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 اإلهــــــــداء
 

بسم اخلامق اذلي أ ضاء امكون بنوره اههبي  وحده اعبد وهل وحده اجسد خاشعا شاكرا منعمخو      

متام ىذا اجليدوفضهل عًل   يف ا 

 ...ا ىل

 صاحب امفردوس ال عىل ورساج ال مة املنري وشفيعيا امنذير امبشري

 محمد )صل هللا عويو وأ هل وسمل( خفرًا واعزتازاً 

 ... ا ىل

 من سير انويايل ... وويس امغوايل ... وظل س ندي املوايل ... ومحل مه  غري مبايل

 بدر امامتم ... وادلي امغايل

 ... ا ىل

أ ثلوت اجلفون سيرا ... ومحوت امفؤاد ىٌل ... وجاىدت ال ايم صربًا ... وشغوت امبال فكرًا من 

 ... ورفعت ال ايدي دعاءًا ... وأ يلنت ابهلل أ ملً 

 أ غىل امغوايل وأ حب ال حباب ... أ يم امعزيزة امغامية

 ...ا ىل 

 اءورود احملبة ... وينابيع اموفاء ... ا ىل من رافلوين يف امرساء وامض 

 ا ىل اصدق ال حصاب ... أ خويت وأ خوايت ... واىل روح املرحوم أ يخ )عًل(

 ...ا ىل 

ههيا عند شديت  املوعة احلصينة اميت اجلأ  ا 

 أ صدكايئ ال عزاء

 املتواضع يةر  هددمثهدي أ
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 الشكةر والتقديةر
أ هل وعىل امحلد هلل رب امعاملني وامصلة وامسلم عىل ارشف اخلوق واملرسوني س يدان محمد 

 ين .. أ ما بعد وحصبو امطييبني امطاىر 

 ابمعةمل وامعوةٌلء امعةامرة دايىل جامعةة رحاب يف امبحث هبذا امليام عىل املدرة منحت فلد

وىةو  أ ال املةاهون ميةادين مةن ىةام ميةدان ثطةوير يف جُسةيم مبنةة ا ضافة ورائو من ىدفت واذلي

امسة بل  يل أ انروا ممةن امكثريين هل يرس اذلي امخطوير ىذا اال وسان، حللوق ادلويل املاهون ميدان

 .رأ هيم وصواب فكرهتم بسداد

 ابمخلدير أ ثلدم أ ن ا ال امللام ىذا يف يسعين ال ذلا ذلويو، ابمفضل فيو يعرتف ماكن خري فيذا

رشافةو واذلي أ كةرمين ،  (عبدامباسة  عبةدامرحع عبةاس / يسة خاذل   (واال جةلل  ىةذا عةىل اب 

 معة  أ ىت حيةث وامباحث املوضوع ، وامصديق، وال خ واملريب، امعامل فيو وجدت فلد امبحث،

 أ فضةل عىل امبحث ىذا أ ن خيرج عىل حريص، مثل حريصًا، واكن خطوة، خطوة امخجربة ىذه

 .احلديث امعرص يف من رواده ورائداً  املاهون، أ علم من عمل حبق، فيو ..امبحوث عويو حكون ما

رةراىع عةودة اه  ة   /ادلكخةور ل سة خاذي ) وال أ س خثين من شكري ىذا أ ن أ ثلدم بو  (خويفةة ا 

 املاهون وامعووم امس ياس ية  لكية معيد

  اجلامعة ال دارة واحرتايم ثلديري وجل

 جبزيل أ ثلدم أ ن يفوثين ال كٌل ،

متةام واهجخةين امةيت امصةعوابت مخةذميل مسةاعدات مةن كدموه ملا فهيا نوعاموني وامخلدير امشكر  ال 

 .امبحث
 

 ،،، امخوفيق ويل وهللا

 

                                                                                                                            

 امباحث                                                       
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 انًىضىع ت
رقى 

 انصفحة

 

 ب اآلية انقرآَية انكريًة

 ج األهذاء

 د انشكر وانتقذير

 هـ انًحتىيات

 2-1 انًقذية

 12 – 3 طثيعة اختصاصات يجهس األيٍ في حفظ انسهى واأليٍ انذونييٍ انًثحث األول: 

 

 6 – 4 سهطة يجهس األيٍ في فض انًُازعات انذونية سهًيا   انًطهة االول:

 8 – 7 سهطة يجهس األيٍ في حاالت تهذيذ انسهى أو اإلخالل ته ووقىع انعذواٌ انًطهة انثاَي:

 11 – 8 يذي يىافقة قرارات يجهس األيٍ إلعالَات واتفاقات حقىق اإلَساٌ انًطهة انثانث:

 12 – 11 انًحاكى انجُائية انذونية انتي أسسها يجهس اآليٍ انًطهة انراتع:

 11 -11 1993انًحكًة انجُائية انذونية نيىغسالفيا انساتقة عاو  انفرع األول:

 12 1994انًحكًة انجُائية انذونية انخاصة في رواَذا عاو  انفرع انثاَي:

 
 ًَارج يٍ يًارسات يجهس األيٍ انخاصة انًثحث انثاَي:

 ترتط اَتهاكات حقىق اإلَساٌ تتهذيذ انسهى انذوني
13 – 21 

 
 17- 14 تذخم يجهس األيٍ في هاييتي انًطهة األول:

 19 – 18 تذخم يجهس األيٍ في انعراق انًطهة انثاَي:

 21 - 21 جُىب افريقيا تذخم يجهس األيٍ في :انثانثانًطهة  

 22 انخاتًة 

 
 23 – 22 األستُتاجات

 23 انًقترحات

 25 – 24 انًصادر 
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 المقدمة

الحقيقة التي ال مراء فييا أن مجلس األمن ىو الذي يتحمل التبعات الرئيسةة فةي أمةر حاةس السةلم واألمةن     
الدوليين على وفق ما تنص عليةو المةادة الرابعةة والعنةرون مةن ميألةاق األمةم المتحةدة بقوليةا   ر بةة فةي أن ي ةون 

إلةى مجلةس األمةن فةي أن ي ةون نائبةًا أو و ةيً   العمل الذي تقوم بو األمم سريعًا وفعةااًل يعيةد أعءةاء تلةك الييئةة
 عنيم في القيام بالواجبات التي تقتءييا ىذه التبعات((. 

 

وزود مجلةةس األمةةن ليةةذا اللةةر  بسةةل ات تتناسةةب وجسةةامة الميمةةة الملقةةاة علةةى عاتقةةو  ووجةةدت ىةةذه     
  لمجلةس األمةن أن يقةرر مةا إذا ( مةن ميألةاق األمةم المتحةدة والتةي ماادىةا 93السل ات ءالتيا في نةص المةادة  

 ان قد وقع عمً  من أعمال تيديد السلم أو اإلخ ل بو  أو  ان ما وقع عمةً  مةن أعمةال العةدوان  فلةو أن يقةدم 
لحاةةس السةةلم واألمةةن الةةدولي أو  14و 14توصةةياتو أو يقةةرر مةةا يجةةب اتخةةاذه مةةن التةةدابير  بقةةًا ألح ةةام المةةادتين 

 إعادتو إلى نصابو((. 

ويعةد موءةةوال االىتمةام بحقةةوق اإلنسةان وحمايتيةةا مةةن االنتيا ةات  التةةي تصةيبيا بةةين الحةين وا خةةر مةةن     
أ ألر الموءوعات حساسية في القانون الدولي والع قات الدولية   خاصًة إذا ما علمنا أن حقوق اإلنسان لةم تعةد 

تعد من صميم السل ان الداخلي للدولةة  مسألة داخلية  ما  انت في السابق   وبالتالي تدخل ءمن المسائل التي
  بل أنيا باتت مسألة دولية ويتعين على المجتمع الدولي أن يتدخل فةي اللحسةة التةي ينةعر فييةا بةأن انتيا ةًا مةا 
قد أصاب ىذه الحقوق مما يستدعي أن نتساءل ا ن   ىل توجد ألمة ع قة بين انتيا ات حقوق اإلنسان وتيديد 

ى آخر ىل يعد انتياك حقوق اإلنسان عمً  من أعمال تيديةد السةلم بةالمعنى الةوارد فةي نةص السلم الدولي ؟ بمعن
( من ميألاق األمم المتحةدة؟ وبالتةالي يحةق لمجلةس األمةن أن يتخةذ توصةياتو أو يقةرر مةا يجةب اتخةاذه 93المادة  

لى أي حد ينبلي أن يتوقف اختصةاص مجلةس  من التدابير لحاس السلم واألمن الدوليين أو إعادتو إلى نصابو  وا 
ذا ما تجاوز المجلس حدود االختصاص المو ل إليو بموجب أح ام ميألاق األمم المتحدة  فيةل ألمةة أد اة األمن؟ وا 

 ؟رقابية تني  إليقافو عند حده

                   ت نةةةةةةةةةافية ووافيةةةةةةةةةة ليةةةةةةةةةا فةةةةةةةةةي  ةةةةةةةةةل ىةةةةةةةةةذه التسةةةةةةةةةاؤالت جةةةةةةةةةديرة بالبحةةةةةةةةةث واالىتمةةةةةةةةةام  وسةةةةةةةةةتجد إجابةةةةةةةةةا          
 . صاحات ىذا البحث
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  اختياره:الموضوع ومبررات  أىمية-أولا 

تةأتي أىميةةة ىةذا الموءةةوال فةي الوقةةت الةذي ينةةيد فيةو المجتمةةع الةدولي اىتماميةةا منق ةع النسيةةر بحقةةوق     
ومةا حةدث مةن   خةر اإلنسةان وءةرورة تةوفير الحمايةة المننةودة ليةا ءةد االنتيا ةات التةي ت ةرأ علييةا مةن وقةت 

ية تمأللت بانييار االتحاد السوفيتي السابق وتارد الواليات المتحدة األمري ية  قوة وحيدة تسةي ر علةى متليرات دول
صةدار العديةد مةن القةرارات التةي تتاةق  األمةن الع قات الدولية بحيث سي رت ىةذه الدولةة علةى مقةدرات مجلةس  وا 

  المتحدة.ح ام ميألاق األمم ومصالحيا السياسية وبصرف النسر عما إذا  انت تتاق أو ال تتاق مع أ

  البحث: إشكالية-ثانياا 

إن البحةةةةث فةةةةي موءةةةةوال  دور مجلةةةةس األمةةةةن الةةةةدولي فةةةةي حمايةةةةة حقةةةةوق اإلنسةةةةان( يحمةةةةل فةةةةي  ياتةةةةو     
بةالمعنى الةوارد فةي نةص  السةلم.ىل يعةد انتيةاك حقةوق اإلنسةان عمةً  مةن أعمةال تيديةد  أىميا إن اليات متعددة 

ذا مةا اعتبرنةاه  المتحةدة؟( من ميألاق األمم 93المادة   ىةل يةدخل موءةوال انتيةاك حقةوق اإلنسةان ءةمن   ةذلك وا 
لةةى أي حةةد يتوقةةف اختصةةاص مجلةةس األمةةن فةةي اتخةةاذ التةةدابير ال زمةةة لوقةةف ىةةذه  األمةةن؟اختصةةاص مجلةةس  وا 

يقةاف المجلةس عنةد حةده إذا مةا  األمةن قبة تصرفات مجلةس وىل ألمة أداة رقابية فاعلة تست يع مرا االنتيا ات؟ وا 
ىةةةذه اإلنةةة اليات تزيةةةد مةةةن أىميةةةة  المتحةةةدة؟أسةةةاء اسةةةتخدام السةةةل ات المنا ةةةة إليةةةو حسةةةب أح ةةةام ميألةةةاق األمةةةم 

  فائقة.الموءوال وبحألو بعناية 

  البحث: منيجية-ثالثاا 

خةة ل تحليةةل النصةةوص القانونيةةة التةةي  وذلةةك مةةن االسةةتقرائي اعتمةةد ىةةذا البحةةث علةةى المةةني  التحليلةةي     
تنةةة ل األسةةةاس القةةةانوني لسةةةل ة مجلةةةس األمةةةن فةةةي مواجيةةةة حةةةاالت تيديةةةد السةةةلم واألمةةةن أو اإلخةةة ل بةةةو وحالةةةة 

وىةل التةزم المجلةس  الةدولي وبيان فيما إذا  انت انتيا ات حقوق اإلنسان عمً  من أعمةال تيديةد السةلم  العدوان 
بموجةب أح ةةام ميألةةاق األمةةم المتحةدة أم تجاوزىةةا باعةةل انييةةار مبةدأ تةةوازن القةةو  وتاةةرد فعةً  بالحةةدود المرسةةومة لةةو 

     األمن.دولة وحيدة تسي ر على أعمال مجلس 

مجموعةةة مةةن الءةةمانات التةةي ت اةةل احتةةرام مبةةدأ عةةدم واقةةع الحةةال  فةةان ميألةةاق األمةةم المتحةةدة نةةص علةةى فةةي    
التيديةةد باسةةتخدام القةةوة  أو اسةةتخداميا فةةي الع قةةات الدوليةةة وأن محةةور ىةةذه الءةةمانات يتر ةةز حةةول ف ةةرة األمةةن 

 الجماعي التي مرت بمراحل ت ور مختلاة.
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الجانةب الوقةائي إلةى ت فةي وف رة األمن الجماعي ليا جانبان  أحدىما وقائي وا خر ع جي أو عقةابي  وييةدف 
اإلخ ل بالسلم واألمن الدوليين قبل وقوعو  أما  ر  الجانةب الألةاني فيةو مواجيةة حالةة اإلخة ل بالسةلم واألمةن 
عةادة السةلم واألمةةن إلةى نصةابيما. وعلةةى ىةذا األسةةاس  بعةد وقوعيةا  ويتءةةمن التةدابير التةي تتخةةذ لقمةع العةةدوان وا 

 (1)األمن الجماعي بجانبييا الوقائي والع جي في نصوصو.  تءمن ميألاق األمم المتحدة ف رة

 

 المطمب األول

  سمطة مجمس األمن في فض المنازعات الدولية سممياا 

(  بتعريف ىذه السل ة وتحديدىا وتبيان 93-99لقد اىتم الاصل السادس من ميألاق األمم المتحدة المواد        
أوجو تدخل مجلس األمن في ن اقيا  وال يعدو دور المجلس في ن اق ىذه السل ة عةن دور الوسةي  الةذي يحةث 

   99 ولةةةيس حصةةةرًا  فةةةي المةةةادة أ ةةةراف النةةةزاال علةةةى تلمةةةس حلةةةول لةةةو بالوسةةةائل السةةةلمية المنةةةار إلييةةةا  تمألةةةي ً 
 المااوءة والوسا ة والتوفيق والتح يم والتسوية القءائية أو أية وسيلة يقع علييا اختيار المتنازعين  وفةي حالةة 
إخااقيم في تسةوية النةزاال الةذي حصةل بيةنيم سةلميًا   فةيم ن لمجلةس األمةن أن يتةدخل إعمةااًل لسةل اتو فةي فة  

للخ ةر حاةس السةلم واألمةن الةدولي النسبة ألي نزاال ي ون من نأن استمراره أن يعةرض  المنازعات بصورة سلمية ب
 (2) دوليأو أي موقف نبيو قد يؤدي إلى احت اك 

 

 

 

وتتمألةةل سةةل ة مجلةةس األمةةن فةةي ىةةذا المقةةام بمةةا يتخةةذه مةةن توصةةيات تتءةةمن دعةةوة أ ةةراف النةةزاال بةةأن         
سيلة معينة بذاتيا وىذا ىو الوجو األول لتدخل مجلةس األمةن فةي ىةذا يلتمسوا حلو بالوسائل السلمية دون تحديد و 

أو قةةد يختةةار توجيةةو توصةةيات تتءةةمن وسةةيلة محةةددة لحةةل النةةزاال وىةةي الصةةورة الألانيةةة مةةن أوجةةو تةةدخل  السةةبيل 
 النزاال.وقد يذىب المجلس أبعد من ذلك ويءمضن توصياتو نرو ًا لحل  سلميًا المجلس في حل النزاعات الدولية 
                                                           

 99  ص 4391 اإلس ندرية   4  الدولي تحديد مايوم األمن الجماعي وت وره  الوجيز في التنسيم  اللنيمي د. محمد  لعت  (4 
 4)

  114، ص 4111دمشق، مطبعة اإلنشاء، سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام،  .د 
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( وفي ءوء ما يتوصل 91وقد يتدخل المجلس في ىذا النوال من المنازعات بما لو من سل ة تحقيق وفقًا للمادة  
 . (1) للنزاالإليو من نتائ  يم ن أن يقدم توصيات بحلول موءوعية 

وىنةةةاك م حسةةةة أساسةةةية فةةةي ىةةةذا المجةةةال ماادىةةةا ت أن جميةةةع التوصةةةيات التةةةي يوجييةةةا مجلةةةس األمةةةن إلةةةى      
 .(2) قسةريةاف النزاال وفقًا لسةل تو فةي حةل المنازعةات بصةورة سةلمية ال تقتةرن باتخةاذ أيةة إجةراءات أو تةدابير أ ر 

( من ميألاق األمم المتحدة فقد نصت على أنةو ت لمجلةس األمةن  إذا  لةب إليةو ذلةك جميةع أ ةراف 93أما المادة  
وعلةى ىةذا  (.99-99المةواد  ون إخة ل بأح ةام أي نزاال أن يقدم إلييم توصياتو بقصد حل النةزاال سةلميًا وذلةك د

رىنةةًا  السةةلم األسةةاس ت ةةون سةةل ة مجلةةس األمةةن فةةي التةةدخل فةةي تسةةوية المنازعةةات التةةي لةةيس مةةن نةةأنيا تيديةةد 
  أ رافيا.بموافقة 

نمةا روح ىةذه  ( ( يقتصةر علةى حالةة وجةود  نةزاال99إن مجلس األمن الدولي لم يعتبر بأن ت بيق المةادة        وا 
المةةادة أأليةةر فةةي مةةرات عديةةدة بنةةأن سةةروف مختلاةةة بقصةةد التأ يةةد علةةى ءةةرورة التةةزام الةةدول بةةالتا ير بالوسةةائل 

 السلمية من أجل التوصل إلى حل لمنا ليم المختلاةت. 

( مةةن الميألةةاق عةةن سةةل ة مجلةةس األمةةن فةةي فحةةص أي نةةزاال أو موقةةف قةةد يةةؤدي إلةةى 91وتحةةدألت المةةادة       
ل ي يقرر إذا ما  ان استمرار ىذا النزاال أو الموقف من نأنو أن يعرض  للخ ر  نزاعًا ك دولي أو قد يألير احت ا

  الدوليين.حاس السلم واألمن 

   

 

أو موقةف نةبيو  99ويتم ن مجلس األمن في أية مرحلة مةن مراحةل النةزاال مةن النةوال المنةار إليةو فةي المةادة     
 . (1)ة التسويمن اإلجراءات و رق بو أن يوصي بما يراه م ئمًا 

أمةةا إذا أخاقةةت الةةدول فةةي حةةل منازعاتيةةا بوسةةائل التسةةوية السةةلمية التةةي لجةةأت إلييةةا بةةدعوة مةةن المجلةةس أو      
ذا رأ  المجلةةس أن اسةةتمرار ىةةذا النةةزاال  (.99/4وجةةب علييةةا أن تعرءةةيا علةةى المجلةةس  المةةادة  منةةو بتوصةةية  وا 
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ألمةةةن الةةةدوليين للخ ةةةر  جةةةاز لةةةو أن يعةةةر  مةةةن جديةةةد مةةةا يةةةراه مناسةةةبًا مةةةن مةةةن نةةةأنو أن يعةةةرض  حاةةةس السةةةلم وا
  (.99/4أو أن يوصي بما يراه م ئمًا من نرو  لحل النزاال  المادة  تسوية إجراءات و رق 

أن سل ة مجلةس األمةن فةي الحالةة األخيةرة ليسةت إال سةل ة تسةوية  أقةرب إلةى التوجيةو  إلى وتجدر اإلنارة      
 ير أنو إذا أد  عدم تنايذ توصيات مجلةس األمةن إلةى اإلخة ل بالسةلم  إلزامية أو الوسا ة وال تتمتع بأية صاة 

  (2) قمعأو وقوال العدوان  ان للمجلس أن يتدخل بصاة أخر   سل ة 

بيةةق العملةةي لمجلةةس األمةةن يوءةةج أنةةو ال توجةةد إنةةارة فةةي قراراتةةو إلةةى مةةادة معينةةة   مةةا وأنةةو ال إال أن الت       
يستعمل ناس االص  حات الةواردة فةي مةواد الميألةاق   مةا أنةو ال يعتبةر ناسةو مقيةدًا بالتوصةيات عنةدما يجةد بةأن 

سةالاة  91 مةا ورد فةي المةادة  استمرار النزاال أو الموقف من نةأنو أن يعةرض  للخ ةر حاةس السةلم واألمةن الةدولي
صةةدار قراراتةةو مةةن  الةةذ ر. وال يم ةةن إ اةةال الةةدور الةةذي قةةام بةةو مجلةةس األمةةن  عنةةدما تةةدخل فةةي منازعةةات  أليةةرة وا 

 . (3) سلمياً أجل تسويتيا 

 

 

 

 

 

 

 المطمب الثاني

 اإلخالل بو ووقوع العدوان سمطة المجمس في حالت تيديد السمم أو 

ما من نةك فةي أن مجلةس األمةن الةدولي ىةو الةذي يتحمةل التبعةات الرئيسةة فةي مجةال حاةس السةلم واألمةن        
( من ميألاق األمم المتحةدة التةي نصةت فةي فقرتيةا األولةى علةى أنةو ت ر بةة فةي أن ي ةون 41الدوليين وفقًا للمادة  

ييئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسة في العمل الذي تقوم بو األمم المتحدة سريعًا وفعااًل  يعيد أعءاء تلك ال
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أمر حاس السلم واألمن الدولي ويوافقون على أن ىذا المجلةس يعمةل نائبةًا عةنيم فةي قيامةو بواجباتةو التةي تارءةيا 
وعلةةى ىةةذا األسةةاس تةةم تخويةةل مجلةةس األمةةن سةةل ة تقديريةةة واسةةعة جةةر  الةةنص علييةةا فةةي  ت.عليةةو ىةةذه التبعةةات 

( من ميألاق األمم المتحدة التي نصت على أنو ت يقةرر مجلةس األمةن مةا إذا  ةان قةد وقةع تيديةد للسةلم 93المادة  
يجةةب اتخةةاذه مةةن ويقةةدم فةةي ذلةةك توصةةياتو أو يقةةرر مةةا  العةةدوان أو إخةة ل بةةو أو  ةةان مةةا وقةةع عًمةةً  مةةن أعمةةال 

 . (1)و األمن الدولي أو إعادتو إلى نصابلحاس السلم و  14و 14التدابير  بقًا ألح ام المادتين 

ءةةمن إ ةةار أىةةداف  –وأنةةو حةةر  واحةةد والواقةةع أن ميمةةة مجلةةس األمةةن وقائيةةة وزجريةةة فةةي آن                  
علمةًا بةأن الحةاالت  ( 93ى المقصةود فةي المةادة  في تقرير الحةاالت التةي تيةدد السةلم بةالمعن –المنسمة ومبادئيا 

 (2) الساىرةالخاية ال تقل خ رًا عن الحاالت 

وبليةةة إتمةةام الاائةةدة حةةول موءةةوال التةةدخل المبانةةر مةةن قبةةل مجلةةس األمةةن  بقةةًا للاصةةل السةةابع مةةن ميألةةاق       
( مةةةن 14سةةةنحاول أن نت ةةةرق إلةةةى التةةةدابير  يةةةر العسةةة رية التةةةي يتخةةةذىا المجلةةةس  بقةةةًا للمةةةادة   المتحةةةدة األمةةةم 

  الميألاق.( من 14ألم التدابير العس رية المتخذة  بقًا للمادة   الميألاق 

( مةن الميألةاق لمواجيةة 14و 14وجدير بالذ ر   أن مجلس األمن الدولي قبةل أن ي بةق أح ةام المةادتين         
تيديد السلم أو اإلخ ل بو أو وقوال عمل من أعمال العدوان   قد يلجأ إلى اتخاذ تدابير مؤقتةة يقصةد بيةا حاالت 

( من ميألاق األمةم المتحةدة علةى أنةو 10حصر النزاال والحيلولة دون ت وره إلى ما ىو أسوأ   حيث تنص المادة  
يتخةةذ التةةدابير المنصةةوص علييةةا فةةي المةةادة  ت منعةةًا لتاةةاقم الموقةةف   لمجلةةس األمةةن   قبةةل أن يقةةدم توصةةياتو أو

(   أن يةةةدعو المتنةةةازعين لاخةةةذ بمةةةا يةةةراه ءةةةروريًا أو مستحسةةةنًا مةةةن تةةةدابير مؤقتةةةة   وال تخةةةل ىةةةذه التةةةدابير 93 
المؤقتةةة بحقةةوق المتنةةازعين وم ةةالبيم أو مرا ةةةزىم   وعلةةى مجلةةس األمةةن أن يحسةةةب لعةةدم أخةةذ المتنةةازعين بيةةةذه 

 و ت . التدابير المؤقتة حساب

( تنحصةةر فةةي دعةةوة ال ةةرفين المتنةةازعين لاخةةذ بالتةةدابير 10وسةةل ة مجلةةس األمةةن بموجةةب نةةص المةةادة        
ول ن ال نك في أن ليا وزنًا  بيرًا لما لمخالاتيا من نتائ  وخيمة في  لل رفين وىذه الدعوة ليست ملزمة  المؤقتة 

فاختيارىةةا  تقريرىةةا الميألةةاق التةةدابير المؤقتةةة التةةي يم ةةن مقةةدمتيا ت بيةةق الجةةزاءات العسةة رية و يرىةةا. ولةةم يحةةدد 
يجةاد جةو  الم لق وتعيين أوءاال ت بيقيا متروك لتقدير المجلس  وقد ي ون مةن بةين ىةذه التةدابير وقةف القتةال وا 

ومةن أمأللةة ذلةك مةا قةرره المجلةس فةي  المنازعةات سلمي   مةا قةد ت ةون دعةوة إلةى اتخةاذ الوسةائل السةلمية لتسةوية 
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الح ومةات والسةل ات المختصةة إلةى وقةف أعمةال القتةال  4313إذ دعةا بقةراره الصةادر فةي عةام  فلسة ين  قءية
لى االمتنةاال عةن اسةتيراد  لى التعيد بعدم إدخال المقاتلين لمنا ق معينة وبعدم تجنيد الرجال للخدمة العس رية وا  وا 

 .  (1) وتصدير المعدات الحربية

 المطمب الثالث

 مجمس األمن إلعالنات واتفاقات حقوق اإلنسان مدى موافقة قرارات

وتجعليةا فةةي  باللةًا يعةد ميألةاق األمةم المتحةدة الوأليقةة الدوليةة األولةى التةةي تةولي حقةوق اإلنسةان اىتمامةًا دوليةًا     
والتةي تقةع علةى مختلةف أجيةزة األمةم  ورعايتيةا مقدمة المقاصد واألىداف التي تسةعى نةعوب العةالم إلةى تحقيقيةا 

أن ميألةاق األمةم المتحةدة  بالةذ ر . وجةدير (2) م ةاندة والمنسمات الدولية مسةؤولية إنةاعة احتراميةا فةي  ةل المتح
 . (3) المتحدةىو اتااقية دولية متعددة األ راف وتحدد حقوق والتزامات الدول األعءاء في األمم 

 إن  يلةةي ديباجةةة الميألةةاق مةةا  إذ ورد فةةي متارقةةة ويةةرد ذ ةةر حقةةوق اإلنسةةان فةةي الميألةةاق فةةي سةةبعة مواءةةع      
نعوب األمم المتحدة تؤ د من جديد إيمانيا بالحقوق األساسية لإلنسان وب رامةة الاةرد وقةدره وبمةا للرجةال والنسةاء 

الع قةةات   إنمةةاءويجعةةل الميألةةاق مةةن بةةين مقاصةةد األمةةم المتحةةدة  (.واألمةةم  بيرىةةا وصةةليرىا مةةن حقةةوق متسةةاوية
احترام المبدأ الذي يقءةي بالتسةوية فةي الحقةوق بةين النةعوب وبةأن ي ةون ل ةل منيةا الودية بين األمم على أساس 

و تحقيةةةق التعةةةاون الةةةدولي علةةةى حةةةل المسةةةائل ذات الصةةةبلة االقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والألقافيةةةة  ( تقريةةةر مصةةةيرىا
ذلةك إ  قةًا بةة  واإلنسةانية وعلةى تعزيةز احتةةرام حقةوق اإلنسةان والحريةات األساسةةية للنةاس جميعةًا والتنةجيع علةةى 

  (4) تمييز بسبب الجنس أو الللة أو الدين وال تاريق بين الرجال والنساء(
ويرب  ميألاق األمم المتحدة بين مسألة المحافسة على السلم واألمن الدوليين ومسألة احترام حقوق اإلنسان        

االسةةتقرار والرفاىيةةة الءةةروريين لقيةةام إذ تةةنص المةةادة الخامسةةة والخمسةةون علةةى أنةةو    ر بةةة فةةي تييئةةة دواعةةي 
ع قات سلمية ودية بين األمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقءي بالتسوية في الحقوق بةين النةعوب   وبةأن 
ي ةةون ل ةةل منيةةا تقريةةر مصةةيرىا   تعمةةل األمةةم المتحةةدة علةةى ...  ج( أن ينةةيع فةةي العةةالم احتةةرام حقةةوق اإلنسةةان 
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ع بة  تمييةةز بسةةبب الجةةنس أو الللةة أو الةةدين وال تاريةةق بةين الرجةةال والنسةةاء   ومراعةةاة والحريةات األساسةةية للجميةة
 . (1) تلك الحقوق والحريات فعً (

واألمةةر ىنةةا يتعلةةق  اإلنسةةان وى ةةذا فةةان ميألةةاق األمةةم المتحةةدة يلةةزم المنسمةةة والةةدول األعءةةاء بةةاحترام حقةةوق     
. وا ن بعد أن استعرءنا وبن ل مبس  موقع حقةوق اإلنسةان فةي المتحدةبالتزام قانوني ألن مصدره ميألاق األمم 

سةةوف نحةةاول إلقةةاء الءةةوء علةةى قةةرارات مجلةةس األمةةن والتةةي تم ةةس بنةة ل مبانةةر حقةةوق  المتحةةدة ميألةةاق األمةةم 
 111( والقةرار 4330  114وأىةم ىةذه القةرارات ىةو القةرار  والةدواء وبالذات حقو فةي اللةذاء  العراق اإلنسان في 

 4330.)  

بمةةا فةةي ذلةةك اللةةذاء  وعائلتةةو إذ قءةةت االتااقيةةة المةةذ ورة بحةةق  ةةل فةةرد فةةي مسةةتو  معينةةي مناسةةب لناسةةو      
وتقةوم الةدول األ ةراف باتخةاذ الخ ةوات المناسةبة  المعينةية. ذلك في تحسين أحوالو  والمس ن المناسب والملبس 

 النةأن عةاون الةدولي القةائم علةى الرءةا الحةر فةي ىةذا لءمان تحقيق ىذا الحةق مةع اإلقةرار باألىميةة الخاصةة للت
قةةرارًا منيةةا بةةالحق األساسةةي ل ةةل فةةرد بةةأن ي ةةون م تحررًا مةةن ةةةةةةةةةةةة مةةا تقةةوم الةةدول األ ةةراف فةةي االتااقيةةة المةةذ ورة وا 

  الجوال

المتحةدة فةي أما اإلع ن العالمي الخةاص باستئصةال الجةوال وسةوء التلذيةة الصةادر مةن الجمعيةة العامةة لامةم    
 بةأن رفةاه نةعوب العةالم يتوقةف إلةى حةد بعيةد  اإلعة ن فقد جاء في الاقرة  ز( من ديباجة ىذا  .49/44/4391

و ذلك على إقامة نسةام عةالمي لامةن اللةذائي يةؤمن تةوفير القةدر ال ةافي مةن   افية على توزيع األ ذية ب ميات 
عةةن الءةةلو   وبمنةةأ  عةةن التقلبةةات الدوريةةة لل قةةس األ ذيةةة بأسةةعار معقولةةة فةةي جميةةع األوقةةات بصةةرف النسةةر

 ( السياسية واالقتصادية

( وديباجتةو  أن مجلةس األمةن قةد حصةر بةو وحةده آليةة 4330  111يتءج لنا من الاقرات العاملة للقةرار        
ل الو ةاالت الدوليةة سةل ة توزيةع  تقدير السروف اإلنسانية الماسة التي تستدعي الحاجة إلى اللذاء والةدواء   وخةوض

اللذاء والدواء على الموا نين العراقيين   مما ين ل مساسًا بسيادة الدولة على موا نييا  بينما ن حس أن مجلةس 
األمةةن قةةد أجةةاز للةةدول التةةي لةةدييا قةةوات فةةي من قةةة الخلةةي  أن تمةةارس مناةةردة ودونمةةا رقابةةة مةةن المجلةةس ميةةام 
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ل تلةةك المقا عةةة فةةي حينيةةا إلةةى التحقيةةق فةةي تنايةةذ القةةرارات الخاصةةة بمقا عةةة ال عةةراق اقتصةةاديًا   األمةةر الةةذي حةةوض
 . (1) حصار بحري وبري وجوي مما ن ل عمً  من أعمال الحرب

 المطمب الرابع

 الدولية التي أسسيا مجمس األمن  الجنائية المحاكم

اعتقد ال أليرون ان المجازر التي ارت بت خ ل الحرب العالمية الألانيةة ب ةل مةا تحملةو مةن الجةرائم الوحنةية       
فمةةا حصةةل مةةن مةةزس  ومجةةازر بعةةد تا ةةك  الع ةةس ول ةةن حصةةل  مجةةددا واإلبةةادة والمحةةارق ال يعقةةل أن تحصةةل 

خ فات عرقية  ل ذلك أد   إألريو س فيا السابقة في البوسنة واليرسك والمجازر التي نيدتيا رواندا في أفريقيا 
وانتيةى األمةر الةى  الحةرب لسيور الدعوات من جديد الةى ءةرورة إننةاء مح مةة جنائيةة دوليةة لمحا مةة مجرمةي 

وألىميةة ىةاتين  .4331 – 4339استنادا الى قةرارات مجلةس األمةن الةدولي فةي عةامي إنناء محا م دولية مؤقتة 
الارال األول المح مة الجنائية الدولية الخاصة ليو سة فيا السةابقة عةام  فرعين المح متين سنتناول  ً  منيما في 

  .(2)4331المح مة الجنائية الدولية الخاصة في رواندا عام  والارال الألاني  4339

 فرع األولال

 3991المحكمة الجنائية الدولية ليوغسالفيا السابقة عام 

وسةةةعت جميورياتةةةو الةةةى االسةةةتق ل  و ةةةان االنييةةةار قةةةد ابتةةةدأ  4330إنيةةةار االتحةةةاد اليو سةةة في فةةةي عةةةام       
أمةةا جميوريتةةا صةةربيا  4334بةةاع ن ال ةةروات والبوسةةنيين المسةةلمين االسةةتق ل عةةن يو سةة فيا فةةي حزيةةران عةةام 

والجبل األسود ف انتا تر بان بالحاةاس علةى االتحةاد وبالتةالي حةدألت نزاعةات بةين القوميةات المختلاةة فييةا وخاصةة 
بةةين الصةةرب وال ةةروات والمسةةلمين فةةي جميوريةةة البوسةةنة واليرسةةك  بينمةةا أعلنةةت القةةوات االتحاديةةة الحةةرب علةةى 

 . (3) صرب مألل روسياال روات والبوسنيين وتدخلت في النزاال قوات خارجية لمساندة ال

والةةذي تقةةرر بموجبةةو إننةةاء مح مةةة  4339فةةي نةةبا  عةةام  (303مجلةةس األمةةن القةةرار رقةةم   أصةةدرفقةةد         
جنائية دولية لمحا مة المتيمين والمسؤولين عن االنتيا ات الخ يرة للقانون الدولي اإلنساني المرت بة في أراءي 
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ا القرار ان يعد الس رتير العام تقريرًا حول إنناء  المح مة الجنائية وت لب ىذ.4334يو س فيا السابقة منذ عام 
الدوليةةةة الخاصةةةة خةةة ل سةةةتين يومةةةا وتنايةةةذا لةةةذلك القةةةرار اصةةةدر السةةة رتير العةةةام تقريةةةرا تءةةةمن  منةةةروال النسةةةام 

(  349األساسي للمح مة وتعليقةات علةى مةواد النسةام األساسةي   ألةم اصةدر مجلةس األمةن بعةد ذلةك القةرار رقةم  
 45الخةةاص باننةةاء المح مةةة واقةةر منةةروال السةة رتير العةةام دون تعةةديل وا تسةةبت المح مةةة وجودىةةا القةةانوني فةةي 

تم انتخاب القءاة ونلل المةدعي العةام م تبةو فةي  4339بمقرىا في الىاي وفي تنرين الألاني عام  4339آيار 
جدير بالذ ر     دولية ليو س فيا السابقةوأ لق القءاة على المح مة اسم ت المح مة الجنائية ال 4331آب عام 

 4333( لعةام 4411رقةم   ان النسام األساسي للمح مة عدل بقرارات الحقة عديدة من مجلس األمن وىي القةرار
ويعتبةةر تعةةديل النسةةام األساسةةي ليةةذه    4004( فةةي 4144والقةةرار رقةةم   4000( فةةي عةةام 4943رقةةم  والقةةرار 

مةادة مقسةمة علةى سةبع أبةواب وباةيظن النسةام ان اختصةاص  91انون الةدولي وتءةمن المح مة ت بيقا فعليا فةي القة
 . (1) المسؤولين عن االنتيا ات الجسيمةالمح مة محا مة األنخاص 

على المسؤولية الجنائية الاردية بما في ذلك رئيس الدولة بالنسبة لبع  االنتيا ات المحددة والتي  أ د ما       
 4313ارت بت خ ل االختصاص المؤقت للمح مة وتلك الجرائم ىي االنتيا ات الجسيمة لمعاىدات جنيف عام 

 .(2)ة ة الجماعية والجرائم ءد اإلنسانيومخالاات قوانين وأعراف الحرب واإلباد

 

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني
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ف القتلةةةى والجرحةةةى وانتي ةةةت حقةةةوق اإلنسةةةان وقواعةةةد سةةةق  فييةةةا آال 4331فةةةي روانةةةدا عةةةام  وقعةةةت جةةةرائم      
القةةانون الةةدولي اإلنسةةاني فةةي جةةرائم إبةةادة جماعيةةة بةةين قبيلتةةي اليوتةةو والتوتسةةي ممةةا دفةةع المجتمةةع الةةدولي إلننةةاء 

   (1)ة مح مةةة جنائيةةة دوليةةمح مةةة جنائيةةة خاصةةة لمعاقبةةة المجةةرمين ونةة لت ىةةذه المح مةةة خ ةةوة ىامةةة إلننةةاء 
 3فةي  355نير على إنناء المح مةة الجنائيةة الدوليةة ليو سة فيا اصةدر مجلةس األمةن القةرار رقةم وبعد ألمانية أ

والذي يقءةي بتنة يل مح مةة جنائيةة دوليةة لمحا مةة المتيمةين بارت ةاب جةرائم اإلبةادة  4331 انون األول عام  
قةةةرار تنةةة يليا بصةةةورة منةةةابية بروانةةةدا بعةةةد تلقيةةةو  لبةةةًا مةةةن ح ومتيةةةا . وقةةةد ادرج النسةةةام األساسةةةي للمح مةةةة مةةةع 

لمح مة يو س فيا السابقة  ما ان مجلس األمن قد تصرف في رواندا لوقوال ىذه الجةرائم الخ يةرة بوصةايا تنة ل 
         تيديةةةدًا لامةةةن والسةةةلم الةةةدوليين وبموجةةةب الاصةةةل السةةةابع مةةةن ميألةةةاق األمةةةم المتحةةةدة  مةةةا حةةةدث فةةةي يو سةةة فيا

وتبعتيا محا متان بدأتا فةي النصةف األول مةن  4339للمحا مة في  انون الألاني عام وافتتحت الجلسات األولى 
رواندا  رئيس وزراءوأول األح ام التي أصدرتيا مح مة رواندا ءد  .العام ذاتو  ما أجريت أل ث محا مات أخر 

وصدر ح م آخر  اعية الجمبتيمة اإلبادة  4333ت  امبيندا ت حيث تم الح م عليو بالسجن المؤبد في أيلول عام 
وح م بالسجن المؤبد على رئيس بلدية تابةا  السجن أيلول من العام ذاتو على محافس رواندا السابق بعقوبة  4في 

المةةدعو ت ا اسةةيو ت. وبةةالر م مةةن االخةةت ف فةةي النسةةام األساسةةي لمح متةةي يو سةة فيا وروانةةدا اال أنيمةةا تقاسةةمتا 
 .(2)فية و ان السبب في ذلك ىو توفير الناقات ذات المدعي العام والدائرة االستئنا
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 المبحث الثاني

 نماذج من ممارسات مجمس األمن الخاصة 

 وق اإلنسان بتيديد السمم الدولي بربط انتياكات حق
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ينبلي أن  المتحدة بعد أن تعرفنا على االختصاصات التي يتمتع بيا مجلس األمن وفقًا ألح ام ميألاق األمم      
نتحدث عن نماذج من قرارات مجلس األمن التي أألبتةت بةالملموس الةرب  الواءةج والصةريج بةين انتيا ةات حقةوق 

مةةن  نمةةاذجأو  ألةة ث حةةاالتولمقتءةةيات البحةةث سةةنحاول التر يةةز علةةى  الةةدولي اإلنسةةان وتيديةةد السةةلم واألمةةن 
 . (1)وحالة جنوب أفريقيا زمة في ىاييتي وحالة العراقومنيا على سبيل المألال األ الدولية األزمات 

 

 المطمب األول

 تدخل مجمس األمن في ىاييتي 

إن انتيا ةةات حقةةوق اإلنسةةان التةةي اعتبرىةةا مجلةةس األمةةن تيديةةدًا للسةةلم الةةدولي فةةي األزمةةة الياييتيةةة  ذات       
 بيعة خاصة   فيي ال تتعلق بانتيا ات فاءحة وعلى ن اق واسةع لحقةوق اإلنسةان فةي مجةال الحةق فةي الحيةاة 

يرسةك    مةا أنيةا ال تتعلةق بانتيا ةات أو الس مة الجسدية  مةا ىةو الحةال فةي روانةدا أو الصةومال أو البوسةنة وال
فاءحة للقانون الدولي اإلنساني نسرًا لعدم وجود نزاال مسلج في ىاييتي  ما ىو الحال في األمأللة السابقة لتدخل 
مجلةةس األمةةن   وىةةي ب بيعةةة الحةةال ال تتعلةةق بجريمةةة دوليةةة أو جةةرائم ءةةد اإلنسةةانية ممةةا يقةةوم حتةةى فةةي حةةاالت 

نما االنتياك األساسي لحقوق اإلنسان في األزمة الياييتية يتعلق بانتياك الحقوق السياسية والمدنية باعل  السلم  وا 
ولتحليةل حيأليةات الةرب  بةين   ت  أرستيداالنق ب العس ري الذي أ اح بح ومة الرئيس المنتخب ديمقرا يًا ت جون 
األمةن الصةادرة وفقةًا للاصةل السةابع مةن  تيديد السلم الدولي واإل احة بالح ومة الديمقرا ية نتناول قرارات مجلةس

  .(2) ىاييتيالميألاق والمتءمنة تدابير قسرية للر  عودة الح ومة المنتخبة للسل ة في 

     

 

ومن أجل فر  إعادة الح ومة المنتخبة إلى السل ة في ىاييتي اتخذ مجلةس األمةن خمسةة قةرارات وفقةًا للاصةل  
 الةدولي ة لتحقيق ىدف المجلس الذي ارتب  في ىةذه القةرارات بمايةوم السةلم السابع من الميألاق تتبنى تدابير قسري

  تباعًا نتناول ىذه القرارات 
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وىو أول قرار اتخذه مجلس األمن وفقًا للاصةل السةابع إلعةادة الح ومةة المنتخبةة  ( 4339  314القرار  -4
بنةاًء علةى أن الوءةع  اللةر  وتبنةى فيةو تةدابير قسةرية اقتصةادية لتحقيةق ىةذا  ىةاييتي إلى السل ة فةي 

وأنار مجلس األمن في مقدمة القرار إلى  لب الح ومة الياييتية  الدولي.في ىاييتي ين ل تيديدًا للسلم 
فةةةي المناةةةى والممأللةةةة فةةةي األمةةةم المتحةةةدة بءةةةرورة تبنةةةي مجلةةةس األمةةةن لقةةةرارات منسمةةةة الةةةدول األمري يةةةة 

المجلس لقةرارات الجمعيةة العامةة لامةم المتحةدة التةي   ما أنار ىاييتي.المتعلقة بالحصار التجاري على 
دعت فييا الدول األعءاء إلى اتخاذ تدابير قسرية اقتصادية تجاه ىاييتي. وأنار المجلس في قةراره إلةى 
الحاجةة الملحةة لحةةل سةلمي مب ةر ونةةامل لازمةة فةي ىةةاييتي وفقةًا ألح ةام ميألةةاق األمةم المتحةدة والقةةانون 

 الدولي. 
ت إلةى السةل ة علةى الةر م  أرسةتيدذلك أنار المجلس إلى أساو لعةدم إعةادة الح ومةة النةرعية للةرئيس ت           

لةةى قلقةةو لمةةا ينةة لو اسةةتمرار ىةةذا الوءةةع مةةن مسةةاىمة فةةي خلةةق منةةاخ مةةن الخةةوف ة الدوليةةةمةةن جيةةود الجماعةة   وا 
 المجةاورة البين للجةوء فةي الةدول واالء ياد وعدم االستقرار االقتصادي الذي سوف يزيد من أعداد اليايتيين ال 

  المن قة.واعتقاده بالحاجة إلى إزالة ىذا الوءع لمنع مءاعااتو السلبية على 

ينة ل اسةتمرار ىةذا الوءةع تيديةدًا للسةلم واألمةن  والاريةدة وقرر المجلةس أنةو فةي ىةذه السةروف االسةتألنائية       
  الميألاق.ن وفقًا للاصل السابع من وبناًء على ذلك تصرف مجلس األم المن قة الدوليين في 

وصدر ىذا القةرار بعةد توقيةع الح ومةة العسة رية فةي ىةاييتي والةرئيس المنتخةب ت  ( 4339  399القرار  -4
ت الةذي أصةبج ابتةداًء مةن ىةذا القةرار معيةار المجلةس فةي وصةف الوءةع  جوفرنورزآي نةدأرستيد ت التاةاق 

  الدولي.في ىاييتي على أنو ين ل تيديدًا للسلم 
وفي مقدمة ىذا القرار أنار مجلس األمن إلى قلقو العميق بسبب اسةتمرار عرقلةة وصةول بعألةة األمةم المتحةدة فةي 

( وفنةةةل السةةةل ات العسةةة رية الياييتيةةةة فةةةي القيةةةام بمسةةةؤولياتيا للسةةةماح ليةةةذه البعألةةةة بممارسةةةة UNMIHىةةةاييتي  
ان السةةةل ات العسةةة رية فةةةي ىةةةاييتي لبنةةةود اتاةةةاق ت  مةةةا أنةةةار إلةةةى تقريةةةر األمةةةين العةةةام بنةةةأن عةةةدم إذعةةة مياميةةةا 

  .(1) نيةجوفرنورزآي ند ت بحسن 

وقةةةرر أن فنةةةل السةةةل ات العسةةة رية فةةةي تنايةةةذ التزاماتيةةةا بموجةةةب ىةةةذا االتاةةةاق ينةةة ل تيديةةةدًا للسةةةلم واألمةةةن      
وأنيى تعليق التدابير وبناًء على ذلك تصرف مجلس األمن وفقًا للاصل السابع من الميألاق  المن قة الدوليين في 

  (.314االقتصادية ءد ىاييتي بموجب القرار  
                                                           

 21كاظم عطية كاظم الشمري، المصدر السابق، ص  (1)
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المتعلق بار  حصار بحري على ىاييتي لت بيق التدابير االقتصادية وفقًا لقراري  ( 339  395القرار  -9
  (.399  314مجلس األمن  

األمةةم المتحةةدة فةةي ىةةاييتي وفةةي مقدمةةة ىةةذا القةةرار أنةةار المجلةةس إلةةى قلقةةو العميةةق السةةتمرار عرقلةةة إرسةةال بعألةةة 
 UNMIH )  ولانل القوات المسلحة الياييتية في القيام بمسؤولياتيا للسماح بمبانرة البعألة 

 ما أدان المجلس ا تيال موساي الح ومة النةرعية ت أرسةتيدت. وأنةار إلةى الرسةالة التةي بعةث بيةا  لمياميا       
 مةا  ىةاييتي حدة والتي ي لب فييا تنديد التدابير االقتصةادية علةى الرئيس ت أرستيد ت إلى األمين العام لامم المت

   امل.أنار إلى عدم التزام السل ات العس رية في ىاييتي باتااق ت جوفرنورزآي ند ت بن ل 

ينةةة ل فنةةل السةةةل ة العسةة رية فةةةي  والاريةةدة وأ ةةد المجلةةس علةةةى قةةراره بأنةةةو فةةي ىةةةذه السةةروف االسةةةتألنائية       
وبنةةاًء علةةى ذلةةك  المن قةةة للسةةلم الةةدولي فةةي اةةاق ت جوفرنورزآي نةةد ت تيديةةدًا ايةةذ التزاماتيةةا بموجةةب اتىةةاييتي فةةي تن

تصرف مجلس األمن وفقًا للاصل السةابع والاصةل الألةامن مةن الميألةاق لتاةوي  الةدول بنة ل فةردي أو مةن خة ل 
يةةع الوسةةائل الءةةرورية للةةر  ت بيةةق المنسمةةات اإلقليميةةة وبالتعةةاون مةةع الح ومةةة النةةرعية الياييتيةةة اسةةتخدام جم

  (.399  314التدابير االقتصادية التي وردت في قراري مجلس األمن  

المتعلق بتوسيع ن اق التدابير القسرية  ير العس رية على ىةاييتي لتنةمل حسةر  ( 4331  349القرار  -1
لييا إءافة إلى توسيع ن اق التدابير المتعلقة بتجميد أرصدة ىاييتي في    الخارج.ال يران من ىاييتي وا 

وقةةد أنةةار مجلةةس األمةةن فةةي مقدمةةة ىةةذا القةةرار إلةةى تأ يةةده علةةى أن ىةةدف الجماعةةة الدوليةةة ىةةو إعةةةادة 
أرسةةةتيد ت بموجةةةب اتاةةةاق ت  والرجةةةوال العاجةةةل للةةةرئيس المنتخةةةب قانونيةةةًا ت جةةةون برترانةةةد ىةةةاييتي لديمقرا يةةةة إلةةةى ا

ين ل الوءةع النةات   والاريدة في ىذه السروف االستألنائية  أنو  ما أعاد المجلس التأ يد على  ت جوفرنورزآي ند 
ا بموجةةب اتاةةاق ت جوفرنورزآي نةةد ت وقةةرارات مجلةةس عةةن فنةةل السةةل ات العسةة رية فةةي ىةةاييتي فةةي تنايةةذ التزاماتيةة

وبناًء على ذلك تصرف المجلس بموجب الاصل السابع من  المن قة.تيديدًا للسلم واألمن في  الصلة األمن ذات 
  الميألاق.

المتعلق بتاوي  الواليات المتحدة والدول المتحالاة معيا استخدام القوة العسة رية  ( 4331  310القرار  -5
عادة الرئيس المنتخب ت أرستيد ل رد    ت.العس ريين من السل ة في ىاييتي وا 
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 Illegal Defactoوفةةي مقدمةةة ىةةذا القةةرار أدان المجلةةس التجاىةةل المسةةتمر مةةن قبةةل النسةةام  يةةر النةةرعي ت
Regime  وأنةةةار إلةةةى اىتمامةةةو البةةةالض بتةةةدىور الوءةةةع اإلنسةةةاني فةةةي  ت ت فةةةي ىةةةاييتي التاةةةاق ت جوفرنورزآي نةةةد

 .  (1) تيىايي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المطمب الثاني

 (3993) 866تدخل مجمس األمن في العراق بموجب قراره المرقم 

                                                           

 95ص  المصدر السابق   اسم ع ية  اسم النمري   (4 



22 
 

دولةةة  43تم نةةت الواليةةات المتحةةدة األمري يةةة بمناسةةبة حةةرب الخلةةي  الألانيةةة مةةن تنةة يل حلةةف دولةةي يءةةم       
أخذت بالءل  على العراق وحاصرتو عبر النرعية الدولية  فاول مرة أصبج مجلس األمن في حالة انعقاد نبو 

 قرارًا جميعيا ملزمة وينير ألح ام الاصل السابع.  44دائم وأصدر خ ليا 

نملت ىذه القرارات إدانة العراق ودعوتةو ل نسةحاب مةن ال ويةت فةورًا دون قيةد أو نةر  ألةم فةر  الحصةار       
 مةا أجةاز    االقتصادي والمقا عة الدولية في  ل المجةاالت وعةدم االعتةراف بةأي آألةار ناجمةة عةن ىةذا االحةت ل

  ال ويت.استخدام القوة إذا لم يمتألل العراق وينسحب من  139القرار رقم 

  الةذي 4334لنةير نيسةان عةام  133وتم اعتماد الموافقة على منروال فرنسي بلجي ي تءمنو القةرار رقةم       
حسي بأىمية خاصةة فةي مجةال دراسةة فقةو حةق التةدخل اإلنسةاني  إذ أنةو  ةرس خ ةوة أولةى حةول واجةب التةدخل 

  .  (1) اإلنسانيفي القانون الدولي 

  الدول.لذلك سنتعر  لتاسيره لتحديد متى ن ون أمام حق تدخل جديد لمجلس األمن ومتى ن ون أمام حق تدخل 

  األمن:تدخل جديد لمجمس  حق-3

فيةو قةرار  4334نيسةان  5في الحقيقة من المستبعد أن ي ون مجلس األمن قد منج لناسو سل ات جديةدة بتةاري  
   سي ي. 

  لمدول:تدخل  حق-2

   الةةةب مجلةةةس األمةةةن مةةةن الح ومةةةة العراقيةةةة أن يسةةةمج للمنسمةةةات الدوليةةةة اإلنسةةةانية  133القةةةرار رقةةةم بموجةةةب 
بالدخول إلى إقليم  ردستان بنمال العراق   ووجةو نةداء ل ةل الةدول والمنسمةات اإلنسةانية للمنةار ة فةي المسةاعدة 

وجةب الميألةاق   فالتصةرفات العسة رية اإلنسانية   على أن مجلةس األمةن  ةان يم نةو اتخةاذ تةدابير أ ألةر أىميةة بم
مةةةن  14تعةةةد مقبولةةةة ألنيةةةا تةةةدخل ءةةةمن التةةةدابير الم ئمةةةة التةةةي يجةةةوز لمجلةةةس األمةةةن اتخاذىةةةا بموجةةةب المةةةادة 

 . الميألاق

وي ون مجلس األمةن بةذلك قةد رخةص بتصةرف عسة ري لحمايةة بعة  الائةات مةن النةعب العراقةي دون أن       
  لو.تلقي المساعدة اإلنسانية والتزام ح ومة بلداد بعدم الرف  التعساي يعلن صراحة عن حق ىذا األخير في 

                                                           

  451  ص 4004محمد ينون  مذ رة التدخل اإلنساني الدولي المسلج   لية الحقوق  جامعة الجزائر   (4 
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 العةةراق إذا  ةان يتءةةمن اعترافةًا صةةريحًا بةالحق فةةي المسةاعدة لسةة ان نةمال  133فةالقرار رقةةم  ي ةةن وميمةا      
وىةةو مةةا يايةةم أن اعترافةةو الصةةريج بةةالحق فةةي المسةةاعدة ال يم ةةن تاسةةيره  تةةرخيص  للقةةوة فانةةو لةةم يسةةمج بةةاللجوء 

 . (1) المسلجالستخدام الوسائل العس رية بالتدخل اإلنساني 

ألةم نةدعم   133وسنبين فيما يلي  ياب األسةاس القةانوني للتةدخل العسة ري اللربةي فةي مءةمون القةرار رقةم      
 . 133حق لتبني القرار رقم ذلك بالتأ يد على  ياب أي ت بيق ال

   133 ياب األساس القانوني لتدخل الدول اللربية عس ريًا في مءمون القرار رقم  -4
يجيةز التةدخل الةذي قادتةو دول  ربيةة عديةدة  133يبدو مستحيً  إيجاد أي أساس قانوني في القرار رقم          

 عودة ال جئين. في  ردستان العراق بيدف إقامة منا ق آمنة موجية لتسيير 

إذ  ةةان تصةةرف األمةةم المتحةةدة ينصةةب أساسةةًا علةةى تنسةةيم مسةةاعدة إنسةةانية تقليديةةة دعمةةت بارسةةال قةةوات        
ت من ميمتيم في دراسة سةير العمليةات وتحريةر تقريةر  ل ردستان تتمألل في عدد صلير من حرس األمم المتحدة 

في ىذه الحالة مجال لممارسة ما يسمى بواجب التدخل ي ن لتصرف بموافقة العراق   ولم للمنسمة   وقد تم ىذا ا
اإلنسةةاني   مةةا أنةةو  ةةان فةةي إم ةةان الةةدول اللربيةةة الناةةوذ لإلقلةةيم العراقةةي جةةوًا عبةةر مروحيةةات  يةةر عسةة رية بليةةة 

 خاصةة إلقاء اللذاء والدواء للس ان المعوزين أو تموينيم بارسال ممأللين عنيم إلى تر يا  وذلك لن ي ةرح منة لة 
 . 133يًا في القرار األممي  رقم وبالتالي فان التدخل المسلج للدول اللربية ال يم ن أن يجد لو أساسًا قانون

   133ت بيق الحق لتبني القرار رقم   ياب-4

يعتبر دليً  على أن أعءاء المجموعة الدولية ال ينةعرون  التدخل إن  ياب ت بيق متماسك وملتحم مع ىذا    
 . (2) بأي التزام بحق أو واجب التدخل العس ري على إقليم الدول التي ت ون فييا حقوق اإلنسان ميددة

 

 

 المطمب الثالث

 في جنوب أفريقيا األمن مجمس تدخل
                                                           

 490المسلج  المصدر السابق  ص الدولي محمد ينون  مذ رة التدخل اإلنساني  (4 
 011، ص نفسه، المصدر ينونمحمد  (4 
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تعةةر  المجلةةس ألول مةةرة لمنةة لة التاريةةق العنصةةري لح ومةةة جنةةوب افريقيةةا فةةي مناسةةبة بحألةةو  4310 فةةي عةةام
فيةو ان الموقةف  أ ةدقةرارا  وأصةدر نةاربايل لن و  عدد من الدول األعءاء المتعلقة بالوءةع النةات  عةن مذبحةة 

 االمن الدوليين للخ ر.ما استمر فقد ييدد السلم و  إذافي جنوب افريقيا قد أد  الى احت اك دولي وانو 

( دولةة افريقيةةة الةى ابعةد مةةن 94  لجةا مجلةس االمةةن بنةاء علةى  لةب اخةةر مةن  4319وفةي تمةوز مةن عةةام      
ذلك  اذ قرر م البة ح ومة جنوب افريقيا بتحرير  ل األنخاص المسجونين او المعتقلةين او الموءةوعين تحةت 

وم البةةة جميةةع الةةدول ان توقةةف فةةورا بيةةع ونةةحن األسةةلحة قيةةود أخةةر  بسةةبب معارءةةتيم لسياسةةة   االبارتييةةد(( 
ذلةك فةي قةرارات عديةدة مةن اجةل تقويةة المقا عةة وا ةد  افريقيةا. ل نةوال والمر بةات العسة رية لجنةوب  والذخائر من

 ءدىا.على ىذه الدولة وعدم خرق الحسر الذي وقع وم البة الدول بان تتخذ تدابير إءافية 

قةةرارا  االمةةن فريةةق مةةن الخبةةراء عينةةوا بواسة ة األمةةين العةةام بتاةةوي  مةةن مجلةةس  أصةةدر  4311وفةي عةةام       
مؤداه ان تسوية المن لة تسوية سلمية بناءة تت لب استاتاء جميع أىالي جنوب افريقيا على المستو  القومي  ي 

فريةق الخبةراء أوصى  اللاية ومن اجل بلوغ ىذه  وديمقرا ي يتسنى ليم ان يقرروا مصير بلدىم على أساس حر 
 االقتصةادية  ذلك اقترح فريق الخبةراء ان يةدرس المجلةس توقيةع الجةزاءات   ام .قومي ممألل تمألي  بعقد مؤتمر 

رفءةةت ح ومةةة جنةةوب  إذااذ ان ىةةذه ىةةي الوسةةيلة الوحيةةدة الباقيةةة التةةي مةةن نةةانيا ان تعةةاون فةةي حةةل المنةة لة 
لقةومي وبنةاء علةى توصةيات فريةق الخبةراء ايةد مجلةس االمةن افريقيا ان تتعاون في مسالة المناورة علةى الصةعيد ا

الةدعو  الةى  ذلةك وقد رفءت ح ومة جنةوب افريقيةا بعةد  قبولو.القرار المتعلق بالمناورة ودعا جنوب افريقيا الى 
 (1)المناورة.قبول 

 

 

 

المينيةة  ألعمالبامدفوعا  4331/ تنرين األول /  41وقد  الب مجلس االمن ح ومة جنوب افريقيا في        
السةةة ان االفةةةةريقيين الةةةتخلص الاةةةةوري مةةةةن سياسةةةة   االبارتييةةةةد((  مةةةا وادان المةةةةذابج المسةةةةتمرة  وال إنسةةةانية ءةةةةد

                                                           
ة لمى عبد الباقي محمود العزاوي   القيمة القانونية لقرارات مجلس األمن الدولي في مجال حماية حقوق األنسان   مننورات الحلبي الحقوقي (4 

  419 - 414  ص  4003  لبنان   4   
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للنةةعوب االفريقيةةة واالعتقةةاالت التعسةةاية للمةةوا نين الةةذين يحرمةةون حتةةى مةةن تواجةةدىم الجسةةدي فةةي بعةة  انحةةاء 
 .الب د

باةةةر  حسةةةر  1/44/4399( فةةةي 143مجلةةةس االمةةةن قةةةراره رقةةةم   أصةةةدر االحةةةداث وبعةةةد سلسةةةلة مةةةن  
  بينمةةا رفةة  مجلةةس 49/44/4331فةةي ( 553ذلةةك بةةالقرار رقةةم   وتأ ةةدالزامةةي علةةى األسةةلحة وق عيةةا التبديليةةة 

. وقةةد انتيةةت العقوبةةات 4393االمةةن نةةمول القةةرو  واالسةةتألمارات األجنبيةةة عنةةدما  ةةرح ذلةةك فةةي  ةةانون الألةةاني 
قيا الجنوبية بعد انيا نسام الاصل العنصري واعتماد دستور جديد واجراء انتخابات تسلم فييةا الماروءة على افري

 .(1)بأنياء العقوبات 45/5/4331( في 343نيلسون ماندي  رئاسة الدولة. وقد أصدر مجلس االمن القرار رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 411 - 419لمى عبد الباقي محمود العزاوي   المصدر السابق    ص ( 4 
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 الخاتمة 

بعنايةةة اهلل وتوفيقةةو انتييةةت مةةن بحةةث موءةةوال خ يةةر وحسةةاس مةةن موءةةوعات القةةانون الةةدولي العةةام  أال       
وىوت دور مجلس األمن الدولي في حماية حقوق اإلنسان ت  وقد توصلنا إلى حزمة مةن االسةتنتاجات والمقترحةات 

  يأتي ندرجيا فيما 

 

  الستنتاجات:-أولا 

 
ن  ةةةان يملةةةك سةةةل ة  -4 إال أنيةةةا سةةةل ة  يةةةر م لقةةةة ومقيةةةدة عنةةةدما يتصةةةد   تقديريةةةة إن مجلةةةس األمةةةن وا 

أو عمةً  مةن أعمةال  الةدوليين وخاصةًة تلةك التةي تنة ل خرقةًا أو تيديةدًا للسةلم واألمةن  الدوليةة للنزاعات 
يتقيةد بةالقيود التةي بةل عليةو أن  حلةول أو يتخذ بنأنيا ما يناء من إجراءات أو ما يارءةو مةن  العدوان 

  المتحدة.نص علييا ميألاق األمم 
 

ىنةةاك نةةرائ  معينةةة ال بةةد مةةن توافرىةةا حتةةى ت تسةةب قةةرارات مجلةةس األمةةن فةةي إ ةةار حاةةس السةةلم واألمةةن  -4
االلتةةةزام باألىةةةداف الخاصةةةة بمجلةةةس األمةةةن  والتزامةةةو  النةةرائ  ومةةةن بةةةين ىةةةذه  النةةةرعية الةةدوليين صةةةاة 
ذا مةةا حصةةل  اإلنسةةان ق ىةةذه القةةرارات مةةع المبةةادئ الخاصةةة بحقةةوق وأن تتاةة األساسةةية باختصاصةةاتو  وا 

فةان قراراتةو فةي ىةذه الحالةة سةت ون معيبةة ألنيةا تخةالف أح ةام  النرائ  الع س وخرق المجلس أحد ىذه 
  الصلة.ميألاق األمم المتحدة والقواعد القانونية الدولية األخر  ذات 

 

يعد ميألاق األمم المتحدة الوأليقةة الدوليةة األولةي التةي تةولي حقةوق اإلنسةان اىتمامةًا دوليةًا باللةًا  وتجعليةا  -9
وال نةك أن الميألةاق يةرب   ورعايتيةا في مقدمة المقاصد واألىداف التي تسعى نعوب العالم إلى تحقيقيا 

لةةدوليين  بعةةد أن أءةةحت ىةةذه اإلنسةةان وتيديةةد السةةلم واألمةةن ا بنةة ل صةةريج وواءةةج بةةين انتيةةاك حقةةوق
نما باتةت مسةألة تيةم المجتمةع الةدولي  وبالتةالي تصةب  بحتة الحقوق واالىتمام بيا ليس مسألة داخلية  وا 

  الدولي.في صلب اختصاصات مجلس األمن 
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ىناك حاالت أو نماذج من ممارسات مجلس األمن التي تألبةت بةالملموس ربة  انتيا ةات حقةوق اإلنسةان  -1
والتةي اتخةذ مجلةس األمةن الةدولي وجنةوب أفريقيةا  العراق  ىاييتي حالة  بينيا ومن  الدولي بتيديد السلم 

أي أن مجلةس األمةن تعامةل بحةزم  المتحةدة قرارات أ لبيا باالستناد إلى الاصل السةابع مةن ميألةاق األمةم 
  آناًا.وندة إزاء انتيا ات حقوق اإلنسان في األمأللة المنار إلييا 

  :المقترحات-ثانياا 

بعيدًا عن االنتقائية وازدواجيةة  المتماأللة ت بيق القواعد القانونية الدولية بن ل عام ومجرد على الحاالت  -4
وخاصةةةًة فةةةي مجةةةال التصةةةدي ل نتيا ةةةات الجسةةةيمة لحقةةةوق اإلنسةةةان التةةةي تحصةةةل بةةةين الحةةةين  التعامةةةل 
واألمةةم المتحةةدة  عةةام السةةيما وأن حمايةةة ىةةذه الحقةةوق أءةةحت مسةةؤولية المجتمةةع الةةدولي بنةة ل  وا خةةر 
  خاص.بن ل 

تاعيةةل الةةدور الرقةةابي الةةذي تمارسةةو الجمعيةةة العامةةة لامةةم المتحةةدة علةةى قةةرارات مجلةةس األمةةن المتعلقةةة  -4
ل ىةةذا الةةدور مجةةرد حبةةر مةةن نةةأنو أن يجعةة حالةةو ألن بقةةاء دورىةةا الرقةةابي علةةى  الةةدوليين بالسةةلم واألمةةن 

  ورق.على 
بحيةث ال يقتصةر دورىةا علةى إع ةاء  الدوليةة محاولة توسةيع الةدور الرقةابي الةذي تمارسةو مح مةة العةدل  -9

بةةل يمتةةد إلةةى إصةةدار أح ةةام قءةةائية بةةب  ن قةةرارات مجلةةس األمةةن  فحسةةب ا راء االستنةةارية  الاتةةاو ( 
  الدولية.التي ال تتواءم وقواعد النرعية 
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 . 4310دمنق   دار اإلنناء  د. سموحي فوق العادة  القانون الدولي العام  .5
دار الينةا لل باعةة   4سرحان  اإل ار القانوني لحقوق اإلنسان في القانون الةدولي   د. عبد العزيز محمد  .1

 . 4339 القاىرة 
 .4004  لبنان  4د. علي عبد القادر القيوجي  القانون الدولي الجنائي  مننورات الحلبي الحقوقية    .9
 . 4005 الجزائر   ةعمر سعد اهلل  معجم في القانون الدولي المعاصر  ديوان الم بوعات الجامعي .3
لمةةى عبةةد البةةاقي محمةةود العةةزاوي   القيمةةة القانونيةةة لقةةرارات مجلةةس األمةةن الةةدولي فةةي مجةةال حمايةةة حقةةوق  .3

 4003  لبنان   4األنسان   مننورات الحلبي الحقوقية    
 . 4391  اإلس ندرية  4د. محمد  لعت اللنيمي  الوجيز في التنسيم الدولي    .40
 . 4004محمد ينون  مذ رة التدخل اإلنساني الدولي المسلج   لية الحقوق  جامعة الجزائر   .44
 .4004  مصر  9د. محمود نريف بسيوني  المح مة الجنائية الدولية  م ابع روز يوسف     .44
  .4391 القاىرة العربية دار النيءة   4  الدولية المنسمات  نياب د. مايد محمود  .49
سةةل ة مجلةةس األمةةن فةةي توقيةةع جةةزاءات الاصةةل السةةابع وتقةةدير اسةةتخداميا فةةي ت بيةةق  العنب ةةي د. نةةزار  .41

العةةةددان األول   41مجلةةةد  بلةةةداد جامعةةةة  القانونيةةةة مجلةةةة العلةةوم  العةةةراق الجةةزاءات االقتصةةةادية فةةةي حالةةةة 
  .4333 والألاني 

 
 

  الجامعية:واألطاريح  الرسائل-ثانياا 

مجلةةس االمةةن فةةي نسةةر انتيا ةةات حقةةوق االنسةةان  رسةةالة  ةةاسم ع يةةة  ةةاسم النةةمري  مةةد  اختصةةاص  -4
 .4049ماجستير   لية الحقوق  جامعة النيرين  
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 اإلعالنات والمواثيق والتفاقيات الدولية: -رابعاا 

 . 4315ميألاق األمم المتحدة لسنة  -4
  والمقالت:البحوث  –ثالثاا 

المجلةة المصةرية للقةانون  القوميةة حقةوق اإلنسةان بةين المجتمةع الةدولي والمجتمعةات  بةدوي إبراىيم علي  -4
  .4393  91مجلد  الدولي 

 

 

 


