد از ع وامومدةص يإادده وويإلدةص لحددةتيال

المةدتيال ي أ دائمةص فل التوييةت التح ال ت زم كإلةاد اةمم مال تو ده فليدهع وتجدل دائمدةص يدح ف دةر
الواةئل الا ميمع "ومال الت بيإلةت ا

ذلق قرار م

األمال اليةدر يح التةاع مال ايادةال/ابريل

 )1828يح يدد الا از الخةص بحةدث مليا كوريو والذي أوي ييه كل مال حكدومتح اا تد ار
وألبةايددة بإحةلددم الا د از يددو اصر فل د محكمددم العدددل الدوليددم ويإل دةص حكددةم اجةمحددة األاةاددحع حيددث أخددذت
الحكومتةال يةحبتة الشأال بحذه التوييم(.)3
الفرع الثالث :كيفية نظر مجلس األمن الدولي للمنازعات الدولية
يخددتص م د
الاةد

األمددال بتاددويم الا ازاددةت والمواقددف الدوليددم بددةل را الاد ميم بمإلتلد ال يددل

مال الميثدةاع والاجدر ييحدةع والتدح مدال شدأال اادتمرارهة تعدري

الاد م واألمدال الددولح ل خ در

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

 -6أبو العل ،أحمد عبداهلل ،تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين ،مرجع سابق ،ص. 61
 -0هاشم ،زكي.)1411( ،األمم المتحدة .الطبعة األولى ،القاهرة ،المطبعة العالمية ،ص.169-160
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أو اشوء احتكةق دولح ااحةع وال يتدخل يح الماةزاةت والمواقف التح ال تتوير ييحة هذه الشرو فال
فذا ات ا أ راف الا از ا
وهاةق اد

ريعحة فليه(.)1

را ياجر م

األمال ييحة الازااةت والمواقف الدوليم وهح

أوالً :المبادرة من مجلس األمن ذاته:
لم د

األمدال أال ي حدص أي اد از أو أي موقدف يدقدي فلد احتكددةق دولدح أو قدد يثيدر ا ازادةص
ح ددج الا د م واألمددال

لكددح يإلددرر مددة فذا كددةال ااددتمرار هددذا الا د از أو الموقددف مددال شددأاه أال يعددر
الدولح ل خ ر(.)2
ثانياً :طلب تدخل مجلس األمن:

ويكددوال ذلددق مددال خد ل ال معيددم العةمددم حاددب اددص المددةد  )3/11مددال الميثددةاع أو األمدديال
العةم لألمم المتحد المةد  )88مدال الميثدةاع أو مدال خد ل الددول األالدةء المدةد  )1/33مدال
الميثةاع أو مال خ ل الدول غير األالةء يح األمم المتحدد المدةد  )2/33مدال الميثدةا بشدر
أال تإلبل يح خيوص هذا الا از التزامةت الحل الا مح المايوص ا يحة يح الميثةا مإلدمةص (.)3
ثالثاً :وجوب عرض النزاع على مجلس األمن الدولي:
أو ددب ميثددةا األمددم المتحددد ا د أ دراف الا د از أال يعرل دوا هددذا الا د از ا د م د
الدولح ااد يش حم يح ح ه حاب اص المةد )38ع واادئذ يإال الم
لحل الا از المعرو

فذا رأى أال مال شأاه تعري

يويح بمة يراه م ئمدةص

الا م واألمال الدولح ل خ ر(.)4

 -1أبو العل ،أحمد عبداهلل ،تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين ،مرجع سابق ،ص.69-60
 -6أنظر المادة ( )09من ميثاق األمم المتحدة.

 -0حسين ،مصطفى سلمة .)1414( ،المنظمات الدولية .الطبعة الثانية ،لبنان ،الدار الجامعية ،ص. 111
 -9الدقاق ،محمد سعيد ،األمم المتحدة والمنتظمات المتخصصة واإلقليمية ،مرجع سابق ،ص. 190

األمددال
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وي حددج أال ل م د

فذا

ددب ميددع المتاددةزايال ذلددق أال يإلدددم فلدديحم تويدديةته بإليددد حددل

الا از ح ص ا ميةصع وذلق دوال فخ ل بإحكةم المواد مال  )33فل

.)1()38

وممددة ي دددر ذكدره يددح هددذا المإلددةمع أال ميثددةا ماجمددم األمددم المتحددد لددم ي ددرا بدديال الموقددف
والا از ع يةلمدةد  )32مدال الميثدةا تداص ل م د

أال ي حدص أي اد از أو موقدف قدد يدقدي فلد

احتكةق دولحع والمةد  )3/28مال الميثةا تاص ا

و وب امتاة العلو يح م

الدولح اال التيويت فذا كةال ريةص يح الا از المعرو

.

األمدال

فال ميثددةا األمددم المتحددد لددم يتلددمال معيددة اصر محدددداص يميددز مددة بدديال الولددعيالع مددع أال هددذه
الماألم أثدةرت ددال مدرات اديدد يدح م د

األمدال فال أاده لدم يحدةول كشدف ال مدو

يدح هدذا

اليدد(.)2
فال أال ال معيم الي ير ()3ع قدمت تإلري اصر يدح هدذا الشدأال فلد ال معيدم العةمدم حدددت ييده
الحةالت التح يتواير ييحة ويف الا از ا
 -1حةلم ات ةا األ راف المعايم ا

الاحو التةلح
تواير ويف الا از .

 -2حةل ددم ادا ددةء دول ددم ب ددأال دول ددم أو دوالص أخ ددرى ق ددد ارتكب ددت م ددال األام ددةل م ددة يع ددد ااتحةك ددة
اللتزامةتح دة الدوليددمع أو ارتكبددت ام د ص يحدددد الا د م أو األمددال الدددولحع وااكددةر الدولددم أو
الدول المدا ا يحة هذه الوقةئع.

 -1أنظر المادة ( )01من ميثاق األمم المتحدة.
 -6مجذوب ،محمد ،مجلس األمن ودوره في حماية السلم الدولي ،مرجع سابق ،ص.70

 -0أنشئت الجمعية الصغيرة في ( )10تشـرين أول/اكتـوبر ( )1497بموجـب المـادة ( )66مـن ميثـاق األمـم المتحـدة بنـاء علـى اقتـ ار
من الواليات المتحدة األمريكية لتكون إلى جانـب مجلـس األمـن وتسـتمر فـي العمـل طـوال العـام وبـذلك تسـتطيع مناقشـة مـا قـد يعـرض
من المسائل فيما بين دورات انعقاد الجمعية العامة.
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 -3حةلددم اداددةء دولددم بددأال دولددم أخددرى أخ ددت بحإلددوا دولددم ثةلثددمع واقدرار األخيددر لمددة اداتدده
األول (.)1
وأثيددرت الماددألم أول مددر بماةاددبم

ددب لباددةال واددورية يددح شددبة /يبراير )1823ع ف د ء

الإل دوات البري ةايددم وال راادديم اددال أ ارلدديحةع حيددث ذهددب مادددوب هولادددا فل د أادده يك ددح أال تإلددرر
الدولددم الشددةكيم أال شددكواهة ا د از حت د يتعدديال ا د الم د

أال يعتبرهددة كددذلقع فال أال مادددوب

دةدر يددح
االتحددةد الاددوييتح رأى أال ال يددل ييمددة فذا كةاددت الماددةلم ا ازا دةص أم موق دةص يعددد ق د ار اصر يد اص
ماددألم مولددوايمع ولددم يبددت الم د
تكال الميةلح يح خ ر ا

يددح األمددرع واامددة ددرى العددرف يددح بعد

أال يمتاع العلو بمح

لدهع وهذا مة يع ته بري ةاية ويرااة ااد ار

األحيددةال فذا لددم

فرادته ادال التيدويت يدح شدكوى مإلدمدم

شكوى لباةال واورية(.)2

وبإحدددى الح ددةالت اقتددرث الما دددوب األمريكددح أال يمتا ددع كددل م ددال كددةال ريد دةص يددح اد د از أو
موقف معرو

اد م د

األمدال ادال التيدويت ت بيإلدةص لمبددأ اددم دواز ال مدع بديال ويدف

الخيددم والحكددمع لكددال االقت دراث لددم يحددج بةلموايإلددمع كددوال ت بيإلدده قددد يا د ر يددح حةلددم زيددةد ادددد
األ راف يح األمر المعرو

ا

ادد معيال اال ا ز الم

اال فيدار الإلدرار يدح حددود

األغ بيم الم وبم(.)3
ويرى بع

ال إلحةء أال الحكم الوارد يح المةد  )3/28مال الميثةا " ةابه التوييا وذلدق

لا ددببيالع األول أا دده ال يو ددد مب ددرر لإلي ددر و ددوب امتا ددة الدول ددم ا ددال التي ددويت ا د د الإلد درار
اليةدر بشأال ا از تعد ريةص ييه ا

األحوال الوارد يح ال يل الادةد

مدال الميثدةا المتع دا

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

 -6غان م ،محمد حافظ ،األمم المتحدة دراسة لميثاقها ولتطورها وللمنظمات والهيئات المرتبطة بها ،مرجع سابق ص.179-170
 -0مجــذوب ،محمــد.)6116( ،التنظــيم الــدولي "النظريــة والمنظمــات العالميــة واإلقليميــة والمتخصصــة .ط ،7بيــروت منشــورات الحلبــي
الحقوقية ،ص.609 -600
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بحل المشك ت الدوليم ح ص ا ميةصع خةيم فذا كةال الحكمم مال الاص المذكور هو أال الشخص
ال ياب ح أال يكوال خيمةص وحكمةص يح ذات الوقتع وا يه أيبح مال األول أال يمتد ت بيدا هدذا
الحكم ا

الحةالت التح ييدر ييحة الم

ق اررات بإلةص ل يل الاةبع" (.)1

أم ددة الا ددبب الث ددةاحع يإا دده يتع ددا بي ددعوبم الوق ددوف متد د تك ددوال الدول ددم ريد دةص ي ددح الاد د از
المعرو

ا

الم

دةلاز يدح رأيحدة
ع ولإلد حةولت محكمدم العددل الدوليدم تعريدف المإليدود ب ا

االاتشةري اليةدر اةم  )1832بشأال مشك م اوب أيريإليدةع وهدو "كدل اخدت ف ا د مادألم
تتع ا بةلإلةاوال أو الواقعع أو أي تعةر

أو تيةدم يح و حةت الاجر الإلةاوايم أو يح الميةلح

المتع إلددم بشددخص أو أكثددر"ع ي ددو أخ دذ بحددذا التعريددف لكددةال مددال الوا ددب أال يمتاددع كةيددم أالددةء
م

األمال أو ا

األقل زء كبير ماحم اال التيويت(.)2

ويعددرف الموقددف بأادده "مشددك م ايةادديم معإلددد تتلددةرب ييحددة ميددةلح أكثددر مددال دولددم"()3ع
يد دةلا از يمث ددل مرح ددم متإلدم ددم أو خ ي ددر ا د د الموق ددف ال ددذي يمث ددل حةل ددم اةم ددم تا ددوي ا د د
مشددك ت ايةادديم تتع ددا بميددةلح اددد دول بددةلم تمع الدددولح ككددل أكثددر مددال اتيددةلحة بددأ راف
معيام بةلدذاتع يدح حديال ي ادد الاد از مرح دم تخت دف ييحدة اآلراءع وتتبدةيال بشدأاحة ميدةلح الددول
المتاةزام(.)4

 -1الدقاق ،محمد سعيد ،األمم المتحدة والمنتظمات المتخصصة واإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.101

 -6الدقاق ،محمد سعيد .)1411( ،التنظيم الدولي .د.ط ،القاهرة ،دار المطبوعات الجامعية ،ص.646
 -0الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.000

 -9العزاوي ،لمى عبد الباقي ،القيمة القانونية لق اررات مجلس األمن في مجال حماية حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.110
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وأيدةص تكدال الحةلدم المعرولددم ا د م د
األمال الدولح لم ي را يح ا

راءات المتبعم يح التعةمل مع ك تة الحةلتيالع ولم ي درد لكدل ماحمدة

ف راءات مخت م اال األخرى بل رتب ا
بعد أال تعرياة ا

اء كةادت ا ازادةص أو موق دةصع يدإال م د
األمددال ادو ص

ا

راءات(.)1

األثر الإلةاواح لتيريةت م

األمالع ووجةئف وا ةت م د

يح تاويم الماةزاةت الدوليم بةل را الا ميمع وكي يم اجر م
اشر يح بيةال ا م م

األمدال

األمال الدولح ل ماةزادةت الدوليدمع

األمال الدولح يح حةالت تحديد الا م وا خ ل به ووقو العدواال.

المطلب الثاني :سلطات مجلس األمن الدولي في حاالت تهديد السلم واإلخلل به ووقوع العدوان
يإلرر م

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

ال دددولحع أو خ ددرا ل اد د م أو الع دددواال ع بمو ددب الاد د ةت المماوح ددم ل دده بإلد دةص ل ي ددل الا ددةبع م ددال
الميثةا(.)2
حيددث يبةشددر م د
ولتحإليا ذلق ُماح م

دكل خددةصع
األمددال الدددولح ا د ةته ااددد تحديددد الا د م واألمددال الدددولح بشد ص
األمال الدولح ا ةت وااعم ت عل ماه شريكةص اش ةص يدح الشدقوال الدوليدمع

يحددو قددةدر ا د التحإليددا يددح أي ا د از أو موقددف قددد يددقدي فل د احتكددةق دولددحع ويحددا لدده أال يإلددرر
اإلوبددةت اقتيددةديم أو التدددخل العاددكريع وا د هددذا يُددو

يددر

ا ةته كواي م لمادع اليد ار وكوادي م
يإال م

م د

األمددال الدددولح الاددتخدام

بدةر أي دولدم ا د التإلييدد بحكدم أو قدرار بعياده()3ع وا يده

األمال الددولح يتمتدع بيد حيةت اتخدةذ ف دراءات المادع تددابير مققتدم)ع وا دراءات الإلمدع

 -1الدقاق ،محمد سعيد ،التنظيم الدولي ،مرجع سابق ،ص. 671

 -6شباط ،فؤاد ،)1406( ،الحقوق الدولية العامة ،د.ط ،دمشق ،مطبعة جامعة دمشق ،ص.097
 -0إم هانيماكي ،يوسي .)6110( ،األمم المتحدة مقدمة قصيرة جداً .ط( ،1ترجمة مح مد فتحي خضر) ،القاهرة ،كلمات عربية
(الكتاب األصلي نشر عام  ،) 6111ص.01
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التدح تت دب ااددتخدام الإلدو العادكريمع واألخددرى التدح ال تت دب ذلددقع واداأتح ا د بيددةال كدل ماحددة
كةآلتح
الفرع األول :التدابير المؤقتة
حدد ال يل الادةبع مدال الميثدةا التددابير التدح يادت يع م د

األمدال اتخةذهدة لموا حدم تحديدد

الا د م واألمددال الدددولحع وا خ د ل بددهع ووقددو العدددواالع وي حددج أال اتخددةذ هددذه التدددابير مشددرو بددأال
يإلرر الم د

أوالص تحإلدا حةلدم التحديدد أو ا خد ل بةلاد م واألمدال الددولح أو و دود امدل مدال أامدةل

العدواال(.)1
ويإليد بةلتدابير المققتم أي ف راء لي
ولي

مال شأاه أال يحام الخ ف بديال األ دراف المتاةزادمع

مال شأاه أال يخل بحإلوا المتاةزايال أو يقثر ا

م ةلبحم(.)2

وماذ يدور ميثةا األمم المتحد وحت العةم  )1882لم تإلدم األمم المتحد تعري ةص ل عدواال
المايددوص ا يدده يددح المددةد  )38مددال الميثددةاع رغددم و ددود محددةوالت اددةبإلم لددذلق ماحددة مددة ددةء
بمإلددررات لادددال المتخددذ يددح تموز/يوليددو  )1833والتددح اريددت العدددواال يددح الحددةالت التةليددم اددبا
فاد د ال الح ددربع ا تي ددةث أ ارل ددح دول ددم أخ ددرىع االات ددداء ا د د أ ارل ددح الدول ددم واد د احة و ةئراتح ددةع
الحي ددةر البحد دريع ما ددةاد العي ددةبةت الماد د حم الت ددح ت ددزو أ ارل ددح دول ددم أخ ددرىع أو حمةيتح ددة أو
االمتاة اال اتخةذ التدابير ال زمم لماع ماةادتحة)(.)3
ث ددم ق دددمت ال معي ددم العةم ددم لألم ددم المتح ددد ي ددح ا ددةم  )1882التعري ددف الت ددةلح ل ع دددواال "ه ددو
األرل ددح ا ق يمي ددمع أو االا ددتإل ل
ا
اا ددتخدام الإل ددو الماد د حم م ددال ةا ددب دول ددمع ل ددد ا دديةد ووح ددد
الايةاح لدول أخدرىع أو بأيدم ريإلدم ال تتمةشد مدع ميثدةا األمدم المتحدد ع كمدة هدو محددد يدح هدذا
 -1آل عيون ،عبداهلل محمد ،) 1411( ،نظام األمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديث ،الطبعة األولى ،عمان ،دار بشر ،ص. 41
 -6الدقاق ،محمد سعيد.)1477( ،األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية .د.ط ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.161
 -0فوق العادة ،سموحي.)1401( ،القانون الدولي العام  .د.ط ،دمشق ،د.ن ،ص.077-070
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األمددال أال يإلددوم بتكييددف

التعريددف"ع فال أال هددذا التعريددف يدددر بيددور تويدديمع وياددت يع م د
الحةلم المعرولم ا يه ويإلةص ل جروف مولو البحث(.)1
ومدال ت بيإلددةت م د

األمدال ل مددةد  )38قد ارره اليدةدر يددح ال اربددع مدال تشدريال الثددةاح/اويمبر

 )1888الذي ااتبر أال شراء أيريإلية ال اوبيم ل ا ث يشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولح(.)2
وق ارره رقم  )1880/330اليةدر يح الثةاح مال آب/أغا
ل كويتع مال خ ل ايه "فال م
مال آب/أغا

 )1880بعدد احدت ل العدراا

األمال فذ يثير زاه غدزو الإلدوات العادكريم ل كويدت يدح الثدةاح

)1880ع واذ يإلرر أاه يو د خرا ل ا م واألمال الدولح"(.)3

وتتمحور ق اررات م

األمال التح اتخذت لدمال المدةد  )38مدال ميثدةا األمدم المتحدد يدح

ث ثم م دةالتع األول يشدير م د

األمدال بشدكل يدريح فلد المدةد  )38مدال الميثدةاع مثدل الإلدرار

رقددم  )232اليددةدر يددح الاددةد

مددال كددةاوال األول  )1833بشددأال روديادديةع حيددث أشددةر م د

األمددال الدددولح فل د أادده اا

قددة مددال المددةد  )38مددال ميثددةا ماجمددم األمددم المتحددد ع يإادده يعتبددر أال

الولدع الحدةلح يدح روديادية ال اوبيدم يشدكل تحديددداص ل اد م العدةلمحع والم دةل الثدةاح يإلدوم بتويدديف
ولددع حاددب ابددةرات المددةد  )38مددال ميثددةا األمددم المتحددد دوال أال يشددير بشددكل يدريح فلد ت ددق
المةد ع مثةل ذلق اادمة أشةر م

األمال الدولح يح ق ارره رقم  )219اليةدر يح ادةم )1888

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

األمال بتباح ق اررات يجحر ملدمواحة أاحدة تشدكل قد اررات م زمدمع لكاحدة ال تتلدمال أيدم فشدةر

دةء ا د ملددموال ت ددق
فل د المددةد  )38مددال ميثددةا األمددم المتحددد ع وال تإلددوم بتويدديف األولددة باد ص
 -1حسين ،مصطفى سلمة ،المنظمات الدولية ،مرجع سابق ،ص.111

 -6الجندي ،غسان .)6111( ،عمليات حفظ السلم الدولية .الطبعة األولى ،عمان ،دار وائل ،ص.4
0-(On- Line) , available:

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/36/IMG/NR057436.pdf?OpenElement.
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المددةد ع ويادددر هددذا المثددل يددح الحددةالت التددح تددأمر ييحددة قد اررات م د

األمددال بإيإلددةف يددوري وكةمددل

ا الادةرع أو فيإلدةف اد از ماد ح وادحب قدوات أ ابيدمع ومثدةل ذلدق الإلدرار رقدم  )320اليدةدر
اال م

األمال يح  )23تشريال أول/اكتوبر  )1883بعد حرب تشريالع وداة م

هذا الإلرار فل وقف يوري وكةمل
ومال ت بيإلةت اتخةذ م

األمال يح

ا الاةر(.)1
األمال ل تدابير المققتدم المبيادم يدح المدةد  )20مدال الميثدةا قد ارره

اليددةدر يددح  )28أيةر/مددةيو  )1829بخيددوص قلدديم ي ا د يالع فذ داددة الحكومددةت والا د ةت
المختيم فل وقدف أامدةل الإلتدةلع والد التعحدد بعددم فدخدةل المإلدةت يال لمادة ا معيادمع وبعددم ت ايدد
الر ددةل ل خدم ددم العا ددكريمع والد د االمتا ددة ا ددال اا ددتيراد وتي دددير المع دددات الحربي ددمع وك ددذلق قد د ارره
الي د ددةدر ي د ددح  )12آذار/م د ددةر
والبةكاتةالع حيث داة م

 )1830بخي د ددوص الاد د د از الخ د ددةص ي د ددح كش د ددمير ب د دديال الحا د ددد

األمال الدولتيال فل اتخةذ التدابير العة دم لادز اد ث الواليدم المتادةز

ا يحة ل تمحيد الات تةء حر يتإلرر به مييرهة(.)2
الفرع الثاني :تدابير اإلكراه التي التستلزم استخدام القوة
وهددح ت ددق التدددابير المبياددم يددح المددةد  )21مددال الميثددةاع وهددذا الدداص يتلددمال تدددابير ذات
بيعم اإلةبيمع واال لم ييل ذلدق العإلدةب فلد اادتخدام الإلدو ع كمدة أال التددابير المدذكور لدم تدرد ا د
ابيل الحير وذلق أال الاص ااتخدم ابةر "وي وز أال يكوال مال بياحة"(.)3

 -1الجندي ،غسان ،عمليات حفظ السلم الدولية ،مرجع سابق ،ص.11-11
 -6هاشم ،زكي ،األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص.161

 -0الدقاق ،محمد سعيد ،األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.166

28

حي ددث ي ددب الم د د

فلد د أال ددةء األم ددم المتح ددد ت بيإلح ددةع كوق ددف اليد د ت االقتي ددةديم

والمواي ت الحديديدم والبحريدم وال ويدم والبريديدم وال اد كيمع وغيرهدة مدال وادةئل الموايد تع وق دةص
زئيةص أو ك يةصع وق ع الع قةت الدب ومةايم كذلق(.)1
وي ح ددج أال ه ددذه الم ددةد ق ددد مع ددت ا د د ا ددبيل المث ددةل ال الحي ددرع ب دديال ا ددوايال م ددال أاد دوا
التدددابير غي ددر العاددكريمع هم ددة المإلة ع ددم الايةادديم والمإلة ع ددم االقتي ددةديمع ومددال الممك ددال أيلد دةص أال
يليف فليحمة الم

تدابير تدخل يح بةب المإلة عم الثإلةييم فذا و د دوى مال ذلق(.)2

كم ددة اا ددتخدم ال دداص اب ددةر "لم د د

األم ددال أال يإل ددرر "....وه ددح تخت ددف ا ددال الي ددي م الت ددح

ااددتخدمت يددح ايددوص أخددرىع حيددث ددةء ييحددة أال لم د
باةء ا
العبةرتيال يكمال يح أال التدابير التح تتخذ ص

األمددال الدددولح أال يويددحع وال ددةرا بدديال

اص المةد  )21مال الميثةا التح احدال بيددد

د اراددتحة تيدددر بمو ددب قد ارراتع وهددح بةلتددةلح م زمددم لمددال تو حددت فليددهع ا د اكد

التويدديم التددح

تخ و ويإلةص لمة يذهب فليه غةلب ال إله مال الإلو الم زمم(.)3
ويددح حددةل حيددول ااتددداء ي ددةئح غيددر مشددرو ع يددإال الم د
ااكريم وغير اادكريم يدح ا د

قددد ي ددأ فل د اتخددةذ تدددابير

الوقدت()4ع ومدال أمث دم ذلدق حةلدم العدراا أبدةال غدزوه ل كويدتع حيدث

اتخذ لده تدابير ااكريمع وغير ااكريم بشأال ذات الموقف.

 -1أبو الهيف ،علي صادق ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص. 011
 -6عبدالحميد ،محمد سامي ،قانون المنظمات الدولية (الجزء األول) األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص.161
 -0الدقاق ،محمد سعيد ،األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.166

 -9حداد ،ريمون.)6111( ،العلقات الدولية نظرية العلقات الدولية أشخاص العلقات الدولية نظام أم فوضى في ظل العولمة.
الطبعة األولى ،بيروت ،دار الحقيقة ،ص.900
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الفرع الثالث :تدابير اإلكراه التي تستلزم استخدام القوة
قدد ي ددد م د

األمددال الدددولح ا اده أمددةم حةلدم يتحددتم ييحدة اادتخدام الإلددو ؛ لوقدف تحديددد األمددال

والا م الدولح أو لإلمع العدواال الواقع مال دولم أو أكثدر ا د دولدم أخدرى أو أكثدرع اادئدذ أتةحدت لده
ايددوص الميثددةا ال دوارد يددح ال يددل الاددةبع المددةدتيال  22و  )23ا د م ااددتخدام الإلددو ؛ لموا حددم
تحديد الا م واألمال الدولح ووقو العدواال(.)1
وي حج أال تدابير ا كراه التح يإلرهة م

ةء ا
األمال با ص

المةد  )22مال الميثةا تخت ف

دةء ا د المدةد  )21مدال الميثدةا ع ي دح الحةلدم األخيدر يإلدوم م د
اال ت ق التدح يتخدذهة با ص

األمدال

بدداو الدددول فلد تا يددذ مدة قددرره مدال ف دراءات كإل دع الع قددةت الت ةريدم أو الدب ومةادديم واادئدذ يددإال
التيرف التح تتخذه الدول تا يذاص لذلق يااب لحةع بيامة يح حةلم اتخةذ تددابير الإلمدع بةادتخدام الإلدو
ويإلةص ل مةد  )22مال الميثةاع ا د أاحة تُتخذ مال م

األمال وبةامه وال تااب فال فليه وحده(.)2

كمددة أال االلت دزام بةاددتخدام التدددابير العاددكريم ااددتاةداص فل د المددةد  )22مددال الميثددةا مإليددور
ا د فبدرام ات ةقددةت خةيددم حاددب اددص المددةد  )23مددال الميثددةا بدديال م د

األمددال الدددولح والدددول

األالدةء والتددح تتعحددد هددذه الدددول بمإلتلددةهة بولدع قدوات وتاددحي ت محدددد تحددت تيددرف م د
األمال الدولح(.)3
فال المواد مال 23ال  )28ولعت اجةمةص م ي ص لإل راءات التدح يتعديال ا د م د

األمدال

الدولح فتبةاحةع ل حيدول ا د قدوات ماد حم تعمدل تحدت فمرتدهع ولكي يدم قيةدتحدة وتو يححدةع فال أاده
رغم أهميتحة لم يإلدر لحة أال تُ باع ولعل ويف األاتةذ كوليةر لحذه المواد كةال األدا "بأاحدة ق عدم

 -1الدقاق ،محمد سعيد ،المنتظمات الدولية العالمية واإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.101
 -6الدقاق ،محمد سعيد ،التنظيم الدولي ،مرجع سابق ،ص.016

 -0باروس ،جيمس .) 1474( ،األمم المتحدة ماضيها وحاضرها ومستقبلها .د.ط( ،ترجمة نورالدين الزراري) ،القاهرة ،مؤسسة سجل
العرب ،ص.00
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يح متحف الماجمةت الدوليم"ع ممة ال ر م

األمال الدولح يح كثيدر مدال األحيدةال بدةل وء فلد

ح ول أكثر واقعيم(.)1
والواق د ددع تع د ددد ه د ددذه المد د دواد م د ددال و ح د ددم الاج د ددر العم ي د ددم ي د ددح حك د ددم الميت د ددمع حي د ددث فال المد د دواد
23و22و )23تاص ا

التزام الدول األالةء بأال تبرم "بأادر وقدت ممكدال" ات ةقيدةت تبديال اددد

الإلوات ال زمم ودر م ااتعدادهة وأمةكال ت معحة ع كمة ايت أيلدةص ا د فاشدةء هيئدم أركدةال مكوادم
مال رقاةء أركةال الحرب قوات الدول األالةء الخم
أمر م

الدائمم يح م

األمال الدولح تعمل تحت

األمال الدولحع فال أال االلتزامةت الوارد يح المواد المذكور لدم تدر الادور بعددع فذ لدم تبدرم

حتد اآلال أي ات ةقيدةت بديال الددول األالدةء وبديال م د

األمدال الددولح ولعدل ذلدق ير دع فلد ادددم

ات ةا الدول األالةء الدائمدم ا د يدي م م ئمدم اشدةء مثدل هدذه الإلدواتع وهدذا ي عدل الايدوص
المذكور حبر ا

ورا(.)2

ومددال أهددم األمث ددم التددح تددرد بخيددوص التدددابير العاددكريم التددح اتخددذهة م د
وتلمات ااتخدام الإلو الما حمع قرار الم

األمددال الدددولح

يح  )28حزيراال/يوايدو  )1830بةلتددخل اادكريةص

يددح كوريددة ال اوبيددم لإلمددع العدددواال الددذي وقددع ا يحددة مددال الإل دوات الشدديوايم التةبعددم لكوريددة الشددمةليمع
يل ددةف فلد د ذل ددق قد درار م د د

األم ددال بت ددةري

 )21ش ددبة /يبراير  )1831بةلا ددمةث لإلد دوات األم ددم

المتحد يح الكوا و بةاتعمةل الإلو الما حم؛ لتا يذ قراراته المتع إلم ب رد المرتزقم األ ةادبع وا د ء
الب يكييال مال الكوا و(.)3

 -1مشار إليه في عبدالحميد ،محمد سامي ،قانون المنظمات الدولية (الجزء األول) األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص.160-161
 -6الدقاق ،محمد سعيد ،األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.160-161

 -0رفعــت ،أحمــد محمــد ،األمــم المتحــدة دراســة قانونيــة تحليليــة للجانــب العضــوي والــوظيفي والتطبيقــي للمنظمــة العالميــة مرجــع ســابق،
ص.616
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األمددال الدددولح رقددم  )1880/389اليددةدر بتددةري

وقدرار م د
)1880ع والذي يو

ييه م

العاددكريمع لت بيددا ق د ار ارت م د

 )28تشدريال الثددةاح/اويمبر

األمال الدولح الدول المتعةوام مع حكومم الكويت بةاتخدام الإلو
األمددال الدددولح اليددةدرع بخيددوص الحةلددم بدديال الع دراا والكويددتع

والتح تاتحدف فاحةء االحت ل العراقح ل كويتع وااةد الولع فل ايةبم(.)1

المبحث الثاني
األساس القانوني لسلطات مجلس األمن الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان.
يح العإلد األخير مال الإلرال المايرم أيبح م

األمال الدولح يتمتع بدور بةرز يدح م دةل

حمةيم حإلوا ا ااةالع رغم أاه مال الاةحيم العم يدم تإلدع مادقوليم الاحدو

بمحدةم األمدم المتحدد يدح

م ةل فشةام وتش يع احترام حإلوا ا ااةال اةلميةصع وبحاب ايوص الميثةا ا
العةمددم والم د
م د

االقتيددةدي واال تمددةاحع وا يدده يإااددة ادداإلوم بد اراددم األاددة

ادةتا ال معيدم
الإلددةاواح لا د ةت

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

الدولح.

المطلب األول :سلطة مجلس األمن الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان في ضوء الميثاق
يح حإليإلم األمرع فال حإلوا ا اادةال وحريةتده األاةاديم ليادت مدال الموالديع التدح تددخل يدح
اختيةص م

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

اادد ممةراددته لاد ةته يدح ح ددج الاد م واألمدال الدددولح لددي

األمال

لديده الحريددم الم إلددم يدح ممةراددم هددذه

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

 -6انظر المادة (1/69و )6من ميثاق األمم المتحدة.
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الاد ةت كي مددة يشددةءع واامددة يترتددب ا يدده أال يعمددل ويإلدةص ألهددداف األمددم المتحددد ومبةدئحددة*ع ااددتاةداص
لاص المةد  )2/22مال الميثةا(.)1
وا يده حددددت هددذه المددةد  )2/22أادده ا د م د
الميثةا يح ال يول الاةد

الموك ددم فليده يددح
األمددال الإليددةم بةلوا بددةت ُ

والاةبع والثةمال والثةاح اشر ويإلةص لمإلةيدد األمدم المتحدد ومبةدئحدة()2ع

ويع ددد ه ددذا أه ددم "قي ددد مول ددواح ا د د م د د

األم ددال ال دددولحع فال ل ددم يك ددال الإلي ددد الوحي ددد اا ددد قيةم دده

بماقوليةته ت ةه ح ج الا م واألمال الدولحع وااةدته فل ايةبه"(.)3
ويددرى ةاددب مددال ال إلدده "أال ابددةر المددةد  )2/22ال تاددتإليم فذ أاحددة تعاددح أال يعمددل الم د
يح أداء الا ةت ويإلةص لمإلةيد األمم المتحد ومبةدئحةع والا ةت الخةيم المخولد دم لم د د د د
األمد دال لتمكياد ده م ددال الإلي ددةم بح ددذه الاد د ةت مبيا ددم ي ددح ال ي ددول الا ددةد

والا ددةبع والث ددةمال والث ددةاح

اشر"(.)4
"حيث تحدثت ال إلر األول مال المةد  )22مال الميثةا اال أمدر ح دج الاد م واألمدال الددولح
دوال تحديدع بمعاةه الوااع ويإلةص لمة أورده الميثةا يح ديبة تهع بيامة حدددت ال إلدر الثةايدم الإليدةم بحدذا
االختيةص يح حدود مإلةيد األمم المتحد ومبةدئحةع وهذا يعاح تإلييد اختيةص الم
المةد األول والثةايم مال الميثةاع ي و أخذاة بةلت اير الثدةاحع وهدو أال محمدم م د

بمدلول

األمدال الددولح

تت ددةبا م دع مددة راددمته المةدتددةال األول د والثةايددم مددال الميثددةاع لو ددداة أال هددذا الت اددير ال يت ددا مددع

 -1فوق العادة ،سموحي ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.071
* الفرق بين األهداف والمبادئ هو أن األهداف تكون الغايات التي يجب على المنظمة تحقيقها والسـعي إليهـا ،أمـا المبـادئ ف نهـا تمثـل
ما يجب على المنظمة وأعضائها مراعاتها في سبيل تحقيق هذه الغايات وأثناء العمل على تنفيذها وادراكها.

 -حسين ،مصطفى سلمة ،المنظمات الدولية ،مرجع سابقٍ ،ص.91

 -6العزاوي ،لمى عبد الباقي ،القيمة القانونية لق اررات مجلس األمن في مجال حماية حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.119

 -0العنبكي ،نزار جاسم " ،)6111( ،االنحراف في تطبيقات مجلس األمن للفصل السابع من الميثاق" (ق اررات مجلس األمن في
الحالة بين العراق والكويت كموضوع للمناقشة) ،دراسات قانونية ،مجلد  ،0العدد ،0ص.11-07

 -9الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.001
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يدريح مدددلول ال إلددر الثةايددم مددال المددةد  )22التددح حددددت بددأال الاد ةت الخةيددم المخولددم لم د
األمال المبيام يح ال يول  )12292823مال الميثةاع بيامة ال يل الثةاح اشر مال الميثةا خةص
باجةم الويةيم الددولح والوجدةئف التدح يلد يحة ا د الم د

تخت دف ادال ت دق التدح تلد يحة ال إلدر

األول مال المةد األول مال الميثةا" (.)1
وبددةلر و فل د مإلةيددد األمددم المتحددد المبياددم ي دح المددةد األول د ب إلراتحددة األربددع مددال الميثددةاع
ا دهة ميعحة تدور حول غةيم أاةايم واحد هح ح ج الا م واألمال الدولحع فمدة بشدكل مبةشدر فذا
و د مة يحددهع وذلق اال ريا اتخةذ تدابير مشتركم يعةلم؛ لماع األابةب التح تحدد األمال الددولح
وازالتحةع وقمع أامةل العددواالع وغيرهدة مدال و دوه ا خد ل بةلاد مع وامدة بشدكل غيدر مبةشدر بةلتمحيدد
الاتتبةبه اال ريا العمل ا

فامةء الع قةت الوديم بيال الدول وتحإليا التعةوال بياحة يح مخت ف

الاواحح(.)2
وت دددر ا شددةر بشددكل خددةص فل د ال إلددر الثةلثددم مددال المددةد األول د مددال الميثددةا والتددح تحمددل
الدددول األالددةء ا د تعزيددز احت درام حإلددوا ا ااددةال والحريددةت األاةادديم ل اددة
ا

ذلق ف

ميع دةصع والتش د يع

قةص ب تمييدزع ويادت ةد مدال هدذا الداصع أال والدعح الميثدةا قدد أروا أال حمةيدم الاد م

واألمال الدولح ال يتحإلا يح و تاود ييه الع قةت الدوليم المشةحاةت والتاةي
و ةء التعةوال الدولح الذي ُاص ا يه يدح ال إلدر الثةلثدم مدال المدةد األولد

العدائح(.)3
يدح يدي م اةمدمع

بحيث يترق ل دول األالةء يح األمم المتحدد اختيدةر الدر دم الماةادبم 2والم ئمدم لتحإليإلده ويإلدةص لمدة
دداء مددال التاادديا وويدوالص فل د التكةمددلع كمددة لددم يددتم رب دده بتحإليددا أهددداف يرايددم يددح كددل
تريدددهع ابتد ص

 -1الغنيمي ،محمد طلعت ،المرجع نفسه ،ص.000
 -6أبو الهيف ،علي صادق ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.009
 -0الدقاق ،محمد سعيد ،التنظيم الدولي ،مرجع سابق ،ص.611
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م ددةل ويإل دةص لخ د معياددم وآ ددةل محدددد ع بددل تددم تددرق ذلددق لمددة تإلددرره الدددولع كمددة ل دددول أال تحدددد
األولويةت التح تع ح األهميم لاشة ةت األمم المتحد (.)1
كم ددة أال الم ددةد  )32م ددال الميث ددةا أا ددت حإلد دةص ل م د د

ي ددح الت دددخل بمث ددل ه ددذا الا ددو م ددال

الإللةيةع فذا مة أدى ااتمرارهة فل ا خ ل بةلا م واألمال الدولحع وذلق مال خ ل يحدص أي اد از
أو أي موقددف قددد يددقدي فل د احتكددةق دولددح أو قددد يثيددر ا ازا دةص؛ لكددح يإلددرر مددة فذا كددةال ااددتمرار هددذا
الا از أو الموقف مال شأاه أال ُيعر

ح ج الا م واألمال الدولح ل خ ر(.)2

"والا م المبيام يح اص المةد  )32واي م الغا ااحدة لم د

األمدال يدح ممةرادم ادةئر

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

لكح يبةشر هذه

الوجددةئف حاددبمة تإلتلدديه كددل حةلدده ويإل دةص لمددة قددرره الميثددةا مددال ا د م يم ددق بحددة تكييددف المواقددف
دداء ل تويددل فل د حإليإلتحددةع و ا ةئحددة الويددف الددذي تاددتأه ه مددال الاةحيددم الدوليددم
والماةزاددةت ابتد ص
والإلةاوايمع وتحديد أثرهة ا

الا م واألمال الدولحع التخةذ مة ي ئمحة مال الإل اررات والتدابير؛ فامةالص

لوجةئ ه"(.)3
واذا مددة ثبددت لدده أال ذلددق الاد از أو الموقددف يعددر
يإل ددوم ويإلد دةص ل ي ددل الا ددةد

ح ددج الاد م واألمددال الدددولح ل خ ددرع يإادده

بإي دددار توي دديةت بم ددة يد دراه م ئمد دةص م ددال ا

د دراءاتع و ددرا التا ددويم؛

ل ويول فل حل ا مح(.)4

 -1حسين ،مصطفى سلمة ،المنظمات الدولية  ،مرجع سابق ،ص.90
 -6انظر المادة ( )09من ميثاق األمم المتحدة.

 -0الچلبي ،حسن .)1471( ،مبادئ األمم المتحدة وخصائصها التنظيمية .د.ط ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات العربية ،ص.107
 -9عبدالحميد ،محمد سامي ،قانون المنظمات الدولية (الجزء األول) األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص.111
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وتحإليإلةص لذلق تتخدذ الماجمدم التددابير المشدتركم؛ لمادع األادبةب التدح تحددد الاد م والعمدل ا د
فزالتحددةع وتتبا د دائم دةص يكددر ااددتخدام الواددةئل الا د ميم؛ لحددل الماةزاددةت الدوليددم ويإل دةص لمبددةدئ العدددل
والإلةاوال الدولح(.)1
وقددد كشد ت الادوابا التةريخيددم حإليإلددم أال ا ازاددةت دوليددم اديددد اشددأت دراء ااتحةكددةت لحإلددوا
ا ااةال ولحإلوا األق يةتع وأال ادم احترام الحإلوا األاةايم لإلااةال قد يشكل تحديداص ل ا م واألمال
الدولح أو فخ الص بهع وهكذا ي د الم

ذاته معايةص بمشةكل حإلوا ا اادةالع وقدد يإلدرر ويإلدةص ل مدةد

 )38مددال الميثددةا أال موق دةص ُيي د حب بخروقددةت ادديمم أو ديددم لحإلددوا ا ااددةال ويشددكل تحديددداص
ل ا مع ويإلرر تبعةص لذلق أال تإلوم األمم المتحدد بةتخدةذ تددابير تا يذيدم لح دج الاد م واألمدال الددولح أو
فاةدته فل ايةبه بإلةص ل يل الاةبع(.)2
ويخددول هددذا الدداص م د

األمددال ا د م تإلديريددم وااددعمع يي عددل مادده يددةحب االختيددةص

الم ددا ي ددح تحدي ددد م ددة يع ددد تحدي ددداص لألم ددال أو ا خد د ل ب ددهع وي ددح تحدي ددد معاد د الع دددواال وتعي دديال
المعتدي(.)3
وهكددذا اددرى بددأال ميثددةا األمددم المتحددد واال لددم يد ُداص ا د اختيددةص م د

األمددال بإللددةية

حإلددوا ا ااددةال ي دراحمع فال أال الي د حيةت التددح ماحددت لدده لت بيددا ال يددول الاددةد

والاددةبع

والثةمال والثةاح اشرع أا تده اليد حيم يدح التددخل بمثدل هدذا الادو مدال الإللدةيةع وتحإليإلدةص لاجريدم
مال يم ق األكثر يم ق األقلع ولذلق يمكال الإلول بأال ميثةا األمدم المتحدد هدو أول وثيإلدم يدح تدةري

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

 -6علوان ،والموسى ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة ،مرجع سابق ،ص.19-16
 -0مجذوب ،محمد ،التنظيم الدولي ،مرجع سابق ،ص.676
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البش دريم تشددير بي دراحم وولددوث فل د ماددقوليم الم تمددع الدددولح يددح فق درار وحمةيددم حإلددوا ا ااددةالع
وتحدف فل ولع اجةم دولح اةم وشةمل؛ لتحديد هذه الحإلوا وحمةيتحة(.)1

المطلب الثاني :سلطة مجلس األمن الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان في العرف الدولي.
قبددل الخددو

يددح ا د م م د

األمددال الدددولح يددح م ددةل حمةيددم حإلددوا ا ااددةال يددح العددرف

الدولحع البد مال معريم مة المإليود بةلعرف الدولحع وأركةاه؟ وكيف يمكال فثبةته؟ وقيمته الإلةاوايم؟
الفرع األول :المقصود بالعرف الدولي
يإلي ددد ب ددةلعرف "م موا ددم م ددال األحك ددةم الإلةاواي ددم اش ددأت م ددال تكد درار التد دزام ال دددول لح ددة ي ددح
تيريةتحة مع غيرهة يح حةالت معياهع بوي حة قوااد ثبت لحدة يدح ااتإلدةد غةلبيدم الددول المتحلدر
ويف ا لزام الإلةاواح"(.)2
وه ددذا يعا ددح أال الع ددرف ال دددولح تتك ددوال مةدت ددهع وتتح دددد معةلم دده م ددال فلد د راد اد د وق أال ددةء
الم تمددع الدددولح ا د احددو معدديالع ولكاحددة ال تيددير قةاددد قةاوايددمع فال مددال الوقددت الددذي ياددتإلر يددح
لمير ال مةام اإليد اكتاةب الا وق المعاح الي م الم زمم(.)3
واختةرت المةد /39ب) مال اجةم محكمم العدل ااد ك محة اال العرف ابدةر ع فذ قةلدت مدة
تر مته " العةدات الدوليم المرايم المعتبره بمثةبم قةاوال دل ا يه تواتر االاتعمةل)"(.)4

-1

نافعــة ،حســن .)1441( ،األمــم المتحــدة فــي نصــف قــرن دراســة فــي تطــور التنظــيم الــدولي منــذ  .1491د.ط ،الكويــت ،المجلــس

الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،ص.611
 -6سلطان ،حامد .)1470( ،القانون الدولي العام في وقت السلم .الطبعة السادسة  ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.01
 -0الدقاق ،محمد سـعيد وحسـين ،مصـطفى سـلمة .)1447( ،القـانون الـدولي المعاصـر .د.ط ،اإلسـكندرية ،دار المطبوعـات الجامعيـة،
ص.141

 -9الغنيمــي ،محمــد طلعــت .)1479( ،بعــض االتجاهــات الحديثــة فــي القــانون الــدولي العــام قــانون األمــم .د.ط ،اإلســكندرية ،منشــأة
المعارف ،ص.617

 وقــد وجــه األســتاذ الــدكتور الغنيمــي انتقــادات إلــى هــذه العبــارة علــى أســاس أن العــرف لــيس هــو الــدليل علــى الت ـواتر بــل العكــس هــوالصحيح وهو أن التواتر هو الدليل على العرف.
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ويعرف أيلةص بأاه "تكدرار األامدةل الممةث دم مدال دول مخت دم يدح أمدر مدال األمدورع يإلدد تإلدوم
ا قم بيال دولتيال أو أكثر ويتبع يح تاجيمحة و ه معيالع ثم تاشأ بعد ذلق ا قم ممةث دم بديال ا د
الدددول أو بدديال غيرهددةع ويتبددع بشددأاحة مددة اددبا مرااةتدده يددح تاجدديم الع قددم األول د ع يتك درار التيددرف
ا

ا

أاه يحإلا ال ر

الو ه دليل ا

الماشود"(.)1

الفرع الثاني :أركان العرف الدولي
لخص الإلةلح هداوال  )Hedsonيح مذكر قدمحة فل ل ام الإلةاوال الدولح العاةيدر التدح
ي ب أال تكوال حةلر كمة يرى حت تإلوم قةاد مال قوااد الإلةاوال الدولحع وهح
 امل متوايا لعدد مال الدول بةلاابم فل او معيال مال المراكز التح تدخل لمال ا ةاالع قةت الدوليم.
 -االاتمرار أو التكرار ل عمل ا

يتر ممتد .

 العإليد بأال العمل يت به أو يت ا مع الإلةاوال الدولح ال ةلب . -ادم اات ار

الدول األخرى.

فال تإلريددر هداددوال  )Hedsonيعاددح أال العددرف يتكددوال مددال ركادديال همددة ركددال مددةدي وركددال
معاوي(.)2
 -1الركن المادي:
وياحير يح تواتر األشخةص المكوايال ل مةام ا

 -1أبو الهيف ،علي صادق ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.69

االايية ل إلةاد العرييمع وال يإلوم

 -6مشار إليه في الغنيمي ،محمد طلعت ،بعض االتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام قانون األمم .مرجع سابق ،ص.614
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هددذا الددركال مددة لددم يتيددف بةالايددية مددال ةاددب األشددخةص المكددوايال بي د تيال أاةادديتيال
التواتر مال حيث الزمةالع والعموميم مال حيث األشخةص(.)1
فذاص ي دب أال تتادم الواقعدم ال دددير بإاتدة العدرفع بيد ةت االاددتم ارريم ذاتحدة يدح الزمددةالع أي
تكرار الاةبإلم يح الزمةالع وي ةت العموميم ذاتحة يح المكةالع أي تكرار الاةبإلم يح المكةال(. )2
وال يشتر بةلواقعم أال تكوال في ةبيمع بل فال الواقعم الا بيم أو االمتاة تك حع وقد أيدت ذلق
المحكمم الدائمم ل عدل الدولح يح حكمحة اليةدر يح الاةبع مال أي ول/ابتمبر )1828ع فذ قررت
ييده أال العددرف قددد يترتددب ا د أاددة

االمتاددة اددال اتخدةذ تيددرف يددح حةلددم معيادم متد اقتدرال هددذا

االمتاة بةلعاير المعاوي(.)3
 -6الركن المعنوي:
أال العايددر المددةدي ال يك ددح وحددده لتحويددل التعةمددل الدددولح فل د اددرف يتمتددع بي د م قةاوايددم
فلزاميمع فذ ال بد مال تواير االقتاة بلرور التعةمل لدى أشخةص الإلةاوال أا احمع يعاير االقتاة
والإلبول هذا يعد العاير الإلةاواح واللروري الذي ي عل العرف اةيذاص يح الاجةم الإلةاواح(.)4
حي ددث فال فثب ددةت تكد درار الاد د وقع أو حتد د ااتي ددةده ي ددح بعد د

الح ددةالت ال ي ددقدي فلد د اش ددأ

الإلةاد العرييمع مة لم يإلترال بذلق الا وقع االاتإلةد بأال الدولم تيدر ييه اال فلزام قةاواح(.)5
 -1الــدقاق ،محمــد ســعيد وحســين ،مصــطفى ســلمة .)1449( ،دروس فــي القــانون الــدولي العــام .د.ط ،اإلســكندرية ،دار المطبوعــات
الجامعية ،ص.119

 -6مجذوب ،محمد .)6119( ،القانون الدولي العام .الطبعة الخامسة ،بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص.47
 -0سلطان ،حامد ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،مرجع سابق ،ص.07
 صـدر ذلـك الحكــم فـي منازعــة اللـوتس حيـث كــان علـى المحكمــة الدائمـة للعــدل الـدولي أن تقـرر مــا إذا كـان امتنــاع الـدول باســتمرار،وعلى سبيل التكرار عن محاكمة قبطـان السـفينة المسـؤول عـن حـادث تصـادم بحـري فـي البحـر العـام أمـام محاكمهـا الوطنيـة قـد كـون

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.

 -9فوق العادة ،سموحي ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.11

 -1أكدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ في حكمها في قضية الجرف القاري لبحر الشمال الصادر في ( )61شباط/فبراير (.)1404
 -عامر ،صل الدين .)1419( ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام .الطبعة األولى ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.904
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وا يه يإاه يإليد بةلركال المعاوي تكوال اإليد لدى مال ياتحا الا وق المكوال ل ركال المدةدي
ل عرفع مقداه أال الاير ا

مإلتل ذلق الا وق قد أيبح وا بةص قةاوايةصع أي فال مال يأتح الا وق

فامة يأتيه ألاه يعتإلد بأاه تعبير اال الإلةاوال(.)1
ال إلحددةء مثددل

وياكددر بع د

و احددةيمع وكوب ماةزعوك اددال) لددرور و ددود العايددر المعاددوي

لإليددةم العددرف مكت يدةص بتدواير الددركال المددةدي يحاددبع وذلددق ااددتاةداص فلد يددعوبم فثبددةت تدواير العإليددد ع
هذا يلد ص ادال أاده ال يو دد معيدةر اادت يع أال اعتبدره لتحديدد الجدواهر التدح يمكدال أال تلد ح ا د
التيريةت الخةر يم ي م العرف(.)2
ويرد ا

هذا ال رث بأال بع

الجروف يمكال أال تامح بتمييدز العدرفع كدأال يكدوال هادةق

ااتح ددةق لإلةا ددد مح ددل د دزاءع "ولع ددل الحك ددم ال ددذي أي دددرته محكم ددم الع دددل ي ددح الاد د از ب دديال البي ددرو
وكولومبيددة ح ددول حددا الم ددأ ا ددام  )1830مثددةل ا د د أحددد الح ددةالت الت ددح ذكددرت ييح ددة المحكم ددم
العاير المعاويع فذ اشتر ت المحكمم كح تولد العةد اريةصع ي ب أال تكدوال هدذه العدةد قدد بإلدت
بوي حة قةاواةصع وذلق أال المةد  )39مال اجةم المحكمم ال تإلر بو ود ارف فال فذا كةال ت بيإله قد
قبل بوي ه قةاواةص"(.)3
الفرع الثالث :إمكانية إثبات العرف الدولي
يذهب العديد مال ال إلحةء فل أاده فذا تدواير الدركال المدةدي والدركال المعادوي ل عدرفع مدع تحإلدا
تبةدل يح الا وق ا

مإلتل الاةبإلم بيال الدول المخت مع دوال أال تاتاكره بإليم أالةء الم تمدع

 -1الدقاق ،وحسين ،القانون الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.601
 -6مشار إليه في محمود ،عبدالغني .)1441( ،القاعدة العرفية في القانون الدولي العام.الطبعة األولى ،القاهرة ،دار النهضة العربية.01 ،
 -0الغنيمي ،محمد طلعت .)1470( ،الغنيمي في قانون السلم .د.ط ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.691-690
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الدددولحع يحإلددا ل إلةاددد العرييددم قددد اصر مددال العموميددمع أمددة فتبددة شددخص مددال أشددخةص الإلددةاوال الدددولح
لوحد ا وكةص معياةص ال يقدي فل تكويال قةاد ارييم محمة ةل بحة أمد ذلق الا وق(.)1
وا يه يإاه يمكال فثبةت العرف مال خ ل
 -1أال يكوال التيرف بواا م األ حز المختيم ألحد أشخةص الإلةاوال الدولح .
 -2ي ددب أال يك ددوال التي ددرف اةمد دةص م ددال حي ددث المك ددةال بةلاا ددبم ل ا ددةا ال اري ددح ال ددذي
ي با ييهع أي أال ييدر التيرف مال أغ بيم أالةء ال مةام الدوليم.
 -3أال يكوال التيرف تبةدليةص(.)2
وا يدده مددة دام الإلددةاوال الدددولح أو ددد ا راد الشددةرام ألشددخةص الإلددةاوال الدددولح الددذيال يم كددوال
هذه ا راد ع يإال العرف ُياتمد مال كل مة ييددر مدال هدقالء األشدخةص بوااد م أ حدزتحم الم ولدم
مال تيريةت تدل ا

تواير ت ق ا راد ع ومثةله االت ةقيةت الدوليم ومة تحتويه مال قوااد ارييه(.)3

الفرع الرابع :القيمة القانونية للعرف الدولي
فال ال ددذي يكا ددب الحك ددم العريد دح وي ددف ا لد دزامع رل ددة الم تم ددع ال دددولح بةلخل ددو ل دده ي ددح
تيريةته()4ع وتُعد ال ةلبيم العجم مال أحكةم الإلةاوال الددولح ا اادةاح التعةهددي دزءاص ال يت د أز مدال
الإلةاوال الدولح ا ااةاح العريح(.)5
كمة أال العرف الدولح يعد أكبر ميةدر الإلةاوال الدولح العةم وأغزرهة مةد ع يةغ ب الإلوااد

 -1الدقاق ،وحسين ،القانون الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.667-666
 -6الغنيمي ،محمد طلعت ،بعض اال تجاهات الحديثة في القانون الدولي العام قانون األمم .مرجع سابق ،ص.609
 -0الغنيمي ،محمد طلعت ،الغنيمي في قانون السلم ،مرجع سابق ،ص.617-610
 -9سلطان ،حامد ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،مرجع سابق ،ص.00

 -1العنبكي،نزار جاسم .)6111( ،القانون الدولي اإلنساني .الطبعة األولى ،عمان ،دار وائل ،ص.116
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الدوليددم ذات الي د م العةلميددم ثبتددت بواا د تهع حت د الإلوااددد المدواددم ماحددة ااددتإلرت أوال اددال
ريإله قبل فد ار حة يح االت ةقيةت والمعةهدات الدوليم(.)1
الفرع الخامس :سلطة مجلس األمن الدولي في مجال حماية حقوق اإلنسان في العرف الدولي
بعد تعريف العدرف الددولح وبيدةال أركةادهع وكي يدم فثبةتدهع وقيمتده الإلةاوايدمع أيدبح مدال اليادير
معريم مة لم

األمال مال ا م يح م ةل حمةيم حإلوا ا ااةال يح العدرف الددولحع وخةيدم أال

تدخ دده يددح مثددل هددذا الاددو مددال الإللددةية يكددوال يددح المواقددف والا ازاددةت التددح ي دقدي ااددتمرارهة فل د
تعري

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

الم تمددع ال دددولحع وش ددكل قةاد دد اريي ددم ل دددى ه ددذا الم تم ددع بو ددوب ت دددخل الم دد

ي ددح مثد دل ه ددذه

الحةالت.
وهددذا مددة أكددد ا يدده الم د

يددح البيددةال الختددةمح ألالددةئهع والددذي حل دره رقاددةء الدددول يددح

 )31مال كةاوال الثةاح/ياةير  " )1882ي حج أالدةء م د

األمدال بدأال محمدةت األمدم المتحدد

حول ح ج الا م قد تواعت يح الااوات األخيرع يإال كةادت مراقبدم االاتخةبدةت والتحإلدا مدال احتدرام
حإلددوا ا ااددةال وتددو يال ال

ئدديالع لددمال تاددويم الخ يددةت ا ق يميددمع ب ددب أو موايإلددم األ دراف

المعايمع يإاحة قد أيبحت زءاص مال امدل أكثدر اتادةاةص لم د
واألمال الدولحع واال أالةء الم
وي حددج أال م د

األمدال الددولح يادتحدف ح دج الاد م

يرحبوال بحذا الت ور(.)2

األمددال بدددأ يتبا د م حددوم وااددع ددداص لألامددةل التددح تشددكل تحديددداص ل ا د م

واألمددال الدددولحع يإلددد قددةم بإاددةد تحديددد العوامددل التددح تشددكل تحديددداص ل ا د م واألمددال الدددولحع مت ددةو اصز
قيرهة ا

الماةزاةت بيال الدولع وأامةل الإلتةلع لتشمل قمع األق يةت والمآادح ا اادةايم الاة مدم

 -1أبو الهيف ،علي صادق ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.69

 -6العزاوي ،لمى عبد الباقي ،القيمة القانونية لق اررات مجلس األمن في مجال حماية حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.691
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اددال االقتتددةل الددداخ حع وهددذا مددة ابدر اادده بإلولدده "فال غيددةب الحددروب والا ازاددةت العاددكريم ال يعاددح
ااتتبةب الاد م واألمدال الددولحع بدل فال الميدةدر غيدر العادكريم لعددم االادتإلرار تشدكل تحديدداص ل اد م
واألمال الدولحع وهح تتمثل يح الم ةالت االقتيةديم واال تمةايم وا ااةايم وغيرهة"(.)1
ومال أمث م ذلق ايدر م
يتعددر

األمال ق ارره الدولح رقم  )1881/393ليقكد ييه اازاة ه ممدة

لدده المدددايوال العراقيددوال م ددال قمددع يددح أمددةكال متعدددد ع وي ددح الما إلددم التددح ياددكاحة األكددراد

تحديداصع وهو مة اتا ااه ازوث مكثف ل

ئيال ابر الحدودع األمر الذي أدى فل بع

اليدامةت

الحدوديمع وهذا ييه تحديد ل ا م واألمال الدولح.
أمدة يددح حةلدم ليبيددةع يإلدد أكددد يدح قد ارره رقدم  " )1882/829أال قمددع أي امدل فرهددةبح دولددح
يعددد أم د اصر لددروريةص ل ح ددةج ا د الا د م واألمددال الدددولح"ع وكددذلق يددح قلدديم اليددومةلع أا ددال م د
األمال يح ق ارره رقم " )1883/882أال ح م المأاة ا اادةايم الاةت دم مدال الاد از يدح اليدومةل...
يشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولح"ع أمة ييمة يتع ا بحةيتحع يإلد أا ال م

األمال الدولح يدح قد ارره

رقم  )1883/921اال ق إله مال تددهور األزمدم ا اادةايمع ممدة أدى فلد الادزوث ال مدةاح ل ادكةالع
األمر الذي يشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولحع (.)2
وييمة يخص الت حير العرقح الذي مور مال قبل الإلوات اليربيم والكرواتيم لد الما ميال
يددح البواددام والحراددق )1882-1881ع يإلددد أا ددال الم د

يددح قد ارره رقددم  )1882/838ااددتيةئه

مال ام يةت الت حير العرقحع وداة فل مرااة حإلوا األق يةتع ويح ق ارره رقم  )1882/838أداال
الم

أامةل الإلاو المرتكبم لد المداييالع وخيويةص الإلةئمم ا

دوايع ارقيم.

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

-6

ليتيم ،فتحية .)6111( ،نحـو إصـل منظمـة األمـم المتحـدة لحفـظ السـلم واألمـن الـدوليين .الطبعـة األولـى ،بيـروت ،مركـز دراسـات
الوحدة العربية ،ص.11
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ويددح أبخةريددة ب ور يددةع يإلددد أكددد الم د

يددح ق د ارره رقددم  )1883/1033ا د تأييددده الكةمددل

لبراةما احترام حإلوا ا ااةال ع وكدذلق قد ارره رقدم  )1883/1088أيدد فاشدةء مكتدب لحمةيدم حإلدوا
ا ااةالع وااتبره زءاص مال بعثم مراقبم األمم المتحد يح ور ية ع ويح قد ارره رقدم )1883/1082
أداال الم

االاإل ب الذي أ ةث بةلحكومم الشرايم والاجةم الداتوري يح بوروادى(.)1

وخ يم الإلول رغم أال الم
الددذي يم ددق ي د حيةت تمكادده م دال يددر

هو ال حةز األقدر واألكثر يةا يم يح ماجمدم األمدم المتحدد
احت درام حإلددوا ا ااددةال وحريةتدده األاةادديمع فال أادده ومددال

خ د ل الممةراددم العم يددم يددح هددذا الشددأال يتبدديال أادده تاددي ر ا يدده ااتبددةرات وميددةلح الإلددوى الكبددرى
وتو حد ددةت األالد ددةء الد دددائميالع ممد ددة ي ع د دده يتبا د د ايةاد ددم مزدو د ددم ذات د ددةبع ااتإلد ددةئح والكيد ددل
بمكيددةليال()2ع وت عددب االاتبددةرات الايةاديم دو اصر مددقث اصر يددح اشددوء جددةهر ازدوا يددم المعةم ددم يددح ا ددةا
الإلةاوال الدولح(.)3

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

 -6ناير ،أريي" ،)1441( ،حقوق اإلنسان والكيل بمكيالين" ،الثقافة العالمية( ،ترجمة غادة شويقة) ،د.م ،العدد ،41ص.17-0
 -0حسين ،مصطفى سلمة .)1417( ،ازدواجية المعاملة في القانون الدولي العام .د.ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.60
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الفصل الثالث
مبدأ عدم التدخل وقضايا حقوق اإلنسان
يإلام هذا ال يل فلد مبحثديالع ابديال يدح األول م حدوم مبددأ اددم التددخلع والم دةهيم األاةاديم
المرتب م بحذا المبدأع وهح م حوم الايةد ع وم حوم االختيةص الداخ ح وحدوده.
وااتعرف يح المبحث الثةاحع ا

المادةئل الإلةاوايدم التدح يثيرهدة مبددأ اددم التددخلع واألادبةب

التح أدت فل ااحاةر هذا المبدأ.

المبحث األول
مفهوم مبدأ عدم التدخل والمفاهيم األساسية ذات العلقة
ويإلام فل م بيال

المطلب األول :مفهوم مبدأ عدم التدخل وأهميته
الفرع األول :مفهوم مبدأ عدم التدخل
يدرب بع د

ال إلحددةء بدديال هددذا المبددأ وبدديال تيدريح مددوارو يددح كددةاوال أول/دياددمبر  )1923كددأول

ييةغم والحم يح ايةام ادم التدخلع وياص التيريح يح المبدأ األول فال الإلةر األمريكيم قد وي ت

45

فل در م مال الحريم واالاتإل ل ال ي اح هادةق محد ص ألي احدت ل أو اادتعمةر ق ديم مدال أقةليمحدة
مال ةاب فحدى الدول األوروبيم)(.)1
ويعد مبدأ ادم التدخل مال المبةدئ الإلةاوايم المحمم التح تلماحة ميثةا األمم المتحد ع ال بل
يشددكل المبدددأ األاةاددح الددذي تإلددوم ا يدده ال بيعددم الإلةاوايددم لألمددم المتحددد فذ أال هددذا المبدددأ يتيددل
بمعجم المبةدئ الإلةاوايم األخرى التح تلماحة الميثةا(.)2
كمددة يو دد ات ددةا اددةم بدديال أغ ددب ال إلحددةء ا د ااتبددةر مبدددأ ادددم التدددخل فل د

ةاددب مبددةدئ

أخرىع مثل احترام الايةد واالاتإل ل والماةوا الإلةاوايم()3ع تشكل مبةدئ أاةايم يح الإلةاوال الدولح
حيث يعتبر مبدأ ادم التدخل يدى لمبدأ الماةوا ع يمة دامت الدول متادةويم ييمدة بياحدة يإاده
العةمع ُ
يتعيال االحترام المتبةدل لا م كل ماحة(.)4
وحإليإلدم األمدر أال م حدوم مبددأ اددم التددخل يتادم بدةلكثير مدال ال مدو

ع واددم التحديددع حيدث

در م ددال ال دددل ح ددول تحدي ددد م حوم ددهع ا د د ما ددتوى ال إل ددهع وا د د الما ددتوى
أث ددةرع وم ددة زال يثي ددر كثي د اص

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

 تناولت كل من المدرسة الطبيعية ،والمدرسة الوضعية مبـدأ عـدم التـدخل وكانـت هنـاك أكثـر مـن نظريـة تناولـت هـذا المبـدأ حيـث كـانمن النظريـات السـائدة فـي المدرسـة الطبيعيـة نظريـة هـوبز ،ونظريـة جروسـيوس ،ونظريـة وولـف ،ونظريـة فاتيـل ،أمـا النظريـات التـي
كانــت ســائدة فــي المدرســة الوضــعية فهــي :نظريــة مــارتن ،ونظريــة كنــت ،ونظريــة وايتــون ،ونظريــة فيليمــور ،ونظريــة هــول ،ونظريــة

لورانس ،ونظرية برنارد.
 مشار إليه في يونس ،محمد مصـطفى .)1411( ،النظريـة العامـة لعـدم التـدخل فـي شـؤون الـدول "دراسـة فقهيـة وتطبيقيـة فـي ضـوءمبادئ القانون الدولي المعاصر" .أطروحة دكتوراه غير منشوره ،القاهرة ،جامعة القاهرة  ،ص.167-111

 -6العزاوي ،أنس أكرم ،التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي ،مرجع سابق ،ص.100
 -0حيث يعتبر كل من الفرنسيان ( )Ch-Rousseau & Claud Alberrt Colliardمبـدأ عـدم التـدخل أحـد المبـادئ الرئيسـية فـي
القانون الدولي ،ويعتبره األلماني ( )Friedrich Berberأحد المبادئ الناجمة عن مبدأ تقرير المصـير ،ويعتبـره ( )G.Dahonأحـد
الحقـــوق األساســـية للـــدول ،ويشـــاطره فـــي هـــذا الـــرأي االيطـــالي ( ،)Quadriبينمـــا اعتبـــره الســـوفيتي ( )G.Tunkinأحـــد المبـــادئ

الديمقراطية في القانون الدولي الكلسيكي.

 مشار إليه في ادريس ،بوكرا .)1441( ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر .د.ط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب،ص.610

 -9بشير ،الشافعي محمد .)1471( ،القانون الدولي العام في السلم والحرب  .د.ط ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.679
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الدولحع وذلق أال ميثةا األمم المتحد

ةء خةليةص مال تحديدد الحدةالت التدح يترتدب ا يحدة ااتحدةق هدذا

المبدأ(.)1
وي حج أال ال إلحةء والكتةب لم يويوا م حوم مبدأ ادم التدخل حإلدهع فذ اكت د غدةلبيتحم بتحديدد
تعريف التدخلع ا

الرغم مدال أال د ارادةتحم كةادت مايدبه ا د تحديدد م حدوم اددم التددخلع فال أال

هذا ال يعاح خ و مقل ةت وكتب الإلةاوال الدولح مال فيراد تعريف لمبدأ ادم التدخل(.)2
يعرف الدكتور يواف حاال مبدأ ادم التدخل بأاه "الحةلم المعبر اال جروف ادم المادة
بةلوحد الترابيم وااتإل ل دولم أخرى"(.)3
وأخددذ بحددذا الدرأي الدددكتور امددر اددعد اهللع الددذي يددرى أال ملددموال مبدددأ ادددم التدددخل "يتددوخ
لددمةال حريددم الدددول يددح أال تتبددع يددح قلددةية التاميددم الاددبيل األكثددر ا ةادده لميددةلححة األاةادديمع
ويلددمال تحدريم ال ددوء فلد التدددابير ا كراهيددم لددد الشددعوبع ويمكاحددة مددال حريددم االختيددةر يددح كةيددم
الم ةالت"(.)4
وذهددب آخددروال فل د أال مبدددأ ادددم التدددخل الت ازم دةص قةاواي دةصع وأخددذ بحددذا ال درأي )Glahnع الددذي
ارف مبدأ ادم التدخل بأاه "التزام أاةاح ي ر

ا

أيم دولدم االمتادة ادال التددخل يدح الشدقوال

الداخ يم والخةر يم أليم دولم أخرى"ع واخذ بحذا الرأي أيلدةص الددكتور ابددالعزيز محمدد ادرحةال الدذي
يعددرف مبدددأ ادددم التدددخل ا د أادده "االلتدزام الدددولح الددذي يإللددح بددأال تبةشددر كددل دولددم اختيةيددحة

 -1الحديثي ،خليل إسماعيل .)1441( ،الوسيط في التنظيم الدولي .د.ط ،بغداد ،جامعة بغداد ،ص.176

 -6محمــود ،عبــدالفتا عبــد الــرزاق .)6114( ،النظريــة العامــة للتــدخل فــي القــانون الــدولي العــام .الطبعــة األولــى ،عمــان ،دار دجلــة،
ص.111

 -0يوسـف ،يوســف حســن .)6119(،الدولــة وســيادتها وفــق معـاير القــانون الـدولي المعاصــر .د.ط ،اإلســكندرية ،دار المكتــب الجــامعي،
ص.97

 -9سعداهلل،عمر .)1440(،حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العلقة والمستجدات القانونية .الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،ص.91
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داخ د ددل فق يمح د ددة يإلد د د ع وأال تك د ددف ا د ددال ك د ددل ام د ددل يع د ددد ت د دددخ ص ي د ددح الش د ددقوال الداخ ي د ددمع أي متع إلد د دةص
بةالختيةص ا ق يمح لدولم أخرى"(.)1
بيامددة ذهددب األاددتةذ الدددكتور محمددد

عددت ال ايمددح فلد غيددر ذلددقع معتبد اصر مبدددأ ادددم التدددخل

يمثل حإلةص مال حإلوا الدولم حيث يإلول "فال المبدأ أاةاةص هو ادم التدخلع بمعا أال ل دولم حإلةص يح
فال تتدخل الدول األخرى يح شقواحة"(.)2
وأخددذ بحددذا الدرأي الدددكتور حادديال حا ددح امددر الددذي ي ددد أال مبدددأ ادددم التدددخل يتلددمال "حددا
كل دولم يح ممةرام ا ةتحة اواء يح ا قةتحة مع راةيةهة أم يح ا قةتحة مع الدول األخرىع
والإلةاوال الدولح يعترف لا ةت الدولم وحدهة دوال غيرهة با م تاجيم هذا المولو "(.)3
بيامة خةلف األاتةذ الدكتور ع ر ابد الاد م الدرأييال الادةبإليالع معتبد اصر أال مبددأ اددم التددخل
مة هو فال وا ب تك ه الدولع يإللح بةالمتاة اال التدخل لي

المإلتير ا

مبدأ حجر ااتخدام

الإلددو أو التحديددد بةاددتخدامحة يددح الحيددة الدوليددمع ا دواء كةاددت الإلددو ما د حم أم غيددر ما د حمع وا د
لددرور احتدرام ادديةد الدددولع واامددة يمتددد ليشددمل مبدددأ حددا تإلريددر الميددير ومددة ياددتتبعه مددال لددرور
حمةيم الدول والشعوب(.)4
وارف الدكتور ابدال تةث محمودع مبدأ ادم التدخل بأاه "حا الدولم وغيرهدة مدال األشدخةص
الدوليم يح ممةرام اختيةيةتحة التح يإلرهة لحة الإلةاوال الدولح العةمع بيور ماتإل م اال كل تددخل

 -1مشار إليه في محمود ،عبدالفتا عبد الرزاق ،النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.116
 -6الغنيمي ،محمد طلعت ،الغنيمي في قانون السلم ،مرجع سابق ،ص.901

 -0عمــر ،حــس حنفــي .)6119( ،التــدخل فــي شــؤون الــدول بذريعــة حمايــة حقــوق اإلنســان  .الطبعــة األولــى ،القــاهرة ،دار النهضــة
العربية ،ص.17

 -9عبدالسلم ،جعفر .)1411( ،المنظمات الدولية .د.ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص670
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أ اب ددحع وه ددح ت ت ددزم اا ددد ممةرا ددتحة ت ددق االختيةي ددةت بع دددم الما ددة

بةختيةي ددةت غيره ددة م ددال

األشخةص الدوليم"(.)1
ويدرى األاددتةذ الدددكتور م يددد شددحةب أال مبدددأ اددم التددخل "يتمحددور حددول حجددر كددل األامددةل
والا د وكةت والتي دريحةت التددح تيدددرهة أو تإلددوم بحددة حددةت أ ابيددم دولع ماجمددةت دوليددم) بشددأال
قلددةية ومشددةكل تادددر لددمال االختيددةص الددداخ ح لدولددم أخددرى ذات ادديةد ع وتت ازيددد خ ددور ذلددق
اادمة يتع ا األمر بتدخل ااكري"(.)2
يددح حدديال ذهددب األاددتةذ الدددكتور محمددد م ددذوب فل د أال مبدددأ ادددم التدددخل ُيعددرف باإليلددهع
يةلتدخل هدو "امدل غيدر مشدرو ع ال يادتاد فلد أي مادوغ قدةاواحع ويشدكل ايتئةتدةص ا د حدا الدولدم
يح الحريم واالاتإل لع ويكوال ال ر
معيام أو

ماه غةلبةص رغبم دولم قويم ذات أ مة يح فم د د د د ء ايةاد د د د دم

ب أمر معيال مال دولم ألعف ماحة"(.)3

ويعددرف الدددكتور محمددد ميد

يددوا

مبدددأ ادددم التدددخل بأادده "حجددر كددل تدددخل ادواء مددال

ةاب الدول أو الماجمةت الدوليم يح شقوال الدول األخرى"(.)4
وت در ا شةر فل أال اغ ب ال إله ميز بيال اوايال لعدم التدخلع أولحمة ادم تدخل الدول يدح
الشددقوال الداخ يددم ل دددول األخددرىع وثةايحمددة ادددم تدددخل ماجمددم األمددم المتحددد يددح الشددقوال التددح تعددد
مال يميم الا ةال الداخ ح ل دول األالةءع ويميز بيال معاييال لعددم التددخلع األول اددم التددخل

 -1محمود ،عبدالفتا عبد الرزاق ،النظرية العامة للتدخل في القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.116
 -6الحســيني ،بــدر احمــد .)6111( ،أثــر التــدخل اإلنســاني علــى ســيادة الــدول .رســالة ماجســتير غيــر منشــوره ،عمــان ،جامعــة عمــان
العربية  ،ص.01

 -0مجذوب ،محمد ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.617

 -9يونس ،محمد مصطفى ،النظرية العامة لعدم التدخل في شؤون الدول ،مرجع سابق ،ص.610
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بةلمعا الوااع ويشمل الاوايال الاةبإليالع والثةاح ادم التددخل بدةلمعا اللديا أي التددخل المدةدي
بةاتخدام الإلو العاكريم(.)1
ويع ددرف ال دددكتور مة ددد ام ددراال مب دددأ ا دددم الت دددخل بأا دده "ا دددم اا ددتخدام ا كد دراه أو الما ددة
بدةلحإلوا الادديةديم مدال قبددل دولدم مددة لدد دولددم أخدرىع وال يإلتيددر ذلدق ا د اادتخدام الإلددو الماد حم
يإل ع واامة ميع أشكةل الل

الايةاحع واالقتيةديع والمةلحع وغيرهة مال واةئل ا كراه"(.)2

الفرع الثاني :أهمية مبدأ عدم التدخل
بعدد اددر

م حددوم مبددأ ادددم التدددخل ع اددأتح ا د بيددةال أهميددم هددذا المبددأع وبدددأت أهميددم هددذا

المبدأ مال خ ل المولع المراد فق ارره يح ف ةرهع فذ أال المإلترحةت يح دومبةرتوال أوك

كةادت تددور

حدددول ولد ددع الددداص المتع د ددا يد ددح مبددددأ اد دددم التددددخلع لد ددمال ال يد ددل الخد ددةص بةلتاد ددويم الا د د ميم
ل ماةزادةت الدوليدمع وبددذلق يكدوال حكدم هددذا المبددأ قةيد اصر ا د تإلييدد أامدةل م د

األمدال دوال غيدره

مال يرو األمم المتحد ع ثم ااتح األمر يح اةال يراايادكو فلد ولدع الداص لدمال المبدةدئ التدح
تإلوم ا يحة الماجممع محإلإلةص تإلدمةص وأهميم ال ُياتحةال ييحةع كواه أيبح مبدأص اةمدةص يادري ا د

ميدع

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

 -1مجذوب ،محمد ،المرجع نفسه ،ص.011
 يجد مبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول طريقة في ميثاق األمم المتحدة في قاعـدة عرفيـة تجسـدت بالمـادة ( ،)9/6أمـامبدأ عدم تدخل منظمة األمم المتحدة في الشؤون التي تعد من صميم السلطان الداخلي للدول األعضاء ف ننـا نجـد سـندها فـي صـريح

المادة ( )7/6من ميثاق األمم المتحدة.

 -6عمـران ،ماجـد .)6111( ،السـيادة فـي ظـل الحمايـة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان .دمشـق ،مجلـة جامعـة دمشـق االقتصـادية والقانونيــة،
مجلد ،67العدد األول ،ص.917-906

 -0هاشم ،زكي ،األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص.61
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وير ع بعلحم ابب ذلدق هدو االحتيدة لت ازيدد اددد الددولع واادتإل ةب الماجمدم لحدذه الددولع
مددال خ د ل التأكيددد ا د حمةيددم اختيةيددحة الددداخ ح مددال التدددخل واالاتددداءع الادديمة يددح الم ددةالت
االقتيةديمع واال تمةايمع وغيرهة(.)1
وااتمر اهتمةم ماجمم األمم المتحد ا

التأكيد يح االلتزام بمبددأ اددم التددخلع حيدث قةمدت

ال معيم العةمم بإيدار ادد مال ا ا اةت بحذا الخيوص
 -1فا ال ادم واز التدخل يح الشقوال الداخ يم ل دول وحمةيم ااتإل لحة وايةدتحة .)1833
 -2فا ال مبةدئ الإلةاوال الدولح المتع إلم بةلع قةت الوديم والتعةوال بيال الدول .)1880
 -3فا ال ادم واز التدخل يح الشقوال الداخ يم ب ميع أاوااه .)2()1891
حيث ةء يح فا ال مبةدئ الإلةاوال الدولح المتع إلم بةلع قةت الوديم والتعةوال بيال الدول .)1880
"لي

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

يددح الشددقوال الداخ يددم أو الخةر يددم أليددم دولددم أخددرى وا د ذلددق يددإال التدددخل الما د ح وكةيددم أشددكةل
الت د دددخل أو مح د ددةوالت التحدي د ددد األخ د ددرى الت د ددح تا د ددتحدف شخي د دديم الدول د ددم أو ااةي د ددرهة الايةا د دديم
واالقتيةديم والثإلةييم تمثل ااتحةكةص ل إلةاوال الدولحع .....وال ي وز أال يقول شحء ممة ابا ا

أاده

يتلمال ماةاةص بأحكةم الميثةا المتي م بييةام الا م واألمال الدولح"(.)3
ولإلددد ااددتإلر يددح قد اررات الإللددةء الدددولح االاتدراف بمبدددأ ادددم التدددخلع حيددث ااتبددرت محكمددم العدددل
الدوليددم يددح قلدديم األاشد م العاددكريم وشددبم العاددكريم يددح ايكددةراغوا اددةم )1893ع تدددخل الواليددةت
المتحد يح ايكة ار وا بةام لمةال احترام حإلوا ا اادةال -غيدر مبدرر -وخ يدت فلد أال اادتخدام

 -1الحويش،ياسر.)6111(،مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة ال عالمية.الطبعة األولى،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية،ص.010
 -6يوسف ،يوسف حسن ،الدولة وسيادتها وفق معاير القانون الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.94

 -0شـــلبي ،إبـــراهيم احمـــد.)1419( ،التنظـــيم الـــدولي دراســـة فـــي النظريـــة العامـــة والمنظمـــات الدوليـــة .د.ط ،بيروت،الـــدار الجامعيـــة،
ص.141
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الإلددو لددي

األا د وب الماةاددب ل تحإلددا مددال لددمةال احت درام حإلددوا ا ااددةالع واال الدددايع المباددح ا د

حمةيم حإلوا ا ااةال يح ايكدة ار وا ال يمكدال أال يبدرر قةاوادةص؛ ألال ذلدق يخدرا قةادد حجدر اادتخدام
مبدأ ايةد الدول األخرىع ويشكل خرقةص لمبدأ ادم التدخل(.)1

الإلو يح الع قةت الدوليمع وياةق

كمة تعرلت محكمم العدل الدوليم لمبدأ ادم التدخل يح قليم مليا كوريو بيال بري ةاية وألبةايةع
مجحر مدال
حيث قررت المحكمم يح العةم )1828ع أاه ال يمكال ااتبةر حا التدخل المزاوم اوى
اص
مجةهر ايةادم الإلدو التدح أُادحء اادتعمةلحة يدح المةلدح بشدكل خ يدرع وبةلتدةلح ال يمكدال أال تحتدل
أي مكةام يح الإلةاوال الددولحع محمدة كةادت ادواقص الإلدةاوال الددولحع ولدذلق ااتبدرت المحكمدم التددخل
ال ردي الذي يتم دوال موايإلم الماجمم الدوليدمع وادي م ايةاديم محجدور وغيدر مشدرواهع وتتادةي مدع
مبدأ ادم التدخل(.)2
ويكةد ي مع محور ال إلحدةء ا د مددى أهميدم مبددأ اددم التددخلع لمدة ييده مدال ك ةلدم احتدرام اادتإل ل
الدولع واحترام ايةدتحةع وادم التعر

ل ماةئل التح تكدوال مدال يدميم الاد ةال الدداخ ح ل ددول مدال

قبل ال ير دوال و ه حا(.)3

المطلب الثاني :مفهوم السيادة ومفهوم االختصاص الداخلي وحدوده
الفرع األول :مفهوم السيادة
فال الشخص الذي ارتب ت اجريم الايةد بةامه يح تةري الع قةت الدوليم هو الم كر
ال رااح

ةال بوداال) وهو أول مال أدخل اي

الايةد بأاحة "الا م الع ية ا

ث الايةد يح ا ةا الاجريةت المعةيدر وادرف

الموا ايال والراةية والتح ال تخلع ل إلواايال"(.)4

 -1عمران ،ماجد ،السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.901

 -6يوسف ،يوسف حسن ،الدولة وسيادتها وفق معاير القانون الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.11
 -0عمر ،حس حنفي ،التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.17
 -9مشار إليه في سلطان ،حامد ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،مرجع سابق ،ص.061
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ويعرف األاتةذ الدكتور م يدد شدحةب الاديةد بأاحدة "حدا الدولدم يدح أال تحددد بحريدمع وبيد م
م إلمع يح موا حم الدول األخرىع حدود ا ةا اختيةيحة"(.)1
ويعرف األاتةذ الدكتور محمد

عت ال ايمح الايةد بأاحة "ا م الدولم الع ية ا د فق يمحدة

ومال ييه مال اكةال وااتإل لحة مال أيم ا م خةر يمع وهذه تعتبر ال كر التإل يديم ل ايةد "(.)2
ويعرف الدكتور حايال حا دح امدر الاديةد بأاحدة "اد م الدولدم الع يدة ا د فق يمحدة وراةيةهدة
وا تحة يح فدار ا قةتحة الدوليم وااتإل لحة مال أي ا م أ ابيم أخرى مع التإلييد بأحكدةم الإلدةاوال
الدولحع يةلايةد الخةر يم هح حريم الدولم يح فدار شقواحة الخةر يم وتحديد ا قةتحة باةئر الدول
األخرى"(.)3
واددرف األاددتةذ الدددكتور محمددد اددةمح ابددد الحميددد الادديةد بأاحددة "ااددتئثةر حددم الحكددم يددح
الدولم بكةيم اختيةيةت الا م ومجةهرهةع دوامدة خلدو ل حدم أا د ع ودوامدة مشدةركم مدال حدم
ممةث م أو أدا "(.)4
ويذهب األاتةذ الدكتور ي ث الديال اةمر فل

أال الايةد "يح وهرهة مرك اصز قةاوايدةص يإلدمده

الإلددةاوال الدددولح العددةم ل وحدددات التددح تدوايرت لددديحة شدرائ معياددهع ياددمح بددةلإلول بأاحددة قددد ارتإلددت فلد
مرتبم الدولم يح م حوم الإلةاوال الدولح العةمع ييكوال لحة بةلتةلح التمتع بةلمركز الذي يإلدمه الإلةاوال
الدولح العةمع وخةيم مبدأ الايةد والماةوا بيال الدول"(.)5

 -1شهاب ،مفيد محمود .)1411( ،القانون الدولي العام .الطبعة الثانية ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.117
 -6الغنيمي ،محمد طلعت .)1479( ،الغنيمي في التنظيم الدولي  .د.ط ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.117
 -0عمر ،حس حنفي ،التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.61

 -9عبدالحميــد ،محمــد ســامي .)6111( ،أصــول القــانون الــدولي العــام"،الجزء األول" الجماعــة الدوليــة .الطبعــة السادســة ،اإلســكندرية،
منشأة المعارف ،ص.110

 -1عامر ،صل الدين ،قانون التنظيم الدولي النظرية العامة ،مرجع سابق ،ص.111
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يويإلد دةص ل م ح ددوم التإل ي دددي ل ا دديةد "ي ددإال الدول ددم ه ددح الاد د م الع ي ددة ي ددح فق يمح ددةع وادار ش ددقواحة
الداخ يم والخةر يم بةاتإل ل وويإلةص رادتحدةع وال تع وهدة يدح ذلدق اد م فال بحددود الإلواادد اآلمدر يدح
الإلةاوال الدولح ومة ت تزم به مال معةهدات دوليم"(.)1
ويعرف الدكتور فبراهيم احمد شد بح الاديةد بأاحدة " تمتدع كدل دولدم باديةد تةمدم ا د فق يمحدة
وبةلاابم لشعبحة كمة أاحة تم ق حريم كةم م بةلاابم لشعبحة وحريم كةم دم بةلاادبم لايةادتحة الخةر يدم
دوال قيد يحد مال حريتحة هذه فال مة ترتليه يراحم أو لماةص"(.)2
ويددرى األاددتةذ الدددكتور محمددد حددةيج غددةام اال ل ادديةد مجح دراالع األول داخ ددح ويعاددح "حريددم
الدول ددم ي ددح التي ددرف ي ددح ش ددقواحة الداخ ي ددمع وي ددح تاج دديم حكومتح ددةع ومرايإلح ددة العةم ددمع وي ددح ي ددر
ا ةاحة ا

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

دولم أو هيئم أخرى أال تبةشر ا ةاحة يح فق يم الدولم"(.)3
أمة الايةد الخةر يم يتعادح "اادتإل ل الدولدم ادال رقةبدم أي دولدم أخدرىع كمدة تشدمل ا قدةت
الدولم يح الم تمع الددولح ويدح الإلدةاوال الددولحع أي أاحدة مادتإل م غيدر تةبعدم يدح اتخدةذ ق ارراتحدة أليدم
وحد ايةايم أخرى"(.)4
وقددد ااددتبةال لمددقتمر اددةال يراااددكو اددام  1823ادددم دقددم تعبيددر الماددةوا يددح الادديةد كمددة
يتلح مال تإلرير ال ام ال رايم األول ومال هاة يوتت ال ام ا

ااتعمةل ذلق التعبير بم حوم

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

 -6شلبي ،إبراهيم احمد ،التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ،مرجع سابق ،ص.04
 -0غانم ،محمد حافظ .)1407( .مبادئ القانون الدولي العام .د.ط ،القاهرة ،النهضة الجديدة ،ص.116
 -9عباس ،عبدالهادي .)1449( ،السيادة  .الطبعة األولى ،دمشق ،دار الحصاد ،ص.11
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أاه يحوي العاةير اآلتيم
 -1كل الدول متاةويم قةاواةص.
 -2لكل دولم الحا يح أال تتمتع بايةدتحة الكةم م.
 -3شخييم الدولم ووحدتحة ا ق يميم وااتإل لحة الايةاح ي ب أال يحترم.
 -2ا

الدولم أال تذاال بإخ ص لوا بةتحة والتزامةتحة بإلةص ل إلةاوال الدولح.

ولذلق يإلد ااتبر مإلرر ال ام أال تعبير الماةوا الإلةاوايم) ياو لتعبير الايةد الكةم م)(.)1
وقدمت محكمم العدل الدوليم يح قليم مليا كوريو  )1828تعري ةص ل اديةد "واليدم الدولدم
يدح حدددود فق يمحدة واليددم اا راديدم وم إلددمع وأال احتدرام الادديةد ا ق يميدم ييمددة بديال الدددول المادتإل م يعددد
أاةاةص وهريةص مال أا

الع قةت الدوليم(.)2

الفرع الثاني :مفهوم االختصاص الداخلي وحدوده
ُيعددرف )Henri Rolinع الدرئي

الاددةبا ل محكمددم األوروبيددم لحإلددوا ا ااددةالع االختيددةص

الداخ ح بأاه "االختيةص الو اح الذي يشمل ميع المادةئل التدح ياجمحدة قدةاوال الشدعوبع والتدح
ال يمكددال أال تحددم أي دولددم أخددرى"ع كمددة اريدده  )Alf Rossبأادده "الماددةئل التددح ال تخددل بحإلددوا
الدولع وكذا الماةئل التح تمد

ميدةلح الددول"ع ويدرى شدةرل شدوموال) أاده "م مدو الإللدةية التدح

يعترف الإلةاوال الدولح بأاحة تتم تاويتحة مال رف الايةد الداخ يدم ل ددول وبيد م م إلدمع يحدو حدا
ل دول يري

الإلةاوال الدولح الدخول ييه"(.)3

 -1الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.110

 -6حداد ،ريمون ،العلقات الدولية "نظرية العلقات الدولية أشـخاص العلقـات الدوليـة نظـام أم فوضـى فـي ظـل العولمـة" ،مرجـع سـابق،
ص.670

 -0مشار إليه في ادريس ،بوكرا ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.41-49
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ويع ددرف ا دددي محم ددد رل ددة االختي ددةص ال ددداخ ح بأا دده "ي د حيم الدول ددم لتيددريف األم ددور
بةختيةرهة محمة كةاتع ةلمة لي

هاةق قيد ا يحة مال الإلةاوال الدولح العةم يإليد مال فرادتحة اواء

أكةال هذا الإليد مال الاةحيم المولوايم أو ا

رائيم"(.)1

ويعرف األاتةذ الدكتور خ يل فامةايل الحديثح االختيةص الداخ ح بأاه "م موام األمدور
التح تات يع الدولم التيرف بيددهة بحريم كةم دم دوال أال يحدد مدال قددرتحة الكةم دم ا د التيدرف
التدزام دولددح اريددح أو ات ددةقحع يددإذا و ددد ا د اددةتا الدولددم التدزام اريددح أو ات ددةقح ت ددةه دولددم أخددرى
بيدد مولو معيالع ااتحةل ا يحة الإلول بددخول هدذا المولدو يدح يدميم اختيةيدحة الدداخ حع
واذا تحررت ذمتحة مال قبل هذا االلتزامع كاة بيدد أمر داخل يح ا ةا اختيةيحة الداخ ح"(.)2
وااتاا م مع الإلةاوال الدولح يح  )30اياةال/ابريل  )1832توييم لماحة ايويدةص ادتم
تعك

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

مال هذه التوييم والذي ااتاإلته محكمدم الدائمدم ل عددل الددولح مدال قبدل "الم دةل المح دوج ل ددول هدو
ةئ م الاشة ةت الو ايم التح ال يتإليد اختيةص الدولم يح ممةراتحة بأيم قيود اة مم ادال الإلدةاوال
الدولحع ويعتمد تحديد ا ةا هذا الم ةل المح وج ا

الإلةاوال الددولحع كمدة أاده يت دةير ويإلدةص لحركدم

ت ور الإلةاوال الدولح"(.)3

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

 -6الحديثي ،خليل إسماعيل ،الوسيط في التنظيم الدولي ،مرجع سابق  ،ص.170

 -0الدقاق ،محمد سعيد وعبدالحميد ،محمد سامي.) 6116(،التنظيم الدولي .د.ط ،اإلسكندرية ،دار المطبوعات الجامعية ،ص.041
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وأخذ بحذا االت ةه األادتةذ الددكتور ابددالعزيز ادرحةال الدذي يدرى "أال األمدر ال يعدد مدال قبيدل
االختيد ددةص الد ددداخ ح الم د ددا فال فذا كةاد ددت الدولد ددم بيد دددده حد ددر مد ددال كد ددل قيد ددد ات د ددةقح أو اريد ددح
الدولح"(.)1
كم ددة ذك ددرت المحكم ددم الدائم ددم ل ع دددل ال دددولح ي ددح رأيح ددة االاتش ددةري الخ ددةص بم ارا ددم ال اا دديم
ال رااديم والمراكشدديم اددةم )1833ع "فال األمددور التدح تدددخل بحاددب قوااددد الإلدةاوال الدددولح العددةم يددح
االختيددةص الم ددا ل دددول ت اددر ت اددي اصر ااددبيةصع وأادده يإليددد بحددة الماددةئل التددح وأال كةاددت تحددم أكثددر
مددال دولددم فال أال قوااددد الإلددةاوال الدددولح العددةم ال تاجمحددةع وأادده لددذلق يتوقددف ااتبددةر ماددألم مددة لددمال
االختيةص الم ا ل دولم ا

مدى ت ور الع قةت الدوليم"(.)2

أمددة ييمددة يتع ددا بحدددود االختيددةص الددداخ ح ي دإال تحديددد ال ةيددل بدديال االختيددةص الددداخ ح
الم دداع والدددولح الخةلددع لرقةبددم الإلددةاوال الدددولح العددةم وماجمةتددهع لددي

بددةألمر الحدديالع اج د اصر لعدددم

تلمال الإلةاوال الدولح العريح معةيير مةاعه يمكال فامةلحة دوال أال يدور بيددهة الخ ف يح الرأي
بيال الدول(.)3
حيددث تبةياددت أراء ال إلدده ت ددةه هددذا األمددر ذلددق أال تحديددد المولددواةت التددح تدددخل يددح يددميم
االختيةص الداخ ح لدولم مدة يعدد مشدك م دقيإلدمع خيويدةص بعدد تددخل الماجمدةت الدوليدم يدح أمدور
كةاددت حك د اصر ا د الدددول ييمددة مل د ()4ع حيددث مددة كددةال يعددد مددال يددميم الا د ةال الددداخ ح لدولددم مددة
بةألم ع يإاه قد ييبح اليوم شأاةص دوليةص بحكم تاجيمه بمعةهد ثاةئيم أو مةايمع كمدة أال تحديدد مدة
ي دددخل ي ددح الاد د ةال ال ددداخ ح لدول ددم م ددة يعتم ددد فلد د ح ددد كبي ددر ا د د جرويح ددة التةريخي ددم وأول ددةاحة

 -1سرحان ،عبد العزيز .)1471( ،دروس المنظمات الدولية .د.ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية.111 ،

 -6غانم ،محمد حافظ ،األمم المتحدة دراسة لميثاقها ولتطورها وللمنظمات والهيئات المرتبطة بها ،مرجع سابق ص.119-110
 -0سرحان ،عبد العزيز ،دروس المنظمات الدولية ،مرجع سابق ،ص.117

 -9السيد ،رشاد عارف .)6117(،الوسيط في المنظمات الدولية .الطبعة الثانية ،عمان ،دار وائل ،ص.14
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الخةيمع يمة تعتبره محوريم مير العربيم مال األمدور الداخ يدمع قدد ال تاجدر فليده الواليدةت المتحدد
األمريكيم بحذه الاجر (.)1
وكةال الإلةاوال الدولح التإل يدي يعتبر أمور اد مال يميم الا ةال الداخ ح ل دول مثل
 -1الماةئل التح تم

الاجةم الحكومح أو ا دار الداخ يم ل دول.

 -2الماةئل التح تتع ا بةألقةليم غير المتمتعم بةلحكم الذاتح.
 -3الماةئل التح تتع ا بحإلوا ا ااةال والحريةت األاةايم.
 -2الماةئل التح تتاةول أمو اصر اقتيةديم وا تمةايم أو ثإلةييم .
 -3واةئل ا شراف الذري(.)2
فال أال الممةراددم العم يددم ومددع ت ددور الم تمددع الدددولح أبةحددت التدددخل يددح الا د ةال الددداخ ح
ل دول يح حةالت ماحة
 -1التدخل ديةاةص اال حإلوا الدولم.
 -2التدخل لحمةيم حإلوا وميةلح راةية الدولم.
 -3التدخل ال مةاح بإلةص ل يل الاةبع مال ميثةا األمم المتحد .
باةء ا
 -2التدخل ص

ب مال الدولم ا احة.

 -3التدخل لد التدخل.
 -3التدخل مال أ ل حمةيم حإلوا ا ااةال وتحإليا الحمةيم ا ااةايم(.)3
وأدى هددذا التبددةيال فل د اخددت ف ال إلدده حددول مولددو الا د ةال الددداخ ح ل دولددمع حيددث ذهددب
ةاددب مددال ال إلدده فل د أادده ال و ددود لحددذا الا د ةالع أو يإلتددرث فل ددةءه فال كددةال مو ددوداصع ومددال ثددم ادددم
 -1الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.117
 -6نعمه ،عدنان .)1471(،السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر .د.ط ،بيروت ،د.ن.994-991 ،
 -0الحسيني ،بدر أحمد ،أثر التدخل اإلنساني على سيادة الدولة ،مرجع سابق ،ص.01-09

58

االاتراف به حت ال يكوال اإلبه يح ابيل ت ور الماجمةت الدوليم األمم المتحد ) التح تحدف فل
تحإليا الميةلح المشتركم واليةلح العةم لإلااةايم()1ع فال أال  )Verdrossرد ا
الإلةاوال الدولحع واال قيد مال ايةد الدول وحريتحة يح بع
ا

ايةد وااتإل ل الدولع يةلإلةاوال الدولح يإلوم أاةاةص ا

الدول أال تمةر ا تحة يح تاويم بع

هذا ال رث بأال

الماةئلع يإاه ال يات يع الإللةء احةئي صة
و ود دول ذات ايةد ع وأاه البد لحدذه

الماةئل التح ت اد ااتإل لحة وايةدتحة(.)2

ويح التوييم التح ااتاإلحة م مدع الإلدةاوال الددولح أا دم الدذكر والتدح تحددد موق ده مدال المادةئل
المتع إلددم بةلا د ةال الددداخ ح ل دددول األالددةءع ي إلددد ورد يددح الدداص الثةلددث مددال هددذه التويدديم ت بيددا
خددةص ل مبدددأ العددةم المددذكور يددح الدداص األولع وهددو ت بيددا متع ددا بةلماددةئل التددح تم د

الا د ةال

الددداخ ح التددح تكددوال محد ص الت ددةا دولددحع و ددةء ييدده "فذا أبددرم ات ددةا دولددح بشددأال مولددو ياتمددح فلد
االختي ددةص المح ددوج ل دددولع ي ددإال ذل ددق يح ددول ب دديال أ د دراف االت ددةا الم ددذكور وب دديال ال ددديع ب ك ددر
االختيةص الداخ ح ااد ت اير أو ت بيا االت ةا"(.)3
وي مع ال إله ا

أال هاةق بع

الماةئل التح تعد مال يميم الا ةال الداخ حع وال تخلع

فال ل ختيد ددةص الد ددو اح ل دولد ددمع مثد ددل الماد ددةئل الخةيد ددم بةلاجد ددةم الداد ددتوري الد ددداخ حع والخدمد ددم
العاكريمع واقةمم الع قةت الدب ومةايم ع والماةئل المتع إلم بماح ال اايمع ومعةم م األ ةابع وقيدود
الح ددر ()4ع والما ددةئل ال مركي ددمع ولك ددال كم ددة أشد دراة ا ددةبإلةص لبإل ددةء ه ددذه الما ددةئل م ددال ي ددميم الاد د ةال
الداخ ح ل دولم ي ب فال تكوال الدولم قد ارتب ت بشأاحة بأي ات ةا دولحع يإذا و د مثل هذا االت دةا

 -1بومدين ،محمد قدور.) 6111(،حقوق اإلنسان بين السلطة الوطنية والسلطة الدولية.الطبعة األولى،عمان ،دار الراية،ص.04-01
 -6مشار إليـه فـي علـوان ،عبـدالكريم .)1447(،الوسـيط فـي القـانون الـدولي العـام الكتـاب الثـاني .الطبعـة األولـى ،عمـان ،دار الثقافـة،
ص.11

 -0الدقاق ،محمد سعيد ،األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.01

 -9الفار ،عبدالواحد محمد .)1474(،التنظيم الدولي .د.ط ،القاهرة ،عالم الكتب ،ص.199
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تإليدت به الدولم وا يحة أال تتيرف يح حدودهع وأيبح ل ماألم مولدو االت دةا يد م دوليدم ت يدز
ل حيئةت الدوليم المختيم التدخل يح كل ا از بشأاحة(.)1
وبعددد جحددور مددة ياددم بةلاجددةم العددةلمح ال ديددد ذو الإل بيددم الواحددد ع بدددأت األمددم المتحددد
تأخذ بةلمعيةر الايةاح لتحديد الماةئل التح تعد مال يميم الا ةال الداخ حع ي م يعد هاةق مة
يعددد حددد يةي دل بدديال الا د ةال الددداخ حع ومددة يعددد شددأاةص دولي دةصع وأخددذت االهتمددةم بحإلددوا ا ااددةال
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 الد اراديم األولد المعايدم بةلحمةيددم
الدولي ددم لحإل ددوا ا اا ددةال وت بيإلح ددة وتدريا ددحة ي ددح الع ددةلم العرب ددح ي ددح  )18ك ددةاوال الثةاح/يا ددةير
 )1899حيددث ددةء ييحددة " وأاتإلددد شخيدديةص أال مددال األهميددم بمكددةال التركيددز يددح ميددع األوقددةت
ا

ال ةبع الحتمح لحإلوا ا ااةال والحريدةت األاةاديم ولدمةال أال يكدوال احتدرام ت دق الحإلدوا

والحريددةت اإل ددم االا د ا األاةادديم التددح تتوقددف ا يحددة ميددع اددبل وواددةئل العمددل مددال أ ددل
تحاددديال الريةهيد ددم ا ااد ددةايمع وبةختيد ددةر ياب د ددح أال يي ددبح احت د درام حإل ددوا ا ااد ددةال والحريد ددةت
األاةادديم ه ددو المح ددق ال ددذي تإل ددوم ا د د أاةا دده الايةا ددةت واالا ددتراتي يةت ي ددح ك ددل م ددةل م ددال
م ةالت الاعح ا ااةاحع اواء ا

اليعيد الدولح أو ا ق يمح أو الو اح"(.)2

وأيبح التا يم ب واز تإلييد ايةد الدولم لماع ااتحةكةت حإلوا ا ااةال يمكال االاتاةد فل أال
المشروايم ميدرهة ممةرام حا ويإلةص حكةم الميثةاع وأداء وا ب يتمثل يح الماةهمم يح الددية

 -1أبو الهيف ،علي صادق ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.609
 يشـار فـي هـذا المقـام إلـى اتفاقيـات التجــارة الدوليـة كيـف أخرجـت المسـائل الجمركيـة مــن السـلطان الـداخلي للـدول المرتبطـة بهـا إلــىاالختصاص الدولي.

 -6مشــار إليــه فــي بســيوني ،محمــود شــريف( ،وآخــرون) .)1414( ،حقــوق اإلنســان المجلــد الثــاني دراســات حــول الوثــائق العالميــة
واإلقليمية .الطبعة األولى ،بيروت ،دار العلم للمليين ،ص.19-10
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ا ددال الاج ددةم اال تم ددةاح ال دددولح ال ددذي لحإل دده االات ددداء ا د د ميد د حم اةم ددم يا ددع الإل ددةاوال ال دددولح
لحمةيتحة(.)1
وأيبحت التلحيم ب زء مال حإلوا الايةد الو ايم شدر ةص لدروريةص مدال أ دل اادتمرار الدولدم
ا ادحةع واادتمرار ال مةادم الدوليدمع واذا كدةال حادال اددير الع قدةت الدوليدم يت دب ولدع حدد يةيددل
بيال الحإلوا الو ايم والحإلوا الدوليم ماعدةص ل تادةق

ع يدإال االاتدراف بما إلدم الحإلدوا الو ايدم أخدذت

تاحاددر ليددةلح ما إلددم الحإلددوا الدوليددمع التددح أخددذت تتاددع تدددري يةص باددبب االاتبددةرات التددح تل د
ا

ال مةام الدوليم ل تدخل يح ما إلم الي حيم الو ايم ح ةجةص ا
وهددذا ولددع قيددوداص مولددوايم ا د ادديةد الدددول الم إلددم حت د

مي حم الا م الدولح(.)2
ددةل ذلددق الداددةتير الو ايددم

التح تأثرت معجمحة بة ا ال العةلمح لحإلوا ا ااةال(.)3
ويددرى Strisower

 )Leoرئددي

معحددد الإلددةاوال الدددولح اددةم  )1822بددأال االختيددةص

الداخ ح ال يبعد كل الماةئل التح تاجم بمإلتل الإلةاوال الدولحع ولكال ت ق التح ترتب يإل بةلاجدةم
الددو احع والتددح يريددد الاجددةم الدددولح فبعةدهددة مددال اجةمددهع وذهددب شددةرل شددوموال) فل د أادده ال تو ددد
ما ددةئل و اي ددم أاةاد دةص با ددبب بيعتح ددةع ذل ددق أال الما ددألم يمك ددال أال تأخ ددذ ةبعد دةص دوليد دةص ي ددح بعد د
الحدةالتع وبةلتددةلح يدإال الماددةئل الخةلدعم ل م ددةل الددو اح ل دولدم ال يمكددال تحديددهة ةئ ددم ب ةئ ددمع
واامة تحديدهة يخلع لتكييف كل حةله ا

حده(.)4

 -1المحاميــد ،وليــد ف ـؤاد " ،)6111( ،حقــوق اإلنســان بــين ســيادة الدولــة والحمايــة الدوليــة(االتجاهات التشــريعية والتطبيقيــة)" ،جــرش
للبحوث والدراسات  ،مجلد  ،19العدد ،1ص916-910

 -6يوسف ،حسن يوسف ،الدولة وسيادتها وفق معاير القانون الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.10

 -0باســيل ،باســيل يوســف " ،)6111( ،ســيادة الــدول فــي ضــوء الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان" ،دراســات إســتراتيجية ،العــدد،94
ص.111-1

 -9مشار إليه في ادريس ،بوكرا ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.41-49
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والواقددع أادده ا د د الددرغم م ددال التيددةرات الحديث ددم التددح هة م ددت وال ت دزال تح ددة م اجريددم الا دديةد
والا ةال الداخ ح ع ومحمدة ا تحدد الع مدةء وال إلحدةء يدح ت ايددهمة والإلدول بأاحمدة ال يتاةادبة مدع تاجديم
الم تمع الدولحع يإال االت ةقيةت الدوليم العةلميم وا ق يميم ال تزال ت عل مال احترام الاديةد الو ايدم
وادم الماة

بةلا ةال الداخ ح قةاد أاةايم(.)1

المبحث الثاني
المسائل القانونية التي يثيرها مبدأ عدم التدخل وأسباب انحساره
ويإلام هذا المبحث فل م بيال

المطلب األول :المسائل القانونية التي يثيرها مبدأ عدم التدخل
لي

يح ميثةا األمم المتحد مة ياوغ لحة التدخل يح الشقوال التح تكوال مال يميم الا ةال

الداخ ح أليم دولمع كمة أاه لي

ييده مدة يإلتلدح ا د الددول األالدةء أال تعدر

ا د الحيئدم مثدل

هذه الماةئل لكدح تحدل بحكدم الميثدةاع ا د أال ال يخدل هدذا المبددأ بت بيدا تددابير الإلمدع التدح تتخدذ
يح حةالت تحديد الا م أو ا خ ل به ووقو العدواال الوارد يح ال يل الاةبع مال الميثةا.
ويعددد هددذا الدداص مددال أكثددر ايددوص الميثددةا أهميددمع لمددة يددورده مددال قيددد ا د الماجمددم يددح
مبةشرتحة الختيةيحةع األمر الذي أدى فل التبةيال يح ت ايره ورام حدوده وبيةال مدلوله(.)2
ويتلددح مددال اددص المددةد  )8/2مددال الميثددةاع أادده ولددع قيددداص أاةادديةص ا د ا د ةت األمددم
المتحد م ةده ادم التدخل يح الماةئل الداخ يم ل دول األالةء)ع فال أال تحديد الماةئل التح تعدد

 -1غانم ،محمد حافظ ،مبادئ القانون الدولي ،مرجع سابق ،ص.101

 -6عبدالحميد ،محمد سامي ،قانون المنظمات الدولية "الجزء األول" األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص.77
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مددال يددميم االختيددةص الددداخ ح ل دددول األالددةء يثيددر خ يدةص يددح الدرأيع خةيددم أال الميثددةا أغ ددل
الاص ا يحةع وترق تإلدير ذلق لجروف كل حةلم ا

حده(.)1

ي ُيخول لألمم المتحد أال تتدخل يح أمور هح مال يدميم الاد ةال الدداخ ح أليدم دولدم مدال
الدول فال فذا كةات تعمل ويإلةص ل يل الاةبع المتيل بح ج الا م واألمال الدولح وقمع العدواال(.)2
فال المبدددأ بددأال الحريددم هددح الإلةاددد يددح الحيددة الدوليددم يددح جددل أحكددةم الميثددةاع وأال الإليددد هددو
االا ددتثاةءع ه ددذا مب دددأ ثةب ددت وما ددتمرع ولإل ددد ام ددل الميث ددةا ا د د تأكي ددد ه ددذه ال ك ددر تشد د يعةص ل دددول
الحرييددم ا د ادديةدتحة يددح االالددمةم فل د الماجمددم الدوليددمع واددبي ص لتبديددد مخةويحددة الاةشددئم اددال
الي حيةت الوااعم التح أا يت لألمم المتحد كمة يرى )3()Fitz Mauriceع لذلق كةات الحة م
فل في ةد يي م ت مئال الدول فل أال الماجمم لم تتحول فل دولم يوا الدول(.)4
ولعددل هددذا الدداص يثيددر مشددةكل اددد أهمحددةع تحديددد ال حددم المختيددم بةل يددل ييمددة فذا كةاددت
الإلليم الم روحم تعد مال يميم الا ةال الداخ حع واألاة
تدخل م

الذي تإلرر ا يه ذلقع وهل ياتحق

األمال الدولح يح قلةية حإلوا ا ااةال هذا المبدأ أم الع وااأتح ا

بيةال ذلق

الفرع األول:الجهة المختصة بالفصل في القضية المطروحة
يرى  )M.Korowicsأال ال ييل يدح هدذه المادةلم هدو الدولدم بعياحدةع وأاده مدال غيدر ال دةئز
ل ماجمم التعر

أليم ماةلم ترى الدولم دخولحة يح وهر اختيةيحة الداخ حع بيامدة ذهدب دور

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 ويإلدةص لمددة يدراه حإلدةص وادددالصع وياتحاددال األاددتةذ

 -1الفار ،عبدالواحد محمد ،التنظيم الدولي ،مرجع سابق ،ص.190

 -6شكري ،محمد عزيز .)1416( ،مدخل إلى القانون الدولي العام .د.ط ،دمشق ،مطبعة الداودي ،ص.011
 -0مشار إليه في نعمه،عدنان ،السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.990
 -9الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.110
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ور االاتئاة

بدةلرأي االاتشدةري لمحكمدم العددل الدوليدمع بيامدة يدذهب األادتةذ  )M.Jenksفلد

أاه ال ي وز ل مداح أال ي يل يح قلديته الخةيدم واال ا تمعدت يدح ا د

الشدخص يد م الخيدم

والحكم يح آال واحدع لذلق يإال محكمم العددل الدوليدم هدح ال حدةز األيد ح ل بدت يدح مثدل هدذا الادو
مال الإللةية(.)1
بيامة يرى األاتةذ الدكتور محمد

عدت ال ايمدح أاده فذا ات إلدت الددولتةال المتاةزاتدةال ا د أال

الا از بياحمة ذو ي م داخ يمع يإاه يح هذه الحةلم ال تثدور أي مشدك مع أمدة فذا اخت تدة حيدث زامدت
فحددداهمة أال الاد از داخ ددحع وذهبددت األخددرى ا د أادده دولددح يددإال الددذي ي يددل يددح ذلددق ال حددم التددح
اتعر

ا يحة الماةزام(.)2
بيامة ذهب األاتةذ الدكتور فبراهيم احمد الش بح فل أال كل الماةئل التح تلماحة الميثةا ال

يمكددال ااتبةرهددة ماددةئل تتع ددا بمددة يدددخل يددح يددميم ل ختيددةص الددداخ ح ل دددول األالددةءع حيددث
تمد ددةر الماجمد ددم يد ددح هد ددذا الخيد ددوص ا د د م تحديد ددد مد ددة يد دددخل يد ددح اختيةيد ددةهة االختيد ددةص
بةالختيةص)(.)3
والواقدع اال األمددم المتحدد قددد تعرلددت لبحدث العديددد مدال الماددةئل رغددم احت دة الدددول المعايددم
بدخولحة يح يميم اختيةيحة الداخ حع حيث ااتأثرت األمم المتحد لا احة الحا يدح ال يدل يدح
مثددل هددذا الددديعع وماحددة معةم ددم راةيددة اتحددةد اددوب أيريإليددة ذوي األيددل الحادددي )1823ع ومشددك م
احتدرام حإلدوا ا اادةال والحريدةت األاةاديم يددح كدل مدال ب ةريدة والم در ورومةايدة )1828ع ومشددك م
المعةم ددم الإلةئم ددم ا د د التميي ددز با ددبب ال ددا

ي ددح اتح ددةد ا ددوب أيريإلي ددة )1832ع والمش ددك م الت ددح

 -1مشار إليه في نعمه ،عدنان ،السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.901-997
 -6الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.141

 -0الشلبي ،إبراهيم احمد ،التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ،مرجع سابق ،ص.111
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ارلحة مادوب شي ح  )1829بخيوص احترام حإلوا ا ااةال يح اتحدةد ال محوريدةت االشدتراكيم
الاوييتيم(.)1
كمة أقرت محكمم العدل الدوليمع يح رأيحة االاتشةري يدح قلديم ت ادير معةهددات الاد م يدح
ب ةريددة وها ةريددة ورومةايددة )1830ع بحيددث ريلددت ديددع الدددول بةلتماددق بةلمددةد  )8/2مددال ميثددةا
األمم المتحدد يدح موا حدم اختيةيدةت الماجمدم الدوليدم لمعةل دم الإللدةية الدوليدمع ورأت أال ت ادير
معةهد مة ييمة يتع ا بإ راءات تاويم الماةزاةتع ال يدخل لمال االختيةص الو اح الداخ ح(.)2
الفرع الثاني:األساس الذي تنظر فيه األمم المتحدة القضية المطروحة
ياتعر

الدذي تاجدر ييده

وتاوال) يح هذا اليدد ت دور موقدف األمدم المتحدد مدال األادة

الإللدديم الم روحددمع حيددث بدددأت بمعيددةر لدديا ومحدددودع وهددو أال تكددوال الماددألم محكومددم بةلإلددةاوال
ال دددولحع وه ددو معي ددةر ق ددةاواحع حي ددث يك ددح يي دده البح ددث ام ددة فذا كةا ددت تو ددد قةا ددد قةاواي ددم دولي ددم
 بيدرف الاجدر اددال ميددرهة -تحكدم الماددألم المعرولدم أم الع يدةال و دددت كةادت المادألم تخددرمال اختيةص الا ةال الداخ ح ل دولم المعايم وبةلعك (.)3
وقددد أشددةر  )A.Verdrossيددح تع يإلدده ا د تإلريددر  )Ch Rousseauفلد معحددد الإلددةاوال
الدددولح "بأادده ال يمكددال أال ااكددر بددأال الماددةئل التددح تعددد مددال يددميم االختيددةص الددو اح يمكددال أال
تتحددول بواا د م ات ةقيددةت مةايددم أو ثاةئيددم فل د ماددةئل دوليددمع وكددذلق يددإال شددكل اجددةم الدولددم أو
داتورهةع يمكال أال ييبح مولواةص الت ةا دولحع رغم أال هدذه المادةئل ي تدر

أال تعدد مدال يدميم

االختيةص الو اح"(.)4

 -1سلطان ،حامد ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،مرجع سابق،ص.001

 -6أوصديق ،فوزي .)1444( ،مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟ .د.ط ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،ص.14
 -0مشار إليه في الدقاق ،محمد سعيد ،التنظيم الدولي ،مرجع سابق ،ص.616

 -9مشار إليه في ادريس ،بوكرا ،مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.111
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وقددد جددل المعيددةر الإلددةاواح اددةئداص ل تددر زمايددم وي ددمع ولكددال بعددد ااحيددةر االتحددةد الاددوييتحع
ا د موقددف

وتشدكل م مدح الاجدةم العددةلمح ال ديدد ذو الإل بيدم الواحددد ()1ع ومدة كدةال لده مددال ااعكدة

األمددم المتحددد بدددأت تأخددذ بمعيددةر ايةاددحع مددقداه أال الماددألم فذا كةاددت تمثددل مي د حم دوليددم يإاحددة
تخر مدال الاد ةال الدداخ ح ل دولدمع حيدث ادمح هدذا المعيدةر لألمدم المتحدد بدري
مال الدول ا

ااتد ار

العديدد

تدخ حة لبحث العديد مال الماةئلع وخةيم ت ق التح تتع ا بحإلوا ا ااةال(.)2

الفرع الثالث :تدخل مجلس األمن الدولي بقضايا حقوق اإلنسان ومبدأ عدم التدخل
اادددمة يخددةلف أحددد األي دراد االلت ازمددةت الم رولددم ا يدده فزاء م تمعددهع ييإلددوم بةاددتي ةء الحددا
بةلدذات تإلدوم الاد م الو ايدم المختيددم بدرده فلد

دةد اليدواب ح ةجدةص ا د األمدال الدو احع كددذلق

اادددمة تتح ددل فحدددى الدددول مددال التزامةتحددة يددح موا حددم الم تمددع الدددولحع يددإال األخيددر يتدددخل لددديع
االاتداء ويوال الا م واألمال الدولح(.)3
والواقع أال الديع بعدم التدخل يح الا ةال الداخ ح ل دول ال ُيثةر فال بماةابم حدوث مخةل م لحإلوا
ا ااددةالع وبةاددتإلراء ممةراددةت األمددم المتحددد ع يإادده ت ددد حددةالت كددةال مإلبددول ييحددة رقةبددم الماجمددم لا د وق
الدددول األالددةءع وبةلتددةلح ال يحددا ل دددول أال تددديع بعدددم اختيددةص الماجمددم ببحددث هددذه الماددةئل لتع إلحددة
بةالختيةص الداخ حع وماحة ايةام التمييزع المخةل ةت ال ايممع ف راء الماةقشةتع اتخةذ التوييةت
والداو فل ف راء توييا أو التاديد بةلمخةل ةت(.)4

 -1يــاقوت ،محمــد كامــل .)1471( ،الشخصــية الدوليــة فــي القــانون الــدولي العــام والشــريعة اإلســلمية .الطبعــة األولــى ،القــاهرة ،عــالم
الكتاب ،ص.091

 -6الدقاق ،محمد سعيد ،المنتظمات الدولية العالمية واإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.44

 -0غــانم ،محمــد حــافظ .)1419(،األصــول الجديــدة للقــانون الــدولي العــام دراســة لصــياغته الحاليــة وإلحكــام القضــاء الــدولي .الطبعــة
الثانية ،القاهرة ،مكتبة عبداهلل وهبه عابدين ،ص.911

 -9حسين ،مصطفى سلمة .)1440(،التنظيم الدولي "األمم المتحدة" .د.ط ،اإلسكندرية ،منشأة المعارف ،ص.110
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ويددح حإليإلددم األمددر ال يحددم البحددث ييمددة فذا كةاددت الإللدديم الم روحددم مددال يددميم الا د ةال الددداخ ح
ل دولم أم ال ااد اتخةذ تدابير الإلار المايوص ا يحة يح ال يل الاةبع مال الميثةاع واال كدةال مدال بياحدة
تدابير ا كراه وااتعمةل الإلو أم غيرهة مال التدابير التح بياحة بةل يل الاةباع وذلق ألال االاتثاةء شدةمل
دةء ا د هددذا
ل تدددابير التددح وردت يددح ال يددل الاددةبع مددال الميثددةا اموم دةص حاددب اددص المددةد )8/2ع وباد ص
االاددتثاةء يددإال لم د

األمددال الدددولح الحددا يددح اتخددةذ ا

دراءات ال زمددم لتإلريددر مددة فذا كددةال األمددر يعتبددر

تحديددداص ل اد م واألمددال الدددولح أو ااتحةكدةص لدده أو امددل مددال أامددةل العدددواالع وا يدده يددإال المددةد الثةايددم ب إلرتحددة
األخير ال تحول دوال قيةم م

األمال بدإ راء تحإليدا بإلدةص ل مدةد  )32مدال الميثدةا الدوارد يدح ال يدل

الاةد ()1ع وخةيم أاه كمة أا اة اةبإلةص أال مدة ييددر ادال الم د
توييةت ولي

يدح ف دةر هدذا ال يدل يكدوال بشدكل

لحة قو م زممع وخةيم يح األحوال التح ال تتيل بتحديد الا م واألمال الدولح(.)2

وا يه يإاه ال ي وز الديع بدخول الإلليم الم روحم يح يميم االختيةص الدداخ ح لدولدم مدةع فذا
كددةال م د
ايةبهع والم

األمددال بيدددد اتخددةذ ف دراء مددال ف دراءات الإلمددع لح ددج الا د م واألمددال الدددولح أو فاةدتدده فل د
هو ال حم المختيم يدح تحديدد مدة فذا كدةال مدة وقدع يشدكل تحديدداص ل اد م واألمدال الددولحع

أو ا خ ل به أو ام ص مال أامةل العدواال حادب ادص المدةد  )38مدال الميثدةا()3ع وتحديدد التددابير التدح
ي دب اتخةذهددة يدح مثددل هدذه الحةلددم مثددل المإلة عدم الكةم ددم أو ال زئيدم ل ع قددةت االقتيدةديم أو غيرهددة مددال
ا

راءات المايوص ا يحة يح المةد  )21مال الميثةاع أو ال وء فل ااتعمةل الإلو العاكريم كمة ةء

يح اص المةد .)4()22

 -1الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.146
 -6غانم ،محمد حافظ ،،مبادئ القانون الدولي العام ،ص.101

 -0عبدالحميد ،قانون المنظمات الدولية "الجزء األول" األمم المتحدة ،مرجع سابق ،ص.111-117

 -9مشورب ،إبراهيم  .)6110(،المنظمات الدولية واإلقليمية .الطبعة األولى  ،بيروت ،دار المنهل لبناني ،ص.07
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ولعل تدخل م

األمدال يدح هدذا الادو مدال الإللدةية حإلدوا ا اادةال) ال يدتم غةلبدةص يدح ااتحةكدةت

باددي م يمكددال ل دددول أال تاددي ر ا يحددةع أو فال يددح التعبيددر ال تشددكل تحديددداص ل اد م واألمددال الدددولحع واامددة
يكدوال لموا حدم حدةالت مدال المعةادة الشدديد التددح يتكبددهة مددايوال لدةقت بحدم الادبلع أو التيددي ل درائم
فبةد

مةايم ترتكبحة الدولم بحا موا ايحة كمة حدث يح هةيتح ا

شأال ااتمرارهة تعري
الدول اا

ابيل المثةل ال الحيدرع والتدح مدال

الا م واألمال الددولح ل خ در()1ع حيدث يكدر التددخل يدح الشدقوال الخةيدم باديةد

قةص مال الماقوليم الماة دم بم د

األمدال الددولح يدح ح دج الاد م واألمدال الددولحع والدذي يشدكل

مبدددأص اةمدةص يددح ممةراددته امةلدده()2ع بددةلرغم مددال أال ت يددب االاتبددةرات الايةادديم يكددةد يكددوال يد م أاةادديم
م زمددم لمثددل هددذا الاددو مددال التدددخل يددح ت بيإلةتددهع فال أال الدددوايع ا ااددةايم كةاددت الإلةاددم المشددترق لتبريددر
الكثير ماحة(.)3
واخ ددص فل د أال المددةد الثةايددم ب إلرتحددة األخيددر ال تعدددم اختيددةص األمددم المتحددد بشددةال الماددةئل
المتع إلم بةلا ةال الداخ ح ل دولم واامة توق ه يإل ع ويمكال ل ماجمم يدح أي وقدت يدزول ييده هدذا المدةاع أال
تبا دائر اختيةيحةع بتاةول هذه الماةئل ودوال الحة م فل تعديل الميثةا()4ع ومعيةر زوال المةاع هو
و ود تحديد ل ا م واألمال الدولح مدال ادمدهع ييإلدول البروييادور  " )Sorelفال م حدوم تحديدد األمدال والاد م
هو م حوم غير معروفع واال ولع يكر تحديد األمال والا م؛ تحدف فل توايع الم دةالت التدح يمكدال أال
يتدخل ييحة م

األمال"(.)5

 -1الجندي ،غسان .)6116(،حق التدخل اإلنساني .الطبعة األولى ،عمان ،د.ن ،ص.94
 -6غلب ،عبدالكريم .)1446(،الحفاظ على السـيادة الوطنيـة والتـدخل الـدولي .فـي (هـل يعطـي حـق التـدخل شـرعية جديـدة للسـتعمار)
د.ط ،الرباط ،الهلل العربية ،ص.191

 -0شلبي ،علء .)6116(،التدخل الدولي اإلنساني واشكالياته .د.ط ،أبو ظبي ،د.ن ،ص.60
 -9الدقاق ،محمد سعيد ،المنتظمات الدولية العالمية واإلقليمية ،مرجع سابق ،ص.111

 -1مشـــار إليـــه فـــي العـــزاوي ،انـــس أكـــرم ،التـــدخل الـــدولي اإلنســـاني بـــين ميثـــــاق األمـــــم المتحـــــدة والتطبيـــــق العملـــي ،مرجـــع ســـــابق،
ص.011-019
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ويتلددح ممددة اددبا أال تدددخل م د
التدخلع وال يتعةر

األمددال الدددولح يددح قلددةية حإلددوا ا ااددةالع ال يحدددر مبدددأ ادددم

مع الا ةال الدداخ ح ل ددولع يدح حدةل كةادت الإللديم الم روحدم تشدكل تحديدداص ل اد م

واألمددال الدددولحع أو كةاددت ماجمددم بةت ددةا دولددحع أو كددةال ييدده خيددر ويددةلح الم تمددع الدددولح والح ددةج ا د
أماه.

المطلب الثاني :أسباب انحسار مبدأ عدم التدخل
فال يكددر مبدددأ ادددم التدددخل ال ت دزال رغددم كددل االاتإلددةدات الحديثددم التددح و حددت فليح دةع أاددة
ومحددور قوااددد الإلددةاوال الدددولحع واايددر لددروري يددح قيددةم الماجمددةت الدوليددم وتحديددد اختيةيددةتحة
وا د د ةتحة()1ع فال أال الماجم د ددةت الدوليد ددم العةلمي د ددم وا ق يمي د ددم ت د ددر

ا د د الد دددول األال د ددةء م د ددال

االلت ازمددةت مددة يحددد مددال ت بيددا هددذا المبدددأع ي دح اددبيل ح ددج الا د م واألمددال الدددولحع وه دو مددة يجحددر
بولوث بةلاابم الختيةيةت م

األمال الددولح يدح حدةالت تحديدد الاد م أو وقدو العددواالع ويإلدةص

حكةم ال يل الاةبع مال ميثةا األمم المتحد (.)2
حيث ا

م

األمال التدخل يح حةالت اديد مثل اشدوب اد از ماد ح داخ دح يدح فحددى

الدولع فذا تعدت أثةره حدود الدولم لتحدد الا م واألمال الدولحع يييدر مة يراه لروريةص مدال الإلد اررات
اةد الا م دوال تدخل ماه يح الاواحح الداخ يم المتع إلم بحذا الا از وأابةبه وواةئل ا

ه(.)3

كمددة فال مثددل هددذه الماددةئل ال يمكددال أال تدداجم فال ويإلددة ألهددداف ومبددةدئ األمددم المتحددد ع ولحددذا
ي زم ا يحة أال تتدخل لإلشراف والرقةبدم ا د تيدريةت الددولع وخةيدم تيدريةتحة التدح تيد حة بأاحدة
أامةل ايةد ال تخلع لرقةبدم قلدةئحة الدداخ حع ولكاحدة تخلدع ل رقةبدم الدوليدمع وتدقدي فلد تحميدل
الدولم الماقوليم الدوليدم فذا كةادت تيدريةت الدولدم مخةل دم لمبدةدئ الإلدةاوال الددولحع وتاتحدق الإلدواايال
 -1تن ص الفقرة األولى من المادة الثانية في ميثاق األمم المتحدة على"تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها".
 -6شهاب ،مفيد محمود ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.04

 -0فتح الباب ،حسن.)1470( ،المنازعات الدولية ودور األمم المتحدة في المشكلت المعاصرة .د.ط ،القاهرة ،عالم الكتب ،ص.691
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ا ااةايمع ممة أدى فل تلدييا ما إلدم االختيةيدةت الو ايدم بشدكل كبيدر اتي دم هدذا الت دور يدح
التاجيم الدولح المعةيرع حيث ال يمكال أال تحدث أي قليم دوال أال تترق ردود يعل وااعكةاةت
معيام ا

اليعيد الدولح(.)1

ولعددل جحددور م حددوم األمددال ال مددةاح كبددديل ل حددرب كددةال مددال أهددم أاددبةب ااحا دةر مب ددأ ادددم
التدخلع وذلق بةاتبةر الحرب ام ص غير مشرو يح الإلةاوال الددولح العدةم()2ع ومعاد ذلدق أال يكدوال
ااتعمةل الإلو مإليو اصر ا

الماجمةت الدوليم األمم المتحد ) وبةلتةلح ت ريد الدول مدال حإلحدة الدذي

كةات تتمتع به يح جل الإلةاوال الدولح العةم التإل يديع يح ااتعمةل الإلو (.)3
ويإلي ددد بم ح ددوم األم ددال ال م ددةاح بأا دده" الاج ددةم ال ددذي تتحم ددل يي دده ال مةا ددم الدولي ددم الماجم ددم
ماددقوليم حمةيددم كددل الددو مددال أالددةئحة والاددحر ا د 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
اال أماه الخةص فل ال مةام"(.)4
ويدح ف دةر تحإليدا م حدوم األمددال ال مدةاحع يإلدد تبادت ال اددم األولد ل معيدم العةمدم مشددرواةص
يح خريف اةم  )1830أويت به ال معيمع حيدث وايإلدت هدذه ا يده ويددر ييده قرارهدة يدح الثةلدث
مدال تشدريال الثدةاح/اويمبر  )1830أ ددا ا يده قدرار االتحدةد مددال أ دل الاد م)ع والدذي يإللددح بأادده
يح حةلم تحديد الا م واألمال الدولح أو ا خ ل به أو وقو امل مال أامةل العددواال وا دز م د
األمددال اددال موا حتدده باددبب ت ددرا رأي الدددول الكبددرى وادددم ات ددةقحم ا د ف دراءع يإاده يمكددال يددح هددذه
 -1عمر ،حسين حنفي ،التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.61-14
 -6تـنص الفقــرة الرابعــة مــن المــادة الثانيــة فــي ميثــاق األمــم المتحــدة على"يمتنــع أعضــاء الهيئــة جميعـاً فــي علقــاتهم الدوليــة عــن التهديــد

باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســلمة األراضــي أو االســتقلل السياســي أليــة دولــة أو علــى أي وجــه أخــر اليتفــق ومقاصــد األمــم

المتحدة".

 -0سرحان ،عبدالعزيز محمد.)1411( ،مبادئ القانون الدولي العام طبقاً ألحدث التطـورات التشـريعية والفقهيـة وأحكـام المحـاكم الدوليـة
وق اررات المنظمات الدولية وأحكام المحاكم المصرية ومجلس الدولة .د.ط ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.111-117

 -9الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.10
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الحةلم ار

المادألم يدو اصر ا د ال معيدم العةمدم لماةقشدتحة وايددار تويديم ل ددول األالدةء قدرار

الا م بةاتخدام الإلو الما حمع وقد ولدع الإلدرار مولدع التا يدذ يدح قلدةية متعددد مثدل أزمدم الم در
وأزمم الاوي

)1833ع والماألم ال باةايم )1839ع والموقف يح الكوا و .)1()1831

ويمكال الإلول أال هذا الإلرار كةال ق ار اصر ارلديةصع بمعاد أال يددوره دةء لموا حدم ا دز م د
األمال اال التيدي لمدة يحددد الاد م واألمدال الددولحع يدح جدل جدروف الحدرب البدةرد ع ولعدل مدة يقكدد
ذلقع أال االتحةد الاوييتح اةر

يددور الإلدرارع وادةر

ولكددال ا ددراةال مددة واي ددا ا د اد دريةاه يددح ا د د
ال معيم العةمم الزمم الاوي

أامةلده يدح أزمدم الم در ادةم )1833ع

شددحر تشددريال الثددةاح/اويمبر  )1833ل دددى تي دددي

الاةت م اال العددواال الث ثدحع والحإلدة بشدأال أزمدم الشدرا األواد ادةم

.)2()1838
ومددال األاددبةب األخددرى التددح أدت فل د ااحا دةر مبدددأ ادددم التدددخلع أادده ماددذ العددةم )1823
أيددبح ا ااددةال محددل اهتمددةم مت ازيددد مددال الم تمددع الدددولح ومقااددةته الإلةاوايددمع ولددم يعددد التعةمددل مددع
ال ددرد ماددةلم تدددخل يددح االختيةيددةت الم إلددم ل حكومددةتع كمددة كددةال الحددةل قبددل الحددرب العةلميددم
الثةايمع يإلبل ت دق الحدرب كةادت كدل حكومدم تعدد معةم دم موا ايحدة مدال يدميم اد ةاحة الدداخ حع وال
شأال ل حكومةت األخرى أو الماجمةت الدوليم بذلق(.)3
ييو ه الإلدةاوال الددولح العدةم ااةيدم خةيدم فلد األيدراد لحمدةيتحم مدال تعادف الاد م الايةاديم
التددح ياتمددوال فليحددةع حيددث تلددمال الإلددةاوال الدددولح بع د

الايددوص التددح ت ددزم الدددول بددةحترام بع د

الحإل ددوا ال ردي ددمع ويحي ددر اهتمةم دده ب ددةلحإلوا ال بيعي ددم واألاةا دديم الت ددح يتمت ددع بح ددة ال ددرد لكياوات دده
 -1بشـــير ،الشـــافعي محمـــد.)1479( ،المنظمـــات الدوليـــة دراســـة قانونيـــة سياســـية .الطبعـــة الثانيـــة ،اإلســـكندرية ،منشـــأة المعـــارف،
ص.160-166

 -6حسين ،مصطفى سلمة ،المنظمات الدولية ،مرجع سابق ،ص.110
 -0بشـير ،الشـافعي محمـد.)6117( ،قـانون حقـوق اإلنسـان مصــادرة وتطبيقاتـه الوطنيـة والدوليـة .الطبعـة الرابعـة ،اإلسـكندرية ،منشــأة
المعارف ،ص.94
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ا ااددةايم مثددل الحددا بةلحيددة ع حددا تإلريددر الميدديرع حإلددوا المد أر وال ددلع مكةيحددم الددرا والعبوديددمع
و ميددع أشددكةل التمييددز العايددريع وحمةيددم األق يددةت)ع ورغددم هددذا مددة زال الإلددةاوال الدددولح العددةم ياكددر
ا

ال رد الشخييم الدوليم(.)1
وهذا أدى فل تدويل حإلوا ا ااةالع حيث أيبح الم تمدع الددولح يعدرف اليدوم م موادم مدال

الإلوااد الدوليم التح تإليم يح م م حة اجةمةص متكةم ص لحمةيم حإلوا ا ااةالع وقد بذلت األمم المتحدد
حددوداص كبيددر يددح هددذا الم ددةل اا

قدةص مددال ميثددةا األمددم المتحددد ()2ع وتو ددت بددإقرار ادددد مددال الوثددةئا

الدوليم المحممع يح مإلددمتحة ا اد ال العدةلمح لحإلدوا ا اادةالع تد ه العحدد الددولح الخدةص بدةلحإلوا
المدايم والايةايمع والعحد الدولح الخةص بةلحإلوا االقتيةديم واال تمةايدم والثإلةييدم( )3والتدح اادتإلر
ال إله ا

تاميتحة بةلشرام الدوليم لحإلوا ا ااةال(.)4

كم ددة ي دددرت ي ددح ه ددذا الم ددةل ات ةقي ددةت دولي ددم خةي ددم مث ددل مكةيح ددم ريم ددم فب ددةد ال ددا
البش ددري )1829ع واالت ةقي ددم الدولي ددم ازل ددم كةي ددم أش ددكةل التميي ددز العاي ددري )1833ع واالت ةقي ددم
الدوليم لماع ريمم ال يل العايري )5()1883ع وغيرهة مال االت ةقيةت الدوليم الخةيم يح م دةل
حإلوا ا ااةال(.)6

 -1مجذوب ،محمد .)6117( ،محاضرات في القانون الدولي العام .الطبعة الرابعة ،بيروت ،الدار الجامعية ،ص.191-191
 ينشطر الفقه حيال مركز الفـرد فـي القـانون الـدولي إلـى فـريقين :الفريـق الوضـعي الـذي يـرفض أن يعتـرف للفـرد بالشخصـية القانونيـةالدولية على أساس أن القانون الدولي ينظم العلقات بـين الـدول ،وفريـق واقعـي يـرى للفـرد إمـا وحـده وامـا بجانـب الدولـة شخصـاً مـن

أشخاص القانون الدولي.

 مشار إليه في الغنيمي ،محمد طلعت ،بعض االتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.149 -6المواد ( )01 ،06 ،11 ،10 ،0/1من ميثاق األمم المتحدة ،العنبكي ،نزار جاسم ،القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.40
 -0عامر ،صل الدين .)1419( ،قانون التنظيم الدولي النظرية العامة .الطبعة الثالثة ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ص.111
 -9علوان ،والموسى ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة ،مرجع سابق ،ص.91

 -1شلبي ،إبراهيم احمد ،التنظيم الدولي دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية ،مرجع سابق ،ص.141-149
 -0للطــلع علــى نصــوص الصــكوك الدوليــة المكونــة للشــرعة الدوليــة واالتفاقيــات األخــرى ذات العلقــة أنظــر :بســيوني ،محمــود شــريف،
(وآخرون) .)1411( ،حقوق اإلنسان المجلد األول الوثائق العالمية واإلقليمية .الطبعة الثانية ،بيروت ،دار العلم للمليين.
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وهددذا أدى بم م دده فلد قبددول يكددر التدددخل الدددولح ا ااددةاح مددال أ ددل حمةيددم حإلددوا ا ااددةالع
والح كةال لحة دور هح األخرى يح ااحاةر مبدأ ادم التدخلع ومال أمث م ذلق التدخل ا ااةاح يح
العراا وهةيتح والبواام والحراق وابخةرية ب ور ية وغيرهة(.)1
كمة بدأت أيوات تاةدي بإاةد الاجر يح م حوم مبدأ ادم التدخل يدح ا دةا التددخل الددولح
ا ااةاح حيدث تإلددم األمديال العدةم لألمدم المتحدد يدح  )20أي ول/ادبتمبر  )1888بمإلترحدةت أبدةث
ييحدة التدددخل العادكري مددال قبدل الم تمددع الددولحع ألاددبةب فاادةايم ديةادةص ادال حإلددوا ا اادةال اادددمة
تاتحددق داخددل أقددةليم فحدددى الدددول األالددةء يددح أوقددةت الاد م أو يددح أوقددةت الحددربع ولددرور فاددةد
الاجددر يددح م حددوم ادددم التدددخل يددح الشددقوال الداخ يددم ل دددول الددذي أيددبح أم د اصر ال م ددر مادده مددال أ ددل
حمةيم حإلوا ا ااةالع بحيدث ال تيدبح الحددود الدوليدم ادداص أو مةاعدةص يمادع التددخل ا اادةاح ااددمة
تاتحق الحإلوا مال قبل الدول(.)2
ومع ت ور الم تمع الدولح وازديدةد العوامدل المدقثر ييدهع بددأت تجحدر أادبةب أخدرى الاحادةر
مبدددأ ا دددم التدددخلع والت ددح كددةال م ددال أبرزهددة مكةيح ددم ا رهددةبع ي ددح حددةلتيال األولد د داددم ومكةيح ددم
ا رهةبع ومال أمث دم ذلدق قيدةم بعد
ا يحةع أو الماةاد ا
بر

الددول بتاجديم األامدةل ا رهةبيدم يدح دول أخدرى أو التحدري

ارتكةبحةع أو المشةركم ييحةع أو الت ةلح اال أاش م تداجم داخدل أ ارلديحة

ارتكةب مثل هذه األامدةل أو فيدواء الدذيال يرتكبدوال أامدةل ا رهدةب الددولحع وتددريبحم ومددهم

بحة تحم مال األا حم(.)3
أمددة الحةلددم الثةايددم يحددح مكةيحددم ا رهددةبع ومددة لدده مددال أثددر والددح ا د ااحا دةر مبدددأ ادددم
التدخلع ولعل الحم م الدوليم لمكةيحم ا رهةب والتح أ إلتحة الواليةت المتحدد بددءاص ب دزو أي ةاادتةال
 -1فرحاتي ،عمر الحفصي (وآخرون)،آليات الحماية الدولية لحقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،مرجع سابق ،ص.11-11
 -6عمر ،حسين حنفي ،التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.61

 -0علوان ،محمد يوسف.)1440(،حقوق اإلنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.د.ط ،اربد،مركز ابن الهيثم ،ص.074
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واحت ل العراا بح م الإللةء ا
لخير دليل ا

ماةبع ا رهةبع ومة كةال لحة مال تداايةت ا

حإلوا ا اادةالع

ذلقع ومة تبعه مال فاةء معةم م المعتإل يال يح ت ق الدول(.)1

ويددح  )29أي ول/اددبتمبر )2001ع أاشددأ م د
ميددع أالددةء م د

األمددال ل اددم لمكةيحددم ا رهددةب التددح تلددم

األمددالع بمو ددب الإل درار  )2001/1383والددذي يدددر بة

مددة ا د أثددر

الح مةت التح تعرلت لحة الواليةت المتحد يح الحةدي اشر مال ذات الشحر()2ع وقدد ُك دت ال ادم
بريد تا يذ الإلرار الذي

ب فل الب داال تا يدذ اددد مدال التددابير الراميدم فلد تعزيدز قددرتحة الإلةاوايدم

والمقااديم ل تيددي لألاشد م ا رهةبيدم داخدل الب دداال ويدح ماة إلحدة وحدول العدةلمع ومدال بياحدة اتخدةذ
خ وات مال أ ل:
-

ت ريم تمويل ا رهةب.

 الإليةم بدوال تأخير بت ميد أي أموال ألشخةص يشةركوال يح أامةل ا رهةب. -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 دلحة.
 التع ددةوال مد ددع الحكوم ددةت األخد ددرى ي ددح التحإليد ددا يد ددح مث ددل ت ددق األام ددةلع واكتش ددةيحةع وااتإلد ددةلالمشتركيال ييحة وتا يمحم وتإلديمحم ل عدالم.

 -1فرحات ،أكرم حسام .)6119( ،مكافحة اإلرهاب والقانون الدولي لحقوق اإلنسان .د.ط ،عمان ،دار األيام للنشر ،ص.111
 -6العزاوي ،حسين علي .)6110( ،موقف القانون الدولي من اإلرهاب والمقاومة المسلحة (المقاومة العراقية أنموذجاً) .الطبعة
األولى ،عمان ،دار حامد للنشر ،ص.16
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 ت د دريم ما ددةاد ا رهد ددةبييال ما ددةاد يع ي ددم أو ا د د بيم ي ددح الإلد دواايال المح يدددمع وتإل ددديم مخةل يحدددةل عدالم(.)1
األمددال الدددولح أشددةر فل د لددرور حمةيددم حإلددوا ا ااددةال يددح ا ديةا

ومددال الم حددج أال م د

مكةيحددم ا رهددةبع مددال حيددث أادده ي ددب ا د الدددول أال تك ددل تمةشددح أي تدددابير تتخددذهة لمكةيحددم
ا رهددةب مددع ميددع التزامةتح دة بمو ددب الإلددةاوال الدددولحع وياب ددح أال تُعتمددد هددذه التدددابير ويإل دةص ل إلددةاوال
ئيالع والإلةاوال الدولح ا ااةاح(.)2

الدولحع وبخةيم الإلةاوال الدولح لحإلوا ا ااةالع وقةاوال ال

ومددال العوامددل األخددرى التددح جحددرت مددع ت ددور الم تمددع الدددولح وأدت فلد ااحادةر مبدددأ ادددم
التدخل االكتشةيةت الع ميدمع واددم ك ةيدم الحة دةت الو ايدم وت دور اليداةام والت دةر وتإلددم الع دومع
وجحددور الشددركةت العددةبر ل إلددةراتع واتاددة

ددرا الت ددةر والمواي د تع والت ددور التكاولددو ح وكددذلق

واددةئل االتيددةالتع والتددح كددةال لحددة بددةلق األثددر ا د تإلريددب األبعددةد بدديال مخت ددف الدددول والشددعوبع
والتح باتي تحة أيبحت الحدود الإلةئمم حدوداص واهيدم ال تعدرف الثبدةتع وتحولدت بةلتدةلح فلد يوايدل
تإلايم وقةاوايدمع وبت ازيدد حة دةت الددول بعلدحة فلد األخدرع كةادت هادةق مرح دم ديدد ل ع قدةت بديال
األمم تميزت بةلتخ ح اال العزلمع وبةلتةلح التخ ح اال بع

خيةئص الايةد الم إلم(.)3

وليات األقمةر الياةايم فال زءاص مال هذا الت ورع فذ أال تديا التإلايم وت قح الكمبيوتر مدع
االتيدةالت وأ حددز ال يددديو وقواادد البيةاددةتع وتإلايددةت تدزداد باددة م بةاددتمرار ل مدع واذااددم األخبددةر
وأ حددز ال ددةك ع و ددد ميددداال تاةياددح اددةلمح مددال فا د م مش دترقع ال يحددتم بددةلخ و ا د الخري ددم
يمدث ص ذكددرت ريددد لددو

اا ددو

تددةيمزع يددح  )22اياددةال/ابريل  )1899أال مركددز امددل ماجمددم

1- http://www.un.org/ar/sc/ctc/aboutus.htm:(On- Line) , available
 -2بيضون ،ميساء ،) 6111( ،دور مجلس األمن في مكافحة اإلرهاب الدولي ،أبحاث اليرموك ،مجلد  ،67العدد1ب،ص.911-991
 -0نعمه ،عدنان ،السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،مرجع سابق ،ص.00
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الع و الدوليمع التح تابه العةلم فل االاتحةكةت ال ةدحم لحإلوا ا ااةال يح أي مكةال يح العةلمع يدار
بةل عل مال ماكال شخييال يح ب د ي ير بواليم كوالرادو(.)1
كمة أال األمم المتحد بدأت تتابه فل أامدةل هدح أشدد خ دور ا د األمدال والاد م الددولح مدال
ت ددق األامددةل المتي د م بددةلحروب بشددك حة التإل يددديع وهددح األخددرى ا دةهمت يددح ااحا دةر مبدددأ ادددم
التد د دددخلع حيد د ددث أاشد د ددأ األمد د دديال العد د ددةم ال ريد د ددا الرييد د ددع الماد د ددتوى المعاد د ددح بةلتحديد د دددات والتحد د ددديةت
والت يير  )2003ي ةد أيكدةر ديدد بشدأال أادوا الايةادةت والمقاادةت ال زمدم كدح تيدبح األمدم
المتحددد يعةلددم يددح الإل درال الحددةدي والعش دريالع وقدددم ال ريددا الرييددع الماددتوى يددح تإلري دره  )2002اددت
م مواددةت مددال التحديددات ي ددب أال ُيعاد بحددة العددةلم اآلال ويددح العإلددود الإلةدمددمع الحددروب بدديال الدددول
والحددروب داخددل الدددولع بمددة يددح ذلددق الحددروب األه يددم وااتحةكددةت حإلددوا ا ااددةال وا بددةد ال مةايددم
ا

ا ةا وااعع ال إلر واألم ار

المعديم وتدهور البيئمع األا حم الاوويدم وا شدعةايم والكيميةئيدم

والبيولو يمع ا رهةبع وأخي اصر ال ريمم الماجمم ابر الو ايم(.)2
كمددة كددةال لتاجدديم التا د ح بةلعددةلمع واددز أا د حم الدددمةر الشددةمل بددةلق األثددر بت ار ددع مبدددأ ادددم
التدددخلع بشددكل ال يكددةد ُيخ د ا د أي متتبددع لحددذه الماددةئلع غاي دةص اددال بيةاحددة بةلت يدديل يددح هددذا
المإلةم.
فال ميع مة ذكراةه أدى فل ااحاةر مبددأ اددم التددخلع وتحدول م حدوم الاديةد الم إلدم فلد
م حوم الايةد الاابحع يبعد أال كةادت الاديةد ا د الا دةا الددولح تعادح حريدم الدولدم الم إلدم التدح
ال ُيإليدهة شحء فال بإرادتحة بمة يح ذلق حريتحة يح ااتعمةل الإلو لتأكيد هذه الايةد ع أيبحت تعاح

 -1كلرك ،آرثر س" .)1449( ،الحدود السياسية ليست حواجز" في ريستون ،ولتر (محرر) أفول السيادة .الطبعة األولى( ،ترجمة
سمير عزت نصار) ،عمان ،النسر للنشر والتوزيع( ،الكتاب األصلي نشر عام ،)1446ص.111

6- http://www.un.org/arabic/secureworld/report.htm.:(On- Line), available
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ا ويددم الاد م يددح الدولددم لددمال قوااددد الإلددةاوال الدددولح التددح هددح م زمددم ل دددول ميعحددة()1ع ممددة أدى
فل تحدول مبددأ اددم التددخل مدال الت ادير ال ةمدد فلد الت ادير المدرالع ييإلدول روزوادو )Rosenau
"فال التبديل لم يعد يح الاجةم بل يح الاجةم ا اه"ع ويرى بةدي  )Badieبأال "مبددأ الاديةد لدم يكدال
مو وداص دائمةصع وأاه ال ياتمح فلد التدةري ع بدل فلد حإلبدم تةريخيدم معيادمع فال هدذا المبددأ تدم بادةقه مدال
أ ددل التمييددز الم ددا بدديال الشددقوال الداخ يددم والشددقوال الخةر يددمع فال أال هددذا التمييددز أيددبح ااددبيةصع
يةلتاةقلةت والتاةقالت وادم اليإليال أيبحت ميز المارث الدولح"(.)2

 -1شكري ،محمد عزيز .)1470(،المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم .الطبعة الثانية ،دمشق ،دار الفكر ،ص.77
 -2مشار إليه في حداد ،ريمون ،العلقات الدولية "نظرية العلقات الدولية أشـخاص العلقـات الدوليـة نظـام أم فوضـى فـي ظـل العولمـة"
مرجع سابق ،ص.617
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الفصل الرابع
صور تدخل مجلس األمن الدولي في قضايا حقوق اإلنسان
ويإلام هذا ال يل فل مبحثيالع اتاةول يح المبحث األول تدخل م

األمال الدولح لحمةيدم

الحإلددوا ال مةايددمع مددال خد ل تدخ ده بةلإللددةية المتع إلددم بحددا تإلريددر الميدديرع والتدددخ ت العاددكريم
ال مةايم ذات ال ةبع ا ااةاح.
ويح المبحث الثةاح اتاةولع دور م

األمدال الددولح يدح تحإليدا العدالدم الدوليدمع مدال خد ل

دوره يح فاشةء المحةكم ال اةئيم الدوليم الخةيمع ودوره يح ير

ال زاءات الدوليم.

المبحث األول
تدخل مجلس األمن الدولي لحماية الحقوق الجماعية
ويإلادم فلد م بدديال الم ددب األول يتاددةول تدددخل م د

األمددال الدددولح يددح الإللددةية المتع إلددم

بحا تإلرير المييرع والم ب الثةاح يتاةول التدخ ت العاكريم ال مةايم ذات ال ةبع ا ااةاح.

المطلب األول :تدخل مجلس األمن الدولي في القضايا المتعلقة بحق تقرير المصير
قبددل الت ددرا فل د بع د
الميدديرع ال بددد مددال تاددةول بع د

الإللددةية التددح ت ددخل ييحددة م د

األمددال الدددولح لحمةيددم حددا تإلريددر

الماددةئل المتع إلددم بم حددوم هددذا الحدداع ومدددى أهميتددهع وغيرهددة مددال

الماةئل ذات الع قدمع وا يده يدإال هدذا الم دب يإلادم فلد يدرايال يتادةول ال در األول م حدوم وأهميدم
حا تإلرير المييرع ويتاةول ال ر الثةاح بع
أاة

حا تإلرير الميير.

الإللةية التح تدخل ييحة م د

األمدال الددولح ا د
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الفرع األول :مفهوم وأهمية حق تقرير المصير
يعد حا تإلرير الميير مال أهم الحإلوا ال مةايم المعتدرف بحدة دوليدةص ل شدعوب غيدر المادتإل م
والب د ددداال الما د ددتعمرع ولإل د ددد ب د دددأ االهتم د ددةم ب د دده بع د ددد ااتح د ددةء الح د ددرب العةلمي د ددم األولد د د ع ي د ددح )22
شبة /يبراير  )1820كتب الرئي

األمريكح ولاوال مدذكر لدوزيري يراادة وبري ةايدة ذكدر ييحدة " فال

المبدأ األاةاح الذي حةرب مال أ ده أال ال حدا لحكومدم أو ةئ دم مدال الحكومدةت يدح أال تتيدرف
يح األرالح أو أال تإلرر الميير الايةاح لشعب حر"(.)1
وبإلح حا تإلرير الميدير خد ل ال تدر الممتدد بديال الحدربيال العدةلميتيال حإلدةص ذا دةبع أخ قدح
أكثر مدال كواده حإلدةص قةاوايدةصع ولدم يكتادب هدذا الحدا يد ته الإلةاوايدم الم زمدم قبدل العدةم  )1823أي
قبل يدور ميثةا األمم المتحد واشأ الماجمم الدوليمع حيث أيبح مبددأص أاةاديةص مدال خد ل الداص
ا يدده يددح المددةد  )2/1مددال الميثددةا كأحددد مإلةيددد الحيئددم الدوليددمع وكددذلق يددح المددةد )33ع وممددة
يشحد ا

ذلق تكرار ذات العبةر يح المةدتيال " التاويم يدح الحإلدوا بديال الشدعوب وبدأال يكدوال لكدل

ماحة تإلرير مييرهة)"(.)2
وهذا يدل ا

مدى أهميم حا تإلريدر الميديرع كدوال الميثدةا ربد بياده وبديال حإلدوا ا اادةال

بشكل والح حيث يتلح مال المةد  )2/1أال مإليدد فامدةء الع قدةت الوديدم بديال األمدم يإلدوم ا د
أاةادديال همددة الماددةوا يددح الحإلددوا بدديال الشددعوب وحإلحددم يددح تإلريددر الميدديرع واتخددةذ اددةئر التدددابير
الم ئمم لتعزيز الا م العةم.
كمددة ددةءت المددةد  ) /33مقكددد بشددكل ي دريح ا د ارتبددة ه دذا الحددا بحإلددوا ا ااددةالع
حيث ال يمكال أال يشيع يح العةلم احترام حإلدوا ا اادةال والحريدةت األاةاديم ل ميدع بد تمييدزع فال

 -1مشار إليه في بيك ،علي ماهر .)1460( ،القانون الدولي العام .د.ط ،القاهرة ،مطبعة االعتماد ،ص.100

 -6المصري ،شفيق " ،)1447( ،الحق في تقرير المصير في تطوره القانوني" ،األبحاث ،مجلد  ،91ص.01-04
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بعد تحيئم دوااح االاتإلرار والريةهيم اللرورييال لإليةم ا قةت ا يمم وديدم بديال األمدم مقاادم ا د
"احت د درام المبد دددأ الد ددذي يإللد ددح بةلتاد ددويم يد ددح الحإلد ددوا بد دديال الشد ددعوب وبد ددأال يكد ددوال لكد ددل ماحد ددة تإلريد ددر
مييرهة"(.)1
ولم يتوقف اهتمةم األمدم المتحدد بحدذا الحداع اادد هدذا الحددع ي دح العدةم  )1830يددر ادال
ال معيددم العةمددم ا ا د ال الدددولح الخددةص بمدداح االاددتإل ل ل شددعوب والب ددداال الماددتعمر ع ويددح العددةم
 )1880يدددر ااحددة أيلدةص فاد ال مبددةدئ الإلددةاوال الدددولح المتع إلددم بةلع قددةت الوديددم والتعددةوال بدديال
الدول ويإلةص لميثةا األمم المتحد  .وجحر هذا الحا بيور تعةقديم مال خ ل الداص ا يده يدح المدةد
األولد يددح كدل مددال العحدديال الدددولييال ل حإلددوا المدايدم والايةادديمع والحإلدوا االقتيددةديم واال تمةايددم
والثإلةيي ددمع وأك دددت ال معي ددم العةم ددم ي ددح دورتح ددة الماعإل ددد ي ددح خري ددف ا ددةم  )1883أال ح ددا تإلري ددر
الميير يمثل شر ةص أاةايةص للمةال وممةرام حإلوا ا ااةال(.)2
كمددة ااددت ةات الدددول الاةميددم اددةم  )1888مددال فق درار اددص هددةم يددح الم حددا البروتوكددول)
األول ا لددةيح بةت ةقيددةت ايددف ي عددل الحمةيددم المإلددرر ييدده تاددري ا د الماةزاددةت الما د حم التددح
تاةلل بحة الشعوب لد التا

االاتعمةريع واالحت ل األ ابدحع ولدد األاجمدم العايدريمع وذلدق

يح ممةراتحة لحا الشدعوب يدح تإلريدر الميدير كمدة كراده ميثدةا األمدم المتحدد ع وا اد ال المتع دا
بمبةدئ الإلةاوال الدولح الخةيم بةلع قةت الوديمع والتعةوال بيال الدول بإلةص لميثةا األمم المتحد (.)3
كم ددة أي دددرت محكم ددم الع دددل الدولي ددم أري دديال ااتش ددةرييال بخي ددوص ه ددذا الح دداع تع ددا األول
بماألم اةميبية وحا م

األمال يح التدخل اةم  )1880حيث ااتبرت المحكمم آاذاق أال لألمدم

 -1سعداهلل ،عمر ،حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب العلقة والمستجدات القانونية ،مرجع سابق ،ص.11
 -6عكاوي ،ديب .)1447( ،حق الشعوب في تقرير المصير توجهات قانونية جديدة .عكا ،مؤسسة األسوار ،ص.91-97
 -0المادة ( )9/1من الملحق المذكور والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة.

 عبدالسلم ،جعفر .)1411( ،قواعد العلقات الدولية في القانون الدولي المعاصر وفي الشـريعة اإلسـلمية  .الطبعـة األولـى ،القـاهرة،مكتبة السلم العالمية ،ص.711
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المتحددد الحددا يددح فاحددةء االاتددداب ا د الماددة ا أو الب ددداال الواقعددم تحددت ااتددداب اددوب فيريإليددةع
حيددث أاتبددر أال ممةراددةت اددوب فيريإليددة يددح ت ددق الماددة ا والب ددداال مخةل دةص لمبددةدئ األمددم المتحددد
وبددذلق ييددبح و ودهددة يددح اةميبيددة غيددر شددراح وتإلتلددح فزالتددهع أمددة ال درأي الثددةاح لمحكمددم العدددل
الدوليم كةال يح العةم  )1883بخيوص اليحراء ال ربيم حيث ةء ييه "أال مبدأ الحا يح تإلريدر
الميددير يتددوير مددال حيددث ي د حيته الإلةاوايددم يددح ادديةا الإلددةاوال الدددولحع وهددو بةلتددةلح م ددزم لكةيددم
الدول المو ود يح ف ةر الم تمع الدولح"(.)1
ويع ددرف كوب ددةال  )Cobbanح ددا تإلري ددر المي ددير بأا دده "ح ددا ك ددل أم ددم أال تك ددوال ذات كي ددةال
ُ
ماتإللع وأال تإلدوم بتإلريدر شدقواحة با ادحة"ع كمدة يعريده ب اروا دح  )Brownlieبأاده "حدا كدل مةادم
و ايددم يددح أال تختددةر با اددحة شددكل اجةمحددة الايةاددحع وشددكل ا قتحددة بةل مةاددةت األخددرى" ويعريدده
هيرتددز  )Hertzبأادده "حددا كددل أمددم يددح أال تكددوال هددح دوال غيرهددة الاد م الع يددة المختيددم بتإلريددر
كةيم شدقواحة دوال تددخل أ ابدح"ع أمدة ال إليده كري دو  )Krylowيعريده بأاده "حدا كدل أمدم يدح اختيدةر
شكل اجةمحة الايةاح وتحديد ماتإلب حةع اواء كةال ذلق بةالا يةل اال الدول التح تشكل زصء ماحة
أم بتشكيل دولم ديد "(.)2
ويعريدده كود دوا  )Kodjoeبأادده "حددا م تمددع متمةاددقع مدداجم ايةادديةصع وغيددر ماددتإللع يإلدديم
يوا فق يم متميدز ادال فق ديم الدولدم التدح تحكمدهع يدح أال يحيدل ا د الحكدم الدذاتحع شدةم ص الادي ر
ا

الموارد ال بيعيم التح ا

أرلم"(.)3

 -1المصري ،شفيق ،الحق في تقرير المصير في تطوره القانوني ،مرجع سابق ،ص.97
 -6مشار إليه في سوفي ،فرست .)6110( ،الوسـائل القانونيـة لمجلـس األمـن فـي تـدويل النزاعـات الداخليـة وتسـويتها (دراسـة تحليليـة
تطبيقية) .د.ط ،بيروت ،مكتبة زين الحقوقية واألدبية ،ص.111

 -0مشار إليه في كودجوا،و.افواتي ("، )1441األمم المتحـدة وحمايـة الحقـوق الفرديـة والجماعيـة" ،قيـاس وتقيـيم التنمية(،ترجمـة عمـر
عبدالرحمن يوسف) ،العدد  ،199ص.174-101
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وي ددرى األا ددتةذ ال دددكتور محم ددد
ويعاح "حا األمم التح تعيش ا

ع ددت ال ايم ددح أال ح ددا تإلري ددر المي ددير يا ددبا مب دددأ الإلومي ددم
فق يم معيال أال تعرب اال ريا االات تةء امة فذا كةات ترغب

يح أال يلم فق يمحة فل فق يم دولم أخرى أم تبإل يح الدولم التح تاتمح فليحة"(.)1
ويعددرف حددا تإلريددر الميددير أيل دةص ا د أادده "حددا كددل أمددم يددح أال تكددوال هددح دوال غيرهددة
الا م الع ية المختيم بتإلرير شقواحة بدوال أي تدخل أ ابح(.)2
ويتلح ممة ابا أال حا تإلرير الميير يكوال بمة ي ح
 -1حا الب داال والشعوب الماتعمر يح التحرر وتأاي

كيةاحة الو اح الماتإلل.

 -2حدا الشدعوب يددح اختيدةر اجةمحدة الايةاددح واالقتيدةدي واال تمدةاح الددذي تدراه م ئمدةص
لحة.
 -3ال ي ددوز فلحددةا أي ددزء مددال فق دديم دولددم بدولددم أخددرىع وال ي ددوز لددمه فليحددة فال بعددد
ف راء اات تةء لشعب ذلق ال زء المراد يي ه(.)3
الفرع الثاني :بعض القضايا التي تدخل فيها مجلس األمن الدولي على أساس حق تقرير المصير
بعد هدذا العدر

المختيدر ألهدم ال واادب الاجريدم المتع إلدم بحدا تإلريدر الميدير ابديال بعد

الحددةالت التددح تدددخل م د

األمددال ييحددة ا د أاددة

حددا تإلريددر الميدديرع وهمددة قلدديتة البواددام

والحراقع واق يم كواويو.

 -1الغنيمي ،محمد طلعت ،الغنيمي في قانون السلم ،مرجع سابق ،ص.604

 -2قاسـم ،مســعد عبـدالرحمن .)6110( ،تــدخل األمــم المتحـدة فــي النزاعـات المســلحة غيــر ذات الطـابع الــدولي .د.ط ،اإلســكندرية ،دار
الجامعة الجديدة للنشر ،ص.011

 -3الحديثي ،خليل إسماعيل ،الوسيط في التنظيم الدولي ،مرجع سابق  ،ص.104-101
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أوالً :تدخل مجلس األمن الدولي في البوسنة والهرسك
كةات البواام والحراق فحدى ال محوريةت الاتم المكوام ل تحةد اليوغا يح يربيةع ال بل
األاودع وكرواتيةع وا ويياةع ومإلدوايةع والبواام والحراق) واتحةديال همة كواويةع وقو وداية.
حيث كدةال ل دزايم

وزيدف تيتدو) دور يةادل يدح الدتحكم بةلتاةقلدةت المو دود بديال حكومدةت

االتحةد داخل محوريم يوغا يية(.)1
وقد جحرت مع رحي ه اةم  )1890التوترات واالل رابةت يح ت ق ال محوريمع حيث أا دال
الحزب الشيواح اليوغا يح يح اةم  )1880يح محةولم ل تأق م مع المت يرات التدح ادةدت أوروبدة
تخ يه اال احتكةر الا م والادمةث بإقةمدم اجدةم متعددد األحدزابع واادد ت بيدا ذلدق بددأت الموا حدم
ب دديال ال محوري ددةت اليوغاد د ييهع حي ددث ي ددةزت ال ح ددةت المعةرل ددم ي ددح بعد د

ال محوري ددةت كرواتي ددة

وا وييايةع يح حيال يدةز الحدزب الشديواح يدح يدربية وال بدل األادودع وهادة بددأ اليددام بياحدة وت دةقم
الموقددف بعددد فا د ال ا د ويياية وكرواتيددة ااددتإل لحمةع ولكددال اددراةال مددة تدددخ ت الم مواددم األوروبيددم
واألمم المتحد حيث ولعت حداص ل معةرق الدائر ع وااتريدت الم موادم األوروبيدم بةادتإل ل اد ويياية
وكرواتية يح اةم .)2()1882
وكةال ل بواام والحراق الت عةت ذاتحةع يأا ات اادتإل لحة ادال يوغاد يية بعدد ف دراء اادت تةء
شعبح )1882ع وهو ف راء مشرو ويت ا مع حدا الشدعوب يدح تإلريدر ميديرهةع والدذي أقدره ميثدةا
األمم المتحد ع حيث ااتدرف االتحدةد األوروبدح والواليدةت المتحدد بةلبوادام والحرادق كدولدم مادتإل مع
واالمت فل األمم المتحد يح ذات العةمع وهح تلم خ ي ةص مال الاكةال حيدث يعديش بحدة )%22
مال الما ميالع  )%18مال الكروات الكةثوليقع  )%31مال اليرب األرثوذك ع ومة فال تم فا ال
 -1أبـو يـونس ،مـاهر عبـدالمنعم .)6119( ،اسـتخدام القـوة فـي فـرض الشـرعية الدوليـة .د.ط ،اإلسـكندرية ،المكتبـة المصـرية للطباعـة
والنشر ،ص.161

 -2أبو يونس ،ماهر عبدالمنعم ،استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ،مرجع السابق ،ص.160-166
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االاددتإل ل حت د اادددلع اليد د ار بدديال اليددرب م ددال اةحيددمع والكددروات والما د ميال مددال اةحيددم أخ ددرىع
وتدخل ال يش اليوغا يح ل ةاب اليرب مال أ ل تمكياحم مال الادي ر ا د أكبدر مادةحم ممكادم
مدال أ ارلدح ال محوريدمع وزاد مدال احتددام اليد ار فاد ال يدرب البوادام اادتإل لحم ادال البوادام يدح
العةم )1882ع وأيدتحم يح ذلق محوريم يوغا يية حيث أمدتحم بةألا حم وال اودع وأدى ذلق فل
ااددتي ء يددرب البواددام ا د مددة يزيددد اددال )%80ع واددي ر الكددروات ا د

 )%20مددال ماددةحم

دولم البواام والحراق وقةموا بإ راء ام يةت ت حير ارقح ل ما ميال(.)1
ويدح لدوء المآاددح ا اادةايم التدح ترتبددت ا د اليد ار يدح البوادام والحراددق أيددر م د
كبير مال الإل اررات لموا حم الي ار التح وي ت فل
األمال ادداص اص
 -1أيدددر م د

 )33ق ار اصر ات را فل أهمحة

األمددال الدددولح ق دراره رقددم  )1881/813والخددةص بحج در فراددةل أا د حم فل د

يوغا يية الادةبإلمع ثدم اةشدد م د

األمدال الددولح بإلد ارره رقدم  )1882/828ميدع األ دراف

المعايم يح البواام والحرادق والتعدةوال مدع الم موادم األوروبيدم مدال أ دل التويدل فلد ات دةا
لوقف ف

ا الاةر والت ةو

 -2ةلددب م د

مال أ ل الويول فل حل دب ومةاح ل ي ار (.)2

األمددال الدددولح بإل د ارره رقددم  )1882/832وقددف أي محددةوالت لت ييددر التركيبددم

العرقيم يح البواام والحراقع واااحةب وحدات ال يش اليوغا يح والكرواتدح ويدر
ع

م د

األمال بإل ارره رقم  )1882/838اإلوبةت غير ااكريم وم زمم لد محوريم يوغا يية(.)3
 -3أاشددأ م د

األمددال الدددولح ااددتاةداص لإل د ارره رقددم  )1882/831قددو األمددم المتحددد ل حمةيددم يددح

البوا ددام والحرا ددقع وك ددت ه ددذه الإل ددو بت ددويير الحمةي ددم ل ما ددة ا اآلما ددم والمازوا ددم الاد د ثع
وحمةيم المدداييال امومدةصع وح ارادم قوايدل ا غةثدم يدح البوادام وحمةيدم م دةر ادرايي و وتشد ي ه
 -1خولي ،معمر فيصل .)6111( ،األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني .د.ط ،القاهرة ،دار العربي للنشر والتوزيع ،ص.176
 -2أبو يونس ،ماهر عبدالمنعم ،استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ،مرجع سابق ،ص.164

 -3قاسم ،مسعد عبدالرحمن ،تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.679
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وحمةيددم مددوج ح األمددم المتحددد ع و ةلددب م د

األمددال يددح ق د ارره رقددم  )1882/880ميددع

الدول بةاللتزام بتحيئم الجروف التدح تادمح بتويديل المادةاد ا اادةايم فلد الادكةال لدحةية
الازااةت الما حمع وااتبر أال تإلديم الماةاد ا ااةايم فل الاكةال ااير هةم اةد الا م
واألمد د ددال يد د ددح ماد د ددة ا الا د د د از الما د د د حع وك د د ددت ق د د دوات الحمةيد د ددم الدوليد د ددم بمو د د ددب الإلدد د درار
 )1882/883بتأميال هدذه المحمدم وتبعدةص لدذلق ألحإلدت وحددات ديدد بإلدوات الحمةيدم الدوليدم
يح البواام(.)1
 -2يددر

م د

األم ددال الدددولح بإلد د ارره رقددم  )1882/891حجد د اصر وي دةص ا د د تح يددا ال ددةئرات

العاددكريم؛ لتددأميال وحمةيددم الاددكةال المددداييال وا د مم ويددول الماددةادات ا ااددةايمع ثددم أخددذ
م د

األمددال الدددولح يددح تيددعيد اإلوبةتدده لددد يوغاد ييةع وذلددق اادددمة قددرر يددر

حيددةر

بحددري ا يحددة لددمةاةص لتا يددذ العإلوبددةت االقتيددةديمع حيددث بدددأ ح ددف شددمةل األ ا ددح ب رلدده
بةل عل ا

محدوريتح اليدرب وال بدل األادودع وبحدذا الإلدرار يكدوال م د

األمدال الددولح قدد

مةر ا ةته المايوص ا يحة يح المةد  )22مال الميثةا لد يوغا يية ال ديد ؛ بابب
ادوااحة ا

البواام والحرادق بعدد أال مدد الدويتحة يدح األمدم المتحدد بمو دب الإلدرار رقدم

.)2()1882/888
 -3أكددد م د

األم ددال الدددولح يددح قد د ارره  )1882/898ا د أال الحةلددم ي ددح محوريددم البوا ددام

والحرا ددق تش ددكل تحدي ددداص ل اد د م واألم ددال ال دددولحع وأداال ايةا ددم الت حي ددر العرق ددح والممةرا ددةت
الإلااةايم مال قبل محوريم يوغا يية ويدرب البوادامع وقدرر يدح قد ارره رقدم )1883/918
فاشةء ماة ا آمام خةليم مال ااتداءات ما حم أو أي أامةل ادواايمع وذلق لحمةيم المداييال

 -1الجندي ،غسان ،عمليات حفظ السلم الدولية ،مرجع سابق ،ص.70

 -2خولي ،معمر فيصل ،األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.171
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وتأميال فييةل الماةادات ا ااةايم بحدف ماع الح ر البوادايم فلد أوروبدةع وأيددر م د
األم ددال قد د ارره رق ددم )1883/933ع ال ددذي يع ددد أه ددم قد د اررات م د د
ماد مح البواددام والحرادقع حيددث أ دةز م د
المتحددد يددح ف ددةر اد م م د

األم ددال بخي ددوص مأا ددة

األمدال ل دددول بةلتعدةوال مددع األمديال العددةم لألمددم

األمددال اتخددةذ كةيددم التدددابير ال زمددمع بمددة ييحددة ااددتخدام الإلددو

مددال أ ددل حمةيددم الماددة ا اآلماددم يددح البواددام والحراددقع وماددةاد قدوات ح ددج الاد م الدوليددم
يح توييل الماةادات ا ااةايم يح الماة ا اآلمام ومة حولحة(.)1
ويح جدل هدذه األحدداث لدم يدقد تددخل م د

األمدال الددولح الددور الم دوب ماده يدح البوادام

والحرا ددق فلد د أال ااتحد د اليد د ار الماد د ح بعدددد توقي ددع ات ددةا دايت ددوال) ي ددح تشد دريال الثدددةاح/اويمبر
 )1883مال خ ل ال حود ا ق يميم والدوليم األخرى(.)2
ثانياً :تدخل مجلس األمن الدولي في إقليم كوسوفو
ير ع ابب األزمم الكواوييم فلد ادةم  )1898ااددمة قدةم الدرئي
بإل ةء ميز الحكم الذاتح ق يم كواويو الذي ماحه فيةه الرئي

اد وبوداال مي وادي يتش)

األابا ل محوريدم يوغاد يية تيتدو)

يح اةم )1882ع وقةم أيلةص بإثةر اليرااةت العرقيم بيال األلبةال الذيال يشك وال أغ بيم ادكةال هدذا
ا ق دديم واليددرب مددال خ د ل بع د

الايةا دةت التددح أخددذ ياتح حددة والتددح تعمددل ا د فهدددار بع د

الحإلوا التح ي ب أال يتمتع بحة األلبةالع خةيم الايةايم والثإلةييدمع األمدر الدذي ديدع ألبدةال كوادويو
بةلرد ا د ذلدق بدإ راء اادت تةء ادةم بكوادويو حدول اادتإل ل ا ق ديم يدح ادةم  )1881حدث يدوت
دةء ا يدده تمددت ااتخةبددةت رئةاددم كواددوييم ا دح ييحددة
ليددةلح االاددتإل ل  )%88ممددال شددةرق ييددهع وباد ص

 -1سـعد ،الطــاهر مختــار .)6111( ،القــانون الــدولي الجنــائي الجـزاءات الدوليــة .الطبعــة األولــى ،بيــروت ،دار الكتــاب الجديــد المتحــدة،
ص.191-196

 -2قاسم ،مسعد عبدالرحمن ،تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ،مرجع سابق ،ص.679
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الايد فبراهيم روڨوية)ع وقةم األلبةال بتشكيل حكومم لحم وااشةء يش خةص بحم أ ا ا يده ديش
تحرير كواويو(.)1
بدأت بعد ذلق ام يةت مإلةومم الو ود اليربح يح ا ق يم مال خد ل الموا حدم العادكريم بديال
أي دراد دديش تحريددر كواددويو والإل دوات الي دربيم يددح ا ق دديمع حيددث ام ددت ب دراد ا د زيددةد قواتحددة
الما حم يأراد ت اددداص مدال الم يشديةت الماد حم فلد ا ق ديمع وحددثت ااتحةكدةت فاادةايم خ يدر ا د
يدد هددذه الإلدوات والم يشدديةت اليدربيم ممددة ديددع آالف األلبددةال مددال اددكةال كواددويو فلد الحددرب وال ددوء
ل دول الم ةور خةيم مإلدواية وألبةاية(.)2
ويح جل هدذه المأادة ا اادةايم حةولدت ماجمدم األمدال والتعدةوال األوروبدح التددخل لوقدف هدذه
المآاحع ولكدال ب دراد ريلدت هدذه المادةاحع يدة تمع م د

األمدال يدح لدوء اشدتعةل الموقدف يدح

كواددويو وأيدددر ق د ارره رقددم  )1889/1130أيددد ييدده ال حددود التددح تبددذلحة ماجمددم األمددال والتعددةوال
األوروبيم وم موام االتيةل الدوليم؛ ل تويل فل تاويم ل زمدمع كمدة أداال الم د
العدائيم وا رهةب الذي يمدةر لدد المدداييال يدح كوادويوع ودادة م د

كةيدم األامدةل

األمدال ب دراد فلد لدرور

اتخةذ الخ وات اللروريم ل تويل فل حل ا مح مال خ ل الحوار المبةشرع وأاتاد الم د
ال يل الاةبع مال الميثةا بمو ب هذا الإلدرار حيدث يدر

الم د

اد

حجد اصر ا د توريدد األاد حم لدد

كل مال كواويو وب راد(.)3
ومع تيةاد ام يةت العاف وتدهور الموقف يح كواويو ويح ما إلدم الب إلدةال مدال دراء ت ازيدد
تددديا ال

ئدديال فلد الدددول الم ددةور والددذي ب ددق اددددهم حدوالح  )230.000ألبددةاحع أيدددر م د

 -1ســي علــي ،أحمــد .)6111( ،التــدخل اإلنســاني بــين القــانون الــدولي اإلنســاني والممارســة  .الطبعــة األولــى ،الــدار البيضــاء ،دار
األكاديمية ،ص.901

 -2قاسم ،مسعد عبدالرحمن ،المرجع نفسه ،ص.610

 -3الجندي ،غسان ،حق التدخل اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.14-11
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حا ال

األمال ق ارره رقم  )1889/1188حيث أكد ييه ا

ئيال يح العود فل ماةزلحمع وألدةف

الإلرار أال تدهور الموقف يح كواويو يشكل تحديداص ل ا م واألمال الدولح يح ما إلم الب إلةال(.)1
ويح  )22أكتوبر  )1889أيدر م

األمال الدولح ق ارره رقدم  )1203مقكدداص ييده ا د

مة ةء يح ق ارراته الاةبإلمع ومرك اصز بيور أاةايم ا

تأييد االت ةا الموقع بيال يوغا يية وماجمدم

األم ددال والتع ددةوال األوروبي ددمع واالت ددةا الموق ددع بياح ددة وب دديال ح ددف الا ددةتوع ورغ ددم ذل ددق ك دده ل ددم ت ت ددزم
يوغا يية بتعحداتحةع ولم تات ب ل حود الواة م الدوليم(.)2
وبتد د د د ددةري

 )10حزيراال/يوايد د د د ددو  )1888أيد د د د دددر م د د د د د

األمد د د د ددال الد د د د دددولح ق د د د د د ارره رقد د د د ددم

 )1888/1222وال ددذي رحد دب يي دده بةلمب ددةدئ العةم ددم المتع إل ددم بإي ددةد ح ددل ايةا ددح الزم ددم كوا ددويو
المعتمددد يددح  )3أيةر/مددةيو  )1888وغيرهددة مددال الوثددةئا التددح تحمددل يوغاد يية ا د قبددول الحددل
الا محع ولم يتلمال هذا الإلرار أي فشةر الاتعمةل الإلو ع واامة ركز ييه ا

حل الإلليم بةلواةئل

الا د ميمع ومددع ري د

ب دراد توقيددع خ ددم الا د م رامبوييددم)ع شددات الإل دوات العاددكريم لح ددف شددمةل

األ اددحع وبل د

مددال الواليددةت المتحددد األمريكيددم يددح حزيراال/يوايددو  )1888ام يددةت ااددكريم

ويدم لدد مواقدع اليدرب يدح كوادويوع وبدرر تدخ ده دوال موايإلدم م د

األمدال لولدع حدد ألامدةل

العاف ال ةريم لد األلبةال يح كواويو(.)3
وقددد أثددةر هددذا التدددخل مددال قبددل ح ددف الاددةتو الكثيددر مددال ال دددل حددول مشددروايتهع وذلددق ألال
الح ف لم يحترم يح هدذا التددخل ميثدةا األمدم المتحدد ع وخةيدم ال يدل الثدةمال ماده الخدةص بتاجديم
الع قم بيال األمم المتحد والماجمةت ا ق يميمع حيث لم يتم ت ويله مال قبل م

األمال بةلتدخل

 -1زيدان ،مسعد عبدالرحمن .)6111( ،تدخل األمم المتحدة في النزاعات المسـلحة غيـر ذات الطـابع الـدولي .الطبعـة الثانيـة ،القـاهرة،
دار الكتب القانونية ،ص.610

 -2أبو العل،أحمد عبداهلل علي ،تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين ،مرجع سابق ،ص.610

 -3العزاوي ،أنس أكرم ،التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي ،مرجع سابق ،ص.096
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يح كواويوع وهذا مة يشكل ااتحةكةص لمبدةدئ األمدم المتحدد وخةيدم ت دق المتع إلدم بتحدريم ال دوء فلد
ااتخدام الإلو والتدخل يح الشقوال الداخ يم ل دول الذي كاة قد ت رقاة له يح ال يل الاةبا(.)1
وتتلددح ازدوا يددم التعةمددل مددال قبددل م د

األمددال يددح الإللددةية الم روحددم ا يدده مددال خ د ل

المثةليال الاةبإليال البواام والحراقع وكواويو رغم تشةبه ادد كبير مال الجروف المكوام لحمة.

المطلب الثاني :التدخلت العسكرية الجماعية ذات الطابع اإلنساني.
قبل الت را فل بعد

الإللدةية ذات ال دةبع ا اادةاح التدح تددخل م د

بشكل مةاحع البد مال تاةول بع

األمدال الددولح ييحدة

الماةئل المتع إلدم بحدذا الادو مدال الإللدةيةع مثدل م حدوم التددخل

ا ااددةاحع ومدددى مشددروايتهع وغيرهددة مدال الماددةئل ذات الع قددمع وا يدده يدإال هددذا الم ددب يإلاددم فلد
يرايال يتاةول ال ر األول م حوم التدخل ا ااةاح ومشروايتهع ويتاةول ال ر الثةاح بع
التح تدخل ييحة م

األمال الدولح ا

أاة

الإللةية

التدخل ا ااةاح.

الفرع األول :مفهوم التدخل الدولي اإلنساني ومشروعيته
يعرف  )Arntzالتددخل الددولح ا اادةاح بأاده "قيدةم دولدم أو م موادم مدال الددول بةلتددخل يدح
شقوال دولم أخدرى ااتحكدت حإلدوا ا اادةال أثادةء ممةرادتحة لاديةدتحةع ادواء كدةال ذلدق بدإ راءات تلدر
وتددقثر ا د دولددم أخددرىع أو بةلم ازيددد يددح الإلاددو وادددم العدالددم ممددة يعددد ويددمم اددةر ا د حلددةرتاةع
ومددال ثددم يحددا التدددخل يمددةر قةاوادةصع ألال حددا ا ااددةايم والم تمددع ا ااددةاح يع ددو ا د حددا الادديةد
وااتإل ل الدول"(.)2

 -1الجنــابي ،محمــد غــازي .)6111( ،التــدخل اإلنســاني فــي ضــوء القــانون الــدولي العــام .الطبعــة األولــى ،بيــروت ،منشــورات الحلبــي
الحقوقية ،ص.111-119

 -2مشار إليه في خولي ،معمر فيصل ،األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.10
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ويعريه ميريح  )Murphyبأاه "ااتخدام الإلو العاكريم مال قبدل دولدم أو م موادم مدال الددول
لد دولم أخرىع لي

بحدف الدية اال الا

بل بحدف ماع ااتحةكةت حإلوا ا ااةال"(.)1

ويعريدده  )Stowellبأادده "قيددةم دولددم أو م مواددم مددال الدددول بةاددتخدام الإلددو العاددكريم بحدددف
حمةيم موا اح الدولم محل التدخل مال المعةم م الإلةايم التح يتعرلوال لحة والتح تتاةق

مع معةيير

العدالم والحكمم التح تعتمده الدولم المتدخ م"(.)2
ويعري دده  )Rougierبأا دده "ح ددا ممةرا ددم الرقةب ددم الدولي ددم م ددال قب ددل فح دددى ال دددول ا د د أيع ددةل
مخةل ددم لإلدواايال ا ااددةايمع تادددر يددح الايةاددم الداخ يددم لدولددم أخددرىع وهددح يكددر تا ددوي ا د فمكةايددم
التدخل بةام الم تمع الدولح وتحت ذريعم حمةيم حإلوا ا ااةال"(.)3
ويعريدده  )Lauterpachtبأادده "التدددخل ا ااددةاح الددذي يحدددث ل ددر

ماددع دول دم مددال معةم ددم

موا ايحة ب ريإلم وحشيم وهم يم"(.)4
ويعريه  )David Schefferبأاده "الحدةالت التدح تادتخدم ييحدة الدولدم الإلدو العادكريم ب ريإلدم
ما د ددرد ل تد دددخل يد ددح دولد ددم أخد ددرى لحمةيد ددم مةاد ددةت مد ددال الاد ددكةال األي د د ييال ممد ددة يحد دددد حيد ددةتحمع أو
االاتحةكددةت األخددرى التددح تحدددد حإلددوقحم ا ااددةايمع والتددح ترتكددب بمعريددم الحكومددم المح يددم أو تكددوال
مشةركم ييحة"(.)5

 -1مشار إليه في سوفي ،فرست ،الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها ،مرجع سابق ،ص.170
 -2مشار إليه في خولي ،معمر فيصل ،المرجع نفسه ،ص.19

 -3مشـــار إليـــه فـــي الوادراســـي ،محمـــد"،)6110(،إشـــكاليات التـــدخل اإلنســـاني فـــي ضـــوء القـــانون الـــدولي" ،شـــؤون األوســـط،
العدد(،)190ص.616-611

 -4مشار إليه في سوفي ،فرست ،الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها ،مرجع سابق  ،ص.170
 -5مشار إليه في أبو العل،أحمد عبداهلل علي ،تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين ،مرجع سابق ،ص.101
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ويعري ده األاددتةذ ايددةم م ددر بأادده "ااددتخدام الإلددو مددال ةاددب فحدددى الدددول أو الماجمددةت أو
واددةئل الل د

الايةاددح أو االقتيددةدي أو الدب ومةاددحع بشددر أال يكددوال مددال شددأال اتخةذهددة حمةيددم

حإلوا ا ااةال يح الب داال التح يااب فليحة االاتحةق ال ايم والمتكرر لحذه الحإلوا"(.)1
ويعريده ا دواال والموا د ) بأادده "التيددرف الإلاددري العاددكري اليددةدر اددال دولددم أو أكثددر لددد
دولددم أخددرى دوال رلددة أو موايإلددم األخيددر ع ودوال تددرخيص يددةدر مددال قبددل م د

األمددال التددةبع لألمددم

المتحد ع بحدف ماع أو فاحةء ااتحةكةت ايمم ووااعم لحإلوا ا ااةال"(.)2
ويعريدده المعحددد الدددامركح ل شددقوال الدوليددم بأادده "ف دراءات يددةرمم مددال الدددول بةاددتخدام الإلددو
العاكريم يح دولم أخرىع مال دوال موايإلم حكومتحةع بت وي

أو مال دوال ت وي

مال م

األمدالع

وذلق بحدف ماع أو وقف ااتحةكةت يةرخم لحإلوا ا ااةال أو ل إلةاوال الدولح ا ااةاح"(.)3
واريددت ال اددم الدوليددم ل ي د يب األحمددر التدددخل ا ااددةاح بأادده "امددل فل ازمددح مددال قبددل دولددم
يشتمل ا
م

ااتخدام الإلو يح أي دولم أخدرى دوال موايإلدم حكومتحدةع وبت دوي

أو بددوال ت دوي

مدال

األمال بحدف ماع أو وقف االاتحةكةت اليةرخم وال ايمم لحإلدوا ا اادةالع أو الإلدةاوال الددولح

ا ااةاح"(.)4
أمة ييمة يتع ا بمدى مشروايم التدخل ا ااةاح مال قبل م
ماحت المةد  )32م

األمال حاب مواد الميثدةا يإلدد

األمدال الددولح يد حيةت واادعم ل حدص أي اد از أو أي موقدف قدد يدقدي

فل احتكةق دولح أو قد يثير ازااةص مال شأال ااتم ارره أال يعر

ل خ ر الا م واألمدال الددولحع واتخدةذ

 -1مطر،عصام عبدالفتا .)6111(،القانون الدولي اإلنساني مصادره مبادئه وأهم قواعده .د.ط،اإلسكندرية ،دارالجامعة الجديدة،ص.641
 -2علوان والموسى ،القانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة ،مرجع سابق ،ص.66

 -3مشار إليه في الطراونـة ،مخلـد إرخـيص " ،)6114( ،التـدخل اإلنسـاني العسـكري إلحـلل الديمقراطيـة وأبعـاده القانونيـة والسياسـية"،
مجلة الحقوق ،العدد( ،)9ص.911-071

 -4مشار إليه في سي علي،أحمد ،التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني والممارسة ،مرجع سابق ،ص.610
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راءات الماةابم المبيام بةلمواد  21و  )22مال الميثةاع بعدمة يكوال قرر مة قد وقدع تحديدد ل اد م

ا

أو ا خ ل به أو ام ص مال أامةل العدواال حاب المةد .)38
دداء مددال ديبة ددم الميثددةاع وكددذلق الم دواد
ومددع اهتمددةم الميثددةا بحإلددوا ا ااددةال بشددكل كبيددر ابتد ص
 3/1و /13ب و  /33و  33و 2/32و  39و )1() /83ع ك ددةال ا د د م د د
ا

هذا األاة

األم ددال أال يت دددخل

يح قلدةية االاتحةكدةت الخ يدر لحإلدوا ا اادةالع وبدةلر و فلد ادص المدةد )8/2

مددال الميثددةا ي دإال التدددخل ا ااددةاح الددذي يإلددوم بدده م د

األمددال ياددتثا مددال مبدددأ ادددم التدددخل يددح

دةء ا د االاددتثاةء ال دوارد يددح ت ددق المددةد بحيددث اليخددل مبدددأ االختيددةص
الشددقوال الداخ يددم ل دددول باد ص
الددداخ ح بت بيددا تدددابير ا كدراه الدوارد يددح ال يددل الاددةبعع كددوال م د

األمددال وااددد تدخ دده يددح هددذا

الاو مال الإللدةية يكدوال بةالادتاةد فلد أحكدةم ال يدل الادةبع اةهيدق ادال أال المادةئل المتع إلدم بحإلدوا
ا ااةال بةتت ماجمم بةت ةقيةت دوليم(.)2
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
وتيورات ديد اال لرور ا تيةز العوائدا التدح تخ إلحدة قواادد الاديةد أمدةم مت بدةت حمةيدم حإلدوا
ا ااةال واألق يةت التح تتعر

الاتحةكةت ايممع وتإلديم الماةادات ا ااةايم وحمةيم قواي حة(.)3

وقد أثةر التددخل ا اادةاح كثيد اصر مدال ال ددل لددى ال إلحدةء حدول مشدروايته وااتبدةره حإلدةص مإلبدوالص
يح الاجةم الدولحع وقد أا رت هذه الماةقشةت اال اجريتيال الاجريم األول ت يز التددخل ا اادةاح

 -1سلطان ،حامد ،القانون الدولي العام في وقت السلم ،مرجع سابق ،ص.007-000

 -6سوفي ،فرست ،الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها ،مرجع سابق ،ص.177
 -0العـزاوي ،دهــام محمــد" ،)6111( ،التــدخل اإلنســاني والـدور الجديــد لتمــم المتحــدة (رؤيــة نقديـة فــي ظــل الواقــع الــدولي المعاصــر)"،
آفاق إستراتيجية،العدد( ،)6ص.660-141
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الش دراث()1ع "التدددخل ل دددية اددال ا ااددةايم يددح حةلددم الد حةد دولددم لألق يددةت مددال

حيددث أ ددةز بعد
راةيحة وااتدائحة ا

حيدةتحم أو حريدةتحمع أو اددم حمدةيتحم لحدم مدال مثدل هدذه االاتدداءات ماداديال

يددح ذلددق فلد أادده ا د الدددول وا ددب اددةم ي ددر

ا يحددة أال تعمددل متلددةمام ا د ماددع ا خد ل بمددة

تإللح به قوااد الإلةاوال الدولح ومبدةدئ ا اادةايمع مدال احتدرام حيدة ال درد وحريتده أيدةص كةادت ااديته
أو أي ه أو ديةاتهع وأال التدخل ا ااةاح يح مثل هذه الحةلم مة هو فال أداء لوا ب فااةاح(.)2
الاجريددم الثةايددم ال ت يددز التدددخل ا ااددةاح()3ع الال ييدده ماددة
معةم م راةيةهةع رغم أاه يح بع
فال أاه ال يم

بةاددتإل ل الدولددم وحريتحددة يددح

الحةالت يكوال تيرف الدولم مدع بعد

راةيةهدة تيدريةص م ح دةص

حإلدوا الددول األخدرى وال ييديبحة بلدررع وخةيدم فذا كدةال الإلدةاوال الددولح ال يداجم

الحإلوا محل االاتحةق بمعةهددات دوليدمع يإاحدة تعدد مدال يدميم االختيدةص الدداخ ح لحدة وال ي دوز
التدخل ييحة(.)4
وير ع أيحةب هذا الرأي ادم مشروايم التدخل ا ااةاح فل أاه يتعةر

مع مبةدئ الإلةاوال

الدولح التح ايت ا يحة يراحم ايوص ميثةا األمم المتحدد ع وخةيدم قةادد حجدر اادتخدام الإلدو
يددح الع قددةت الدوليددم ومبدددأ ادددم التدددخل يددح الشددقوال الداخ يددمع وكددذلق تعددةر

التدددخل ا ااددةاح مددع

ااتبةرات ح ج الا م واألمال الدولحع كوال مال شأاه أال يقدي فل اشر ال ول الدوليمع وتحإلي د د د د د د د داع
الميةلح الخةيم ل دول المتدخ م(.)5
 -1أخــذ بهــذا الـرأي كــل مــن ج ـاك دونللــي ( ،)Jack Donnellyومايكــل ســميث ( ،)Michael Smithوالفقيــه ليلــيش (،)Lillich
والفقيه روجيه ( ،)Rougierكما ذهب األستاذ الدكتور محمد بشير الشافعي إلـى تأييـد التـدخل اإلنسـاني إذا كـان مجـرد مـن الغـرض
أي ال يخفي وراءه أسباباً أخرى غير حماية حقوق اإلنسان.

 -مشار إليه في سوفي ،فرست ،الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها ،مرجع سابق ،ص.171

 -6أبو الهيف ،علي صادق ،القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.669

 -0أخذ بهذا الرأي كل من بوميروي ( ،)Pomeroyوبريرلي ( ،)Brierlyوبراونلي (.)Brownlie
 -مشار إليه في سوفي ،فرست ،المرجع نفسه ،ص.111

 -9شكري ،محمد عزيز .)1470( ،التنظيم الدولي العالمي بين النظرية والواقع .الطبعة األولى ،دمشق ،دار الفكر ،ص.107

 -5السيد ،سامح عبدالقوي .)6116(،التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي .د.ط،اإلسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،ص.11-07
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فال أال الممةراددم العم ي دم أثبتددت بأادده لددم يعددد هاددةق تدددخل فااددةاح غيددر مشددرو ع كددوال محددور
يإلحددةء الإلددةاوال الدددولحع يددروال أال التدددخل ا ااددةاح هددو أحددد االاددتثاةءات ال ديددد لمبدددأ ادددم التدددخلع
حيث أال و ود ميثةا األمم المتحد ع وم موام الإلواايال الدوليم التح تحمح حإلوا ا ااةالع بة لةيم
فل الممةراةت العرييم لحةالت التدخل يح الإلرايال المةلييال ياوغ التدخل الدولح ا ااةاح(.)1
وقددد ذهددب الإللددةء الدددولح فل د تأييددد مبدددأ التدددخل ا ااددةاح وري د

ااتبددةره مددال الماددةئل التددح

تادددر لددمال االختيددةص المح ددوج أو المح ددوز ل دولددمع حيددث خ يددت محكمددم العدددل الدوليددم يددح
يتواهة اليةدر اةم  )1881بشأال ااتمرار حكومم اوب فيريإلية غير المشرو يدح اةميبيدةع والاتدةئا
المترتبددم ا د ذلددق()2ع فل د الإلددول بددأال ميثددةا األمددم المتحددد "ي ددر

ا د الدددول األالددةء الت ازمددةت

قةاوايددم ييمددة يتع ددا بماددةئل حإلددوا ا ااددةالع واخ د ل العلددو بحددذه االلت ازمددةت يعددد ادداداص ياددوغ لألمددم
المتحد ا م التدخل بةلشكل الماةاب"(.)3
وت در ا شةر يح هذا المإلةم فل الحديث اال شرو التدخل التح يكدةد ُي مدع ا يحدة محدور
يإلحددةء الإلددةاوال الدددولح بأادده لكددح يكددوال التدددخل الدددولح لحمةيددم حإلددوا ا ااددةال مشددرواةصع ال بددد وأال
ياتاد فل قوااد الإلةاوال الدولح يح شإله المتع ا بحإلوا ا ااةالع وتتمثل ت ق الإلوااد يح االت ةقيةت
الدوليم التح أقدمت الدول بإرادتحة الحر بةلتوقيع أو االالمةم فليحة ومة يترتب ا يحة مال التزامةت

 -1العزاوي ،أنس أكرم ،التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي ،مرجع سابق ،ص.610-671

 -2وضـعت حكومــة جنــوب إفريقيـا فــي ناميبيــا قواعـد للتمييــز والفصــل العنصـري عــن طريــق تحديـد منــاطق خاصــة علـى أســاس الجــنس
واللون والعرق واأل صل الديني وقامـت بتطبيـق هـذه السياسـة العنصـرية ممـا أدى إلـى إهـدار حقـوق اإلنسـان األساسـية حيـث اعتبـرت
المحكمة ان هذه التصرفات تنافى مع أهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة.

 -السيد ،سامح عبدالقوي ،المرجع نفسه ،ص.06

 -3أبو العل،أحمد عبداهلل علي ،تطور دور مجلس األمن في حفظ األمن والسلم الدوليين ،مرجع سابق ،ص.104-101
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وا بم التا يذع واال كةال بع

االلتزامةت يخر ماةئل معيام مال الا ةال الداخ ح ل دولمع

كمة ي ب أال يكوال التدخل ابر الماجمةت الدوليم(.)1
ولعدل مددال أهددم المشددك ت الإلةاوايدم التددح يثيرهددة التدددخل ا اادةاح بةاددتخدام الإلدوات العاددكريمع
هو قيةم م

األمال الددولح بت دوي

اد ةته يدح ت بيدا أحكدةم ال يدل الادةبع المايدوص ا يحدة

بةلميثددةاع وا ش دراف ا د الإل دوات العاددكريم المشددةركم حاددب الم دواد )28-22ع فل د دولددم أو اددد
دول أالةء يح األمم المتحد ع كمة حدث يح كل مال اليومةل والعراا(.)2
وهاةق ةاب مال ال إله يدرى يدح التددخل ا اادةاح مادة

لاديةد الدولدمع حيدث يدرى بريرلدح)

يدح هدذا اليددد أال الدذي يعرقددل األمدور يدح الإلدةاوال الددولح العددةم هدو التمادق ب كدر الاديةد ع وذهددب
يرار رياو ا كيو)ع فل الإلول "بأال الايةد أدا يدح يدد الدولدمع تعرقدل أامدةل قواادد الإلدةاوال الددولح
ا ااددةاحع خةيددم يددح لددوء ااتدراف الإلددةاوال الدددولح ا ااددةاح ا ادده بحددذه الادديةد ع تحددت مددة ياددم
بمإلتلدديةت األمددالع واللددرور العاددكريمع الادديمة يددح جددروف الا ازاددةت الما د حم غيددر الدوليددمع أال
المب دددأ م ددةزال ي ددر

اوائ ددا كثي ددر أم ددةم ه ددذا الإل ددةاوال ال دددولح ا اا ددةاحع وخيويد دةص ريد د

الت دددخل

ا ااةاح بح م الايةد "(.)3
الفرع الثاني :بعض القضايا التي تدخل فيها مجلس األمن الدولي على أساس التدخل اإلنساني
بعد هذا العر
بع د

المختير ألهم ال وااب الاجريم المتع إلم بةلتدخل ا ااةاح .اأتح ا

الحددةالت التددح تدددخل ييحددة م د

األمددال الدددولح بشددكل مددةاح ا د أاددة

هددذا الاددو مددال

التدخلع ويإلةص لحةلتيال همة اليومةلع وهةيتح.

 -1سي علي ،أحمد .)6111(،دراسات في التدخل اإلنساني .الطبعة األولى ،الدار البيضاء ،دار األكاديمية  ،ص.106-101
 -6الجندي ،غسان ،حق التدخل اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.94

بيةال

 -0مشار إليه في سي علي،أحمد ،التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني والممارسة ،مرجع سابق ،ص.601
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أوالً :تدخل مجلس األمن الدولي في الصومال
حي ددل الي ددومةل ا د د اا ددتإل له ي ددح ا ددةم  )1830وما ددذ ذل ددق الت ددةري ب دددأت ا اد د م م ددال
اليرااةت الإلب يم حتد اادتإلرت األمدور يدح ادةم  )1838بتدولح اديةد بدرى) الحكدمع والدذي ااتمدد
الاجددةم الشددمولح المةركادديم ال يايددم) العإليددد الراددميم ل دولددمع وااتمددد اجددةم الحددزب الواحددد كأاددة
ل حكدم وهدو الحددزب االشدتراكح الثدوري اليددومةلحع واةمدل مخت ددف العشدةئر ويدا مبدددأ "يدرا تاددد"()1ع
فال أال هددذا الاجددةم يشددل بددةحتواء الإلبةئددل المخت ددم حيددث بدددأت الإلبةئددل يددح شددمةل اليددومةل ت ةلددب
بةلماةوا يح االمتيةزات والحإلوا الايةايم واالقتيةديم والتاميمع ومة لبثدت فال أال ت دورت األحدداث
فل اات ةلم شعبيم امت أر ةء الب دع تم ا

أثرهة فاإلة الاجةم يح م ع اةم )1881ع ويرار

ادديةد بددرى) مددال الددب د التددح دخ ددت يددح مرح ددم خ يددر مددال الي درااةت الدمويددم وادددم االاددتإلرارع
ارلت الب د فل خ ر الم ةامع والمر ع ويرار الم ييال مال أيراد الشعب اليومةلحع خويةص مدال
أامةل الإلتل الوحشيم التح أودت بحية مة يإلةرب مال  )300.000شخص(.)2
وازاء يشددل الماددةاح التددح قددةم بحددة الم تمددع الدددولح والماجمددةت ا ق يميددم وكثيددر مددال رقاددةء
الدددول العربيددم وا يريإليددم وال ربيددم يددح حددل األزمددم اليددومةليم ا د ميةصع أيدددر م د

األمددال الدددولح

م م مال الإل اررات بخيوص اليومةل ات را فل أهمحة
أيدد د دددر م د د د د

األمدد د ددال الد د د دددولح يدد د ددح  )23كد د د ددةاوال الثةاح/يا د د ددةير  )1882ق د د د د ارره رقد د د ددم

 )1882/833معتبد د اصر أال اا ددتمرار األول ددة ي ددح الي ددومةل تشد دكل تحدي ددداص لألم ددال والاد د م ال دددولحع
و ةلب األميال العةم لألمم المتحد بإقاة األ راف المتحةربم بوقف أ

ا الاةرع والادمةث بويدول

 -1أبو يونس ،ماهر عبدالمنعم ،استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ،مرجع سابق ،ص.117
 -6خولي ،معمر فيصل ،األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.116-111
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ا غةثةت ا ااةايمع وتلمال الإلرار باداص بمو ب ال يل الاةبع ي در

در شدةم ص ا د توريدد
ييده حج اص

األا حم ل يةئل المتحةربم(.)1
ت ذلق ق ارره رقم  )1882/883والذي هدد ييه بةاتعمةل ا ةته بمو ب ال يل الاةبع
مال الميثةاع وأثا ا

حود األميال العةم والمبةدر التح اتخذهة يح الميداال ا ااةاح(.)2

ويح الثةلث مال كةاوال أول/ديامبر  )1882ايددر م د

األمدال قد ارره رقدم )1882/882

ارت خ ل ت ق األزمم.
ويإلةص ل يل الاةبعع والذي يعتبر مال أهم الإلر ا
حيددث يإللددح الإل درار بإراددةل ق دوات دوليددم فل د اليددومةل؛ بحدددف ولددع الاددبل الك ي ددم بتوزيددع
الماةادات ا ااةايمع وااشةء بيئم أماه لعم يةت ا غةثمع وكةات هذه الإلوات تتألف مال )30.000
مإلةتل تإلريبةصع  )29.000ماحم ابةر اال أيراد قوات أمريكيم والبةقح مال ال اايةت المخت م(.)3
وم د ددع احت د دددام اليد د د ار اي د دددر م د د د

األم د ددال ي د ددح  )23آذار/م د ددةر

 )1883قد د د ارره رق د ددم

 )1883/912ام ص بإحكةم ال يل الاةبع مدال الميثدةاع مدال أ دل اادتعمةل الإلدو لموا حدم الموقدف
يح اليومةل؛ الاتعةد الا م واالاتإلرارع والمادةاد يدح فاشدةء شدر م يدومةليم تدوير األمدال داخدل
الدولمع وتإلديم الماةادات اةد ال

ئيال فل ب دهمع ومراقبم حجر األا حمع وتإلديم ا غةثم(.)4

ومددع ه ددذا ك دده ل ددم ت ددا ح األم ددم المتح ددد ي ددح تحإلي ددا أه دددايحةع واا ددةز محمتح ددة بوق ددف الح ددرب
األه يمع وقد ويدف األمديال العدةم الادةبا لألمدم المتحدد الاديد ب در غدةلح يشدل الحيئدم يدح يدر
الا م بعبةرات اذكر ماحة "مة حدث يح اليومةل هو ت ور ديد يح تةري ماجمدم األمدم المتحدد
يحت د ام يددم فاددةد األمددل لددم تااددحب الماجمددم العةلميددم مددال دولددم مددة فال بعددد اا ددةز محةمح دةع وهددذا
 -1تورللي ،موريس" .)6111( ،هل تتحول المساعدة اإلنسانية إلى تدخل أنساني" في شهاب ،مفيد (محرر) دراسات في القانون
الدولي اإلنساني .الطبعة األولى ،بيروت ،دار المستقبل العربي ،ص.901

 -2خيرالدين،غسان مدحت .)6110(،القانون الدولي اإلنساني التدخل الدولي .د.ط،عمان ،دار الراية للنشر والتوزيع ،ص.110
 -3سي علي ،أحمد ،التدخل اإلنساني بين القانون الدولي اإلنساني والممارسة ،مرجع سابق ،ص.916-9111
 -4السيد ،سامح عبدالقوي ،التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي ،مرجع سابق ،ص.111

97

يشكل برهةاةص والدحةص أاده بددوال فراد األ دراف المتحةربدم يدح اد از مدة ال اادت يع أال ا در
حةولاة أال ا ر
ويعزو البع

الاد مع

الا م يح اليومةل خ ل ث ث ااوات وايفع ولم اا ح يح ماةاياة"(.)1
هذا ال شل فل ادم اتلدةث ال ةيدم األاةاديم مدال التددخل يدح اليدومةلع الدذي

دةء ا د رغبددم شددركةت البتددرول األمريكيددم العم قدم العةم ددم يددح اليددومةل بحدددف حمةيتحددة مددال
دةء باد ص
مخددة ر الحددرب األه يددمع ومدداحم مددال أر ددع اددبب التدددخل يددح اليددومةل فل د أادده محةولددم مددال ا دار
األمريكيم بوش األب) لتأكيد اي ر الواليةت المتحد األمريكيم ا

الاجةم العةلمح ال ديد(.)2

ثانياً :تدخل مجلس األمن الدولي في هايتي
أاد د د رت االاتخةب د ددةت الح د ددر الت د ددح أ ري د ددت تح د ددت فش د دراف األم د ددم المتح د ددد ي د ددح  )13ك د ددةاوال
أول/ديامبر  )1880يح هةيتح اال يدوز الإلد
ادداواتع فال أادده وبتددةري

دةال برتدةال ارتاديد) بأغ بيدم  )%39لمدد خمد

 )30أي ول/اددبتمبر  )1881وقددع ااإلد ب ااددكري بإليددةد ال ادرال راقول

ير كدل مددال يرااددة ويادزوي يددح هددةيتح بإاإلدةذ ارتاديد) داخددل اديةر مدراددم قبددل
اديد ار )ع وبددةدر اد ا
ويول قةد االاإل بع حيث تمكال مال الرحيل فل كولومبيةع وبدأ ي ةلدب مدال ما دةه بإادةد الشدرايم
فل هةيتح(.)3
وقد تمت محةوالت كثير لحل األزمدم اد ميةصع ومدال هدذه المحدةوالت مدة قةمدت بده ماجمدم الددول
األمريكيم مال حود واة م بيال قةد االاإل ب والرئي

الشراح حيث ب دت ثد ث محدةوالتع واحدد

ماحددة يددح العددةم )1881ع ومحددةولتيال يددح العددةم )1882ع فال أاح دة ميعحددة بددةءت بةل شددلع بعدددهة
ك ددت الواليددةت المتحددد األمريكيددم رئياددحة األاددبا

يمددح كددةرتر) بددإ راء م ةولددةت مددع ال درييال

ل تويددل فلد حددل ا د مح ل زمددمع والددذي ااددت ة توقيددع ات ددةا غ راددرز) بدديال ال درييال تحددت راةيددم
 -1خولي ،معمر فيصل ،األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.114
 -2السيد ،سامح عبدالقوي ،المرجع نفسه ،ص.116

 -3الجنابي ،محمد غازي ،التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام ،مرجع سابق ،ص.676-671
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األمم المتحدد وماجمدم الددول األمريكيدمع ومدع اددم امتثدةل قةئدد االاإلد ب لمدة تدم االت دةا ا يدهع يإاده
ُكتب لحة ال شل كاةبإلةتحة مال المحةوالت(.)1
وازاء يش ددل الما ددةاح ي ددح ح ددل األزم ددم ي ددح ه ددةيتح اد د ميةصع اي دددر م د د

األم ددال م دده م ددال

الإل اررات بخيوص هةيتح ات را فل أهمحة.
ي ددح ت ددةري

 )13حزيراال/يواي ددو  )1883أي دددر م د د

األم ددال ال دددولح قد د ارره رق ددم )921ع

والددذي قددرر ييدده أال ااددتمرار الولددع يددح هددةيتح يحدددد الا د م واألمددال الدددولحع وااددتاةداص فل د ال يددل
الاةبع مال ميثةا األمم المتحد ير

تددابير اقتيدةديم ا د هدةيتحع وتلدمال ت ميدد أمدوال هدةيتح

يددح الخددةر وماددع ميددع الدددول مددال بيددع أو اإلددل أو تيدددير البتددرول فليحددةع وكددذلق حجددر تيدددير
األا حم والمعدات وال ةئرات والا ال التح تريع أا محة(.)2
ويح  )23تموز/يوليو )1882
الحيددول ا د ت ددوي
وبعدهة

ب الرئي

بت الواليةت المتحد األمريكيدم مدال م د

األمدال الددولح

لإليددةد ق دوات متعدددد ال اادديةت لإل ةحددم بةلحكومددم العاددكريم يددح هددةيتحع
الحدةييتح ارتاديد) مدال م د

األمدال الددولح اتخدةذ ف دراء ادريع وحةادم احدةء

معةاة شعبم(.)3
بتددةري
متلماةص الت وي

 )31تموز/يولي ددو  )1882ايدددر م د د

األمددال ال دددولح ق د ارره رق ددم )1882/820

بةاتخدام الإلو لإل ةحم بةلاجةم العاكري الحةيتحع واص الإلرار ا

ا ذال ل دول

بتشكيل قو دوليم تحت قيةد موحد الاتخدام كةيم الواةئل اللروريم خ ار الإلةد العاكرييال مدال

 -1أبو يونس ،ماهر عبدالمنعم ،استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ،مرجع سابق ،ص.149-146
 -2السيد ،سامح عبدالقوي ،التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي ،مرجع سابق ،ص.110
 -3خولي ،معمر فيصل ،األمم المتحدة والتدخل الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.109
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األمدال أال اد وق المتدآمريال قدد أو دد ولدعةص مدال شدأاه تحديدد الاد م واألمدال

هةيتحع وقد ااتبر م

يح الما إلم بة لةيم فل تدهور األولة ا ااةايم يح هةيتح(.)1
وقد تم التدخل ا
المرح م األول
الا مع والعمل ا

مرح تيال
تإلوم قو دوليم بإليةد الواليةت المتحد األمريكيم بإقيةء الإلةئد العادكري ادال

في ةد بيئم آمام تامح بعود الرئي

الشراح.

المرح ددم الثةايددم بعددد رحي ددل المتددآمريالع يددتم تش ددكيل قددو دوليددم متع دددد األ دراف تتبددع لألم ددم
المتحددد وتحددت قيةدتحددةع تتكددوال مددال  )3000ادددي وادددد مددال المدددايال تاتشددر يددح هددةيتح؛ للددمةال
اددود الاد م المدايددمع ا د أال تاتحددح محمتحددة يددح شددبة /يب اريددر )1883ع وهددو تددةري ااتحددةء مددد
رئةام ارتايد)(.)2
ويدح احةيددم محمددم األمددم المتحددد يددح هددةيتح أقدرت يدراحم ا د لاددةال رئياددحة المددداح كددوليال
راادرا ددوال) بح دددوث ااتحةك ددةت متك ددرر لحإل ددوا ا اا ددةال رغ ددم ا ددود الحك ددم ال ددديمإل ار حع مم ددة أث ددةر
ا مةت التع ب حول بيعم هذا الاجةم الحةكم ومدى ديمإل ار يته ماذ البدايم(.)3

 -1العزاوي ،أنس أكرم ،التدخل الدولي اإلنساني بين ميثاق األمم المتحدة والتطبيق العملي ،مرجع سابق ،ص.641
 -2الجندي ،غسان ،عمليات حفظ السلم الدولية ،مرجع سابق ،ص.00

 -3السيد ،سامح عبدالقوي ،التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي ،مرجع سابق ،ص.114
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المبحث الثاني
دور مجلس األمن الدولي في تحقيق العدالة الجنائية الدولية وفرض الجزاءات
ويإلا ددم فلد د م ب دديالع يتا ددةول الم ددب األول دور م د د
ال اةئيم الدوليمع أمة الم ب الثةاحع يإاه يتاةول دور م

األم ددال ال دددولح ي ددح تحإلي ددا العدال ددم

األمال يح ير

ال زاءات الدوليم.

المطلب األول :دور مجلس األمن الدولي في إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة
ااددد فاشددةء أي محكمددم اةئيددم دوليددم ا دواء كةاددت خةيددم أو غيددر دائمددمع يإا ده يددتم فاشددةقهة
لو ددود ريمددم دوليددم بمو ددب الإلددةاوال الدددولحع وتعددرف ال ريمددم الدوليددم ا د أاحددة "خددرا الشددخص
اللتد دزام دول ددح يع ددده الم تم ددع ال دددولح بأاد دره وهريد دةص لحمةي ددم مي ددةلحه األاةا دديمع أي حمةي ددم حإل ددوا
ا ااةال وحريةته األاةايم"ع كمة اريحة ال إليه ب اير "هح ال عل الذي يرتب فخ الص بإلوااد الإلدةاوال
ال دددولح لإللد درار بةلمي ددةلح التد دح يحميح ددة ه ددذا الإل ددةاوالع مد دع االاتد دراف ل دده قةاواد دةص بيد د م ال ريم ددم
وااتحإلةا يةا م العإلةب"(.)1
واريحة البع

بشكل اةم لتكوال ميع ال رائم التح تتلمال خرقةص ل إلةاوال الدولح(.)2

ومددال خ د ل التعريددف الاددةبا يتلددح أال أركددةال ال ريمددم الدوليددم يددح الإلددةاوال الدددولح ال اددةئح
هددح الددركال المددةديع والددركال المعاددويع والددركال الدددولح وهددو مددة يميددز ال ريمددم الدوليددم اددال ال ريمددم
ال اةئيم الداخ يم ومال ال رائم الدوليم التح يعةقب ا يحة الإلةاوال الدولح الاتحةكحة حإلوا ا ااةال
-1

ريمم ا بةد ال مةايم.

-2

رائم الحرب.

 -3ال رائم لد ا ااةايم .
 -1بايه ،سكاكني .)6110(،العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق اإلنسان .الطبعة األولى،الدار البيضاء ،دار هومه ،ص.00
 -2العادلي ،محمود صالح .)6110(،الجريمة الدولية دراسة مقارنة .الطبعة األولى ،اإلسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،ص.06
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 -2و ريمم العدواال(.)1
و ريمددم ا ب ددةد ال مةايددم ه ددح األكثددر ااتش ددة اصرع حيددث اري ددت ات ةقيددم ما ددع ريمددم ا ب ددةد
ال مةايم والمعةقبم ا يحة اليةدر اال ال معيم العةمم لألمم المتحد  )1829يح المةد الثةايم ماه
ريمم ا بةد ال مةايم "أيةص مدال األيعدةل التةليدمع المرتكبدم بإليدد التددمير الك دح أو ال زئدح ل مةادم
قوميم أو أثايم أو اايريم أو ديايمع بي تحة هذه
 -1قتل أالةء ال مةام .
 -2فلحةا أذى ادي أو روحح خ ير بأالةء مال ال مةام.
 -3فخلة ال مةامع امداصع لجروف معيشيم يراد بحة تدميرهة المةدي ك يةص أو زئيةص.
 -2ير

تدابير تاتحدف الحول دوال فا ةب األ ةل داخل ال مةام.

 -3اإلل أ ةل مال ال مةامع ااو ع فل

مةام أخرى(.)2

أمة رائم الحرب يتعرف بأاحة "األيعةل التح تشكل خروقدةت اديمم لإلدواايال وأادراف الحدرب
بو دده اددةم ا دواء بحاددب الم حددوم التإل يدددي ل حددرب الددذي ي اددده قددةاوال الحددرب أو بحاددب م حومحددة
المعةيددرع الددذي يعبددر اادده قددةاوال الا ازاددةت الما د حم أو الإلددةاوال الدددولح ا ااددةاحع يكددل خروقددةت
ترتكدب لددد قوااددد الإلددةاوال الدددولح ا ااددةاح التددح تاددتحدف حمةيددم األشددخةص أو األايددةال المحميددمع
ويمكال أال تثير بمإلتل الإلةاوال الدولح ماقوليم مرتكبحة اةئيةص تعد رائم حرب بةمتيةز(.)3

 -1سلطان،عبداهلل علي .)6111(،دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق اإلنسان.الطبعة األولى،عمان ،دار دجله،ص.167-11

-6

المادة ( )6من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة اإلبادة الجماعية ( ، )1491وكذلك المـادة ( )0مـن النظـام األساسـي للمحكمـة الجنائيـة

الدولية.

 -3العنبكي ،نزار ،القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.170
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وتعرف أيلةص بأاحة "ال رائم التح ترتكب بةلمخةل م لإلواايال وأاراف الحربع مثدل ادوء معةم دم
األارى وقت حم والتاكيل بحمع واالغتيةلع واالاتإلةل وتدمير المدال والإلرى"(.)1
وقد اريت المةد الاةبعم مال الاجةم األاةاح ل محكمم ال اةئيم الدوليم ال رائم لد ا ااةايم
بأاحدة "ال درائم التددح ترتكدب يددح ف دةر ه دوم وااددع الا دةا أو ماح ددح مو ده لدد أيددم م موادم مددال
الاددكةال المددداييالع واددال ا ددم بددةلح وم كةلإلتددل العمدددع وا بددةد ع واالاددترقةاع وا بعددةد والاإلددل الإلادرييال
ل ادكةالع أو الاد ال والحرمددةال الشدديد ا د أي احدو مددال الحريدمع والتعددذيبع واالغتيدةب واالاددتبعةد
ال ااددحع أو ا ك دراه ا د الب ددةءع أو الحمددل الإلا دريع أو التعإلدديم الإلاددريع أو أي شددكل مددال أشددكةل
العاددف ال ااددحع أو االل د حةد لم مواددم محدددد مددال الاددكةال ألاددبةب ايةادديم أو ارقيددم أو قوميددم
ال ....ع واالخت ةء الإلاري لألشخةصع وال يل العايريع واأليعةل ال فااةايه األخرى ذات ال ةبع
الممةثل"(.)2
وتع ددرف أيلد دةص بأاح ددة "ال اةي ددةت ل ددد ا اا ددةايم وه ددح الإلت ددل العم ددد وا يا ددةءع واالا ددترقةاع
وا قيددةءع وكددل يعددل أخددر ال فااددةاحع يرتكددب لددد الاددكةال المددداييال"ع أو "كددل ال د حةد ألاددبةب
ايةادديم أو ارقيددم أو ديايددمع حدديال يكددوال ارتكددةب هددذه األيعددةل أو االلد حةدات ا د أثددر أي اةيددم
تدخل يح اختيةص الإللةء الددولحع أو تكدوال ذات يد م بحدذه ال اةيدمع ادواء أشدك ت هدذه األيعدةل
واالل حةدات خرقةص ل إلةاوال الداخ ح يح الب د الذي ارتكبت ييه أم ال"(.)3
وت در ا شةر ل را بيال ريمدم ا بدةد ال مةايدمع وال درائم لدد ا اادةايمع حيدث أال األولد
تشددتر الايددم الخةيددم هد ق مةاددةت محميددم ك يدةص أو زئيدةصع أمددة ال درائم لددد ا ااددةايم تاددتحدف

 -1عمر ،حسين حنفي ،التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.641
 -2المادة السابعة من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 -العنبكي ،نزار ،المرجع نفسه ،ص.171

 -3حومد ،عبدالوهاب .)1471(،اإلجرام الدولي .الطبعة األولى ،الكويت ،جامعة الكويت ،ص.611
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الاددكةال المددداييال يددح ف ددةر ماح ددح أو وااددع الا ددةاع وكثيد اصر مددة تت قد األاددبةب التميزيددم وتتددداخل
بياحمة(.)1
أم ددة ريم ددم الع دددواال يتع ددرف بأاح ددة "ك ددل ل ددوء فلد د الإل ددو م ددال قب ددل مةا ددم دولي ددمع بةا ددتثاةء
حةلت د د د د د د دح الدية الشراحع والماةهمم يح امل مشترقع تعده األمم المتحد مشرواةص"(.)2
وأقرت ال معيم العةمم لألمم المتحد يح  )12كةاوال أول/ديامبر  )1882التعريف التةلح
ل عدددواال "وهددو ااددتخدام الإلددو الما د حم مددال ةاددب دولددمع لددد ادديةد ووحددد األ ارلددح ا ق يميددمع أو
االاتإل ل الايةاح لدول أخرىع أو بأيم ريإلم ال تتمةش مع ميثةا األمدم المتحدد ع كمدة هدو محددد
يح هذا التعريف"(.)3
وتعاح " ريمم العدواال" قيةم شخص مةع له ولع يمكاه يع ص مال التحكم يدح العمدل الايةادح
أو العاددكري ل دول ددم أو م ددال تو ي دده ه ددذا العم ددلع بتخ ددي أو فا ددداد أو ب دددء أو تا ي ددذ ام ددل ا دددوااح
يشكلع بحكم ةبعه وخ ورته وا ةقهع ااتحةكة والحة لميثةا األمم المتحد (.)4
أوالً :دور مجلس األمن في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلفيا السابقة
يددح العددةم )1883ع وبعددد يدددور العديددد مددال الإلد اررات التددح تددديال الخروقددةت الخ يددر ل إلددةاوال
الدولح ا ااةاح التح ارتكبت يح أرالح يوغا يية الاةبإلم ا
م ددع التا ددعياةت م ددال الإل درال الماي ددرمع "تبا ددح م د

أثر ت كدق هدذه الدولدم ال دراليدم يدح

األم ددال ال دددولح مبدددأ محةكم ددم مرتكب ددح ددرائم

 -1شاباس ،ويليام" .)6119( ،اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية" في مرتضى ،هاني (محرر) المحكمة الجنائية الدولية وتوسيع
نطاق القانون الدولي اإلنساني .د.ط ،دمشق ،اللجنة الدولية للصليب األحمر ،ص.607-610
 -6حجازي ،عبدالفتا بيومي .) 6117(،المحكمة الجنائية الدولية (دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي) .د.ط ،القاهرة ،دار الكتب
القانونية.611-617 ،

 -0حسين ،مصطفى سلمة ،المنظمات الدولية ،مرجع سابق ،ص.111-117

 -9المــادة ( )1مكــرر مــن النظــام األساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ،لمعرفــة تعريــف فعــل العــدوان واألفعــال التــي تنطبــق عليهــا ذلــك
الوصف يراجع :

(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
قد ارره رقددم  )1883/909يددح  )22شدبة

بمو دب

)1883ع والددذي أاشددأ بمو بده المحكمددم ال اةئيددم الدوليددم

الخةيم بيوغا يية الاةبإلم مدال أ دل محةكمدم المادقوليال ادال ارتكدةب ت دق الخروقدةت المشديامع وقدد
أاة قرار م

األمال يح يإلرته الثةايم بةألميال العةم لألمم المتحد د د د د د دد محمد د د دم فا د د د د دداد اجدةم هد د د د دذه

المحكد دممع واالات ةد لحذا ال ر

مال التإلةرير التح قدمتحة ال ةال الإلةاوايم ل دول"(.)1

أمددة تشددكيل المحكمددم ال اةئيددم الدوليددم ليوغاد يية الاددةبإلم مال اآلال ييددةاداص المحكمددم) تتكددوال
مال
 -1الدددوائر وتتددألف مددال ثد ث دوائددر ل محةكمددم وأخددرى ل عددوالع وتتكددوال مددال  )13قةلدديةص
ماددتإل صع وماتخبددوال مددال ال معيددم العةمددم لألمددم المتحددد لمددد أربددع ادداوات مددال لددمال
قةئمددم يعدددهة م د

األمددالع وال ي ددوز أال يكددوال اثاددةال ماحمددة مددال ا د

الدولددم ث ثددم

قلة يح كل دائر مال دوائر المحةكممع وابعم قلة يح دائر ال عوال أو االاتئاةفع
ويإلوم الإلُلة بةاتخةب رئياةص ل محكمم لمد ااتيال قةب م ل ت ديد لمر واحد ).
 -2مكتب المداح العةم ويعيال مال قبل م

األمال).

 -3ق م المحكمدم ويخددم الددوائر ومكتدب المدداح العدةمع وهدو المادقول ادال تإلدديم الخددمةت
ا داريم ل محكمم(.)2
أمة بةلاابم فل اختيةيةت المحكمم يحح
 -1االختيةص المولواح حيث تختص بمحةكمدم المادقوليال ادال االاتحةكدةت ال اديمم
ل إلةاوال الدولح ا ااةاح المرتكبم يح فق يم يوغا يية الاةبإلم ماذ اةم )1881ع وهح

 -1العنبكي ،نزار ،القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.100

 -6سعد ،الطاهر مختار ،القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولية ،مرجع سابق ،ص.194-197
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ااتحةق قواايال الحرب وأارايهع و ريمم ا بةد ال مةايمع وال رائم لد ا ااةايم.
 -2االختيددةص الشخيددح حيددث تخددتص المحكمددم بمحةكمددم األشددخةص ال بيعيدديال يإل د
ب

الاجر اال مايبه.

 -3االختيد ددةص المكد ددةاح والزمد ددةاح االختيد ددةص المكد ددةاح يشد ددمل كد ددل أقد ددةليم محوريد ددم
يوغا د د يية االتحةديد ددم االشد ددتراكيم الاد ددةبإلم ا ق يم األرلد ددحع والم د ددةل ال د ددويع والميد ددةه
ا ق يميم)ع أمة االختيةص الزمةاح ااتبة اصر مدال األول مدال كدةاوال ثةاح/يادةير )1881
ولكاه لم يحدد احةيته(.)1
 -2االختيددةص المشددترق تشددترق المحكمددم مددع المحددةكم الو ايددم يددح محةكمددم األشددخةص
اال االاتحةكةت ال ايمم ل إلةاوال الدولح ا ااةاح التح ارتكبت يدح يوغاد يية الادةبإلمع
فال أاحة تتمتع بأابإليم ا

المحةكم الو ايمع وي وز لحة يح مرح م مال مراحل الداوى

أال ت ب مال المحةكم الو ايم راميةص التاةزل اال اختيةيحة ليةلح المحكمم(.)2
أمددة األحك ددةم الت ددح تي دددرهة المحكم ددم يح ددح الا د الع وتر ددع المحكم ددم ي ددح تحدي ددد م دددتحة فلد د
الممةرام العةمم المتع إلم بأحكةم الا ال التح كةات اةريم يح محةكم يوغا يية الاةبإلمع وكدةال مإلدر
المحكمم يح الهةي بحولاداع وقد الق ذلق ااتإلةدات اده؛ لمة ييه مدال خ دور ا د حيدة الشدحود أو
اللحةية وخيوييم بع

الإللةية مثل االغتيةب(.)3

ثانياً :دور مجلس األمن في إنشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا.
يح جل وقو أامةل العاف والمذابح يح رواادا التح أودت بحية الكثير مال المدايال األبريةء

 -1أبو غزلة ،خالد حسن .) 6111(،المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية .الطبعة األولى ،عمان ،دار جليس الزمان ،ص.191-101
 -6سعد ،الطاهر مختار ،القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولية ،مرجع سابق ،ص.110

 -0بكة ،سوسن تمرخان .) 6110(،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .الطبعة األولى،
بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،ص.91-07
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اإلب اإلو

ةئر الرئيايال الرواادي والبروادي يح  )13اياةال/ابريل )1882ع أيدر م

األم ددال ال دددولح ي ددح الث ددةمال م ددال تشد دريال الث ددةاح/اويمبر  )1882قدد ارره رق ددم  )1882/833الخ ددةص
بإاشةء المحكمم ال اةئيم الدوليم الخةيم برواادا(.)1
" وي حج بأال اجةم المحكمدم ال اةئيدم الدوليدم لروااددا يكدةد يكدوال ماتاادخةص مدال اجدةم محكمدم
يوغا د يية الاددةبإلمع ويجحددر هددذا التمةثددل بدديال الاجددةميال يددح قوااددد ا
الخيوصع وقد ااعك

دراءات وا ثبددةت ا د و دده

ذلق ا د اددد المدواد المتع إلدم بحدذه الإلواادد الدذي ب دق رقمدةص متادةويةص وبواقدع

 )123مددةد يددح محكمددم يوغاد يية الاددةبإلمع و  )128مددةد يددح محكمددم رواادددا مددال اآلال ييددةاداص
محكمم رواادا)ع أي ب ةرا مةد واحد بيال الم مو الك ح ل مواد ا
ال ةرا بابب فد ار المةد  )113لمال قوااد ا

رائيم لكل ماحةع وقدد حددث هدذا

راءات الخةيم بمحكمم رواادا"(.)2

حيث تت ةبا محكمدم روااددا مدع محكمدم يوغاد يية الادةبإلم مدال حيدث التشدكيل واالختيدةص
الشخي ددحع وتت إل ددةال ي ددح ا ددوايال م ددال ال د درائم ي ددح االختي ددةص المول ددواحع وهم ددة د درائم ا ب ددةد
ال مةايددمع وال درائم لددد ا ااددةايم وت ترقددةال يددح درائم الحددربع حيددث اختيددت محكمددم رواادددا يددح
ااتحةكددةت المددةد الثةلثددم المشددتركم يددح ات ةقيددةت ايددف لعددةم  )1828والبروتوكددول الملددةف لحددذه
االت ةقيةت(.)3
وت در ا شةر فل أال اجةم محكمم يوغا ييةع واجةم محكمم روااددا قدد تبايدة التعريدف الدوارد
يح المدةد الثةايدم مدال ات ةقيدم ا بدةد ال مةايدم لعدةم )1829ع الدذي كادة قدد أوردادةه ادةبإلةصع كمدة أخدذ

 -1حميــد ،حيــدر عبــدالرزاق " ،)6111( ،األمــم المتحــدة فــي تطــوير القضــاء الــدولي الجنــائي" ،السياســة الدوليــة ،العــدد ،10مجلــد،1
ص.171-106

 -6العنبكي  ،نزار ،القانون الدولي اإلنساني ،مرجع سابق ،ص.107

 -0بكه ،سوسن تمرخان ،الجرائم ضد اإلنسانية في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ،مرجع سابق ،ص.90
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ييدده كددل مددال اجددةم رومددة األاةاددح ل محكمددم ال اةئيددم الدوليددمع ومشددرو قددةاوال ال درائم لددد الا د م
وا مم أمال) ا ااةايم لعةم .)1( )1883
أمة بةلاابم ل ختيةص المكةاح والزمدةاح االختيدةص المكدةاح لمحكمدم روااددا يشدمل فق ديم
روااد دددا يل د د ص اد ددال شد ددموله الد دددول الم د ددةور ع والتد ددح تتع د ددا بةالاتحةكد ددةت ال اد دديمم ل إلد ددةاوال الد دددولح
ا ااةاحع المرتكبم مال ةاب موا ايال روااددييال بشدر ال ااديمع أمدة االختيدةص الزمدةاح لمحكمدم
رواا دددا يإل ددد ح دددد ب ددةل تر م ددة ب دديال األول م ددال ك ددةاوال ثةاح/يا ددةير  )1882وتاتح ددح ي ددح  )31ك ددةاوال
أول/دياددمبر مددال ذات العددةمع وكددةال مإلددر محكمددم رواادددا يددح مدياددم اروشددة) ب محوريددم تازاايددةع وذلددق
لعدم توير ا مكةاةت برواادا (.)2
خ يم الإلولع فال م

األمال وبدةلاجر ل اد ةت المماوحدم لده بمو دب ال يدل الادةبع مدال

ميثةا األمم المتحد يمكاه التيدي ل اتحةكدةت التدح تشدكل تحديدداص أو فخد ل بةلاد م واألمدال الددولح
أو و ددود امددل مددال أامددةل العدددواال ع "وبةلتددةلح يددإال فيددداره ل إل د ارريال الخةيدديال بإاشددةء المحكمتدديال
الدوليتيال يوغا ييةع رواادا)ع ي د ريإلده ل تبريدر حيدث فال مدال يد حيةت م د

األمدال فاشدةء مدة

يراه لروريةص مال ال رو أو الحيئةت الثةاويم ل إليةم بمحةمهع بة لةيم فل مة يتادم بده ال يدل الادةبع
مال الميثةا مال اموميم واتاة ع األمر الذي ييعب معه ت ريد م

األمال مال هذه الا م"(.)3

المطلب الثاني :دور مجلس األمن الدولي في فرض الجزاءات الدولية
حيث أيبحت يح اآلوام األخير مال أهدم الإللدةية
أثةرت ال زاءات الدوليم الكثير مال ال دلع ُ
المثددةر ا د الاددةحم العةلميددمع وخةيددم بعددد مددة ارتددب بحددة مددال قلددةية أخددرى اديددد ع "ومددة يثيدره هددذا

 -1حمد ،دوللي .)6110( ،جريمة اإلبادة الجماعية (المفهوم واألركان) .د.ط ،بيروت ،مكتبة صادر ناشرون ،ص.60

 -2عبــدالهادي ،بــوعزة .)6110( ،مجلــس األمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي عــالم متغيــر .الطبعــة األولــى ،اإلســكندرية ،دار الفكــر
الجامعي ،ص.00

 -3سعد ،الطاهر مختار ،القانون الدولي الجنائي الجزاءات الدولية ،مرجع سابق ،ص.101-100
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المولو مال اات ل الإلوى الكبرى يح الاجةم الدولح ال دزاءات الدوليدم كدأدا تحإلدا بحدة ميدةلححة
الليإلم دوال ااتبةر لإللةية وميةلح الشعوبع وربمة حةلم العراا وليبية مثل لحذا ال دل الحةد"(.)1
"واال ال دزاء ال يإلددوم فال كعإلددةب ا د ااتحددةق الت دزام قددةاواحع أمددة العإلددةب ا د ااتحددةق الت دزام
ايةاح ي يام

اء"(.)2
زص

ويمكال ت خيص ااةير ال زاء بمة ي ح
 -1و ددود قواا ددد قةاواي ددم ما ددتإلر ووال ددحم ي ددح الم تم ددع ال دددولح ت ددر

اد د وكةص معياد دةص ا د د

أالةء هذا الم تمعع وتاتحدف ام يم التإلايال توليح هذه الإلوااد.
 -2أال يثبد ددت ماد ددقوليم أحد ددد أالد ددةء الم تمد ددع الد دددولح اد ددال ااتحد ددةق فحد دددى قوااد ددد اجةمد دده
الإلةاواح(.)3
 -3ااتبةر ال زاء رد يعل الدولم أو الم تمعع هديه فاةد الشحء فل حةلهع والمحةيجدم ا د
الا م واألمال الدولحع وير

احترام االلتزامةت المتع إلم بماع ااتخدام الإلو .

ويلد ص اددال ال دزاءات المبياددم يددح المدواد  21و )22مددال ميثددةا ماجمددم األمددم المتحددد ع يددإال
ال زاءات الدوليم التح ت با ا

الدول تادر يح أربع م مواةت هح

 -1الحيةر االقتيةدي.
 -2المإلة عم االقتيةديم.

 -1الجوهري ،خالد عبدالعزيز " ،)6111( ،األمم المتحدة ونظام العقوبات الدولية (المدى والفاعلية) مع إشـارة خاصـة للعقوبـات الدوليـة
المفروضة بغرض حماية حقوق اإلنسان" ،رواق عربي ،العدد ،61ص.77-91

 -2الغنيمي ،محمد طلعت ،األحكام العامة في قانون األمم ،مرجع سابق ،ص.411

 -3األشعل ،عبداهلل .)1447( ،النظرية العامة للجزاءات في القانون الدولي .الطبعة األولى ،القاهرة ،دارالنهضة العربية،ص.61-67
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 -3ق ع الع قةت الايةايم والدب ومةايم.
 -2ااتخدام الإلو الما حم(.)1
ورغم أال ااتخدام الإلو محرم يح ف ةر الع قةت الدوليمع وأكد ميثةا األمدم المتحدد ا د هدذا
يددح أكثددر مددال مولددعع وبشددكل ي دريح يددح المددةد الثةايددم ماددهع وو ددوب تاددويم الا ازاددةت الدوليددم
بةل را الا ميمع فال أاحة مة زالت تمةر يح الم تمع الدولحع وتإلةبل يح كثير مال األحيةال ب ر

زاءات بذات األا وبع وهو ااتخدام الإلو العاكريم بمو ب ال يل الاةبع مال الميثةا(.)2
واتاةول يح هذا الم ب دور م

األمال يح ير

ال زاءات ا

كل مال ليبية والعراا.

أوالً :دور مجلس األمن في فرض الجزاءات على ليبيا
يرلت ال زاءات ا

ليبية بابب حةدثم مة يعرف ب د لوكيربح) التدح وقعدت يدح  )21كدةاوال

أول/دياددمبر  )1899حي ددث اا ددرت ددةئر ركددةب أمريكي ددم يددوا ب ددد لددوكيربح االا ددكت اديم ووق ددع
لددحيم الحددةدث  )280شخي دةصع ويددح اددةم  )1881أيدددر قةلددح التحإليددا ال رااددح الددذي كددةال
يحإلد ددا يد ددح اد ددإلو ال د ددةئر ال رااد دديم يد ددوا يد ددحراء الاي د ددر  )1898والتد ددح راث لد ددحيتحة )180
شخصع أوامر توقيف دوليم لد أربعم مدال المادقوليال ال يبيديال مدتحمحم بةللد و يدح ت يدر ال دةئر
ال راا دديمع بع دددهة أي دددرت الاد د ةت الإلل ددةئيم األمريكي ددم ي ددح ك ددل م ددال الوالي ددةت المتح ددد األمريكي ددم
واا ددكت ادا أوام ددر ااتإل ددةل بح ددا اثا دديال م ددال الما ددقوليال ال يبي دديالع واتح ددةمحم بت دددبير حةدث ددم ل ددوكيربح)

 -1أبو عطية ،السيد .) 6119( ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق .د.ط ،اإلسكندرية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،ص.071
 -2الشــيمي ،يحيــى .)1470( ،تحــريم الحــروب فــي العلقــات الدولية(دراســة فــي القــانون الــدولي والسياســة الدوليــة واإلســتراتيجية).
أطروحة دكتوراه غير منشوره ،القاهرة ،جامعة القاهرة  ،ص.094-091
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و ةلبددت ك تددة الدددولتيال ليبيددة بتا د يم المتحم ديال الاددتكمةل التحإليددا وا دراءات المحةكمددمع فال أال ليبيددة
ريلت ذلق ال ب(.)1
وبتةري

 )21كةاوال ثةاح/ياةير  )1882ويح جل هذا الولع ايدر م

قد دراره رق ددم )1882/831ع وال ددذي ةل ددب يي دده م د د

األمدال الددولح

األم ددال ليبي ددة بتاد د يم المتحم دديال ال يبي دديال ي ددو اصرع

وبةلتعةوال مع الا ةت ال راايمع فال أال ليبية لم تات يب لذلق الإلرار(.)2
واتي م لذلق بةدرت الدول ال ربيم الدث ث الواليدةت المتحد عبري ةايةعيراادة) بدإ راء مشدةورات
األمال ل ر

اة م الاتيدار قرار أخر مال م
األمددال لت ددق الل د و وايدددر بتددةري

 )31آذار/مددةر

اإلوبدةت ا د ليبيدةع وبةل عدل اادت ةب م د
 )1882ق د ارره رقددم  )1882/829والددذي

يدر ويإلةص ل مةد  )21مال ميثةا األمدم المتحدد ع حيدث يدر
وقددف الموايد ت ال ويددمع ويددر
ويددر

الإلدرار دزاءات ا د ليبيدة تتمثدل يدح

قيددود اقتيددةديم وت ةريددمع ووقددف التعددةوال ال اددح والعاددكري معحددةع

قيددود ا د ا قةتحددة الدب ومةادديمع وقددد ااتبددر الإلدرار أال الولددع يددح ليبيددة يحدددد الاد م واألمددال

الدولح(.)3
ويرى الكثير أال تدخل م

األمال الدولح لم يكال مشرواةص يح أاةاهع وا م ذلق أال تا يم

المتحمد دديال والم د ددوبيال ال يد دددخل لد ددمال اختيةيد ددةتهع وال يخ د د ا د د أحد ددد اآلثد ددةر الا د د بيم لت د ددق
ال د دزاءات ا د د ال يبي دديالع األم ددر ال ددذي ك ددةال ياتح ددق حإل ددوا ا اا ددةال وحد دريتحم بةلتاإل ددلع وي ددح الع ددةم

 -1الجوهري ،خالد عبدالعزيز ،األمم المتحدة ونظام العقوبات الدولية (المدى والفاعلية) ،مرجع سابق ،ص.10

 -2سوفي ،فرست ،الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخلية وتسويتها ،مرجع سابق ،ص.111-177
 - 3الضمور ،جمال حمود .) 6119( ،مشروعية الجزاءات الدولية والتدخل الدولي ضد :ليبيا ،السودان ،الصومال .الطبعة األولى،
عمان ،مركز القدس للدراسات السياسية،ص.600
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 )2003يدددر قدرار م د

األمددال رقددم )2003/1303ع والددذي تإلددرر بمو بدده ريددع العإلوبددةت اددال

ليبية بعد تلمياحة  )2.8ب يوال دوالر تديع فل اةئ ت اللحةية(.)1
ثانياً :دور مجلس األمن في فرض الجزاءات على العراق
" ير

م د

األمدال يدح ادةبإلم غيدر معحدود يدح تدةري األمدم المتحدد

ةئ دم مدال ال دزاءات

وااللتزامةتع أتخذهة فامةالص لا ةته بمو ب ال يدل الادةبع مدال ميثدةا األمدم المتحدد أو تحري دةص لحدة
يح  )23قرار مدال ق ار ارتده الكثيدر والمتحةيتدم بيددد الحةلدم بديال العدراا والكويدتع وتعمدد التمادق بحدة
بكةيم آثةرهة ا

الرغم مال اتةئ حة المدمر والكةرثيم ا

العراا والولع ا ااةاح لموا ايه"(.)2

حيدث دةءت ام يدم احدت ل العدراا ل كويدت بمثةبددم يريدم ذهبيدم ل ددول ال ربيدمع وخةيدم بعددد
ااحيددةر االتحددةد الاددوييتحع لتلددمال لا اددحة مولددع قدددم يددح ما إلددم الخ دديا العربددح ا اددتراتي يم يددح
ف ددةر ش ددراحع وال ش ددق أال التوا ددد العا ددكري ال رب ددح وبةل ددذات التوا ددد األمريك ددح ي ددح ه ددذه الما إل ددم
البتروليم كةال ح م يراود األمريكيوال ماذ احد الرئي
وم ددع زخ ددم الإلد د اررات الي ددةدر ا ددال م د د
بخيوص ير

ال زاءات ا

كةرتر(.)3
األم ددالع ا دداإلف يإلد د ا د د أه ددم الإلد د اررات الي ددةدر

العراا.

ي د د ددح أول أي د د ددةم ال د د ددزو م د د ددال آب/أغاد د د د

)1880ع أي د د دددر م د د د د

األم د د ددال قد د د د ارره رق د د ددم

)1880/330ع والددذي قددرر ييدده أال هاددةق خرق دةص ل ا د م واألمددال الدددولح ييمددة يتع ددا بددةل زو الع ارقددح
ل كويددتع وأكددد ييدده أادده يتيددرف ويإلدةص ل م دواد  38و  )20مددال ميثددةا األمددم المتحددد ع وأادده يددديال هددذا

 - 1الرشيدي ،أحمد"،)1446( ،سلطات مجلس األمن في مجال فرض الجزاءات (دراسة لتحكام العامة مع التطبيق على حالة األزمة
الليبية -الغربية)" ،مستقبل العالم اإلسلمي ،السنة الثانية ،العدد( ،)7ص.104-190

 -2العنبكــي ،ن ـزار "،االنح ـراف فــي تطبيقــات مجلــس األمــن للفصــل الســابع مــن الميثــاق" (ق ـ اررات مجلــس األمــن فــي الحالــة بــين الع ـراق
والكويت كموضوع للمناقشة) ،مرجع سابق ،ص.07

 -3أبو يونس ،ماهر عبدالمنعم ،استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ،مرجع سابق ،ص.101
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ال زوع و ةلب الع د د د د د دراا باحب ميع قواته يو اصر دوال قيد أو شر فل المواقع التح كةات ا يه قبدل
يوم الثةاح مال آب/أغا
تد ذلددق قدرار م د

(.)1
األمددال رقددم )1880/331ع بعددد أربعددم أيددةم والخددةص ب ددر

العإلوبددةت

والمإلة عم االقتيةديم الشةم م لد العراا وتمتاع ميع الدول بمو به امة ي ح
 -1ااتي ارد أي ا ع أو مات ةت يكوال ميدرهة العراا أو الكويت.
 -2أيم أاش م يإلوم بحة راةيحة أو تتم يدح أقةليمحدةع أو يإليدد بحدة تعزيدز التيددير أو الشدحال
أليم ا ع مال العراا أو الكويت.
 -3تمتا ددع مي ددع ال دددول ا ددال ت ددويير أي أمد دوال أو مد دوارد مةلي ددم أو اقتي ددةديم أخ ددرى لحكوم ددم
العراا أو أليم مشةريع ت ةريم أو ياةايم ل مرايا العةمم يح العراا والكويت.
د دب الم د د

-2

م ددال ال دددول األال ددةء وغي ددر األال ددةء ي ددح األم ددم المتح ددد ع أال تعم د د د د د د د دل

بح د د د د دذا الإلد درار بيددرف الاج ددر اددال أي اإل ددد تددم فب ارم دده أو تددرخيص ت ددم ماحدده قب ددل ت ددةري
الإلرار(.)2
وبتةري

 )23آب/أغا

 )1880أيدر م

األمدال الددولح قد ارره رقدم )1880/333

والخةص بدداو الددول األالدةء يدح األمدم المتحدد المتعةوادم مدع الحكومدم الكويتيدم والتدح لحدة قدوات
بحريم يدح الما إلدم أال تتخدذ مدال التددابير مدة يتاةادب مدع الجدروف المحددد يدح ف دةر اد م م د
األمددال يإلددةف ميددع ام ي ددةت الشددحال البحددري الإلةدمددم والم ددةدر ؛ ب يددم ت تدديش حمولتحددة وو حةتح ددة
والتحإل ددا ماح ددة لل ددمةال التا ي ددذ الي ددةرم لإلحك ددةم المتع إل ددم بح ددذا الش ددأالع والت ددح اد دص ا يح ددة الإلد درار

 -1الجنابي ،باسم كريم .)6111( ،مجلس األمـن والحـرب علـى العـراق  6110دراسـة فـي وقـائع النـزاع ومـدى مشـروعية الحـرب .د.ط،
عمان ،دار زهران للنشر والتوزيع ،ص.19

 - 2الطائي ،فارس عبدالحميد .) 6116( ،سفر الفصل السابع التكييف القانوني لتطبيقات الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة

على الحالة بين العراق والكويت  6111-1441وفقاً للقانون الدولي .الطبعة األ ولى ،عمان ،دار آمنة للنشر والتوزيع ،ص.00
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)1880/331ع ويدرتب بددذلق أيلدةص الإلدرار  )1880/380والمتلددمال يددر

الحلددر ال ددوي ا د

العراا(.)1
بت د ددةري

 )28تش د د دريال الثدد ددةاح/اويمبر  )1880أي د دددر م د د د

األم د ددال ال د دددولح ق د د د ارره رقدد ددم

 )1880/389والتح ايت المةد الثةايم ماه "يقذال ل ددول المتحةل دم مدع دولدم الكويدتع مدة لدم يا دذ
العراا يح  )13كةاوال أول/ديامبر  )1881أو قب ه الإل اررات الاةل م الذكر تا يذاص كةم صع كمة هو
مايوص ا يه يح المةد األول مال الإلرارع بأال تاتخدم ميع الواةئل ال زمدم لددام وتا يدذ الإلدرار
 )1880/330و ميع الإل اررات ال حإلدم ذات اليد م واادةد الاد م واألمدال الددولح فلد ايدةبحمة يدح
الما إلم"ع ومال االاتإلةدات المو حم لحذا الإلرار قيةم م
أال تكددوال مح د ص ل ت ددوي

األمال بت وي

ا م أيي م له ال ي دوز

يددح اتخددةذ وت بيددا وا ش دراف ا د تا يددذ أحكددةم ال يددل الاددةبع بةاددتخدام

الإلو العاكريم(.)2
ويح الثةلث مال اياةال/ابريل  )1881أيدر م
والذي يعتبر مال أ ول الإل اررات التح يدرت اال م

األمال الددولح قد ارره رقدم )1881/398
األمال وتلمال العديد مال األحكةمع أهمحة

 -1أحكةم تتع ا بإاشةء ما إلم مازوام الا ث ا

ول الحدود بيال الدولتيال.

 -2أحكددةم تتع ددا بماددقوليم الع دراا اددال الخاددةئر المبةشددر واللددرر المبةشددر الددذي أيددةب
الحكومةت األ ابيم أو رايةهة أو شركةئحة اتي م ال زو.
 -3أحكددةم تتع ددا بةاددتمرار تا يددذ العإلوبددةت وال دزاءات االقتيددةديم بحددا العدرااع وربد ريددع
هذه العإلوبةت بتا يذ العراا الكةمل لحذا الإلرار ب ميع باوده.

 -1أبو يونس ،ماهر عبدالمنعم ،استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية ،مرجع سابق ،ص.111
 -2الطائي ،فارس عبدالحميد ،المرجع نفسه ،ص. 40
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 -2أال يإلوم العراا بتدمير أا حم الدمةر الشةمل التح يمت كحة(.)1
وغيرهة مال األحكةم التح ال محل لذكرهة هاةع والتح مال شأاحة تلييا الخاةا ا
يتلح ممة ابا "ااتمد م
ال تر الثةاح مال آب/أغا
وحتد د

العراا.

األمال بوتير متاةرام  )13قرار بمو دب ال يدل الادةبع يدح

 )1880تةري يدور قدرار م د

األمدال االبتددائح )1880/330

 )28تشد دريال ث ددةاح/اويمبر ت ددةري ااتم ددةد الإلد درار )1880/389ع أا ددحمت ي ددح تعإلي ددد األزم ددم

وديعتحة احو اإل م ال اود ع وجحر

يةص ل عيةال أال م

األمال كةال مديواةص بإلو احو تأزم وتعإليدد

الول ددع و ع دده ماتعي ددية ا د د االا د د ار أو الع ددود فلد د ا ددةبا اح ددد م ددال خد د ل فيد درار الوالي ددةت
المتحددد األمريكيددم ا د اددد الماةيددذ بو دده العدراا وادددم ماحددم أي يريددم لتدددبير أمددر االمتثددةل لإلدرار
م

األمدال االبتددائح مدال ةادبع وديدع م د

األمدال التخدةذ المزيدد مدال التددابير لدد العدراا مدال

ةاب أخر"(.)2
ولحذا ري

العراا مإلترحةت األمم المتحد ألابةب ماحة

 -1لم يابا أال يرلت اإلوبةت مال الاو الذي أُخلع العراا له.
 -2ةلب م
فاتة الا

األمال بأال ياإلل العراا ماقوليةت اوائد ا ه فل األمم المتحد ع وي دو
تحت فشراف دولح وخةلعةص للواب تيدير وااتيراد يةرمم.

 -3تُديع تعويلةت أل راف تزام تكبدهة خاةئر بابب ال زو العراقح ل كويت(.)3

 - 1الدليمي ،عامر علي .)6116( ،موقف القانون الدولي اإلنساني م ن انتهاكات االحتلل األمريكي في العراق .د.ط ،عمان ،دار
آمنة للنشر والتوزيع ،ص. 601-611

 -6العنبكــي ،ن ـزار" ،االنح ـراف فــي تطبيقــات مجلــس األمــن للفصــل الســابع مــن الميثــاق" (ق ـ اررات مجلــس األمــن فــي الحالــة بــين الع ـراق
والكويت كموضوع للمناقشة) ،مرجع سابق ،ص.90

 -3فــون ســبونيك ،هــانز كريســتوف .)6111( ،تشــريح العـراق :عقوبــات التــدمير الشــامل التــي ســبقت الغــزو .الطبعــة األولــى( ،ترجمــة
حسن حسن و عمر األيوبي) ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ص.67
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وبت د ددةري الخ د ددةم

م د ددال ايا د ددةال/ابريل  )1881أي د دددر م د د د

األم د ددال ال د دددولح قد د د ارره رق د ددم

 )1881/399والددذي يعتبددر مددال أهددم الإلد اررات يددح ادديةا ماددةئل حإلددوا ا ااددةالع حيددث كددةال بدايددم
محمددم وااع ددةف كبيددر يددح الإلددةاوال الدددولحع فذ يعتبددر المددر األول د التددح ييدددر ييحددة م د

األمددال

الدددولح ق د ار اصر يددديال ييحددة الإلمددع الددداخ ح ويعتبرهددة خ د اصر يحدددد الا د م واألمددال الدددولح()1ع و ددةء ييدده أال
األمدال "يدديال الإلمدع الدذي يتعدر

م

لده الادكةال المددايوال العراقيدوال يدح أ دزاء كثيدر مدال العدراا

والذي شمل مقخ اصر الماة ا الاكةايم الكرديمع وتحدد اتةئ ه الا م واألمال الدولح يح الما إلم"(.)2
و ةلب العراا "بإزالم الخ در الدذي يحددد الاد م واألمدال الددولح يدح الما إلدمع بوقدف هدذا الإلمدع
واقةمم حوار م توثع لك ةلم احترام حإلوا ا ااةالع والحإلوا الايةايم ل ميع الموا ايال العراقييال"(.)3
الرغم مال أال الإلرار لم يخول أيم حم أخرى لتا يدذ العإلوبدةت ا د العدرااع فال أاده كدةال

وا

ذريعم الاتمرار اجةم العإلوبةتع وبإلةء مة يام مادة ا حجدر ال يدراال) شدمةل خد العدر
و ادوب خد العدر

)33

 )32الددذي أشدريت ا يدده كدل مددال الواليدةت المتحددد األمريكيدم ويرااددةع بذريعددم

حمةيم الاكةال المدايال مال الإلمع()4ع ممة يشكل ااتحةكةص لايةد العراا(.)5
وال يخ
مال مدر

مإلدار األذى ال ادي الخ ير التدح تادببت بده هدذه ال دزاءات ا د الشدعب الع ارقدح

وادوء الت ذيدمع وخ إلدت أيلدةص حةلدم مدال الكآبدمع واليدأ

يدح اإلدول اآلالف مدال الادة

يدح

 -1ســوفي ،فرســت ،الوســائل القانونيــة لمجلــس األمــن فــي تــدويل النزاعــات الداخليــة وتســويتها "دراســة تحليليــة تطبيقيــة ،مرجــع ســابق،
ص.114

2- (On- Line),available
http:// documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/40/IMG/NR059540.pdf .
 -3الجنــابي ،باســم كــريم ،مجلــس األمــن والحــرب علــى العـراق  6110دراســة فــي وقــائع النـزاع ومــدى مشــروعية الحــرب ،مرجــع ســابق،
ص.11

 -4باسيل ،يوسف باسيل ،سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق اإلنسان ،مرجع سابق ،ص.00

 -5أصبح إقليم كردستان منذ أكتوبر ( )1441منفصلً إداريا واقتصـادياً وسياسـياً ولغويـاً عـن الدولـة العراقيـة ،علـى هيئـة كيـان مسـتقل
له مؤسساته.

 -عبدالعزيز ،محمد الطاهر .)6111( ،القضية الكردية وحق تقرير المصير .الطبعة األولى ،القاهرة ،مكتبة مدبولي ،ص.00
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العدراا فلد حددد التددأثير ا د اد متحم ال كريددمع وال يحتددة فلد فثبددةت ذلددق فال الر ددو فلد مددة ذكرتدده
ماجمم األمم المتحد ع والماجمةت غير الحكوميم والخبراءع ي ح تشريال أول/أكتوبر  )1881كشدف
تإلريدر أادده يريدا مدال الإلددةاواييال واختيةيديح اليدحم العةمدم مددال هدةريرد زار العدراا دةء ييدده"زهةء
م يددوال

دل يعددةاوال مددال اددوء الت ذيددمع واال مددة ييددل فل د مةئددم ألددف

ددل يوا حددوال المددوت وا دةصع

واأل ةل يشبحوال الاة يال مال قاب م هيروشيمةع ويتي وال بةلخمولع وي تإلروال لإلحاة "(.)1

 -0مشار إليه في شبر ،سامي .)6116( ،جريمة األمم المتحدة ضد العراق وجريمة اإلبـادة الجماعيـة .الطبعـة األولـى( ،ترجمـة ريـاض
القيسي) ،بغداد ،بيت الحكمة ،ص.67
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الفصل الخامس
الخاتمة والنتائج والتوصيات
أوالً :الخاتمة
مال خ ل مة تاةولته الدراامع يتبيال مة لم

األمال الددولح مدال يد حيةت واادعمع بمو دب

ايددوص الميثددةاع التددح ك ددت لدده الاحددو

بمإلةيددد ومبددةدئ ماجمددم األمددم المتحددد يددح ح ددج الا د م

واألمال الدولحع وحمةيم حإلوا ا ااةال ا

الماتوى الدولحع والغرو يدح ذلدق يحدو ذرااحدة يدح هدذه

الم ددةالت و حةزهددة التا يددذيع األمددر الددذي أيددبح معده مددال اليددعوبم الإلددول بعدددم اختيددةص م د
األمال الدولحع مال الاجر يح قلةية حإلوا ا ااةال.
وال ياكر المتتبع لتدخ ت م

األمال الدولح يح قلةية حإلدوا ا اادةالع لمدة لحدة مدال دةبع

دتع لكاحددة كةاددت تددتم تحددت مج ددم الإلددةاوال الدددولحع وابددر قاواتدده
ايةاددحع أكثددر مادده ةبعدةص قةاوايدةص بحد ص
الراددميم؛ ألال ميددع الإل د اررات اليددةدر بحددذا الخيددوص كةاددت تيدددر بمو ددب ميثددةا ماجمددم األمددم
المتحددد ع التددح ارتل د أالددةء الم تمددع الدددولح االالددمةم فليحددة بم ددحء فرادتحددمع وكددذلق قب دوا أال
تكوال مرك اصز لتاايا أامةلحمع والمحةيجم ا
وبدةلرغم مدال اددم مإلددر الم د
ا

ا محم وأماحم.

يدح كثيدر مدال الحدةالت ا د وقدف ااتحةكدةت حإلدوا ا ااددةال

الماتوى الدولحع فال أاه ال يزال لده دور هدةم ويعدةل يدح رادم الايةادم الدوليدم الخةيدم بحإلدوا

ا ااةالع وخةيم أال ماجمدم األمدم المتحدد كةادت الادوا الرئياديم لجحدور مدة يعدرف بةلشدرام الدوليدم
لحإلددوا ا ااددةالع كمددة أادده ال يمكددال تي دور الم تمددع الدددولح دوال حددم تأخددذ ا د اةتإلحددة محم دةت
وماقوليةت تاجيم مة يدور يح ي ق هذا الم تمعع واال أليبحت العشوائيم ادمه يدح تعةمدل أالدةء
الم تمع الدولح ييمة بياحمع والعود فل زمال "الحكم لألقوى"ع ممة يقدي فل ااتبداد الحكةم بميير
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شدعوبحم واهددار حإلددوقحم األاةاديم بشدكل خ يددر وغيدر فااددةاحع دوامدة راد ع ومدع هددذا يبإلد م د
األمددال الدددولح بمثةبددم البددولي

الدددولحع الددذي يحددةول قدددر الماددت ة الحددد مددال مثددل هددذا الاددو مددال

االاتحةكةتع وتبإل ماجمم األمم المتحد ال حم الرئيايم التح ي أ فليحة أالةء الم تمع الدولح يح
حل الخ يةت بياحم.
وقددد ب دةت مددال اللددروري أال تإلددوم ماجمددم األمددم المتحددد وأ حزتحددة المتخييددمع بمراقبددم ماددع
ااتحةق حإلوا ا ااةالع التح لماتحة العحود والمواثيا الدوليمع وأال تكوال هذه الحمةيم اةمم وشةم م
ل ميع حإلدوا ا اادةال المإلدرر يدح ت دق االت ةقيدةت والعحدودع وال تإلتيدر ا د يئدم معيادم ماحدةع بعيدداص
اال ت بيم ميةلح الدول الكبرى دائمم العلويمع أو الديع بمبدأ ادم التدخلع والا ةال الدداخ حع أو
ادددم يد حيم م د

األمددال الاجددر يددح قلددةية حإلددوا ا ااددةالع وبيددرف الاجددر اددال أي ااتبددةرات

أخرى ايةايم كةات أم قةاوايم.

ثانياً :النتائج
توي ت الدراام فل الاتةئا التةليم
 -1حدد ميثةا األمم المتحد يراحم وجةئف م

األمال الدولح يدح المدةد  )22بح دج الاد م

واألمددال الدددولحع وقددد ددةء هددذا الميثددةا خةلي دةص مددال و ددود اددص ي دريح ُيخددول م د
التدددخل يددح قلددةية ااتحددةق حإلددوا ا ااددةالع فال أال ذلددق لددم يماددع م د

األمددال

األمددال الدددولح مددال

التدددخل يددح مثددل هددذه الحددةالتع لمددة لدده مددال ا د م يحددص أي ا د از أو موقددف قددد يددقدي فل د
احتكةق دولح كمة هو مبيال بةلمةد )32ع وتحديدد مدة فذا كدةال قدد وقدع يشدكل تحديدد ل اد م أو
ا خ ل بهع أو كةال ام ص مال أامةل العدواالع ويإلدم توييةتهع أو يإلرر مة ي دب اتخدةذه مدال
تدددابير حاددب المددةد )38ع وويإل دةص لاجريددم االختيددةص اللددماح يددإال قلددةية ااتحددةق حإلددوا
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ا ااةالع تإلع لمال اختيةص م

األمال الدولحع ال بل أيبح تدخ ه يح مثدل هدذا الادو

مال الإللةية يشكل قةاد ارييم يرتليحة أالةء الم تمع الدولح.
 -2غ ددب ال ددةبع الايةاددح لم د

األمددال الدددولح يددح تعةم دده مددع قلددةية ااتحددةق حإلددوا ا ااددةالع

ارتهع وت يب ميةلح الدول الكبرى يح الإللةية الم روحم
اتي م تحكم األالةء الدائميال بإلر ا
ا

أي ااتبدةرات أخدرىع ولعدل تعةمدل م د

األمدال الددولح يدح حةلدم العدراا والكويدت خيدر

دليدل ا د ذلددقع ممدة خ ددا اددو مدال االزدوا يددم يددح التعةمدل مددع مثددل هدذا الاددو مددال الإللددةيةع
واال كةاددت الجددروف المكواددم لكددل ماحددة تتشددةبه يددح بع د
معحة م

األحيددةال مددع حددةالت اددةبإلم تعةمددل

األمال الدولح ب ريإلم مخت مع مثل الي ار العربح ا ارائي ح.

 -3ل د ددم يش د ددكل مب د دددأ ا د دددم الت د دددخل أي اةئإلد د دةص ي د ددح ممةرا د ددةت م د د د
المةد  )8/2ةء االاتثاةء ييحة ا

األم د ددال ال د دددولحع رغ د ددم أال

ت بيا تدابير الإلمع الوارد يح ال يل الاةبع يإل دوال

غي درهع فال أال ذلددق المبدددأ لددم يماعدده مددال التدددخل يددح قلددةية حإلددوا ا ااددةالع حت د واال ديعددت
الدول بةاتحةق ايةدتحة؛ كوال حإلوا ا ااةال أيبحت ماجمم بةت ةقةت دوليمع واال لي
أال تعتددد بماددة

ل دول

ادديةدتحة ألاحددة لددم ت ددح بةلتزامةتحددة المترتبددم ا يحددة يددح الإلددةاوال الدددولح العددةم

بمو ددب ت ددق المعةهددداتع كمددة أال مددة ييدددر اددال م د

األمددال الدددولح خددةر حدددود ال يددل

الاددةبع يكددوال بيددي م تويدديةت غيددر م زمددم ل مخددة بيال ييحدةع واال كةاددت هاددةق قد اررات م زمددم
يةلماجمم قد ام ت ا
 -2لم يكال تددخل م د

ت اير هذا المبدأ لمال أليا حدوده.
األمدال يدح قلدةية حإلدوا ا اادةالع بمثةبدم اد يام ادوث التدح أويد ت كدل

مدال ركدب ييحددة فلد بدر األمددةالع ادواء مدال خد ل تددخل م د

األمددال الددولح لحمةيدم الحإلددوا

ال مةايمع مثل حا تإلرير المييرع والتدخ ت العاكريم ال مةايم ذات ال ةبع ا ااةاحع أو
مددال خ د ل دور م د

األمددال الدددولح يددح تحإليددا العدالددم الدوليددمع كإاش دةء المحددةكم ال اةئيددم
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الدوليددم الخةيددمع ويددر

األحيددةال لددم يددا ح يددح تحإليددا

ال دزاءات الدوليددمع بددل أادده يددح بعد

ال ةيم التح تدخل مدال أ حدةع كمدة حيدل يدح اليدومةلع ويدح حدةالت أخدرى زاد ذلدق التددخل
األمور تعإليداص واوءاص كمدة حددث يدح العدرااع وليبيدةع وهدةيتحع وغيرهدة مدال الإللدةية التدح تددخل
م

األمال الدولح ييحة ا

أاة

حمةيم حإلوا ا ااةال ووقف ااتحةكحة.

ثالثاً :التوصيات
تاتحاال الدراام الاجر بةلتوييةت التةليم
 -1تل ددميال ميث ددةا األم ددم المتح ددد ايد دةص يد دريحةص يخ ددول م د د

األم ددال يح ددص قل ددةية حإل ددوا

ا ااددةالع ليكددوال تدخ دده يددح مثددل هددذا الاددو مددال الإللددةيةع قددةئم ا د اددص يدريح م ددزم لكةيددم
المخة بيال ييهع وأالةء الم تمع الدولحع ولي
المتحد واالاتمةد ا

ااتخ يده لدمايةص مدال أحكدةم ميثدةا األمدم

الي حيةت الوااعم المماوحدم ل م د

يدح الميثدةاع وا تحدةد ال إلحدةء

يح تبرير ذلق التدخل.
ُ -2يحبددذ قدددر الماددت ة ت يددب ال ددةبع الإلددةاواح يددح تعةمددل م د

األمددال مددع قلددةية حإلددوا

ا ااةال الم روحمع بشكل ي ابه االزدوا يدم يدح التعةمدلع ي دو اادتمر يدح ا د

ال ريإلدم التدح

يتعةم ددل ييح ددة حةليد دةصع اد ديترتب ا د د ذل ددق يإل ددداال الماجم ددم الدولي ددم لمي ددداقيتحة ل دددى أال ددةء
الم تمع الدولحع وادم مإلدرتحة ا

تحإليا ال ةيم التح و دت مال أ حدةع يدح يدوال وحمةيدم

حإلوا ا ااةال.
 -3فذا كةاددت ال ةيددم المر ددو مددال الدداص ا د مبدددأ ادددم التدددخل يددح الميثددةا ااددد فق د ارره؛ هددح
مئات الدول الكبرى بدأال الماجمدم لدال تيدبح حكومدم يدوا الحكومدةتع ومدال أ دل اادتإل ةب
أكبر ادد مال الدول ل المةم ل ماجمم العةلميم يح ذلق الحيالع يبعدد مدرور أكثدر ادال ادتيال
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اةم ا

فاشدةء األمدم المتحدد ع أيدبح اليدوم ق ده مدال يدديعوال بحدذا المبددأع وبمدة أاده ال يشدكل

أي اددةئا يددح ممةراددم م د

األمددال الختيةيددةتهع وخةيددم ييمددة يتع ددا يددح قلددةية حإلددوا

ا ااددةالع يإا ده مددال بددةب أول د ع تلددميال االاددتثاةء ال دوارد يددح المددةد  )8/2ميددع ممةراددةت
م د

األمددال التدح يتخددذهة ويإلدةص حكددةم ميثدةا األمددم المتحددد ع وادددم اقتيددةره ا د ف دراءات

الإلمع الوارد يح ال يل الاةبعع ليتمكال الم

مال التدخل يح قلةية حإلوا ا ااةال بشكل

أواع واشمل.
 -2فاةد الاجر يح ال ريإلم التح يتددخل ييحدة م د

األمدال الددولح يدح قلدةية حإلدوا ا اادةالع

واالبتعددةد اددال المبةل ددم يددح رد ال عددلع بةاددتخدام الإلددو الما د حم الم ر ددم يددح الدددول المتدددخل
ييحددةع واقحددةم الإل دوات المشددةركم يددح ااتبددةرات أخددرىع غيددر غةيددةت التدددخل ا ااددةاحع ليحإلددا
بةلماتإلبل ا ةحةص يح ميداال حمةيم حإلوا ا ااةالع ولال يتم ذلقع فال فذا احت ج م

األمدال

الدددولح لا ادده بةلا د ةت والي د حيةت المماوحددم لدده يددح الميثددةاع ومةراددحة هددو با اددهع مددال
خ د ل ا ش دراف ا د الإل دوات المشددةركم يددح فاددةد الا د م واألمددال الدددولح فل د ايددةبهع ووقددف
ااتحةق حإلوا ا ااةالع وادم ت وي

هذه الي حيةت فل أي حم أخرى.
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قائمة المراجع

أوالً  :الكتب العربية

 -1ادري د ع بددوكراع  .)1880مبــدأ عــدم التــدخل فــي القــانون الــدولي المعاصــر .د .ع ال ازئددرع
المقاام الو ايم ل كتةب.
 -2األشددعلع ابددداهللع  .)1888النظريــة العامــة للج ـزاءات فــي القــانون الــدولي .ال بعددم األولد ع
الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -3األمم المتحد ع  . )1880أعمال األمـم المتحـدة فـي ميـدان حقـوق اإلنسـان .م 1ايويدورق ع
ماشورات األمم المتحد .
 -2أويدياع يوزيع  .)1888مبـدأ التـدخل والسـيادة لمـاذا؟ وكيـف؟ .د .ع الإلدةهرع دار الكتدةب
الحديث.

 -3ب ددةرو ع دديم ع  .)1888األمـــم المتحـــدة ماضـــيها وحاضـــرها ومســـتقبلها .د .ع تر م ددم
اورالديال الزراري)ع الإلةهرع مقاام ا ل العرب.
 -3بةايلع بةايل يوافع )2001ع "سيادة الدول في ضـوء الحمايـة الدوليـة لحقـوق اإلنسـان"ع
درااةت فاتراتي يمع العدد.28
 -8بةيهع ادكةكاحع  .)2003العدالة الجنائية الدولية ودورها في حمايـة حقـوق اإلنسـان .ال بعدم
األول عالدار البيلةءع دار هومه.
 -9بايواحع محمود شريفع وآخروال)ع  .)1899حقوق اإلنسان المجلد األول الوثائق العالمية
واإلقليمية .ال بعم الثةايمع بيروتع دار الع م ل م ييال.

123

 -8بايواحع محمود شريفع وآخدروال)ع  .)1898حقـوق اإلنسـان المجلـد الثـاني دراسـات حـول
الوثائق العالمية واإلقليمية .ال بعم األول ع بيروتع دار الع م ل م ييال.
 -10بشيرع الشةيعح محمدع  .)1881القانون الدولي العام في السـلم والحـرب  .د .ا ادكادريمع
ماشأ المعةرف.
 -11بشديرع الشدةيعح محمددع .)1882المنظمـات الدوليـة دراسـة قانونيـة سياسـية .ال بعدم الثةايددمع
ا اكادريمع ماشأ المعةرف.
 -12بشيرع الشةيعح محمدع .)2008قانون حقوق اإلنسان مصادرة وتطبيقاته الوطنيـة والدوليـة.
ال بعم الرابعمع ا اكادريمع ماشأ المعةرف.
 -13بكددمع اواددال تمرخددةالع  .)2003الجــرائم ضــد اإلنســانية فــي ضــوء أحكــام النظــام األساســي
للمحكمة الجنائية الدولية .ال بعم األول ع بيروتع ماشورات الح بح

الحإلوقيم.

 -12بومديالع محمد قدورع .)2011حقوق اإلنسان بين السـلطة الوطنيـة والسـلطة الدوليـة.ال بعدم
األول عامةالع دار الرايم.
 -13بيلوالع مياةءع )2010ع دور مجلس األمن في مكافحة اإلرهـاب الـدوليع أبحدةث اليرمدوقع
م د 28ع العدد1ب.
 -13بيقع ا ح مةهرع  .)1823القانون الدولي العام .د .ع الإلةهرع م بعم االاتمةد.
 -18تورل حع موري ع " .)2000هل تتحول المسـاعدة اإلنسـانية إلـى تـدخل أنسـاني" يدح شدحةبع
م يددد محددرر) د اراددةت يددح الإلددةاوال الدددولح ا ااددةاح .ال بعددم األول د ع بيددروتع دار الماددتإلبل
العربح.
 -19ال اةبحع بةام كريمع  .)2009مجلس األمن والحـرب علـى العـراق  6110دراسـة فـي وقـائع
النزاع ومدى مشروعية الحرب .د .ع امةالع دار زهراال ل اشر والتوزيع.
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 -18ال اةبحع محمد غدةزيع  .)2010التـدخل اإلنسـاني فـي ضـوء القـانون الـدولي العـام .ال بعدم
األول ع بيروتع ماشورات الح بح الحإلوقيم.
 -20ال اديع غاةالع  .)2000عمليات حفظ السلم الدولية1 .ع امةالع دار وائل.
 -21ال اديع غاةالع  .)2002حق التدخل اإلنساني .ال بعم األول ع امةالع د.ال.
 -22ال ددوهريع خةل ددد اب دددالعزيزع )2001ع " األمـــم المتحـــدة ونظـــام العقوبـــات الدوليـــة (المـــدى
والفاعليــة) مــع إشــارة خاصــة للعقوبــات الدوليــة المفروضــة بغــرض حمايــة حقــوق اإلنســان"ع
رواا اربحع العدد.21
 -23الچ بدحع حاددالع  .)1880مبــادئ األمــم المتحــدة وخصائصــها التنظيميــة .د .ع الإلددةهر معحددد
البحوث والدرااةت العربيم.
 -22ح ددةزيع اب دددال تةث بي ددومحع  .)2008المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة (دراســـة متخصصـــة فـــي
القانون الجنائي الدولي) .د .ع الإلةهرع دار الكتب الإلةاوايم.
 -23حدادع ريموالع .)2000العلقات الدولية نظريـة العلقـات الدوليـة أشـخاص العلقـات الدوليـة
نظام أم فوضى في ظل العولمة .ال بعم األول ع بيروتع دار الحإليإلم.
 -23الحديثحع خ يل فامةايلع  .)1881الوسيط في التنظيم الدولي .د .ع ب دادع ةمعم ب داد.
 -28حا دديالع ميد د

اد د ممع  .)1898ازدواجيـــة المعاملـــة فـــي القـــانون الـــدولي العـــامع د.

الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -29حاد دديالع مي د د
ال

ةمعيم.

ا د د ممع  .)1898المنظمــــات الدوليــــة .ال بعد ددم الثةايد ددمع بيد ددروتع الد دددار
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 -28حايالع مي

اد ممع  .)1883التنظيم الدولي (األمم المتحدة) .د .ع ا ادكادريمع ماشدأ

المعةرف.
 -30الحاياحع بدر أحمدع  .)2010أثر التـدخل اإلنسـاني علـى سـيادة الدولـة .رادةلم مة ادتير
غير ماشورع امةالع

ةمعم امةال العربيم.

 -31حمدع دول دحع  .)2003جريمة اإلبادة الجماعية (المفهـوم واألركـان) .د .ع بيدروتع مكتبدم
يةدر اةشروال.
 -32حميدددع حيدددر ابدددالرزااع )2010ع " األمــم المتحــدة فــي تطــوير القضــاء الــدولي الجنــائي"ع
الايةام الدوليمع العدد13ع م د.3
 -33حومدع ابدالوهةبع  .)1889اإلجرام الدولي .ال بعم األول ع الكويتع ةمعم الكويت.
 -32الحويشعيةادرع .)2003مبدأ عدم التدخل واتفاقيات تحرير التجارة العالميـة.ال بعدم األولد ع
بيروتع ماشورات الح بح الحإلوقيم.
 -33خددولحع معمددر يييددلع  .)2011األمــم المتحــدة والتــدخل الــدولي اإلنســاني .د .ع الإلددةهرع
دار العربح ل اشر والتوزيع.
 -33خي ارلدديالع غادةال مددحتع  .)2013القــانون الـدولي اإلنسـاني التــدخل الـدولي .د .امددةالع
دار الرايم ل اشر والتوزيع.
 -38الدددقةاع محمددد اددعيدع  .)1883النظريــة العامــة لق ـ اررات المنتظمــات الدوليــة ودورهــا فــي
إرساء قواعد القانون الدولي .د .ع ا اكادريمع ماشأ المعةرف .
 -39الد دددقةاع محم د ددد اد ددعيدع  .)1893التنظـــــيم الـــــدولي .د .ع ا ا د ددكادريمع دار الم بوا د ددةت
ال ةمعيم.
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 -38الدقةاع محمد اعيد وحايالع مي

اد ممع  .)1882دروس في القانون الدولي العـام.

د .ع ا اكادريمع دار الم بواةت ال ةمعيم.
 -20الدددقةاع محمددد اددعيد وحادديالع ميد

اد ممع  .)1888القــانون الــدولي المعاصــر د .ع

ا اكادريمع دار الم بواةت ال ةمعيم.
 -21الدقةاع محمد اعيد وحايالع مي

اد ممع .)1888المنظمات الدوليـة المعاصـرة د .ع

ا اكادريمع ماشأ المعةرف.
 -22الدقةاع محمد اعيد وابدالحميددع محمدد ادةمحع .)2002التنظـيم الـدولي .د .ع ا ادكادريمع
دار الم بواةت ال ةمعيم.
 -23الدقةاع محمد اعيدع .)1888األمم المتحدة والمنتظمات اإلقليمية .د .ع ا اكادريم ماشأ
المعةرف.
 -22ال دددقةاع محم ددد ا ددعيدع  .)1889المنتظمــــات الدوليــــة العالميــــة واإلقليميــــة .د .ع الإل ددةهر
مقاام الثإلةيم ال ةمعيم.
 -23الدددقةاع محمددد اددعيدع .)1893األمــم المتحــدة والمنتظمــات المتخصصــة واإلقليميــة ال بعددم
الثةايمع ا اكادريمع الدار ال ةمعيم .
 -23الدددليمحع اددةمر ا ددحع  .)2012موقــف القـانون الــدولي اإلنســاني مــن انتهاكــات االحــتلل
األمريكي في العراق .د .ع امةالع دار آمام ل اشر والتوزيع.
 -28أبددو ربيددع ع مي د

ابدددالعزيز ع  .)2008اســتخدام القــوة بتفــويض مــن مجلــس األمــن

راةلم مة اتير عامةال ع ةمعم أل البيت .
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 -29الرشيديع أحمدع )1882ع"سلطات مجلس األمن في مجال فرض الجزاءات (دراسة لتحكام
العامة مع التطبيـق علـى حالـة األزمـة الليبيـة -الغربيـة)"ع مادتإلبل العدةلم ا اد محع الادام
الثةايمع العدد .)8
 -28الرشدديديع احمدددع  .)2003حقـــوق اإلنســـان دراســـة مقارنـــة فـــي النظريـــة والتطبيـــق1 .
الإلةهرع مكتبم الشروا الدوليم.
 -30ريعتع احمدد محمدد ع  .)1893األمـم المتحـدة دراسـة قانونيـة تحليليـة للجانـب العضـوي
والوظيفي والتطبيقي للمنظمة العالمية .ال بعم األول ع الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -31الزوبعددحع شددحةب ةلددب وال ددزراويع رشدديد ابددة

 .)2013الحمايــة الدوليــة واإلقليميــة

لحقــوق اإلنســان فــي ضــوء المتغيــرات الدوليــة  .ال بعددم األول د ع امددةالع مركددز الكتددةب
األكةديمح.
 -32زيدداالع ماددعد ابدددالرحمالع  .)2009تــدخل األمــم المتحــدة فــي النزاعــات المســلحة غيــر
ذات الطابع الدولي .ال بعم الثةايمع الإلةهرع دار الكتب الإلةاوايم.
 -33اددرحةالع ابددد العزيددزع  .)1880دروس المنظمــات الدوليــة .د .ع الإلددةهرع دار الاحلددم
العربيم.
 -32ارحةالع ابدالعزيز محمددع .)1890مبادئ القانون الدولي العام طبقاً ألحـدث التطـورات
التشـريعية والفقهيــة وأحكــام المحــاكم الدوليــة وقـ اررات المنظمــات الدوليــة وأحكــام المحــاكم
المصرية ومجلس الدولة .د .ع الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -33اددعدع ال ددةهر مختددةرع  .)2000القـــانون الــدولي الجنــائي الجـــزاءات الدوليــة .ال بعددم
األول ع بيروتع دار الكتةب ال ديد المتحد .
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 -33ا ددعداهللع ام ددرع  .)1883حقــــوق اإلنســــان وحقــــوق الشــــعوب العلقــــة والمســــتجدات
القانونية .ال زائرع ديواال الم بواةت ال ةمعيم.
 -38ا ةالع حةمدع  .)1883القانون الدولي العام في وقت السلم .ال بعم الاةدام الإلةهرع
دار الاحلم العربيم.
 -39ا د د ةالعابداهلل ا د ددحع  .)2009دور القــــانون الــــدولي الجنــــائي فــــي حمايــــة حقــــوق
اإلنسان.ال بعم األول عامةالع دار د ه.
 -38اويحع يرادتع  .)2013الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات الداخليـة
وتسويتها (دراسة تحليلية تطبيقية) .د .ع بيروتع مكتبم زيال الحإلوقيم واألدبيم.
 -30اح ا حع أحمدع .)2011التدخل اإلنساني بين القـانون الـدولي اإلنسـاني والممارسـة.
ال بعم األول ع الدار البيلةءع دار األكةديميم.
 -31ا ددح ا ددحع أحم دددع  .)2011دراســــات فــــي التــــدخل اإلنســــاني .ال بع ددم األولد د ع الددددار
البيلةءع دار

األكةديميم.

 -32الايدع رشةد اةرفع  .)2008الوسيط في المنظمات الدولية .ال بعم الثةايمع امةال دار
وائل.
 -33الادديدع اددةمح ابدددالإلويع  .)2012التـــدخل الـــدولي بـــين المنظـــور اإلنســـاني والبيئـــي.
د .عا اكادريمع دار ال ةمعم ال ديد .
 -32شةبة ع وي يةمع " .)2002اإلبادة الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية" يدح مرتلد ع هدةاح
محددرر) المحكمددم ال اةئيددم الدوليددم وتوادديع ا ددةا الإلددةاوال الدددولح ا ااددةاح .د .ع دمشدداع
ال ام الدوليم ل ي يب األحمر.
 -33شبة ع يقادع )1832ع الحقوق الدولية العامةع د .ع دمشاع م بعم ةمعم دمشا.
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 -33شددبرع اددةمحع  .)2002جريمــة األمــم المتحــدة ضــد العـراق وجريمــة اإلبــادة الجماعيــة.
ال بعم األول ع تر مم رية

الإلياح)ع ب دادع بيت الحكمم.

 -38شددكريع محمددد ازيددزع  .)1883التنظــيم الــدولي العــالمي بــين النظريــة والواقــع .ال بعددم
األول ع دمشاع دار ال كر.
 -39شكريع محمد ازيزع  .)1892مدخل إلـى القـانون الـدولي العـام .د .ع دمشداع م بعدم
الداودي.
 -38شددكريع محمددد ازيددزع  .)1883المــدخل إلــى القــانون الــدولي العــام وقــت الســلم .ال بعددم
الثةايمع دمشاع دار ال كر.
 -80ش د بحع فب دراهيم احمدددع .)1892التنظـــيم الـــدولي دراســـة فـــي النظريـــة العامـــة والمنظمـــات
الدولية .د .ع بيروتعالدار ال ةمعيم.
 -81ش بحع ا ءع  .)2002التدخل الدولي اإلنساني واشكالياته .د .ع أبو جبحع د.ال.
 -82شحةبع م يد محمودع .)1893القانون الدولي العام .ال بعم الثةايم ع الإلةهرع دار الاحلدم
العربيم.
 -83الشيمحع يحي ع  .)1883تحريم الحروب فـي العلقـات الدولية(دراسـة فـي القـانون الـدولي
والسياسة الدولية واإلستراتيجية) .أ روحم دكتوراه غير ماشورهع الإلةهر ع ةمعم الإلةهر.
 -82اللمورع مةل حمودع  .)2002مشروعية الجزاءات الدولية والتـدخل الـدولي ضـد :ليبيـا،
السودان ،الصومال .ال بعم األول ع امةالع مركز الإلد

ل درااةت الايةايم.
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 -83ال ددةئحع يددةر ابدالحميدددع  .)2012ســـفر الفصـــل الســـابع التكييـــف القـــانوني لتطبيقـــات
الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة على الحالـة بـين العـراق والكويـت 6111-1441
وفقاً للقانون الدولي .ال بعم األول ع امةالع دار آمام ل اشر والتوزيع.
 -83ال راوامع مخ د فرخيصع )2008ع " التدخل اإلنساني العسكري إلحلل الديمقراطية وأبعاده
القانونية والسياسية"ع م م الحإلواع العدد .)2
 -88العد ددةدلحع محمد ددود يد ددةلحع  .)2003الجريمـــــة الدوليـــــة دراســـــة مقارنـــــة .ال بعد ددم األول د د ع
ا اكادريمع دار ال كر ال ةمعح.
 -89اددةمرع ي د ث الددديالع  .)1892قـــانون التنظـــيم الـــدولي النظريـــة العامـــة .ال بعددم الثةلثددم
الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -88اددةمرع ي د ث الددديالع  .)1892مقدمـــة لدراســـة القـــانون الـــدولي العـــام .ال بعددم األول د ع
الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -90ابة ع ابدالحةديع  .)1882السيادة  .ال بعم األول ع دمشاع دار الحيةد.
 -91ابدالحميدددع محمددد اددةمحع  .)2000أصــول القــانون الــدولي العــام"،الجزء األول" الجماعــة
الدولية .ال بعم الاةدامع ا اكادريمع ماشأ المعةرف.
 -92ابدالحميدع محمد اةمحع .)2000قانون المنظمـات الدوليـة "الجـزء االول" األمـم المتحـدة.
ال بعم التةاعمع ا اكادريمع ماشأ المعةرف.
 -93ابدالا مع ع رع  .)1890المنظمات الدولية .د .ع الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -92ابدالاد مع ع ددرع  .)1891قوااددد العلقــات الدوليــة فــي القــانون الــدولي المعاصــر وفــي
الشريعة اإلسلمية  .ال بعم األول ع الإلةهرع مكتبم الا م العةلميم.
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 -93ابدالعزيزع محمد ال ةهرع  .)2009القضية الكردية وحق تقرير المصير .ال بعدم األولد ع
الإلةهر ع مكتبم مدبولح.
 -93ابدددالحةديع بددواز ع  .)2013مجلــس األمــن والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي عــالم متغيــر.
ال بعم األول ع ا اكادريمع دار ال كر ال ةمعح.
 -98العبيديع يةلح محديع  .)1882قانون المنظمات الدولية .د .ع ب دادع م بعم العةاح.
 -99الع دزاوي ع أا د

أكددرم ع  . )2009التـــدخل الـــدولي اإلنســـاني بـــين ميثـــاق األمـــم المتحـــدة

والتطبيق العملي  1 .عالخر وم ع دار ال اةال.
 -98العزاوي ع لم ابدالبةقح ع  . )2009القيمة القانونية لق اررات مجلس األمن في مجـال
حماية حقوق اإلنسان  1 .ع بيروت ع ماشورات الح بح الحإلوقيم .
 -80العد دزاويع حا دديال ا ددحع  .)2013موقــــف القــــانون الــــدولي مــــن اإلرهــــاب والمقاومــــة
المسلحة (المقاومة العراقية أنموذجاً) .ال بعم األول ع امةالع دار حةمد ل اشر.
 -81العزاويع دهةم محمدع )2001ع "التدخل اإلنساني والدور الجديد لتمـم المتحـدة (رؤيـة
نقدية في ظل الواقع الدولي المعاصر)"ع آيةا فاتراتي يمعالعدد .)2
 -82أبد ددو الع د ددةع ريد ددة

يد ددةلحع . )2010المنظمـــــات الدوليـــــة 1 .عامد ددةالعفثراء ل اشد ددر

والتوزيع.
 -83أب د ددو ا ي د ددمع الا د دديدع  .)2002الجـــــزاءات الدوليـــــة بـــــين النظريـــــة والتطبيـــــق .د .ع
ا اكادريمع مقاام الثإلةيم ال ةمعيم.
 -82اكددةويع ديددبع  .)1888حــق الشــعوب فــي تقريــر المصــير توجهــات قانونيــة جديــدة.
اكةع مقاام األاوار.
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 -83أبو الع ع أحمدد ابدداهللع  .)2003تطـور دور مجلـس األمـن فـي حفـظ األمـن والسـلم
الدوليين .د .ع الإلةهرع دار الكتب الإلةاوايم.
 -83ا واالع ابددالكريمع  .)2002الوسـيط فـي القـانون الـدولي العـام الكتـاب الثالـث حقـوق
اإلنسان1 .ع امةالع دار الثإلةيم.
 -88ا واالع ابددالكريمع  .)1888الوسـيط فـي القـانون الـدولي العـام الكتـاب الثـاني .ال بعدم
األول ع امةالع دار الثإلةيم.
 -89ا د دواالع محمدددد يوادددف والموا د د ع محمدددد خ يد ددلع  .)2012القــــانون الــــدولي لحقــــوق
اإلنسان المصادر ووسائل الرقابة الجزء األولع ال بعم الخةمامع امةالع دار الثإلةيم.
 -88ا دواالع محمدد يواددفع .)1883حقــوق اإلنســان فـي ضــوء القـوانين الوطنيــة والمواثيــق
الدولية.د .ع اربدعمركز ابال الحيثم.
 -100امرع ح

حا حع  .)2002التدخل في شؤون الدول بذريعـة حمايـة حقـوق اإلنسـان

ال بعم األول ع الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -101امدراالع مة دددع  .)2011الســيادة فــي ظــل الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان .دمشدداع
م م ةمعم دمشا االقتيةديم والإلةاوايمع م د28ع العدد األول.
 -102العابك ددح ع اد دزار ةا ددم  )2001ع " االنحـــراف فـــي تطبيقـــات مجلـــس األمـــن للفصـــل
السـابع مـن الميثــاق" (قـ اررات مجلـس األمــن فـي الحالـة بــين العـراق والكويـت كموضــوع
للمناقشة)ع درااةت قةاوايمع م د3ع العدد.3
 -103العابكحع ازار ةادمع  .)2010القانون الدولي اإلنسـانيع ال بعدم األولد ع امدةالع دار
وائل.
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 -102آل ايوالع ابداهلل محمدع )1893ع نظام األمن الجماعي في التنظـيم الـدولي الحـديثع
ال بعم األول ع امةالع دار بشر.
 -103غددةامع محمددد حددةيجع .)1833األمـــم المتحـــدة دراســـة لميثاقهـــا ولتطورهـــا وللمنظمـــات
والهيئات المرتبطة بها .د .ع الإلةهرع م بعم الاحلم ال ديد .
 -103غدةامع محمددد حدةيجع  .)1832األصــول الجديــدة للقــانون الــدولي العــام دراســة لصــياغته
الحالية وإلحكام القضاء الدولي .ال بعم الثةايمع الإلةهرع مكتبم ابداهلل وهبه اةبديال.
 -108غددةامع محمددد حددةيجع  .)1838مبـــادئ القـــانون الـــدولي العـــام .د .ع الإلددةهرع الاحل ددم
ال ديد .
 -109أبددو غزلددمع خةلددد حاددالع  .)2010المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والج ـرائم الدوليــة .ال بعددم
األول ع امةالع دار

ي

الزمةال.

 -108غد بع ابددالكريمع  .)1882الحفـاظ علـى السـيادة الوطنيـة والتـدخل الـدولي .فـي (هــل
يعطي حق التدخل شرعية جديدة للستعمار) ،د .ع الربة ع الح ل العربيم.
 -110ال ايمعابددداهلل يواددفع  .)1883دور األمــم المتحــدة فــي إقـرار الســلم واألمــن الــدوليين
"دراسة حالة الكويت والعراق" .د .ع الكويتع مركز البحوث والدرااةت الكويتيم.
 -111ال ايمحع محمد

عتع  .)1883الغنيمي في قانون السلم .د .ع ا ادكادريمع ماشدأ

المعةرف.
 -112ال ايم ددحع محم ددد
ماشأ المعةرف.

ع ددتع  .)1882الغنيمـــي فـــي التنظـــيم الـــدولي .د .ع ا ا ددكادريم
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 -113ال ايمحع محمد

عتع  .)1882بعض االتجاهات الحديثـة فـي القـانون الـدولي العـام

قانون األمم .د .ع ا اكادريمع ماشأ المعةرف.
 -112ال ايمحع محمد

عدتع  .)2003األحكام العامة في قانون األمـم (دراسـة فـي كـل مـن

الفكر المعاصر والفكر اإلسلمي) التنظيم الدولي .د .ع ا اكادريمع ماشأ المعةرف .
 -113ال ةرع ابدالواحد محمدع  .)1888التنظيم الدولي .د .ع الإلةهرع اةلم الكتب.
 -113يددتح البددةبع حاددالع .)1883المنازعـــات الدوليـــة ودور األمـــم المتحـــدة فـــي المشـــكلت
المعاصرة .د .ع الإلةهرع اةلم الكتب.
 -118يرحددةتع أكددرم حاددةمع  .)2012مكافحــة اإلرهــاب والقــانون الــدولي لحقــوق اإلنســان.
د .ع امةالع دار األيةم ل اشر.
 -119يرحدةتحع امددر الح يددح وآخروال)ع  .)2012آليــات الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان
وحرياته األساسية دراسة في أجهزة الحماية العالمية واإلقليمية واجراءاتها1 .ع امةال
دار الثإلةيم.
 -118يوا العةد ع اموححع .)1830القانون الدولي العام  .د .ع دمشاع د.ال.
 -120يوال ابوايقع هةاز كريادتوفع  .)2003تشريح العراق :عقوبات التدمير الشامل التي
ســبقت الغــزو .ال بعددم األول د ع تر مددم حاددال حاددال و امددر األيددوبح)ع بيددروتع مركددز
درااةت الوحد العربيم.
 -121قةادمع مادعد ابدددالرحمالع  .)2003تـدخل األمــم المتحــدة فـي النزاعــات المســلحة غيــر
ذات الطابع الدولي .د .ع ا اكادريمع دار ال ةمعم ال ديد ل اشر.
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 -122كد د رقع آرث ددر

ع " .)1882الحـــدود السياســـية ليســـت حـــواجز" ي ددح ريا ددتوالع ولت ددر

مح ددرر) أي ددول الا دديةد  .ال بع ددم األولد د ع تر م ددم ا ددمير ا ددزت اي ددةر)ع ام ددةالع الاا ددر
ل اشر والتوزيعع الكتةب األي ح اشر اةم.)1882
 -123كود واع و.ايواتح  )1883ع"األمم المتحدة وحماية الحقوق الفردية والجماعية"ع قية
وتإلييم التاميمع تر مم امر ابدالرحمال يواف)ع العدد .122
 -122ليت دديمع يتحي ددمع  .)2011نحـــو إصـــل منظمـــة األمـــم المتحـــدة لحفـــظ الســـلم واألمـــن
الدوليين .ال بعم األول ع لباةالع مركز درااةت الوحد العربيم.
 -123م ذوب ع محمد ع  . )2012مجلس األمن ودورة في حماية السلم الدولي1 .
 -123م ذوب ع محمددع  .)2002القانون الدولي العام .ال بعدم الخةمادمع بيدروتع ماشدورات
الح بح الحإلوقيم.
 -128م ذوبع محمدع  .)2008محاضرات في القانون الدولي العام .ال بعم الرابعم بيروتع
الدار ال ةمعيم.
 -129م ددذوبع محم دددع .)2002التنظـــيم الـــدولي "النظريـــة والمنظمـــات العالميـــة واإلقليميـــة
والمتخصصة8 .ع بيروتع ماشورات الح بح الحإلوقيم .
 -128المحةميد دددع وليد ددد ي د دقادع )2011ع" حقـــــوق اإلنســـــان بـــــين ســـــيادة الدولـــــة والحمايـــــة
الدوليــــة(اال تجاهات التشـــــريعية والتطبيقيـــــة)"ع د ددرش ل بحد ددوث والد اراد ددةتع م د ددد 12
العدد.1
 -130محمودع ابدال احع  .)1880القاعدة العرفية في القانون الدولي العام.ال بعدم األولد ع
الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
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 -131محمودع ابددال تةث ابدد الدرزااع  .)2008النظريـة العامـة للتـدخل فـي القـانون الـدولي
العام .ال بعم األول ع امةالع دار د م.
 -132محددح الددديال ع مددةل ا ددح ع  . )2013دور مجلــس األمــن فــي تحقيــق الســلم واألمــن
الدوليين  1 .عامةال ع دار وائل.
 -133مرشددحهع محمددودع  .)1891المنظمـــات الدوليـــة النظريـــة العامـــة .د .ع دمش ددا ،جامعـــة
دمشق.

 -132مشوربع فبدراهيم ع  .)2013المنظمات الدولية واإلقليمية .ال بعدم األولد ع بيدروتع دار
الماحل لباةاح.
 -133الميريع ش ياع )1888ع " الحق في تقرير المصير في تطـوره القـانوني"ع األبحدةثع
م د .23
 -133م ددرع ايددةم ابدددال تةثع  .)2009القــانون الــدولي اإلنســاني مصــادره ،مبادئــه وأهــم
قواعده .د .ع ا اكادريمع دار ال ةمعم ال ديد .
 -138اةيعددمع حاددالع  . )1883األمــم المتحــدة فــي نصــف قــرن دراســة فــي تطــور التنظــيم
الدولي منذ  .1491د .ع الكويتع الم

الو اح ل ثإلةيم وال اوال واآلداب .

 -139ادةيرعأريح  )1889ع"حقوق اإلنسـان والكيـل بمكيـالين" ،الثإلةيدم العةلميدم ع تر مدم غدةد
شويإلم)ع العدد.81
 -138اعمددهع اددداةالع  .)1889الســـيادة فـــي ضـــوء التنظـــيم الـــدولي المعاصـــر.د .ع بيددروتع
د .ع د.ال.
 -120هةشمع زكحع .)1831األمم المتحدة .ال بعم األول ع الإلةهرع الم بعم العةلميم.
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 -121فم هةايمةكحع يواحع  .)2013األمم المتحدة مقدمة قصـيرة جـداً1 .ع تر مدم محمدد
يتحح خلر)ع الإلةهرع ك مةت اربيمع الكتةب األي ح اشر اةم.) 2009
 -122أبددو الحيددفع ا ددح يددةداع .)1833القــانون الــدولي العــام .ال بعددم الثةماددم ا اددكادريمع
ماشأ المعةرف.
 -123الواد اراددحع محمدددع )2013ع"إشــكاليات التــدخل اإلنســاني فــي ضــوء القــانون الــدولي"ع
شقوال األوا ع العدد .)123
 -122أبددو الويددةع أحمدددع  .)1888منظمــة األمــم المتحــدة والمنظمــات المتخصصــة واإلقليميــة
(مع دراسة خاصة للمنظمة العالمية للتجارة) .د .ع الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -123أبددو الويددةع أحمدددع  .)2000الحمايــة الدوليــة لحقــوق اإلنســان فــي إطــار منظمــة األمــم
المتحدة والوكاالت الدولية المتخصصة .ال بعم األول ع الإلةهرع دار الاحلم العربيم.
 -123الوهيبح ع ااتيدةم العبددع  . )2013احتـرام القـانون الـدولي لحقـوق اإلنسـان فـي ظـل
االحتلل الحربي  .د .ع الإلةهر ع دار الاحلم العربيم.
 -128يةقوتع محمد كةمدلع  .)1880الشخصية الدوليـة فـي القـانون الـدولي العـام والشـريعة
اإلسلمية .ال بعم األول ع الإلةهرع اةلم الكتةب.
 -129يوافع يواف حاالع  .)2012الدولة وسيادتها وفق معاير القانون الدولي المعاصر.
د .ع ا اكادريمع دار المكتب ال ةمعح الحديث.
 -128يددوا ع ادددي محمدددع  .)2010التــدخل الهــدام والقــانون الــدولي العــام دراســة مقارنــة.
ال بعم األول ع بيروتع المقاام الحديثم ل كتةب.
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 -130أبددو يددوا ع مددةهر ابدددالماعمع  .)2002اســتخدام القــوة فــي فــرض الشــرعية الدوليــة.
د .ع ا اكادريمع المكتبم الميريم ل بةام والاشر.
 -131يددوا ع محمددد مي د

ع  .)1893النظريــة العامــة لعــدم التــدخل فــي شــؤون الــدول

"دراسة فقهية وتطبيقيـة فـي ضـوء مبـادئ القـانون الـدولي المعاصـر" .أ روحدم دكتدوراه
غير ماشورهع الإلةهر ع ةمعم الإلةهر .

ثانياً :المعاهدات واالتفاقيات والمواثيق الدولية
 -132ميثةا األمم المتحد .

 -133الاجةم األاةاح لمحكمم العدل الدوليم .
 -132العحد الدولح الخةص بةلحإلوا المدايم والايةايم.
 -133العحد الدولح الخةص بةلحإلوا االقتيةديم واال تمةايم والثإلةييم.
 -133الاجةم األاةاح ل محكمم ال اةئيم الدوليم.
 -138الم حا البروتوكول) األول ا لةيح بةت ةقيةت ايف

ثالثاً :مواقع االنترنت
-139

(On- Line) , available:

ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/574/36/IMG/NR057436
pdf?OpenElement.
-138

(On- Line) , available:http://www.un.org/ar/sc/ctc/aboutus.htm

-130

(On- Line),available
http://crimeofaggression.info/documents/6/RC-Res6-ARA.pdf

-131

(On- Line),available documents-dds-http://
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/595/40/IMG/NR059540.pdf

