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 الشكر والتقدير
 

حبو يدنا محمد كعمى إلو كصلحمد هلل رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سا

 ..أجمعيف

متناف إلى األستاذ الدكتكر نزار العنبكي لتفضمو عمَي  كاألبجزيؿ الشكر أتقدـ 

لما قدمو لي مف مالحظات أسيمت في شراؼ عمى رسالة الماجستير، ك بقبكؿ األ

 تطكير رسالتي.

ساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الكراـ عمى تفضميـ أكأتقدـ بالشكر الكافر إلى    

 فضؿ .ألرسالة كتصكيبيا نحك ابمناقشة ىذه ال

كال أنسى جميع األخكة األفاضؿ الذيف قدمكا المساعدة في أنجاز ىذه الرسالة 

 كاتمنى لمجميع التكفيؽ كاألماف
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 الممخص

إف مفيكـ التدخؿ االنساني أك التدخؿ ألغراض إنسانية ليس ببعيد كثيران عف المفيكـ القديـ، 

لسياسي ، سكاء مف نظاميا اتكفير الحماية لشعب أك أقمية ما، تتعرض لإلضطياد مف جية ما أم

كاجب عمى ، كيقكـ ىذا الر األنسانيأك ما شابو ذلؾ مف التعرض غي ،أكمف قبؿ دكلة أخرل محتمة

، سكاء ساس إنقاذ الشعكب التي تكاجو خطران، كذلؾ بتقديـ المعكنة المساعدة الممكنة ليـ لحمايتيـأ

أف المقصكد بمبدأ عدـ التدخؿ كالمذككر في نص  .الدكؿ أك المنظمات غير الحككمية عف طريؽ

السياسية  الدكلة كمككناتيا في شؤكفتحريـ كؿ أكجو التدخالت  األمـ المتحدة مف ميثاؽ 2/7المادة 

، ككذلؾ تحريـ مساعدة دكلة أخرل عمى القياـ بأعماؿ التدخؿ في الشؤكف كاالقتصادية كالثقافية

 الداخمية لدكلة ما.

 عمى األمـ المتحدةمنظمة كما أكدت العديد مف المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية المنبثقة عف 

تحريـ المنظمة عمى ك  ىذا المبدأ ستقالؿ الدكؿ في شؤكنيا الداخمية، حيث تـ التأكيد عمىإتقرير 

حتراـ مبدأ عدـ التدخؿ الذم يؤدم إلى إكأف عمى الدكؿ  ،نفسيا التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ

 الذم يقدـ لنا مبرران ( مف الميثاؽ ك 2/7ذلؾ نص المادة ) إلى ضافةإ تعزيز العالقات الدكلية بينيا.

لمدفاع عف حؽ التدخؿ اإلنساني، فيذه المادة ككما ىك معركؼ تقرر عدـ جكاز التدخؿ في  مناسبان 



 ط
 

نساني في إطار الحديث عف إلالشؤكف الداخمية لمدكؿ، غير أف ايراد ىذه المادة كأساس لمتدخؿ ا

األمـ المتحدة كلما كاف جميع ىذه نيا تكجو خطابيا الى سائر أجيزة أمقاصد الييئة كمبادئيا، يعني 

ما كاف منيا ذك طبيعة  إالف تتخذ مف إجراءات التدخؿ أمف ال تستطيع ألجيزة باستثناء مجمس األا

عسكرية، بالتالي فإف إجراءات التدخؿ التي تستطيع األمـ المتحدة القياـ بيا في حالة إنتياؾ الدكؿ 

ات العسكرية فقط. كالشؾ في أف ذلؾ يدعـ كجية جراءاإلعضاء لحقكؽ اإلنساف ال تقتصر عمى األ

 2/7مف المالئـ القكؿ بأف المادة  يصبحالنظر القائمة بالمفيكـ الكاسع لحؽ التدخؿ اإلنساني كعميو 

 .نسانيإللمتدخؿ ا قانكنيان  ثؿ سندان تم

ك مف الجمعية أمف ف يتـ بقرار مف مجمس األأيجب  نساني لكي يككف مشركعان ف التدخؿ اإلأ

مكافحة الجرائـ إلنساف ك ىي حماية حقكؽ اف تككف غايتو مشركعة ك أ يجبتحدة. ك مـ المأللعامة ال

نتقاص مف سيادة كانت الغاية منو األ إذاالتي ترتكب بحؽ المدنييف، كيككف التدخؿ غير مشركع 

 ك السيطرة عمى مكاردىا الكطنية.أالدكلة 

 ، المنظمات الدكلية.الدكلي، الدكلة ؿ اإلنساني، التدخالقانكف الدكلي العاـ الكممات المفتاحية:
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Abstract 

The concept of ‘Humanitarian Intervention’ or ‘Intervention for 

Humanitarian Purposes’ is not too far away from the old concept in terms 

of providing protection for a certain people or minority exposed to 

persecution by some authority either on the part of political regime, or 

another occupying state, or similar inhumane involvement. This duty is 

based on saving the people facing hazards through providing potential aid 

to them for protection either through States or Non-Governmental 

Organizations. The principle of non-intervention as cited in the text of 

Article (2:7) of the United Nations Charter is intended to mean banning all 

forms of intervention in the State’s affairs and political, economic and 

cultural constituents. The same principle is also intended to mean 

prohibiting assistance to another State towards intervention in the internal 

affairs of another State. 

 

Numerous international treaties and charters of the United Nations 

Organization have emphasized decisions underlining independence of 

States in terms of internal affairs. This Organization has affirmed such 

treaties and charters and prohibited intervention in States’ internal affairs, 

asserting that States are duty-bound to respect the principle of non-

intervention, thereby reinforcing international relations among such States. 

Besides, Article (2:7) of the Charter provides us with proper grounds for 

defending humanitarian intervention. It is well-known that this article 

affirms the impermissibility of interference in the internal affairs of States; 

but using this article- as a basis for humanitarian intervention within the 

context of speaking about the Organization’s intentions and principles- 



 ك
 

means that it is addressed to all United Nations Departments. As all these 

departments apart from the Security Council can only take intervention 

measures which are of a military nature, it follows then that the 

intervention measures which the United Nations can take in case of 

violation by Member States of human rights will not be merely limited to 

military action. This undoubtedly provides support for the viewpoint in the 

wider sense that affirms the right to humanitarian intervention. Thus, it is 

sensible to say that Article (2:7) provides sound legal evidence for 

humanitarian intervention. 

 

In order for humanitarian intervention to be legitimate, it should be carried 

out according to decision made by United Nations Security Council or the 

United Nations General Assembly. Besides, such intervention should be of 

legitimate purpose, i.e. to protect human rights and fight crimes perpetrated 

against civilians. Intervention will be illegitimate if it is intended to 

undermine a State’s sovereignty or control of national resources. 

 

Key Words: International Law, International Human Intervention, State 

and International Organizations. 
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 الفصل األول

 خمفية الدراسة وأىميتيا
 

 مقدمة عامة 

القانكف الدكلي،  إطارمف الدراسات الميمة في  اإلنسانيتعتبر دراسة القانكف الدكلي 

 األربعةجنيؼ  تفاقياتإ بصكرة خاصة في قكاعده تكرست أفبشكؿ كاضح منذ  أىميتيا  برزتك 

تفاقيات كقانكف يطبؽ في كقت قيف بتمؾ األالممح 1977ليف اإلضافييف لعاـ البركتككك ك  1949عاـ 

 النزاعات المسمحة.

تستيدؼ حماية التي  كالقكاعد مف المبادئ ان عدد اإلنسانيانكف الدكلي قكاعد الق تضمنتك 

ىذه القكاعد في  تشترؾك . مباشرة العدائية األعماؿالمشتركة في  غيركاألعياف  األشخاصبعض 

 (1)الحياة. كحقو في اإلنسافىتماـ بكرامة ألافي  نسافاإلمع القانكف الدكلي لحقكؽ  طبيعتيا

ىتـ القانكف الدكلي العاـ بالحرب منذ بداية عيد القانكف الدكلي بالتدكيف، حيث سار أكقد "

الميداف الذم ىك يستيدؼ تقييد الحرب ثـ حظرىا ككضعيا خارج القانكف، كىذا  األكؿتجاىيف، إفي 

تجاه يعنى بو قانكف ضد الحرب،   إدارتياتنظيـ بالحرب عف طريؽ تقييدىا ك  التأثيريستيدؼ  ثافكا 

ضكابط قانكنية تحد مف شركرىا  إلىالسمكؾ في الحرب  بإخضاعتسييرىا بنحك معتدؿ كذلؾ ك 

 .(2)"كتخفؼ مف معاناة ضحاياىا

  

                                                           

ـ، 2011دار كائؿ، عماف،  ،1( الجندم، غساف ىشاـ، البصائر كالذخائر في القانكف الدكلي اإلنساني، ط1)
 .1ص

 .7ـ، ص2010، 1( العنبكي، نزار، القانكف الدكلي اإلنساني، دار كائؿ لمنشر ك التكزيع، ط2)
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، األصؿمف  ستثناءن أ اإلنسافلحقكؽ  الخطيرة اإلنتياكاتفي حالة  اإلنسانييعتبر التدخؿ ك 

أف سيادة  عتبارأ، عمى قانكف الدكلي العاـ عدـ التدخؿ كالحفاظ عمى سيادة الدكؿفي ال ألصؿاف أل

ثر أليذا التدخؿ  فأف بذلؾكـ عمييا القانكف الدكلي العاـ ك التي يق كاألسسالمبادئ  أىـالدكؿ ىي 

 .األخرلعمى عالقاتيا مع الدكؿ كبير عمى سيادة الدكؿ ك 

 ضدني ككسيمة لحماية ىذه الحقكؽ كالدفاع عنيا كقد ظير التدخؿ الدكلي اإلنسا

 أف بعد األخيرة اآلكنةغالبة في  ةالتي تتعرض ليا، حتى أصبحت ىذه الكسيمة سم اإلنتياكات

إف التصدم  ،المتحدة األمـتعززت ىذه الحقكؽ ككسائؿ حمايتيا بمكجب نصكص في ميثاؽ 

تمؼ الجكانب القانكنية عمى ضكء لمكضكع التدخؿ الدكلي اإلنساني يقتضي البدء بدراسة مخ

إذ أصبح مف مقاصد األمـ المتحدة كأىدافيا تحقيؽ ، ي أفصح عنيا ميثاؽ األمـ المتحدةالمبادئ الت

جتماعية كالثقافية كاإلنسانية قتصادية كاألالتعاكف الدكلي عمى حؿ المسائؿ الدكلية ذات الصبغة األ

ساسية لمناس جميعان كالتشجيع عمى ذلؾ إطالقان بال حتراـ حقكؽ اإلنساف كالحريات األإكعمى تعزيز 

 .تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء

، كلـ يكف الداخمي ليا الشأف عالقة الدكؿ بمكاطنييا مف المكضكعات التي تعتبر مف أف

ىا عمى تغيير جبار القانكف الدكلي التدخؿ لدل أية دكلة كا   أشخاصمف الممكف ألم شخص مف 

، غير أف الممارسة العممية لمعالقات الدكلية قد كشفت كمنذ زمف بعيد عف معاممتيا لمكاطنييا

حاالت متعددة تدخمت فييا الدكؿ فرادل كجماعات لدل دكؿ أخرل مف أجؿ حماية حقكؽ اإلنساف 

 .(1)األساسية، كىذا ما يؤكده حاليان العمؿ الدكليكالحريات 

  

                                                           

، 2014( بكراس عبد القادر، التدخؿ اإلنساني كتراجع السيادة الكطنية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية، 1)
 .8ص
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ختمفت حكؿ أتمؼ اآلراء حكؿ مكضكع ما مف مكضكعات القانكف الدكلي مثمما ربما لـ تخك 

لما  ، نظران بيف فقياء القانكف كبيران  حيث يمثؿ مفيكـ التدخؿ اإلنساني جدالن  اإلنساني.التدخؿ الدكلي 

رل مف أزدكاج في ، كلما أثارتو تطبيقاتو في بعض المناطؽ دكف أخقانكنيةيطرحو مف إشكاليات 

فعمى الرغـ مف الجيكد المكثفة  .خركؽ لحقكؽ اإلنساف مف جية أخرل ، كمفر مف جيةالمعايي

جتيادات القضاء  التي بذلت كما تزاؿ عمى مستكل كتابات الفقياء كأعماؿ المؤتمرات الدكلية كا 

ختبرت مف خالليا قكاعد ىذا أالدكلي كالكطني، كعمى الرغـ مف التطبيقات العممية المتكاترة التي 

لـ يكتمؿ بناؤىا بعد كالكثير مف نكاحي ىذه النظرية مازاؿ يحتاج الى  كف فأف نظرية التدخؿالقان

 .(1)مزيد مف الدراسة كالبحث

كتكمف خطكرة التدخؿ الدكلي اإلنساني في الحؽ الذم يمنحو لممجتمع الدكلي أك لمجمكعة 

انية فييا، نتيجة نزاعات مف الدكؿ في التدخؿ في شؤكف دكلة أخرل لمعالجة تدىكر األكضاع اإلنس

ه نكعان غير جائز في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كيعتبر  ، كىك ما كاف يعده القانكف الدكلي تدخالن داخمية

. كتتصاعد خطكرة التدخؿ اإلنساني في منح الدكؿ المتدخمة لنفسيا الحؽ مف االعتداء عمى السيادة

مسمحة بات معينة كصكالن الستعماؿ القكة ال، أم بفرض عقك ء عمميات التدخؿ بكسائؿ قسريةفي إجرا

 .(2)ىداؼ تدخمياأالالزمة لفرض 

المييمنة عمى العالقات  كالكسيمة الكحيدةفمنذ زمف بعيد كليكمنا ىذا ماتزاؿ القكة األداة 

نسجاـ كعدـ التكافؤ في المجتمع الدكلي، كأصبح ىذا الكضع الدكلية األمر الذم نتج عنو عدـ األ

غير المشركعة التي  ف األعماؿألتي تيدد السمـ كاألمف الدكلييف كتعرضيما لمخطر، مف القضايا ال

                                                           

،  2014در، التدخؿ اإلنساني كتراجع مبدأ السيادة الكطنية، دار الجامعة الجديدة، االسكندرية، بكراس عبد القا (1)
 8-7ص

شكاليتو، مركز زايد لمتنسيؽ كالمتابعة، أبك ظبي، 2)  7، ص :  2002(عالء شمبي، التدخؿ الدكلي اإلنساني كا 
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تقكـ بيا الدكؿ في سبيؿ تحقيؽ مصالحيا قد أفصحت بشكؿ كبير عف التناقض الكبير بيف ما ىك 

مكجكد في قكاعد القانكف الدكلي السيما اآلمرة منيا كبيف مايقع في مسرح العالقات الدكلية مف 

 .(1)تتجاكز إلى حد بعيد أحكاـ ىذا القانكف نتياكاتإ

 

 مشكمة الدراسة:

القانكف  فيمبدأ  أىـمع  عارضيت الدكلي اإلنسانيالتدخؿ  أف الدراسة فيمشكمة  تكمف

 اإلنسانيالدكلي  التدخؿ، حيث يتيح حتراـ سيادة الدكؿ كعدـ التدخؿ في شؤكنياأكىك  العاـ،الدكلي 

التدخؿ  ىذا ما يثير مشكمةك  ،لمبدأ عدـ التدخؿ خالفان  إليولمجكء ا الدكؿ في أك لممجتمع الدكلي

القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف فيما يتعمؽ ة بيف القانكف الدكلي اإلنساني ك كالعالق ،حدكدهاإلنساني ك 

 بفرضية التدخؿ اإلنساني.
 

 ف الدراسة:اىدأ

 :تيآلاتيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف 

 .إلنسانياألكضاع التي تبرر التدخؿ ا .1

ثر تطبيؽ التدخؿ اإلنساني عمى سيادة الدكؿ كعالقاتيا مع أشخاص القانكف الدكلي أبياف  .2

 األخرل.العاـ 

التدخؿ في شؤكنيا الداخمية ستغالؿ التدخؿ اإلنساني لمعدكاف عمى الدكؿ المستقمة ك أحاالت  .3

 الضغط عمييا لتنفيذ رغباتيا.ك 

                                                           

، 2014 دار الجامعة الجديدة، ة الكطنية،بكراس عبد القادر، التدخؿ الدكلي اإلنساني كتراجع مبدأ السياد (1)
 .8ص
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 الدراسة: أىمية

 كمدل تعارضو ،شركطومبرراتو ك ك  اإلنسانيالتدخؿ  ىمية ظاىرةأ الدراسة في أىمية تتجمى

بياف الحاالت التي يجب فييا التدخؿ  ىذا يستكجب، ك القانكف الدكلي العاـ أحكاـمع  أك تكافقو

سيادة الدكلة كعدـ التدخؿ في لمبدأ  احترامان كبياف الحاالت التي ال يجب فييا التدخؿ  اإلنساني

 يحصؿ سكء فيـ لظاىرة التدخؿ اإلنساني.لكي ال  شؤكنيا الداخمية

 

 محددات الدراسة:

 :المحدد الزماني -

ـ، 1949عاـ  األربعةتفاقيات جنيؼ إالمدة التي تمت في  تتحدد ىذه الدراسة زمنيان 

 ـ.1977لعاـ  يفالممحق البركتكككليفك 

 :المحدد المكاني -

ت عسكرية كتـ التذرع كؿ أقاليـ الدكؿ التي حصمت فييا تدخاليتمثؿ المحدد المكاني في 

في الفترة المذككرة أعاله المتمثمة في  حصمت كخاصة تمؾ التي اإلنسانيبمبدأ التدخؿ لتبريرىا 

في سكريا ك ، 2011ككذلؾ التدخؿ الغربي في ليبيا في  2003 عاـال معراؽ فيل األمريكيغزك ال

 .اآلفلحد كالذم لـ ينتو 

 :المحدد الموضوعي -

 أكك مدل تكافقو الدكلي  اإلنسانيالتدخؿ  إشكاليةلمدراسة في ينحصر المحدد المكضكعي 

 تعارضو مع قكاعد القانكف الدكلي العاـ.
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 مصطمحات الدراسة:

اـ المطبؽ في ىك ذلؾ الجزء الياـ مف قكاعد القانكف الدكلي الع": اإلنسانيالقانكف الدكلي . 1

التعاىدية التي يخضع العرفية ك  كالقكاعد ئدالمتضمف لمجمكعة مف المباالنزاعات المسمحة ك 

كاجباتيـ المعترؼ زاع مسمح عند مباشرتيـ لحقكقيـ ك ليا سمكؾ المحاربيف المشتبكيف في ن

ي تحد مف حقيـ في اختيار كسائؿ التمتعمقة بسير العمميات العدائية ك بيا في القكاعد ال

نزاعات المسمحة حماية ضحايا ال إنسانية عتباراتتستيدؼ بنكع خاص كألأساليب الحرب ك ك 

 (1)."غير دكلية أـدكلية كانت 

ىك مجمكعة مف القكاعد القانكنية الممزمة التي تنظـ العالقة بيف "القانكف الدكلي العاـ: . 2

 (2)."القانكف الدكلي العاـ أشخاص

شخص أك أكثر مف أشخاص القانكف الدكلي الى كسائؿ  لجكء": الدكلي اإلنساني. التدخؿ 3

 اإلنتياؾضد الدكؿ التي ينسب إلييا  إلخ قتصادية أك العسكرية ..إلية أك االسياس اإلكراه

كبشرط  ،، بيدؼ حمميا لكضع نياية لمثؿ ىذه الممارساتالجسيـ كالمتكرر لحقكؽ اإلنساف

كأف  مكافقة الدكلة التي يتـ فييا ىذا التدخؿ كبالقدر المناسب دكف تجاكز اليدؼ اإلنساني

 (3)."إلنقاذ اإلنسانية يككف ىذا التدخؿ ضركريان 

  

                                                           

 .53العنبكي، نزار، المرجع السابؽ، ص  (1)
 .27ص  ـ،2010عطية، عصاـ، القانكف الدكلي العاـ، العاتؾ لصناعة الكتاب، القاىرة، (2)
، ديدة، السنةنية، دار الجامعة الجعبد القادر، د. بكراس، التدخؿ الدكلي اإلنساني كتراجع مبدأ السيادة الكط (3)

 .143، ص 2014
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 :النظري اإلطار

تتضمف ىذه الدراسة ثالثة فصكؿ رئيسية باإلضافة إلى فصميف يتعمقاف بمقدمة الدراسة 

 )الفصؿ األكؿ( كنتائجيا التكصيات الخاصة بيا )الفصؿ الخامس(

 أىميتيا كأىدافياالدراسة ك مكضكع مف ىذه الدراسة مقدمة عف  األكؿصؿ يتضمف الف

 .النظرم كالدراسات السابقة اإلطارلؾ المحددات كمصطمحات الدراسة ك الدراسة ككذ مشكمةك 

العمؿ الدكلي نشكء مبدأ عدـ التدخؿ كمكقؼ الفقو ك  أما الفصؿ الثاني فيسمط الضكء عمى

المكاقؼ التي دعمت لتاريخي لنشكء مبدأ عدـ التدخؿ ك ؿ بياف التسمسؿ امف خال ،مف ىذا المبدأ

 القانكف الدكلي. أحكاـتطبيقاتو العممية في ضكء ك  اسو القانكنيأس ، ككذلؾكجكده

، إشكالية التدخؿ اإلنساني كأستثناء عمى مبدأ عدـ التدخؿ دراسة كيتناكؿ الفصؿ الثالث

 عدـ التدخؿ في القانكف الدكلي العاـ. أساسو القانكني كتأثيره بالنسبة لمبدأكذلؾ مف خالؿ بحث 

عمى سيادة الدكؿ  هآثار ك الدكلي  اإلنسانيالتدخؿ حاالت  دراسةتبيف الس كفي الفصؿ الرابع

 المنظمات الدكلية.بعالقتيا ك 

 .المناسبة ليذه الدراسة كالتكصيات الخاتمة كالنتائج يتضمف أما الفصؿ الخامس
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 الدراسات السابقة: 

قانكف كتعارضو مع ال الدكلي اإلنسانيالتدخؿ  إشكاليةتتناكؿ  سابقةات دراس عدة تكجد

الدكلي العاـ، كلكف ىناؾ بعض الدراسات التي تقترب مف مكضكع دراستنا في بعض الجكانب، 

 :كاآلتيكىذه الدراسات 

 ، رسالة ماجستير قانون عام،اإلنسانيالتدخل العسكري  السوالقة، معاوية عودة، دراسة: أول

 .7119 ،األوسطجامعة الشرق 

ؼ تمت ككي اإلنسانيلتاريخي لمتدخؿ العسكرم تناكؿ الباحث في ىذه الدراسة التطكر ا

 .كاألتيبعض التكصيات، كىي  إلى، كقد خمصت الدراسة ىيكمتو ككذلؾ مذكرات الدكؿ

جؿ أتجاه الدكؿ مف أكسيمة ضغط تمارس  اإلنسانيال يككف التدخؿ العسكرم  أف. يجب 1

 .كاالقتصاديةتحقيؽ المصالح السياسية 

في سبيؿ تحقيؽ غايات غير  اإلنسانيأ لمتدخؿ العسكرم . يجب معاقبة الدكؿ التي تمج2

 مشركعة.

العتبارات بين العتبارات القانونية و  اإلنسانيعثمان، عادل حمزة عثمان، التدخل  دراسة :ثانيا

 م.7101، 7، عدد70مج السياسية، مجمة كمية التربية لمبنات،

مشركعية ك  اإلنسانيحؽ التدخؿ تناكلت الدراسة مدل مشركعية استخداـ المنظمات الدكلية ل

المتحدة في حؽ استخداـ التدخؿ  األمـىذا التدخؿ كعالقتو بحؽ الدفاع عف النفس، ككذلؾ دكر 

 كقد خمصت الدراسة الى بعض التكصيات: ،مسؤكلية الحمايةك  اإلنساني

كاف  أذااالستخداـ المنفرد لمقكة محـر بمقتضى القانكف الدكلي كلكنو قد يككف مشركعا  أف .1

 ستثناءات المعترؼ بيا في القانكف الدكلي.ألضمف ا كاقعان 
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ما  ذاإ أما. حدد الفقو الدكلي عدة شركط يجب تكافرىا في ىذا التدخؿ حتى يككف مشركعا 2

 .تمت مخالفة ىذه الشركط يعتبر التدخؿ عدكانان 

دولي المعاصر، في ضوء القانون ال اإلنسانينمار موسى، التدخل الدولي أجواد،  دراسة :ثالثا

 .7103، 5 شيرمجمة اليرموك، 

، ككذلؾ طبيعة التدخؿ الدكلي اإلنسانيتناكؿ الباحث النظرية العامة لمتدخؿ الدكلي 

كقد  إنسانية، ألغراضحاالت التدخؿ الدكلي  كما ىيؿ القانكف الدكلي المعاصر ظفي  اإلنساني

 :تيآلكاعدة تكصيات، ىي  إلىكصؿ الباحث 

تحقيؽ  إلى كيؤدم فعالن ييدؼ  أف أماكاف كال يزاؿ سالح ذك حديف، فيك  سانياإلنالتدخؿ  .1

 .كضاران  يستغؿ سمبيان  أكغاياتو كفقا لمفيكمو القانكني 

لتككف المرتكزات  اإلنسافتسييس مبادئ حقكؽ  كاعتمدت عمىمسيسة غمب التدخالت أ. 2

 لمتدخؿ. األساسية

نظرية التدخل  إطارية التدخل العسكري في ليبيا في الشعالن، سالفة طارق، مشروع دراسة :رابعاً 

، 6، مج0عدد مسؤولية الحماية، مجمة القادسية لمقانون والعموم السياسية،و  اإلنساني

 م.7105، 4شير 

لنيج مسؤكلية الحماية الذم  تناكلت ىذه الدراسة التدخؿ العسكرم الدكلي في ليبيا، تطبيقان 

كالىما ال يخضعاف لنسؽ قانكني كاضح، كما  أف، حيث ثبت نياإلنساال يتميز كثيرا عف التدخؿ 

 بعض التكصيات: إلىكخمصت الدراسة  ،في ليبيا األجنبيناقشت الدراسة سبب التدخؿ 

الجماعية  اإلبادةىناؾ صعكبة حقيقية في تطبيؽ مسؤكلية الحماية لحماية السكاف مف  .1

 .اإلنسانيةضد ك الجرائـ المرتكبة كالتطيير العرقيجرائـ الحرب ك 
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ة العدؿ الدكلية بالنسبة لمدكؿ جية قضائية مختصة كمحكم إلىنتياكات . ال يمكف تكييؼ اإل2

 .األفراد أكالمحكمة الجنائية الدكلية بالنسبة لمقادة ك 

التدخؿ اإلنساني الدكلي في إطار  تتناكؿ أنيافي ات السابقة دراستنا عف ىذه الدراس تتميز

ىتماـ بمبدأ عدـ التدخؿ إلمع ا ،العاـ كليس في إطار مسؤكلية الحماية فقطمبادئ القانكف الدكلي 

 في القانكف الدكلي العاـ . أساسيعتباره مبدأ أب

ال إ عتبارات السياسية،إلالتدخؿ اإلنساني مف كجية نظر قانكنية بعيدان عف االدراسة ستتناكؿ ك 

كأستثناء مف األصؿ العاـ كىك مبدأ عدـ بالتدخؿ اإلنساني  الدراسة كستيتـ ،ذا كاف ذلؾ ضركريان إ

أنيا ستتناكؿ التدخؿ اإلنساني كعالقتو مع  في عف الدراسات السابقة ايضان الدراسة كتتميز  .التدخؿ

 .التي ليا عالقة بيذا المكضكعأحكاـ القانكف الدكلي العاـ 
 

 منيجية الدراسة:

بدراسة المكضكعات  يتمثؿ ، الذمالمنيج الكصفيك أسمكب تحميؿ المحتكل  الدراسة ستتبع

كقكاعد  الدكليةكالمكاثيؽ  تفاقياتباأل الكاردةالفقيية، كالنصكص القانكنية  اآلراءمف خالؿ تحميؿ 

 ، باإلضافة إلى كصفيا كتكضيحيا.القانكف الدكلي األخرل
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 الفصل الثاني

 مبدأ عدم التدخل ومكانتو في القانون الدولي مفيوم 

 تمييد وتقسيم:

أ عدـ التدخؿ مف المبادئ األساسية لألمـ المتحدة، إذ يشكؿ مبدأ عدـ التدخؿ يعتبر مبد

مدكؿ ضمانةن مف ضمانات احتراـ سيادة الدكؿ، حيث يرتبط ىذا المبدأ بجممة مف الحقكؽ األساسية ل

، كحقيا في عدـ التدخؿ في شؤكنيا الداخمية، كما أنو يضمف لكؿ دكلة كحقيا في السيادة كالمساكاة

 في حرية التصرؼ بمكجب القانكف الدكلي العاـ في عالقاتيا الدكلية. الحؽ 

كلمكقكؼ عمى مفيكـ مبدأ عدـ التدخؿ كمكانتو في القانكف الدكلي، فال بد مف التعرؼ عمى 

نشأتو كتطكر مفيكمو، كاألساس القانكني الذم يستند عميو، كىذا ما سيتـ تناكلو في المبحث األكؿ 

المبحث الثاني فسيتـ تناكؿ القيمة القانكنية لمبدأ عدـ التدخؿ كطبيعتو مف ىذا الفصؿ أما في 

 :الفقو كالعمؿ الدكلييف ككما يمي القانكنية مف خالؿ مكقؼ

 المبحث األول: نشأة مفيوم مبدأ عدم التدخل ومكانتو في القانون الدولي.

 المبحث الثاني: القيمة القانونية لمبدأ عدم التدخل.
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 ولالمبحث األ 

 نشأة مبدأ عدم التدخل ومكانتو في القانون الدولي

ككانت  ،نشأ مبدأ عدـ التدخؿ كمبدأ أساسي تمتـز بو الدكؿ األطراؼ في األمـ المتحدة

كلمتكضيح بنشأة كتطكر ىذا المبدأ كاألساس القانكني ، نشأتو مرتبطة بنشأة عصبة األمـ المتحدة

لؾ مف خالؿ المطمب األكؿ كالذم يتناكؿ مفيكـ كنشأة ستندت إليو في تككيف ىذا المبدأ كذإالتي 

 كالمطمب الثاني الذم يتناكؿ األساس القانكني لمبدأ عدـ التدخؿ.  ،مبدأ عدـ التدخؿ كتطكره
 

 المطمب األول

 مفيوم ونشأة مبدأ عدم التدخل وتطوره

لسياسية في ظير مفيـك مبدأ عدـ التدخؿ في إطار العالقات الدكلية في حيف كانت األنظمة ا

إال أنو بعد  ،أكركبا أنظمة حكـ ممكية مطمقة، كذلؾ حتى منتصؼ القرف السادس عشر الميالدم

تمؾ  خشيت ،كركباأكؿ مرة في ألكانتياجيا نظامان سياسيان جديدان ـ 1789نجاح الثكرة الفرنسية عاـ 

كنص الدستكر سية. سفر عف تدخميا في الشؤكف الفرنأ، فكركباأف اىتزاز عركش الحكـ في النظـ م

، كعدـ خرلألالتدخؿ في شؤكف الحككمات ا عمى امتناع الشعب الفرنسي عف 1791الفرنسي لعاـ 

عدـ التدخؿ الى الثكرة  . كبذلؾ يرجع أصؿتمؾ الحككمات في شؤكنو الداخمية ؿقبكؿ تدخَ 

 .(1)الفرنسية

  

                                                           

، منشكرات مبدأ عدم التدخل واستثناءاتو في القانون الدولي المعاصر (،2016محمد خضير ) ،األنبارم ((1
 . 43ص: ،الحمبي الحقكقية، بيركت، لبناف
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أكتسب مكانةن حساسة في كما  ،في العالقات الدكلية نا أخذ مبدأ عدـ التدخؿ انتشاران مف ى

 القانكف الدكلي، حيث أعتبر القانكف الدكلي اختراقو خطران عمى الكياف الدكلي كتيديدان لالستقالؿ

السياسي, كضربان لحؽ الشعكب في تقرير مصيرىا، كىذا ما أسيـ في التعاكف كالتعايش بيف الدكؿ 

 (1)كتبادؿ العالقات فيما بينيا عمى كافة الصعد.

 مفيوم مبدأ عدم التدخل: ولالفرع األ 

 (2)مف ميثاؽ األمـ المتحدة 2/7أف المقصكد بمبدأ عدـ التدخؿ كالمذككر في نص المادة 

، ككذلؾ تحريـ السياسية كاالقتصادية كالثقافية الدكلة كمككناتيا في شؤكفتحريـ كؿ أكجو التدخالت 

 ية لدكلة ما.مساعدة دكلة أخرل عمى القياـ بأعماؿ التدخؿ في الشؤكف الداخم

 عمىاألمـ المتحدة منظمة كما أكدت العديد مف المعاىدات كالمكاثيؽ الدكلية المنبثقة عف 

تحريـ المنظمة عمى ك  ىذا المبدأ ستقالؿ الدكؿ في شؤكنيا الداخمية، حيث تـ التأكيد عمىإتقرير 

تدخؿ الذم يؤدم إلى كأف عمى الدكؿ احتراـ مبدأ عدـ ال ،نفسيا التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ

 (3)تعزيز العالقات الدكلية بينيا.

إال أنو أتجو الباحثكف كالكتاب في إطار القانكف الدكلي كالعالقات الدكلية إلى اتجاىيف فمنيـ 

مف يرل بأف مبدأ عدـ التدخؿ ىك: "التزاـ أساسي يفرض عمى أية دكلة االمتناع عف التدخؿ في 

ة أخرل". كىذا التعريؼ يشير إلى أف أصحاب ىذا المبدأ يركف بأنو الشؤكف الداخمية كالخارجية لدكل
                                                           

لجديدة, دار الجامعة ا ،التدخل الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ السيادة الوطنية(, 2014) عبد القادر. ،بكراس ((1
 .69ص:

( مف ميثاؽ األمـ المتحدة "ليس في ىذا الميثاؽ ما يسمح لألمـ المتحدة أف تتدخؿ في 2/7تنص المادة ) ((2
الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي لدكلة ما، كليس فيو ما يقضي لألعضاء أف يعرضكا مثؿ ىذه 

أ ال يخؿ بتطبيؽ تدابير القمع الكاردة في الفصؿ عمى أف ىذا المبد ،المسائؿ ألف تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ
 السابع".

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع, مبادئ المنظمات الدولية العالمية واإلقميمية( 2016) سييؿ حسيف. ،الفتالكم ((3
 .130عماف، األردف، ص:
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أف نيان مف خالؿ تعريفيـ لو بأنو: "بينما يرل أصحاب االتجاه الثاني بأنو أساسان قانك  ،التزامان قانكنيان 

 (1) بشؤكنيا.لمدكلة حقان في أال تتدخؿ الدكؿ األخرل 

اخمية لمدكؿ مف المبادئ الجكىرية لمقانكف كعميو فقد أعتبر مبدأعدـ التدخؿ في الشؤكف الد

ت الراىف كقاعدة عرفية استجكبتو الدكلي المعاصر الذم جعؿ تجاكز ىػذاالمبدأ ممكنا في الكق

 (2)التغيرات المعاصرة لممجتمع الدكلي.

كمف خالؿ استعراض مفيكـ مبدأ عدـ التدخؿ يستخمص بأنو قد فرقت األمـ المتحدة بيف 

دكؿ، كبيف تدخؿ دكلة في شؤكف دكلة أخرل، كأكضحت بأنو يحؽ ليا التدخؿ تدخميا في شؤكف ال

 في حاؿ اإلخالؿ ببنكد الفصؿ السابع، كذلؾ بقصد تطبيؽ إجراءات القمع.

 نشأة وتطور مبدأ عدم التدخل: الفرع الثاني

، كقد بدأت ـ1789 كذلؾ عقب الثكرة الفرنسية ـ جكاز التدخؿ إلى فرنساتعكد نشأة فكرة عد

كانت ك قميمية، إلذه الفكرة بالركاج في ثالثينيات القرف العشريف، مف قبؿ التجمعات الدكلية اى

خرل مثؿ، أالكاليات المتحدة األمريكية أكؿ مف طبؽ ىذا المبدأ إلى أف قامت مجمكعات دكلية 

ا كحمؼ شماؿ األطمسي، كحمؼ كارسك كجامعة الدكؿ العربية، بتطبيؽ ىذ ،كيةمنظمة الدكؿ األمري

إلى حيف إصداره بشكؿ رسمي مف قبؿ  كليان أ ددىتماـ بيذا المبإلالمبدأ، إال أنو لـ يتـ إيالء ا

 (3)الجمعية العامة.

                                                           

لمدول في ظل القانون  مبدأ عدم التدخل والتدخل في الشؤون الداخمية ،(2010الركاندكزم، عثماف عمي.) ((1
 . 22ص: ،القاىرة ،دار الكتب القانكنية الدولي العام،

 مجمة المستقبؿ العربي، العدد ،النظرية لمفيوم التدخل اإلنساني بعض اإلشكاليات (،2013حساني، خالد. ) ((2
 . 42ص: ،(40)

، ي ضوء قواعد القانون الدوليالتدخل الدولي اإلنساني دراسة فقيية وتطبيقية ف ،(1969) حساـ.، ىنداكم ((3
 .70،80ص ص ،العربية النيضة القاىرة: دار، 1ط
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كقد تـ التأكيد عمى مبدأ عدـ التدخؿ مف قبؿ الحككمة الفرنسية عند استصدار دستكر عاـ 

كسعية، كال يستعمؿ الذم أكد عمى أف: "الشعب الفرنسي سيمتنع عف القياـ بالحركب الت 1791

 (1) الدكؿ.السالح ضد حرية أم مف 

يرل العديد مف الكتاب كالباحثيف في كقت عصبة األمـ بأف نشأة مبدأ عدـ جكاز التدخؿ في ك 

ـ في فرنسا التي اشترط دستكرىا عدـ التدخؿ في شؤكف الدكؿ 1789شؤكف الدكؿ تعكد إلى عاـ 

رل بأف مبدأ عدـ التدخؿ ترجع نشأتو مع نشأة القانكف األخرل، إال أنو ىنالؾ جانب مف الباحثيف ي

 (2)الدكلي.

ـ عمى أثر 1823أما بالنسبة لمكاليات المتحدة األمريكية فقد طبقت ىذا المبدأ في العاـ 

 فيياإلى الككنغرس كالتي جاء  ة الحككمة االمريكيةبي في شؤكنيا الداخمية، عبر رسالالتدخؿ األكرك 

متناع الكاليات المتحدة إستعمار الدكؿ األمريكية، كبالمقابؿ إركبية في عدـ السماح لمدكؿ األك 

 (3)األمريكية عف التدخؿ في شؤكف الدكؿ األكركبية.

نجد بأف أكؿ  بعد الحرب العالمية الثانية. إال أنو كبالرجكع إلى المشرع األصيؿ ليذا المبدأ

ستقالليا صدر في أكحماية سيادتيا ك إعالف لمبدأ عدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ 

ـ الذم ندد بكؿ أنكاع الدعاية التي تبث مف أم دكلة 1947عاـ ألمـ المتحدة ل العامةالجمعية  قرار

عالف الجمعية كتؤدم إلى حدكث عدكاف مف قبؿ دكلة كتخؿ بالسالـ ،كتخؿ بسالـ دكلة أخرل ، كا 

إعالف  A/RES(2131رقـ القرار ) 1965ديسمبر كانكف االكؿ /  21في  الخصكص بيذا العامة

                                                           

حماية حقوق اإلنسان عن طريق حق التدخل اإلنساني استرجاع لمقانون  ،(2015) عز الديف. ،الجكزم( (1
 .20ص ، تيزم كزك، الجزائر -جامعة مكلكد معمرم  ،، أطركحة دكتكراه منشكرةالدولي

 .43،44ص ص  ،د خضير، مرجع سابؽاألنبارم، محم ((2
الجزائر: المؤسسة الكطنية لمكتاب،   مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، ،(1990) إدريس.، بككرا ((3

 . 22،23ص ص 
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األكلى مف نصت الفقرة  ،اعدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كحماية استقالليا كسيادتي

 :ىذا القرار عمى ما يمي

كألم سبب كاف في الشؤكف مباشرة،  غير أك ألية دكلة حؽ التدخؿ بصكرة مباشرة، "ليس

 .الداخمية، أكالخارجية ألية دكلة"

 ، أكخصية الدكؿ، يستيدؼ شتيديد أك ،مسمح غير أك ،كما شجبت كؿ تدخؿ مسمح"

 :، كما أشارت الفقرة أيضان "االقتصادية، كالثقافية، ك عناصرىا السياسية

إلكراه دكلة أخرل عمى النزكؿ عف ممارسة حقكقيا  بيراإلى عدـ جكاز استخداـ أم تد"

 .(1)"السيادية

 -2-1ـ1970ادئ القانكف الدكلي في تشريف األكؿ مف العاـ كقد تبعو اإلعالف الثاني مف مب

، كالتعاكف بيف المتعمقة بالعالقات الكدية)إعالف مبادئ القانكف الدكلي  A/RES 24)2625القرار )

الحرص عمى ضماف تطبيؽ تمؾ المبادئ عمى  الدكؿ كفقان لميثاؽ األمـ المتحدة( كالذم يعتبر

نمائيا التدريجيكلي، كتأفضؿ كجو في المجتمع الد ، مف شأنو تعزيز تحقيؽ مقاصد األمـ دكينيا كا 

 .(2)المتحدة

 (3)ـ جاء إعالف عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ بجميع أنكاعو.1981كفي العاـ 

                                                           

منشكر عمى شبكة اإلنترنت  1965كانكف األكؿ  13بتاريخ  2131قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  (1)
 تالي:عمى المكقع ال

www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=24- 
نترنت منشكر عمى شبكة اإل 1970تشريف الثاني  24بتاريخ  2625قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  (2)

 عمى المكقع التالي:
www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=24- 

، اإلسكندرية : دار المكتب الدولة وسيادتيا وفق معايير القانون الدولي المعاصر ،(2014) يكسؼ. ،حسف ((3
 . 49ص  ،الجامعي

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=24(1)-
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=24(1)-
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كبالرغـ مف ىذا الحرص مف قبؿ الجمعية العامة لالمـ المتحدة عمى مبدأ عدـ التدخؿ إال 

ؤكف الداخمية لمدكؿ في الربع األخير مف القرف العشريف، تزامنان مع نو زاد ركاج التدخؿ في الشأ

نتقاؿ الصراعات الدكلية إلى ا  السكفيتي، كتزامنان مف تزايد التيديدات الدكلية، ك  نييار االتحادإ

المنظمات الدكلية، كؿ ليات جديدة لمتدخؿ مثؿ المحاكـ ك صراعات داخؿ الدكلة الكاحدة، كظيكر آ

جؿ حماية حقكؽ اإلنساف، مما أدل إلى ركاج أعتبارات التدخؿ مف إيضاؼ ليا  ىذه االعتبارات

 .(1)مبدأ التدخؿ

 

 المطمب الثاني

 رؤية الفقو الدولي حول مبدأ عدم التدخل

أف فقو القانكف الدكلي نظر إلى مبدأ عدـ التدخؿ عمى أنو األساس الذم يقكـ عميو بنياف 

 .لمعالقات الدكلية ان ىدم عتبرها  ك لشؤكف الداخمية لمدكؿ، المجتمع الدكلي، كقد حـر التدخؿ في ا

دكلة أخرل، كمف حيث شؤكف نو فرّؽ بيف مبدأ عدـ التدخؿ مف ناحية تدخؿ دكلة بأإال  

 ،تدخؿ األمـ المتحدة بشؤكف الدكؿ األعضاء، كقد اختمفت اآلراء في التفريؽ بيف معنى عدـ التدخؿ

 كالذم يشمؿ تدخؿ األمـ المتحدة في ،الكاسع معناه مف منظكر ل التدخؿفيناؾ كجية نظر تر 

 مف ل التدخؿكجية نظر أخرل تر ىناؾ ، ك الخرلالدكال شؤكف الدكؿ، كتدخؿ الدكؿ في شؤكف

( 2/7الضيؽ كىك التدخؿ المادم بالقكة المسمحة، إال أنو مف خالؿ استقراء المادة ) منظكر معناه

                                                           

القاىرة: دار النيضة ، 1ط، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق اإلنسان ،(2005) حسيف. ،حنفي ((1
 .28،29ص ص ، العربية
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مبدأ عدـ ل كال تعتبره تدخالن أك مخالفان كة المسمحة التدخؿ بالق تستثنينجد بأف األمـ المتحدة 

 .، كىك ما سنبحثو الحقا(1)،التدخؿ

تجاه الضيؽ كالتفريؽ بيف كجيات النظر تجاه الكاسع كاإلكعميو ال بد مف التفريؽ بيف اإل

 كذلؾ مف خالؿ الفرعيف التالييف: ،المختمفة

 تجاه الضيقاإل : الفرع األول

الحركب كالسمككيات  مشركعية التدخؿ الذم يرتكز عمى أساسبؽ تجاه الضياإل يتعمؽ ىذا

كحتى تككف ىذه السمككيات مشركعة، يتكجب بأف تتسـ بالعدالة، كبمعنىن آخر  ،المتعمقة بالعنؼ

، كمعيار العدالة في الحرب يتكقؼ عمى اليدؼ منيا، فإذا أك مشركعة يجب أف تككف الحرب عادلة

كأساس  (2)ع الشعكب، فإف الحرب تككف قد حققت أساس العدالة.كاف اليدؼ ىك الحيمكلة دكف قم

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة السابؽ الذكر.2/7ىذا المبدأ في نص المادة )

عتبرت المجكء إلى الحرب كتدخؿ إنساني مشركعان في ظؿ الحؽ إكنظرية الحرب العادلة 

ف األفكار المقبكلة دكليان، كتعكد فكرة المطمؽ لمدكؿ، كىذا ما يدؿ عمى أف فكرة الحرب العادلة ىي م

ـ الذم تـ عقده إليجاد إجماع 1815تفاؽ عميو في مؤتمر فينا عاـ إلالحرب العادلة إلى ما تـ ا

 (3)دكلي لتبرير التدخؿ ضد أم ثكرة شعبية تيدد كجكد الممكيات األكركبية.

                                                           

مجمة جامعة دمشق لمعموم ، السيادة في ظؿ الحماية الدكلية لحقكؽ اإلنساف ،(2011) ماجد. ،عمراف ((1
 .467ص ،(1( العدد )27) المجمد ،ادية والقانونيةالقتص

 .46، 45ص ص ، سابؽ مرجع ،خضير محمد ، األنبارم ((2
، بيركت: منشكرات 1ط التدخل اإلنساني في ضوء القانون الدولي العام، (،2010) محمد غازم. ،الجنابي ((3

 .24 ،23ص ص ،الحمبي الحقكقية
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تجاه ف قامكا بتأييد ىذا اإلكتجدر اإلشارة إلى أف ىنالؾ العديد مف عمماء القانكف الدكلي الذي

كالذيف اعتبركه التزامان قانكنيان يفرض حظر جميع األفعاؿ كالسمككيات كالتصريحات التي تقكـ بيا 

 (1)دكلة أك منظمة أجنبية ضد دكلة أخرل قد ينتج عنيا تدخؿ عسكرم.

( ينطبؽ عمى أجيزة األمـ المتحدة كأنشطتيا مع مراعاة 2/7حيث أف نص المادة )

مجمس األمف الدكلي كفقان لنص العبارة الكاردة فيو "ذكر تدابير  لمصمحةتثناءات المقررة سإلا

إال أف تطبيؽ نص المادة يثير الجدؿ الكاسع خصكصان عند العمؿ بمقتضى الفصؿ  (2)،القمع"

 ليفلممنظمة في التدخؿ في المجا كاسعة ( التي تمنح صالحية62ك 55التاسع كالعاشر كالمكاد )

ة لمدكؿ الداخمي في الشؤكفالتدخؿ  لىإالمجكء  دكف يمكف القياـ بيا ال جتماعيإلادم كاقتصإلا

 .(3)عضاءألا

أف مبدأ عدـ القكلب( مف ميثاؽ األمـ المتحدة فإنو يمكف 2/7لذلؾ فإنو باستقراء نص المادة )

اء، أما فيما التدخؿ ال يصمح إال لتبرير منع تدخؿ األمـ المتحدة بالشؤكف الداخمية لمدكؿ األعض

يخص حظر تدخؿ الدكؿ ذاتيا في الشؤكف الداخمية لمدكؿ األخرل فإنو يستند إلى أسس قانكنية 

خارج نص المادة، كما أف نص المادة يقرر أف كاجب الدكؿ بعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية 

ـ الذم تنص لتزالمدكؿ األخرل لـ تنص عميو صراحةن، إال أف ىذا المبدأ يمكف فيمو مف خالؿ األ

 (4)ستخداـ القكة في العالقات الدكلية.أ( مف الميثاؽ كالذم يقضي بعدـ 2/4عميو المادة )

                                                           

 .311, الدار الجامعية، بيركت، ص4، طلي العامالقانون الدو ، (2004) مجذكب، محمد. ((1
-322 :ص ،1982لنشر، القاىرة، طبعة سنة ، الدار الجامعية لمطباعة كاالدكلي، التنظيـ محمد سعيد الدقاؽ ((2

333. 
 77، 76، مرجع سابؽ ، ص ( بكراس عبد القادر3)

 . 68،69ص ص، 3ط ،1ج ،لمعارؼالقاىرة: منشأة االتنظيم الدولي, ،(2000) محمد سامي. ،عبدالحميد ((4
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إذ يركف بأف حتى  (،شيفر كبراكنمي)أيد ىذا الرأم العديد مف القانكنييف الدكلييف مثؿ  كقد

ية تككف ىنالؾ مشركعية لمتدخؿ اإلنساني فال بد مف أف يككف اليدؼ مف التدخؿ ىك الحما

متى كانت الدكلة التي يتبعكنيا عاجزةن عف حمايتيـ، أك ليس  ،اإلنسانية لحؽ الشعكب كحرياتيـ

 (1)لدييا رغبة في حمايتيـ مف الخطر.

إال أف ىذا النكع مف التدخؿ القى الرفض المتكرر مف قبؿ محكمة العدؿ الدكلية في قضية 

"Penevezys Saldustiskis ف الدكلي تمنح حؽ الحماية " عندما أكدت أف قكاعد القانك

نو ال يحؽ ليا إعماؿ ىذا الحؽ لرفع الضرر عف الدكؿ أالدبمكماسية لمكاطنييا في الدكؿ األخرل، ك 

" ضركرة احتراـ "Barcelona Tractionفي قضية " الدكليةاألخرل، ككذلؾ أكدت محكمة العدؿ 

 (2)الحماية الدبمكماسية لمرعايا عمى المستكل العالمي.

 التجاه الواسع: لثانيالفرع ا

ف إستخداـ القكة أك التيديد بياكيقصد بالمفيكـ الكاسع لمتدخؿ اإلنساني الذم يتـ دكف  ، كا 

( Olivier Certen)  ،Pierr Kleinالفقياء المدافعيف عف ىذا النكع مف التدخؿ كمنيـ االستاذاف

مسمحة كذلؾ بأستخداـ كسائؿ يؤكداف أف التدخؿ اإلنساني يمكف أف يتـ بكسائؿ أخرل غير القكة ال

 .(3)الضغط السياسية أك االقتصادية أك الدبمكماسية

  

                                                           

المجمة الجزائرية لمعموم القانونية والقتصادية  ،التدخؿ اإلنساني ،(2011) بك غزالة، محمد ناصر. ((1
 . 213ص ،(3العدد ) ،والسياسية

 .44ص  ،مرجع سابؽ ،خالد ،حساني ((2
 .140بكراس عبد القادر، مرجع سابؽ، ص  ((3
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ستعماؿ أكيرل أصحاب ىذا االتجاه بأف األساس القانكني في مبدأ عدـ التدخؿ ىك عدـ 

 (1)اإلكراه أك المساس باألمف السياسي أك االقتصادم أك المالي لدكلة مستقمة.

ييـ في األساس القانكني إلى إعالنات كمكاثيؽ الجمعية كيستند أصحاب ىذا االتجاه في رأ

 (2)العامة لمنظمة األمـ المتحدة التالية:

الصادر  ،كحماية استقالليا كسيادتيا إعالف عدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ .1

 ـ. 1965لسنة  20الدكرة  (2131) بالقرار رقـ

 كفقان لميثاؽ األمـ المتحدة قات الكدية بيف الدكؿبالعال المتعمقةإعالف مبادئ القانكف الدكلي  .2

 ـ. 1970لسنة  25الدكرة  (2652الصادر بالقرار رقـ )

 ـ. 1974( لسنة 3281ميثاؽ حقكؽ الدكؿ ككاجباتيا االقتصادية الصادر بالقرار رقـ ) .3

الشؤكف الداخمية لمدكؿ الصادر بالقرار رقـ  بجميع أنكاعو في إعالف عدـ جكاز التدخؿ .4

 ـ.1981( لسنة 103/36)

( مف 2/4إضافة إلى اإلعالنات كاالتفاقيات فإف أساس ىذا االتجاه أستنبط أيضان مف المادة )

ميثاؽ األمـ المتحدة التي نصت عمى أف: "يمتنع أعضاء المنظمة جميعان في عالقاتيـ الدكلية عف 

لسياسي ألم دكلة أك عمى ستقالؿ اإلستخداميا ضد سالمة األراضي كاإستعماؿ القكة أك أالتيديد ب

 (3)م كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ المتحدة".أ

بأف التدخؿ اإلنساني المشركع ىك الذم يتحقؽ بكاسطة منظمة دكلية  (ماريك بتّاتي)كيرل 

حككمية أك دكلة مستقمة في شؤكف تتعمؽ بالسمطاف الداخمي لدكلة أخرل بيدؼ حماية رعاياىا أك 

                                                           

 .467ص  ،مرجع سابؽ ،ماجد ،عمراف ((1
 .468ص ،ماجد، عمراف ((2
 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.2/4المادة ) ((3
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ال يرقى  تدخؿ تقكـ بو مؤسسات أك منظمات خاصة غير حككمية ىك تدخالن  كأف أم ،األقميات فييا

 (1).أف يعتبر تدخالن دكليان 

نساني بمفيكمو الكاسع ( أف التدخؿ اإلBernard – Kouchnerتجاه أكد الفقيو )كفي ىذا اإل

القكة غير ممكف أف يككف بأسـ دكلة كلكف يفترض أف يككف جماعيان، مع التأكيد عمى عدـ أستخداـ 

ات غير مف ىي عمميألال عند الضركرة. كأف العمميات القائمة بصفة منفردة كبدكف مكافقة مجمس اإ

 .(2)1991المقامة في كردستاف العراؽ Provide- Confort ، كمثاؿ عمى ذلؾ مشركعة

 تجاه التوفيقياإل  :الفرع الثالث

تجاه أغمب فقياء إلى ىذا اإل تجاه الضيؽ كيميؿتجاه الكاسع كاإلتجاه يكفؽ بيف اإلكىذا اإل

تجاه التكفيقي يمكف أف يككف بأم كسيمة، كىذا يعني أنو غير كالتدخؿ بحسب اإل ،القانكف الدكلي

 (3)ستخداـ القكة أك التدخؿ باإلكراه.إمقصكر عمى التدخؿ ب

 .ستعماؿ العنؼإكسيمة كال يقتصر عمى  أية ستعماؿأأم أف التدخؿ يمكف أف يككف ب

فإف األساس القانكني لمبدأ عدـ التدخؿ اإلنساني ىك نفس األساس القانكني  القكؿ يمكفك 

الصادرة عف الجمعية  القراراتلمبدأ التدخؿ اإلنساني، إذ يستند األساس القانكني لعدـ التدخؿ عمى 

 ستقرائيماإإذ أنو ب ،(2/4)( ك2/7المادتيف ) كعمى ميثاؽ األمـ المتحدة كما جاء في العامة،

عمى نفسيا كعمى الدكؿ  فرضتقد  األمـ المتحدةض اآلراء الفقيية حكليما نجد بأف ستعراأكب

سكاء بالتدخؿ العسكرم أك االقتصادم أك  عضكاألعضاء عدـ التدخؿ بالشؤكف الداخمية ألية دكلة 
                                                           

شكاالتو ،(2004) عمي. ،شاىيف ((1  ،جامعة الكويت ،مجمة الحقوق ،التدخؿ الدكلي مف أجؿ اإلنسانية كا 
 . 262ص ،(4العدد)

(2) Paris; Editions Odile Jacobe; 1991; Page 219. le malheurn des autres;:  Bernard 
Kouchner 

 .46ص ،مرجع سابؽ ،محمد خضير ،األنبارم ((3
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إال أف ىيئة األمـ المتحدة أجازت لنفسيا التدخؿ  فييا، أك ما مف شأنو إحداث الفكضى ،السياسي

كعميو فإنو ال يحؽ ألم  ،أك مشتركة مع الدكؿ األعضاء في حاؿ تطبيؽ اجراءات القمع منفردة

كأف يككف الدافع كراء التدخؿ  ،دكلة أخرل إال بعد مكافقة ىيئة األمـ المتحدةشؤكف دكلة أف تتدخؿ ب

 ىك دافع إنساني.
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 المبحث الثاني

 القيمة القانونية لمبدأ عدم التدخل

لمتضمف ، اة التي قامت عمييا األمـ المتحدة، مف المبادئ األساسيخؿالتدُيعَد مبدأ عدـ 

، كفؽ ما جاء في نص دخؿ في شؤكنيا كمكاردىا الطبيعية، كعدـ التضركرة احتراـ سيادة الدكؿ

لألمـ ”ىذا الميثاؽ ما يسكغ ليس في الفقرة السابعة مف المادة الثانية مف ميثاؽ االمـ المتحدة "

لدكلة ما، كليس فيو ما  في الشؤكف التي تككف مف صميـ السمطاف الداخمي أف تتدخؿ “ المتحدة

ىذا المبدأ ال  يقتضي األعضاء أف يعرضكا مثؿ ىذه المسائؿ ألف تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ، عمى أف 

 ".يخّؿ بتطبيؽ تدابير القمع الكاردة في الفصؿ السابع

فػي عالقػاتيـ  يمتنػع أعضػاء الييئػة جميعػان "ة الرابعة مػف المػادة الثانيػة ككذلؾ ما كرد في الفقر  

 أك االسػػػػػػػتقالؿ  ،دكليػػػػػػػة عػػػػػػػف التيديػػػػػػػد بأسػػػػػػػتعماؿ القػػػػػػػكة، أك اسػػػػػػػتخداميا ضػػػػػػػد سػػػػػػػالمة األراضػػػػػػػيال

سػتخداـ أ"، كخاصػة عػدـ خر ال يتفػؽ كمقاصػد األمػـ المتحػدة، أك عمى أم كجو آالسياسي ألية دكلة

سػػتقالليا، أك تيدالقػكة ، كيحضػػر تعػػارض كأسػػس الشػػرعية الدكليػػةحيػػث ي، يػػد سػػالمة أراضػػي الػػدكؿ كا 

، كضػمف شػركط فس، أك تفػكيض مسػبؽ مػف مجمػس االمػففي حالة الدفاع عف الػن ستخداـ القكة إالأ

محػػػددة، لكػػػكف الشػػػأف الػػػداخمي ىػػػك مػػػف المسػػػائؿ الميمػػػة التػػػي تػػػدخؿ ضػػػمف اإلختصػػػاص الػػػداخمي 

 (1)لمدكلة.

  

                                                           

، مبدأ عدـ التدخؿ كاستثناءاتو في القانكف الدكلي المعاصر، منشكرات 2016 ،االنبارم، محمد خضير عمي (1)
 8-7الحمبي الحقكقية، بيركت، ص
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 المطمب األول

 موقف الفقو من مبدأ عدم التدخل

في ميثاؽ  ة مف خالؿ النص عميورسمي صكرةكب ةىام ةقانكني قاعدةدـ التدخؿ أصبح مبدأ ع

في ىذا الشأف، فقد أقرت  الجمعية العامةقرارات نـ كبعد صدكر عدد م1945األمـ المتحدة عاـ 

( بمبدأ المساكاة القانكنية بيف الدكؿ األعضاء التي نصت عمى أف"تقـك الييئة عمى مبدأ 2/1) المادة

كقد أقر مؤتمر ساف فرانسيسكك تفسير عبارة المساكاة في  ،اكاة في السيادة بيف جميع أعضائيا"المس

السيادة بأنيا تشمؿ الدكؿ متساكية قانكنيان حتى تتمكف كؿ دكلة بالتمتع بالحقكؽ التي تضمف لو 

سياسي، السيادة الكاممة، كما أف شخصية الدكلة مصكنة ككذلؾ سالمتيا اإلقميمية كاستقالليا ال

أماـ القانكف الدكلي كتطبؽ عمييا قاعدة  متساكيةكيالحظ عمى أف ىذه المساكاة تعني أف الدكؿ 

قانكنية كاحدة، كالتعني أنيا متساكية في مركزىا الداخمي في الييئة الدكلية، ألف الميثاؽ منح بعض 

 (1)الدكؿ العضكية الدائمة في مجمس األمف كحؽ النقض.

ـ  مف 1954ـ جكاز التدخؿ مف قبؿ معيد القانكف الدكلي في فرنسا عاـ تـ تبني مبدأ عد كقد

خالؿ تضمينو في الئحة تتعمؽ بالمجاؿ المحجكز لمدكلة، حيث جاء فييا: "المجاؿ المحفكظ لمدكلة 

ىك مجمكعة مف األنشطة الكطنية أك االختصاص الكطني الخاص بالدكلة الذم تمارسو دكف أيقيد 

ميو فإف االختصاص الكطني ىك المجاؿ المحفكظ لمدكلة الذم ال يمكف ألم بالقانكف الدكلي"، كع

 (2)دكلة التدخؿ بو.

                                                           

شكالية السيادة( (1  متاح عمى الرابط:  ،التدخؿ اإلنساني كا 
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250 

دكتكاره منشكرة،  اطركحة ،حماية حقوق اإلنسان عن طريق التدخل اإلنساني (،2015) عز الديف. ،الجكزم( (2
 .26ص  ،تيزم كزك، الجزائر -جامعة مكلكد معمرم

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250
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كقد تبنى الفقو الدكلي مبدأ عدـ التدخؿ كأساس لتقييد سمككيات الدكؿ، ككأساس لمنع الدكؿ 

رة عف حالة تعبر عف عدـ األعضاء مف التعدم عمى سيادة الغير، إذ أف عدـ التدخؿ ىك عبا

 ،ستقرار كاألمف الدكلي كالمصالح المشتركة فيما بيف الدكؿستقالؿ الدكؿ، بما يؤمف األأب المساس

كما أنو قاعدة قانكنية ممزمة دكليان بعدـ التعدم عمى الغير، حيث تكصمت دكؿ أمريكا الالتينية في 

ـ إلى تبني اتفاقية خاصة بحقكؽ ككاجبات الدكؿ حيث نصت 1973(عاـ Montevideoمؤتمر )

( منيا عمى أنو "اليحؽ ألية دكلة التدخؿ في الشؤكف الداخمية أكالخارجية لمدكؿ األخرل"،  8مادة )ال

كما شكؿ مبدأ عدـ التدخؿ األساس الذم ترتكز عميو منظمة الدكؿ األمريكية حيث تضمنت المادة 

اخضاع أية ( مف ميثاقيا أنو "الينبغي التعدم عمى حرمة الكحدة الترابية لدكلة عضك، كاليمكن7)

الحتالؿ عسكريأ كالشكؿ مف أشكاؿ األعماؿ القمعية مف طرؼ دكلة أخرل، ميما لدكلة كلك مؤقتان 

ستثناء التدخؿ الجماعي لدكؿ المنظمة في أزمة داخمية أكحرب أىمية إكانت األسباب كالظركؼ، ب

 (1)ي".عندما تؤثر حالة الفكضى ىذه في السمـ كاألمف عمى المستكييف اإلقميمي كالعالم

كما أصدرت الجمعية العامة إعالف مبادئ القانكف الدكلي المتعمقة بالعالقات الكدية كالتعاكف 

ـ الذم تضمف مبدأ خاص بعدـ 1970( لعاـ 2625بيف الدكؿ كفقان لميثاؽ األمـ المتحدة رقـ )

ليس ألية نص عمى أف )ال مف خالؿالتدخؿ في الشؤكف التي تككف مف صميـ الكالية القكمية لمدكلة 

غير مباشرة كألم سبب كاف في الشؤكف  دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ أف تتدخؿ بصكرة مباشرة أك

الداخمية أك الخارجية ألية دكلة أخرل، كلذلؾ فالتدخؿ بكافة أشكالو كالذم يستيدؼ شخصية دكلة 

لسياسية أك يجكز ألية دكلة استخداـ التدابير ا كعناصرىا يمثؿ انتياكان لمقانكف الدكلي، كال

قتصادية أك أم نكع آخر مف التدابير إلكراه دكلة أخرل عمى النزكؿ عف ممارسة حقكقيا إلا

                                                           

، (36) دمشؽ، المجمد ،المعرفة، وزارة الثقافة السورية مجمةالدكلة،  سيادة ،(1997) يادم.عبد ال ،( عباس(1
 .58، 57ص ص ، (402العدد)



27 
 

السيادية أك لمحصكؿ منيا عمى أية مزايا...كلكؿ دكلة حؽ غير قابؿ لمتصرؼ في اختيار نظميا 

 (1)السياسية كاالقتصادية كالثقافية دكف أم تدخؿ مف جانب دكلة أخرل.

أصدرت الجمعية العامة إعالف عدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الداخمية  1981كفي العاـ 

، فحدد حقكؽ لذم تضمف تفاصيؿ مبدأ عدـ التدخؿـ، ا1981( لعاـ 103/36بجميع أنكاعو رقـ )

جتماعي، إضافةن إلى حقيا في إلختيار نظاميا السياسي كاإستقالؿ كحرية إلالدكؿ في السيادة كا

متناع عف جميع إلاإلعالف كاجبات الدكؿ في ا ـ في القسـ الثاني حددتممؾ المعمكمات بحرية، ث

/ؿ( أف عمى الدكؿ 2أشكاؿ التدخؿ التي تيدد حقكقيا السابقة. كقد اعتبر اإلعالف في المادة )

ستغالؿ كتشكيو قضايا حقكؽ اإلنساف ككسيمة لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية إمتناع عف إلفي ا كاجبان 

لضغط عمييا أك لخمؽ الفكضى، كعدـ الثقة داخؿ الدكلة أك فيما بيف مجمكعات لمدكؿ أك لممارسة ا

/ب( أف مف حؽ الدكؿ ككاجبيا أف تدعـ حؽ تقرير 3الدكؿ، كفي نفس الكقت اعتبرت المادة )

حتالؿ األجنبي أك النظـ إلستعمارية أك اإلالمصير كاالستقالؿ لمشعكب الكاقعة تحت السيطرة ا

اية كفقان ؽ ىذه الشعكب في خكض كفاح مسمح كسياسي لتحقيؽ ىذه الغالعنصرية فضالن عف ح

/ج( أف مف حؽ الدكؿ ككاجبيا مراعاة جميع حقكؽ 3عتبرت المادة )إكما  ،لمقاصد كمبادئ الميثاؽ

نتياكات الجسيمة إلك العمؿ لمقضاء عمى اأ ااإلنساف كالحريات األساسية كتعزيرىا كالدفاع عني

كالشعكب كبكجو خاص العمؿ عمى الفصؿ العنصرم كجميع أشكاؿ كالصارخة لحقكؽ الدكؿ 

 (2)ز العنصرم.يالتّمي

                                                           

 1970كانكف األكؿ  7–أيمكؿ  15الجمعية العامة لألمـ المتحدة، الكثائؽ الرسمية لمدكرة الخامسة كالعشريف  ((1
 .318، 317ص ،1972نيكيكرؾ، األمـ المتحدة، 

األكؿ  كانكف 18 –أيمكؿ  15العامة لألمـ المتحدة، الكثائؽ الرسمية لمدكرة السادسة كالثالثكف  الجمعية ((2
 .105، 103ص ،1983ـ  نيكيكرؾ،  المتحدة، 1970
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عتبار مف قبؿ القضاء الدكلي في قضية ككرفك بيف إلكما أخذ مبدأ عدـ التدخؿ في عيف ا

عتبار حؽ التدخؿ إيمكف  أنو ال 1949بريطانيا كألبانيا، كقد قررت محكمة العدؿ الدكلية عاـ 

مف مظاىر سياسة القكة التي أسيء استعماليا في الماضي بشكؿ خطير،  المزعكـ سكل مظير

يمكف أف تحتؿ أم مكانة في القانكف الدكلي ميما كانت نكاقص القانكف الدكلي، كلذلؾ  كعميو ال

اعتبرت المحكمة الدكلية حؽ التدخؿ الفردم الذم يتـ دكف مكافقة  المنظمة الدكلية كسيمة سياسية 

 (1)عة.محظكرة كغير مشرك 

عتبرت محكمة العدؿ الدكلية في قضية األنشطة العسكرية كشبو العسكرية في نيكاراغكا إكما 

ؿ التي يسمح مبدأ سيادة الدكلة عندما يصعب عمى المسائ ، التدخؿ محظكران 1986كضدىا عاـ 

ة حيث قتصادم كتقرير سياستيا الخارجيإلتخاذ قرار فييا بحرية كمنيا اختيار نظاميا السياسي كاإب

تنفيذ كاف مف أجؿ إلزاـ نيكاراغكا عمى دعاءات الكاليات المتحدة بأف تدخميا إرفضت المحكمة 

حتراـ حقكؽ إالتزاماتو االداخمية التي تعيدت بيا أماـ منظمة الدكؿ األمريكية كلـ تنفذىا في مجاؿ 

قامة نظاـ ديمقراطي باعتبار أف المسألة داخمية بحتة تخص نيكاراغ كا، كليس لمكاليات اإلنساف كا 

المتحدة أم حؽ في التدخؿ ألف ذلؾ يخرؽ قاعدة حظر القكة في العالقات الدكلية كيناقض مبدأ 

 (2)حتراـ سيادة الدكؿ األخرل كيشكؿ خرقان لمبدأ عدـ التدخؿ.إ

كرغـ أف مبدأ عدـ التدخؿ يشكؿ حجر الزاكية في العالقات الدكلية، فإف الممارسات الدكلية 

دخؿ إذا اتفؽ مع في سياستيا الخارجية، فيي تبرر الت بو تقيد الدكلة أك ضعؼ ـتكشؼ عف عد

ذا مصمحة، كبذلؾ تعرض ىذا المبدأ لأل، كتستنكره إذا لـ يكف ليا فيو مصالحيا الدكلية ىتزاز، كا 

                                                           

القاىرة،  ،حقكؽ اإلنساف: قيمتيا القانكنية كأثرىا في بعض فركع القانكف الكضعي، (1984) ماىر. ،عبداليادم ((1
 .116، 112ص لعربية،دار النيضة ا

  ،القػػػػػػاىرة ،دار النيضػػػػػػة العربيػػػػػػة ،الحقػػػػػػكؽ كالكاجبػػػػػػات الدكليػػػػػػة فػػػػػػي عػػػػػػالـ متغيػػػػػػر ،(1997) عمػػػػػػي.، إبػػػػػػراىيـ ((2
 .417، 416ص ص 
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عتباره مبدأ عامان كجامدان يشمؿ إمية قد تمسكت بمبدأ عدـ التدخؿ بشتراكية كالناإلكانت الدكؿ ا

الدكؿ بغض النظر عف طبيعة النظاـ السياسي كاالقتصادم القائـ فييا، كأنو اليقبؿ أية  جميع

عتبار أم سمكؾ دكلي اليمتـز بيذا إبحماية حقكؽ اإلنساف، ب استثناء حتى لك كاف األمر متعمقان 

المبدأ يعني تكجيو مسار معيف لمدكلة المعنية كفرض أسمكب محدد عمييا، ىك مايعد انتياكان 

لمبدأ عدـ التدخؿ، باعتبار أف لمدكؿ ؿ الغربية تمسكت بالتفسير المرف ادتيا. فإف الدك لسي

ألنيا تيـ اإلنسانية جمعاء  الحؽ في حماية حقكؽ اإلنساف في أية دكلة أخرل،، كالمنظمات الدكلية

عمى الدكؿ بحمايتيا بغض النظر عف النظاـ القانكني الذم ينتمي إليو اإلنساف  كتفرض كاجبان 

إعماؿ لمبدأ  يمكف نساف بمبدأ السيادة، ألنو اليجكز أف تصطدـ حقكؽ اإل بجنسيتو. عميو ال

ىتماـ أم فرد مف أم دكلة بانتياؾ حقكؽ اإلنساف إيعد  السيادة إال إذا كاف المتدخؿ أجنبيان، ألنو ال

النظر عف عتبار أف فكرة حقكؽ نفسيا تنادم بكحدة اإلنسانية بصرؼ إفي أم دكلة أخرل أجنبية ب

فاإلنسانية كحدة تشمؿ أفرادان ليـ نفس الحقكؽ، كبالتالي عمى كؿ  ،ختالفات الدينية أك العنصريةاال

 (1)حتراميا كحمايتيا.إحتراـ ىذه الحقكؽ كالعمؿ عمى فرض إعضك فييا كاجب 

إذ تـ  ،لدكلياكخالصة القكؿ نجد بأف مبدأ عدـ التدخؿ قد القى اىتمامان عمى مستكل الفقو 

عتبار القضاء الدكلي مبدأ عدـ التدخؿ بمثابة قانكف لفض العديد مف النزاعات الدكلية، إخذه بعيف أ

 .ستقالؿ كسيادة الدكؿ األخرلإككأساس لمنع الدكؿ بالمساس ب

  

                                                           

 .120ص ،مرجع سابؽ ،ماىر ،اليادم عبد ((1
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 المطمب الثاني

 تطبيقات مبدأ عدم التدخل في ضوء أحكام القانون الدولي

كما جاء في  اضي باألخذ بمبدأ عدـ التدخؿبدأت الحياة السياسية الدكلية في العقد الم

مف خالؿ المنظمات الدكلية اإلقميمية التي أبدت اىتمامان كبيران بيذا المبدأ  ميثاؽ األمـ المتحدة

ىتماـ المتزايد الذم تحكمو إلكنتيجة ىذا ا ،لمتخمص مف تدخؿ الغير في الشؤكف الداخمية لمدكؿ

ظمات تطبيؽ مبدأ عدـ التدخؿ، كمف أىـ المنظمات الدكلية ستراتيجية تبنت المنا  عتبارات سياسية ك إ

 التي تبنت ىذا المبدأ ما سنتحدث عنو في الفركع التالية.

 األمم المتحدة: الفرع األول

عتبر ميثاؽ األمـ المتحدة مبدأ عدـ التدخؿ عنصران قانكنيان ىامان، إذ تـ تضمينو في ميثاؽ أ

( التي أقرت بمبدأ المساكاة القانكنية بيف الدكؿ 2/1دة )ـ, في الما1945األمـ المتحدة في عاـ 

األعضاء كالتي جاء فييا: "تقكـ الييئة عمى مبدأ المساكاة في السيادة بيف جميع أعضائيا"، أم أف 

( في نصيا عمى أف 2/4، ككما اشترطت المادة )(1)تتمتع جميع الدكؿ األعضاء بالسيادة الكاممة

ستخداميا ضد إك أستعماؿ القكة إفي عالقاتيـ الدكلية عف التيديد ب "يمتنع أعضاء الييئة جميعان 

ستقالؿ السياسي ألم دكلة، أك عمى كجو آخر ال يتفؽ كمقاصد األمـ إلك اأسالمة األراضي 

 (2)المتحدة".

( مف الميثاؽ كأساس قانكني ليا يحـر 2/7ستندت األمـ المتحدة إلى نص المادة )إكما 

كلية، كما أنيا أكلت اإلىتماـ بمبدأ عدـ التدخؿ في العديد مف القرارات التدخؿ في الشؤكف الد

( كالخاص بإعالف مبادئ القانكف الدكلي المتعمؽ 25/26الصادرة عنيا، حيث أعمنت في القرار )

                                                           

 .327، ص1959 ، د. بطرس غالي، التنظيـ الدكلي، المدخؿ لدراسة التنظيـ الدكلي. المطبعة العربية، القاىرة ((1
 .69ص ،مرجع سابؽ ،محمد خضير ،األنبارم ((2
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بالعالقات الكدية بيف الدكؿ "عدـ جكاز التدخؿ في دكلة مف الدكؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة 

ك عسكرية مف أجؿ إكراه الدكؿ أقتصادية إستخداـ تدابير إما ال يجكز ليا كألم سبب كاف، ك

لمنزكؿ عف ممارسة حقكقيا السيادية كلمحصكؿ منيا عمى أم مزايا"، مما جعؿ أشخاص القانكف 

 (1)الدكلي يكسبكف ىذا المبدأ الصفة الممزمة.

ؿ مف خالؿ القرار كما عالج قرار الجمعية العامة لألمـ المتحدة مبدأ عدـ جكاز التدخ

: "ليس ألم دكلة أك الذم جاء فيو ،ـ1970( لسنة 2625ـ كالقرار رقـ )1981( لسنة 103/36)

مجمكعة مف الدكؿ أف تتدخؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة كألم سبب كاف في الشؤكف الداخمية 

 (2)ألم دكلة أخرل".

تي أخذت بالتطبيؽ في أحكاـ كعميو فإف مبدأ عدـ التدخؿ أصبح مف المبادئ القانكنية ال

القانكف الدكلي، كأف الجمعية العامة لألمـ المتحدة أكدت ىذا المبدأ في العديد مف قرارتيا، إذ 

رسخت مفيكمو، حيث أدانت أم تدخؿ ألم دكلة بغرض تحقيؽ أىداؼ غير إنسانية، كحمت بذلؾ 

 تقرارىا الداخمي. استقاللية كسيادة الدكؿ مف أم تيديدات كسمككيات تخؿ بأمنيا كاس

 جامعة الدول العربية: الفرع الثاني

مبدأ عدـ  1950تبنت جامعة الدكؿ العربية في معاىدة الدفاع العربي المشترؾ المنعقد عاـ 

( مف المعاىدة التي جاء فييا: "ليس في أحكاـ ىذه 11التدخؿ مف خالؿ تضمينو في المادة )

حاؿ مف األحكاؿ، الحقكؽ كااللتزامات المترتبة أك  المعاىدة ما يمس، أك يقصد بو أف يمس بأية

التي تترتب لمدكؿ األطراؼ فييا بمقتضى ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة أك المسؤكليات التي يضطمع 

                                                           

، القاىرة: ديكاف المطبكعات الجامعية، التنظيم الدولي والمنظمات الدولية (،1994) غضباف. ،مبركؾ ((1
 . 179-174ص

 . 285مرجع سابؽ، ص ،بككرا، إدريس ((2
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بيا مجمس األمف في المحافظة عمى السالـ كاألمف الدكلييف"، كتفيد ىذه المادة بعدـ جكاز تدخؿ 

 (1)أم دكلة مف الدكؿ األعضاء بأخرل.

( مف ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية كالتي 8( تأكيدان لنص المادة )11حيث جاءت المادة )

نصت عمى أنو: "تحتـر كؿ دكلة مف الدكؿ المشتركة فى الجامعة نظاـ الحكـ القائـ فى دكؿ 

الجامعة األخرل، كتعتبره حقان مف حقكؽ تمؾ الدكؿ، كتتعيد بأف التقكـ بعمؿ يرمى الى تغيير ذلؾ 

 (2)ظاـ فييا".الن

عتباره شرطان إكقد ظير اىتماـ جامعة الدكؿ العربية جميان بمبدأ عدـ التدخؿ، مف خالؿ 

 (3)أساسيان في تسكية المنازعات في الدكؿ العربية كتحقيقا لمتضامف كالتعاكف بيف الدكؿ العربية.

دد بعدـ التدخؿ كطبقان لميثاؽ الدكؿ العربية فإف مبدأ عدـ جكاز التدخؿ بشؤكف الغير قد تح

حتراـ ىذا المبدأ ىك الركيزة األساسية في إبالشؤكف الداخمية الخاصة بأنظمة الحكـ في الدكؿ، كأف 

قتصادم أك المسمح التي تستيدؼ زعزعة شخصية إلتعزيز مبدأ السيادة كعدـ التدخؿ السياسي أك ا

 (4)الدكلة كسيادتيا.

تبار مف قبؿ ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية التي كعميو فإف مبدأ عدـ التدخؿ تـ أخذه بعيف االع

سعى إلى تحقيؽ السمـ كاالستقرار العربي بما يخدـ المصالح المشتركة فيما بيف الدكؿ، كلكبح 

 النشاطات اإلرىابية أك التي تسعى إلى ىدـ الكحدة العربية. 

 

                                                           

 .91،92ص:  ،مرجع سابؽ ،محمد خضير، األنبارم ((1
 سنة مارس 22) ىػ1364سنة ي الثان ربيع 8( مف ميثاؽ جامعة الدكؿ العربية الصادر بتاريخ 8المادة )( (2

1945) 
 . 98ص ، مرجع سابؽ ،عبدالقادر، بكراس ((3
 .280-279مرجع سابؽ، ص ص  ،الفتالكم، سييؿ ((4
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 فريقيإلتحاد اإل دول ا: الفرع الثالث

عمى كاجب " :ريقي في نص المادة الثانية منوتحاد األفجاء في ديباجة القانكف التأسيسي لال

الدفاع عف سيادة الدكؿ الداخمية لمدكؿ"، الثالثة منو: "متناع عف التدخؿ في الشؤكف إلالدكؿ ا

األعضاء ككحدة أراضييا كاستقالليا"، كما جاء في المادة الرابعة منو: "ضركرة احتراـ المبادئ 

دة القانكف كالحكـ الرشيد"، كتجمى ذلؾ في مكقؼ دكؿ االتحاد الديمقراطية كحقكؽ اإلنساف كسيا

األفريقي في المادة الرابعة التي تنص عمى أنو: "لكؿ دكلة افريقية ذات سيادة الحؽ بأف تصبح 

 (1)عضكان في المنظمة".

تحاد االفريقي قبؿ تأسيس االتحاد بتبني عدة مبادئ مف شأنيا اعتبار مبدأ إلكقد قامت دكؿ ا

نحياز، إذ تـ تضمنينو في مؤتمر القاىرة المنعقد في سنة إللتدخؿ أساسان في سياسة عدـ اعدـ ا

 ،تحاد بعدـ التدخؿ بالشؤكف الداخمية لمدكؿـ كالذم سعى إلى إلزاـ الدكؿ األعضاء في األ1964

عمى كبناء العالقات الكدية فيما بينيا، ككما اعتبرت أم تدخؿ خارجي في شؤكنيا الداخمية عدكانان 

 (2)سيادتيا كاستقالليا.

 منظمة الدول األميركية: الفرع الرابع

شيد مبدأ عدـ جكاز التدخؿ تطكران متالحقان في ظؿ ميثاؽ الدكؿ األمريكية، إذ تـ التأكيد عمى 

متناع عند التدخؿ في عتبرتو نصان أساسيان يكجب األأتي ىذا المبدأ مف خالؿ العديد مف المكاد كال

 (3)ة لمدكؿ األعضاء.الشؤكف الداخمي

                                                           

 .38، 36القاىرة: دار الجماىيرية، ص ص ، 2ط ،اتحاد الدول اإلفريقية ،(2006) يكنس.، غيث ((1
 .100ص: ،األنبارم، محمد خضير ((2
 . 92مرجع سابؽ، ص، بكراس، عبدالقادر ((3
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ىتماـ بتطبيؽ مبدأ عدـ التدخؿ في ميثاؽ منظمة الدكؿ األمريكية، إذ تـ إلكقد ظير ا

( عمى أنو: "ال يحؽ ألم دكلة 15( مف الميثاؽ، حيث نصت المادة )16-15تضمينو في المكاد )

لخارجية لدكلة مف الدكؿ التي تتدخؿ بصكرة مباشرة أك غير مباشرة سكاء في الشؤكف الداخمية أك ا

تجاىات إلأخرل كأف ىذا المبدأ يحـر المجكء إلى القكة المسمحة ككذلؾ كافة أشكاؿ التدخؿ أك كؿ ا

( 16قتصادية كالثقافية"، أما المادة )إلأك عناصرىا السياسية كا ،شخصية الدكلة ؾالرامية إلى انتيا

ع االقتصادم أك السياسي بيدؼ مف الميثاؽ فقد اشترطت عدـ التشجيع عمى اإلكراه المتسـ بالطاب

 . (1)فرض إرادة دكلة عمى دكلة أخرل.

أف معظـ دكؿ اإلتحاد األمريكي قد عززت مبدأ عدـ التدخؿ ، كساىمت في تطكيره ، كطرحو 

مف أجؿ الدفاع عف سيادة الدكؿ، كمنع أم تدخؿ أجنبي في شؤكف دكؿ القارة األمريكية، كالتزاميا 

اإلجراءات المتخذه لمحفاظ عمى السمـ كاألمف في القارة األمريكية تتفؽ  بذلؾ المبدأ. كاإللتزامات

( 15كاإلتفاقات المطبقة بيف دكؿ العالـ ، كال تعد انتياكان لممبادئ المنصكص عمييا في المادتيف )

 .(2)( مف الميثاؽ 16ك)

تحكـ كخالصة القكؿ فإننا نجد بأف مبدأ عدـ التدخؿ أصبح مف المبادئ القانكنية التي 

ستقرار كسيادة الدكؿ، قد تـ األخذ بتطبيقو في العديد مف المنظمات اإلقميمية حيث تـ تضمينو في إ

نظران ألىمية تطبيؽ ىذا  ،تحاد األفريقي كجامعة الدكؿ العربية كميثاؽ الدكؿ األمريكيةإلميثاؽ ا

اإلقميمية إلى قرارات  ستندت جميع المنظماتإالمبدأ إقميميان، كمف ثـ عمى المستكل العالمي، كقد 

 ىيئة األمـ المتحدة كمكادىا في تطبيؽ ىذا المبدأ. 

  

                                                           

 الشركؽ. القاىرة: دار ،2ـ ،الوثائق الدولية المعنية بحقوق اإلنسان (،2003) شريؼ. بسيكني، محمكد ((1
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 الفصل الثالث

 التدخل اإلنساني كأستثناء عمى مبدأ عدم التدخل

مف أكثر المكاضيع إثارة لمجدؿ في فقو القانكف الدكلي المعاصر، " الدكلي اإلنساني"يعُد التدخؿ     

يطرحو مف إشكاليات فقيية، كما أثارتو تطبيقاتو في بعض  نظران لما ككذلؾ في مكاقؼ الدكؿ.

 ، كمف خركؽ لحقكؽ اإلنساف مف جية أخرل.رل مف ازدكاج في المعايير مف جيةالمناطؽ دكف أخ

ستنادانالى ميثاؽ األمـ المتحدةك  بأستخداـ القكة  ، فأف مفيكـ التدخؿ اإلنساني يككف احياناَ ا 

الى أف التدخؿ يككف بكسائؿ أخرل غير المجكء الى القكة  المسمحة، في حيف يذىب البعض اآلخر

، كيرل أخركف أف يككف ة، كأستخداـ كسائؿ الضغط السياسي، األقتصادم، أك الدبمكماسيالمسمح

 .(1)التدخؿ مف قبؿ األمـ المتحدة كحدىا

ديـ، إف مفيكـ التدخؿ االنساني أك التدخؿ ألغراض إنسانية ليس ببعيد كثيران عف المفيكـ الق

لسياسي ، سكاء مف نظاميا افير الحماية لشعب أك أقمية ما، تتعرض لإلضطياد مف جية ماأم تك 

أك ما شابو ذلؾ مف التعرض غير األنساني. كأف فكرة التدخؿ مف  ،أكمف قبؿ دكلة أخرل محتمة

ية كربيكف لحماألقبؿ دكلة أجنبية إلنقاذ الشعكب ليست بجديدة، ففي القرف التاسع عشر تدخؿ ا

ساس أكاجب عمى لالضطياد مف قبؿ الحكـ العثماني، كيقكـ ىذا ال ـالمسيحييف بذريعة تعرضي

، سكاء عف طريؽ إنقاذ الشعكب التي تكاجو خطران، كذلؾ بتقديـ المساعدة الممكنة ليـ لحمايتيـ

 . (2)الدكؿ أك المنظمات غير الحككمية

                                                           

 ةالنيض ، دارالطبعة األكلى ،، الجكانب القانكنية لتسكية التدخؿ اإلنسانيد. مصطفى سيد عبد الرحمف (1)
 . 184، ص 2003العربية، القاىرة، 

الكلى، الطبعة ا ،اءاتو في القانكف الدكلي المعاصر، مبدأ عدـ التدخؿ كاستثن( محمد خضير عمي االنبارم2)
 .58، ص  2016بيرت،  ،منشكرات الحمبي الحقكقية
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قكـ عميو التدخؿ حة كأساس كحيد يستخداـ القكة المسمأيتطمب التدخؿ في بعض األحياف ك 

، ، كالمسيئةمف المعاممة التحكمية، أم أنو المجكء الى القكة لغرض حماية السكاف الدكلي اإلنساني

 .(1)كالتي تتجاكز حدكد السمطة المفترض ممارستيا مف صاحب السيادة 

 كبناءن عمى ما تقدـ سنقكـ بتقسيـ ىذا الفصؿ كاآلتي:

 القانوني لمبدأ التدخل النسانيالمبحث األول: األساس 

 المطمب األكؿ: مبدأ التدخؿ في إطار مجمس األمف الدكلي

 المطمب الثاني: مبدأ التدخؿ في إطار الجمعية العامة لألمـ المتحدة

 تأثير التدخل اإلنساني عمى مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي. المبحث الثاني:

 .ع مبدأ عدـ التدخؿني مالمطمب األكؿ: تعارض التدخؿ االنسا

 المطمب الثاني: مدل تعارض التدخؿ اإلنساني مع سيادة الدكلة.

 

  

                                                           

لثانية، دار المطبكعات الطبعة ا ،االكضاع اإلقميمية غير المشركعة، عدـ االعتراؼ ب( محمد سعيد الدقاؽ1)
 . 361، ص :1991الجامعية، اإلسكندرية، 
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 المبحث األول

 األساس القانوني لمبدأ التدخل اإلنساني

مف  إنطالقان  ،كحمايتيا حقكؽ اإلنساف حتراـأ عمى تعزيزميثاؽ األمـ المتحدة  نصلقد 

يـ بأف يجنبكا االجياؿ المقبمة كيالت الحركب ديباجتو التي ألى فييا مؤسسكا المنظمة عمى أنفس

كفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ تقكـ األمـ المتحدة بتكجيو جيكدىا لتحقيؽ التسامح كالعيش في سالـ كحسف 

 الجكار.

سباب كدكاعي تييئة اإلستقرار أ( مف الميثاؽ الذم يجعؿ مف 55ككذلؾ نص المادة )

حتراـ حقكؽ االنساف أكدكؿ األمـ المتحدة، ك  كالرفاىية ضركرية إلقامة عالقة سممية بيف شعكب

 .(1)كالحريات االساسية دكف تمييز.

لمدفاع عف حؽ  مناسبان  ( مف الميثاؽ كالذم يقدـ لنا مبرران 2/7لى ذلؾ نص المادة )إ ضافةإ

التدخؿ اإلنساني، فيذه المادة ككما ىك معركؼ تقرر عدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، 

ايراد ىذه المادة كأساس لمتدخؿ االنساني في إطار الحديث عف مقاصد الييئة كمبادئيا، غير أف 

يعني انيا تكجو خطابيا الى سائر أجيزة األمـ المتحدة كلما كاف جميع ىذه االجيزة باستثناء 

ف تتخذ مف إجراءات التدخؿ اال ما كاف منيا ذك طبيعة عسكرية، بالتالي أمجمس االمف ال تستطيع 

عضاء لحقكؽ األف إجراءات التدخؿ التي تستطيع األمـ المتحدة القياـ بيا في حالة إنتياؾ الدكؿ فإ

. كالشؾ في أف ذلؾ يدعـ كجية النظر القائمة قتصر عمى االجراءات العسكرية فقطاإلنساف ال ت

                                                           

مف ميثاؽ األمـ المتحدة أف تعمؿ األمـ المتحدة عمى أف يشيع في العالـ إحتراـ حقكؽ  55/3جاء في المادة  )1)
 الحريات االساسية لمجميع بدكف تمييز بسبب الجنس أك المغة أك الديف كال تفريؽ بيف الرجاؿ كالنساء،االنساف 
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 ؿ سندان تمث 2/7مف المالئـ القكؿ بأف المادة  يصبحبالمفيكـ الكاسع لحؽ التدخؿ اإلنساني كعميو 

 .(1)لمتدخؿ االنساني" قانكنيان 

ف كانت تشكؿ 2/4خر في المادة )آ كيجد التدخؿ اإلنساني أساسان  ( مف الميثاؽ كالتي كا 

ال أف ىناؾ محاكالت لتفسير ىذه المادة بمفيـك إتحريمان مطمقَا إلستخداـ القكة في العالقات الدكلية، 

القات يسقط إذا ما ارتضت الدكلة التي مكرست المخالفة. فإذا كاف حظر إستعماؿ القكة في الع

رتضاء دكلة ما أرتضى اليشتكي مف الضرر، ككمثاؿ عف ذلؾ ألمبدأ مف  عمييا القكة كذلؾ إعماالن 

خرل في سبيؿ حماية االقميات أك انقاذ الرىائف المحتجزيف مما بالتدخؿ التي تمارسو الدكؿ األ

 (.2)لصالح االنسانية تدخالن  يشكؿ فعالن 

 أف التدخؿ اإلنساني يعتبر استثناء عمى مبدأ عدـ التدخؿ كيتـ عف طريؽ مجمس إال

الجمعية العامة لألمـ المتحدة أك عف طريؽ مجمس األمف،كبناءن عمى ما تقدـ سنقكـ بتقسيـ ىذا 

 :المبحث كاآلتي

 المطمب األكؿ: التدخؿ عف طريؽ الجمعية العامة لألمـ المتحدة.

 عف طريؽ مجمس األمف.المطمب الثاني: التدخؿ 

 

  

                                                           

 .154ص ،مرجع سابؽ ،عبدالقادر ،بكراس (1)
 .235ص دكف سنة، اإلسكندرية، الدار الجامعية لمطباعة كالنشر، محمد سعيد الدقاؽ، التنظيـ الدكلي، (2)
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 المطمب األول

 الجمعية العامة لألمم المتحدة عن طريقالتدخل اإلنساني 

ميـ ، كتقكـ بدكر (1)تعد الجمعية العامة لألمـ المتحدة أحدل أجيزة األمـ المتحدة الرئيسية

تتدخؿ كمنح الدكؿ التي  مف خالؿ منح ىذا التدخؿ الغطاء الشرعي، .كأساسي في التدخؿ اإلنساني

إنسانيان التفكيض ليذا التدخؿ كمف خالؿ مراقبة تنفيذ الدكؿ لالتفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ 

دكر كقائي كىك الرقابة كاإلشراؼ عمى تطبيؽ تقكمبيمكف القكؿ أف الجمعية العامة ك  .اإلنساف

كالقانكف الدكلي  تفاقيات الخاصة بحقكؽ اإلنساف، كمراقبة تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانيإلا

 .لحقكؽ اإلنساف

عضاء في األمـ المتحدة فقرة أكلى مف كافة الدكؿ األ 9كتتككف الجمعية العامة كفقان لممادة 

ؿ ىي بذلؾ تعد الجياز ذك التمثيؿ الشامؿ )عمى عكس مجمس األمف الذم يعد جيازان ذا تمثيك 

ريد االنضماـ إلييا، خصكصان كأف ، كيبقى باب العضكية في الجمعية مفتكحان ألم دكلة ت(محدكد

شركط العضكية أك االنضماـ إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة، ال تتسـ بالتعقيد أك الصعكبة، لذا 

تعتبر الجمعية العامة لألمـ المتحدة مف أكثر أجيزتيا تمثيالن، كأف مف أىـ شركط االنضماـ إلييا 

باالضافةالى مكافقة الدكلة كالمكافقة عمى الميثاقشرط كجكد  البد مف تكافر شرطاف أساسياف ىما:

 .مجمس االمف

 .مف بيف أجيزتيا األخرل (2)لذا تعتبر الجمعية العامة لألمـ المتحدة الجياز ذك التمثيؿ الشامؿ

                                                           

 ؽ األمـ المتحدة بيذا الخصكص عمى ما يمي:(  مف ميثا7نصت المادة ) (1)
 كأجتماعي، أقتصادم مجمس أمف، مجمس جمعية عامة،: المتحدة لألمـ رئيسية فركعنا اآلتية الييئات تُنشأ –1

 .أمانة دكلية، عدؿ محكمة مجمس كصاية،
 .أخرل ثانكية فركع مف ضركرة إنشائو ُيرل ما الميثاؽ ىذا ألحكاـ كفقنا ينشأ أف يجكز– 2

 .351ص بدكف سنة النشر، اإلسكندرية، الدارالجامعية، اإلسكندرية، التنظيم الدولي، يد،عالدقاؽ، محمدالس (2)
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 كتتبع الجمعية عدة آليات لمتدخؿ اإلنساني كحماية حقكؽ اإلنساف منيا:

 المناقشة -أوًل:

اقشة الحالة الكاقعية التي تمس حقكؽ اإلنساف في دكلة معينة المقصكد بالمناقشة ىنا من

، كتتخذ مف القرارات ما يعالج ىذه الحالة تككف األكضاع األمنية كالسياسية مضطربة كغير مستقرة

بما يحفظ حقكؽ اإلنساف كبما يسمح بتطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ 

يؽ التدخؿ اإلنساني، الذم يككف تحت غطاء الشرعية الدكلية بقرار صادر اإلنساف، كذلؾ عف طر 

 (.1عف الجمعية العامة لألمـ المتحدة)

كالجدير بالذكر أف الجمعية العامة تعقد دكرات عادية مرة في السنة تبدأ في الثالث مف 

في  شير سبتمبر مف كؿ عاـ، كتستمر حتى منتصؼ ديسمبر، كقد تستمر بضعة أسابيع أخرل

نائبان لمرئيس كرؤساء  21العاـ الجديد، كفي بداية كؿ دكرة عادية تنتخب الجمعية رئيسان جديدان، ك

عمى إمكانية الدعكة إلى دكرات غير  ميثاؽ األمـ المتحدة ينص، المجاف الست الرئيسية لمجمعية

 أغمبية الدكؿ األعضاء، أك بناء، أك مجمس األمف عادية إذا تطمبت الظركؼ ذلؾ، بناء عمى طمب

دكرات مستعجمة  عمى طمب دكلة كاحدة إذا كافقت أغمبية األعضاء عمى ذلؾ. كيمكف الدعكة إلى

ساعة، بناء عمى طمب مجمس األمف بأغمبية تسعة مف أعضائو، أك بناء عمى طمب  24خالؿ 

احدة إذا كافقت أغمبية الدكؿ األعضاء عمى ذلؾ أغمبية الدكؿ األعضاء أك بناء عمى طمب دكلة ك 

كفي بداية كؿ دكرة عادية تجرم الجمعية العامة مناقشة عامة تمقي فييا بيانات مف رؤساء الدكؿ 

                                                           

دليؿ البرلمانييف العرب إلى حقكؽ اإلنساف مفكضية األمـ السامية لحقكؽ اإلنساف  (،2005) مانفريد ،نككاؾ (1)
 كاالتحاد البرلماني العالمي.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86
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كالحككمات، كالتي تعبر فييا الدكؿ األعضاء عف كجية نظرىا حكؿ إطار كاسع مف المسائؿ ذات 

 .(1)االىتماـ الدكلي

 ـ المتحدة بالقكؿ:كىك ما نص ميثاؽ األم

نعقاد سنكية خاصة بحسب ما أانعقاد عادية كفي أدكار  تجتمع الجمعية العامة في أدكار"

كيقكـ بالدعكة إلى أدكار االنعقاد الخاصة األميف العاـ بناءن عمى طمب مجمس . تدعك إليو الحاجة

 .(2)األمـ المتحدة" أعضاء أغمبية األمف أك

اقشاتيا إلى التقارير التي تقدـ إلييا مف قبؿ أجيزتيا كتستند الجمعية العامة في من

 .(3)كغيرىا جتماعيكاأل قتصادمكالمجمس األ

يذىب أغمب الفقياء الى كصؼ األعماؿ التي تصدرىا الجمعية العامة بالتكصيات األمر 

يترؾ الذم يعني أنيا تفتقر الى القكة القانكنية الممزمة، فيي ال تعدكا أف تككف مجرد كاجبات أدبية 

 14-10، كيستنتج ذلؾ مف خالؿ نصكص الميثاؽ السيما المكاد مف كؿ حرية اآلخذ بيا أك اللمد

مر الذم يستفاد عضاءىا بتقديـ تكصيات...الخ، األأكالتي جاءت تحمؿ تعابير تكصي فييا الييئة 

 (.4)منو عدـ تمتع ىذه األعماؿ بأم قيمة قانكنية ممزمة

 حدة بالنص عمى ما يمي:كىك ما أكده ميثاؽ األمـ المت

                                                           

(1) http://www.un.org/ar/ga/ 
 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة20المادة ) (2)
 ،والشريعة الوضعي قانون حقوق اإلنسان بين النظرية والتطبيق في الفكر (،2006طارؽ عزت )رخا،  (3)

 .177، 176ص ص  العربية، النيضة دار القاىرة:
الماجستير في القانكف  ، قرارات المنظمات الدكلية كمدل فعاليتيا، بحث مقدـ لنيؿ شيادةمحمد بف جديدم (4)

 .99ص  ،1993جانفي  الجزائر، جامعة الدكلي كالعالقات الدكلية، معيد العمـك القانكنية،
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لمجمعية العامة أف تنظرفي المبادئ العامة لمتعاكف في حفظ السمـ كاألمف الدكلي كيدخؿ  – 1

ا تيفي ذلؾ المبادئ المتعمقة بنزع السالح كتنظيـ التسميح، كما أف ليا أف تقدـ تكصيا

 .بصدد ىذه المبادئ إلى األعضاء أك إلى مجمس األمف أك إلى كمييما

معية العامة أف تناقش أية مسألة تككف ليا صمة بحفظ السمـ كاألمف الدكلي يرفعيا إلييا لمج – 2

مجمس األمف، أك دكلة ليست مف أعضائيا كفقنا  أك ،"األمـ المتحدة أعضاء مف أم عضك

أف  - فيما عدا ماتنص عميو المادة الثانية عشرة – كليا 35 ألحكاـ الفقرة الثانية مف المادة

لس األمف أك لمجا بصدد ىذه المسائؿ لمدكلة أك الدكؿ صاحبة الشأف أك تيياتقدِّـ تكص

ككؿ مسألة مما تقدَّـ ذكره يككف مف الضركرم فييا القياـ بعمؿ ما، ينبغي أف  .لكمييما معنا

 .(1)تحيميا الجمعية العامة عمى مجمس األمف قبؿ بحثيا أك بعده

ء األمـ المتحدة بؿ ىي حالة عامة تيـ كبما أف حماية حقكؽ اإلنساف ليست خاصة بأعضا

ف كانت ليست عضكان  جميع دكؿ العالـ لذا أجاز ميثاؽ األمـ المتحدة ألم دكلة في العالـ حتى كا 

في األمـ المتحدة، أف تنبو مجمس األمف أك الجمعية العامة لألمـ المتحدة باف ىناؾ نزاع بيف 

لدكلييف لمخطر كذلؾ لضماف حفظ السمـ كاألمف دكلتيف أك أكثر مف شأنو أف يعرض السمـ كاألمف ا

ف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف  الدكلييف كضماف عدـ انتياؾ حقكؽ اإلنساف في بقعة مف العالـ، كا 

 .(2)غير مقصكريف عمى الدكؿ األعضاء في األمـ المتحدة

 كىك ما نص عمية ميثاؽ األمـ المتحدة بالقكؿ :    

 

                                                           

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.11المادة ) (1)
 .145الزكبعي ، مصدر سابؽ، ص  ((2
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أف ينبو مجمس األمف أك الجمعية العامة إلى أم نزاع أك  “ األمـ المتحدة” ك مفضلكؿ ع -1

 .مكقؼ مف النكع المشار إليو  في المادة الرابعة كالثالثيف

أف تنبِّو مجمس األمف أك الجمعية العامة إلى   “األمـ المتحدة” لكؿ دكلة ليست عضكنا في -2

التزامات الحؿ أم نزاع تككف طرفنا فيو إذا كانت تقبؿ مقدمنا في خصكص ىذا النزاع 

 .(1)السممي المنصكص عمييا في ىذا الميثاؽ

 ثانيًا: النظر في انتياكات حقوق اإلنسان

أف تطبيؽ القكاعد الدكلية المتعمقة بحقكؽ األنساف يعكد بصفة أساسية لكؿ دكلة عمى حدة 

نتياؾ ىذه الحقكؽ عف عجز ىذه األخيرة إفي نطاؽ ممارسة سيادتيا الكطنية، لكف قد يفصح 

، كعمى الدكلية ضطالع بمسؤكلياتيا في ىذا المجاؿ، كعندىا يصبح مف الضركرم تدخؿ االسرةإلا

نتياؾ حقكؽ اإلنساف، أف إساس تتصدل الجمعية العامة لدراسة األكضاع الناجمة عف ألىذا ا

الجمعية العامة تتدخؿ في المسائؿ المتعمقة بحقكؽ االنساف عف طريؽ التكصيات كالقرارات 

 .(2)ة كالتي تمثؿ تكجييات يتعيف عمى الدكؿ إتباعيا في ىذه المسائؿالمختمف

 1992 لسنة 870كما ىك الحاؿ بالنسبة لمجنة الخبراء المشكمة بقرار مجمس األمف رقـ 

 نتياكات القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف في إقميـإكالتي تشكمت لدراسة 

 ـ ضد اإلنسانية،بيف ما قامت بو المجنة أنيا كضعت تعريؼ محدد لمجرائكمف  السابقة، يكغسالفيا

 :حيث عرفتيا بأنيا

                                                           

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.35المادة ) (1)
منشأة المعارؼ، االسكندرية، طبعة  لمنظمات الدكلية المعاصرة،محمد سعيد الدقاؽ، مصطفى سالمة حسف، ا (2)

 179-173، ص ص. :2000
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كقكاعد حقكؽ اإلنساف التي يرتكبيا  ،لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني نتياكات الجسيمةإل"ا

أشخاص ينتمكف إلى أطراؼ النزاع، ككجزء مف سياسة مرسكمة مبنية عمى التمييز ضد مجمكعة 

 .(1)ف األشخاص"م ةمحدد

 تخاذ القراراتإ ثالثًا:

دؼ منيا حث الدكؿ عمى االلتزاـ تتخذ الجمعية العامة لألمـ المتحدة العديد مف القرارات الي

 حتراـ القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف.أحتراـ حقكؽ اإلنساف، ك أب

 كمف أمثمو ىذه القرارات نذكر:

الخاص بتخصيص العشر سنكات التي تمي  3/2/1994( بتاريخ 49/148) القرار رقـ

 .(2) 13/12/2004لغاية  1/1/1995تخاذ القرار لتعميـ حقكؽ اإلنساف تبدأ مفأ

 : التوصياتعاً راب

تحث عمى أحتراـ حقكؽ  تصدر الجمعية العامة لألمـ المتحدة العديد مف التكصيات التي

 نساف.نساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ األيؽ القانكف الدكلي األاالنساف كحماية األقميات كااللتزاـ بتطب

، أك الدكؿ المتنازعة، أك الدكؿ كالتي تنتيؾ ات لمجمس االمف أك الدكؿ األعضاءكتكجو ىذه التكصي

نيا ذات قيمة آدبية قمما تخالفيا أحقكؽ األنساف، كبالرغـ أف ىذه التكصيات غير ممزمة لمدكؿ اال

الغالبة مف الكسائؿ  السمةيمثؿ  التكصياتلزاـ المباشر كىذا النكع مف ع بقكة األال تتمت الدكؿ، فيي

. عمى أنو كأف ة المختمفة كخاصة الجمعية العامةتاحيا الميثاؽ إلجيزة األمـ المتحدأالقانكنية التي 

عرض أف ت –ذلؾ  –ال أف الدكؿ المخاطبة بيا ال تستطيع مع إلزاـ المباشر لـ تكف لمتكصية قكة األ

                                                           

، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد اإلنسانية( 2012رحيـ، فايز عيداف) (1)
 .52رسالة ماجستير غير منشكرة، معيد البحكث كالدراسات العربية، ص

 عماف: ،1ط ،مدخل إلي حقوق اإلنسان في الوثائق الدولية واإلقميمية واألردنية ،(1999 (نظاـؼ عسا (2)
 .11ص الكطنية، المكتبة
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مف  عددان بتبرير عدـ التزاميا بأحكاـ التكصية. كىناؾ  –عنيا بؿ جرل العمؿ عمى قياـ الدكؿ عادة 

عالنان لمجمكعة مف المبادئ التي إمـ المتحدة تتضمف ألالصادرة عف الجمعية العامة ل التكصيات

دكؿ الداخمية ف منيا ما يمس سياسة الأ، بؿ تباعيا في عالقاتيا فيما بينياأينبغي عمى الدكؿ 

متعمؽ بتحريـ إبادة ال 1946عالف الجمعية العامة الصادر في سنة إ عالناتإلايضان. كمف ىذه ا

، كاالعالف المتعمؽ 1948حقكؽ اإلنساف الصادر في سنة عالف العالمي لإلكا ،الجنس البشرم

الف الخاص عإل، ا1960الحكـ الذاتي الصادر في سنة قاليـ غير المتمتعة بألستقالؿ لإلبمنح ا

رقة عالف الخاص بتحريـ التفإل، ا1960ألسمحة النككية الصادر في سنة ستعماؿ اإبتحريـ 

عالف الخاص بالعالقات الكدية كالتعاكف فيما بيف الدكؿ إل، كا1963العنصرية الصادر في سنة 

 . (1)1970الصادر سنة 

 ات الجمعية العامة بيذا الخصكص:عمى قرار  خرلألا كمف األمثمة

 1960( الصادر عف الجمعية العامة في الدكرة الخامسة عشر في ديسمبر 15/14القرار رقـ ) -

 .(2)الخاص بإعالف منح االستقالؿ لمشعكب كالبمداف المستعمرة 

ديسمبر  12المؤرخ في  79/46، كالقرار 1988ديسمبر  5المؤرخ في  50/43القرارات رقـ  -

بشأف التمييز العنصرم التي كانت تتبعيا حككمة صدرتيما الجمعية العامة أ، كالذيف 1991

 .(3)جنكب إفريقيا

  
                                                           

سكندرية، دار المطبكعات إلا ،التنظيم الدولي( 2002، د. محمد السعيد الدقاؽ )د. محمد سامي عبد الحميد (1)
 .532-531ص ،الجامعية

عكب، العالقات كالمستجدات القانكنية، ديكاف المطبكعات الجامعية عمر سعد اهلل حقكؽ اإلنساف كحقكؽ الش (2)
 .93ص: ،1994

عبد اهلل سميماف سميماف، المقدمات األساسية في القانكف الدكلي الجنائي، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرية  (3)
 .321ص 1992السنة 
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 الدولية الرقابة :خامسا

المقصكد بالرقابة الدكلية التي تباشرىا الجمعية العامة لألمـ المتحدة، ىي كضع آليات 

ثر تفاقيات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنساف فكؿ اتفاقية تعقد بيف دكلتيف أك أكإلرقابة عمى تنفيذ ا

خاصة بحقكؽ اإلنساف يتـ كضع لجاف مراقبة لمتابعة تنفيذ البنكد الكاردة فييا، كىنا يأتي دكر 

الجمعية العامة لألمـ المتحدة بتشكيؿ لجاف المتابعة عمى تنفيذ ىذه االتفاقيات، كذلؾ نابع مف 

كتباشر ىذه  حرص الجمعية عمى تنفيذ القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف،

المجاف أعماليا في النظر كالمتابعة لمعرفة مدل التزاـ الدكؿ بيذه االتفاقيات كتقـك بتقديـ تقارير 

 .(1)مفصمة عف مدل التزاـ ىذه الدكؿ بيذه االتفاقيات إلى الجمعية العامة لألمـ المتحدة

ي مجاؿ الرقابة كفي سبيؿ تحقيؽ ىذه الغايات تقـك الجمعية العامة بإنشاء ىيئات دكلية ف

 عمى حقكؽ اإلنساف مف ذلؾ:

الخاص بتشكيؿ مجمس حقكؽ اإلنساف  2006لعاـ   .GA res)60/251(قرارىا المرقـ 

نتيت كاليتيا، كيتبع مجمس حقكؽ اإلنساف لمجمعية إالذم حؿ محؿ لجنة حقكؽ اإلنساف بعد أف 

خالؼ لجنة حقكؽ اإلنساف التابعة العامة مباشرَا، مما يجعمو أعمى سمطة في نظاـ األمـ المتحدة، ب

 .(2)قتصادماأللممجمس 

الخاص بإنشاء  1993/ديسمبر 20( بتاريخ 141/48ككذلؾ قرار الجمعية العامة رقـ )

المفكضية السامية لحقكؽ اإلنساف، كالتي أخذت عمى عاتقيا المراقبة كاإلشراؼ عمى تطبيؽ حقكؽ 

 .(3)مميكف دكالر أمريكي 120مكظؼ كبميزانية تقدر بػ 1000اإلنساف بكادر 

                                                           

 .102ص كالتكزيع، الثقافة لمنشر مكتبة :عماف الدولية، المنظمات (،1997) عمكاف، عبدالكريـ (1)
(2)-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/OHCHRngohandbook4.pdf 
(3)-http://www.un.org/arabic/documents/GARes/48/GARes48all1.htm 
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 سادسًا: المؤتمرات الدولية لحقوق اإلنسان

كؽ اإلنساف تحت رعايتيا تقـك الجمعية العامة بإعداد كتحضير المؤتمرات الدكلية لحق

شرافيا ، كاليدؼ مف ىذه المؤتمرات ىك المباحثات لغرض تطكر حقكؽ اإلنساف كاألخذ بالسبؿ كا 

الجمعية العامة فيما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، كفي نياية المؤتمرات  الكفيمة التي تضمف تحقيؽ أىداؼ

ف كانت غير ممزمة لكف يككف ليا قيمة أدبية كمعنكية، كتأثير معنكم عمى  تصدر بيانات ختامية كا 

 (.1)الرأم العاـ كعمى ىيئات حقكؽ اإلنساف كالناشطيف في مجاؿ حماية حقكؽ اإلنساف

 اإلنساف:كمف األمثمة عمى مؤتمرات حقكؽ 

  1993حزيراف يكنيو  25-14المؤتمر العالمي لحقكؽ اإلنساف الذم تـ عقدة لمفترة مف  -

مشارؾ، كقد اختتـ المؤتمر بتكافؽ اآلراء عمى تقديـ  7000النمسا الذم ضـ  -في فينا

خطة عمؿ مشتركة لمعالـ في مجاؿ تطبيؽ حقكؽ اإلنساف كاتخذ المؤتمر خطكات جديدة 

طفاؿ الدعكة الى التصديؽ العالمي عمى اتفاقية حقكؽ ألكؽ النساء كالتعزيز كحماية حق

كقدـ إعالف فينا تكصيات محددة لتعزيز كتنسيؽ قدرة منظكمة  1995الطفؿ بحمكؿ عاـ 

امة منصب مفكض ساـ األمـ المتحدة عمى الرصد كدعا االعالنالى أف تنشئ الجمعية الع

 (.2).لحقكؽ االنساف

لى إنيساف  22دة مف نساف الذم عقد في طيراف في الفترة الممتإلاالمؤتمر الدكلي لحقكؽ  -

نقضت إعكاـ العشريف التي ألالستعراض التقدـ الذم تـ تحقيقة خالؿ ا ،1968أيار  13

، ككاف أكؿ مؤتمر دكلي يجرم تنظيمو عمى نسافإلعالف العالمي لحقكؽ اإلد امنذ اعتما

نبيا. كقد دعت الجمعية العامة ع جكانطاؽ عالمي لبحث مسألة حقكؽ االنساف مف جمي

                                                           

 .149الزكبعي، مصدر سابؽ، ص  (1)
(2)-http://www.ohchr.org/AR/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 
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بتأريخ  2081لى انعقاد ىذا المؤتمر في دكرتيا العشريف )القرار رقـ إمـ المتحدة لأل

نساف التي إلكجو النشاط الرئيسة لمسنة الدكلية لحقكؽ اأمف  ( ليككف كاحدان 1965/12/12

 .1968تقرر أف تككف عاـ 
 

 المطمب الثاني

 مجمس األمن عن طريق التدخل اإلنساني 

يعتبر مجمس األمف الجياز األساسي المسؤكؿ عمى عممية حفظ السمـ كاألمف الدكلييف 

مف مف إصدار قرارات في أل. إال أنو ال يمنع مجمس ا(1)مف الميثاؽ 24حسب ما تقرره المادة 

 .(2)مف في العالـألمسائؿ حقكؽ اإلنساف كمما تعمؽ األمر بالحفاظ عمى السمـ كا

ذكر ميثاؽ األمـ المتحدة إف ليس في لعدـ جكاز التدخؿ في شؤكف الدكؿ  كفي تبريره

 ميثاقو ما يبرر التدخؿ كذلؾ عندما نص عمى ما يمي:

أف تتدخؿ في الشؤكف التي تككف مف “ لألمـ المتحدة”ليس في ىذا الميثاؽ ما يسكغ "

ا مثؿ ىذه المسائؿ لدكلة ما، كليس فيو ما يقتضي األعضاء أف يعرضك  صميـ السمطاف الداخمي 

ىذا المبدأ ال يخّؿ بتطبيؽ تدابير القمع الكاردة في الفصؿ  ألف تحؿ بحكـ ىذا الميثاؽ، عمى أف 

 .(3)".السابع

                                                           

عضاء أعمى أنو"رغبة في أف يككف العمؿ الذم تقـك بو األمـ المتحدة سريعان كفعاالن، يعيد  24/1تنص المادة  ((1
تمؾ الييئة الى مجمس األمف بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كيكافقكف عمى اف ىذا 

 ..."المجمس يعمؿ نائبان عنيـ في قيامو بكاجباتو التي تفرضيا عميو ىذه التبعات.
 ،، دار الجامعة الجديدة2014 كطنية،بكراس، عبد القادر التدخؿ الدكلي االنساني كتراجع مبدأ السيادة ال (2)

 . 198السكندرية، ص: ا
 .( مف ميثاؽ األمـ المتحدة2مادة )( مف ال7الفقرة ) (3)
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كىذا يبدك كاضحان أف األمـ المتحدة لـ تضع مسكغان في ميثاقيا لكي تتدخؿ في شؤكف  

كف الدكؿ األخرل، إال أف ىذا الدكؿ األخرل، كذلؾ لكي تسد جميع األبكاب أماـ التدخؿ في شؤ 

األمر ليس مطمقان، بؿ ىك محدد بشرط تـ ذكره مف قبؿ ميثاؽ األمـ المتحدة أال كىك أف يككف ىذا 

األمر مف صميـ السمطاف الداخمي لمدكؿ، فمـ تتدخؿ األمـ المتحدة في الشؤكف الداخمية ألم دكؿ 

أنيا رفعت أجكر الماء كالكيرباء  ما بسبب أف ىذه الدكلة رفعت الضرائب عمى مكاطنييا، أك

كد الكرامة البشرية كالتعامؿ كالخدمات األخرل، كلكف عندما يتجاكز األمر حدكد اإلنسانية، كحد

، كالألخالقي، فينا البد لألمـ المتحدة مف التدخؿ كذلؾ لحماية اإلنسانية كصيانة الكرامة نسانيالإل

 (.1)انية اإلنساف كيعرض األمف الجماعي لمخطرالبشرية كالحد مف التعامؿ الذم يقضي عمى إنس

ىي الحفاظ عمى السمـ  ،كذلؾ ألف أحد أىـ األىداؼ التي تسعى األمـ المتحدة لتحقيقيا

كاألمف الدكلييف، كالتي ال يمكف تحقيقيا كحقكؽ اإلنساف تنتيؾ ىنا كىناؾ، لذلؾ فقد أكرد ميثاؽ 

في شؤكف الدكؿ، ىما األمف الجماعي، المرخص األمـ المتحدة استثناءيف عمى عدـ جكاز التدخؿ 

بو مف قبؿ مجمس األمف الدكلي فقد نص ميثاؽ األمـ المتحدة بيذا الخصكص عمى مجمس األمف 

أف يتخذ مف التدابير غير العسكرية لكي يتـ تنفيذ قراراتو، كلو أف يطمب مف أعضاء األمـ المتحدة 

كاألمف الدكلييف كتحقيؽ األمف الجماعي، فقد نص  تنفيذ ىذه القرارات التي تيدؼ إلى حفظ السمـ

 ميثاؽ األمـ المتحدة بيذا الخصكص عمى ما يمي:

، مطة المالحظة كسمطة اتخاذ القرار، سمف الميثاؽ 39بناء عمى المادة "لمجمس األمف 

ذا فإعتراض إليبدأ بمالحظة كجكد تيديد ضد السمـ أك أم اخالؿ بو كتخضع ىذه المالحظة لحؽ ا

                                                           

 .166ص  مصدرسابؽ، ماسنغياـ، (1)
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جراءات التي يراىا إل، يقـك بتقديـ التكصيات يتخذ اإلى تقرير بكقكع مثؿ ىذه الحالةكصؿ المجمس ت

 .(1)ضركرية لحفظ السمـ

ذا رأل مجمس األمف أف ىذه التدابير غير مجدية، كغير كافية لحماية األمف الجماعي  كا 

(، 42( المادة )41لمادة )جراءات بناء عمى اإخاذ إتفقد أجاز ميثاؽ األمـ المتحدة لمجمس األمف 

ى إمكانية إتخاذ المجمس ( تنص عم41غير العسكرية فالمادة )كتشمؿ االجراءات العسكرية ك 

غير العسكرية )كقؼ الصالت االقتصادية كالمكاصالت الحديدية البحرية الجكية كالبريدية  التدابير

 .كقطع العالقات الدبمكماسية( كميان  أك البرقية كالال سمكية كغيرىا مف كسائؿ المكاصالت كقفان جزئيان 

ستخداـ القكات إ( فيي تنص عمى استعماؿ االجراءات العسكرية التي تشمؿ 42أما المادة )

سكاء عسكرية أـ غير عسكرية الى حفظ السمـ  اإلجراءاتالبرية كالبحرية كالجكية كتيدؼ ىذه 

 .(2)"إلى نصابيا عادتوا  مف الدكلي ك ألكا

لتزاـ الدكؿ االعضاء بأف تضع تحت إمـ المتحدة األ( مف ميثاؽ 43كقد تضمنت المادة )

، لضركرية لحفظ السمـ كاألمف الدكليتصرؼ المجمس القكات المسمحة كالمساعدات كالتسييالت ا

 .(3)ك طبقان التفاؽ أك أتفاقات خاصةكذلؾ بناء عمى طمبو أ

، تجاهىا لمعمؿ في اإلستعدادإأف تحقيؽ مجمس األمف لميامو مرتبط بمدل التزاـ الدكؿ 

، التي تنص عمى الخامسة( مف ميثاؽ األمـ المتحدةكتنص عمى ىذا االلتزاـ المادة الثانية )الفقرة 

، حدة في أم عمؿ تتخذه كفؽ الميثاؽمـ المتألعضاء بتقديـ كؿ ما بكسعيـ مف عكف لألف يقكـ اأ

عماؿ المنع أك القمع كىذا أمف  مالن زاءىا عإمـ المتحدة ألكما يمتنعكف عف مساعدة أية دكلة تتخذ ا

                                                           

 44، ص:  1969د عبد العزيز سرحاف ، القانكف الدكلي العاـ  (1)
 .54ص:  ،في الحركب المعاصرة، كاجبات االطراؼ الثالثة عنتباكم د.منذر (2)
 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة43المادة ) (3)
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ككما  .مف في ىذا المجاؿنصياع لقرارات مجمس األمـ المتحدة ممزمكف باألألعضاء اأيعني بأف 

لصادرة عف مجمس مـ المتحدة اقرارات األ أغمب ( فأف(LOUIS DELBEZ يشير لكيس دلبز

 . (1)مف تعتبر آمرهاأل

اـ القكة العسكرية في ميثاؽ األمـ المتحدة فيك حؽ ستخدأستثناء الكارد عمى عدـ جكاز األ ـأما

يقع عمييا  ةالدكؿ في الدفاع عف نفسيا ضد أم اعتداء يقع عمييا، فحؽ الرد مكفكؿ لكؿ دكل

الدكلة  بشرط أف تبمغ التدابير التي تتخذىا، االعتداء، كىذا الحؽ كفمو ميثاؽ األمـ المتحدة نفسو

ران كال تؤثر ىذه التدابير عمى التدابير التي يتخذىا مجمس لمدفاع عف نفسيا إلى مجمس األمف فك 

 .(2)األمف لحفظ السمـ كاألمف الدكلييف

 المتحدة بيذا الخصكص عمى ما يمي:فقد نص ميثاؽ األمـ 

"ليس في ىذا الميثاؽ ما ُيضعؼ أك ُينقص الحػؽ الطبيعػي لمػدكؿ، فػرادل أك جماعػات، في 

كذلؾ إلى أف يتخػذ ” األمـ المتحدة“ػدت قػػكة مسمحة عمى أحد أعضاء الػػدفاع عػف أنفػػسيـ إذا اعت

مجمػػس األمػػف التػػدابير الالزمػػة لحفػػظ الػػسمـ كاألمػػف الػػدكلي، كالتدابير التي اتخذىا األعضاء 

حػاؿ فيمػا استعماالن لحػؽ الػدفاع عػف الػنفس تبمَّػغ إلى المجمػس فػكران، كال تػؤثر تمػؾ التػدابير بػأم 

مػػف الحػػؽ في أف  -بمقتػضى سػمطتو كمػسؤكلياتو المػستمرة مػف أحكػاـ ىػػذا الميثػػاؽ  -لممجمػس 

يتخػػذ في أم كقػػت مػػا يػػرل ضػػركرة التخػػاذه مف األعمػػػاؿ لحفػظ الػسػػػمـ كاألمػػف الػػدكلي أك إعادتو 

 .(3)إلى نصابو"

                                                           

، ص: 1990، الجزائر المؤسسة الكطنية لمكتاب ،لتدخؿ في القانكف الدكلي المعاصرمبدأ عدـ ا ،بككرا ادريس (1)
291. 

 .166ص  مصدر سابؽ، ماسنغياـ، (2)
  ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.51) المادة (3)
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لقانكنية ما يتصؼ بالتنكع كالفعالية لحماية حقكؽ كيمتمؾ مجمس األمف مف اآلليات ا

اإلنساف في مجاؿ المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كيعتبر مجمس األمف بمثابة الجياز 

التنفيذم لألمـ المتحدة فعف طريؽ مجمس األمف تستطيع األمـ المتحدة إلزاـ الدكؿ بتنفيذ مقرراتيا، 

ييف، كىي الميمة التي أككمت إلى مجمس األمف كفؽ ما نص كالمحافظة عمى السمـ كاألمف الدكل

 عميو ميثاؽ األمـ المتحدة، الذم جاء فيو ما يمي:

سريعان فعَّاالن، يعيد أعضاء تمؾ ” األمػػـ المتحدة“رغبػػػة فػػػي أف يكػػػكف العمػػػؿ الػػذم تقػػـك بػػو  -1

فػظ الػػسمـ كاألمػػف الدكلي كيكافقكف الييئة إلى مجمس األمػف بالتبعػػات الرئيػسية في أمػػر ح

 .عمػى أف ىػذا المجمس يعمػؿ نائبػان عنػيـ في قيامو بكاجباتو التي تفرضيا عميو ىذه التبعات

كمبادئيػا ” األمػـ المتحػدة“يعمؿ مجمس األمف، في أداء ىذه الكاجبات كفقان لمقاصػػد  -2

لػة  و مف القياـ ىػذه الكاجبػات مبيَّنة فػي لمجمس األمف لتمكين 21كالػسمطات الخاصػة المخكَّ

 .الفصكؿ السادس كالسابع كالثامف كالثاني عشر

يرفػع مجمػس األمػف تقػارير سػنكية، كأخػرل خاصػة، إذا اقتضت الحاؿ إلى الجمعية العامة  -3

 .(1)لتنظر فييا

 -كيضطمع مجمس األمف بالمياـ التالية:

 تسكية النزاعات الدكلية بالطرؽ السممية. -1

 قتصاديةاأل ار بكقؼ القتاؿ، أك قطع العالقاتقر  بإصدار العمؿ عمى إزالة التيديد كالعدكاف -2

 .تصاالت مع الدكلة المعتدية، أك المجكء إلى اإلجراءات العسكريةكاأل

 .المحافظة عمى األمف كالسمـ الدكلييف مف خالؿ األسمكبيف -3

 .التكصية بقبكؿ األعضاء الجدد في األمـ المتحدة -4
                                                           

  ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.24المادة ) (1)
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 .عضكية أية دكلة أك فصميا مف األمـ المتحدةتعميؽ  -5

 .التكصية بتعييف األميف العاـ -6

 .نتخاب قضاة محكمة العدؿ الدكليةأمشاركة الجمعية العامة ب -7

 .التدخؿ لقمع أية انتياكات لحقكؽ اإلنساف تمس بالسمـ كاألمف الدكلييف -8

كذلؾ ألىميتيا في حفظ كتتسـ القكاعد المنضمة لمسمـ كاألمف الدكلييف بالعمك عمى غيرىا، 

السمـ كاألمف الدكلييف كتنظيـ العالقات الدكلية، كالحد مف تجاكز الدكؿ عمى قكاعد القانكف الدكلي 

كاإلنساني كقكاعد القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كقد تتطمب ىذه القكاعد استخداـ القكة العسكرية 

 .(1)لتنفيذ غاياتيا

ف قرارات حقكؽ  كما ينطبؽ العمك عمى قرارات مجمس األمف المتعمقة بحقكؽ اإلنساف، خاصة كا 

ف أم تيديد لحقكؽ اإلنساف ىك بمثابة  اإلنساف عمى عالقة كثيقة بحفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كا 

تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف، فإذا ما أردنا المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف البد لنا مف 

 .(2)كاحتراميا كالحد مف التجاكزات التي تطاليا، كردع التطاكؿ عمييا المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف

كلمجمس األمف مف اآلليات ما يجعؿ عممة يتصؼ بالحـز كالجدية كالردع في نفس الكقت، 

 -في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف كمف ىذه اآلليات: ومما يساعده عمى القياـ بكاجب

 إصدار القرارات الممزمة -أوًل:

األمف سمطة إصدار قرارات ممزمة يتـ تنفيذىا جبران بالنسبة لمدكؿ الممتنعة عف  لمجمس

 تنفيذىا، كفي ىذا الخصكص نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ما يمي:

                                                           

 .238ص منشأة المعارؼ،اإلسكندرية:  ،2ج ،أصول القانون الدولي العام مصطفى أحمد فؤاد،  (1)
حقكؽ  الـإع ، مركزالدور السياسي لألمم المتحدة في ظالل نظام العالمي الجديد (،2007) عمر رحاؿ (2)

 .59راـ اهلل، ص ،"شمس "اإلنساف كالمشاركة الديمقراطية



54 
 

 .(1)"يتعيد أعضاء "األمـ المتحدة" بقبكؿ قرارات مجمس األمف كتنفيذىا كفؽ ىذا الميثاؽ"

مـ المتحدة، لمنح ىذه القرارات سمطة اإللزاـ كىذه السمطة منحت لمجمس األمف مف قبؿ األ

 فكالقكة، كيمنحيا مف الفاعمية كالقكة ما يجعيا منتجة كمحققة ألىداؼ األمـ المتحدة كمجمس األم

 .(2)في المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف

كفي ىذا الخصكص فقد أصدر مجمس األمف العديد مف القرارات اليامة التي ساىمت في حفظ 

 سمـ كاألمف الدكلييف كالتي عالجت العديد مف األمكر اإلنسانية نذكر مف أىميا:ال

، الخاص بتشكيؿ المحكمة الجنائية الدكلية في 22/2/1993( في 808القرار رقـ ) -1

 يكغسالفيا السابقة.

 .(3)، الخاص بتشكيؿ المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا8/11/1994في  955القرار رقـ  -2

الذم حث الدكؿ عمى اتخاذ تدابير لمكافحة اإلرىاب، كأف  2003في  1456القرار رقـ  -3

تككف تمؾ التدابير مطابقة لقكاعد القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي 

 (.4اإلنساني)

 ككاف ،2000 إلى 1990 مف األعكاـ خالؿ بالعراؽ خاصان  قراران  53 مجمس األمف أصدر -4

بأستخداـ  كلك الككيت مف نسحابإلا عمى كاجباره عميو، الحصار فرض قرارات ينياب مف

 القكة، كقرار النفط مقابؿ الغذاء.

                                                           

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.25) المادة (1)
،عماف: دار الثقافة لمنشر الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام(، 2007) صباريني، غازم حسف (2)

 .17كالتكزيع،ص 
 . 53، 52ص ص رحيـ، مصدر سابؽ، (3)
رسالة ماجستير غير  ،آليات مجمس األمن في تنفيذ القانون الدولي اإلنساني(، 2009ص)إخال بف عبيد، (4)

 .6الجزائر، ص منشكرة، جامعة الحاج لخضر باتنة،

http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/673d3993-06db-4f3e-9735-996f4adb5ea2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/e0cc9a36-b7fd-42ca-87d4-bb2916a8855d
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، 1990أغسطس/آب  2الذم صدر في  660ه القرارات ىك القرار رقـ ككاف أكؿ ىذ -5

الككيت مباشرة كدكف  نسحاب مفإلحيث دعا القرار العراؽ ل ،الغزك العراقي لمككيت يـك

شركط، ثـ اتخذ قرارات تشدد العقكبات االقتصادية عميو كتفرض تدمير أسمحتو، ثـ جاء 

. كىذا ال ينفي مف (1)قرار "النفط مقابؿ الغذاء" لتخفيؼ آثار الحصار عمى الشعب العراقي

 نتقادات الكثيرة التي تعرضت إلييا ىذه القرارات.إلا

 ،ليبيا فكؽ جكم حظر منطقة بفرض يقضي الذم 17/3/0112في  1973القرار رقـ  -6

 .(2)المدنييف لحماية الضركرية اإلجراءات كافة كاتخاذ

ينص عمى بدء محادثات السالـ  2015ف األكؿ /ديسمبر/كانك 18في  2254القرار رقـ  -7

كأكد أف الشعب السكرم ىك الذم يقرر مصير البالد كدعا إلى  2016بسكريا في يناير 

جراء انتخابات برعاية أممية، مطالبان بكقؼ أم ىجمات عمى  تشكيؿ حككمة انتقالية كا 

 .(3)المدنييف فكران 

 ثانيًا: العقوبات القتصادية

يتخذىا مجمس األمف لردع الدكؿ التي تنتيؾ القانكف الدكلي لحقكؽ  مف األساليب التي

قتصادية، حيث تعد ىذه العقكبات بمثابة كسيمة إلاإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني، ىي العقكبات ا

ضغط عمى ىذه الدكؿ، ككبح جماحيا في التعدم عمى حقكؽ اإلنساف، كفي نفس الكقت تجعؿ ىذه 

بالتذمر مف سياسات الحكاـ المخالفة لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني الكسيمة الشعكب تشعر 

قتصادية لمبالد كتعتبر ىذه كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كتحمؿ حكاميا ما تؤكؿ إليو األمكر األ

                                                           

(1)-http://www.un.org/arabic/documents/SCCommittees/661/iraqresolutions.htm 
(2)-http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Resolution_1973_cle054529.pdf  
(3)-http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2015.shtml 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/3cd9517a-fef2-4bd2-bd21-8e00e7c1e8ca
http://www.aljazeera.net/home/getpage/98de5902-f542-49cc-b509-ceb2273edfdb/3cd9517a-fef2-4bd2-bd21-8e00e7c1e8ca
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2a21921f-8ac3-4e09-a3e9-38f49f3226f2
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2a21921f-8ac3-4e09-a3e9-38f49f3226f2
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، كلكنيا قد تمحؽ الضرر ضغط الشعكب عمى حكاميا كسياساتيـالكسيمة كسيمة ضغط لكي ت

قتصادية لفترة محدكدة إلؿ ليا بسياسات حكاميا، كقد تككف ىذه العقكبات ابالشعكب التي ىي ال دخ

يرافإلكقد تككف لفترة طكيمة كما ىك الحاؿ بالنسبة لمحصار ا كالعراؽ فقد فرض  (1)قتصادم لككبا كا 

 6 الذم صدر في يـك 661رقـ  األمـ المتحدة قتصادم عمى العراؽ بمكجب قرارإلالحصار ا

 خانقة قتصاديةإ ر عقكبات، كنص عمى إقراالغزك العراقي لمككيت نتيجة إلى 1990 أغسطس

ب الفكرم مف الككيت. كقد تمى ىذا القرار عشر نسحاإلإلجبار قيادتو آنذاؾ عمى ا العراؽ عمى

 .(2)الدكليكتحديو لممجتمع  بالككيت قرارات متتالية تقريبان، تحذره مف عكاقب بقائو

 ثالثًا: التدخل اإلنساني

إال  متناقض مع سيادة الدكؿ كمع مبدأ عدـ التدخؿ، التدخؿ اإلنساني"يبدك أف مصطمح "

أف ىذا المصطمح يفسر بعضة بعضان، فكممة التدخؿ أف ما يمكف كصفيا أنيا غير محبذة في 

القانكف الدكلي، إال أنو يكجد ما يبررىا كىك اإلنساني فتحت خيمة اإلنسانية يمكف عمؿ العديد مف 

 ي الظركؼ العادية.األفعاؿ الغير مباحة ف

أف تقدـ دكلة عمى التدخؿ في شؤكف دكلة أخرل " كالتدخؿ في فقو القانكف الدكلي يعني:

دكف أف يككف ىناؾ مبرر ليذا التدخؿ، أم دكف أف يككف ىناؾ سند دكلي يبيح ىذا التدخؿ 

 .(3)ي"كيدعمو كيضفي عميو مف قكاعد الشرعية الدكلية ما يجعمو مباحان في نظر القانكف الدكل

 كقد عرفة األستاذ الدكتكر طمعت الغنيمي بأنو:

                                                           

 .6ص مصدر سابؽ، بف عبيد، ، (1)
(2)-http://www.un.org/arabic/documents/SCCommittees/661/iraqresolutions.htm 

 .209ة المعارؼ، صاإلسكندرية: منشأ ،2ط ،القانون الدولي العام (،1975أبك ىيؼ، عمي صادؽ ) (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/6_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A_%D9%84%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
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مكر الراىنة ستبدادية كذلؾ بقصد اإلبقاء عمى األإتعرض دكلة لشؤكف دكلة أخرل بطريقة  "

 -في كافة الحاالت –، كمثؿ ىذا التدخؿ قد يحصؿ بحؽ أك بدكف حؽ، كلكنو لألشياء أك تغييرىا

يمية لمدكلة المعنية كلذلؾ فانو يمثؿ أىمية كبيرة بالنسبة ستقالؿ الخارجي أك السيادة اإلقمإليمس ا

 .(1)لمكضع الدكلي لمدكلة"

دخؿ ىك عبارة عف قياـ دكلة أف الت لفقيو شارؿ ركسك الفرنسي بالقكؿ:ا وبينما عرف

، بمقتضاه تتدخؿ الدكلة في الشؤكف الداخمية كالخارجية لدكلة أخرل، بغرض إجبارىا عمى بتصرؼ

تنفيذ عمؿ ما، كيضيؼ باف الدكلة المتدخمة تتصرؼ في ىذه الحالة كسمطة كتحاكؿ تنفيذ أك عدـ 

، كالضغط السياسي كاالقتصادم كالنفسي يا بممارسة الضغط بمختمؼ األشكاؿفرض إرادت

 (.2كالعسكرم)

بحجة حماية  1991كما ىك الحاؿ بالنسبة لتدخؿ أمريكا في شؤكف العراؽ في العاـ 

اليمف، ككذلؾ التدخالت اإليرانية في العراؽ كدكؿ  في الصكماؿ كتدخميا األقميات، كتدخميا في

 .(3)الخميج، كاليمف كلبناف

كترل الدراسة أف التدخؿ اإلنساني أثبت االزدكاجية األمريكية في التعامالت الدكلية، فيي      

تتدخؿ في ي يتكظؼ التدخؿ اإلنساني لخدمة مصالحيا الشخصية كمصالح حمفائيا في المنطقة، ف

حاالت ال تستكجب التدخؿ، كال تتدخؿ حيث يستكجب التدخؿ، حيث يفرض الكاعز الديني 

كاألخالقي كالعرفي التدخؿ، فعمى سبيؿ المثاؿ نذكر أف الكاليات المتحدة األمريكية تدخمت في 

                                                           

 .311، منشاة المعارؼ، اإلسكندرية، بال تارخ النشر، الوجيز في قانون السالمالغنيمي، محمد طمعت،  (1)
دار النيضة العربية،  ،حماية حقوق اإلنسان التدخل في شؤون الدول بذريعة(، 2005) عمر، حسيف حنفي (2)

 .18القاىرة، ص
بيركت،  لبناف: ،1ط ي،القاض منصكر ترجمة ،المعجم الدستوري (،1996) أيفميني ىاميمك أكليفييدك (3)

 .265ص  المؤسسة الجامعية،
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 العراؽ كمف ثمة احتمتو كعاثت خراب كفساد في البالد كالعباد، لحجج كاىية، أثبت المسئكلكف

عترفكا أنيا ال عالقة ليا بالكاقع، في حيف ا  األمريكيكف أنفسيـ أنيا ليس ليا أساس مف الصحة، ك 

تكجد مكاقؼ تستصرخ الضمير اإلنساني لمتدخؿ كمع ذلؾ لـ تتدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية كال 

ما عانكه عمى يد  مجمس األمف كال األمـ المتحدة، فيا ىـ الركىينكا في إقميـ آراكاف في بكرما عانكا

زالكا يعانكف مف تقتيؿ كتيجير كعنؼ كالغتصاب، في حيف بقى الضمير اإلنساني  البكذية كما

 اخرس عف معاناتيـ، كأصبح مجمس األمف كالحارس المشمكؿ عاجز عف حماية األقميات.

كبما أف التدخؿ ىك حالة استثنائية فيجب أف يبقى في أضيؽ حدكده، لذلؾ فقد كضع 

 -الدكلي مجمكعة مف الضكابط التي يجب أف االلتزاـ بيا، منيا:القانكف 

 أف يككف التدخؿ اإلنساني بعيدان عف المصالح الشخصية لمدكؿ المتدخمة -1

 كجكد انتياكات جسيمة لحقكؽ اإلنساف. -2

 أف يككف التدخؿ بإرادة دكلية جماعية. -3

 رابعًا: التدخل العسكري

ىا في ردع كرد مف تجاكز عمى القانكف الدكلي إذا لـ تجدم األساليب األخرل التي تـ ذكر 

اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، فإف مجمس األمف يضطر الختيار الخيار العسكرم، كفؽ 

الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة الذم يخكلو اتخاذ ىكذا قرار، كبما أف الخيار العسكرم ىك 

التحتية لممدف كالسكاف المدنييف لذلؾ يجب أف يبقى في  مف أخطر الخيارات كلو تبعات عمى البنى

أضيؽ حدكده، كبمجرد أف يحقؽ أىدافو، يجب أف يتكقؼ، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتدخؿ العسكرم 
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قتصادية، كراح ضحيتو إلكالبنية ا األمريكي في العراؽ، كما رافقو مف خراب كدمار لمبنى التحتية،

 .(1)(شييد)ما يقارب مميكف 

 سًا: تشكيل محاكم جنائية خاصةامخ

محاكمة تتعمؽ ب لمجمس األمف صالحية تشكيؿ محاكـ جنائية خاصة لمعالجة حالة معينة، 

، كما ىك كجريمة العدكاف ضد اإلنسانية بادة الجماعية أك الجرائـمرتكبي الجرائـ الدكلية كجرائـ األ

ة، كمحكمة ركاندا، كالمحكمة الجنائية الحاؿ بالنسبة لمحكمة الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابق

مبناف، كميزة ىذه لالخاصة بسيراليكف، كالمحكمة الجنائية الخاصة المختصة كالمحكمة الجنائية 

المحاكـ أنيا تنتيي بمجرد انتياء الغرض الذم تـ تشكيميا مف أجمو، كبذلؾ فيي تختمؼ عف 

 (.2)د حسـ الدعكل المرفكعة أماميا المحكمة الجنائية الدكلية الدائمة التي ال تنتيي بمجر 

                                                           

اإلنساف  ؽ مفكضية األمـ السامية لحقك  ،دليل البرلمانيين العرب إلي حقوق اإلنسان (،2005) دنككاؾ مانفرم(1) 
 .44ص كاالتحاد البرلماني العالمي،

 ، 7مف بيف الكاقع كالتحديات ،صعمي يكسؼ الشكرم، إصالح مجمس األ.د ((2
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 المبحث الثاني

 تأثير التدخل اإلنساني عمى مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي

تعطيؿ ىذا المبدأ يؤدم الىعمى مبدأ عدـ التدخؿ،  ةأف التدخؿ اإلنساني ىك حالة طارئ

العمؿ بمبدأ عدـ التدخؿ، أثناء فترة التدخؿ، كبعد انتياء التدخؿ ترجع األمكر الى طبيعتيا كيرجع 

كقد يتعارض التدخؿ اإلنساني مع سيادة الدكلة، كذلؾ ألنو ليس مف السيؿ عمى الدكلة أف تتخمى 

عف سيادتيا كتسمح لمغير بالتدخؿ في شؤكنيا الداخمية بحجة التدخؿ اإلنساني، كقد ال تعترؼ كال 

ال تجد الدكؿ بد مف االنصياع لمشرعية تقر بكجكد انتياكات لحقكؽ اإلنساف لدييا، كلكف في النياية 

الدكلية، العكدة إلى الصؼ الدكلي، كتحقيؽ رغبة المجتمع الدكلي في تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف، 

األسس  قرار مف ىيئة األمـ المتحدة ككفؽخصكصان إذا تـ التدخؿ اإلنساني في إطار قانكف كب

 القانكنية الدكلية.

 بتقسيـ ىذا المبحث كاآلتي:كبناءن عمى ما تقدـ سنقكـ 

 تعارض التدخؿ اإلنساني مع مبدأ عدـ التدخؿ. المطمب األكؿ:

 .المطمب الثاني: تأثير التدخؿ اإلنساني عمى سيادة الدكلة
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 المطمب األول

 تعارض التدخل اإلنساني مع مبدأ عدم التدخل

ة التي يقـك عمييا يعد مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ مف المبادئ الرئيسي

القانكف الدكلي العاـ، فيك األساس الذـ تـ تشييد قكاعد القانكف الدكلي عمية، فكؿ العالقات الدكلية، 

مبنية عمى ىذا المبدأ،  ككمما تـ االلتزاـ بيذا المبدأ كمما كانت العالقات الدكلية أكثر متانة كأكثر 

صحيح أساس المشاكؿ كالحركب كالخالفات بيف رصانة، ككمما كانت دعائميا قكية متينة، كالعكس 

الدكؿ ىك عدـ االلتزاـ بيذا المبدأ،  كمف ىنا فإف التدخؿ اإلنساني يمكف أف يشكؿ خرؽ كاضح 

لمبدأ عدـ التدخؿ إذا كاف اليدؼ منو تحقيؽ مصالح شخصية كمكاسب سياسية بعيدة عف 

 األغراض اإلنسانية كيمكف تعريؼ مبدأ عدـ التدخؿ بأنو:

اللتزاـ الدكلي الذم يفرض عمى الدكلة كاجب مباشرة اختصاصيا داخؿ إقميميا، كأف ال ا"

 .(1)"تمارس أم عمؿ يعد مف االختصاص اإلقميمي لدكلة أخرل

كقد ظؿ فقياء القانكف الدكلي عاكفيف عمى دراسة مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية 

و في تبرير ىذا المبدأ، كمدل مشركعيتو، في لمدكؿ مف ناحية أساسة القانكني الذم يستند عمي

العالقات الدكلية، كقد تكصمكا بيذا الشأف إلى أف األساس القانكني لمبدأ عدـ التدخؿ ىك نص 

 .(2)( مف ميثاؽ األمـ المتحدة7( فقرة )2المادة )

 

  
                                                           

ماجستير، غير منشكرة،  رسالة ،المعاصر الدولي القانون في التدخل عدم مبدأ (،1993) إدريس بككرا (1)
 .215ص  الجزائر، جامعة الجزائر،

 ، ة الكطنية لمكتاب، الطبعة االكلى، المؤسسلتدخؿ في القانكف الدكلي المعاصر، مبدأ عدـ ابككرا إدريس (2)
 .90 -89ص  ص
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 التي تنص عمى ما يمي:

صميـ شؤكف التي تككف مف تتدخؿ في ال فأ "لألمـ المتحدةكغ "يس ليس في ىذا الميثاؽ ما"

تحؿ ف ألعضاء أف يعرضكا مثؿ ىذه المسائؿ الا يقتضي كليس فيو ما ،السمطاف الداخمي لدكلة ما

 .(1")القمع الكاردة في الفصؿ السابع تدابير بتطبيؽ بحكـ ىذا الميثاؽ،عمى أف ىذا المبدأ اليخؿ

لمدكلة، كالتدخؿ في  الداخميةكالمقصكد بعدـ التدخؿ ىنا ىك عدـ التدخؿ في الشؤكف 

الشؤكف السياسية لمدكلة، كمحاكلة تغيير النظاـ فييا أك التحريض كالمساعدة عمى قمب نظاـ الحكـ 

فييا، أك محاكلة جر الدكلة إلى تأييد مكاقؼ سياسية معينة أك انتقادىا لمكاقؼ معينة، أك محاكلة 

كلة المعنية، أك العمؿ عمى إثارة تصدير تجربة الدكلة إلى دكلة معينة، أك محاربة اقتصاد الد

النعرات الطائفية، أك تحريض األقمية عمى القياـ بأعماؿ مسمحة داخؿ الدكلة بحجة الحصكؿ عمى 

 حقكقيـ، كحماية أنفسيـ مف الظمـ كاالضطياد،

، كتدخؿ 1958كتدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية عسكريان لحماية رعاياىا في لبناف عاـ 

كتدخؿ تركيا في  ،1971، كتدخؿ اليند في باكستاف الشرقية عاـ 1960نغك عاـ بمجيكا في الكك 

 .(2)1980، كتدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية في إيراف عاـ 1974قبرص عاـ 

كانغكال  ،1992، كفي الصكماؿ عاـ 1991ككذلؾ تدخؿ قكات التحالؼ في العراؽ عاـ 

 .(3)كليبيريا كمكزنبيؽ كأذربيجاف

                                                           

تـ تخصيص الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة لألعماؿ التي يتـ اتخاذىا مف قبؿ مجمس األمف في حالة  (1)
 تيديد السمـ كاألمف الدكلييف، ككقكع العدكاف أك التيديد بو. 

 .155ص الحديث، الكتاب دار القاىرة: ،1، طاإلنسان حقوق في الوافي (،2010) نعيمة عميمر (2)
 القانون ظل في لمدول الداخمية الشؤون في والتدخل التدخل عدم مبدأ (،2010) عمي عثماف الركاندكزم (3)

 398، 397ص ص  القانكنية، الكتب دار :العام، مصر الدولي
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قبيؿ الشأف الداخمي لمدكلة، كال يجكز التعرض ليا بأم  تعتبر مكر كغيرىا مففكؿ ىذه األ

كاضح لمبدأ عدـ التدخؿ  كىذه األمكر ىي التي أكدىا  ان كىي التي شكمت خرق شكؿ مف األشكاؿ،

ميثاؽ األمـ المتحدة، كحرميا عمى األمـ المتحدة نفسيا، فينا الميثاؽ حـر عمى األمـ المتحدة 

تتكلى مسؤكلية حفظ السمـ كاألمف الدكلييف أف تتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كييئة دكلية 

فيكؼ الحاؿ بالنسبة لمدكؿ نفسيا فمف باب أكلى أف يقع ىذا التحريـ عمى الدكؿ، ككذلؾ منع ميثاؽ 

األمـ المتحدة عمى الدكلة مساعدة دكلة أخرل لمتدخؿ في شؤكف الدكؿ األخرل، أم منع التدخؿ 

ر كغير المباشر في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، ألىمية ىذا المبدأ في حفظ السمـ كاألمف المباش

الدكلييف في حالة تطبيقو بصكرة سميمة كصحيحة كعمى أسس دكلية متينة كالتزاـ بقكاعد القانكف 

 . (1)الدكلي العاـ

في حالة أف ىناؾ الكثير مف المكاقؼ اإلنسانية التي تستكجب التدخؿ، حتى  ترل الدراسة

عدـ مكافقة الدكلة المعنية، أك حتى في حالة التجاكز عمى مبدأ السيادة في بعض األحياف مف أجؿ 

حماية أقمية معينة مف ظمـ كاضطياد السمطة الحاكمة أك مف قبؿ األكثرية في ىذه الدكلة، كسكاءن 

نيا، كأف تككف دكلة تمت تمؾ االنتياكات بمكافقة الدكلة، أك بعمميا أك تحت إشرافيا أك رغمان ع

 ضعيفة غير قادرة عمى ضبط األكضاع األمنية. 

فينا يجب التدخؿ كفقان لما يمميو الضمير اإلنساني، إلنقاذ المالييف مف البشر مف ظمـ 

كاضطياد السمطات الدكتاتكرية الحاكمة، أم يجب التعامؿ مع المكاقؼ اإلنسانية بأسرع كقت 

تكب بحؽ األبرياء، كىناؾ إبادة جماعية يتعرض ليا فئة مف خصكصان عندما تككف ىناؾ مجازر تر 

البشر عمى كجو البسيطة، ال تنتظر دكرات انعقاد الجمعية العامة لألمـ المتحدة كال تنتظر، إدراج 

ىذه الحالة ضمف جدكؿ أعماؿ مجمس األمف، ففي ىذه الحاالت ال يؤثر التدخؿ اإلنساني عمى 
                                                           

 .215، مصدر سابؽ، صبككرا (1)
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طقي أف تبقى الدكؿ مكتكفة األيدم إزاء انتياكات حقكؽ اإلنساف مبدأ عدـ التدخؿ، فمف غير المن

بحجة حرصيا عمى تطبيؽ مبدأ عدـ التدخؿ، فيذا المبدأ تقؼ حدكده عند انتياكات حقكؽ 

 اإلنساف.

كىكذا نجد أف ميثاؽ األمـ المتحدة بإقراره لمبدأ عدـ التدخؿ قد أكصد الباب أماـ التدخؿ 

ف تحقيؽ األىداؼ التي يسعى ميثاؽ األمـ المتحدة لتحقيقيا، كالتي في شؤكف الدكؿ، كىذا ما يضم

ف كاف ىناؾ استثناء عمى مبدأ عدـ التدخؿ، فيجب عدـ  تـ تأسيس األمـ المتحدة مف أجميا، كا 

التكسع في تفسير ىذا االستثناء، كيجب أف يبقى في أضيؽ حدكده، كأف ميثاؽ األمـ المتحدة حدد 

الحصر، فكؿ عمؿ يخرج عف نطاؽ الشؤكف الداخمية لمدكلة، كيتجاكز ستثناء عمى سبيؿ ىذا األ

ذلؾ إلى حد تيديد السمـ كاألمف الدكلييف، كالعدكاف عمى الدكؿ األخرىيعتبر استثناء عمى مبدأ عدـ 

التدخؿ، كىنا تقكـ األمـ المتحدة بتحمؿ مسؤكلياتيا في حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كردع مثؿ ىذه 

 .(1)التصرفات

ككذلؾ فإف في تأكيد األمـ المتحدة لمبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، تشجيع 

لمدكؿ عمى االنضماـ إلى ميثاؽ األمـ المتحدة، كخصكصان الدكؿ التي تخشى عمى سيادتيا،  

نضماـ إلى ميثاؽ األمـ المتحدة خشية أف ا مف جراء األفالكثير مف الدكؿ تخشى أف تنتيؾ سيادتي

خؿ األمـ المحتدة مف التدخؿ في شؤكنيا الداخمية، فبتأكيد األمـ المتحدة لمبدأ عدـ التدخؿ في تتد

 .(2)الشؤكف الداخمية لمدكؿ تبديد ليذه المخاكؼ

                                                           

شكالية المشركعيةالديف، التدخؿ أل نكر ،حتحكت (1) ، مجمة عموم السياسيةكمية الحقوق وال ،غراض إنسانية كا 
 .298دكف ذكر العدد، أك سنة النشر،ص  الفكر، جامعة بسكرة،

دار  دكف ذكر لبناف: بيركت ،المعاصر الدولي التنظيم ضوء في السيادةدكف ذكر سنة النشر،  نعيمة، عدناف، (2)
 .454ص  ،النشر
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كىكذا فإف مبدأ عدـ التدخؿ ال يقيد تصرفات الدكلة داخؿ حدكدىا أك خارجيا، بؿ يعطييا 

قتصادية كبما إلعمييا سيادتيا، كبما يحقؽ مصالحيا امطمؽ الحرية في كافة التصرفات التي تممييا 

ستقالليا، كىنا ا  يحقؽ ليا مكاسب سياسية كمكانة دكلية كعالقات دكلية، بشرط احتراـ سيادة الدكؿ ك 

ليس مف الصعب عمى الدكؿ أف تمتـز بمبدأ عدـ التدخؿ فكؿ ما ىك داخؿ في صميـ الشؤكف 

كلة األخرل، كلكف الصعكبة تكمف في صعكبة كضع الداخمية لمدكلة فيك ليس مف اختصاص الد

معيار دقيؽ يحدد يفصؿ بيف المسائؿ الداخمية لمدكلة كالتي ال يجكز التدخؿ فييا كبيف المسائؿ 

الدكلية التي تيـ المجتمع الدكلي برمتو كالتي مف الكاجب عمى األمـ المتحدة كالمنظمات الدكلية 

اجؿ إنقاذ فئة معينة مف البشر مف الظمـ كاالضطياد كالقتؿ كاإلنسانية كالدكؿ أف تتدخؿ فييا مف 

 (.1)كاإلبادة

كذلؾ ألنو مف الصعكبة بمكاف أف نضع معيار دقيؽ كثابت كفاصؿ بيف المسائؿ الداخمية 

لمدكؿ كبيف المسائؿ الدكلية، ألف ما يمكف اعتباره مف المسائؿ الداخمية اليكـ غدان ال يعتبر كذلؾ، 

كانتشار التكنكلكجيا كتشابؾ العالقات الدكلية كتشعبيا ككثر النزاعات الدكلية  بسبب تطكر الحياة

نتياكات التي يتعرض ليا اإلنساف، لذلؾ فقد تـ ىجر العديد مف المسائؿ الداخمية لمدكؿ إلككثر ا

 (.2)إلى ميداف التنظيـ الدكلي

ـ مبدأ عدـ التدخؿ، فقد في إرساء دعائ ان بارز  ران كقد كاف لمجمعية العامة لألمـ المتحدة دك 

نتقاد لمتدخؿ في شؤكف الدكؿ، كقدر رسخت ىذا المبدأ في العديد مف قراراتيا، ككانت دائمة األ

                                                           

 دارالقاىرة:  ،1طاإلنسان، التدخل في شؤون الدول بذريعة حماية حقوق ، (2005( حسيف عمر ي،حنف (1)
 .17ص  النيضة العربية،

ماجستير، غير منشكرة،  رسالة ،المعاصر الدولي في القانون التدخل عدم مبدأ (،1993) بككرا إدريس (2)
 .99ص جامعةالجزائر، الجزائر،
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لتزاـ بيذا المبدأ، التحذير مف حرصت في العديد مف قراراتيا كتكصياتيا عمى حث الدكؿ عمى األ

 ما يمي: المساس بالسمـ كاألمف الدكلييف، كمف قراراتيا بيذا الشأف نذكر

 .1950لسنة  380الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  قرار -1

كقد حمؿ ىذا القرار عنكاف "السالـ عف طريؽ األعماؿ"، الذم حمؿ إدانة الجمعية العامة 

تدخؿ الدكلة في الشؤكف الداخمية لمدكلة األخرل لغرض تغيير حككمتيا الشرعية المستقرة 

 .(1)عف طريؽ التيديد أك استخداـ القكة

 .1965لسنة  2131الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  قرار -2

"أنو ال يجكز ألم دكلو التدخؿ في الشؤكف الداخمية كالخارجية لمدكلة  :الذم نص عمى

األخرل، سكاءن تـ ىذا التدخؿ باستخداـ القكة أك التيديد باستخداميا،كقد حمؿ ىذا القرار 

دخؿ سكاء في الشؤكف السياسية أك االقتصادية أك إدانة ألم شكؿ مف أشكاؿ القكة، ككؿ ت

كيعرض  الثقافية، أك االجتماعية لمدكؿ فيك مرفكض كعمؿ منافي لمقاصد األمـ المتحدة،

 (.2)كيضر بالعالقات الدكلية، كيعرض مصالح الدكؿ لمخطر السمـ كاألمف الدكلييف لمخطر،

 (3).1970/ 24/10تاريخ الصادر ب 2625الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  قرار -3

كقد أداف ىذه القرار التدخؿ في الشؤكف الداخمية كالخارجية لمدكؿ، سكاءن تـ ىذا التدخؿ 

بصكرة مباشرة مف قبؿ الدكلة تجاه الدكلة األخرل، أك تـ بصكرة غير مباشرة، كأف تساعد 

 دكلو دكلة أخرل عمى التدخؿ في الشؤكف الداخمية كالخارجية لدكلة ما. 

                                                           

(1)- UN.org/documents/ga/res/5/ares5.htm. 
 عمى الساحة وانعكاساتو المشروعية وعدم المشروعية بين ليالدو  التدخل (،2012) عبدالقكم سامح السيد، (2)

 .90ص لمنشر، الجديدة الجامعة دار اإلسكندرية: ،الدولية
- http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1969 
)3(-http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970 
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 ما يمي نص القرار:كفي 

ألم دكلة أك مجمكعة مف الدكؿ أف تتدخؿ بصكرة مباشرة أكغير مباشرة كألم سبب "ليس 

 كاف في الشؤكف الداخمية ألم دكلة أخرل"

 .1981/ 9/12الصادر بتاريخ  103/36الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  قرار -4

اخمية كالخارجية لمدكؿ، سكاَء تـ كقد أكد ىذه القرار عمى عدـ جكاز التدخؿ في الشؤكف الد

أـ مف قبؿ المنظمات الدكلية، سكاءن تـ بصكرة مباشرة أـ بصكرة  ىذا التدخؿ مف قبؿ الدكؿ،

 غير مباشرة.

كاضحة أف الجمعية العامة لألمـ المتحدة، قررت رفض التدخؿ في الشؤكف  ةكىذا لو دالل

قبؿ دكلة تجاه دكلة أخرل، أـ مف قبؿ دكلة الداخمية كالخارجية لمدكؿ، سكاءن تـ ىذا التدخؿ مف 

تساند كتساعد دكلة أخرل عمى التدخؿ في شؤكف دكلة ثالثة، أك أف التدخؿ يتـ عف طريؽ منظمة 

دكلية، في شؤكف دكلة معينة، لذلؾ فقد نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى عدـ جكاز التدخؿ مف قبؿ 

لمتحدة نفسيا حيث نص ميثاقيا عمى عدـ جكاز المنظمات الدكلية في شؤكف الدكؿ، كمنيا األمـ ا

 (.1)أف تتدخؿ األمـ المتحدة في شؤكف الدكؿ الداخمية كالخارجية

ذا كاف األمر كذلؾ فمف الطبيعي أف يرفض ميثاؽ األمـ المتحدة استخداـ القكة   كا 

تدخؿ مرتبط العسكرية، أك التيديد بأستخداميا مف قبؿ دكلة تجاه دكلة أخرل، كذلؾ ألف مبدأ عدـ ال

، كيمكف اإلشارة في ىذا المكضع إلى إعالف داـ القكة أك التيديد باستخداميابمبدأ حظر استخ

الذم لـ يفصؿ بيف المبدأيف سالفي الذكر، بؿ أشار  2625الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ 

                                                           

لمقانون  المجمة المصرية ،نسانية في القانكف الدكلي العاـالتدخؿ لصالح اإل نظرية (1987) غساف ندم،الج (1)
 .179ص ،43، العدد الدولي

- http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1980 
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ية أك التيديد إلييما معان، فقد حظر التدخؿ في الشؤكف لمدكؿ، ككذلؾ حظر استخداـ القكة العسكر 

 . (1)بأستخداميا مف قبؿ أم دكلة تجاه دكلة أخرل بما يتنافى مع أىداؼ كمقاصد األمـ المتحدة

ستناد إلى ىذا اإلعالف فإنو ال يجكز استخداـ القكة العسكرية أك التيديد بأستخداميا، كباأل

ف كنا أماـ تدخؿ ألغراض إنسانية، كىنا يجب التحاكر كالنقاش كالمفا كضة حكؿ مسألة حتى كا 

انتياؾ حؽ مف حقكؽ اإلنساف في بقعة معينة عمى كجو البسيطة، كال يجكز خرؽ مبادئ األمـ 

المتحدة كمقاصدىا أيان كانت الظركؼ كالمالبسات، كىذا ما أكدتو الجمعية العامة في قرارىا المرقـ 

 بالقكؿ: 1970لعاـ  2734

كؼ، كطالبت جميع الدكؿ بالكؼ عف " إف خرؽ المبادئ ال يمكف تبريره أيا كانت الظر 

 (.2)ستخداميا، ضد السالمة اإلقميمية،أك االستقالؿ السياسي لدكلة ما"أستخداـ القكة أك التيديد بأ

الذم نص في فقرتو الخامسة عمى  1974لسنة  29في دكرة انعقادىا  3314ككذلؾ قرارىا المرقـ 

 ما يمي:

ف سياسيان أك أقتصاديان أك عسكريان أك غير ذلؾ، ما مف أعتبار أيان كانت طبيعتو، سكاء كا" 

 .رتكاب عدكافيصح أف يتخذ مبرران ال

 (3)"كالحرب العدكانية جريمة ضد السمـ الدكلي . كالعدكاف يرتب مسؤكلية دكلية.

                                                           

 القانكف لمبادئ اإلعالف المتضمفالمتعمؽ ب ،1970 لسنة 2625 رقـ المتحدة لألمـ العامة الجمعية إعالف (1)
 كثيقة المتحدة، األمـ لميثاؽ كفقا بيف الدكؿ كالتعاكف الكدية العالقات بشأف الدكلي

-http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970 
 .الدكلي األمف بتعزيز اصالخ باإلعالف المتعمؽ 16/12/1970في  المؤرخ ،2734 رقـ العامة الجمعية قرار ((2

- http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970 
 كثيقة. العدكاف بتعريؼ الخاص 1974 لسنة 3314 الجمعية العامة قرار ((3

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_ar.asp?year=1970 
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كفي ضكء عدـ جكاز استخداـ القكة حتى في الحاالت اإلنسانية ما ىك الحؿ إذا تعرضت 

أخرل، أك إذا تعرض السمـ كاألمف الدكلييف لخطر حقيقي، يمكف أف  الدكلة لعدكاف مف قبؿ دكلة

 يفكت عمى األمـ المتحدة أىدافيا كمقاصدىا؟

في ىذه الحالة أجاز ميثاؽ األمـ المتحدة لمدكلة التي تتعرض لمعدكاف أف تدافع عف نفسيا 

األيدم عف في إطار ما يسمى الدفاع عف النفس، فميس مف المعقكؿ أف تبقى الدكلة مكتكفة 

ستخداـ القكة العسكرية، فميثاؽ األمـ أالعدكاف الذم تتعرض لو بدعكل أف األمـ المتحدة حرمت 

 المتحدة أجاز لمدكلة أف تدافع عف نفسيا كذلؾ بالنص عمى ما يمي:

دل أك جماعات في اليس في ىذا الميثاؽ مايضعؼ أك ينتقص الحؽ الطبيعي لمدكؿ فر "

دت قكة مسمحة عمى أحد أعضاء األمـ المتحدة، كذلؾ إلى أف يتخذ الدفاع عف أنفسيـ إذا اعت

، كالتدابير التي أتخذىا األعضاء يفمجمس األمف التدابير الالزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلي

استعماالن لحؽ الدفاع عف النفس تبمغ إلى المجمس فكران، كالتؤثر تمؾ التدابير بأم حاؿ، فيما 

ؤكليتو المستمدة مف أحكاـ ىذا الميثاؽ مف الحؽ في أف يتخذ في أم لممجمس بمقتضى سمطتو كمس

 .(1)"كقت ما يرل ضركرة التخاذه مف األعماؿ لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو

كىكذا نجد أف ميثاؽ األمـ المتحدة لـ يحـر حؽ الدكلة في الدفاع عف نفسيا كرد العدكاف 

طبيعية مف أم دكلة تتعرض لمعدكاف، عمى أف تبمغ تمؾ اإلجراءات  الذم تتعرض لو، كىك ردة فعؿ

إلى مجمس األمف، كال يخؿ حؽ الدفاع الشرعي بكاجب مجمس األمف في حفظ السمـ كاألمف 

 .(2)الدكلييف، فحؽ الدفاع الشرعي إجراء مؤقت كفكرم، كيبقى لمجمس األمف القكؿ الفصؿ

                                                           

 مـ المتحدة.( مف ميثاؽ األ51المادة ) (1)
، كائؿ لمنشر دارعماف:  ،1ط ،المعاصر الدولي القانون في القوة استخدام (،2004خميؿ ) محمد ى،مكس (2)

 .77ص
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ف الدكلييف يحؽ لمجمس األمف اتخاذ القرار ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لتيديد السمـ كاألم

ستخداـ القكة العسكرية لدفع ىذا العدكاف كردع مرتكبيو، كفي ىذا الشأف نص ميثاؽ األمـ المتحدة أب

 عمى ما يمي:

ر م " ديد لمسمـ أك إخالؿ بو أك كاف ما كقع عمال مف تياألمف ما إذا كاف قد كقع جمس يقرِّ

ر ما يجب اتخاذه مف التدابير طبقنا ألحكاـ المادتيفأعماؿ العدكاف، كيقدِّـ في ذل  ؾ تكصياتو أك يقرِّ

 .(1)"لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو 41-42

 المطمب الثاني  

 تأثيرالتدخل اإلنساني عمى سيادة الدولة

قيو فالف .اختمؼ فقياء القانكف الدكلي العاـ في تحديد مفيكـ كاضح كجامع كمانع لمسيادة

 يعرؼ السيادة عمى أنيا: ركسك

 " السمطة العميا في الدكلة"، أما المفكر الفرنسي بكداف فيعرؼ السيادة عمى أنيا:

المكاطنيف دكف تقييد قانكني عدا القكانيف التي يا كالمسيطرة عمى "السمطة العميا المعترؼ ب

: أف الدكلة تككف قكلويعرفيا ب. فDabinأما االستاذ داباف  ".تفرضيا الطبيعة كالشرائع السماكية

، فيي المجتمع الخاصة كالعامة التي تعمؿ داخمياذات السيادة في مكاجية االفراد الجماعات 

 .(2)الذم يخضع لو األفراد كالجماعات السامي

ستاذ محمد العناني بأف السيادة ىي سمطة الدكلة العميا عمى إقميميا كرعاياىا كيرل األ

، كينتج عف ىذا أف يككف لمدكلة الحرية في تنظيـ سمطاتيا يةأجنب استقالليا عف أم سمطة

                                                           

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.39المادة ) (1)
نة ، السامعية، الجزء االكؿ، الطبعة األكلى، ديكاف المطبكعات الج( محمد بكسمطاف، مبادئ القانكف الدكلي العاـ2)

 .107 – 106ص ص :  1994
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ليا الحرية في تبادؿ العالقات مع غيرىا في العمؿ عمى أساس  يضان أالتشريعية اإلدارية كالقضائية ك 

 .(1)مف المساكاة الكاممة 

فيـك نسب لممقرب كاألخير الذم أكرده االستاذ العناني يبدك ىك األألكيالحظ أف التعريؼ ا

الصحيح لمسيادة النو ترجمو لكاقع المجتمع الدكلي المعاصر، أف السيادة لـ تظير بمفيكميا 

نيا لـ أالقانكني دفعة كاحدة كالذم ال شؾ فيو أف اختالؼ الفقو بشأف تعريؼ السيادة يعكد الى ككف 

 .(2)تكف كليدة بحكث كدراسات 

التعامؿ الدكلي كفي التعاطي مع  كىكذا فإف مفيكـ السيادة يدكر حكؿ سمطة الدكلة في

األحداث كالظركؼ التي تمر بيا الدكلة، كىذه السمطة تأبى أف يتـ التدخؿ في شؤكف الدكلة بحجة 

التدخؿ اإلنساني، كمف ىنا كاف التعارض كاضح ككبير بيف السيادة كالتدخؿ اإلنساني، فسيادة 

كذلؾ السيادة تتعارض مع استخداـ الدكلة تأبى أف تخضع لالحتالؿ بحجة التدخؿ اإلنساني، ك 

المنظمات الدكلية لمقكة في حالة تقكيضيا عف القياـ بكاجباتيا اإلنسانية، كىنا فإف ميثاؽ األمـ 

المتحدة تحسب ليذا األمر كحظر عمى المنظمات الدكلية استخداـ القكة دكف الحصكؿ عمى تفكيض 

 .(3)مف مجمس األمف

 لمتحدة عمى ما يمي:كفي ىذا الخصكص نص ميثاؽ األمـ ا

عماؿ القمع، كمما رأل ذلؾ يستخدـ مجمس األمف تمؾ التنظيمات كالككاالت اإلقميمية في أ -1

شرافو ، كيككفان مالئم أمَّا التنظيمات كالككاالت نفسيا فإنو ، عممو حينئذ تحت مراقبتو كا 
                                                           

  ،1982إبراىيـ محمد العناني، التنظيـ الدكلي، النظرية العامة، دار الفكر العربي، الطبعة االكلى، السنة،  (1)
 5: ص

 ، 1974طبعة الرايعة، السنة ، الالقانكف الدكلي العاـ كقت السمـ، دار الفكر العربية ،محمد عزيز شكرم (2)
 .78 – 77ص: 

دار  عماف: ،8ط ،استخدام القوة في القانون الدولي المعاصر ى، محمد خميؿ، دكف ذكر سنة النشر،المكس (3)
 .17كائؿ لمنشر، ص
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س، للمجاليجكز بمقتضاىا أك عمى يدىا القياـ بأم عمؿ مف أعماؿ القمع بغير إذف ا

  2التي تُتخذ ضد أية دكلة مف دكؿ األعداء المعرفة في الفقرة كُيستثنى مما تقدـ التدابير

ا بيأك التدابير التي يككف المقصكد  107 مف ىذه المادة مما ىك منصكص عميو في المادة

، كذلؾ إلى عدكاف مف جانب دكلة مف تمؾ الدكؿفي التنظيمات اإلقميمية منع تجدد سياسة ال

، عمى طمب الحككمات ذات الشأف بناءن ، قت الذم قد ُيعيد فيو إلى الييئةف الك أف يحي

 .(1)آخر مف جانب أية دكلة مف تمؾ الدكؿعدكاف كؿ منع بالمسؤكلية عف 

الحاكمة في مجاؿ إف مفيكـ السيادة يرتبط بتسميـ الدكؿ بعدد مف المبادئ القانكنية الدكلية، 

، كمف أىـ ىذه المبادئ مبدأ المساكاة في التعامؿ بيف الدكؿ، كالعالقات الدكليةالقانكف الدكلي 

بغض النظر عف مساحة الدكلة، كعدد سكانيا، كقكتيا، فالتعامؿ معيا عمى أنيا دكلة ذات سيادة 

كمستقمة كال يجكز التدخؿ في شؤكنيا الداخمية، فكفقان لمبدأ المساكاة في العالقات الدكليةيتـ التعامؿ 

أك دكلة مكريتانيا بنفس األسس كآلليات التي يتـ  أك جزر القمر، جيبكتي، أك ،مع دكلة الصكماؿ

أك ألمانيا، أك ركسيا  فرنسا، أك التعامؿ مع الكاليات المتحدة األمريكية، أك المممكة المتحدة،

االتحادية، عمى أنيا شخص مف أشخاص القانكف الدكلي العاـ ليا كامؿ األىمية القانكنية لمتصرؼ، 

في الكاقع يكشؼ عدـ تطبيؽ ىذا مبدأ المساكاة في التعامؿ مع الدكؿ، فالدكؿ العظمى ىي  كلكف

 المسيطرة عمى العالـ كىي التي تدير العالـ عمى كفؽ ما تقتضيو مصالحيا الشخصية،

كالذم ساعدىا في تحقيؽ أىدافيا تنصيب نفسيا  كآيديمكجياتيا السياسية كتحالفاتيا العسكرية،

لسمـ كاألمف الدكلييف، مف خالؿ إنشاء منظمات دكلية تككف مسئكلة عف حفظ السمـ كحارس لحفظ ا

كاألمف الدكلييف، كييئة عصبة األمـ، كىيئة األمـ المتحدة، ككاف مف نتائج ذلؾ ىك كجكد إشكالية 

كبرل في تنظيـ العالقات الدكلية، كىي صعكبة تحديد ككضع خط فاصؿ بيف األمكر التي تعتبر 
                                                           

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.53( مف المادة )1الفقرة ) (1)
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بمبدأ  ان مساس التدخؿ فييا تعتبرال يجكز التدخؿ فييا، ك  التيلشأف الداخمي لمدكلة ك مف صميـ ا

ككرامتو،  نسانيةإلكبقية االسيادة، كبيف األمكر الدكلية التي تمس أمف المجتمع الدكلي برمتو، 

دخؿ كبالتالي فإف تراجع مبدأ السيادة أدل إلى إمكانية لمت .جتماعي كالثقافيإلكتنظيمو السياسي كا

في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كفي المقابؿ تكسع قكاعد القانكف الدكلي عمى حساب سيادة الدكلة إلى 

الحد الذم يقيد مف تصرفاتيا كيحدد ما تستطيع فعمو كماال تستطيع فعمو في قضايا تتعمؽ في 

أمكر ختصاص الداخمي لمدكلة، فكصؿ التدخؿ الدكلي في الشؤكف الداخمية لمدكؿ إلى صميـ األ

كحقكؽ المرأة، كالعنؼ ضد المرأة  حساسة في الدكلة كىي عالقة الدكلة بمكاطنييا كعمالة األطفاؿ،

كنسبة الطالؽ، كالزكاج المبكر، كغيرىا، كقد في ىذا المجاؿ منظمات دكلية تراقب عمؿ الدكلة 

ع كيكس كعالقتيا كتصرفاتيا مع مكاطنييا بيذا الخصكص، ككؿ ذلؾ يقكض سيادة الدكلة،

 .(1)االختصاص الدكلي لمتدخؿ بشؤكف الدكلة الداخمية

إف تدكيؿ مسألة حقكؽ اإلنساف أصبح مجاالن خصبان لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، 

، أصبح اآلف خارج نطاؽ ف صميـ االختصاص الداخمي لمدكلةختصاص مفبعد أف كاف ىذا اال

المجتمع الدكلي التدخؿ لحماية حقكؽ اختصاص الدكلة، بؿ أصبح اختصاص دكلي يكجب عمى 

 .(2)اإلنساف

كىناؾ عكامؿ عديدة ساعدت عمى تراجع مفيـك السيادة الكطنية لمدكلة، بمقابؿ ازدياد نشاط 

 كنفكذ المنظمات الدكلية، مف أىـ ىذه العكامؿ:

                                                           

حولت والت الوطنية الدولة "الدولي الممتقى أعمال "الكطنية الدكلة كسيادة العكلمة( 2004غرايبو، مازف، ) (1)
 .10ص كاإلعالـ، السياسية العمـك كمية منشكرات جامعة الجزائر، ،"الراىنة الدولية

 .39دار اإلشعاع لمطباعة، ص ، القاىرة:محاضرات في العالقات الدولية (،1986) حسف مصطفى سالمة، (2)
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عدـ كضع خط فاصؿ بيف الشأف الداخمي كالشأف الخارجي في العالقات الدكلية، مما فتح  -1

 ؿ كاسعان لمتفسير كالتأكيؿ.المجا

تطكر العالقات الدكلية كتشابكيا، مما أدل إلى تشابؾ المصالح بيف الدكؿ كالمنظمات  -2

الدكلية، مما زاد مف صعكبة كضع حد فاصؿ بيف ما ىك شأف داخمي كما ىك شأف 

 خارجي.

حككمية، الدكلية الالؿ الدكر التقميدم لمدكؿ في العالقات الدكلية بسبب ظيكر المنظمات خ -3

 .كغير الحككمية

كؿ ىذه العكامؿ كغيرىا ميدت لتراجع مفيكـ السيادة الكطنية كبالتالي ظيكر مسمى التدخؿ في 

الشؤكف الداخمية لمدكؿ بحجة اإلنسانية، كظيكر مصطمح التدخؿ العسكرم اإلنساني، الذم ىك 

ألمف الجماعي كتحت لكاء باسـ القانكف الدكلية كاىإحدل صكر التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ،

 .(1)الشرعية الدكلية

باإلضافة إلى ذلؾ فإف التسميـ بكجكد حقكؽ دكلية لإلنساف يعني خركج حقكؽ اإلنساف مف  

االختصاص الداخمي لمدكلة إلى االختصاص الدكلي، كىنا يككف التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة 

دخؿ، كىك ما يتعارض مع مبدأ السيادة الذم مبرر، كتحت رعاية أممية كدكلية، تشرعف ىذا الت

كألم سبب كاف، كلكف  تحتج بو الدكؿ تجاه أم تدخالت في شؤكنيا الداخمية، كتحت أم مسمى،

القضايا التي تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف لـ تعد مف صميـ االختصاص الداخمي لمدكؿ، كىك ما كشفت 

ـ المتحدة مف رقابة عمى الدكؿ األعضاء عنو الممارسات الدكلية، كخصكصان ما تمارسو ىيئة األم

ككذلؾ فإف الدكؿ تتنازؿ مف سيادتيا بإرادتيا مف خالؿ  .بخصكص تطبيؽ مبادئ حقكؽ اإلنساف

إبراميا لممعاىدات الدكلية التي تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، فإف ىذه المعاىدات تفرض عمى الدكلة أف 
                                                           

(1)-www.mohamah.net 
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التي تترتب عمى المعاىدة، كىكذا أصبحت تتنازؿ عف جزء مف سيادتيا كأحد اآلثار القانكنية 

المسائؿ التي تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف مف المسائؿ ذات االختصاص الدكلي كأصبحت األمـ المتحدة 

تيتـ بحقكؽ اإلنساف باالستناد إلى نصكص ميثاقيا التي تدعك إلى احتراـ حقكؽ اإلنساف، كمنع 

نتياكات التي تتعرض ليا حقكؽ اإلنساف، كلذلؾ يحؽ ليا التدخؿ لكقؼ اال .التعرض ليذه الحقكؽ

كبذلؾ لـ يعد بإمكاف الدكؿ االحتجاج بسيادتيا أماـ تدخؿ الدكؿ كالمنظمات الدكلية في شؤكنيا 

الداخمية بحجة حماية حقكؽ اإلنساف، كذلؾ ألف حقكؽ اإلنساف أصبحت مف قبيؿ االختصاص 

 .(1)الدكلي كليس مف االختصاص الداخمي

يثاؽ األمـ المتحدة قد منع التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ بمكجب كبالرغـ مف أف م

إال أنو أكرد استثناء عمى ىذا األمر أال كىك تدابير القمع الكاردة بمكجب الفصؿ  ،2/7نص المادة 

السابع مف الميثاؽ، المعنكف "ما يتخذ مف األعماؿ في حاالت تيديد السمـ كاإلخالؿ بو ككقكع 

ال يمكف رفض التدخؿ اإلنساني الذم تقكـ بو ىيئة األمـ المتحدة، ألنيا ىيئة  العدكاف"، كبذلؾ

دكلية تأسست بمكافقة الدكؿ الكبرل، كألنيا المسؤكلة عف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كتـ االتفاؽ 

عمى ميثاقيا مف قبؿ كافة الدكؿ كمف بيف ما جاء بو ىذا الميثاؽ أحتراـ حقكؽ اإلنساف، فميس 

الميثاؽ كتقكـ بانتياؾ  فية التي كقعت عمى ميثاؽ األمـ المتحدة أف تتخمى كتعارض ما جاء لمدكل

حقكؽ اإلنساف، ففي ىذه الحالة تحؿ األمـ المتحدة محؿ ىذه الدكلة في أحتراـ حقكؽ اإلنساف 

كتطبيؽ مبادئ القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، بؿ يصبح مف الكاجب 

مى األمـ المتحدة أف تتدخؿ في حالة انتياؾ حقكؽ اإلنساف، إذا أصبحت تيدد السمـ كاألمف ع

الدكلييف، كيبدك أف معيار تيديد السمـ كاألمف الدكلييف ىك معيار مرف، قابؿ لمتطكر كالتغيير 

                                                           

ساف ، مركز إعالـ حقكؽ االنالعالمي الجديد حدة في ظؿ النظاـمـ المتألل، الدكر السياسي 2007، عمر رحاؿ (1)
 .17ص  كالمشاركة الديمقراطية، شمس، راـ اهلل،
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كالتبديؿ مف كقت آلخر حسب التيديدات التي تكاجو السمـ كاألمف الدكلييف، ففي السابؽ حدد 

جمس األمف مفيـك تيديد السمـ كاألمف الدكلييف بػ " حماية الدكلة مف التدخؿ في شؤكنيا الداخمية"، م

 .(1)فكؿ تدخؿ في شؤكف الدكؿ الداخمية ىك تيديد لمسمـ كاألمف الدكلييف

إال أف ىذا المعيار قد تغير كأصبح ىدؼ األمـ المتحدة حماية النظاـ الدكلي مف الفكضى 

كيبدك أف ىذا المعيار أكثر مركنة مف المعيار السابؽ، فأم فكضى داخمية أك  كعدـ االستقرار،

ثكرة، أك انتفاضة، أك اضطرابات يمكف أف تيدد النظاـ العالمي، ألنيا يمكف أف تنتقؿ مف الداخؿ 

إلى الخارج، ففي ىذه الحالة يمكف لألمـ المتحدة أف تتدخؿ لمنع ىذه االنتياكات، كيمكف أف 

كفي كؿ األحكاؿ الدكلة ال  عف الحكـ لمنع الفكضى كالحرب، ويس الدكلة لتنحيتضغط عمى رئ

 .(2)تستطيع االعتراض عمى األمـ المتحدة كال تستطيع االحتجاج بسيادتيا

القرار رقـ  عراؽ عندما أصدرلم بالتدخؿ بالشؤكف الداخميةكقد قاـ مجمس األمف الدكلي 

 اد في المناطؽ الشمالية مف العراؽ.، الخاص بحماية األكر 5/4/1991بتاريخ  688

فقد طالب مجمس األمف العراؽ بكقؼ االنتياكات التي يتعرض ليا األكراد كناشد الدكؿ 

األعضاء المساىمة في تقديـ اإلغاثة لممدنييف األكراد، إال أنو كفقان لممعايير الدكلية يبقى ىذا شأف 

السافر، كيمكف القكؿ أف ىذا القرار يشكؿ سابقة  داخمي لمدكلة، كال يجكز انتياؾ السيادة بيذا الشكؿ

 .(3)خطير النتياؾ السيادة في مطمع القرف العشريف

                                                           

 ،"الدولي الطابع ذات غير المسمحة النزعات في المتحدة األمم تدخل (2003) زيداف عبدالرحمفقاسـ، مسعد  ((1
 .530ص لمنشر، الجديدة الجامعية دار ،1ط

 .530قاسـ، مصدر سابؽ، ص  (2)
(3)-http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/1991.shtml 
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قامت الكاليات المتحدة بتكظيؼ ىذه  2001كبعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر عاـ 

 .(1)األحداث لمتدخؿ في شؤكف الدكؿ سكاءن بمكافقة مجمس األمف أـ بغير مكافقة

رات لمجمس األمف متجاكزان بيا حدكد صالحياتو، كغير متكافقة مع كقد صدرت عدة قرا

 ميثاؽ األمـ المتحدة الذم أكد عمى عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ منيا:

فقد  (2)، الخاص بمحاربة اإلرىاب2001 أيمكؿ 28تاريخ  1373 قرار مجمس األمف رقـ -1

فأعرب عف تصميمو عمى  2001صدر ىذا القرار بعد ىجمات الحادم عشر مف سبتمبر 

محارب جميع إشكاؿ اإلرىاب، كقد فرض ىذا القرار عمى الدكؿ التزامات تفكؽ التزامات 

كلية في مجاؿ مكافحة دالمعاىدات الدكلية، في حيف كاف األجدر يتـ التكقيع عمى معاىدة 

مى عاتؽ اإلرىاب، ال أف يصدر قرار يفكؽ قكة المعاىدة مف ناحية االلتزامات الممقاة ع

الدكؿ، كىذا القرار عبارة عف تشريع ممـز لمدكؿ لو صفة العمكمية كالتجريد في مجاؿ 

اإلرىاب الدكلي، كليس لو نطاؽ جغرافي محدد، كال سقؼ زمني معيف، أم غير محدد 

 بنطاؽ جغرافي أك سقؼ زمني.

 (3) 8/11/2002 بتاريخ 1441 قرار مجمس األمف رقـ -2

إلفصاح عف جميع برامجو الرامية إلى تطكير أسمحة الدمار الشامؿ، العراؽ با ىذا القرار ألـز

ىك حؽ  غير المحرمة كالبرامج النككية األخرل، في الكاقع أف حؽ الدكلة في امتالؾ األسمحة

سيادم ال ينازعيا فيو أحد، أما الحد مف انتشار بعض أنكاع األسمحة فيك االستثناء عمى 

نتاج  .قيات دكليةىذا األصؿ، كىذا يتـ بمكجب اتفا كبالرجكع إلى اتفاقية حظر استحداث كا 

                                                           

 الدارسات مركز القاىرة: السياسية، واألبعاد اإلنسانية العتبارات بين الدولي التدخل (2000) عماد جاد، (1)
 .29ص ،كاإلستراتيجية السياسية

)2  ( http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2001.shtml 
(3) http://www.un.org/ar/sc/documents/resolutions/2002.shtml 
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كتدمير تمؾ  (األسمحة البيكلكجيةأنكاع  لحدإ) كالتكسينية كتخزيف األسمحة البكتريكلكجية

، نجد أف ىذه االتفاقية ال تمنع الدكؿ 26/3/1975 األسمحة كالتي دخمت حيز التنفيذ بتاريخ

سح ألم دكلة أك منظمة دكلية بالتحقؽ مف التزاـ مف امتالؾ ىذه األسمحة، كما أنيا ال تم

الدكؿ مف امتالؾ أك تصنيع مثؿ ىذه األسمحة، أما بالنسبة لألسمحة النككية فال يكجد اتفاقية 

 الدكليةدكلية تمنع امتالؾ ىكذا أسمحة، كبغياب مثؿ ىذه االتفاقيات أصدرت محكمة العدؿ 

ة كالجمعية العامة لألمـ المتحدة بتاريخ ، بناء عمى طمب مف منظمة الصحة العالميرأييف

إجابة عمى تساؤؿ حكؿ ما إذا كاف امتالؾ السالح النككم، أك تصنيعو أك  8/7/1996

التيديد بو معارض لمبادئ كقكاعد القانكف الدكلي، فأجابت المحكمة أنو لحد ىذا التاريخ ال 

اـ أك تصنيع األسمحة النككية، يكجد اتفاقية دكلية أك بركتكككؿ ممحؽ يمنع امتالؾ، أك استخد

أنيا الحظت أف بعض االتفاقيات مثؿ معاىدة الحظر التاـ لمتجارب النككية كمعاىدة عدـ إال 

، تكحي انتشار األسمحة النككية كالمعاىدات المتعمقة بالمناطؽ الخالية مف األسمحة النككية

 . (1)ككم كالتيديد بوبأف األصؿ ىك عدـ مشركعية امتالؾ كاستخداـ كتصنيع السالح الن

فإذا كانت محكمة العدؿ العميا كىي أحد المصادر االحتياطية لمقانكف الدكلي العاـ غير قادرة 

عمى حظر انتشار األسمحة النككية، فكيؼ لمجمس األمف كىك جياز تنفيذم داخؿ ىيئة األمـ 

تخذ ذلؾ ذريعة لمتدخؿ في المتحدة أف يحظر انتشار السالح النككم كيعتبر امتالكو محـر دكليان، كي

أسمحة العراؽ،  الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كال يكجد قاعدة دكلية يستند عمييا مجمس األمف في نزع

في ىذه الحالة ىك المشرع كالمنفذ، كبذلؾ يخرج عف اختصاص مجمس األمف  كأصبح مجمس األمف

                                                           

، 55العدد ،مجمة الصميب األحمر الدولي ،نظرة عامة عمى اتفاقية األسمحة البيكلكجية ،غكلدبالت، جكزؼ (1)
 .264ص، 1997 حزيراف
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األمف الحؽ الخراب  نزع سالح العراؽ بالقكة، خاصة كأف ىذا التصرؼ األرعف مف قبؿ مجمس

 .(1)كالدمار في العراؽ الذم لـ يكف يمتمؾ ىذه األسمحة مف أساسو

عمى الرغـ مف أف التدخؿ اإلنساني يعتبر طفرة نكعية في مجاؿ المحافظة عمى حقكؽ 

اإلنساف كيعتبر الضمانة األساسية لحقكؽ اإلنساف في إطار العمؿ الجماعي الدكلي كشعكر 

فتقرىا الفرد في دكلتو كمف قبؿ حكامو، إال أف ىذا المفيكـ بات سيئ الصيت باإلنسانية التي قد ي

لدل دكؿ العالـ الثالث بسبب عدـ ضبط ىذا المفيكـ كعدـ تحديد معالمو كبسبب االزدكاجية في 

التعامؿ مع ىذا المفيكـ مف قبؿ الدكؿ الكبرل، فيي تتدخؿ كفؽ ما يتماشى مع مصالحيا، أك أذا 

كمي لمخطر الحقيقي، كالنتيجة التي يمكف التكصؿ إلييا مف خالؿ ما تقدـ أف تعرض أمنيا الق

الدكؿ الكبرل تحاكؿ تقكيض مفيكـ السيادة لدل دكؿ العمـ الثالث، بمقابؿ تكسيع االختصاص 

ار التدخؿ اإلنساني كمعيار السمـ كاألمف الدكلييف، فتركت ىذه المعايير يالدكلي كعدـ ضبط مع

ا معايير مرنو لكي يسيؿ عمييا التدخؿ في الشؤكف الداخمية ليذه الدكؿ كتحت بدكف ضبط، كجعمتي

غطاء الشرعية الدكلية، فقد اصبحت سيادة ىذه الدكؿ مستباحة تحت غطاء أك ذريعة التدخؿ 

اإلنساني أك حماية حقكؽ اإلنساف، أك المحافظة عمى السمـ كاألمف الدكلييف، كليس أدؿ عمى ذلؾ 

في عناف األميف العامة األسبؽ لألمـ المتحدة أماـ الجمعية العامة لألمـ المتحدة ما أكده السيد كك 

تعتبر أساس ي التمية أف السيادة لـ تعد خاصة بالدكلة القك  1999لسنة  54في دكرة انعقادىا 

لكؿ فرد كالمحفكظة مف قبؿ  يةاألساس ياتالحر ي العالقات الدكلية كلكف تتعمؽ باألفراد أنفسيـ كتعن

 .(2)ثاؽ األمـ المتحدةمي

                                                           

 .264، مصدر سابؽ، صغكلدبالت (1)
الدراسات  ، القاىرة، مركزبعاد السياسيةألكانية االعتبارات اإلنسا، التدخؿ الدكلي بيف 2000جاد، عماد،  (2)

 .29، مصدر سابؽ، صالسياسية كاالستراتجية
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 الفصل الرابع

 حالت التدخل اإلنساني الدولي وشروطو

ستثناء عمى مبدأ عدـ جكاز التدخؿ، كأف التدخؿ إمف المعركؼ أف التدخؿ اإلنساني ىك 

اإلنساني ىك ظرؼ استثنائي طارئ يطرأ عمى العالقات الدكلية، لذا فبمجرد انتياء الظركؼ التي 

يي كترجع العالقات الدكلية لطبيعتيا، لذا فإف ىناؾ حاالت لمتدخؿ استدعت حدكث فإنو ينت

ذا افتقد  اإلنساني، فقد يككف التدخؿ اإلنساني مشركع، إذا كجب سند قانكني يدعمو كيعزز كجكده، كا 

ليذا السند فيك غير مشركع، كيجب أف يستكفي التدخؿ اإلنساني بعض الشركط لكي مشركعان، 

إلنسانية ىي المحرؾ الكحيد لمتدخؿ اإلنساني، بحيث يدكر كجكدان كعدمان منيا أف تككف المصمحة ا

معيا، كمنيا كجكد انتياكات خطيرة كممنيجة لحقكؽ اإلنساف مكجو ضد مجمكعة أك فئة مف 

 الناس.

 كبناءن عمى ما تقدـ سنقكـ بتقسيـ ىذا الفصؿ كاآلتي:

 .حالت التدخل اإلنساني المبحث األول:

 تدخؿ اإلنساني المشركع.ال المطمب األكؿ:

 التدخؿ اإلنساني غير المشركع. المطمب الثاني:

 .شروط التدخل اإلنساني المبحث الثاني:

 المطمب األكؿ: التدخؿ لحماية المصمحة اإلنسانية.

 المطمب الثاني: كجكد انتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف.
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 المبحث األول

 حالت التدخل اإلنساني

حماية حقكؽ اإلنساف، كتعتمد الدكؿ في  مف التدخؿ اإلنساني ىي األساسية إف الغاية

ختالؼ اآلليات الدكلية التي تتعامؿ إسبيؿ تحقيؽ ىذه الغاية عدة أساليب، تختمؼ ىذه األساليب، ب

نتياؾ حقكؽ اإلنساف، فمف الحاالت ما يمكف عالجيا بالطرؽ غير العسكرية كالحصار إمع حاالت 

ت الدبمكماسية كالبرقية كالسمكية كالالسمكية، كمنيا ما ال يمكف حمة إال عف االقتصادم كقطع العالقا

طريؽ التدخؿ العسكرم، ككفقان لذلؾ تظير حاالت مختمفة لمتدخؿ اإلنساني حسب األساس القانكني 

الذم تستند إليو، فالحاالت التي تستند إلى أساس قانكني تسمي التدخؿ اإلنساني المشركع، أما 

 تي ال تستند إلى أساس قانكني تسمى التدخؿ اإلنساني غير المشركع.الحاالت ال

 كبناءن عمى ما تقدـ سنقكـ بتقسيـ ىذا المبحث كاآلتي:

 التدخؿ اإلنساني المشركع. -المطمب األكؿ:

 التدخؿ اإلنساني غير المشركع.  -المطمب الثاني:
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 المطمب األول

 التدخل اإلنساني المشروع

اإلنساني المشركع إلى القكاعد القانكنية التي تبرره، كتضفي عميو الشرعية  يستند التدخؿ

أك اتفاقية، باإلضافة  اإلدانة، كقد تككف ىذه القكاعد عرفيو، كأنتقاد، كالشجب إلكتجعمو بعيدان عف ا

 ا التدخؿ، كمنظمة األمـ المتحدةعمى ىذإلى قرارات المنظمات الدكلية التي تسبغ الصفة القانكنية 

كقد يحدث التدخؿ  .كمجمس حقكؽ اإلنساف كالجمعية العامة مجمس األمف،ك، كأجيزتيا كفركعيا

الدكلي اإلنساني كقت السمـ فينطبؽ عميو قانكف حقكؽ اإلنساف، أك يحدث كقت الحرب فينطبؽ 

فالتدخؿ كقت السمـ لو محددات كمعطيات يتـ التعامؿ معيا تختمؼ  ،عميو القانكف الدكلي اإلنساني

التدخؿ كقت السمـ تككف الدكلة في حالة سمـ كيتـ انتياؾ حقكؽ حيث أف  .عف التدخؿ كقت الحرب

نفصاؿ عف الدكلة األـ مطالبة األقميات بحقكقيـ، أك مطالبتيـ باأل ةاإلنساف فييا، كقد يتـ ذلؾ نتيج

بغرض  أك مطالبتيـ بحؽ تقرير المصير، أك أف ممارسات الدكلة تجاىيـ تككف بطريقة ممنيجو

نتياكات عف طريؽ تحجيـ دكرىـ، أك بغرض ىضـ حقكقيـ كالتضييؽ عمييـ، كيتـ تكثيؽ ىذه اإل

تقارير المنظمات الدكلية اإلنسانية، كالمنظمات التي تعنى بحقكؽ اإلنساف، أك عف طريؽ المحطات 

ساف كاضحة الفضائية،أك اإلذاعية، أما بالنسبة لمتدخؿ كقت الحرب فتككف فيو انتياكات حقكؽ اإلن

ف ىذه المعاناة تفكؽ تمؾ أكجمية بسبب الحرب كما تخمفو مف انتياكات خطيرة بحؽ المدنييف، ك 

يقاؼ الحركب إال  المعاناة التي تحدث كقت السمـ، كعمى الرغـ مف فشؿ المجتمع الدكلي في منع كا 

سرل الحرب، أنو خفؼ مف كطأتيا، كنظـ قكاعد إدارة المعارؾ فظير الحديث عف حقكؽ الجرحى كأ

 .(1)كجرائـ الحرب

                                                           

 .84، ص1ط كمبادئو، -، تطكرهالقانون الدولي اإلنساني (،1984بكتيو، جاف ) (1)
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كما ىك الحاؿ بالنسبة التفاقية جنيؼ بشأف حماية األشخاص المدنييف في كقت 

، التفاقيات جنيؼ ألربعا المعاىدات ىي إحدل اتفاقية جنيؼ الرابعة كيشار إلييا باسـ الحرب

يكجد حاليا  .حرب في منطقة لممدنييف كتحدد الحماية اإلنسانية 1949أغسطس 12اعتمدت في 

 .(1)بما في ذلؾ المعاىدات الثالث األخرل 1949دكلة طرفا في اتفاقيات جنيؼ لعاـ  196

 بعة عمى ما يمي:كفي ىذا الصدد نصت اتفاقية جنيؼ الرا

عندما ال يككف ىناؾ صراع ذا طابع دكلي فيجب عمى األطراؼ كحد أدنى االلتزاـ بالحماية 

الذيف ألقكا عنيـ أسمحتيـ  القكات المسمحة حسب الحد األدنى لكصفيا بأنياغير المقاتميف كأفراد

أك ألم سبب آخر يعاممكف  االحتجاز أك الجرح كالمقاتميف الذيف أصبحكا عاجزيف عف القتاؿ بسبب

 :في جميع األحكاؿ معاممة إنسانية مع المحظكرات التالية

 كالمعاممة  كالتشكيو بجميع أشكالو القتؿ عمى الحياة كالسالمة البدنية كبخاصة االعتداء

 .القاسية كالتعذيب

 أخذ الرىائف  

  الشخصية كعمى األخص المعاممة الميينة كالحاطو بالكرامةاالعتداء عمى الكرامة. 

 مشكمة نظاميا  محكمة دكف كجكد حكـ سابؽ صادر عف إعدامات إصدار األحكاـ كتنفيذ

 .(2)تكفؿ جميع الضمانات القضائية المعترؼ بأنو ال غنى عنيا في نظر الشعكب المتمدنة

ف طبيعة النزاع المسمح ىي التي تحدد نكع التدخؿ، فإذا كاف النزاع المسمح دكلي  ىذا كا 

في حالة ككف النزاع المسمح نزاع دكلي فقد حدد ف، يختمؼ التدخؿ عنو في حالة ككف النزاع محمي

                                                           

(1)-https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5nsla8.htm  
 أنظر:  (2)

PietroVerri: Dictionary of the international Law of Armed Conflicts, ICRC, 
Geneva,1992,P.35. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2_(%D8%B3%D8%AC%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B2_(%D8%B3%D8%AC%D9%86)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%88%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
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القانكف الدكلي اإلنساني الجيات التي يحؽ ليا التدخؿ كىي: الدكؿ األطراؼ في االتفاقيات الدكلية 

مصالح دكلة في حالة نزاع مع دكلو أخرل، باإلضافة إلى اإلنسانية، كالدكؿ الحامية التي تحمي 

المجنة الدكلية لمصميب األحمر الدكلي كالمنظمات اإلنسانية، كلكؿ ىذه األطراؼ دكر ميـ في 

التدخؿ اإلنساني كحث األطراؼ المتنازعة عمى تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف 

ا مشركع، كذلؾ ألنيا جيات دكلية تستمد سند تدخميا مف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، كيككف تدخمي

القانكف الدكلي كالنظاـ األساسي بالنسبة لممنظمات الدكلية كمف ميثاؽ األمـ المتحدة، كيككف تدخميا 

 تحت غطاء الشرعية الدكلية، كىك ما نحاكؿ تسميط الضكء عميو، فيما يمي:

 الدول األطراف -0

تككف طرفان في االتفاقيات الدكلية اإلنسانية، فالتكقيع  يقصد بالدكؿ األطراؼ الدكؿ التي

نساني كأخالقي، بتنفيذ ما  عمى ىذه االتفاقيات مف قبؿ الدكؿ األطراؼ يفرض عمييا التزامان دكلي كا 

جاء فييا مف نصكص كمبادئ، كأىداؼ، فأتفاقية جنيؼ تفرض عمى الدكؿ األطراؼ احتراـ ىذه 

 (.1)جميع الدكؿ االتفاقية ككفالة احتراميا لدل

 فقد نص بيذا الشأف عمى ما يمي:

 (.2")تتعيد األطراؼ السامية بأف تحتـر ىذه االتفاقية، كتكفؿ احتراميا في جميع األحكاؿ

 الدول الحامية -7

ىي دكلة محايدة، ليست طرفان في النزاع الدكلي الدائر بيف دكلتيف أك أكثر، بؿ ىي الدكلة 

الدكؿ المتحاربة برعاية مصالحيا كمصالح رعاياىا لدم دكلة أخرل، التي يتـ تكميفيا مف قبؿ إحدل 

كذلؾ الف ىذا الحؽ منح ؿ عف ىذا الحؽ، كمو أك جزء منو، كال يجكز لمدكلة الحامية التناز 

                                                           

 .86بكتية، مصدر سابؽ، ص  (1)
 .1949( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 1المادة ) (2)
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بمقتضى اتفاقية دكلية تـ التكقيع عمييا مف قبؿ الدكؿ الحامية، كرضت ىذه الدكلة أف تككف حامية 

 (.1)كالتزمت إزاء ذلؾ دكليان 

 كفي ىذا الصدد نص اتفاقية جنيؼ الرابعة عمى ما يمي:

"ال يجكز لألشخاص المحمييف التنازؿ في أم حاؿ مف األحكاؿ جزئيان أك كمية عف الحقكؽ 

الممنكحة ليـ بمقتضى ىذه االتفاقية، أك بمقتضى االتفاقات الخاصة المشار إلييا في المادة 

 (.2")السابقة، إف كجدت

 االتفاقية عمى ما يمي: ككذلؾ نصت نفس

لألطراؼ السامية المتعاقدة أف تتفؽ في أم كقت عمى أف تعيد إلى ىيئة تتكفر فييا كؿ 

ذا لـ ينتفع  ضمانات الحيدة كالكفاءة بالمياـ التي تمقييا ىذه االتفاقية عمى عاتؽ الدكلة الحامية كا 

 مية أك ىيئة معينة األشخاص المحميكف أك تكقؼ انتفاعيـ ألم سبب كاف بجيكد دكلة حا

 كفقان لمفقرة األكلى أعاله، فعمى الدكلة الحاجزة أف تطمب إلى دكلة محايدة أك إلى ىيئة مف ىذا

 . (3)القبيؿ ...... الخ 

 المجنة الدولية لمصميب األحمر والمنظمات اإلنسانية األخرى -3

حتراـ كتطبيؽ إمى مساعدة عالتتمثؿ ب (4)إف الميمة األساسية لمجنة الدكلية لمصميب األحمر

قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، ككقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف، كنشر الثقافة القانكنية حكؿ أىمية 

                                                           

 .86بكتية، مصدر سابؽ، ص  (1)
 .1949( مف اتفاقية جنيؼ لعاـ 8المادة ) (2)
 .1949( مف اتفاقية جنيؼ الرابعة لعاـ 11دة )لممزيد مف التفاصيؿ أرجع إلى الما (3)
المجنة الدكلية لمصميب األحمر ىي منظمة محايدة مستقمة ال تنحاز ألم جية أك طرؼ أك دكلة عمى حساب  (4)

أك دكلة معينة، كال تنتمي ألم حزب معيف، أك جية سياسية، كىي منظمة تطكعية لحماية  طرؼ، أك جية،
ـ، كقد جاءت فكرة 1863مؤسس ىذه المنظمة ىك "السكيدم ىنرم دكناف" عاـ ضحايا النزاعات المسمحة، ك 

 =تأسيس ىذه المنظمة مف كحي معركة سكلفرينك، كىي مدينة إيطالية، ففي أثناء حرب الكحدة اإليطالية التي
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تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنسانييف كاحتراـ حقكؽ اإلنساف، كما تسعى إلى التخفيؼ مف حدة 

بات بميغة كجركح خطيرة أثناء االنتياكات التي يتعرض ليا المدنييف، فقد يتعرض المدنييف إلصا

فترات النزاع المسمح فتقـك المجنة الدكلية لمصميب األحمر بمعالجة المصابيف، كنقميـ إلى 

المستشفيات الحككمية .....الخ، كمنع ككقؼ االنتياكات الخطيرة التي يتعرضكف ليا، كلفت 

حقكقية كاإلنسانية الحككمية انتباىيـ إلى كجكب تمتعيـ بحقكقيـ، كتكصيؿ أصكاتيـ إلى الجيات ال

كالدكلية، كاتخاذ التدابير التي تعالج الحاالت المستعجمة مثؿ تكصيؿ المساعدات الغذائية، 

كاإلسعافات الطبية، كنقؿ الجرحى كالمصابيف، إلى مستشفيات ميدانية، أك حككمية إذا سمحت 

جالء األشخاص عادة الركابط إلى المعرضيف لمخطر إلى أماكف أكثر أمانالظركؼ بذلؾ، كا  ا، كا 

عادتيـ إلى ذكييـ  .(1)العائالت المشتتة كالبحث عف المفقكديف كا 

باإلضافة إلى ىذه المياـ ىناؾ مياـ كقائية منيا التعريؼ بالقانكف الدكلي اإلنساني كالعمؿ 

دراجو ضمف المناىج التدريسية، كالقكانيف، كالبرامج التدريبية، بمعنى أف  عمى تطبيؽ قكاعده، كا 
                                                                                                                                                                          

ثناء احتداـ المعارؾ بيف القكات فرنسا كسردينيا مف جية كالقكات النمس24/6/1859نشبت بتاريخ = اكية ـ، كا 
مف جية أخرم بالقرب مف مدينة سكلفرينك شماؿ إيطاليا، تكجو  السكيدم ىنرم دكناف إلى قرية كستميكني 
إلنقاذ الجرحى بعد أف كصؿ إلى عممو سقكط العديد مف الضحايا، كقد نجح مع السكاف المحمييف في إنقاذ 

كقد نشر كتاب تذكار سكلفرينك الذم ناؿ  العديد منيـ كتقدـ المساعدة الطبية ليـ كتقدـ الطعاـ كالشراب ليـ،
ـ كصؼ فيو حاؿ الجرحى، كالمعركة التي دارت بالقرب مف 1901عميو جائزة نكبؿ لمسالـ عاـ 

سكلفرينك،كفي نياية الكتاب تسأؿ ىك مدل إمكانية إنشاء جمعيات إغاثية  كقت السمـ تعمؿ عمى إغاثة 
كانت اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ بتأسيس المجنة الدكلية الجرحى كالمصابيف كالمتضرريف مف المعارؾ، كقد 

لمصميب األحمر الدكلي، ثـ تكجو بالسؤاؿ ثانية إلى المؤسسات العسكرية في دكؿ العالـ، حكؿ مدل إمكانية 
صياغة مبدأ دكلي يككف تحت مظمة اتفاقية دكلية، يككف أساسا لجمعية اغاثية تتكلى إغاثة الجرحى البمداف 

ـ. لممزيد مف التفاصيؿ أرجع 1949قد كانت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ تكقيع اتفاقية جنيؼ لعاـ األكربية، ك 
 إلى:

دار  ، اإلسكندرية:الرقابة الدولية عمى تطبيق القانون الدولي اإلنساني( 2007) إبراىيـ أحمد خميفة،
 .110الجامعة الجديدة لمنشر، ص

، رسالة ماجستير غير ة لمصميب األحمر إثناء النزاع المسمحميام المجنة الدولي( 2005) قاسيمي يكسؼ، (1)
 .39ص منشكرة، كمية القانكف، جامعة مكلكد معمرم،
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المجنة الدكلية لمصميب الحمر ىي المسئكلة عف تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني عمى 

 المستكل القانكني كالميداني، كىك ما نحاكؿ معالجتو بما يمي:

 دور المجنة الدولية لمصميب األحمر عمى المستوى القانوني -أول:

رزة في مجاؿ إقرار كتطبيؽ قامت المجنة الدكلية لمصميب األحمر الدكلية بإسيامات با

قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، مما اسـ في تطبيؽ قكاعد القانكف 

الدكلي اإلنسانيف كالحد مف انتياكات حقكؽ اإلنساف، كفي ىذا المجاؿ تقـك بعدة مياـ ككظائؼ 

 منيا:

 الرصدوظيفة   -0

بمراجعة دكرية كمستمرة لقكاعد القانكف الدكلي تقـك المجنة الدكلية لمصميب األحمر 

اإلنساني كقكاعد القانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف لضماف أنيا تتناسب مع الكاقع الدكلي كالتطكر 

الدكلي لحقكؽ اإلنساف، فالقانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف متطكر باستمرار، 

عداد السبؿ كيمكف إضافة حقكؽ جديد لإلنساف،  كذلؾ لضماف أنيا تتناسب مع أكضاع النزاع، كا 

الكفيمة لمكاجيتيا، ككذلؾ دراسة إخفاقات القانكف الدكلي في معالجة انتياكات حقكؽ اإلنساف، 

 (.1)كبحث سبؿ التغمب عمى ىذه اإلخفاقات، كسبؿ معالجتيا

 الحفزوظيفة  -7

ا ىك العمؿ كمحفز عمى تطبيؽ قكاعد حمر ىنإف الدكر الذم تمعبو المجنة الدكلية لمصميب األ

القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف، فال مجرب تسجيؿ لحاالت انتياكات 

حقكؽ اإلنساف ىنا كىناؾ، كتسجيؿ إخفاقات القانكف الدكلي في مكاجية ىذه االنتياكات بؿ يجب 
                                                           

المجمة الدولية ، دخؿ كالحؽ في المساعدة اإلنسانية( الحؽ في التدخؿ أـ كاجب الت1992ساندكر، أفت ) (1)
 .42، ص25، العدد 5 السنة لمصميب األحمر
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كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف كالعمؿ  العمؿ عمى تحفيز تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

الجاد كالدؤب عمى كقؼ ىذه االنتياكات كمحاسبة مرتكبييا كتقديميـ لممحاكمة العادلة، فيجب أف 

يجاد  نضع قكاعد القانكف الدكلي في ىذا المجاؿ مكضع التطبيؽ الفعمي مف خالؿ البحث كالتفكير كا 

ليا حقكؽ اإلنساف، كتعمؿ المجنة الدكلية لمصميب  الحمكؿ الناجعة لكقؼ االنتياكات التي تتعرض

األحمر مع الجمعيات الكطنية كاتحادىا الدكلي عمى تبادؿ الخبرات كاألفكار الناجعة في مجاؿ 

القانكف الدكلي اإلنساني، كحقكؽ اإلنساف، ككذلؾ تعمؿ المجنة الدكلية لمصميب األحمر مع 

ذه المنظمات يككف اقرب إلى عمؿ المجنة، لمفكضية المنظمات الدكلية في ىذا المجاؿ ألف عمؿ ى

السامية مثؿ السامية لحقكؽ اإلنساف، أك المفكضية العميا لشؤكف الالجئيف، فيذه المنظمات كغيرىا 

تككف أقرب إلى المجنة الدكلية لمصميب األحمر مف ناحية ككنيا منظمات دكلية كمف ناحية طبيعة 

 (.1)ىداؼ التي تسعى لتحقيقياالعمؿ الذم تقـك بو كمف ناحية األ

حمر عالقات فعالة كمنتجة مع العديد مف المنظمات ككذلؾ فإف لمجنة الدكلية لمصميب األ  

 الدكلية، كمف أىـ ىذه المنظمات التي تتعاكف مع المجنة:

 منظمة التربية والثقافة والعموم )اليونسكو(. - أ

 التي ىي جزء ميـ مف حقكؽ اإلنساف.دـ بشؤكف التعميـ كالشؤكف الثقافية ك فيذه المنظمة تي

 .(2)مركز حقوق اإلنسان - ب

ييتـ ىذا المركز بكؿ ما يتعمؽ بحقكؽ اإلنساف، كىك ما يجعمو قريب مف المجنة الدكلية مف 

 ناحية االختصاص كاألىداؼ.
                                                           

الدكرية األمريكية  ،"ي تشكيؿ القانكف الدكلي اإلنسانيالدكر المستمر لمعادات ف( "1996) تيكدكر ميركف (1)
 .249، 238ص ص  ،العدد الثاني ،90المجمد  ،لمقانكف الدكلي

الخاصة بتعزيز تنسيؽ مساعدة الطكارئ اإلنسانية  ديسمبر /كانكف األكؿ 19 بتاريخA/46/182  الكثيقة (2)
 لمنظمة األمـ المتحدة.
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 إدارة األمم المتحدة لمشؤون اإلنسانية. - ت

 ة.تقـك األمـ المتحدة بتسييؿ تنسيؽ عمميات الطكارئ اإلنساني

 لجنة القانون الدولي. - ث

تقكـ ىذه المجنة بتقنيف قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف إلى 

 (.1)جانب دراسة المشاكؿ التي تتعمؽ بحقكؽ اإلنساف

 التعزيزوظيفة   -3

تعنػػي ىػػذه الكظيفػػة تشػػجيع الػػدكؿ عمػػى التصػػديؽ عمػػى الصػػككؾ المتعمقػػة بالقػػانكف الػػدكلي 

 اني، كالتػػػػػػي قامػػػػػػت ىػػػػػػي بصػػػػػػياغتيا، كمػػػػػػف الضػػػػػػركرم كالكاجػػػػػػب أف تمتػػػػػػـز كافػػػػػػة األطػػػػػػراؼ اإلنسػػػػػػ

بالمعاىػدات التػي أبرمتيػا، خصكصػان فػي مجػاؿ حقػكؽ اإلنسػاف، فعمػى الػدكؿ التػي أبرمػت معاىػػدات 

 كأال تتخمػػػػػى عػػػػػف كاجباتيػػػػػا  خاصػػػػػة بحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػػاف أف تمتػػػػػـز بمػػػػػا جػػػػػاء فػػػػػي ىػػػػػذه المعاىػػػػػدات،

لقانكنيػػػة كاإلنسػػػانية التػػػي تكجػػػب عمييػػػا عػػػدـ انتيػػػاؾ حقػػػكؽ اإلنسػػػاف، ككقػػػػؼ كالتزاماتيػػػا الدكليػػػة كا

االنتياكػػات التػػي تحصػػؿ فػػي أم دكلػػة أخػػرل، أف ميمػػة المجنػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػر ىػػي تنبيػػو 

الحككمػػات بأىميػػة ىػػذه المعاىػػدات فػػي مجػػاؿ حقػػكؽ اإلنسػػاف، كأىميػػة الحػػؽ الػػذم تحفظػػو بالنسػػبة 

لمستكل الدكلي، حيث تككف الدكلػة ذات قبػكؿ عػالمي كيكػكف ممفيػا نضػيؼ لممدنييف كأىميتيا عمى ا

فػي مجػػاؿ حقػكؽ اإلنسػػاف، كعػدـ كجػػكد مػف ينتقػػدىا فػي ىػػذا المجػاؿ، إف احػػد األسػباب التػػي جعمػػت 

اتفاقيػػة جنيػػؼ كبركتكككلييػػا اإلضػػافييف ذات قبػػكؿ عػػالمي ىػػك أف المجنػػة الدكليػػة لمصػػميب األحمػػر 

                                                           

كمشركع  ،1995يكنيػو /حزيراف  21مػايك /أيػار إلػى 2مػف  ،47انظر:  تقرير لجنة القانكف الدكلي عف الدكرة  (1)
 .1995يكنيو /حزيراف  22بتاريخ  (A/CN.4/L.506) مدكنة الجرائـ ضد سمـ كأمف البشرية
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االتفاقيػة كدكرىػا فػي مجػاؿ حقػكؽ اإلنسػاف األمػر الػذم جعميػا ذات  عممت عمى تكضيح أىميػة ىػذه

 (.1)أىمية كبرل بالنسبة لمدكؿ

 "المالك الحارس"وظيفة   -4

إف المقصكد بذلؾ أف المجنة الدكلية لمصميب األحمر تراقب تطبيؽ القانكف مف اجؿ حمايتو 

كاف ىناؾ تناقض في مجاؿ  كضماف عدـ التالعب بو، أك محاكلة تعطيمو أك التقميؿ مف شأنو، فقد

كبيف اتفاقيات جنيؼ كبرتكككلييا  (2)حماية حقكؽ الطفؿ كقت الحرب بيف اتفاقية حقكؽ الطفؿ

اإلضافييف، فقد قدمت اتفاقيات جنيؼ حماية لمطفؿ أكثر مف الحماية التي قدمتيا اتفاقية حماية 

المجنة الدكلية لمصميب حقكؽ الطفؿ، كاف الذم قمص ىذا التفاكت كقمؿ مف ىذا التناقض ىك 

 (.3)األحمر التي عممت عمى تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني

 العمل المباشروظيفة   -5

يقصد بذلؾ العمؿ المباشر عمى حماية حقكؽ اإلنساف كالتخفيؼ مف المعاناة التي يتعرض 

ئؼ المجنة الدكلية ليا المدنييف، ككقؼ االنتياكات التي يتعرضكف ليا، إف ىذه الكظيفة مف أىـ كظا

                                                           

النشر التي تضطمع بيا الجنة  (, " القبكؿ العالمي لمقانكف الدكلي اإلنساني: أنشطة1994بيتر غاسر ) -ىانز (1)
أكتكبر / تشريف  -, سبتمبر/ أيمكؿ 302الدكلية لمصميب األحمر, المجمة الدكلية لمصميب األحمر, العدد 

 .457،  450ص ص  ،األكؿ
، كاعتمد 1990، كدخمت حيز النفاذ في أيمكؿ/سبتمبر 1989تشريف الثاني/نكفمبر  20اعتمدت االتفاقية في  (2)

االختيارييف لالتفاقية بشأف بيع األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد اإلباحية كبشأف  البركتكككليف
. 2002يناير  18، كدخال حيز النفاذ في 2000أيار/مايك  25اشتراؾ األطفاؿ في المنازعات المسمحة في 

اشتراؾ األطفاؿ في دكلة طرؼ في البركتكككؿ المتعمؽ ب 121كاف ىناؾ  2008حزيراف/يكنيو  26كفي 
دكلة طرؼ في البركتكككؿ المتعمؽ ببيع  126، كاف ىناؾ 2008شباط/فبراير  25المنازعات المسمحة، كفي 

 لممزيد مف التفاصيؿ ارجع لمرابط التالي:.األطفاؿ كاستغالؿ األطفاؿ في البغاء كفي المكاد اإلباحية
hrlibrary.umn.edu/arabic/CRC-info.html 

في أيديكلكجيات حقكؽ األطفاؿ، المجمة  ،حماية األطفاؿ في المنازعات المسمحة ،(1992انسكا )كريؿ، فر  (3)
 .347الدكلية لمصميب األحمر، دكف ذكر العدد، ص 
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لمصميب األحمر، كقد بدأ بيذه الميمة السيد ىنرم دكناف مؤسس المجنة الدكلية لمصميب األحمر، 

مف خالؿ التكجو إلى قرية كستميكني بعد عامة بكقكع العديد مف الضحايا مف المصابيف كالجرحى، 

لكظيفة تتربع عمى قمة حيث عمؿ عمى إنقاذ العديد منيـ كتخيؼ معاناة العديد، كمازالت ىذه ا

أكلكيات عمؿ المجنة، فيككف لمجنة تكاجد في كؿ أماكف النزاع، كتعمؿ عمى تأميف ظركؼ احتجاز 

األسرل كتأميف المعاممة الحسنة ليـ، اإلشراؼ عمى مأكميـ كمشربيـ كتقكـ بزيارتيـ كتككف حمقة 

مكاف اعتقاليـ تقكـ المجنة  كصؿ بينيـ كبيف عائالتيـ، كحتى األشخاص المعتقميف الذيف ال يعرؼ

الدكلية لمصميب األحمر بمحاكلة معرفة أماكف كالجية التي اعتقمتيـ،كتأميف االتصاؿ بينيـ كبيف 

 (.1)عائالتيـ، ككذلؾ تسعى لحماية المدنييف مف آثار األعماؿ العدائية كالحربية

 المراقبةوظيفة   -6

، لضماف كاعد القانكف الدكلي اإلنسانيتقـك المجنة الدكلية لمصميب األحمر بمراقبة تطبيؽ ق

تطبيقو كعدـ انتياؾ حقكؽ اإلنساف، لذا فإف لمجنة فركع في كؿ دكؿ العالـ ميمتيا مراقبة تطبيؽ 

قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، باإلضافة إلى المياـ المذككرة سمفان، كتقـك الفركع بكتابة تقارير 

و ما، كىنا تقكـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بحث مفصمو عف انتياكات حقكؽ اإلنساف في دكل

تمؾ الدكلة عمى احتراـ حقكؽ اإلنساف، ككجكب تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساف، فإف لـ تجد 

إذنان صاغية مف تمؾ الدكلة تقكـ المجنة بمناشدة المجتمع الدكلي بالتحرؾ لكقؼ انتياكات حقكؽ 

 (.2)السمـ كاألمف الدكلييف اإلنساف كتحمؿ مسؤكلياتو في حفظ

  

                                                           

 .103ص، استعراض عاـ لمقانكف الدكلي العاـ ،" آليات تنفيذ القانكف اإلنساني"، (1978أبي صعب، جكرج ) (1)
يراف ء المجنة الدكلية لمصميب األحمر في( ندا1983ساندكز، إيؼ ) (2) السنكم  الكتاب ،إطار النزاع بيف العراؽ كا 

 .161ص  ،الفرنسي لمقانكف الدكلي
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 دور المجنة الدولية لمصميب األحمر عمى المستوى الميداني -ثانيًا:

 :تضطمع المجنة الدكلية لمصميب األحمر في ىذا المجاؿ بالعديد مف المياـ منيا

 تذكير أطراف النزاع بالحقوق والواجبات -0

مدنييف ىـ الضحية، كقد يككف كثيرا ما يتجاكز أطراؼ النزاع عمى حقكؽ اإلنساف كيككف ال

ىذا التجاكز متعمدا، أك قد يككف نتيجة إىماؿ أك نتيجة الجيؿ بقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، 

فالكثير مف الجنكد ال يعرفكف ابسط قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كليذا السبب أك ذلؾ قد تحصؿ 

لب المدنييف، كقد تحصؿ االنتياكات بحؽ انتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف يككف ضحيتيا في الغا

المحاربيف، كاإلجياز عمى الجرحى أك األسرل، كىك مخالؼ لقكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، 

كاتفاقيات جنيؼ األربع كبرتكككلييا اإلضافييف، كىنا يأتي دكر المجنة الدكلية لمصميب األحمر 

ـ مف كاجبات، كالتمييز بيف المقاتميف كغير بتذكير األطراؼ المتنازعة ماليـ مف حقكؽ كما عميي

 المقاتميف كقكاعد حظر األسمحة كالقكاعد الخاصة بحماية ضحايا النزاعات المسمحة.

 نشر قواعد القانون الدولي اإلنساني -7

إف نشر الثقافة القانكنية في مجاؿ القانكف الدكلي اإلنساني تعمؿ عمى الحد مف انتياكات 

ى المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى نشر ىذه القكاعد لما ليا مف تأثير حقكؽ اإلنساني، لذا تسع

كقائي يعمؿ عمى الحد مف تمؾ االنتياكات، لذا تسعى المجنة الدكلية لمصميب األحمر عمى تشجيع 

تطبيؽ قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني عمى الصعيديف الدكلي كالداخمي، مف خالؿ تقديـ خدمات 

لخصكص، كما أنيا تسعى إلى تعميـ اتفاقيات حقكؽ اإلنساف،كتشجيع الدكؿ عمى استشارية بيذا ا

االنضماـ إلييا، كقع انتياكيا، كتحقيقان ليذه األىداؼ تقكـ الخدمات االستشارية بالعديد مف األنشطة 

 :منيا
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 الحمقات الدراسية  - أ

القانكف الدكلي تككف ىذه الحمقات أما حمقات كطنية أك دكلية بيدؼ تعميـ مبادئ كقكاعد 

 .اإلنساني

 اجتماعات الخبراء - ب

يجتمع العديد مف خبراء كأساتذة القانكف الدكلي لمكصكؿ إلى صياغة تقارير كمبادئ خاصة 

 (.1)بالقانكف الدكلي اإلنساني كالقانكف الدكلي لحقكؽ اإلنساف

 المساعدة الفنية - ت

بات كالتقارير الخاصة كتاالتي تتـ مف خالؿ ترجمة االتفاقيات الخاصة بحقكؽ اإلنساف كال

 .بيذا الشأف

 تبادل المعمومات - ث

يتـ تبادؿ ىذه المعمكمات بيف المجنة الدكلية لمصميب األحمر كبيف الييئات الدكلية 

 كالكطنية، لمتعرؼ عمى آخر المستجدات الخاصة بحقكؽ اإلنساف.

 المطبوعات - ج

ة أك تسييؿ طباعة تقكـ المجنة الدكلية لمصميب األحمر بالطباعة عمى نفقتيا الخاص

 التقارير كالكتب الخاصة بحقكؽ اإلنساف، لتسييؿ تناكؿ ىذه المطبكعات لدل الجميع

 العمل عمى حماية ضحايا النزاعات المسمحة -ثالثًا:

تقـك المجنة الدكلية لمصميب األحمر بحماية ضحايا النزاعات المسمحة مف خالؿ لفت 

قكاعد القانكف الدكلي اإلنساني، كتذكيرىـ بالمعاىدات األطراؼ المساحة بضركرة اإللتزاـ ب أنظار

                                                           

دراسات في القانون  المجنة الدولية لمصميب األحمر والقانون الدولي اإلنساني،(، 2000) ديفيد ديالبرا (1)
 .391ص ،دار المستقبؿ العربي القاىرة: ،1ط مؤلؼ جماعي تقديـ مفيد شياب، ،الدولي اإلنساني
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الدكلية بيذا الشأف، كضركرة التمييز بيف المقاتميف كغير المقاتميف، كضركرة عدـ المساس بالسكاف 

المدنييف، كتقكـ بجمع معمكمات عف تصرفات األطراؼ المتنازعة عف طريؽ مندكبييا المتكاجديف 

ياكات تقكـ المجنة الدكلية بالحكار المستمر كالحثيث مع السمطات في الميداف، كفي حالة كجكد انت

ال تدكيف ىذه االنتياكات كرفعيا لممنظمات الدكلية،  العسكرية كالسياسية لكقؼ ىذه االنتياكات، كا 

كييئة األمـ المتحدة، كال تقـك باإلعالف عف كجكد انتياكات لحقكؽ اإلنساف إال بتكافر الشركط 

 التالية:

 تياكات جسيمة كمتكررة لحقكؽ اإلنساف كالقانكف الدكلي اإلنساني.حدكث ان -1

 فشؿ المساعي السرية إليقاؼ تمؾ االنتياكات. -2

 رؤية تمؾ االنتياكات مف قبؿ مندكبي المجنة الدكلية لمصميب األحمر. -3

 (.1)أف يككف ىذا إلعالف لمصمحة الضحايا -4
 

 المطمب الثاني

 التدخل اإلنساني غير المشروع

تدخؿ اإلنساني غير المشركع ىك التدخؿ الذم يفتقر إلى الشرعية الدكلية، أم يقصد بال

بدكف غطاء شرعي، يبرر كجكده كيجعمو مقبكؿ دكليان، أم بدكف مكافقة األمـ المتحدة، أك إحدل 

أجيزتيا الرئيسية كالجمعية العامة أك مجمس األمف، كأف أغمب التدخالت تحمؿ في طياتيا أطماع 

لكنيا تتخفى كتستتر خمؼ ستار اإلنسانية، كلكنيا التمقى قبكالن دكليان، ليس لفقدانيا استعمارية، ك 

سندىا القانكني، بؿ لتعارضيا مع العديد مف المبادئ المتأصمة في القانكف الدكلي كالعالقات 

                                                           

رسالة  العالقة بين القانون الدولي اإلنساني والقانون الدولي لحقوق اإلنسان، (2008) أحمد مكلكد مصمح، (1)
 .100األكاديمية العربية بالدنمارؾ، ص كمية القانكف كالسياسة، رة،ماجستير غير منشك 
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كمبدأ عدـ جكاز استخداـ القكة في العالقات  كمبدأالسيادة، الدكلية، مثؿ مبدأ عدـ التدخؿ،

 (.1)ليةالدك 

لشرعية عمى كيعد التدخؿ اإلنساني أحد أىـ الذرائع التي تمجأ إلييا الدكؿ إلضفاء الصفة ا

فقد يتـ التدخؿ بحجة حماية األفراد بيدؼ حمايتيـ مف المعاممة السيئة أعماليا غير المشركعة، 

أتي التدخؿ التي يالقكنيا كاالضطياد كالعنؼ كالتمييز عمى أسس طائفية أك عرقية أك أثنية، في

بيدؼ كقؼ ىذه االنتياكات، كردع مرتكبييا، متجاكزان في ذلؾ عمى مبدأ سيادة الدكلة التي يتـ 

التدخؿ في شؤكنيا الداخمية، كمتجاكزان عمى مبدأ حظر استخداـ القكة في المعامالت الدكلية، كيككف 

ما يككف ىذا النكع مف التدخؿ إما لحماية رعايا الدكلة التي تتدخؿ في شؤكف غير  ىا مف الدكلة، كا 

لحماية رعايا الدكلة التي يتـ التدخؿ في شؤكنيا، كفي كمتا الحالتيف يككف التدخؿ غير مشركع 

كغير مبرر، لككنو يفتقر لمقكمات الشرعية الدكلية، كقد تسعى الدكؿ االستعمارية لمتدخؿ بحجة 

زع الممكية مف المستعمر إلى كن حماية مصالحيا االقتصادية بمكاجية حركات التحرر كالتأميـ،

 السيادة الكطنية،تنتيؾ بذلؾ سيادة الدكؿ عمى مكاردىا الطبيعية كاالقتصادية، كتككيف نتاجيا

 (.2)المحمي كمكارد الدخؿ القكمي ليا

غير أف مبدأ سيادة الدكلة كمبدأ عدـ التدخؿ ال يتعارضاف مع مبدأ حماية رعايا الدكلة 

ىا مف االنتياكات التي يتعرضكف ليا كمف المعاممة الغير الئقة بالدكلة فالدكلة تستطيع حماية رعايا

العالقات الدكلية، فتستطيع الدكلة حماية رعاياىا المرغكبة في التعامالت الدكلية ك كبرعاياىا كغير 

المتكاجديف في دكلة أخرل، إذا ما تعرضكا لمثؿ ىذه االنتياكات، ككذلؾ تستطيع حماية رعايا دكلة 

                                                           

 القاىرة:، ة القاعدة الدولية القتصادية في ظل النظام الدولي القائمطبيع (1985) محمد الكاحد عبد الفار، (1)
 .21مطبعة جامعة القاىرة، ص

 .23نفس المصدر، ص (2)
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متكاجديف في أرض دكلة أخرل إذا تعرضكا لمثؿ ىذه االنتياكات دكف اإلخالؿ بمبدأ سيادة  أجنبية

قد اعتبر الفقيو جركسيكس أف التدخؿ جائز كمشركع في حاؿ ك  الدكلة، أك مبدأ عدـ التدخؿ،

المعاممة السيئة التي يعامؿ بيا الحكاـ شعكبيـ مع عجز الشعكب في الدفاع عف نفسيا، فينا 

إلنساني يككف إنقاذا لمشعكب مف حكاميا المستبديف، كيعتبر تدخؿ مشركع كفؽ رأم الفقيو التدخؿ ا

يد ( أف التدخؿ اإلنساني جائز عندما تضط(Openhimme ككذلؾ اعتبر الفقيو جركسيكس،

 (.1)الدكلة مكاطنييا كتيضـ حقكقيـ

تتذرع بيا الدكؿ كيعتبر التدخؿ مف اجؿ الديمقراطية أحد صكر التدخؿ غير المشركع التي  

الغربية مف اجؿ التدخؿ في شؤكف الدكؿ الداخمية، كقد مثؿ ىذا النكع مف التدخؿ أحد أساليب 

الحرب الباردة، كقد لجأت إلى ىذا النكع مف التدخؿ غير المشركع الكاليات المتحدة األمريكية 

شؤكف الداخمية مستندة في ذلؾ إلى مذىب الرئيس تركماف الذم يؤسس فكرتو في التدخؿ في ال

 لمدكؿ بحجة حماية الديمقراطية عمى المقكلة التالية:

 "إف احتراـ مبدأ عدـ التدخؿ مقيد بعدـ تيديد الديمقراطية" 

كمف الحجج كالذرائع التي تستند عمييا الكاليات المتحدة األمريكية في تبرير تدخميا في 

 الشؤكف الداخمية لمدكؿ بحجة حماية الديمقراطية ما يمي:

 التدخل من أجل القضاء عمى ما يسمى حركات التمرد -0

فإذا كانت لمكاليات المتحدة األمريكية عالقات صداقو كطيدة مع الدكؿ التي تنشأ فييا 

حركات تمرد فإنيا تتحرؾ مف أجؿ سحؽ ىذه الحركات بحجة حماية الديمقراطية، مف اجؿ إنقاذ 

 كحماية مصالحيا في تمؾ الدكؿ.

                                                           

، مجمة اليرموك(، التدخؿ الدكلي اإلنساني في ضكء القانكف الدكلي المعاصر، 2013) انمار مكسى جكاد، (1)
 .15ص ،5السنة 
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 باشر لسحق المنظمات اإلرىابيةالتدخل العسكري الم -7

ىنا يتـ التدخؿ عسكريان ضد ما يسمى بقكاعد المنظمات اإلرىابية الثكرية التي تيدؼ إلى 

رتباط الكثيؽ بالكاليات المتحدة األمريكية، فالكاليات المتحدة تتحرؾ القضاء عمى األنظمة ذات األ

لحاكـ لككنو مكالي ليا كلككنيا ترتبط ضد ىذه المنظمات لكقؼ نشاطيا، كمنعيا مف تغيير النظاـ ا

بو بمصالح قد تككف اقتصادية كعسكرية كسياسية، فقياـ تمؾ المنظمات بعمؿ عسكرم قد يضر 

بيذه المصالح لذا تتحرؾ الكاليات المتحدة في ىذه الدكؿ لحماية مصالحيا كالبقاء عمى النظاـ 

 الحاكـ.

 مساعدة حركات المعارضة -3

كاليات المتحدة األمريكية في ىذه النقطة عكس سياستيا في يمكف القكؿ أف سياسة ال

النقطة السابقة ففي النقطة السابقة كانت تحافظ عمى النظاـ الحاكـ مف ما يسمى المنظمات 

أما في ىذه النقطة فيي تساعد حركات المعارضة لمتخمص مف النظاـ الحاكـ كىكذا  اإلرىابية،

نة كغير ثابتك فيي ال تستند إلى أسس كضكابط ثابتة، بؿ فالسياسة األمريكية متناقضة، كغير متز 

 (.1)تميث كراء مصالحيا

يمكف إنكار األىمية التي تحظى بيا النظـ الديمقراطية فيي تطبؽ حقكؽ اإلنساف  كال

بحذافيرىا كتجد قبكالن كاسعان مف قبؿ األسرة الدكلية كليا أثر كبير في العالقات الدكلية، فيي مف 

إال أنو ال يمكف اتخاذ  لحكـ، في احتراـ حقكؽ اإلنساف كاحتراـ الرأم كالرأم اآلخر،أنجح أنظمة ا

الديمقراطية كسيمة أك سبب لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ فال يمكف فرض نظاـ حكـ عمى دكلة 

                                                           

دار النيضة العربية،  القاىرة: ،واجية المعاممة في القانون الدوليازد( 1978) حسيف سالمة مصطفى، (1)
 .104ص
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 ما بالقكة، فالشعكب حرة في اختيار نظاـ الحكـ الذم تراه مناسبان كيتالءـ مع ثقافاتيا كعاداتيا

 (.1)كتقاليدىا

ال أنو استغمت ىذه المفاىيـ البراقة مف قبؿ الدكؿ التي تتغنى بحقكؽ اإلنساف كالتي ترفع إ

شعار الديمقراطية كعمى رأسيا الكاليات المتحدة األمريكية لمتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ 

 .(2)كممارسة أبشع أنكاع انتياكات حقكؽ اإلنساف كلتعيث في تمؾ الدكؿ فسادان 

حيث أبدت  1965كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتدخؿ األمريكي في جميكرية الدكمنيكاف عاـ 

 ة"الالتينية" تخكفيا مف حكـ الرئيس تركجيممك، حيث فرضت المجمكعة عد مجمكع الدكؿ األمريكية

لتو مف الحكـ، كقد أدل ذلؾ إلى اضطرابات أمنية كفمتاف امني كمسمسؿ مف عقكبات أدت إلى استقا

نقالبات العسكرية، كحركب أىميو، ثـ تدخمت الكاليات المتحدة األمريكية عسكريان بحجة حماية اال

 .رعاياىا ىناؾ، كمحاربة الشيكعية، كالسمـ اإلقميمي

عمى أثر االنقالب العسكرم فقد تدخمت أمريكا 1983ككذلؾ الغزك األمريكي لغرينادا عاـ 

 الذم عرؼ بصداقتؾ لمكاليات المتحدة األمريكية، Gairy عسكريان ألنيا كانت تدعـ رئيس الكزراء

المساعدة مف الكاليات المتحدة األمريكية التي تدخمت عسكريان  (3)فطمبت منظمة دكؿ شرؽ الكاريبي

مع جنكد مف ست دكؿ مف المنظمة المذككرة، كقد بررت الكاليات المتحدة ىذا التدخؿ بأنو يعد 

مف ميثاؽ منظمة دكؿ شرؽ الكاريبي، رغـ أف ىذا الغزك قد ( 8) دفاعا شرعيا جماعيا كفؽ المادة

                                                           

 .6ص ،245 ، العددمجمة المستقبل العربيحقكؽ اإلنساف بيف الخصكصية كالعالمية،  (1999فائؽ، محمد ) (1)
ر أبف دا بيركت: النعماف، ترجمة:منعـ 1ط ،حروب التدخل األمريكي في العالم(، 1974) بارنت، ريتشارد (2)

 .65ص خمدكف لمطباعة كالنشر،
بتكقيع معاىدة تشاغكاراماس بيف رؤساء كزراء الدكؿ  4/7/1974بتاريخ تأسست منظمة دكؿ شرؽ الكاريبي  )3(

البحر  لتعزيز العالقات كدمج سكؽ مشتركة في منطقة (ترينيداد كتكباغك كجامايكا ،كغيانا ،بربادكس )األربع
، أغمبيتيـ ينتمكف إلى مراقبيف 7أعضاء منتسبيف ك  5عضكا كامؿ، ك  15أصبح يضـ اآلف  .الكاريبي

 https://ar.wikipedia.org/wikiلممزيد مف التفاصيؿ أرجع لمرابط التالي:  .الككمنكلث البريطاني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A
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عاث باألرض الفساد كدمر البنى التحتية كتسبب بيدـ مئات المنازؿ كقتؿ كتشريد المئات مف 

 .(1)المدنييف

كقد ازدادت حاالت التدخؿ اإلنساني غير المشركع في القرف العشركف فقد شيد ىذا القرف 

انتياكات سيادتيا كخرؽ مبدأ عدـ جكاز استخداـ القكة، فقد كاف يتـ ذركة التدخؿ في شؤكف الدكؿ ك 

التدخؿ بحجج التدخؿ ألغراض إنسانية،كحماية الديمقراطية، تتستر كراءىا إغراض دنيئة كمصالح 

ضيقة، كمطامع استعمارية،كبدكف تفكيض مف مجمس األمف، أك الجمعية العامة لألمـ المتحدة، 

كمف الدكؿ المتحدة، أك مجمس األمف، أك الجمعية العامة لألمـ المتحدةكبالرغـ مف معارضة األمـ 

التي تحتؿ الصدارة بيف قائمة الدكؿ التي تستخدـ الحجج اإلنسانية كذريعة لمتدخؿ في الشؤكف 

سكاءن مف خالؿ التدخؿ العسكرم المباشر،أك مف خالؿ فرض العقكبات  الداخمية لمدكؿ األخرل،

ينة،ىي الكاليات المتحدة األمريكية التي عرؼ عنيا أنيا تتدخؿ في شؤكف االقتصادية عمى دكؿ مع

الدكؿ بحجة األغراض اإلنسانية، أك حماية الديمقراطية،أك إزالة األنظمة الديكتاتكرية، دكف االكتراث 

 (.2)أك الجمعية العامة لألمـ المتحدة، أك الشرعية الدكلية لألمـ المتحدة،أك مجمس األمف،

فيك إما يأخذ شكؿ التدخؿ العسكرم بدكف  دخؿ غير المشركع عمى شكؿ نمطيف،كيأتي الت

ما يأتي عمى شكؿ فرض العقكبات االقتصادية، كيعد التدخؿ العسكرم أتفكيض مف مجمس األمف،ك 

بدكف تفكيض مف مجمس األمف الصكرة األبرز في التدخالت التي تقكـ بيا الكاليات المتحدة 

كؿ العالـ مف ثنائي القطبية إلى أحادم القطبية كبركز الكاليات المتحدة األمريكية، خصكصان بعد تح

األمريكية كقكة عظمى في العالـ كأصبت القطب المؤثر في العالـ، فقد شيد تاريخ التدخالت 

                                                           

 التالي: مقاؿ منشكر عمى الرابطالتدخل العسكري ألجل الديمقراطية ومشروعيتو،محمد سعيد، الشعيبي، محمد  )1(
post.html-dralshuiby.blogspot.com/2010/05/blog 

، اإلسكندرية: دار الجامعة التدخل الدولي بين المنظور اإلنساني والبيئي( 2012) السيد، سامح عبد القكم، (2)
 .36الجديدة لمنشر، ص
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نتياؾ ا  العسكرية بدكف تفكيض مجمس األمف الكثير مف التدخالت األمريكية في شؤكف الدكؿ ك 

ايا كبحجج األغراض اإلنسانية،فقد دفعت ذريعة حماية الرعايا إلى تدخؿ سيادتيا بحجج حماية الرع

في ظؿ الصراعات السياسية كالمذىبية كاالضطرابات  1958الكاليات األمريكية في لبناف عاـ 

األمنية التي شيدتيا البالد، كقد دفعت ذريعة حماية الرعايا الكاليات المتحدة األمريكية كبمجيكا إلى 

ميكرية الككنغك بحجة حماية الرعايا األمريكييف كالبمجيكييف، نتيجة األحداث الدامية التدخؿ في ج

 .(1)الفترة التي شيدتيا الككنغك في تمؾ

كألقت القبض عمى رئيسيا  1989ككذلؾ غزك الكاليات المتحدة األمريكية لبنما عاـ 

بحجة  2011لفرنسا عاـ  نكرييغا الذم تمت محاكمتو أماـ القضاء األمريكي، كمف ثـ تـ تسميمو

كتخميص البالد مف الدكتاتكرية بقيادة الرئيس نكرييغا الذم كاف باألصؿ مكاٍؿ  حماية الديمقراطية،

جاء بسبب تغير اإلستراتيجية األمريكية كتخمييا عف  ولمكاليات المتحدة األمريكية، كلكف عزل

 .(2)جديدة إستراتيجيتيا السابقة كتبنييا إلستراتيجية

الناتك بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية ىي إحدل صكر  (3)التدخؿ العسكرم لحمؼ ككذلؾ

ف كانت تتذرع بذريعة اإلغراض اإلنسانية، أك حماية الرعايا، أك غيرىا مف الحجج  التدخؿ كا 

كالذرائع، إال أنيا ال تكفي لتبرير ىذه التدخالت، كال تنفي عدـ مشركعيتيا، كخرقيا لمبادئ القانكف 

 / 22/3لدكلي، فقد تدخؿ حمؼ الناتك بقيادة الكاليات المتحدة األمريكية في ككسكفك بتاريخ ا

بحجة حماية األلباف مف اضطياد الصرب، فقد تـ ىذا التدخؿ كغيرة مف العديد مف  1999
                                                           

 .25السيد، مصدر سابؽ، ص (1)
 :مصراتو ،ترجمة أنكر المغيب ،النظام اإلنساني العالمي الجديد أو الحق في التدخل (،1995) ككرتف أكليفيو (2)

 .24ص كالتكزيع كاإلعالف، الدار الجماىيرية لمنشر
طمسي التي تـ بناءن عمى معاىدة شماؿ األ1949منظمة حمؼ شماؿ األطمسي اختصاران "الناتك تأسست عاـ  (3)

، يكجد مقر قيادة الحمؼ في برككسؿ عاصمة بمجيكا 1949ابريؿ سنة  4التكقيع عمييا في كاشنطف في 
  https://ar.wikipedia.org/wikiلممزيد مف التفاصيؿ ارجع لمرابط التالي:
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التدخالت بدكف مكافقة مجمس األمف، بالرغـ مف أف مجمس األمف قد اتخذ العديد مف القرارات إال 

 .(1)ز استخداـ القكة العسكريةيلـ تجيأنيا 

الذم أيد الجيكد المبذكلة  31/3/1998بتاريخ  1160ه رقـ فقد أصدر مجمس األمف قرار 

كمجمكعة االتصاؿ الدكلية، في التكصؿ إلى حؿ سممي  مف قبؿ منظمة األمف كالتعاكف األكربية،

مف الجيش كالشرطة  لألزمة كفي نفس الكقت أداف انتياكات حقكؽ اإلنساف التي ترتكب

 اليكغسالفية، أك مف قبؿ جيش تحرير ككسكفك بحؽ المدنييف.

الخاص بالالجئيف فقد أيد الجيكد  1998/ 14/10بتاريخ  1203ككذلؾ قراره رقـ 

 .قبؿ، الدكؿ كالمنظمات اإلنسانية اإلغائية المبذكلة مف

ديد لمسمـ كاألمف الذم عد تدىكر الكضع في ككسكفك تي 1199ككذلؾ قرارا مجمس األمف 

 .(2)في المنطقة

قتصادية ككسيمة لمضغط عمى كتعمد الكاليات المتحدة األمريكية إلى استخداـ العقكبات األ

الدكؿ لمتدخؿ غير المشركع في شؤكنيا الداخمية، كتبرر ذلؾ باإلغراض اإلنسانية، كما حصؿ 

كبكليفيا عاـ  1961عاـ  ككبا قتصادم عمىعندما فرضت الكاليات المتحدة األمريكية الحصار األ

يراف عاـ  1990كالعراؽ عاـ  1989كالسكداف عاـ  1977 كفمسطيف  2003كسكريا عاـ  1993كا 

 .(3)كغيرىا 2006عاـ 

                                                           

: مركز بيركت ،2ط ،نحو إصالح منظمة األمم المتحدة لحفظ السمم واألمن الدوليين( 2011) ليتيـ، فتيحة (1)
 .86دراسات الكحدة العربية، ص 

  www.moqatel.comلممزيد مف التفاصيؿ أرجع لمرابط التالي: )2(
 ،فرادنظام العقوبات الدولية ضد الدول واأل الجزاء الدولي المعاصر، نظرية ،(2013) حرب، عمي جميؿ (3)

 .499ص  قكقية،الح الحمبي اتر منشك :بيركت ،2ط ،2ج ،ئية الدوليةاالموسوعة الجز 
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الذم فرض  1990/ 6/8بتاريخ  661كما ىك الحاؿ بالنسبة لقرار مجمس األمف رقـ 

 .(1)الحصار االقتصادم عمى العراؽ لجبره عمى االنسحاب مف الككيت

  

                                                           

(1)http://www.un.org/arabic/documents/SCCommittees/661/iraqresolutions.htm 
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 المبحث الثاني 

 شروط التدخل اإلنساني

ستثناء عمى مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ كىك مف اإف التدخؿ اإلنساني ىك 

أىـ مبادئ القانكف الدكلي العاـ كىك أساس العالقات الدكلية، لذا يجب أف ينحصر التدخؿ 

ية كأف يككف قدر تحقيؽ الغرض منو، اإلنساني في أضيؽ حدكده، كأف يككف عمى قدر الحاجة إل

: ضركرة الحصكؿ عمى مكافقة دة شركط في التدخؿ اإلنساني منيالذا فقد يتكجب أف تتكافر ع

كتسقط ىذه المكافقة عند عدـ استجابة االخيرةكاصرارىا عمى  الدكلة التي فييا العمميات اإلنسانية،

الغاية مف التدخؿ ىي حماية المصمحة مكاصمة االنتياكات بحؽ االفراد كحرياتيـ، كأف تككف 

اإلنسانية بحيث ال تككف لمدكؿ المتدخمة أية إغراض أك إطماع سياسية أك اقتصادية أك عسكرية، 

بؿ يجب أف يككف الغرض األساسي ىك حماية المصمحة اإلنسانية، كمنيا أف يككف ىناؾ انتياكات 

نتياكات بشكؿ ممنيج مكجة لمجمكعة مف حقيقية كمكثقة لحقكؽ اإلنساف كأف يتـ ممارسة تمؾ اإل

 السكاف، كأف يككف التدخؿ جماعي، كفي إطار دكلي يضفي عميو الشرعية الدكلية.

 كبناءن عمى ما تقدـ سنقـك بتقسيـ ىذا المبحث كاآلتي:

 التدخؿ لحماية المصمحة اإلنسانية.المطمب األكؿ: 

 خطيرة لحقكؽ اإلنساف.ال نتياكاتاإلالمطمب الثاني: 
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 المطمب األول

 التدخل لحماية المصمحة اإلنسانية

إف التدخؿ اإلنساني ىك استثناء عمى مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ الذم 

أقرتو األمـ المتحدة كجعمتو منيجا تتعامؿ فيو كفؽ المعايير الدكلية، لذا يجب أف يككف التدخؿ 

ساسي مف ىذا التدخؿ حماية المصمحة اإلنسانية، اإلنساني في أضيؽ حدكده، كأف يككف اليدؼ األ

دكف غيرىا، فقد تسعى بعض الدكؿ مف كراء التدخؿ اإلنساني لمحصكؿ عمى مكاسب اقتصادية، أك 

مآرب سياسية، أك أطماع استعمارية، كما حصؿ بالنسبة لتدخؿ الكاليات المتحدة األمريكية في 

كغيرىا مف  ،2001ا في أفغانستاف عاـ ، ككذلؾ تدخمي2003، كعاـ 1991العراؽ في عاـ 

التدخالت التي حصمت باسـ اإلنسانية كلكنيا ال تمت لإلنسانية بشىء، فقد سعت الكاليات المتحدة 

األمريكية كبريطانيا كبعض الدكؿ الكبرل إلى تكظيؼ التدخؿ اإلنساني في احتالؿ الدكؿ 

ر مما كاف قبؿ الدخؿ، إذان يجب أف يككف كاستعمارىا كنيب خيراتيا، كجمب الخراب كالدمار ليا أكث

 .(1)التدخؿ نتيجة أزمة إنسانية كلغرض إنساني ينتيي التدخؿ بمجرد انتياء الظرؼ الذم استكجبو

غير  المعاممةكفي ىذا المجاؿ فقد أكد الفقيو ركسك أف التدخؿ اإلنساني يككف بغرض كقؼ      

 اإلنسانية، كذلؾ بقكلو:

 يككف بغرض كقؼ المعامالت الالإنسانية"." إف التدخؿ اإلنساني 

متدخؿ اإلنساني أف يحظى بالقبكؿ إذا لكفي ىذا السياؽ يقكؿ األستاذ ركجي ال يمكف 

تجاكز الحدكد المرسكمة لو، فالحاالت اإلنسانية تفرض عمى المجتمع الدكلي التدخؿ في أم مكاف 

                                                           

جامعة  ، رسالة ماجستير غير منشكرة،حماية حقوق اإلنسان من التدخل اإلنساني(، 2016) رجداؿ أحمد، (1)
 .24ص  أمحمد بكقره بكمرداس،
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عاممة، بشكؿ ال يميؽ بكرامة تتعرض لو اإلنسانية لالنتياؾ كالتعرض، كالتجاكز كسكء الم

 (.1)اإلنساف

فيجب أف يككف اليدؼ مف التدخؿ ىدؼ إنساني صرؼ، دكف محاكلة تحقيؽ مآرب أخرل 

خارج نطاؽ اإلنسانية، أم أف يككف بيدؼ كقؼ االنتياكات الخطيرة لحقكؽ اإلنساف دكف أف ييدؼ 

ر أف الكاقع العممي يثب العكس إلى تغيير نظاـ الحكـ في الدكلة التي يتدخؿ فييا إنسانيان، غي

بالدكؿ الكبرل تتعمد إقرار التدخؿ اإلنساني في بعض الدكؿ لغرض تحقيؽ مصالحيا كتقـك 

 (.2)بتكظيؼ التدخؿ اإلنساني لتحقيؽ ىذه المآرب كاألطماع

 كمف أبرز معالـ ىذا النكع مف التدخؿ ما يمي:

 يتم ىذا النوع من التدخل عن طريق التدخالت الجماعية -0

بأف تجتمع دكلتاف أك أكثر كيتـ االتفاؽ عمى التدخؿ في شؤكف دكلةن ما كبذريعة،أك بحجة 

 حماية حقكؽ اإلنساف في ىذه الدكلة.

 يتم ىذا النوع من التدخل بمبادرة أمريكية -7

فالكاليات المتحدة األمريكية سباقة في ىذا النكع مف التدخؿ كتقترح عمى الدكؿ الحميفة 

لنكع مف التدخؿ، كغالبان ىذه الدكؿ ال ترفض إما خشية مف أمريكا بأف تقـك كالصديقة مثؿ ىذا ا

بأحداث القالقؿ كالمشاكؿ في ىذه الدكؿ، أك أف تعتبرىا عدكة لمسالـ،أك تعتبرىا أنيا ال تطبؽ أم 

 معايير لحقكؽ اإلنساف كمف ثـ قد يحصؿ التدخؿ في ىذه الدكؿ.

 

                                                           

 ،دار األكاديمية لمنشر كالتكزيعالجزائر:  ،1ط ساني،دراسات في التدخل اإلن ،(2010)أحمد سي عمي  (1)
 .108ص

، ليبيا: 1طمجمس األمن وحق التدخل لفرض احترام حقوق اإلنسان  ،(2008) الصفراني، عمراف عبد السالـ (2)
 .114ص منشكرات جامعة قار يكنس،
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 ةيتم ىذا النوع من التدخل بقيادة أمريكي -3

عض الدكؿ التدخؿ في شؤكف بة األمريكية ىي التي اقترحت عمى طالما أف الكاليات المتحد

دكلة أخرل، فيي التي تتكلى القيادة كىي التي تضع الحجج كالذرائع لمتدخؿ في شؤكف الدكؿ 

 األخرل.

 محاولة شرعنو ىذا التدخل -4

ؤكف الداخمية لمدكؿ لكي ال دائمان تحاكؿ الكاليات المتحدة األمريكية شرعنو التدخؿ في الش

تتيـ بأنيا تنتيؾ األعراؼ كالقكانيف الدكلية، كلكي تككف بمنأل عف االنتقاد كالشجب كلكي ال تخسر 

تأييد العالـ ليا، فيي تحاكؿ جاىدة الحصكؿ عمى دعـ كتأييد مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدة لكي 

ذا لـ تحصؿ عمى ىذ ا التأييد، تحاكؿ الحصكؿ عمى تككف في إطار شرعي كقانكني عالمي، كا 

 (.1)شرعية أخرل عف طريؽ التحالفات العسكرية مثؿ حمؼ األطمنطي

 كغالبان ما يقترف ىذا النكع مف التدخؿ بمبررات منيا:

 التدخؿ لحماية حقكؽ اإلنساف. -1

 التدخؿ العتبارات إنسانية. -2

 التدخؿ لحماية القيـ التي يدافع عنيا الغرب. -3

 ر المصير.التدخؿ لحماية حؽ تقري -4

 التدخؿ لتخفيؼ عكاقب الحركب عمي الشعكب. -5

كتعتبر األداة العسكرية أداة أساسية لتحقيؽ أىداؼ التدخؿ كتـ استخداـ أدكات أخرل 

 .(2)بجانب األداة العسكرية، كاألداة السياسية كاالقتصادية كالدبمكماسية

                                                           

 .20، ص نيضة العربيةالقاىرة: دار ال ،2، ط القانون الدولي العام(، 1985مفيد محمكد  )شياب،  (1)
 .20شياب، مصدر سابؽ، ص (2)
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تعد مف قبيؿ االختصاص كيرل أنصار ىذا النكع مف التدخؿ أف عالقة الدكلة بمكاطنييا لـ 

الداخمي، خاصة إذا تسبب سمكؾ الدكلة بانتياكات خطير لحقكؽ اإلنساف تمتد آثارىا إلى المجتمع 

الدكلي، ألنو في ىذه الحالة لـ يعد األمر خاصان بتمؾ الدكلة كلـ يعد داخميان بؿ أمتد أثره ليؤثر عمى 

قبكؿ التدخؿ بشرط أف يككف ألغراض المجتمع الدكلي، لذا يجب التنازؿ عف مفيكـ السيادة ك 

 . (1)إنسانية

كيجب أف يتـ ىذا النكع مف التدخؿ بمكافقة المنظمة الدكلية كبتفكيض مف مجمس األمف 

الدكلي، إال أف الممارسة الدكلية شيدت حصكؿ عده تدخالت بدكف مكافقة مجمس األمف أك األمـ 

لما حدث في ليبيريا حيث أدت الحرب بالنسبة المتحدة، بؿ بمكافقة منظمات إقميمية كما ىك الحاؿ 

نتياكات الخطيرة التي تعرض ليا المكاطنيف اإلاألىمية فييا إلى نزكح خمس السكاف، باإلضافة إلى 

قتصادية لدكؿ غرب أفريقيا أف تنشأ قكة حفظ سالـ لمسيطرة عمى إلمما أضطر المجمكعة ا

ألمف فيما بعد ىذه العممية بأف أضفى األكضاع كضبط الشارع كضبط األمف، كقد أيد مجمس ا

عمييا الشرعية الدكلية، ككذلؾ تدخؿ مجمكعة مف الدكؿ بشؤكف دكلة أخرل بدكف مكافقة مجمس 

المممكة  -فرنسا -)الكاليات المتحدة األمريكية األمف كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتحالؼ األطمسي

كما خمفتو  1991خؿ في شؤكف العراؽ عاـ ،المتحدة( الذم قادتو الكاليات المتحدة األمريكية لمتد

مف خراب كدمار كقتؿ كحصار كانتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف، فعمى الرغـ مف أف الذريعة التي 

اختمقتيا الكاليات المتحدة األمريكية لمتدخؿ في شؤكف العراؽ ىي لحمام حقكؽ اإلنساف إال أنيا 

                                                           

رسالة ، خؿ السكرم في لبناف كتداعياتو(مشركعية التد( التدخؿ الدكلي اإلنساني )2007، )مكسى مكسى (1)
 .32، ص كمية القانكف كالسياسة ،األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمارؾ ،الماجستير
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الفت الشرعية الدكلية ككؿ المعايير اإلنسانية ىي مف قامت بانتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنساف كخ

 .(1)كالدكلية

بالرغـ مف أف ميثاؽ األمـ المتحدة حـر التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كاعتبرىا أساس 

العالقات الدكلية، إال أف الميثاؽ لـ يحدد ما يمكف اعتباره مف صميـ الشؤكف الداخمية لمدكؿ، 

يرد فيو، تحديد عمى سبيؿ الحصر ما ىي األمكر كالمسائؿ التي تعتبر  فميثاؽ األمـ المتحدة كمو لـ

مف صميـ االختصاص الداخمي كبالتالي ال يجكز المساس بيا، كربما يككف السبب في عدـ التحديد 

كالحصر، لتركة لمتطكرات التي تحدث في المستقبؿ كذلؾ ألف العالقات الدكلية تتطكر كتتشابؾ 

الصناعات كظيكر التكنكلكجيا الحديثة، كالتجارة الدكلية، كظيكر دكؿ جديدة بمركر الزمف، فازدىار 

كؿ ىذه األمكر تؤدم إلى تشابؾ العالقات الدكلية كتكسعيا، فما كاف باألمس مف صميـ 

االختصاص الداخمي لمدكلة أصبح اآلف مف اختصاص المجتمع الدكلي، كما استقر عميو العمؿ في 

تتدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ إذا أصبح الشأف، إحدل الفركض  أركقة األمـ المتحدة أنيا

 التالية:

 اتفاق أو معاىدة دولية -1

في حالة عقد معاىدة أك اتفاقية  بعض ضركراتالسيادة فمف المعركؼ أف الدكؿ تتنازؿ عف

دكلية بخصكص مكضكع معيف، كذلؾ ألف ىذا المكضكع يدخؿ ضمف االختصاص الدكلي، 

مع الدكلي برمتو، كبذلؾ تستطيع ىيئة األمـ المتحدة أف تتدخؿ في الشأف الداخمي كيصبح ييـ المجت

لمدكؿ بإطار شرعي مستمد مف ىيئة األمـ المتحدة نفسيا ألنيا عمقت تدخميا بالشؤكف الداخمية 

ىذا الشرط، فالدكلة التي تعقد اتفاقية خاصة بحقكؽ اإلنساف، تككف حقكؽ اإلنساف فييا لمدكؿ عمى 

شراؼ المجتمع الدكلي كىيئة األمـ المتحدة، كمجمس حقكؽ اإلنساف في األمـ  خاضعة لرقابة كا 
                                                           

 .20ص مصدر سابؽ، مكسى، (1)
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المتحدة، كأم إخالؿ مف جانب ىذه الدكلة بحقكؽ اإلنساف، تككف ىذه الدكلة عرضة لمتدخؿ في 

شؤكنيا الداخمية، كال يحؽ ليا االعتراض عمى ىذا التدخؿ، كال يحؽ ليا االحتجاج بسيادتيا ألنيا، 

دت اتفاؽ دكلي، ككافقت عمى ما جاء فيو، كألنيا ىي التي انتيكت حقكؽ اإلنساف، فالدكلة التي عق

 .(1)تحتـر حقكؽ اإلنساف تككف بمنأل عف المسؤكلية كاالنتقاد الدكلييف

 ىتمام دولي أتحقق مصمحة دولية أو  -2

الجكار، مف المعركؼ أف المصمحة الدكلية تكمف في تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلية كحسف 

كعدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ، كاحتراـ حقكؽ اإلنساف داخؿ الدكؿ، ألف الكضع الداخمي 

كمف المعركؼ أف االىتماـ ،لمدكلة يؤثر عمى الكضع الخارجي كعمى المحيط اإلقميمي كالعالمي

ة دكلية الدكلي منصب عمى ىذه المسائؿ كمسائؿ حقكؽ اإلنساف، فكؿ مسألة داخمية تحقؽ مصمح

ىي عرضة لمتدخؿ مف قبؿ ىيئة األمـ المتحدة، ككذلؾ المسائؿ ذات االىتماـ الدكلي، تخرج مف 

 صميـ االختصاص الداخمي إلى االختصاص الدكلي.

 إذا تعمق األمر بغرض من أغراض المنظمة الدولية -3

اف ككؿ إف أغراض المنظمة الدكلية ىي تحقيؽ السمـ كاألمف الدكلييف، كاحتراـ حقكؽ اإلنس

، فأم مسألة مف ىذه المسائؿ ىي مف اختصاص المسائؿ التي تدفع بالعالقات الدكلية إلى األماـ

 .المنظمة الدكلية كتخرج عف اختصاص الدكلة الداخمي

كمف المسائؿ الداخمية عالقة الدكلة برعاياىا كمسائؿ اليجرة، فإذا عقدت الدكلة بشأف ىذه 

صميـ االختصاص الدكلي، كيحؽ لممنظمات الدكلية أف تتدخؿ  المسائؿ اتفاقية دكلية، اصبحت مف

                                                           

السيادة في القانون الدولي بين األبعاد القانونية واألبعاد السياسية  ،(2006) خالد حسيف محمد ،اهللخير  (1)
، مطبعة إيماف لمطباعة كالنشر1ط ،بتركيز عمى التدخل باسم حقوق اإلنسان  .252ص ، ، الخرطـك
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في الشؤكف الداخمية لمدكلة، كفي حالو اتخاذ مجمس األمف تدابير القمع بمكجب الفصؿ السابع مف 

 .(1)ميثاؽ األمـ المتحدة فإنو يستثني مبدأ عدـ التدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكؿ

ة لمحفاظ تطبيؽ مبادئ حقكؽ اإلنساف كالمحافظة كأف ىذا التدخؿ في الشؤكف الداخمية مرد

عمى السمـ كاألمف الدكلييف كىذه مف أىـ األىداؼ التي نشأت األمـ المتحدة مف اجميا فقد جاء في 

 ديباجة األمـ المتحدة :

نحف شعكب األمـ المتحدة كقد آليتا عمى أنفسنا أف ننقذ أجياؿ المقبمة مف كيالت الحرب 

احد جمبت عمى اإلنسانية مرتيف أحزاننا يعجزعنيا الكصؼ، كأف نؤكد مف التي في خالؿ جيؿ ك 

كاألمـ كبيرىا ساء جديد إيماننا بالحقكؽ األساسية لإلنساف كبكرامة الفرد َكقْدره كبما لمرجاؿ كالن

 .(2).ألخغيرىا مف حقكؽ متساكية .....كص

كىك ما نص عمي الميثاؽ كعمى الدكؿ التي تنظـ لميثاؽ األمـ المتحدة أف تمتـز بما جاء 

 بالقكؿ:

، كالتي تأخذ جميع الدكؿ األخرل المحبة لمسالـمباحة ل" األمـ المتحدة" العضكية في – 1

ا قادرة عمى تنفيذ ىذه نينفسيا بااللتزامات التي يتضمنيا ىذا الميثاؽ ،كالتي ترل الييئة أ

 .(3)االلتزامات كراغبة فيو

إنسانية بيدؼ حماية البشرية أك األقميات التي كىكذا يجب أف يككف التدخؿ ألغراض 

تتعرض النتياكات خطيرة، كيجب أال يحمؿ بيف ثناياه أية أغراض أك مآرب أخرل كعمى الدكؿ 

التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف عدـ االعتراض عمى التدخؿ الدكلي سكاءن أتـ عف طريؽ الدكؿ أـ عف 

                                                           

 .252خير اهلل، مصدر سابؽ، ص (1)
 ـ المتحدة.لممزيد مف التفاصيؿ راجع ديباجة ميثاؽ األم (2)
 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.4) ( مف المادة1) الفقرة (3)
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لـ تعد مسألة مف صميـ االختصاص الداخمي  طريؽ المنظمات الدكلية، ألف مسألة حقكؽ اإلنساف

 بؿ اصبحت مسألة تيـ المجتمع الدكلي برمتو.

 المطمب الثاني

 نتياكات خطيرة لحقوق اإلنساناإل 

إذا تعرضت حقكؽ اإلنساف في دكلة ما النتياكات خطيرة، نتيجة أعماؿ عنؼ أك 

لمدكؿ أك المنظمات الدكلية اضطرابات أمنيو، تيدد فئة معينة مف السكاف، فأف ذلؾ مبرر مشركع 

لمتدخؿ ككقؼ تمؾ االنتياكات، سكاءن كقعت تمؾ االنتياكات مف قبؿ الدكلة ضد مكاطنييا، أك مف 

قبؿ جماعات معينة داخؿ الدكؿ كخارج سيطرتيا، فقد تعجز الدكلة عف ضبط األكضاع األمنية 

اعات مف تمؾ االضطرابات فييا كقد تفقد السيطرة عمى الجماعات المسمحة، كقد تتخذ ىذه الجم

 (.1)فرصة لالنتقاـ مف جماعة أخرل أك فئة معينة مف السكاف

كقد تمارس تمؾ االنتياكات بشكؿ ممنيج ككاسع النطاؽ مما يؤدم إلى تيديد خطير لمسمـ 

كاألمف الدكلييف، األمر الذم يبرر التدخؿ يجعمو ضركرة ممحة، كيفرضو عمى المجتمع الدكلي 

نتياكات خطيرة كممنيجو ية، فعمى الجميع عندما تتعرض فئة معينة مف البشر ألكالمنظمات الدكل

التدخؿ إلنقاذىا، كردع تمؾ التصرفات كاالنتياكات الخطيرة عمى المجتمع الدكلي برمتو، كما ىك 

الحالة بالنسبة لجرائـ اإلبادة الجماعية كالجرائـ ضد اإلنسانية، كجرائـ التطيير العرقي، كما حصؿ 

 .)2(كغسالفيا، كركاندا، كككسكفك كغيرىا مف مناطؽ العالـفي ي

                                                           

، دار التدخل اإلنساني في ضوء مبادئ وأحكام القانون الدولي العام  (2007) عماد الديف عطا اهلل ألمحمد، (1)
 .475ص ،العربية : النيضةالقاىرة 

 .475ص  المصدر، نفس (2)



112 
 

كالتي  1992 لسنة 870لجنة الخبراء المشكمة بالقرار رقـ ففي يكغسالفيا السابقة قامت 

التفاقيات جنيڤ كاالنتياكات  تشكمت لدراسة انتياكات القانكف الدكلي في إقميـ يكغسالفيا السابقة

نساني عقب الصراع الدائر في يكغكسالفيا السابقة، ثـ اتخذ األخرل ألحكاـ القانكف الدكلي اإل

أقر بمكجبو النظاـ األساسي  827، قراره رقـ 25/5/1993، بتاريخ 3217المجمس في جمستو رقـ 

كقد تطمب النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية لممحكمة الجنائية الخاصة بيكغكسالفيا السابقة 

سكاء كاف داخمي، أـ  ض النظر،عف طبيعة ىذا النزاعنزاع مسمح بغ ليكغسالفيا السابقة حدكث

( مف النظاـ األساسي لممحكمة 5دكلي لكي نككف أماـ جرائـ ضد اإلنسانية فقد نصت المادة )

الجنائية الدكلية ليكغسالفيا السابقة عمى إف األفعاؿ المككنة لمجرائـ ضد اإلنسانية ىي األفعاؿ التي 

سمح، كتككف جزء مف ىجـك كاسع النطاؽ، أك منيجي مكجو ضد أم مف ترتكب خالؿ صراع م

 ،التعذيب، اإلبعاد ،قاؽ(ستر إل)ا ستعبادإلا، )اإلبادة( الفناء، السكاف المدنييف كتشمؿ القتؿ

 .)1(عمى أساس قكمي أك ساللي أك ديني ،كاألفعاؿ غير اإلنسانية األخرل ،ضطيادإلا ،غتصابإلا

 ،فيا السابقة شكؿ التطيير العرقيلالإنسانية في يكغسالكبالفعؿ اتخذت األفعاؿ ا

 .(2)، ككذلؾ اإلكراه عمى البغاءكالكاقع بشكؿ كاسع ،كاالغتصاب المنظـ

كقد قامت ىذه المحكمة بالتحقيؽ، كالمحاكمة في العديد مف القضايا التي عاقبت فييا عف 

 (3)ارتكاب الجرائـ ضد اإلنسانية 

                                                           

, أطركحة دكتكراه، كمية الحقكؽ، ص المحكمة الجنائية الدوليةاختصا( 2007عبد المحسف، عال عزت ) (1)
 . 65،64جامعة القاىرة، ص ص 

كالخاص  1993سنة  808مف قرار مجمس األمف رقـ  2تقرير األميف العاـ لألمـ المتحدة المتعمؽ بالفقرة رقـ (2)
 p-(1993/may/3-5125704,13بالصراع القائـ بيف البكسنة كاليرسؾ كثيقة رقـ

 .53، مصدر سابؽ، صرحيـ (3)
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ة، كاألفعاؿ الالنسانية التي حدثت في ركاندا،عمى مجمس ككذلؾ فرضت األحداث الدامي

تشريف  8في  955رقـ األمف تحمؿ مسؤكلياتو في حفظ السمـ، كاألمف الدكلييف، كقد اتخذ القرار 

، القاضي بتأسيس المحكمة الجنائية الدكلية لركاندا التي تتخذ مف أركشا، في 1994الثاني/ نكفمبر 

 مرتكبي مثؿ ىذه األفعاؿ الالإنسانية. لمحاسبةتنزانيا، مقرًّا ليا

 كقد نص النظاـ األساسي لمحكمة  ركاندا عمى ما يمي:

"أف لممحكمة الدكلية سمطة محاكمة األشخاص المسئكليف عف الجرائـ التالية إذا ارتكبت 

كجزء ىجكـ كاسع كمنيجي عمى أم مدنييف ألسباب قكمية، أك سياسية ،أك أثنية، أك عرقية ،أك 

السجف، التعذيب، االغتصاب، االضطياد ، اإلبادة، اإلبعاد ،)القتؿ :كتشمؿ ىذه األفعاؿ دينية،

 .(1)(ية األفعاؿ غير اإلنسانية األخرلألسباب سياسية كعرقية أك دين

كىكذا عندما تنتيؾ حقكؽ اإلنساف بشكؿ ممنيج ككاسع النطاؽ كتككف مكجيو ضد فئة مف 

الختصاص الداخمي كتصبح مسألة تيـ المجتمع الدكلي الناس، فينا تخرج حقكؽ اإلنساف مف ا

برمتو، مما يستكجب القياـ بعمؿ دكلي مشترؾ كمكجة  لكقؼ ىذه االنتياكات بأسرع كقت ممكف 

 .(2)كمحاسبة مرتكبييا

لذا يجب أف يككف العمؿ دكلي لكقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف التي تحصؿ في ىذا الشكؿ 

لكحيد كالشرعي كالمنتج آثاره في كقت ىذه االنتياكات ىك العمؿ الذم كىذا المنيج، كالعمؿ الدكلي ا

يتـ تحت مظمو األمـ المتحدة، كتحت مظمة الييئات الدكلية لحقكؽ اإلنساف، فال يمكف كقؼ ىذه 

االنتياكات إال إذا تـ العمؿ في إطار دكلي كتحت لكاء المجتمع الدكلي كمنظمة األمـ المتحدة، فقد 

خيص دكلي بتشكيؿ قكة دكلية لكقؼ كمحاربة ىذه االنتياكات تعمؿ باسـ المجتمع يتطمب األمر تر 

                                                           

 كاندا.ر ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ل3المادة ) (1)
 .597ألمحمد، مصدر سابؽ، ص  (2)
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الدكلي كباسـ المحافظة عمى حقكؽ اإلنساف، كقد يتطمب األمر ترخيص مف مجمس األمف لمتدخؿ 

لحماية حقكؽ اإلنساف، فمجمس األمف ىك الجية الكحيدة التي تممؾ صدكر قرار بالتدخؿ العسكرم 

مف الدكلييف، كيممؾ اتخاذ تدابير القمع كفقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ سمـ كاأللممحافظة عمى ال

األمـ المتحدة، فقد تـ تخصيص الفصؿ السابع مف ميثاؽ األمـ المتحدة لتدابير القمع التي يتخذىا 

 .(1)لة تيديد السمـ كاألمف الدكلييفمجمس األمف في حا

ككقؼ االنتياكات التي تتعرض ليا ىذه  كلقد ناؿ التدخؿ مف أجؿ حماية حقكؽ اإلنساف

 لدل المجتمع الدكلي، كذلؾ ألف حقكؽ اإلنساف اصبحت مسألة دكلية تيـ  يةالحقكؽ قدر مف المقبكل

/ 10المجتمع الدكلي برمتو، كقد تعزز ذلؾ بصدكر اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف بتاريخ 

 .(2)1948ديسمبر 

مس حقكؽ اإلنساف التابع لألمـ المتحدة، كصدكر كاتفاقيات حقكؽ اإلنساف، كتأسيس مج

عدد مف المكاثيؽ الدكلية كاإلقميمية الخاصة بحقكؽ اإلنساف، كتنطمؽ ىذه الكثائؽ مف منطمؽ أف 

المجتمع الدكلي أسرة إنسانية كاحدة يحتـر بعضيا بعضان، كال يجكز االعتداء عمى حقكؽ اإلنساف 

اء مف قبؿ دكلة ما عمى حؽ مف حقكؽ اإلنساف سكاءن في أم بقعة عمى كجو األرض ألف أم اعتد

في تمؾ الدكلة نفسيا أـ في غير دكؿ يعتبر اعتداء عمى األسرة الدكلية كالمجتمع الدكلي، كمف 

ال يتكانى كال يألك جيدان مف أجؿ كقؼ ىذا  كاجب المجتمع الدكلي أف ييب لكقؼ ىذا االعتداء، كا 

                                                           

 .26مصدر سابؽ، ص أحمد، (1)
ممثمكف مف مختمؼ  صاغو ، تاريخية ىامة في تاريخ حقكؽ اإلنساف كثيقة ، اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف )2(

لقانكنية كالثقافية مف جميع أنحاء العالـ، كاعتمدت الجمعية العامة اإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف الخمفيات ا
بكصفو أنو المعيار  ألؼ 217قرار ال بمكجب 1948كانكاف األكؿ/ ديسمبر  10في باريس/ قصر شايك في 

لممرة األكلى، حقكؽ اإلنساف األساسية ك  تستيدفو كافة الشعكب كاألمـ. كىك يحدد، المشترؾ الذم ينبغي أف
 .مف لغات العالـ لغة  5التي يتعيف حمايتيا عالميا. كترجمت تمؾ الحقكؽ إلى

  rights/-human-declaration-www.un.org/ar/universalلممزيد مف التفاصيؿ أنظر لمرابط التالي:     

http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/043/88/IMG/NR004388.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/SearchByLang.aspx
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ال يعتبر مجتمع دانتو، كا  متخاذؿ كمشترؾ في جريمة انتياؾ حقكؽ اإلنساف، لذا يرل  االعتداء كا 

أف الحرب مف أجؿ كقؼ انتياكات حقكؽ اإلنساف كحمايتيا ليست حرب مف  يدعاة التدخؿ اإلنسان

نما مف أجؿ المحافظة عمى القيـ اإلنسانية مف المساس بيا  اجؿ االحتالؿ كاألطماع الشخصية، كا 

الضركرم تجاكز العقبات القانكنية التي تحاكؿ منع التدخؿ كتحريفيا كانتياكيا، لذا يركف مف 

 .(1)اإلنساني، كيبنكف ىذا التدخؿ ىك أسس كمبادئ العدالة كالحؽ كالرقي ككؼ األذل لبني البشر

لذا فإف مؤيدكا التدخؿ اإلنساني يحتجكف بالعديد مف الحجج كاألسانيد القانكنية مف أجؿ 

اإلنساف التي يتعرض ليا مالييف البشر في كؿ بقعة مف بقاع تبرير التدخؿ لكقؼ انتياكات حقكؽ 

 األرض كمف بيف ما ساقكه مف الحجج كاألسانيد ما يمي:

 إن التدخل اإلنساني يمثل إعماًل لحق الدفاع الشرعي -0

نتياكات حقكؽ اإلنساف تيـ المجتمع الدكلي برمتو، كمف حقو الدفاع عف ىذه الحقكؽ إذا إف

قع ىذه االنتياكات، ككذلؾ فإف التدخؿ اإلنساني ال يتعارض مع مبدأ عدـ انتيكت أينما كاف مك 

جكاز استخداـ القكه في العالقات الدكلية، كذلؾ ألف التدخؿ اإلنساني يتـ لضركرة ممحة كىي كجكد 

انتياكات خطير لحقكؽ اإلنساف، كىذه الضركرة تبيح التدخؿ مف اجؿ إنقاذ مالييف البشر مف 

يتعرضكف ليا، كال يعتبر ذلؾ تدخؿ في الشؤكف الداخمية لمدكلة كذلؾ ألف الشأف االنتياكات التي 

الداخمي لمدكلة أصبح في ظؿ المتغيرات الدكلية مسألة مرنة قابمو لمتغيير فما كاف باألمس شأف 

داخمي فيك اليكـ شأف دكلي، فقد كانت حقكؽ اإلنساف في الماضي شأف داخمي، أما اليكـ فيي 

ذ ا تـ التحرؾ فإنو يتـ في إطار دكلي، ككفؽ الشرعية الدكلية كبمكافقة األمـ المتحدة شأف دكلي كا 

 كمجمس األمف.

                                                           

السيادة في القانون الدولي بين األبعاد القانونية واألبعاد السياسية  ،(2006) خالد حسيف محمد ،خير اهلل (1)
: مطبعة إيماف لمطباعة كالنشر1ط ،نبتركيز عمى التدخل باسم حقوق اإلنسا  .252ص  ،، الخرطـك
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 فقد نص ميثاؽ األمـ المتحدة بيذا الخصكص عمى ما يمي:

، في الطبيعي لمدكؿ، فرادل أك جماعات ليس في ىذا الميثاؽ ما ُيضعؼ أك ُينقص الحؽ"

كذلؾ إلى أف يتخذ “ األمـ المتحدة” حة عمى أحد أعضاءالدفاع عف أنفسيـ إذا اعتدت قكة  مسم

مجمس األمف التدابير الالزمة لحفظ السمـ كاألمف الدكلي، كالتدابير التي اتخذىا األعضاء استعماالن 

 – لس فكرنا، كالتؤثر تمؾ التدابير بأم حاؿ في ما لممجمسلمجلحؽ الدفاع عف النفس تبمَّغ إلى ا

مف الحؽ في أف يتخذ في أم كقت  – المستمرة مف أحكاـ ىذا الميثاؽ بمقتضى سمطتو كمسؤكلياتو

 .(1)ما يرل ضركرة التخاذه مف األعماؿ لحفظ السمـ كاألمف الدكلي أك إعادتو إلى نصابو 

 أن التدخل اإلنساني ل يتم إل تحت مظمة األمم المتحدة ووفقًا لميثاقيا -7

الدكلية فمنظمة األمـ المتحدة ىي كبذلؾ فإف التدخؿ اإلنساني تحت مظمة الشرعية 

الحارس كالحامي لحقكؽ اإلنساف، كىي المسئكلة عف حفظ السمـ كاألمف الدكلييف، كىي التي تقرر 

أف انتياؾ حقكؽ اإلنساف حصؿ في بقعٍة ما عمى كجو البسيطة يجب كقفو ككبح جماعة 

 األشخاص المعتديف كالمتجاكزيف كالمنتيكيف ليذه الحقكؽ.

 اإلنساني ل يتعارض مع سيادة الدولة أن التدخل -3

كذلؾ الف الدكلة التي تكقع عمى أتفاقية االنضماـ إلى ميثاؽ األمـ المتحدة يعني أنيا 

تتنازؿ كلك بشكؿ ضمني عف سيادتيا لصالح المجتمع الدكلي كبذلؾ فال يحؽ ليا أف تعترض عمى 

ف كانت الم سألة غير متعمقة بحقكؽ اإلنساف، تدخؿ األمـ المتحدة في شؤكنيا الداخمية، حتى كا 

عتراض عمى التدخؿ اإلنساني، حتى فحقكؽ اإلنساف شأف دكلي كليس داخمي لذا ال يحؽ لمدكؿ األ

ف كانت غير عضك في منظمة األمـ المتحدة، باإلضافة إلى ذلؾ فإف تدابير القمع التي  الدكلة كا 

لييف تطبيقان لمفصؿ السابع مف ميثاؽ يتخذىا مجمس األمف بمكجب سمطة في حفظ السمـ كاألمف الدك 
                                                           

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.51المادة ) (1)
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األمـ المتحدة، ال تتطمب مكافقة الدكلة عمى ىذا التدخؿ كال يحؽ ليا االعتراض كال االحتجاج 

 .(1)بالسيادة

 كفي ىذا الخصكص نص ميثاؽ األمـ المتحدة عمى ما يمي:

ض أك ال تفي بالغر  41 "إذا رأل مجمس األمف أف التدابير المنصكص عمييا في المادة

ا لـ تؼ بو، جاز لو أف يتخذ بطريؽ القكات الجكية كالبحرية كالبرية مف األعماؿ مايمـز نيثبت أ

ىذه األعماؿ المظاىرات  كيجكز أف تتناكؿ، مف الدكلي أك إلعادتو إلى نصابولحفظ السمـ كاأل

األمـ " ءكالحصر كالعمميات األخرل بطريؽ القكات الجكية أكالبحرية أك البرية التابعة ألعضا

 .(2)المتحدة"

كالجدير بالذكر أف مجمس األمف ال يستخدـ الحؿ العسكرم إال إذا استنفذ جميع الحمكؿ 

كالطرؽ السممية، فالدكلة التي تنتيؾ حقكؽ اإلنساف يتبع معيا مف التدابير غير العسكرية كقطع 

، كفرض الحصار االقتصادم العالقات الدبمكماسية كاالتصاالت البحرية كالجكية كالبرقية كالالسمكية

كغيرىا لغرض ردعيا عف ىذه االنتياكات بأقؿ الخسائر الممكنة، كجميع ىذه التدابير ىي 

 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة التي نصت عمى ما يمي:41المنصكص عمييا في المادة )

ر مايجب اتخاذه مف التدابير التي ال تتطمب استخداـ القكات لمج" لس األمف أف يقرِّ

تطبيؽ ىذه التدابير كيجكز أف  “األمـ المتحدة ”، كلو أف يطمب إلى أعضاء فيذ قراراتومسمحة لتنال

يككف مف بينيا كقؼ الصالت االقتصادية كالمكاصالت الحديدية كالبحرية كالجكية كالبريدية كالبرقية 

 .الدبمكماسية"كقطع العالقات  كالالسمكية كغيرىا مف كسائؿ المكاصالت كقفنا جزئينا أك كمينا ،

                                                           

 .252خير اهلل، مصدر سابؽ، ص (1)
 ( مف ميثاؽ األمـ المتحدة.42المادة ) (2)
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الخاص بفرض  1990/ 6/8في  661كقد قاـ مجمس األمف الدكلي بإصدار القرار المرقـ 

 .(1)الحصار االقتصادم عمى العراؽ إلجباره عمى االنسحاب مف الككيت 

يتضح لنا مف خالؿ ما تقدـ أف االنتياكات الخطير لحقكؽ اإلنساف تككف مبرر دكلي 

دة، كتحت شرعية القانكف الدكلي، كال يعتبر ذلؾ تدخؿ في الشؤكف لمتدخؿ كتحت مظمة األمـ المتح

ف حقكؽ اإلنساف أصبح شاف دكلي كليس داخمي كىذه االنتياكات ىي أحد الداخمية لمدكلة، كذلؾ أل

أسباب التدخؿ اإلنساني التي تستكجب العمؿ الجماعي الدكلي، كتضافر جيكد المجتمع الدكلي 

ف المجتمع الدكلي أصبح أشبة باألسرة ة كمحاسبة مرتكبييا كذلؾ أللكقؼ تمؾ االنتياكات كمحاكم

الكاحد كأم اعتداء لحقكؽ اإلنساف في أم بقعو مف األرض يعتبر اعتداء عمى المجتمع الدكلي 

كاألسرة الدكلية، برمتيا، كىنا يقكـ مجمس األمف الدكلي بتحمؿ مسؤكلياتو في حفظ السمـ كاألمف 

مـ المتحدة فيضع مف السبؿ غير العسكرية ما يكقؼ ىذه االنتياكات فإف الدكلييف تحت شرعية األ

 .لـ تجدم ىذه السبؿ يضطر إلى الخيار العسكرم

 

  

                                                           

(1)-http://www.un.org/arabic/documents/SCCommittees/661/iraqresolutions.htm 
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 الفصل الخامس

 الخاتمة 

كمبدأ عدـ  الدكلي "إشكالية التدخؿ اإلنساني غني عف البياف أف مكضع بحثنا جاء تحت عنكاف

حث تكصمنا إلى عدة نتائج كتكصيات، إال إنيا ال كمف خالؿ استعراضنا لمكاضيع الب التدخؿ"،

 تككف تكرار لما سبؽ، بؿ ىي خالصة لما تكصمنا إليو، كالتي سكؼ نذكر أىميا:

 النتائج  أوًل:

لحقكؽ اإلنساف مف الجرائـ الدكلية الداخمة في نظاـ ركما األساسي  اإلنتياكات الخطيرة تعد .1

 الخاص بإنشاء المحكمة الجنائية الدكلية.

الحماية ليذه الحقكؽ، كيرتبط ذلؾ بالدرجة ر يصكر اتفاقيات حقكؽ اإلنساف عف تكفق .2

بتطبيؽ بنكدىا، بؿ  دل الدكؿ المكقعة عمى االتفاقياتاألساس بعدـ كجكد نكايا حسنة ل

غالبان ما يككف ىذا التكقيع أك االنضماـ  ألجؿ تجنب نقد تمؾ الدكلة، أك أف تجابو برد فعؿ 

 عاـ الدكلي.عنيؼ مف الرأم ال

أف التدخؿ اإلنساني يتـ كفقان لمسمطة التقديرية لمجمس األمف الذم لـ يتخذ معايير كاضحة  .3

 بيذا الشأف، بؿ يتخذ قراراتو بيذا الشأف بناءن عمى ما يتكافؽ مع مصالح الدكؿ الكبرل.

اكف ما ازدكاجية المعايير الدكلية في التدخؿ اإلنساني فنجد أف المجتمع الدكلي تدخؿ في أم .4

كاف لو أف يتدخؿ فييا، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمعراؽ، في حيف نجدة كقؼ صامتان كمتفرجان 

نتياكات حقيقية كفعمية لحقكؽ اإلنساف، كما ىك الحاؿ بالنسبة لألقمية المسممة مف إتجاه 

 .الركىينغا في إقميـ أراكاف في بكرما كغيرىا مف دكؿ العالـ
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 ثانيا: التوصيات

تدخؿ اإلنساني بدكف تفكيض مف مجمس األمف عدكاف، لذا يجب عمى مجمس إعتبار ال .1

األمف التحرؾ في ىذا اإلطار، كرفع مثؿ ىذه الحالة إلى المحكمة الجنائية الدكلية لمحاكمة 

 رؤساء الدكؿ كقادتيا بجريمة العدكاف.

ت نكصػػي بػػأف تقػػؼ األمػػـ المتحػػدة بصػػكرة جديػػة ضػػد إدعػػاءات انتيػػاؾ السػػيادة فػػي الحػػاال .2

 .يا إنتياكات خطيرة لحقكؽ اإلنسافالتي يحصؿ في

، بكصفة الحارس األميف 2006تـ تأسيسو عاـ  ذمتفعيؿ دكر مجمس حقكؽ اإلنساف ال .3

 لحقكؽ اإلنساف، كلو دكر ميـ بجانب المنظمات اإلنسانية كالدكلية.

دكلي ، كفي مقدمتيا العيد الات الدكلية الخاصة بحقكؽ اإلنسافضركرة تفعيؿ االتفاقي .4

 .1966 لمحقكؽ المدنية كالسياسية سنة
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 الوثائق الدولية خامسًا:

المتعمؽ باإلعالف المتضمف  ،1970لسنة  2526إعالف الجمعية العامة لألمـ المتحدة رقـ  .1

ألمـ لمبادئ القانكف الدكلي بشأف العالقات الكدية كالتعاكف بيف الدكؿ كفقا لميثاؽ ا

 . A|RES|2625 1970, 24 December 1970 :المتحدة، كثيقة رقـ

يكنيػو /حزيراف  21مػايك /أيػار إلػى 2مػف  ،47تقرير لجنة القانكف الدكلي عف الدكرة  .2

 22بتاريخ  (A/CN.4/L.506) كمشركع مدكنة الجرائـ ضد سمـ كأمف البشرية ،1995

 .1995يكنيو /حزيراف 

 808مف قرار مجمس األمف رقـ  2ـ المتحدة المتعمؽ بالفقرة رقـتقرير األميف العاـ لألم .3

-p,13 كالخاص بالصراع القائـ بيف البكسنة كاليرسؾ كثيقة رقـ 1993سنة 

(1993/may/3-5125704.) 

 كثيقة   الخاص بتعريؼ العدكاف 1974لسنة  3314 الجمعية العامةقرار  .4

A|RES|3314(1937) Du 14 December 1974. 

المتعمؽ باإلعالف الخاص  16/12/1970في  المؤرخ ،2734العامة رقـ  الجمعية قرار .5

 .بتعزيز األمف الدكلي

 ندا.ك ار ( مف النظاـ األساسي لممحكمة الجنائية الدكلية ل3المادة ) .6

الخاصة بتعزيز تنسيؽ مساعدة  ديسمبر /كانكف األكؿ 19 بتاريخA/46/182  الكثيقة .7

 الطكارئ اإلنسانية لمنظمة األمـ المتحدة.
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