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 :امللخص

 

قيدا و اليت أثارت جدال واسعا على الصعيد الدويل، خصوصا و أن إن مفهوم عاملية حقوق اإلنسان و مبدأ عدم التدخل من املفاهيم األكثر تع

ليت كانت الدول كال املصطلحني يشكالن نقيضني، على اعتبار أن تطور حقوق اإلنسان و بلوغها العاملية يشكل تغيريا جذريا يف مفهوم السيادة املطلقة و ا

السلطان الداخلي للدول، وأصبحت حتكمها معايري دولية و هو ما يتناقض بالفعل مع من خرجت  حتتج هبا سابقا، فالعاملية يقصد هبا أن هذه احلقوق

ول، و مبدأ عدم التدخل الذي هو بطبيعة احلال امتداد ملفهوم السيادة، إذ كيف نستطيع أن حنمي هذه  احلقوق وقد خرجت عن السلطان الداخلي للد

  .? أصبحت حتكمها معايري دولية

راز العالقة بني كل من عاملية حقوق اإلنسان و مبدأ عدم التدخل، وكيف أن هذا األخري قد تراجع و برز مصطلح و هتدف الدراسة إىل إب

  .جديد أال وهو التدخل الدويل حلماية حقوق اإلنسان

  . حقوق اإلنسان، العاملية، مبدأ عدم التدخل، التدخل الدويل، اآلليات: الكلمات الدالة 

  

RESUME 

L’universalité des droits de l'homme et principe de non-ingérence sont des concepts les plus 
complexes qui ont suscité une large controverse au niveau international d'autant plus, que les deux 
termes sont contradictoires. Compte tenu du fait que le développement des droits de l'homme et leur 
portée universelle constitue un changement radical dans la notion de souveraineté absolue, que les 
pays avaient déjà protesté.  

Etant donné que le globalisme signifie que ces droits relèvent de la compétence interne des Etats 
et sont régis par les normes internationales. Ceci est en fait oppose au principe de non-ingérence, ce 
qui est bien sûr, une extension du concept de souveraineté. Comment pouvons-nous protéger ces 
droits, qui se sont éloignés de la juridiction interne des États et sont régis par les normes 
internationales? 

La présente étude vise à mettre en évidence la relation entre l'universalité des droits de l'homme 
et le principe de non-intervention, et la façon dont ce dernier a été revu et un nouveau terme a émergé 
« une intervention internationale pour protéger les droits de l'homme ». 

Mots clés : Droits de l'homme, Mondialisation, principe de non Ingérence, l'intervention 
internationale, Mécanismes. 
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  :مقدمة

ه، فإنه یفقد وجوده بفقدانه لحقوقه التي هي إذا كان اإلنسان یفقد كیانه بإزهاق روح

أساس كرامته، بل هي الهدف األسمى الذي یحافظ علیه المجتمع الدولي ككل، وخاصة إذا 

ما من أمانة في عنق األمم تعلوا في قدسیتها اإلنسان، وما من كان المهدد بذلك هو الفرد، ف

وألن حمایته واحترام حقوقه حمایًة واجب یعلو في أهمیته فوق احترام الجمیع لهذا األخیر، 

باعتباره في أي مجتمع جزء ال یتجزأ من الحاضر، ولكنه كل لمستقبل البشریة بأسرها، 

   .المستقبل

فبدون هذه الحمایة تصبح هذه الحقوق ال قیمة لها وال تعدوا إال أن تكون مجرد 

ذه الحمایة، سواء في شعارات نظریة ال مجال لتطبیقها، لذلك ظهرت هیئات دولیة تكفلت به

إلى  اإلنسانیةفي أي وقت كان حتى ال تتعرض و  ،فترات السلم أو أثناء النزاعات المسلحة

  . االنتهاكات واالستغالل

باعتبارها  من جهة اإلنسان حقوقحمایة  نكران فكرة أهمیة من الضروري عدم أنهإال  

 الحروب خلفتها التي ثقیلةال الحصیلة بعد خاصة ،واسع باهتمام حظیت التي القضایا من

 معتقده أو لونه أو جنسه عن النظر بغض اإلنسان وسالمة منللحفاظ على أ البشریة سعيو 

في مجملها عظیمة، ملمة  النزعة الحمائیةبدون أدنى ریب أن هذه  حیث أنه الشك و

 لیس في وسع أحد أن یتجاهل األضرار التي قد تمس الدول  إال أنه من جهة أخرى ،محیطة

  .للتدخل في شؤونها الداخلیة دون مبررات فعلیه و ذرائع شعاراتكمن استغالل هذه الفكرة 

كان من المفروض أن تكون هذه ، 1العالمیة بسمة اإلنسان حقوقففي وقت صبغت فیه 

قویة أو ضعیفة، أن تنزل إلى ما  ،مقیاسًا ال تقبل أیة دولة، سواءًا أكانت فقیرة أم غنیةالسمة 

                                                             
 بل داخلي صعید على تمارس كانت فبعدما نوعیة، نقلة انتقلت یالحظ أنها اإلنسان حقوق وتدرج تطور تتبع فحین_  1

  . العالمیة طابع لها أصبح و الدولي المجال إلى انتقلت الخصوصیة، من بالكثیر وتتمتع
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من رعایة وحمایة، مع األخذ في الحسبان مراعاة  ألفرادهال ما توفره هذه الدول دونه من خال

خصوصیة المجتمع وقیمه الخاصة وتقالیده، لكنها یجب أال تكون عذرًا إلنكار بعض الحقوق 

  . أو التنصل منها

لطغیان اإلسرائیلي وانتهاكاته لازدیاد  یعكس غیر ذلك فما نراه الیوم من إال أن الواقع

لصارخة لقواعد القانون الدولي اإلنساني في فلسطین وكذى لبنان، من خالل ارتكابه ألبشع ا

الجرائم المعاقب علیها بموجب االتفاقیات واإلعالنات الدولیة، والتي لم یسلم منها المدنیین  

مستخدما فیها العدید من األسلحة المحظورة دولیا كاألسلحة العنقودیة و الفوسفوریة، كل هذا 

   .الدولیة دونما تحرك من قبل الهیئات

 یعتبر كان الذي الفكر تدریجیا تراجع بعدما اإلنسان حقوق بعالمیة االهتمام ازداد وقد

 وال رقیب دون من بتنظیمه وحدها الدولة تضطلع للدولة، محفوظا مجاال اإلنسان حقوق

 لتصبح لداخلیةا الشؤون من نأش مجرد من اإلنسان حقوق انتقال ذلك عن وترتب ،حسیب

 یربو ما أو أكثر بوجود اإلنسان لحقوق دولیا قانونا وحدها وكونت الدولي، القانون من جزءا

  .1 اإلنسان لحقوق الدولیة المرجعیة مجملها في شكلت وعهد واتفاقیة معاهدة 100حون عن

 عدت ولم ، الجغرافیة الحدود كل بذلك متجاوزة ، عالمیة قضیة الحقوق هذه أصبحتف     

 كل بها تضطلع عالمیة مهمة أصبحت بل ، وحمایتها تكریسها عن المسؤولة وحدها الدول

 بلورة في السباقة كانت التي ،المتحدة األمم هیئة رأسها وعلى الدولیة المنظمات وحتى الدول

                                                                                                                                                                                              

 إصدار ثم ذاته المتحدة األمم میثاق في الموضوع هذا إدراج من بدءا اإلنسان حقوق بموضوع بجد االهتمام أبد ماعند

 والثاني ، والسیاسیة المدنیة بالحقوق المتعلق األول الدولیین العهدین إصدار وبعده ، اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

 أو ، 1976 سنة النفاذ حیز دخال اللذان،  1966 سنة الصادرین ثقافیةوال واالجتماعیة االقتصادیة بالحقوق المتعلق

  . واإلفریقیة واألمریكیة األوروبیة المجموعة خالل من اإلقلیمي المستوى على

، دون سنة الجزائر ، والتوزیع والنشر للطباعة هومة دار ، السیادة ومبدأ اإلنسان لحقوق الدولیة الحمایة ، وافي احمد :ینظر

  .9 ص ر،النش

 العربي المستقبل كتب سلسلة ، "العربي اإلنسان حقوق في" والعالمیة الخصوصیة بین اإلنسان حقوق ، فائق محمد -1

  .196ص،1999 ، سنةبیروت ،الطبعة األولى ، العربیة الوحدة دراسات مركز
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 نصوصا دفتیه بین المتحدة األمم میثاق ضم فقد میثاقها، ضمن وتضمینها الحقوق هذه

  .1الحقوق بهذه لقیتع فیما واضحة

 وسالمتهم األفراد حیاة على الحفاظ على األخیرو  األول المسؤول الدولة اعتبار وعلى     

 أصبحت  كان تدخل أي دون سیادتها ممارسة في أحقیتها أخرى جهة ومن جهة، من وأمنهم

  . لفردا لهذا الحامیة اعتبارها على للسیادة المطلق المفهوم عن الدول هذه تتراجع أن حتمیة

 نطاق ضمن تدخل ال ورعایاها الدولة بین الروابط أن یفترض السیادة مبدأ كان ٕاذاو     

 من مجاال أن بداهة یعني لإلنسان دولیة حقوق بوجود التسلیم نفإ الدولیة، العالقات

 الدولي القانون لتدخل محال أصبح قد للدولة المطلق لالختصاص األساسیة المجاالت

 الدولي القانون أساسیات من نأل بسهولة تقبله یمكن ال األمر هذا ومثل ، ةوالحمای بالتنظیم

 قادر غیر المطلقة السیادة مبدأ أن على برهنت الدولیة التطورات لكن الدولة، بسیادة التسلیم

 السیادة فكرة عن غنى في أصبحفقد نضج العالم بحیث  ، المعقدة الحقائق مواجهة على

 من دولة كل تحدد بحیث دعامة الخارجیةبقیت السیادة  إذا" سل جورجیقول المطلقة، 

 إلىجهنم  أبوابوسنبقى على  أملال  نعندئذنقول  أنیجدر بنا  نهإف ، ترید ما خاللها

  .2 "األبد

 أصبحتبل  كما كان الوضع قبل القرن العشرین، إطالقهاعلى  وبذلك فالسیادة لم تعد      

السیادة النسبیة والتي  بمبدأ األخذ إلىوالقضاء الدولي ، حیث اتجه السلوك والفقه مقیدة

بین  األمن تخضع لقیود وضعها القانون الدولي ، في حدود ما یقتضیه التعاون والسلم و

یعني تقیید  وٕانماالدول ، فوضع قیود على السیادة ال یعني تقیید حقوق الدولة في السیادة ، 

                                                             

 األولى والمادة ،2 الفقرة االول زءالج في الدیباجة في ذكرت فقد المیثاق وصلب دیباجته في مرات ثماني ذكرها ورد إذ-  1

  .68 ، 62 ،13 والمواد ج، فقرة 55 والمادة ،3 فقرة

  واألدبیة الحقوقیة زین مكتبة ، وتسویتها الداخلیة النزاعات تدویل في  األمن لمجلس القانونیة الوسائل ، سوفي فرست: ینظر

  .73ص، 2013سنة 

  .84 -82 ص-ص ، المرجع نفسه ، سوفي فرست -2
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یعطیها معنى  وٕانماون الدولي ال ینفي فكرة السیادة ممارسة الدولة لهذه الحقوق، لذلك فالقان

  .1جدید هو حریة التصرف وفقا لقواعد هذا القانون التي التزمت الدول بمراعاتها 

ما  هو دوليلا إلى الوطني اقـطالن نم اإلنسان حقوق انتقال وراء السبب كان لقدو 

الحمایة تعتمد على  أن التجربة من قصور الحمایة الوطنیة لهاته الحقوق، ذلك أظهرته

یتم االعتراف  أنمن  أسمىیستحق طبیعیا مجموعة من الحقوق  اإلنسان نأب اإلیمان أساس

  .في حالة انتهاكها  األفرادبها في تشریع داخلي ، یقوم على رعایتها وحمایة 

الیوم  أصبحت اإلنسانحقوق  أنهي  أساسیةمشكلة البحث بفكرة  مما سبق إرتبطت  

القانونیة لحمایتها وتفعیلها  اآللیاتالتي تتخذ بعدا عالمیا، حیث كرست لها كل  من القضایا

یحول  أخروهي الحمایة تصطدم بواقع  أال،تحقیق هذه الغایة المنشودة  أنفي المقابل نجد 

و  للسیادة تأكیداعدم التدخل الذي یعد  مبدأوهو تمسك الدول بسیادتها و  ،دون تكریسها

  والمطروح ه وهريالج علیه فالسؤال

عدم  مبدأخرق  إلىیؤدي بالضرورة  اإلنسانالحمایة الدولیة لحقوق  مبدأتطبیق  هل    

  ؟مظهر من مظاهر السیادة أهمحد ذاته  في التدخل والذي یعتبر

  :الفرعیةبدورها العدید من التساؤالت  أثارت التي اإلشكالیةوهي 

المتحدة  األمممیثاق  أنمع العلم  ،للدول الداخليضمن السلطان  اإلنسانهل تقع حقوق  -

  ؟یخلو من أي معیار قانوني لتحدید الشؤون التي تدخل في صمیم السلطان الداخلي للدول 

هذا المفهوم تراجع في  أن أمالذي كانت علیه،  اإلطالقهل الزالت السیادة تحتفظ بنفس  -

  ؟ظل ماهو حاصل على الساحة الدولیة

حجة وذریعة تستعملها الدول  نهاأ أم ؛فعال الحمایةأ دولیة تكرس مبدالحمایة ال آلیاتهل  -

  ؟الشرعیة الدولیة  ىالكبرى للتدخل في الشؤون الداخلیة للدول تحت مسم

                                                             

  .62ص،2007 ، سنةالجزائر ، والتوزیع للنشر العلوم دار ،األشخاصو  التطور الدولي المجتمع لحرش، الرحمن عبد- 1
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ا الموضوع من جانب بعض الدارسین للقانون ذهنا تجب اإلشارة إلى أنه قد تم تناول هو 

  :ر منهم كذالدولي من الناحیة النظریة ن

قوق االنسان ومبدأ السیادة، بحث لنیل شهادة حالدولیة لحمایة  اآللیات أحمد وافي، -

، موسم 01دكتوراه دولة في القانون الدولي والعالقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

2010/2011. 

أطروحة  اإلقلیمیةنواري أحالم ، النظام القانوني لمبدأ عدم التدخل في ظل التكتالت  -

كتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجیاللي الیابس، موسم لنیل شهادة الد

2010/2011. 

الجانب التطبیقي، لنا موضوع عالمیة حقوق االنسان ومبدأ عدم التدخل من تناو  إال أننا

  .ا األخیرذفي محاولة منا إلبراز أهم الهیئات التي كرست حمایة فعلیة له

في حقیقة األمر عن محاولة تحقیق عدة أهداف كما ال تخرج دراسة هذا الموضوع 

  :أبرزها

  .العالمیةنحو  اإلنسان وتطورهامفهوم حقوق  تحدید -

  .وصفاتهامفهوم السیادة الدولیة وتبیان خصائصها  -

  .المجال الدولي إلىمن المجال الداخلي للدول  اإلنسانانتقال حقوق أسباب _  

  .أشكاله عدم التدخل و مبدأ نشأة -

  .السیادة  وعدم التدخلبمبدأ  واصطدامها  اإلنسانمیة حقوق عال -

سیادة مسؤولة   إلىبلورتها  إعادةتخلي الدول عن مفهومها للسیادة المطلقة وضرورة  إلزامیة -

  .اإلنسانفي سبیل تحقیق حمایة حقیقیة لحقوق 
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طبیعة  نإعدم التدخل، ف ومبدأ اإلنسانن موضوع البحث یتعلق بعالمیة حقوق أل نظراو  

العدید من الوثائق العالمیة التي تهتم بحقوق ب االسترشاد بالدرجة الكبرىالدراسة فرضت 

وكذا  قلیمیة،إدولیة أو مواثیق تأخذ شكل إعالنات أو اتفاقیات قد ، هذه الوثائق التي االنسان

ها المنظمات والهیئات الدولیة التي ألقت على عاتقة و ألجهز لمة االساسیة ظالبحث في االن

  . سواء كانت هذه الهیئات ذات طبیعة جنائیة أم ال االفراد بمهمة حمایة

  :وفیما یخص صعوبات و عراقیل إعداد هذا البحث تجلت فیما یلي

العناء في تجمیع المراجع المتعلقة ببعض المواضیع و األفكار التي تطرحها الدراسة  -

  .المتسلسلةخصوصا الجزئیة منها والمرتبطة بالشروحات التفصیلیة و 

  .كونه یثیر إشكاالت ال حصر لها -

تطلب األمر تتبع أهم التطورات التي شهدها المجتمع الدولي في كفاحه لترقیة حقوق  -

  .اإلنسان 

 اإلنسانوضع خطة دقیقة تلم بالموضوع كونه یمزج بین فكرتین عالمیة حقوق  صعوبة -

  .التدخلعدم  ومبدأ

في النظم المقارنة، كان لزاما االعتماد على المنهج ولما كان األمر یقتضي منا البحث 

بین مختلف أنظمة المقارن كمنهج عام لبیان أوجه االختالف واالتفاق وأوجه القصور 

بهدف التوصل إلى أفضل  مسألة حمایة حقوق اإلنسانفي  االقلیمیة الهیئات القضائیة و

  .الحلول

 ومات و القواعد، وتحلیل النصوصإلى جانب المنهج التحلیلي القائم على جمع المعل

، ثم مقارنتها فیما بینها الستخالص أهم الواردة في االتفاقیات الدولیة والمواثیق االقلیمیة

مختلف األفكار المتعلقة بهذا الموضوع و استنتاج المواطن التي یمكن أن تكون قد و  األحكام

  .أغفلت التطرق إلیها



 مقدمة
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 أن رأینا التساؤالت هاته كافة على ولإلجابة ، الموضوع بعناصر واإللمام لإلحاطة و  

   :على النحو التالي بابین إلى الدراسة هذه نقسم

  مالئمة مبدأ عدم التدخل وعالمیة حقوق اإلنسان: البـاب األول

  عدم التدخل واالرتقاء بحقوق اإلنسان إلى المجال الدولي: الفصل األول 

  واإلقلیمیة الدولیة المواثیق في التدخل عدم لمبدأ القانوني األساس:  الثاني الفصل

  التدخل الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان وتفعلیها في ظل مبدأ مشروعیة :لباب الثانيا

 لفردمشروعیة التدخل وتكریس الحمایة الفعلیة ل : الفصل األول 

 اآللیات الدولیة واإلقلیمیة ودورها في تكریس مبدأ الحمایة الدولیة :الفصل الثاني

  



 

 
 

  

  

  

   
  

 أ  ق ا ن وما  
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  الباب األول

  اإلنسان حقوق  وعالمية  التدخل عدم مبدأ مةءمال

إن المتتبع لتطور القانون الدولي یالحظ أن هناك نقلة نوعیة في تنظیم المجتمع       

داخلیة للدول راحت مضى، حكرا على األنظمة ال اإلنسان فیماالدولي، فبعدما كانت حقوق 

  .هذه الحقوق تكتسي أهمیة بالغة ، كونها أصبحت تعتبر أساسا  للعالقات الدولیة 

 إلىالداخلي  وننوانتقالها من حوزة القا اإلنسانالتحول الكبیر في مكانة حقوق  وهذا       

یتعلق الفشل الذي منیت به القوانین الوطنیة فیما  إلىیعود  إنماساحة القانون الدولي، 

هذه القوانین هي من  أن إلى، وهو فشل یرجع  لإلنسان األساسیة الحریات و لحقوقابضمان 

  1.الحرة  وبإرادتهاصناعة الدولة 

 األمر ، لها الحمایة تكریس في دوره الدولي المجتمع یتولى أن الزما صار وعلیه        

 حیث التدخل، عدم مبدأ وهو أال الدولیة المواثیق جمیع كرسته مبدأ همأ مع یتعارضالذي 

 هذا أكان سواء الداخلیة، شؤونها في التدخل الدول عدم سیادات خصائص ابرز من انه

المتحدة  األمممن میثاق  4فقرة 2نصت علیه المادة  ما وهو ،أخرى دولة أعمال من عمال

 أوالتهدید بالقوة  ىاللجوء إل عن الدولیةتهم باالمتناع في عالقا األعضاء بمطالبتها

المتحدة  األممتدخل  أو ،دولة ألیةاالستقالل السیاسي  أو اإلقلیمیةاستخدامها ضد الوحدة 

 2في الشؤون التي تعتبر من صمیم السلطان الداخلي للدول وهو ما جاء في نص المادة 

  .7فقرة 

، فالدول ما فتئت تخرق هذا المبدأ ئ یعتري تطبیقه عدة إشكاالتلمبادمن ا  رهوكغی       

هو مصطلح التدخل الدولي والذي یعتبر من  باستمرار، حیث ظهر لهذا المفهوم بدیل أخر،

 و اضطهاد الشعوبمبدأ التدخل ه ومما ساعد على ظهور  ،المفاهیم الدولیة الحدیثة النشأة

                                                             
 القومي المركز ، مقارنة دراسة ، اإلنسان حقوق ، العالمیة المواثیق عن الناشئة االلتزامات ،یربيالد العال عبد_1

   .9ص، 2011سنة الطبعة األولى،  ، القاهرة ، القانونیة لإلصدارات
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لشعوبها،  تحت وكثرة الحروب وسیطرة األنظمة االستبدادیة واستغاللها ، وطمس حریاتها

  .، حریة الدول والحكومات في تقریر مصیر شعوبها مسمیات عدة أبرزها

 لسیادتهاللحیلولة دون فقدها  ورغم المحاوالت العدیدة للدساتیر واإلعالنات الدولیة           

وفي ظل االهتمام المتصاعد بحقوق  انه إال التدخل، عدم مبدأ على بقاءواإل ، المطلقة

 وٕابرامبل   ،األساسیةوحریاته  اإلنساناحترام مبادئ حقوق  إلىاتجهت غالبیة الدول  اإلنسان

 من المعروف  أصبححیث   ،الدولیة التي من شانها حمایة هذه الحقوق االتفاقیاتالعدید من 

حتى  األحیانتشترط في بعض  ، للمساعداتالدول المانحة  أنلیة نطاق العالقات الدو  فيو 

یكون سجل الدول المتلقیة للمساعدة ایجابیا فیما  أنضرورة  ، تقدم مساعدتها للدول النامیة

  .1األساسیةوحریاته  اإلنسانیتعلق باحترام حقوق 

كما  یتعارض مبدأ هوحمایة دولیة لها  وتكریس ،اإلنسان حقوق عالمیة  أن األصلو       

 حروب من الیوم نراه وما الدولیة الساحة على الموجود أن إال ، التدخل عدم مبدأ مع ونوعا 

 على للحفاظ الدولي التدخل محله لیحل دخل،الت عدم یلغى  أن یستدعي ودمار، وقتل

 من وغیرها والیمن وسوریا لیبیا، في یجري فما انتهاكات، من الیوم لها یحدث مما اإلنسانیة

 حقوق تخرق فتئت ما  استبدادیة انظمه نتاج كلها هي العربي، الربیع مسمى تحت الدول

 مئات وشردت األطفال الیینم ویتمت ، األرواح أالف حصد كانت والنتیجة ، الشعوب تلك

   األسر

  وليالد التدخل عدم المفهومین من لكل معاییر وضع نحاول أن هذا كل یستدعي أال     

 اإلشكالیات هذه كل على ولإلجابة منا وكمحاولة أخرى، جهة من اإلنسان وحقوق ، جهة من

 الفصل( الدولي المجال إلى اإلنسان بحقوق واالرتقاء التدخل عدم عن أوال بالحدیث قمنا

        .)الفصل الثاني( واإلقلیمیة الدولیة المواثیق في المبدأ لهذا القانوني واألساس ،)األول

  

                                                             

.11 ص سابقال مرجعال ، الدیربي العال عبد_   1  



 

 
 

  

 

 

  

  
 ا وارء ق امن إ ال   

وا  
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 الفصل األول 

  عدم التدخل واالرتقاء بحقوق اإلنسان إلى المجال الدولي

المفهوم برز المفاهیم والمصطلحات التي أعادت تكییف أوق اإلنسان من تعد حق      

بهذه  الفرد یحظى بمركز قانوني دولي یخوله المطالبة  وأصبح، التقلیدي للقانون الدولي

قوق اإلنسان مجاال محفوظا ، كانت قضیة حمیة الثانیةلى نهایة الحرب العالفإ، الحقوق

أي أنها حكر على  ،عدم التدخل ةلطائ على نظامها الداخلي تحت  حكراوكانت  بل، للدولة

  .األنظمة الداخلیة للدول 

مبادئ القانون الدولي التي نصت  أهممن   عدم التدخل مبدأویعتبر هذا األخیر أي       

القانون الدولي  أحكامنه یمكن اختزال أ، حتى اإلقلیمیةمواثیق الدولیة العالمیة و علیها ال

 األساسیة األعمدةحد أهو  المبدأهذا  أنعدم التدخل، كما  مبدأواحد وهو  مبدأفي  وٕایجازها

التدخالت ضد شخصیة  أوجهتحریم كل  إلىلسیادة الدولة وضمان استقاللها، وهو یهدف 

على القیام  أخرىدولة  أیةلسیاسیة واالقتصادیة والثقافیة وكذلك مساعدة الدولة ومكوناتها ا

   .1التدخل بأعمال

كما یرمي إلى كفالة حق الشعوب في اختیار نظمها االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة       

وقد تضمن میثاق هیئة األمم المتحدة النص   وفق ما یحقق مصالحها،وفقا إلرادتها الحرة و 

ذلك  من خالل قرارات الجمعیة كو  ،7و 4في فقرتیها  2من خالل المادة  على هذا المبدأ

  .العامة حیث أضحى الیوم من أهم  المبادئ التي یقوم علیها القانون الدولي المعاصر 

وما خلفته الحروب من دمار وحصد أالف األرواح  لثانیةا العالمیة الحربلكن بعد        

ولم تعد حكرا على ) األول المبحث( تحكمها معاییر قانونیة ودولیةأصبحت حقوق اإلنسان 

                                                             
 الدراسات مركز ، الدولیة الساحة على وانعكاساتها السلبیة الدولیة التدخالت صور ، القوي عبد السید القوي عبد سامح-  1

   .31 ص،  2015الطبعة األولى، سنة  ، العربیة مصر جمهوریة  ، والتوزیع للنشر العربیة
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  كما سبق بلحرة في التصرف مع شعوبها  بأنهاوالتي كانت تتحجج ،  األنظمة الداخلیة

ى علیها  صفة العالمیة،  كما صار الزما أصبحت وبفضل إخراجها إلى المجال الدولي تطغ

وتتراجع عن التمسك بالسیادة  ) ثانيال مبحثال (على الدول أن تتخلى عن عدم التدخل

  .المطلقة 

 أن 1999المتحدة كوفي عنان سنة  لألمم السابقالعام  األمینجاء في تصریح فقد        

جل أمن  منشأفهو  لوطنیةا، وحتى تصور السیادة يءهو مركز كل ش اإلنساني الكائن

نه من غیر المقبول رؤیة أحمایة الفرد ، الذي یعد سبب وجود الدولة ولیس العكس، و 

  .1حكومات تسلب حقوق مواطنیها تحت حجة السیادة 

بدایة حقبة جدیدة لمفهوم حقوق اإلنسان   یعرف العالمول غدا لهذا التح ونتیجة        

، وكل هذا كان نتاج تضافر هذه الحقوق باهتمام وطني وعالمي وحریاته األساسیة وحظیت

جهود المجتمع الدولي من جهة  واألنظمة السیاسیة الداخلیة من جهة أخرى ، مما تولد عنه 

إلى االستقرار واألمن ، وذلك ألجل من أ لالا ل البشریة من والدة قضاء دولي جدید هدفه نق

ضمان حیاة كریمة  لإلنسان  من خالل تحقیق قدر من اإلنسانیة وترك الحریة للشعوب في 

   .تقریر مصیرها

  

  

  

  

  

                                                             

- 20 یومي ، األهلیة عمان جامعة ، الحقوق كلیة مؤتمر ، والطموح الواقع بین لألسرة القانونیة مایةحال عمر البوریني،- 1

   .115 ص ،2010 افریل21
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  المبحث األول

 ماهیة حقوق اإلنسان

الحرمان والبؤس، فتارة ظلت شعوب العالم ولقرون طویلة، تتخبط في ظلمة االستبداد و      

تحت جحیم الحرب وأهوالها؛ وتارة أخرى في صراع مع جبروت الملوك وطغیانهم، فكانت 

  .1النتیجة  االنتهاك الصارخ لحقوق اإلنسان وحریاته

وبعد قیام الثورات الشعبیة وبفضل الوعي الذي زرعته الشرائع السماویة في مجال        

أصبح الفرد ینعم أخیرا بالكرامة اإلنسانیة، التي قررتها  ،نسانالتربیة على الحریة وحقوق اإل

  . العدید من االتفاقیات الدولیة

وطنیا ودولیا یضمن له ممارسة كافة  بمركز قانوني محميوأضحى الفرد یحظي          

وهذا ما هو علیه  عالمیة، الحقوقحقوقه دون أي قیود أو حواجز هو ما یحتم أن تكون هذه 

                                                             
وهي حقوق غیر قابلة للتجزئة أو المساس  .یقصد بحقوق اإلنسان تلك الحقوق التي یتمتع بها البشر باعتبارهم بشر - 1

ویزعم الفرنسیون أنهم أول   ،إلى تحقیق الكرامة اإلنسانیة بغض النظر عن الجنس والعرق واألصل والدین بها؛ والتي تهدف

تسلم رجال الثورة الفرنسیة الحكم في فرنسا ونشروا بیان إعالن حقوق اإلنسان والمواطن   ، حین شعب أعلن حقوق اإلنسان 

 1791الصبغة القانونیة السامیة في مقدمة الدستور الفرنسي وهو اإلعالن الذي أضفي علیه فیما بعد   1789في سنة 

األمریكیون استدالل  -بحق في ذلك-وینازعهم . " الحریة؛ المساواة؛ األخوة:" ثالث كلمات وقد لخصوا هذه الحقوق في

خلق : هیاتإننا نعد الحقائق التالیة من البدی:" حیث جاء في مقدمتها 1776بوثیقة إعالن االستقالل  الصادرة سنة 

  ."الناس متساوون؛ وقد منحهم الخالق حقوقا ال تنتزع منهم؛ وهي الحیاة؛ والحریة؛ والسعي وراء السعادة

كانت تلك الدارسات الكثیرة لفقهاء الشریعة  ،وبین تنازع الفرنسیین واألمریكیین حول شرف وضع حقوق اإلنسان 

و تسخیر  ،حقوق اإلنسان تأسیسا على مبدأ  التكریم اإللهي لإلنسان اإلسالمیة المقررة ألسبقیة اإلسالم في تقریر منظومة

وهي  ،من مبادئ وقیم وحقوق عالمیة  خطبة حجة الوداعفضال عن ما تضمنته   ،ه ومنفعتهتكل ما في الكون لخدم

حقوق ل يعرف باإلعالن اإلسالم منظمة المؤتمر اإلسالمي الخطبة التي  أفرغت فیما  بعد في صك دولي صادر عن

في خمس وعشرین مادة جاءت في غالبها متأثرة  من حیث الصیاغة والترتیب  1981سبتمر 19اإلنسان الصادر في 

  .  1948باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

دراسة مقارنة بین  اإلعالن العالمي واإلعالن اإلسالمي  "حقوق اإلنسان في اإلسالم ،محمد الزحیلي :ینظر تفصیال أكثر 

 .121ص ،1998سنة الثالثة، طبعة ال ،دمشق ،دارا لكلم الطیب ،"اإلنسان لحقوق
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ي العصر الحدیث، فقد انتقلت هذه الحقوق تحت تأثیر العولمة من حیزها المحلي الحال ف

  . إلى العالمي

من هنا یعتبر الفقه القانوني أن إقرار اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وقبوله من        

 1حمایة عالمیة لحقوق اإلنساننحو تحقیق  نقطة البدایةجانب معظم دول العالم، یعد 

  .مفاهیم بشأنهاوتوحید ال

لم تكن على هذه الصورة في أحقاب  ،اإلنسان الشائعة الیوم محلیا وعالمیا فحقوق       

وٕانما اعتراها النكران والغموض والتفاوت  ،التاریخ اإلنساني والسیاسي للشعوب والحضارات

   .واالختالف والتطور والتدرج

ا ودینیا وفلسفیا وسیاسیا واقتصادیا، وقد اتخذ مفهوم حقوق اإلنسان طابعا تاریخی        

فقد تطّور هذا المفهوم وانتشر على مر األجیال، إذ تعود الجذور األولى لفكرة حقوق 

اإلنسان إلى أثینا في القرن الخامس قبل المیالد، فقد جاء الیونان بتوضیح وتطویر مفهوم 

   2.الحقوق الطبیعیة

عالمیة الملزمة في المؤسسات الدولیة كحقوق ولم تأخذ فكرة حقوق اإلنسان منزلتها ال    

إال مع صدور اإلعالن العالمي والعهدین الدولیین للحقوق ، مقدسة غیر قابلة للتنازل

  .السیاسیة والمدنیة والحقوق االجتماعیة و االقتصادیة

                                                             
حیث  ،یعتبر الفقه الدولي أن نهایة الحرب العالیة الثانیة كانت بمثابة  بدایة للثورة الفقهیة  في مجال حقوق اإلنسان -  1

بأي حال االعتداء علیها من طرف  ال یجوز  ،أصبحت جل حقوق اإلنسان أساسیة ومكرسة في الدساتیر والمواثیق الوطنیة

ومن ثم  یكون من حق المجتمع الدولي  ،مما یعني أنها مسالة دولیة ولیست قضیة وطنیة مرتبطة بحواجز السیادة ،الدول

  .ممارسة مبدأ التدخل الدولي اإلنساني رغم ما فیه من مساس بمبدأ السیادة

طبعة  ،اإلسكندریة ،دار الجامعة الجدیدة ،اجع مبدأ السیادة الوطنیةالتدخل الدولي اإلنساني وتر  ،عبد القادر سبورا ینظر

 .70ص  ، 2009سنة

  2005 ، سنةالقاهرة  ،العربیة النهضة دار ،اإلنسان لحقوق الدولیة الحمایة آلیاتنبیل مصطفى إبراهیم الخلیل،  - 2

  .08- 07 ص-ص
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وٕانما هي  صدفةلم تأت  ، ن هذه المكانة التي صارت تتبوؤها حقوق األفرادإومن ثم ف     

ة جهود ثورات وتضحیات عبر مراحل متعددة ومتباینة إلى غایة وصولها إلى وضعها ولید

بل سمح  إحدى أهم مبادئ القانون الدوليومكانتها الراهنة، حیث أصبحت هذه الحقوق 

في القانون الدولي تتعلق بحمایة حقوق اإلنسان من  فروع جدیدةهذا  التطور باستحداث 

  .والقانون الجنائي الدولي ،والقانون الدولي اإلنساني ،نسانالقانون الدولي لحقوق اإل قبیل 

ثم ، )المطلب األول (ومن خالل هذا المبحث تم  التطرق لدراسة تطور حقوق اإلنسان

وأخیرا  مفهوم حقوق ، ) المطلب الثاني (لنظریة حقوق اإلنسان والفلسفي  األساس الفكري

  . )المطلب الثالث ( اإلنسان وخصائصها وتصنیفها

  المطلب األول

  تطور حقوق اإلنسان

لقد كانت حقوق اإلنسان ولعهود طویلة حبیسة األدراج ، فلطالما اعتبرت قضیة داخلیة 

ریسها وفرضها على الساحة تعنى بها الدول فقط، إال أنها وبفضل ظهور قانون یقوم بتك

ق لمعنى السیادة ، أصبحت  تتسم بطابع العالمیة ،خصوصا بعد تراجع المفهوم المطلالدولیة

  .الدولیة 

 الحقوق تلك أنها القول نستطیع اإلنسان لحقوق ومانع واسع مفهوم إیجاد أردنا وٕاذا

وال  اإلنسان بها یتمتعل الدولیة المواثیق علیها نصت التي ، اإلنسانیة بالشخصیة اللصیقة

 واللغة  نالدی مثل التمییز مظاهر كل عن النظر بصرف ،كان سبب ألي منها تجریده یجوز

  .1كذلك وغیر والجنس والعرق واألصل، واللون

  

                                                             
كلیة العلوم  ،تصادیة في الدول العربیة ، مجلة الباحثحسین عبد المطلب االسرج ،آلیات إعمال حقوق اإلنسان االق -1

  . 146، ص2008 ، سنةورقلة ، العدد السادس  ،االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح
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  األول الفرع

 القدیمة العصور في اإلنسان حقوق

إذا كانت فكرة حقوق اإلنسان في أیامنا هذه معلومة ومقررة وطنیا ودولیا في غالبها  

وذلك حسب درجة الوعي السیاسي  ، رغم ما یكتنف تطبیقها من تمییز بین شعوب البشریة

.                                                         فإنها في العصور القدیمة كانت مفقودة وغامضة كل الغموض  بها؛

بسط الحقوق أوال مكان للضعفاء بدءا من  ،البقاء لألقوى واألصلح آنذاك المبدأ السائدف

ء والنساء دون حیث استبیحت حرمة حقوق الضعفا ،كالحق في الحیاة والحق في الحریة

  .أدنى اعتبار لمبدأ الكرامة اإلنسانیة للعبید واألجانب

االعتراف ببعض ، ورغم ذلك ال یعدم التاریخ السیاسي للشعوب والحضارات القدیمة    

كما هو مؤرخ له في بعض مدن الحضارات  ،الحقوق األساسیة لإلنسان باعتباره آدمي

رر في نصوص الوحي اإللهي في الحضارة المسیحیة وكما هو مق ،الیونانیة والرومانیة

  .واإلسالمیة

  الیونانیة الحضارة في اإلنسان  حقوق: أوال

 في كالحق اإلنسان حقوق قواعد لبعض الیونانیة الحضارة تكریس على شواهد توجد

 بیعیةالط الحقوق من ذلك وغیر السلطة، أمام المساواة وفي التعبیر وفي الحریة وفي الحیاة

  .1الفاضلة والدولة السیاسي المجتمع بناء في األساسیة اللبنة اإلغریقي الفكر اعتبرها التي

من السبق التاریخي في  1كمدینة أثیناالمدن اإلغریقیة وبالرغم مما اشتهرت به       

 إال أنها تعتبر دیمقراطیة أقلیة ولیست ،ا وتطبیقالدیمقراطیة في أنقى صورها تنظیر معرفة  ا

                                                             
الطبعة  ،الجزائر ،دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ،عمر سعد اهللا ، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان - 1

  . 34-33ص - ص، 2004 ، سنةرابعةال
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دیمقراطیة األكثریة؛ فقد كان سكان المدینة فعلیا ینقسمون إلى ثالث طبقات تختلف كل 

  .2طبقة من الناحیة السیاسیة عن األخرى من حیث التمتع بالحقوق والواجبات القانونیة

 وٕاقامة الیونانیة المدن شعوب استقرار اإلنسان حقوق فكرة بروز على ساعد ومما      

  .3واسع نطاق على یمارس كان الذي رقال على مبنى اقتصاد

ولم یكن من السهل تحقیق ذلك لوال بعض القواعد العرفیة والمكتوبة حول حقوق       

الذي منح للشعب  4اإلنسان التي تجد مصدرها في القانون الطبیعي؛  مثل قانون صولون

وحرر  ،شحق المشاركة في السلطة التشریعیة عن طریق مجالس الشعب وحرم الربا الفاح

ومن ثم یظهر  .5 نظام الرقوأطلق سراح المسترقین  بعدما ألغى   ،المدینین من دیونهم

فال یمكن لألفراد ممارستها إال عن طریق  ،دور الدولة في تكریس تمتع الجمیع بحقوقهم

  .6وأساس العدالة في رأي البعض منهم هي المساواة ،القوانین التي تصدرها

تقسیم طبقات المجتمع المدني اإلغریقي تمثل خرقا ألحد أهم نستخلص مما سبق أن     

فحقوق د،  لمساواة بین أفراد المجتمع الواحالمبادئ األساسیة لحقوق اإلنسان، أال وهو مبدأ ا

                                                                                                                                                                                              
فإنها ، على الرغم من أن المدن اإلغریقیة كانت تنظر إلى بعضها البعض باعتبارها تكون فیما بینها مجتمعا دولیا  -  1

كانت تنظر إلى بقیة شعوب العالم بوصفها من البرابرة وال تتقید المدن اإلغریقیة في التعامل معهم أو محاولة السیطرة علیهم 

  .وخاصة تلك التي تطبق على العالقات المتبادلة بین المدن اإلغریقیة  ، یة قواعدبأ

شارع عبد الخالق ثروت  32صالح الدین عامر ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة ،  :ینظر

 . 12، ص 2007 سنة القاهرة

وهي طبقة األجانب المقیمین  الطبقة الثانیةاالمتیازات؛ مقارنة بأفراد فمثال یتمتع أفراد الطبقة األولى بكامل الحقوق و  -  2

و أفراد الطبقة الثالثة وهي طبقة األرقاء . في المدینة والذین لهم بعض الحقوق الطبیعیة دون حق ممارسة الحیاة السیاسیة

 .یة للمدینةوهي الطبقة األدنى في السلم االجتماعي ولیس لهذه الطبقة أهمیة في الحیاة السیاس

 . 32ص  ، المرجع السابق،عمر سعد اهللا ، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان -  3

- 22ص -، ص2009 سنةعبد الكریم عوض خلیفة، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار الجامعة الجدیدة للنشر، - 4

23. 

؛دار النهضة العربیة؛ القاهرة؛ سنة -نظریة مبتدأة- تطبیق؛میتافیزیقیة حقوق اإلنسان بین النظریة وال ،عبد المنعم درویش- 5

  .9 ؛ص2007

  4-2 ص_ص  ،السابقالمرجع  ،خلیل إبراهیم مصطفى نبیل - 6
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اإلنسان خالل هاته الحقبة الزمنیة كانت مرتبطة ارتباطا وثیقا بمركز الفرد السیاسي 

  . 1واالجتماعي

  في الحضارة الرومانیة حقوق اإلنسان : ثانیا

فاجتهدوا  ،نبغ فقهاء الرومان في نقل الفلسفة الیونانیة القدیمة إلى واقع حیاتهم العملیة  

في تطویر القانون وتحریره طبقا لحاجة المجتمع الروماني ومتطلباته،  وترتب على ذلك أن 

تجسد األعراف ظلت فكرة حقوق اإلنسان تراوح مكانها في إطار تلك التشریعات التي 

  . السائدة

 في وضعوا فقد اإلنسان، حقوق تطویر مجال في دور للرومان كان ذلك على زیادة  

 بثالثة منظما المجتمع فكان 2عشر اإلثني األلواح المیالد قبل عشر الخامس القرن أواسط

  : هي  قوانین

المواطنین فقط دون  تطبیقه على ویقصر ،وهو القانون الوطني للدولةالقانون المدني  -1

  .األجانب

وهو عبارة عن مجموعة من القواعد التي تنظم عالقة األجانب مع قانون الشعوب  -2

  .مع الرومان عالقاتهم فيأو  البعض بعضهم

وهو عبارة عن مجموعة القواعد القانونیة المشتركة بین كافة الشعوب، القانون الطبیعي  -3

 .من الطبیعة ذاتها أحكامه یستمد

  

                                                             

 . 23ص  السابق ،المرجع   ،عبد الكریم عوض خلیفة - 1

  ،الجزائر ،ة بن عكنونعمر سعد اهللا ، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزی - 2

 . 30 ص ، 2006 سنة،  الرابعةالطبعة 
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یؤكد ، و 1نقطة الخالف بین قانون الشعوب والقانون الطبیعي في مسألة الرقوتبرز          

قانون الشـعوب یعترف بنظام الرق ، ف القانون الطبیعي على منعها لتنافیها مع فكرة المساواة

  . 2ینظمهو بل 

 للدیانة الدولة اعتناق الرومان عند اإلنسان حقوق فكرة بروز على ساعد ومما 

 عادلة محاكمة إجراء وتقریر ،شرافواأل العوام بین تقریرالمساواة في ساهم مما رانیةالنص

 احترام و الروماني، واالستبداد الفساد ومحاربة اإلصالح دعوات وظهور ،للمتهم وعلنیة

  .اإلنسان حقوق

كقواعد قانونیة كان  الظهور األول لمبادئ حقوق اإلنسانوبذلك یمكننا القول أن      

شكل قواعد عرفیة بسیطة ركزت على بعض الحقوق األولیة المهمة لإلنسان، وبتعبیر  على

آخر؛ أن النشأة األولى لحقوق اإلنسان أخذت بالظهور على شكل مبادئ عرفیة غیر مدونة 

التي تمخضت بدورها عن بعض  ،"المرحلة العرفیة" مشكلة بمجملها ما یمكننا أن نسمیه 

ة البسیطة، والتي شكلت بدورها النواة األولى لمبادئ حقوق القواعد القانونیة األولی

 .كمبدأ المساواة و االحتكام إلى قواعد القانون الطبیعي3.اإلنسان

 

 

 

  

                                                             
وخصصت األلواح الثالثة منها لنظام الدعاوى التقریریة وكذا التنفیذیة   ، یعرف هذا القانون بمدونة األلواح اإلثنى عشر - 1

واأللواح الخمسة األخیرة  ، االرتفاقواللوحان السادس والسابع لنظام الملكیة وحقوق  ، واللوحان الرابع والخامس لنظام األسرة

  . خصصت ألحكام الجرائم والعقوبات 

 . 24ص  ،عبد الكریم عوض خلیفة ، المرجع السابقینظر 

 . 05المرجع السابق، ص  ،نبیل مصطفى إبراهیم خلیل - 2

 .13ص، سابق المرجع ال ، ،عبد المنعم درویش - 3
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  الفرع الثاني

 حقوق اإلنسان في العصور الوسطى

لقد كان لظهور المسیحیة واإلسالم في هذا العصر تأثیرا بارزا في مجال تطویر مبادئ     

، حیث استطاعت شحذ همم الشعوب األوروبیة لخوض 1ولي لحقوق اإلنسانالقانون الد

، و فرضوا بموجبه على الناس القهر یاهإلصراع في مواجهة ملوك أدعوا ألنفسهم سلطانا 

  .والذل وتحمیلهم ما ال یطاق

 ظل في ،والحریات الحقوق بكامل العصر هذا في ینعمون المسلمون كان المقابل في

 تمییز دون الجمیع بین والمساواة ، المظلومین نصرة في السمحة سالماإل تعالیم تطبیق

  . 2المسلمین لغیر العقیدة بحریة واالعتراف

وجدیر باإلشارة أن المناخ السیاسي حیث النظام الملكي المتحالف مع الكنیسة وأمراء 

وجه في  شكل عائقاقد  ، والذي كان سائدا في أوروبا أثناء العصور الوسطى ،اإلقطاع

  .تطور فكرة القانون الدولي لحقوق اإلنسان في هذه العصور

  الغربي الفكر في اإلنسان حقوق: أوال

 أساسیا مصدرا الطبیعي القانون اعتبار إلى الغربي الفكر فالسفة من الكثیر یذهب  

 اإللهي القانون على الطبیعي القانون 3جروسیوس فصل حیث لألفراد، الثابتة للحقوق

  .دنیوي قانون لكل أساسیا مصدرا ولاأل وجعل

                                                             

 . 30ص المرجع السابق، شعوب ،عمر سعد اهللا ، حقوق اإلنسان وحقوق ال  -  1

 . 36ص ، المرجع السابق، عمر سعد اهللا ، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان  - 2

 للقانون دراسته في تفقهه جانب إلى كان فقد الثقافة، واسع جروسیوس باسم اشتهر الذي  Hugo de Groot كان - 3

 إلى مواقفه بعض وقادته وطنه، في تدور كانت التي السیاسة األحداث في انغمس وقد ودبلوماسیا، وفیلسوفا وأدبیا شاعرا

 بعد زوجته بمساعدة سجنه من الهروب من تمكن ولكنه م،1619 عام في ضده صدر المؤبد بالسجن حكم لتنفیذ السجن

 عاد Maurice de Nassau العنید السیاسي خصمه وبوفاة م،1631 عام حتى فیها وعاش فرنسا، إلى ولجأ عامین،
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 ألنفسهم أدعوا الذین الملوك ضغوطات إلى العصر هذا في خضعت أوروبا أن كما    

وذلك من  )Jean sans terre( أرض بال جان الملك استبداد منهم نذكر إلهیا، سلطانا

م بعد صراع بین الملك شارل األول 1628خالل  عریضة الحقوق التي صدرت في عام 

إثر محاولة الملك فرض ضرائب جدیدة على الشعب دون الحصول على موافقة  ، البرلمانو 

  .البرلمان

ومما یالحظ أن بعض االتفاقیات الدولیة قد عبرت عن بعض التعاطف مع األقلیات   

م التي نصت على أنه یجب على المدن الحرة 1555لعام "  أوجسبورج "الدینیة منها اتفاقیة

  .1الرومانیة المقدسة أن تسمح للملتین بالتعایش في سالم وهدوءفي اإلمبراطوریة 

فیما بعد ذلك على هذا النص، كما أن  2م1648صدقت معاهدة وستفالیا لعام كما      

ساسة أوروبا لم یراعوا تطبیق قواعد حقوق اإلنسان إال على أخوتهم في اإلیمان ألنهم 

  .3حیةاعتبروا باقي البشر خارج نطاق الجماعة المسی

أصحاب نظریة " جان جاك روسو"والفرنسي " جون لوك"المفكران البریطاني ویرى   

العقد االجتماعي أن كل البشر بطبیعتهم أحرار متساوون ومستقلون، وال احد یمكنه أن 

  .1یتملك خیرات اآلخرین

                                                                                                                                                                                              

  السوید، إلى عاد حیث 1645 عام حتى بباریس وبقي فرنسا لدى لها سفیرا بتعینه السوید حكومة قامت حیث وطنه إلى

 مركب، ظهر على وطنه، إلى عائدا ذاته العام في السوید وغادر الدینیة األفكار بعض بسبب حادة خصومات في واشتبك

  .) والسالم الحرب قانون( كتبه أشهر ومن الحدیث، لدوليا للقانون األول المؤسس ویعتبر غرقا حتفه فلقي

 . 26 ص ،السابق المرجع ،عامر الدین صالح ینظر

 . 32صالمرجع السابق،  ، الشعوب وحقوق اإلنسان حقوق ، اهللا سعد عمر - 1

وستفالیا تتكون قد عرف في ذلك الحین ومن ثم فإن معاهدة ) المتعددة األطراف(لم یكن أسلوب المعاهدات الجماعیة  -2

التي عقدت بین ملكة السوید وحلفائها ومن  Osnabruckفي حقیقة األمر من معاهدتین، المعاهدة األولى هي معاهدة 

التي عقدت بین فرنسا وحلفائها، ومن  Munsterبینهم فرنسا من ناحیة، وٕامبراطور وأمراء ألمانیا من ناحیة أخرى، ومعاهدة 

 .وٕامبراطور ألمانیا من ناحیة أخرى بینهم ملكة السوید من ناحیة

 . 36صالمرجع السابق، عمر سعد اهللا ، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،  - 3
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حیاته  فاإلنسان یخرج من ، إلى المجتمع المنظم االنتقالإلى ضرورة  لوك ویذهب  

وهو ال یتخلى عن جمیع حقوقه بل یتخلى عن بعضها ، إلى الحیاة الجدیدة المنظمةالفطریة 

  .2لفائدة المجتمع وإلقامة الحیاة الجدیدة 

هي أساس إعالنات جان جاك روسو و لوكوكل هاته األفكار التي نادى بها كل من   

انتقال حقوق اإلنسان إلى  مما أدى إلى  ،3م1789حقوق اإلنسان والمواطن في فرنسا سنة 

الحیز الثقافي على أرض الواقع، وذلك من خالل الدستور والقانون الذي كان في بعض 

  .4الدول كفرنسا وبریطانیا

فإننا نقول أن الفرد في المجتمعات األوروبیة  ،ٕاذا حاولنا تقییم الحقوق في هاته الفترةو   

زم بأي واجب غیر أننا ال تو یلأي ال یتمتع بأي حق أ ؛كان ینظر إلیه كمجرد شيء

وخیر دلیل على ذلك طرح  ،نستطیع القول بأن فكرة حقوق اإلنسان كانت غائبة تماما

حیث أنه كان هناك دفاع عن حریة الفرد في ، مبادئ الحریة والعدالة في هذا العصر 

  .5اختیار عقیدته وحقه في العلم

  حقوق اإلنسان في الشریعة اإلسالمیة: ثانیا

حقوق اإلنسان والشعوب أحد المصطلحات الحدیثة التي تعبر عن المصالح  تشكل  

  .المقررة لهذا اإلنسان، وللشعوب من قبل الشارع الحكیم

                                                                                                                                                                                              

 .09خلیل ، المرجع السابق ، صالنبیل مصطفى إبراهیم  - 1

 .32ص  عبد الكریم عوض خلیفة ، المرجع السابق ، - 2

م، وقد 1776یولیو  04رنسا بإعالن االستقالل األمریكي الصادر قبله في تأثر إعالن حقوق اإلنسان والمواطن في ف -  3

 . 12نبیل مصطفى إبراهیم خلیل ، المرجع السابق ، ص. صدرت بعد هذا اإلعالن إعالنات فرنسیة للحقوق

 . 12- 11ص -صنفسه ،  ، المرجعنبیل مصطفى إبراهیم خلیل  - 4

 . 37ص المرجع السابق،لحقوق اإلنسان ،عمر سعد اهللا ، مدخل في القانون الدولي  - 5
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، كما أن الفكر 1وقد جاء الحدیث عن هذه الحقوق في اإلسالم إذ قام بتثبیتها وٕاقرارها  

وتمكن رواده من  نسان ،اإلسالمي أول من نجح في بلورة فكرة القانون الدولي لحقوق اإل

مسار التاریخ اإلنساني لالتي تحدد ، دفع الحریة على الطریق الذي جعلها إحدى المرتكزات 

  .للعالم

والتي تحاول تأكید  ، حیث سبقت كتاباتهم في هذا الشأن بعض الكتابات الغربیة الیوم  

طالقا من أدمیته فقد أكد الفكر اإلسالمي أن لإلنسان حقوقا ان، عالمیة حقوق اإلنسان 

  .2وانطالقا من استخالف اإلنسان في األرض

أي أن القرآن الكریم اعتبر اإلنسان خلیفة في األرض  ؛وأن اهللا مصدر حقوق اإلنسان  

ویؤكد اإلسالم . 3﴾َوإِْذ َقاَل َربَُّك ِلْلَمَالِئَكِة ِإنِّي َجاِعٌل ِفي اْألَْرِض َخِلیَفًة  ﴿:لقوله عز وجل

ُهَو ﴿: سان باألرض أنها عالقة سیادة حیث كلفه بعمارتها لقوله تعالىعلى عالقة اإلن

  .4﴾َأْنَشَأُكْم ِمَن اْألَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفیَها 

والمفهوم القرآني  ،كما أن اهللا هو مصدر هذه الحقوق، فاهللا وحده  هو مقررها ومنشئها  

مصدر هاته الحقوق، وٕاذا ما  تهفة مطلقة ومتعالیة وبصـللحق یطلق على اهللا بصفته حقیق

  .5احترم اإلنسان هاته الحقوق والتزم بها فإنه یدخل في دائرة الحق األعظم

ْمَنا َبِني َآَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر ﴿: فمبدأ الكرامة جاء في قوله تعالى  َوَلَقْد َكرَّ

ْلَناُهمْ  وهو تكریم خاص  1)﴾ َعَلى َكِثیٍر ِممَّْن َخَلْقَنا َتْفِضیًال  َوَرَزْقَناُهْم ِمَن الطَّیَِّباِت َوَفضَّ

  .السالمبكل ذریة آدم علیه 

                                                             

 . 32صالمرجع السابق، عمر سعد اهللا ، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ،  - 1

 . 40ص المرجع السابق، عمر سعد اهللا ، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،  - 2

 .30البقرة، اآلیة - 3

 .61هود، اآلیة - 4

 . 33، ص نفسهالمرجع  حقوق الشعوب ، عمر سعد اهللا ، حقوق اإلنسان و  - 5
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ویرى الكثیر من المفكرین أن حقوق اإلنسان في اإلسالم ذات مفهوم إنساني 

بعضها من أعظم مقاصد الشریعة قوة وأعالها مرتبة كحق  ،واجتماعي واقتصادي وسیاسي

عضها من المقاصد التي ال تنفك الحاجة اإلنسانیة الماسة إلیها وب ، الحیاة كونها ضرورة

بحیث إذا لم تتوفر كان الضیق والحرج والمشاق الغیر معتادة وضنك الحیاة، وٕان اتساع 

من الفقه الحدیث إلى محاولة حصر  نطاق مفهوم حقوق اإلنسان في اإلسالم یدفع بعض

قوق مؤكدین أنها تقوم على مجموعة من التي تقوم علیها تلك الح، الحقائق التشریعیة 

   .2الحقائق عصمة اإلنسان في ماله وعرضه

وكذلك انسجام الحقوق والحریات في اإلسالم وارتباط الحق بالعدل وكذلك ارتباط   

ممثل األمین العام لألمم  تیوفان بوقنحقوق اإلنسان بحقوق اهللا وجودا وعدما ویرى السید 

قد قدمت رفدًا قیما لبعض المبادئ األساسیة التي تتضمنها ، یة المتحدة بأن الحضارة العرب

فالدین اإلسالمي مثال ینادي بمبدأ المساواة ر،  الئحة الحقوق العالمیة في الوقت الحاض

بین جمیع البشر، فلیس هناك تفضیل لشخص على آخر بسبب اللون أو الجنس، وهذا 

  .3اإلنسان التي طورتها األمم المتحدةالمبدأ حجر الزاویة في القواعد الدولیة لحقوق 

  الفرع الثالث

  تطور حقوق اإلنسان نحو العالمیة في العصور الحدیثة

تتمیز هذه المرحلة عن سابقاتها على النحو الذي أشرنا إلیه سابقا ببروز مكثف    

لحقوق اإلنسان، یظهر ذلك من خالل تنامي عدد االتفاقیات التي تضمنت حمایة الوجود 

                                                                                                                                                                                              

 .70اإلسراء، اآلیة - 1

 دیوان  ،اإلسالمیة والشریعة الوضعیة النظم بین اإلنسان حقوق ،حنبلي حمود :كل من أكثر تفصیال ینظر -  2

، مقارنة دراسة ،اإلسالم في اإلنسان  حقوق ،الزحیلي محمد و 11و 10 ص- ص  ؛1995 ، سنةالجزائر ،المطبوعات

 .48 ص مرجع السابق،ال

 .26ص ،2002، سنةعمان، دار الفرقان، حقوق اإلنسان بین الشریعة والقانون ،محمد عنجریني - 3



 عدم التدخل واالرتقاء حبقوق اإلنسان اىل ا�ال الدويل            :                   األول الفصل

24 

ني للفرد، وترجم هذا االهتمام الدولي بحقوق اإلنسان في تلك الحقبة إلى مواد معینة القانو 

وبذلك انتقلت فكرة حقوق اإلنسان من   .1ظهرت ألول مرة في عهد عصبة األمم المتحدة

  .المرحلة العرفیة إلى المرحلة القانونیة كجزء من قواعد الشرعیة الدولیة

 عصبة األمم: أوال

م على اتفاق 1918-م 1914التي نجمت على الحرب العالمیة األولى أسفرت المآسي   

، وذلك خالل اجتماعهم في "عصبة األمم"الدول المنتصرة من أجل إنشاء هیئة أسموها 

حیث كانت حمایة 3ولقد قامت العصبة بدور مهم في إنشاء نظام حمایة األقلیات.2 .فرساي

في عصبة األمم المتحدة مما أعطى  األقلیات شرطا أساسیا لقبول عضویة بعض الدول

  .فعالیة في مراعاة حق األقلیات

كما دعت العصبة إلى منع االتجار باألفراد، والسیما النساء واألطفال وقد جسد هذا  

االتجاه عدد من االتفاقیات منها على وجه الخصوص االتفاقیة الدولیة المعتمدة في الهاي 

ین الوطنیة المتعلقة بالزواج والطالق والوصایا على بشأن التضارب بین القوان ، 1902سنة 

                                                             

 . 45ص ، المرجع السابق، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،عمر سعد اهللا  - 1

والنمسا وبلغاریا والمجر وتركیا وغیرها، وذلك  فقد كانت عبارة عن معاهدة سالم بین الدول الحلفاء ودول األعداء ألمانیا - 2

  .م1919أفریل  28بتاریخ 

ومحمد خلیل الموسى ، القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، المصادر ووسائل الرقابة ، دار  محمد یوسف علوان ، :ینظر

 . 31، ص 2005 ، سنةالثقافة للنشر والتوزیع

د دراسته للحمایة الدولیة لحقوق األقلیة هي مسألة تعریف األقلیة في من أكثر الصعوبات التي یواجهها الباحث عن -  3

القانون الدولي، ولعلى التعریف  الذي یلقى رواجا كبیرا في فقه القانون الدولي لهاته الفئة، هو التعریف الذي قدمه 

األقلیة عنده هي مجموعة ف. في دراسته المقدمة إلى لجنة حقوق اإلنسان بات ذا طابع عرفي) كابوتورتي(البروفیسور 

األشخاص األقل عددا في أغلبیة مواطني الدولة، وتكون في وضع غیر مسیطر وتتوافر ألفرادها میزة أثنیة أو دینیة أو 

لغویة تختلف عن بقیة خصائص السكان وتبدي ولو بشكل متستر التضامن مع بعضها البعض بغیة الحفاظ على هویتها، 

   .دیانة وتقالید وثقافة أو ذاتیتها الممیزة لها من

 . 40- 38ص-، ص نفسهومحمد خلیل الموسى ، المرجع ،  محمد یوسف علوان ر ینظ
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واالتفاقیتین الدولیتین بشأن منع االتجار بالنساء واألطفال المعتمدتین في عامي ، القصر

  .1م بباریس1910 -م1904

توسعت الحقوق اإلنسانیة التي منحت الرعایة في عهد عصبة األمم في إطار هذه      

انیة للمجتمع بغض النظر تدعو إلى توفیر شروط عمل إنس فقد تضمنت مواد 2االتفاقیات

 . ، وٕالى قمع االتجار بالمرأةعن الجنس

  هیئة األمم المتحدة: ثانیا

ذلك  ،حجر األساس للقانون الدولي لحقوق اإلنسانیوصف میثاق األمم المتحدة بأنه    

فلقد . الدولي الوضعي ألنه ساهم وألول مرة في تدویل حمایة حقوق اإلنسان وٕادخالها للقانون

بدت دیباجة میثاق األمم المتحدة صریحة وواضحة، أي أنها تعكس مقاصد وأغراض األمم 

  .3المتحدة وهي حفظ السلم واألمن الدولي

وقد بات راسخا الیوم االعتقاد بأن االحترام العام لحقوق اإلنسان ولحریاته األساسیة   

ام القانون عموما، وتعزز الهدف الخاص بتنمیة شرط لحفظ السلم واألمن الدولي، بل والحتر 

  .حقوق اإلنسان في المادة األولى من المیثاق والمخصصة لمقاصد هیئة األمم المتحدة

والتي  ، فإن من بین المقاصد التي جاء بها المیثاق إنماء العالقات الودیة بین األمم  

ق بین الشعوب، وبأن یكون تقوم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقو 

                                                             

 .38-36 ص-نبیل مصطفى إبراهیم خلیل، المرجع السابق، ص  -1

 11االتفاقیة التي أبرمت بجنیف كذلك في  و 1921سبتمبر  30كانت الدول في االتفاقیة التي أبرمت بجنیف في  - 2

قد تعهدت بالعمل على إلغاء ونبذ العادات البالیة واألسالیب المسیئة المتمثلة في االتجار بالنساء  ، 1933ر أكتوب

محمد یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى  : ینظر واألطفال ووافقت على التدابیر واإلجراءات الفعالة لضمان تحقیق ذلك ،

 . 36صالمرجع السابق، ، 

 ، للجمیع األساسیة والحریات اإلنسان حقوق احترام العالم في یشیع"  المتحدة األمم میثاق من 55 المادة نص في جاء - 3

 هذه إلى فإضافة مواضع عدة في المیثاق إلیه أشار قد اإلنسان أن كما..."  الدین أو اللغة أو الجنس بسبب تمییز بال

 . اإلنسان حقوق لىإ) 76(و) 68(و) 62( والمادة) 1(  المواد من كل أشارت قد المادة
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التدابیر األخرى المالئمة لتعزیز السلم  اتخاذوكذلك  ،لكل منها الحق في تقریر مصیرها

  .1العام

ولهذا فقد عمدت األمم المتحدة إلى مقاربة تختلف تماما عن المقاربة التي جاءت بها    

خفقت عصبة األمم في وهي المهمة التي أ، عصبة األمم، فهي لم تلجأ إلى حمایة األقلیات 

بل نادت بفكرة المساواة بین الجمیع بدال من حمایة حقوق األقلیات ومنحها  تحقیقها،

  .معامالت تفضیلیة

المكان الطبیعي لتسویة النزاعات   بأنهاتشعر الدول  أنالمتحدة في  األممنجحت  لقد      

  كما ،2زعات الدولیة وولدت قناعة لدى الدول والشعوب بعدم استخدام القوة لفض المنا

وذلك من خالل  حققت األمم المتحدة فعلیا خطوات كبیرة في مجال حمایة حقوق اإلنسان، 

إنشاء آلیات وهیاكل عدیدة إلدانة االنتهاكات الجسیمة لهذه الحقوق، وكذلك معاقبة مرتكبي 

لتي ترى بضرورة هذه الخروقات أشد عقاب حیث أن من أهم هیاكلها لجنة حقوق اإلنسان ا

  .   عدم تجزئة هذه الحقوق 

نجد أن فكرة حقوق المطلب إننا من خالل استقراءنا لما سبق و مناقشته في هذا     

اإلنسان تتسم بالكثیر من الخصائص، إذ أن أهم خاصیة لهذه الحقوق أنها صارت مسألة 

ع المحلیة كما كانت علیه في فلم تعد تتصف بطاب. دولیة وجزء ال یتجزأ من القانون الدولي

  .وقت مضى، أو تبني حولها أسوار لتمنع وصول الحقائق إلى العالم

لم تعد تعتبر االنتهاكات الجسیمة التي تحدث لحقوق اإلنسان في أي مكان في كما 

 من الشؤون الداخلیة للدولة بل أصبحت تدخل في اهتمام المجتمع الدولي ككل ، العالم

  .لكانت معاییر هذا التدخل ما زالت تثیر الكثیر من الجدوتتطلب تدخله وٕان 

                                                             

 . 71المرجع السابق ، ص ،نبیل مصطفى إبراهیم خلیل - 1

أمواج  ،2012 عام وحتى الباردة الحرب بعد ما الدولیة العالقات تنظیم في المتحدة األمم دور ،  العرجا عطا زیاد -2

   .156ص ، 2014للنشر والتوزیع ، عمان  األردن ، الطبعة األولى،  سنة 
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  المطلب الثاني

  لنظریة حقوق اإلنسان والفلسفي  األساس الفكري

من الثابت أن الفرد یتمتع بموجب قواعد القانون الدولي بحقوق تلتزم الدول باحترامها     

الفرد من جانب القانون ، وقد أدت هذه العنایة بتزم بواجبات في مواجهة هذه الدولویل

  .1الدولي إلى خالف حول ما إذا أمكن اعتباره من أشخاص القانون الدولي 

نظرا ألن اإلنسان هو الغایة والهدف من كل تنظیم أو بعبارة أخرى إن الدول خلقت و   

انتهى تطور القانون الدولي إلى االعتراف له بحقوق  ،إلسعاد الفرد وتحقیق رفاهیة البشر

اقتصادیة واجتماعیة وقد واكب ذلك إبرام العدید من االتفاقیات المتعلقة بكرامة سیاسیة و 

، والعهد 1948عام  اإلنسانالعالمي لحقوق  كاإلعالن اإلنسان وحمایته من االنتهاكات

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق 1966الدولي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة عام 

1966عام  المدنیة والسیاسیة
2.  

إّال أن مركز الفرد في القانون الدولي مازال یكتنفه الكثیر من الغموض، فمنهم من   

 ومنهم من یرى أنه یملك بل ویتمتع بشخصیة دولیة  ، یرى أن الفرد  لیس له شخصیة دولیة

 .وبین هذا وذاك یرى آخرون أّن الفرد هو المستفید النهائي من أحكام القانون الدولي

 

 

  

                                                             

 2007عبد الرحمن لحرش ، المجتمع الدولي التطور واألشخاص ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، عنابة ، الجزائر سنة  _ 1

  .182ص 

 ، نشر دار بدون ، "الدولي بالقانون مقارنة" واإلسالم والمسیحیة الیهودیة في اإلنسان حقوق ، الشنیبر محمد بن خالد-2

   .22ص، 2014 سنة ، طبعة بدون
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  الفرع األول

  للفردالمنكرون للشخصیة القانونیة 

بالرغم من المناداة بإعطاء الفرد مكانة في القانون الدولي تضمن له ما یسمى بالحقوق 

ویتزعم هذا ، 1الدولیة، إال أن بعض الفقهاء قد رفضوا منح الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد

أن الفكرة األساسیة لهاته المدرسة هي أن  القانون االتجاه أنصار المدرسة الوضعیة، إذ 

، أو "المعاهدات"الدولي ینبع من إرادات الدول وحدها سواء تم التعبیر عنها بشكل صریح 

نظرا لما تتمتع به ، 2بشكل ضمني العرف الدولي وهي وحدها تعتبر أشخاص القانون الدولي

قادرة على خلق تلك القواعد القانونیة فإنها ال ، من سیادة وقدرة على خلق قواعد القانون

  .التي تضفي الصبغة الملزمة علیها الدولیة وهي

ولذلك فإن القانون الدولي ال یهتم سوى بالدول ذات السیادة، فهو قانون بین الدول   

اللذان  ،)أنزیلوتيو  تربیل(وهي وحدها تعتبر أشخاصا دولیة ویمثل هذا االتجاه األستاذان 

على فكرة االنفصال الكامل بین النظامین القانونیین الدولي وأشخاصه  یبنیان تصورهما

الذین هم بالدرجة األولى الدول،  والنظام القانوني الداخلي وأشخاصه اللذین هم بالدرجة 

  .األولى األفراد 

وكنتیجة الستقالل القانون الدولي عن القانون الداخلي ، فإنه تفرض التزامات على   

 شخاصه على سبیل الحصر وال یمكن أن تفرض على األفراد ، كما أنالدول لكونها أ

                                                             

 .50ص ، 2009 سنة أحمد بشارة موسى ، المسؤولیة الجنائیة للفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، - 1

 سنة بن عامر التونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة السادسة، - 2

 .276 – 275 ص - ، ص2005
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لكنه یفرض على الدول واجبات تحدد طریقة تصرفها  القانون الدولي ال یّقر حقوقا لألفراد 

  .1تجاه هؤالء األفراد

والمتعلقة بأسلوب التصرف اتجاه  ، إضافة إلى أن واجبات وحقوق الدول فیما بینها     

وال یظهر فیها الفرد إال كموضوع للحقوق ، ى وجود عالقة بین دولة ودولة األفراد أدى إل

  .وواجبات الدول ذاتها

نه نظرا لعدم تمتع الفرد بمیزة خلق القواعد الدولیة، أكما أن أنصار هاته النظریة یرون      

 كما أنهم یرون أن الفرد، فهو بالتالي لیس أهال ألن یصبح أحد أشخاص القانون الدولي 

لیس له صفة دولیة، وأن الحقوق التي یكفلها القانون الدولي لألفراد مستمدة من القوانین 

  :2الوطنیة و یستخلص من هاته المدرسة ما یلي

أن المعاهدات الدولیة ال تهم األفراد ألنها ال تقوم إال بین الدول وحدها حیث ال تنشئ  .1

 .حقوق وال التزامات إال بالنسبة للدول التي أبرمتها

 .أن القانون الدولي ال ینشئ حقوق والتزامات إال بین الدول ویخاطب الدول وحدها .2

لیس للفرد حقوق وواجبات في القانون الدولي ومن ثم استبعاده من نطاق الشخصیة  .3

 . القانونیة الدولیة

 ومن ثم أنكرت ، علیه فإن المدرسة الوضعیة تمسكت بفكرة السیادة المطلقة للدولة   

ره الدولیة للفرد، وینتهي أنصار هذه المدرسة إلى القول بأن الفرد یمكن اعتباة الشخصی

أشخاص  شخصا من یعتبرولكن ال  ، للحقوق التي یقرها القانون الدولي )Object (محال

) (Subject ذلك القانون
3.  

                                                             

- ، ص  1999 سنة مطبعة جامعة القاهرة للتعلیم المفتوح، ،مجید محمد رفعت، حقوق اإلنسان محمد أنس خیر و - 1

 .  19 – 17ص

 . 51 ص ،المرجع السابق ، أحمد بشارة موسى - 2

 .17ص ،  نفسهالمرجع  ،مجید محمد رفعت محمد أنس خیر و -3
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ى بوضوح أن ما جاء به ال یتفق تماما نر  ،إننا ومن خالل استعراضنا لهذا االتجاه        

مع العمل الدولي ومبادئ القانون الدولي بعد تطوره، ألنه في أغلب األحیان یتم تطبیق 

قواعد القانون الدولي من قبل المحاكم الوطنیة بصورة مباشرة دون صدور تشریع خاص 

د حقوقا ویفرض علیهم تسب األفراــوبذلك یك، یأمر بإدماج تلك القواعد في القانون الداخلي 

   .التزامات

تجسدت  ، وقد جاء النظام القانوني لألمم المتحدة بحمایة دولیة واسعة لحقوق اإلنسان     

في المیثاق بعد أن كانت تلك الحقوق والحریات تدخل ضمن االختصاص الداخلي للدولة 

له بالشخصیة حیث تضمن میثاقها عدة نصوص تؤكد احترام الفرد واالعتراف ، وسیادتها 

  .1القانونیة الدولیة

  الفرع الثاني

  المؤیدون للشخصیة القانونیة للفرد

إلى القول بأن الفرد هو ، ذهب فریق أخر من الفقهاء ،ردا على المدرسة السابقة  

  .وهو المخاطب بكل قواعد القانون سواء داخلیا أو دولیا، الشخص الوحید للقانون الدولي 

حیث أنهم ینكرون  ر المدرسة االجتماعیة والمدرسة الواقعیة،یتزعم هذه الدعوة أنصا 

شخصیة الدولة ویرفضون نظریة السیادة الوطنیة، باعتبار أن الدولة ما هي إال وسیلة 

قانونیة إلدارة مصالح الجماعة التي تتكون من أفراد هم في الواقع األشخاص الوحیدون 

الوطني في ضوء هذه النظریة یتكون من  والمجتمع ، المتصور وجودهم في أي نظام قانوني

والمجتمع الدولي ال یختلف في ذلك عن المجتمع  ،األفراد الذین هم أشخاصه القانونیون

  .2الوطني، فهو یتكون من األفراد المنتمین إلى المجتمعات الوطنیة على اختالف أنواعها

                                                             

 .276-275 ص-ص ،سابقالمرجع ال ،بن عامر تونسي - 1

 .19-17 ص-محمد أنس خیر، عبد المجید رفعت، المرجع السابق، ص  - 2



 عدم التدخل واالرتقاء حبقوق اإلنسان اىل ا�ال الدويل            :                   األول الفصل

31 

لشخصیة المعنویة وینطلق أنصار هذه النظریة في بناء تصورهم من إنكارهم لحقیقة ا  

والدولة بهذا المفهوم ال تعد شخصا من أشخاص  ،عتبارها ضربا من الخیال القانونيوا

القانون الدولي وهي لیست المخاطب الحقیقي بقواعد القانون الدولي، لكنها وسیلة یتم من 

خاللها إدارة مصالح جماعة األفراد، وأنصار هذه النظریة یقصرون وصف الشخص 

 .ى األفراد باعتبارهم المخاطبین الحقیقیین بقواعد القانون الدولي العامالقانوني عل

  الفرع  الثالث

  الفرد هو المستفید النهائي من أحكام القانون الدولي

یرى أنصار هذه المدرسة أن الفرد لیس موضوعا من موضوعات القانون الدولي وال   

، وهذا االتجاه یتوسط لكنه هو المستفید النهائي من أحكامه ،شخصا من أشخاصه

  1.االتجاهین السابقین

حیث یفرقان بین  بول ریترو  شارل روسوویتزعم هذا االتجاه الفقیهان الفرنسیان   

  .أمرین أساسیین فیما یتعلق بعالقة الفرد بالقانون الدولي

 اهتمام القانون الدولي باألفراد باعتبارهم الهدف البعید له إذ یحتوي على قواعد: أولهما

  .قانونیة یكون هدفها في النهایة رفاهیة الفرد وسعادته

مخاطبة القانون الدولي لألفراد خطابا مباشرا على أن یكونوا موضوعا لبعض  :وثانیهما 

فینشئ لهم حقوقا بالمعنى الصحیح ویلزمهم بسلوك معین یترتب على مخالفتهم له ، قواعده 

  .التعرض للجزاء

ي في عدد الفروع التي یشتمل علیها في الوقت الحالي ویتجلى تطور القانون الدول    

أي أن مسألة حقوق اإلنسان لیست مسألة داخلیة، ألن  ؛والتي یتخذ فیها الفرد وضعا خاصا

                                                             

 . 18ص  ،السابقمحمد أنس خیر ، عبد المجید رفعت ، المرجع  - 1
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مهام وأهداف األمم المتحدة، فقد تضمن میثاقها نصوص تؤكد على احترام  هذه األخیرة من

  .1حقوق اإلنسان

الذي أعلنت فیه ، 2م1948اإلنسان الصادر في دیسمبر  وكذا اإلعالن العالمي لحقوق  

، " لكل إنسان حقوق ثابتة" الدول األعضاء في األمم المتحدة ألول مرة في التاریخ على أن

وتعهدت باحترام هاته الحقوق والمحافظة علیها بصورة فعالة، وعالمیة بین الدول ویعتبر 

  : صلة بین مرحلتیناإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان نقطة زمنیة فا

قبل الحرب العالمیة الثانیة كانت حقوق اإلنسان ال تحظى بأدنى قدر  :المرحلة األولى -1

والقانون الدولي كان معنیًا بتنظیم العالقات بین الدول دون  ، من اهتمام المجتمع الدولي

  .توفیر حمایة لألفراد

بإعالن میثاق األمم المتحدة وما تبعه  بعد الحرب العالمیة الثانیة، وذلك :المرحلة الثانیة-2

  .من نصوص قانونیة واتفاقیات دولیة بشأن الفرد

المتحدة ، هذا  لألممالمتحدة وتفعیال لمیثاقها، اعتمدت الجمعیة العامة  األمم أن كما      

كحدث  األساسیةوحریاته  اإلنسانمادة تتكلم عن حقوق  30یتكون من  والذي اإلعالن

 اإلعالنتدعو لنص  أن األعضاءكما طلبت الجمعیة العامة من البلدان ، ة تاریخي للبشری

  .3وتعمل على نشره وتوزیعه وقراءته وشرحه  نأو 

                                                             

 .من میثاق األمم المتحدة 76-35-33نص المادة   -1

أهمیة ، وقد تبنته الجمعیة العامة لألمم  من أكثر وثائق األمم المتحدة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان یعتبر   - 2

هذا االعالن من دیباجة وثالثین مادة تحدد  یتألف، وتم االعتراف به على نطاق واسع جدا ،   1948المتحدة في عام 

براندر وآخرون ، دلیل حول التربیة على حقوق اإلنسان مع الشباب ،  باتریسیا: ریات األساسیة ، ینظر حقوق اإلنسان والح

 . 9، ص 2001منشورات المجلس األوروبي ، سنة 
، القاهرة ، المدني مطبعة ، مقارنة فقهیة صیلیةأت دراسة ، اإلسالم في اإلنسان حقوق ، مسعد الدین سعد هاللي - 3

   .4 ص ،2010 سنة الطبعة األولى
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ع بمركز یتمت فهوص الدولي، خدرسة إلى أن للفرد وضع الشموانتهى أنصار هاته ال  

 وذلك المجتمع الدولي أشخاصالقانوني الذي یتمتع به  عن المركز أهمیةال یقل ، قانوني

 اإلنساناالهتمام المتزاید بموضوع حقوق ، له بحقوق السیما  االعتراف خالل من

  .1وحمایتها

، كما أنه ال یمارس هاته الحقوق بنفسه إال ة على أن أهلیته الكتساب الحقوق محدود  

لحاالت النادرة التي تخاطبه فیها قواعد فالفرد في بعض ا، في بعض األحوال االستثنائیة 

القانون الدولي مباشرة یصبح شخصا قانونیا دولیا بالمعنى الصحیح، ولكن هاته الحاالت 

وهو أن الفرد لیس من أشخاص القانون الدولي ، االستثنائیة ال تؤثر في األصل العام 

  . المعتادین

خصیة الذاتیة واألهلیة القانونیة بین الشمحمد طلعت الغنیمي  ویفرق األستاذ الدكتور  

البد أن یجمع بین  ، الدولیة ویرى أنه لكي تتوافر للوحدة الشخصیة القانونیة الدولیة

  2:وصفین

 .أن تتمتع باألهلیة القانونیة الكتساب الحقوق والتحمل بااللتزامات الدولیة -1

 .أن تكون لدى الوحدة القدرة على خلق قواعد القانون الدولي -2

یعرض للفرد الذي تتوافر فیه وحدة ما، األهلیة للتمتع بالحقوق والتحمل  إذ أنه    

وینتهي  ، دون أن یكون لدیها القدرة على خلق قواعد القانون الدولي ،بااللتزامات الدولیة

إلى أن الوحدة التي تكون في هذا المركز القانوني تتمتع بما یمكن أن یطلق علیه الذاتیة 

  .الدولیة

                                                             

   .183 ص ،سابقال مرجعال ، رشلح الرحمن عبد - 1

 .19-18 ص - ، المرجع السابق، صعبد المجید رفعت ،محمد أنس خیر  2-
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 قانوني مركز هي« :  الغنیمي طلعت محمد الدكتور یرى كما الدولیة اتیةفالذ        

 طلعت محمد الدكتور لیخلص ؛»توافرها بین وما القانونیة الشخصیة انعدام بین یتوسط

 دولیة بذاتیة له نقر أن هو الدولي القانون في الفرد لمركز السلیم التكییف أن إلى الغنیمي

 وااللتزام الحقوق كسب على قدرة ذات  وحدة منه فنجعل ، دولیة قانونیة بشخصیة ولیس

  .الدولیة القانونیة الشخصیة مستوى إلى به نرتفع أن دون ، الدولیة بالواجبات

فطبیعي أن نصف الحقوق ، وما دام أن للفرد أهلیة دولیة محدودة الكتساب الحقوق   

ومن واقع الممارسة الدولیة التي یكتسبها الفرد على الصعید الدولي حقوق دولیة، حیث أنه 

  .أضحى من المستحیل عدم إضفاء الشخصیة القانونیة الدولیة للفرد

وعلى الرغم من أن النظریات السابقة ال تخلو من الوجاهة ، إال أنها تتضمن بعض     

القصور حیث ال یمكن األخذ بها على إطالقها في ظل المعطیات الجدیدة للقانون الدولي 

فقد   1أصبح الفرد في ظله یتمتع بمركز متمیز في میدان العالقات الدولیة المعاصر والذي

أصبح الفرد اآلن طرفا أصیال في كثیر من الحاالت التي تقوم فیها عالقات مباشرة بین 

  .األفراد وبین أشخاص القانون الدولي

ن صمیم كما أن الشخصیة الدولیة للفرد لیست ابتكارا محضا، إنما هي واقع ینبع م     

التي اعترفت بحقوقه في المجال الدولي وفرضت علیه التزامات ، الصكوك الدولیة العالمیة 

  2.اتجاه المجتمع الدولي نفسه

وقد أصبح من الثابت الیوم أن القانون الدولي ینظم العالقات بین الدول أساسا ،        

لدولي ، فقد أصبح مجال وعالقات الدول مع المنظمات الدولیة ، ونظرا لتطور المجتمع ا

                                                             

 . 19محمد أنس خیر ، مجید محمد رفعت ، المرجع السابق ، ص - 1

      . 50 ص ، السابق المرجع ،موسى بشارة أحمد - 2
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العالقات الدولیة واسعا ، حیث لم تعد تقتصر فقط فقط على الدول أو المنظمات ، بل 

  . 1أصبحت تشمل أیضا الجمعیات والشركات المتعددة الجنسیات واألفراد

الواقع أنه من خالل الوثائق  عمر سعد اهللایقول األستاذ الدكتور  وحول هذا الواقع       

رى أن حقوق اإلنسان دخلت مجال التعهدات الملزمة على الصعید الدولي، حیث الدولیة ن

لم یعد في وسع أي دولة أن تحتج بحالة الضرورة مبدئیا أو كلیا لتنفي انتهاكها لحقوق 

     األفراد، فقد أصبح الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي وعضوا في المجتمع

  ..2الدولي 

  الثالث المطلب

  هاوتصنیف   خصائصها و اإلنسان قوقح مفهوم

الحدیث مصطلح جدید ، لكن ال یمكن الجزم بان  بمعناه اإلنسانمفهوم حقوق  إن       

 اإلنسانحقوق معینة ینشدها  ألجلالعصور كانت وال زالت   أقدمالصراعات البشریة منذ 

 ورغم انه إال ، الخلیقة بدء منذ باإلنسان لصیقة الحقوق فهذه  ،3ویناضل لنیلها والذود عنها 

  .لها دقیق مفهوم إیجاد في عائق هناك الیزال المهمة مكانتها

 دساتیر تحكمها دولة داخل یوجد الفرد نأل هذا ،تعریفها حول الفقهاء اختلف فقد 

 بمكانة یحظى الفرد أصبح أخرى جهة ومن ،جهة من فتهامخال یجب ال قانونیة وقواعد

حیث ازدادت  احمایته على تسهر التي القانونیة القواعد من بترسانة مشمولة، معتبرة دولیة

                                                             

.182، ص نفسهعبد الرحمن لحرش ، المرجع _   1  

 54، ص نفسه أحمد بشارة موسى ، المرجع  - 2

 ، األردن الثقافي، الكتاب دار ، مقارنة دراسة ، اإلسالمیة عةالشری في الحرب زمنفي  اإلنسان حقوق ، الذیب ل جما -3

   .5 ص ،نشر سنة بدون
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 ووفرت الفرد بشؤون عنیتللقانون الدولي قواعد  وأضیفتالفرد على النطاق الدولي ،  أهمیة

  . 1الحقوق بتلك للتمتع القانونیة الضمانات له

 بجنسه مرتبطة كونها البشریة وجود منذ األرض على وجدت الحقوق هذه أن وبما      

 الفقه من فجانب ، مفهومها تحدید في الفقهاء اختلف فقد ، االجتماعیة وحالته ولونه وعرقه

  المعاني كافة یحوي ألنه وهذا،  المصطلح لهذا دقیق مفهوم إیجاد الصعب من نهأ یرى

 بد ال كان وذاك هذا نبیو  ، تعریفها دون الحقوق  هذه تصنیف بضرورة أىر  األخر والبعض

  .بدقة اإلنسان لحقوق معنى وتحدید توضیح من

  الفرع األول

  تعریف حقوق اإلنسان

لقد اختلف الفقهاء في إیجاد تعریف مناسب لحقوق اإلنسان ، فمنهم من یراها بمفهوم   

یة لإلنسان ومنهم من رآها بمنظور واسع أي ضیق  أي أنها ال تعدو أن تكون حقوقا ضرور 

  أنها حقوق ولدت معه وال یمكن االستغناء عنها 

  التعریف الضیق لحقوق اإلنسان  :أوال  

 بالشخصیة اللصیقة الحقوق مجموعة هي اإلنسان حقوق أن الباحثین بعض یرى       

 منها تجریده یجوز وال نسان،اإل بها یتمتع والتي الدولیة، المواثیق علیها نصت التي اإلنسانیة

 واألصل واللون واللغة الدین مثل التمییز مظاهر كل عن النظر وبصرف كان سبب ألي

  .2ذلك وغیر والجنس والعرق

                                                             
 لإلصدارات القومي المركز ، والقانون الشریعة بین للمواطنین الدستوریة الضمانات الصغیر، محمد بن العزیز عبد - 1

   .128 ص ،2015 سنة ، الطبعة األولى، القاهرة ، القانونیة

   .146 ص السابق، المرجع العربیة الدول في االقتصادیة اإلنسان حقوق إعمال ، آلیات االسرج المطلب عبد حسین  - 2
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 المفهوم هذا حصر نهأ إال مفهوما، اإلنسان لحقوق أعطى التعریف هذا أن من بالرغم     

 فحقوق ، الدول دساتیر في أیضا كرسةم الحقوق هذه أن متناسیا فقط الدولیة المواثیق في

 شكل في الحق هذا بتكریس تقم لم الدولیة فاالتفاقیات ، هذا من كبرأ مصطلح اإلنسان

  . باإلنسانیة الحروب ألحقتها التي الكبیرة الخسائر بعد إال نصوص

عام  المتحدة األممالعالمي لمنظمة  اإلعالنفي  اإلنسانجاء في تعریف حقوق  وقد       

 والتي ،بطبیعته  واللصیقة اإلنسانمجموعة من الحقوق الطبیعیة التي یمتلكها  بأنها 1948

  .1من ذلك حتى لو انتهكت من السلطة  وأكثرن لم یتم االعتراف بها ، بل إ و  ، موجودة تظل

یتمتع بها مجموعة من االمتیازات تتصل طبیعیا بكل كائن بشري ،  أنها آخرون ویرى     

  .2ویضمنها القانون ویحمیها  اإلنسان

 وبین الدولة بین العالقة تحكم التي العادلة القانونیة القواعد أنها البعض یعرفها كما  

 مبدأ على یقوم الذي الدولة حكم وأسلوب وشكل ، طریقة ذاتها حد في تشكل وهي  رعایاها

 به تسمح ما إلى واستنادا ، المطلق والحكم  الدكتاتوریة بدل الدیمقراطیة وعلى ، العدالة

  .3ولألجانب لمواطنیها حریات من الدولة

 یختص االجتماعیة العلوم فروع من خاص فرع أنها:  كاسان رینیه األستاذ یعرفها كما      

 الضروریة والرخص الحقوق بتحدید اإلنسان كرامة إلى استنادا الناس، بین العالقات بدراسة

  .. 4إنساني كائن كل الزدهار

                                                             
 ، والتوزیع للنشر غیداء دار ، العالي التعلیم في األكادیمیة والحریات اإلنسان حقوق ،عبد اهللا  كاظم الدین عالء - 1

   .13 ص،  2012 الطبعة األولى، سنة

  2013سنة  ،الطبعة األولى ،والتوزیع للنشر الفجر دار ، وتطبیقاتها أصولها ، الدولیة التربیة ، خلیل سعد نبیل-   2

   .263ص

  .16ص، 2010 ، سنةنعیمة عمیمر ،الوافي في حقوق اإلنسان ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، مصر - 3

الطبعة ، مطابع الهیئة الخیریة بقطاع غزة ،"دراسة مقارنة"ساني حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلن فتحي الوحیدي ،-  4

  .5ص، 1997 سنةاالولى، 
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 یقم لم نهأ أي اإلنسان، لحقوق الحقیقي المعنى یوضح لم نهأ یفالتعر  هذا على یعاب     

  .  معناها بدقة یحدد لم نهأ كما االجتماعیة، العلوم فروع من فرعا جعلها بل بتخصیصها

تعني القواعد القانونیة العادلة التي تحكم العالقة بین  اإلنسانحقوق  أن آخرون ویرى       

حكم الدولة الذي یقوم  وأسلوبل في حد ذاتها طریقة وشكل وهي تشك ،الدولة وبین رعایاها 

ما تسمح  إلىالعدالة، وعلى الدیمقراطیة بدل الدكتاتوریة والحكم المطلق ، واستنادا  مبدأعلى 

 .1 ولألجانببه الدولة من حریات لمواطنیها 

 ، الحقوق لهذه جامع مفهوم إیجاد یصعب نهأ ،إال التعاریف هذه مجموع من بالرغم      

 یصعب التي تالمجاال من بالعدید ترتبط كونها ، ذلك من كبرأ اإلنسان حقوق نأل ذلك

  . اإلنساني بالطابع تتسم اإلنسان حقوق أن كما إلمامها

  التعریف الموسع لحقوق اإلنسان : ثانیا 

 فهي حقوق، مجرد تكون أن من كبرأ اإلنسان حقوق ،أن الفقه من الجانب هذا یرى      

 في متأصلة حقوق هي ، هذا من أكثر بل ، البشریة هاته وجود منذ وجدت أصیلة مادة

حد الباحثین أن حقوق اإلنسان هي تلك الحقوق التي تؤول إلى أحیث یرى   ةاإلنسانی الكرامة

نه یعاب أ، إن هذا التعریف كان نوعا ما شامال ، إال 2الفرد ألنه بشر ،أي حقوقه كانسان 

 .نه لم یعطي مفهوما لهذه الحقوق ، والتي تحتاج بدورها إلى تعریف أعلیه 

 ذلك هي اإلنسان حقوق:  قائال  jean pictit بكتت جین السویدي الخبیر هاویعرف      

 حمایة یستهدف والذي ، باإلنسانیة اإلحساس شكله والذي الدولي القانون من الخاص الجزء

 القانون فروع من فرع"  بأنه اإلنسان لحقوق الدولي القانون یعرف كما ، اإلنساني الفرد

 ویرمي ، المكتوبة وغیر المكتوبة القانونیة القواعد من وعةمجم من یتكون العام الدولي

                                                             

   .116 ص ،سابقال مرجعال ، السیادة ومبدأ اإلنسان لحقوق الدولیة الحمایة ، وافي احمد -1

بة األكادیمیة ، القاهرة جاك دونللي ، حقوق اإلنسان العالمیة بین النظریة والتطبیق ، ترجمة مبارك علي عثمان ، المكت- 2

  .21، ص 1998سنة ،
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  دولیة صبغة له القانون هذا أن أي" السلم وقت في ورفاهیته اإلنسان حقوق حمایة إلى

  .1"ورفاهیته وازدهاره حقوقه حمایة إلى ویهدف ، اإلنسان محورها وموضوعاته

 أو ، للتجزئة قابلة الغیر وقالحق تلك هي اإلنسان حقوق أن أخر فریق یرى كما       

   اإلنسان حقوق أن التعریف هذا من یتضح  ، 2 تمییز دون للجمیع وتجب منها االنتقاص

 بل للتجزئة قابلة غیر حقوق وأنها تفرقة، أو تمییز دون الناس لجمیع واجبة حقوق هي

  . ومتراصة مترابطة

ئ التي تتفق والطبیعة اإلنسانیة ن حقوق اإلنسان هي مجموعة المبادإوبناءا على ذلك ف     

المكتوبة ، وغیر المكتوبة والمتأصلة في الكرامة اإلنسانیة ، والمؤسسة على الحریة والمساواة  

  .   لألفراد  والجماعات دون تمییز ، وواجبة االحترام في زمن السلم  وزمن النزاعات المسلحة

 البشریة الكرامة خاللها من سدتتج التي الحقوق تلك"  :أنها اإلنسان حقوق تعرف كما     

 دون كریمة حیاة ثمة تكون أن یمكن ال نهأ كما ، كرامة دون العیش یمكنهم ال فاألفراد

 على اإلنسان في متأصلة بل ، تشترى وال تباع ال التي األخیرة هذه اإلنسان لحقوق احترام

 .3"...... أو معتقده أو جنسه أو لونه إلى النظر دون إنسان، نهأ اعتبار

 منذ اإلنسان مع خلقت حقوق هي اإلنسان حقوق أن التعریف هذا من ویستخلص       

 على ال تمییز دون الناس لكل  متاحة أنها كما ، بدونها العیش لألفراد یمكن وال  وجوده

  . الحقوق في متساوون الناس جمیع یولد بل ، اللون أو الجنس أساس على وال العرق أساس

                                                             
 ، دون بلد النشر،السامرائي مهدي عبود نجم إصدار ، اإلنسان لحقوق الدولي القانون ، السامرائي  مهدي عبود نجم-   1

  .10ص، 2013 سنة 

ق اإلنسان ، مصطفى عبد الغفار ، ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقلیمي ، مركز القاهرة لدراسات حقو  -   2

  .53ص ،نشرالالقاهرة ، دون سنة 
3 -See.United nations human right a basic hand book for un staff un office of the high.comissioner for 

human right United nation staff collège.  Projets.1997.p02.                                                                                         
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النصوص القانونیة والقواعد العرفیة "  :بأنها الشافعي محمد بشیردكتور كما یعرفها ال   

التي تحمي حقا من حقوق اإلنسان ، وتعتبر جزءا من قانون حقوق اإلنسان بغض النظر 

عن مصدرها الدولي أو الوطني ، فحق الشعوب في تقریر مصیرها وحق اإلنسان في الحیاة 

للغة أو الدین ، هي حقوق إنسانیة عنیت بها المواثیق والمساواة دون تمییز بسبب الجنس أو ا

الدولیة بالنص علیها وحمایتها، وحق اإلنسان في الحریة وسالمة شخصه وحمایته من 

  .1 "التعذیب  حقوق أساسیة دستوریة تشریعیة وطنیة في معظم الدول

  إلى ممارستها في یحتاج وال  الفرد مع تولد حقوق": بأنها علي حسن األستاذ یعرفهاكما       

 الحقوق هذه استعمال تنظیم بمجرد الدولة دور یتحدد وٕانما ، تدخلها حتى أو  الدولة اعتراف

  .2 "الحقوق هذه استعمال أثناء بینهم المحتمل التعارض ورفع ، األفراد قبل من

 ،اإلنسان یمتلكها التي الحقوق مجموعة هي اإلنسان حقوق أن أخر فریق یرى كما       

 ولو حتى ذلك من وأكثر ، بها االعتراف یتم لم نإ و  ، موجودة تظل والتي بطبیعته اللصیقةو 

  .3ما سلطة من انتهكت

 یؤكد هذا التعریف على أهمیة حقوق اإلنسان ، وأنها حقوق لصیقة به حتى ولو لم       

   .موجودةتعترف بها السلطة ، بل أكثر من هذا  أي أنها حتى لو انتهكت فإنها تظل قائمة و 

كما ورد تعریف أخر لحقوق اإلنسان في میثاق األمم المتحدة یرى بأنها مجموعة من      

تم الحقوق الطبیعیة التي یمتلكها اإلنسان واللصیقة بطبیعته، والتي تظل موجودة ولم ی

  .1نتهكت من قبل  السلطة إاالعتراف بها ، بل وأكثر من ذلك حتى ولو 

                                                             

  .10سابق ، ص المرجع النجم عبود مهدي السامرائي ،  - 1

لمى عبد الباقي محمود العزاوي ، القیمة القانونیة لقرارات مجلس األمن الدولي في مجال حمایة حقوق اإلنسان ،  -  2

  .28ص ، 2009 ، سنةمنشورات الحلبي ، بیروت

  .3، ص2005 سنة محاضرات في مادة حقوق اإلنسان ، جامعة باتنة ، غضبان مبروك ، -  3
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 قیمة ذات لإلنسانیة،  المتحدة األمم میثاق منحها التي الحقوق أنها الدولي القانون ویرى     

 مبدأ اإلنسانوعالمیة حقوق  ، فیها للتصرف قابلة غیر حقوق وهي متساویة شاملة عالمیة

العالمیة فان الجوهر الحقیقي للمفهوم القائم  أنكرت إذا ألنهانون الدولي، مرشد یعترف به الق

 يءهو الكرامة الكامنة في الكائنات البشریة وهي ش فأساسهاسوف یضعف،  اإلنسانلحقوق 

  .2استثناء  أودون تمییز  باألفرادیتعلق 

 یاتالحر  عن تختلف عالمیة حقوق أنها یرى اإلنسان لحقوق الجدید المفهوم أما

 حقوق اإلنسانیة األسرة أعضاء ولجمیع لمواطنیها، تمنحها أو الدولة بها تسمح التي التقلیدیة

 ثقافة  بناء إلى اإلنسان لحقوق الجدید المفهوم ویهدف، فیها للتصرف قابلة وغیر  متساویة

 اللصیقة الحقوق تلك هي األساسیة وحریاته اإلنسان حقوق نأب تعترف الحقوق لهذه عالمیة

ف یرتبط بخصائص جدیدة لحقوق یإن هذا التعر   ،تمییز أي بال هذه بصفته باإلنسان

اإلنسان بعیدة عن النظم الدولیة أو الداخلیة ، حیث یضم هذا التعریف الصفات الطبیعیة 

اللصیقة باإلنسان  بغض النظر عن أصله أو نموه أو لغته ، وهي حقوق ذات اتجاه عالمي 

  .3دولة معینة أو مجموعة من الدول ال ترتبط مباشرة ب

من خالل ما سبق یتضح أن مصطلح حقوق اإلنسان هو مصطلح له مفاهیم عدیدة       

ومعاني واسعة ال یمكن أن تحصى ، وبالتالي ال یمكن وضع تعریف جامع مانع لها ، وكما 

را   والخاص أن حقوق اإلنسان عرفت وما زالت تعرف تطورا مستم هو معروف لدى العام

  .سواء على الصعید الداخلي  أو على الصعید الدولي وفي المحافل الدولیة 

                                                                                                                                                                                              
 ، سنةعالء الدین كاظم عبد اهللا ، حقوق اإلنسان  والحریات األكادیمیة في التعلیم العالي ، دار غیداء للنشر والتوزیع -  1

  .13ص، 2011

 ، الریاض ، العبیكان مكتبة ، اإلسالم يف اإلنسان حقوق حول بعد عن حوار ، بیه بن المحفوظ الشیخ بن اهللا عبد - 2

   .143 ص،  2006الطبعة األولى، سنة 

عبد الغفار عبد الصادق عفیفي الدویك ، منظمات المجتمع المدني ومدى ارتباطها بقضایا حقوق األمن الشامل ،  -  3

حقیق األمن العربي الشامل حقوق اإلنسان ، تعزیز األمن الفكري ، ملتقى حول منظمات المجتمع المدني ودورها في ت

  .26- 25 ص -ص ، ،  كلیة العلوم اإلستراتیجیة ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة2011نوفمبر  30-  28بتاریخ 
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نه ال أوما یمكننا قوله في هذا الصدد أن حقوق اإلنسان هي كل من جزء ، بمعنى          

یمكن أن یختلف اثنان في أنها تلك الحقوق التي ال یستطیع أن یحیا احد بدونها  فهي 

وهي لصیقة بالفرد ، وعلیه فهي مجموع الحقوق المدنیة والسیاسیة  موجودة منذ وجود البشریة

  .والثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة 

كما أنها مفهوم متأصل في النفس البشریة ویحق لكل كائن بشري التمتع بها دون تمییز      

ي أو على أساس العرق ، أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو األصل القوم

ومن یراها بمفهوم واسع  االجتماعي ، وبین من یرى حقوق اإلنسان بمعیار ضیق ومحدود

نه إلیجاد تعریف واضح ، وشامل یجب أن نعرج على أهم أدون قید أو شرط ، یرى آخرون 

  .ما تتمیز به حقوق اإلنسان أال وهي خصائصها 

  الثاني الفرع

  اإلنسان حقوق خصائص

 هي ما إلى الیوم وصلت أن إلى ، بالنضال حاشدة مسیرة نساناإل حقوق عرفت لقد      

 المبادئ من غیرها عن میزتها وسمات خصائص عدة اكتسبت أنها كما ، عالمیة من علیه

  :  یلي فیما نوجزها أن یمكن الخصائص هذه والحریات

  عالمیة حقوق اإلنسان ذات صبغة  - أوال

دعمت كثیرا في عصر العولمة وأصبحت بذلك مما ال شك فیه أن حقوق اإلنسان قد ت      

  .1لغة العصر، وذلك للعدید من األسباب

التطور المذهل للتكنولوجیا واالتصاالت وبالتالي أصبح من المستحیل إخفاء  :أولها

  .االنتهاكات التي تحدث لحقوق اإلنسان، وهو ما یعد تطورا جد مهم

                                                             

 . 2000مارس  24حقوق اإلنسان في عصر العولمة ،  ،محمد فائق  - 1
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لم بما فیها منظمات العالم الثالث من لقد تمكنت منظمات حقوق اإلنسان في العا :ثانیها

االلتحام مدعومة من الحكومات الغربیة ومؤسسات التمویل الغربي، فقد أصبحت قادرة على 

  .التحرك في مواجهة االنتهاكات المحلیة، ونصرة حقوق اإلنسان

إن ثورة التجارة العالمیة ضاعفت من نقاط االتصال بین المجتمعات المتفتحة  :ثالثها

تمعات المنغلقة وال شك أن مثل هذا االحتكاك والتعامل مع المؤسسات یدفع إلى التقدم والمج

في مجال الوعي بالحریات األساسیة ، وبطبیعة الحال فإن ازدهار الدیمقراطیة یؤثر ایجابیا 

  .    على حقوق اإلنسان

وبذلك فقد أصبحت حقوق اإلنسان ذات نظرة عالمیة تتعاظم في ظل عصر         

لعولمة واالتجاه نحو التعامل مع العالم دون اعتداد بالحـدود السیاسیة أو االنتمـاء إلى وطن ا

معین؛ فعندما تقوم الدول بتعدیل أو وقف قوانینها الداخلیة التي تتضمن حقوق اإلنسان 

سواء الحقوق المدنیة أو السیاسیة فهي أعظم بدایة إلى قبـول واعتراف دولي بعالمیة حقوق 

  .اناإلنس

إذ هو برأینا أهم عامل على اإلطالق یوحي بانتقال فكرة حقوق اإلنسان من الوطنیة   

، فحقوق اإلنسان عالمیة ، وعالمیة حقوق اإلنسان ال تتعارض أبدا مع فكرة  1إلى العالمیة

فمعظم الذین یأخذون  التنوع الثقافي والخصوصیة والتي هي أیضا حق من حقوق الشعوب،

ال حقوق اإلنسان نقیضا للعالمیة یفعلون ذلك لإلفالت من االلتزامات بالخصوصیة في مج

  .الدولیة في هذا المجال

                                                             
القانونیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، عمر سعد اهللا ، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ، العالقات والمستجدات  - 1

 . 191، ص 1994 ، سنةالساحة المركزیة بن عكنون الجزائر ، الطبعة الثانیة
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ففكرة العالمیة هي التي نقلت حقوق اإلنسان من مجرد شأن من الشؤون الداخلیة   

لتصبح جزءا من القانون الدولي، تجلت بارزة وتعاظمت من خالل العدید من المواثیق 

  .1تي عكست احترام حقوق اإلنسانالدولیة اإلقلیمیة ال

،حیث تلتزم جمیع الدول  كما تعني العالمیة وجود مبادئ دولیة لحمایة حقوق اإلنسان    

والمؤسسات بل  األحزاب وأصبحت شعائرالمن  ةالدفاع عنها شعیر  أصبح حتى، بتطبیقها

احترام حقوق  مبدأ، فلقد صار  وتأكیدهاهذه الحقوق  إبرازوالدساتیر الوطنیة تعمل على 

المهمة في تحدیات العالقات والمعامالت الدولیة ، فمفهوم حقوق  اییرحد المعأ اإلنسان

كان مجرد شعار تتضمنه مواثیق  أناكتسب عالمیة جدیدة ذات فعالیة اكبر بعد  اإلنسان

  .2المتحدة عقب الحرب العالمیة الثانیة األمم

حقوق إلى العالمیة ،علینا أوال أن ننظر إلى وٕاذا أردنا معرفة أسباب انتقال هذه ال       

فقد أصبح  والتي كانت السبب الرئیسي في بروزها ، األنظمة الدكتاتوریة االستبدادیة ،

القانون التقلیدي عاجزا أمام الدولة ، لذا كان ال بد من قانون یسمو على القوانین الداخلیة 

ن یعیش حیاة دون قیود رد یشدو ألیقوم بمهمة تكریس وفرض هذه الحقوق ، فقد أصبح الف

  .تفرض علیه 

ال أن ما خلفتهما الحربین العالمیتین من دمار وخراب ، وما ترتب علیها من ماسي  إ      

  .أدى إلى التفكیر جدیا في كیفیة أبراز هاته الحقوق على الساحة الدولیة 

                                                             
 بحقوق االعتراف وشكل ، وطاقاته ، اإلنسان حاجات من مشتقة فردیة  حقوق هي األساسیة والحریات اإلنسان حقوق - 1

 الدولي المجتمع اعتمد فقد ، القرن هذا في أخالقي تقدم أهم ، الدولي ونالقان في عنها الدفاع وسائل واستحداث اإلنسان

 ، وحریاته اإلنسان حقوق بشان علیها متفق تعاریف وضع إلى الوثائق هذه وتسعى ، اإلنسان حقوق نأبش اتفاقیات عدة

 في والممارسة القانون دصعی على الحقوق هذه حمایة لضمان الضروریة الخطوات باتخاذ الوقت نفس في الحكومات وٕالزام

  . بلدانها

  .9ص ، سابقال مرجعال ، السامرائي مهدي عبود نجم ینظر

 دجلة دار ، األردن و مصر في المستدامة البشریة التنمیة تحقیق في الدولة دور ، الجابري حسین الكریم عبد علي - 2

   .189 ص،  2012 سنة، طبعة بدون ، عمان ، والتوزیع للنشر
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اق هیئة األمم من میث 55ودل على ذلك القبول العالمي لتلك المواثیق، فالمادة    

یشیع في العالم احترام  ":المتحدة ملیئة بالدالالت على عالمیة هذه الحقوق فقد جاء فیها

ز بسبب الجنس أو اللغة أو الدین وال یحقوق اإلنسان والحریات األساسیة للجمیع بال تمی

 ...".تفریق بین الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحریات فعال

ت فكرة العالمیة لتشمل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادر عام كما وقد امتد    

م والذي احتوى على العدید من الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة 1948

والثقافیة، فقد اكتسب هذا اإلعالن قیمة أخالقیة ومعنویة بوصفه حجر الزاویة للكفاح من 

  .1أجل الحریة والكرامة اإلنسانیة

تلتزم بها الدول إال أنه أرید من خالله إظهار عالمیة  اتفاقیةوعلى الرغم من أنه ال یعد      

هذه الحقوق، وبالفعل فلقد كان مصدر الكثیر من الدساتیر الوطنیة للعدید من الدول، 

 .باإلضافة إلى العدید من االتفاقیات الدولیة 

   الشمولیة _ثانیا 

 دون القضایا جمیع تناولت قد اإلنسان حقوق أن والخاص العام لدى معروف هو كما       

 األطفال وحقوق ، اإلنسان وحقوق  والعدالة والتنمیة  بالدیمقراطیة المتعلقة كتلك  استثناء

  واالجتماعیة والسیاسیة المدنیة الحقوق من وغیرها والبیئة، بالتنمیة المتعلقة والمسائل

  . 2 والثقافیة

  :  3 كاألتي هي أخرى خصائص وجود لىإ باإلضافة      

                                                             
 ، سنةاإلسكندریة ،نین عطا اهللا ، حقوق اإلنسان بین العالمیة والخصوصیة ، دار المطبوعات الجامعیةإمام حسا- 1

 .18، ص 2004

  .52ص،  2007 ، سنةحسین الفتالوي ، حقوق اإلنسان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان -  2

  . 2015لتصنیفات  والمصادر نسرین محمد عبده حسونة ، حقوق اإلنسان ، المفهوم والخصائص  وا -  3

  ..www.alukah net موقعبحث منشور على  .
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  قید على سیادة الدولة  حقوق اإلنسان_  ثالثا 

من المبادئ الراسخة في القانون الدولي احترام سیادة الدول، ویرتبط هذا المبدأ ارتباطا  

وثیقا بمبدأي حظر استخدام القوة وعدم التدخل ، وتعد الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان قیدا 

  .ة الدولة ، إذ أنها تكبل یدها في تنظیم شؤونها الداخلیة الخاصة بسكانها على سیاد

  حقوق اإلنسان تتمتع بقوة إلزامیة  _رابعا

انتقلت حقوق اإلنسان من عدم اإللزام إلى اإللزامیة ، وأصبح یقع على عاتق من   

العتراف یخالفها جزاءات دولیة ، ویمثل  میثاق األمم المتحدة نقطة انطالق في مجال ا

بحقوق اإلنسان وحریاته، حیث أصبحت النصوص الواردة في میثاق األمم المتحدة 

بخصوص حقوق اإلنسان جزءا من القانون الدولي العرفي ، فإنها ملزمة لكافة الدول كذلك 

  .المواثیق اإلقلیمیة والتي أصبحت ملزمة هي األخرى 

  حقوق اإلنسان ال تشترى وال تكتسب وال تورث  -خامسا

وال من السمات البارزة والمهمة التي تتمیز بها حقوق اإلنسان أنها حقوق ال تشترى   

منذ األزل ، أي منذ خلق  ، بل حتى أنها ال تكتسب  فهي حقوق وجدت مع البشرتورث

  .، وهي ببساطة ملك للناس ألنهم بشر  وهي متأصلة في كل فرد اإلنسان

  زئة حقوق اإلنسان غیر قابلة للتج_ سادسا

شهد القرن الحادي والعشرین متغیرات عالمیة تم التركیز فیها على حقوق اإلنسان حتى  

، واعتماد أكثر من مائة معاهدة واتفاقیة وعهد دولي وافقت لقانون الدوليأصبحت جزءا  من ا

محددة أكثر شیوعا وهي حقوق  فیعالم ، وأعطت لحقوق اإلنسان تعار علیه معظم دول ال

  . 1لة للتجزئة أو االنتقاصكلیة غیر قاب

                                                             

 مصلح خضر الجبوري ، الدور السیاسي لألقلیات في الشرق األوسط ، األكادیمیون  للنشر والتوزیع ، عمان األردن ،_ 1

   .19، ص2014سنة 
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كما یوجد تعاضد متبادل بینها،  وفي الواقع تكرس الصكوك المتعلقة بحقوق اإلنسان مبدأ    

عدم قابلیة هذه الحقوق للتجزئة وعدم إمكانیة الفصل بینها وتكاملها ، بمعنى أن كال منها 

لتمتع یبعضها وتعزیزه یشكل حقا أساسیا ویوجد تعاضد بینه وبین جمیع الحقوق األخرى وان ا

مشروطان بالتمتع بحقوق أخرى وبتعزیزها ، فعلى سبیل المثال بدون حریة التعبیر ال یمكن 

  .1ألحد أن یطالب بضمان وحمایة حقوقه األخرى 

  أال وهي الفاعلیة اإلنسان  في الدول الدیمقراطیة وهناك میزة أخرى تتمیز بها حقوق   

یل المبادئ النظریة لحقوق اإلنسان إلى واقع فعلي  یحس أن الدولة تحرص على تحو  بمعنى

به الناس في حیاتهم الیومیة ، وتحرص كل سلطات الدولة على الحفاظ علیها وعدم السماح 

بانتهاكها  على عكس الدول غیر الدیمقراطیة  التي  تكتفي بتزیین دساتیرها وقوانینها بالنص 

یل حقیقي لها  بل على العكس من ذلك تنتهك على أسمى مفاهیم حقوق اإلنسان ، دون تفع

  .2هذه الحقوق بأبشع الصور

  الثالث الفرع

  اإلنسان حقوق تصنیف

ال یمكن النظر إلى حقوق اإلنسان بوصفها حقوقا مجردة ، وٕانما هي تتطور من حیث   

نطاقها ومضامینها بتطور العالقات االجتماعیة ، كما أن حقوق اإلنسان في جوهرها حقوق 

في حالة حركة وتطور ولیست حقوقا ساكنة، وفي نفس الوقت تتمیز بالتنوع لذلك فقد تباینت 

أراء واجتهادات الباحثین بشان تصنیف هذه الحقوق وتقسیماتها المختلفة ، حیث تصنف 

ار الزمن، ومعیار نطاق تطبیقها ومعیار ــحقوق اإلنسان وفقا لمعاییر عدة منها معی

   .مضمونها

                                                             

مة االمم المتحدة للتربیة والعلم والثقافة ، عن منظ" الشباب والمشاركة والدیمقراطیة " سلسلة منشورات الیونسكو _  1

   .23ص 2015والیونسكو ، مكتب الیونسكو ، الرباط ، مطبعة التومي ، المغرب ، 

  .www.alukah net موقع على منشور بحثالمرجع السابق ، نسرین محمد عبده حسونة ،  -  2
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  الزمن لمعیار اوفق - أوال

  :  نوعین إلى وفقا لهذا المعیار اإلنسان حقوق تصنفف

ویقصد بها الحقوق التي یتمتع بها األفراد في وقت السلم ، ویطلق علیها  :النوع األول

  .القانون الدولي لحقوق اإلنسان 

ق هي مجموعة الحقوق التي یجب أن یتمتع بها األفراد في وقت الحرب ویطل: النوع الثاني

  1.علیها القانون الدولي اإلنساني ، وكان یسمى قبل ذلك بقانون الحرب 

  وفقا لمعیار نطاق تطبیقها - ثانیا

  : إلى نوعین وفقا لهذا المعیار اإلنسان حقوق تصنفف

حقوق فردیة ، وهي الحقوق التي یتمتع بها كل فرد بصفته ، كحق حرمة : النوع األول 

  .المسكن 

ماعیة تنصرف إلى جماعة بأسرها ، ومن أمثلتها حق الشعوب في وهي ج: الثاني  النوع

  وهي حقوق لصیقة بمجموعات بشریة مختلفة ولقد ظهر البعض من هذه  2تقریر مصیرها

الحقوق منذ مدة طویلة ، كما هو الشأن بالنسبة لحقوق األقلیات االثنیة أو الثقافیة 

هذه الحقوق تتراوح من األسرة إلى شعب بكامله  محددا فالمجموعات البشریة التي ترتبط بها 

 .انطالقا من انتماءه أالثني أو السیاسي أو الثقافي

 

  

                                                             
الوطنیة والدولیة ، بدون سنة طبع  ، اإلسكندریة ، الشافعي محمد بشیر ، قانون حقوق اإلنسان ، مصادره وتطبیقاته  - 1

  .72منشاة المعارف ، ص

، 2007 ، سنةإبراهیم احمد خلیفة ، االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان  وحریاته األساسیة ، دار الجامعة الجدیدة  - 2

  .26ص 
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  المضمونة وفقا لمعیار  -ثالثا 

  :1تصنف حقوق اإلنسان وفقا لمعیار مضمونها إلى ثالث فئات من الحقوق 

  :  الحقوق المدنیة والسیاسیةیتمثل في  النوع األول

الجیل األول من الحقوق ، وهي مرتبطة بالحریات وتشمل الحقوق التالیة  وتسمى أیضا 

الحق في الحیاة والحریة واألمن ، وعدم التعرض للتعذیب  والتحرر من العبودیة والمشاركة 

السیاسیة ، وحریة الرأي  والتعبیر والتفكیر والضمیر والدین ، وحریة االشتراك في الجمعیات 

  .والتجمع 

  :الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة  یتمثل في :نيالنوع الثا 

أیضا الجیل الثاني من الحقوق  وهي مرتبطة باألمن في اصطالح الحقوقیین  وتسمى 

  .2وتشمل العمل والتعلیم والمستوى الالئق للمعیشة ، والمأكل والمأوى  والرعایة الصحیة 

  : مویةالحقوق البیئیة والثقافیة والتن یتمثل فيالنوع الثالث  

في الواقع ال یوجد توافق عام في شان تصنیف حق اإلنسان في بیئة غیر ملوثة بین      

حقوق اإلنسان ، حیث سلكت دساتیر دول العالم سبال شتى ، ففي حین وضعت بعض 

الدساتیر هذا الحق في الفصل الخاص بالحقوق والحریات األساسیة من الدستور كدستور 

ودستور الیونان ، نجد بعض الدساتیر األخرى تضع هذا الحق في اسبانیا ودستور فنلندا 

الفصل الخاص بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة كدستور البرتغال ودستور إیران ، في حین 

                                                             

  .146صالمرجع السابق، الدول العربیة ،  حسین عبد المطلب االسرج ، آلیات أعمال حقوق اإلنسان االقتصادیة في-  1

 بینهما الموازنة ، 1999 واإلسالمي 1948 العالمي اإلعالنیین في اإلنسان حقوق بعنوان مداخلة ، لحمر حمید -  2

   4 ص ،2014 افریل 9 -6 أیام ، عشر الثالثة الدورة ، عمان سلطنة ، الفقهیة العلوم تطور مؤتمر ، والخصوصیات

الشناوي، مصطفى صالح الدین عبد السمیع هالل ، بحث بعنوان نحو تكریس دستوري للحق في البیئة في ولید محمد  - 3

الدستور المصري الجدید ، المؤتمر الدولي الرابع عشر لكلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، مستقبل النظام الدستوري ، بدون 

   .12سنة نشر ، ص 
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تضعه بعض الدساتیر األخرى في الفصل الخاص بالحق في الصحة والرعایة االجتماعیة 

  .اآلسرة كدستور المكسیك كدستور جواتیماال،  أو في الفصل الخاص بحمایة

وتسمى أیضا الجیل الثالث من الحقوق وتشمل حق العیش في بیئة نظیف ومصونة 

 قتصادیة، حیث تقف الدول النامیة، والحق في التنمیة الثقافیة والسیاسیة واالمن التدمیر

 وقد ظهرت في الوقت الحاضر مجموعة واألقل نموا خلف هذه الحقوق بدعمها الواضح لها ،

والحق في  العیش في بیئة صحیة نظیفة في  حقكال حقوق حدیثة  بأنهامن الحقوق توصف 

  .1ذلك  إلىوما  اإلنسانيالتنمیة ، والحق في السالم والحق في التضامن 

 سنةفي البیئة ألول مرة على المستوى الدولي في إعالن ستوكهولم  وقد ظهر الحق  

في الحریة والمساواة في  اإلنسانعلى حق   اإلعالنمن  هذا  األول المبدأ أكدولقد  1972

  .2ظل ظروف مناسبة في بیئة تسمح نوعیتها بالحیاة في ظل الكرامة وتحقیق الرفاه 

لبیئة والتنمیة أو ما یعرف بقمة األرض ، والذي كما تجدر اإلشارة إلى أن مؤتمر ا       

قد  1992یونیو عام  14إلى  3بالبرازیل خالل الفترة الممتدة من  ودي جانیر عقد في ریو 

أن للمخلوقات البشریة " من المبادئ الهامة ، وقد نص المبدأ األول منها على ةاقر بمجموع

المبدأ یؤكد بجالء على ما جاء في  ، وهذا" في حیاة سلیمة باالنسجام مع الطبیعة الحق

1972المبدأ األول من مبادئ مؤتمر ستوكهولم لعام 
3.  

  : من المالحظ أن التصنیفات التي قامت علیها فكرة األجیال ، تأثرت باعتبارین وهما و 

                                                             
 والنشر، للصحافة الخلیج دار ، واالنتماء المواطنة ، الوطنیة التربیة ، الزعبي رتیسی ریم ، الخوالدة اهللا عبد محمد-   1

   .48 ص،  2016 سنة، طبعة بدون ، عمان
 في علوم دكتوراه درجة لنیل مقدمة أطروحة  ، المستدامة التنمیة إطار في للبیئة القانونیة الحمایة ، الغني عبد حسونة-   2

   .31 ص،  2013 - 2012 ، موسمبسكرة  ،خیضر محمد جامعة، كلیة الحقوق ، الحقوق

  2008، الحمایة اإلجرائیة للبیئة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة المنوفیة ، مصر سنة رائف محمد لبیت - 3

  .3ص
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االعتبار الزمني ، حیث جرى تصنیفها في أجیال متالحقة ، وفقا ألسبقیة :  االعتبار األول

  .تقنینها 

  .السیاسي –االعتبار اإلیدیولوجي  :العتبار الثانيا

 لنظام االشتراكي والفكر الماركسي، والثاني بال األول یرتبط بالنظام الرأسماليفالجی  

  .والجیل الثالث بدول العالم الثالث 

ومن الدالالت الهامة على البعد اإلیدیولوجي للتعاطي مع حقوق اإلنسان ، أن اإلعالن   

قوق اإلنسان احتوى على كافة أنواع الحقوق والحریات األساسیة وبالتالي وفق بین العالمي لح

السیاسیة والمدنیة  واالتجاه االشتراكي الذي یسعى "االتجاه التحرري ، الذي یهتم بالحقوق 

  .1إلى تقریر الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 

یتضمن أربعة أنواع  ویسلي هوفلدي كما أن هناك تصنیفا آخر یقترحه القانوني األمریك

  :  2من الحقوق

المطالبة هو وهو أهمها  ما یسمیه بحقوق المطالبة ، والمثال الكالسیكي لحق :  الفئة األولى

  .، والمقترن بواجبات مقابلة الحق المتولد عن عقد

ه التزام ابلحقوق الحریة  وهي الحقوق المتعلقة بالفعل الحر لإلنسان دون أن یق: الفئة الثانیة

  .، مثل حریة الشخص في ارتداء المالبس التي تروقهبان ال یفعل ذلك الشئ

  .الحق في ممارسة صالحیة سلطة ، كالحق في االقتراع :  الفئة الثالثة

هي فئة الحق في حصانة ما ، وجوهرها عدم جواز متابعة اآلخرین بها إال  :  الفئة األخیرة

  .المقاضاة الجزائیة بالنسبة للمجانین القصر في  ظروف معینة ، كاإلعفاء من 

                                                             
تطلبات كارم محمود حسین نشوان ، آلیات حمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي لحقوق اإلنسان ، دراسة مكملة لم-  1

  .20-19ص -، ص2011 ، سنة، غزةام ، كلیة الحقوق ، جامعة األزهرالحصول على درجة الماجستیر في القانون الع

احمد وافي ، اآللیات الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان ومبدأ السیادة ، بحث لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون الدولي   - 2

  .63 - 62ص  -، ص 2011- 2010موسم ،  1معة الجزائر جا، كلیة الحقوق  ،والعالقات الدولیة
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كما نجد من الفقهاء من یقسمون الحقوق الدستوریة إلى أجیال ثالثة ، وذلك كما      

  :1یلي 

مثل حریة الحدیث أو االجتماع ، وتكفل هذه الحقوق شانها في ذلك : حقوق الجیل األول  -

الحمایة في مواجهة التدخل  –یدیة شان الحقوق األساسیة في ظل النظرة اللیبرالیة التقل

  .الحكومي 

والتي تشمل الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة وتتطلب هذه الحقوق : حقوق الجیل الثاني -

نشاطا ، من جانب الحكومة لتنفیذها ، أما حقوق الجیل الثالث والتي هي موضوع حدیثنا 

لیة ، ویطلق األستاذ كارل تتطلب سلوكا متعاونا بین الجمیع حتى تتسم هذه الحقوق بالفاع

وتشمل   droits de solidarite"حقوق التضامن "فاساك على حقوق الجیل الثالث وصف 

، والحق في التراث المشترك  ةهذه الطائفة من الحقوق ، الحق في السالم ، والحق في التنمی

على أن ؤكد مبدئیا أن اإلجماع منعقد تلإلنسانیة ، وحق الشعوب في التصرف بنفسها ، و 

حقا أساسیا یمكن أن تكون له أثار مختلفة بصورة واضحة ، على  الحق في البیئةاعتبار 

 .تنفیذ هذا الحق 

ویمكننا هنا التمییز بین اتجاهین أساسیین ، بخصوص تصنیف الحقوق البیئیة ، ومدى     

ن وضع دخولها ضمن احد أجیال الحقوق الدستوریة سالفة الذكر ، حیث یرى بعض الفقهاء أ

الحقوق البیئیة بین طائفة معینة من الحقوق األساسیة غیر قابلة للتعدیل أو التغییر وطبقا 

لهذا االتجاه یمنح حائز الحق األساسي أو المتمتع به ضمانة بضرورة وجود نشاط حكومي 

 لتنفیذ هذا الحق ، أما االتجاه الذي ساد دساتیر دول أوروبا الشرقیة ، والتي اعتبرت الحقوق

البیئیة حقوقا جدیدة ومن ثم فان األكثر احتماال هو اعتبارها مندرجة في إطار الجیل الثالث 

                                                             
ولید محمد الشناوي ، مصطفى صالح الدین عبد السمیع هالل، بحث بعنوان نحو تكریس دستوري للحق في البیئة في  - 1

   .13-12ص -سابق صالالدستور المصري الجدید ، المرجع 
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الدولة وكل من وعلیه یجب تضافر جهود األفراد الذین یتعرضون للضرر  ،من الحقوق

  .1المجتمع الدولي 

 وما یمكننا قوله في نهایة هذا المبحث أن حقوق اإلنسان مرت بالعدید من التغییرات  

إلى أن وصلت إلى ما هي علیه اآلن ، والفضل كل الفضل یرجع إلى تزاید اهتمام المجتمع 

الدولي بها السیما بعد الحرب العالمیة الثانیة ، نظرا لما خلفته هذه األخیرة من دمار وعواقب 

 .وخیمة في حق اإلنسانیة 

 والسیاسیة نیةالمد الحقوق من بكثیر یتمتع أصبح قد اإلنسان أن یالحظ كما  

  والعالج التعلیم في والحق العمل، في والحق االنتخاب وحق الحیاة، في كالحق واالقتصادیة

  .2الحقوق من وغیرها

   يالثان المبحث

  عناصره وبیان التدخل عدم مفهوم

 یعد فهو ، المتحدة األمم میثاق عن المنبثقة المبادئ أهم من التدخل عدم مبدأ یعتبر     

  ظهوره مند التطورات من بالعدید  المبدأ هذا مر ولقد ، للدول المطلقة للسیادة حقیقیة جمةتر 

                                                             

  .18 - 17 - 14ص - سابق صالل ، المرجع ولید محمد الشناوي ، مصطفى صالح الدین عبد السمیع هال - 1

إن مفهوم حقوق اإلنسان لیس مفهوما جامدا بل مفهوم حركي تاریخي یتطور مع تطور المجتمع وهو مفهوم كثیرا ما  -2

  :یرتدي غطاءا سیاسیا أو أیدیولوجیا ، وقد شهد هذا المفهوم تطورا على مستویین 

مواثیق حقوق اإلنسان خاصة بعد الحرب العالمیة الثانیة من ذلك العهد  المستوى المؤسساتي ویتمثل في توالي: األول 

الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  وأخر متعلق بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة ، وٕاعالن  منح 

اتفاقیة القضاء على جمیع واتفاقیة مناهضة العنصریة و  1968دیسمبر  13االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة بتاریخ 

  .باإلضافة إلى اتفاقیة متعلقة بحقوق الطفل  1979 ردیسمب 18أشكال التمییز ضد المرأة في 

المستوى العملي والمقصود به الشروط التاریخیة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة التي یرتكز علیها التطور : الثاني

- 1945منظمة اطاك هذا التطور بمرحلتین هما مرحلة االستقرار والتوسع  الفعلي لحقوق اإلنسان ، ویقسم احد أعضاء

انظر عبد القادر تومي ، العولمة فلسفتها مظاهرها تأثیرها ، . الى الیوم 1975ثم مرحلة اللیبرالیة وتمتد من  1975

  .118 - 117ص -ص،  2009 ، سنةمؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزیع
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 الدولیة المنظمات ومواثیق الدول، دساتیر فاكتسح ،العالمیة  بطابع یتصف الیوم أصبح حتى

 غیر مبدأ الدول شؤون في التدخل لیصبح الجدید العالمي النظام مفهوم في لیغیر واإلقلیمیة

  . روعمش

حیث فرض القانون الدولي التزاما أساسیا على عاتق كل دولة باالمتناع عن ممارسة       

اختصاصاتها على إقلیم دولة أخرى ، فاستبعاد ممارسة اختصاص قهري على إقلیم دولة 

سواء بواسطة دولة أو منظمة دولیة یتفق ومبدأ السیادة ، وبالتالي مبدأ عدم التدخل ، وعلى 

جوز ألي دولة أو منظمة دولیة أن تتخذ قرارات أو تصدر تعلیمات موجهة لدولة ذلك ال ی

لتحول بینها وبین ممارسة اختصاصاتها اإلقلیمیة، سواء كانت اختصاصات تشریعیة او 

  .1تنفیذیة أو قضائیة 

 ما وفق ، منها القویة خصوصا الدول قبل من یخترق فتئ ما المبدأ هذا أن إال        

 ذلك على واألمثلة  سواء حد على واالستراتیجیة منها القومیة مصالحها دمةوخ یتماشى

 بحجة  العالم بقاع جل في وتدخلها األمریكیة الهیمنة المثال سبیل على منها نذكر  كثیرة،

 جوانبه كل بدقة نحدد أن علینا وجب الموضوع وألهمیة ، اإلنسان لحقوق الدولیة الحمایة

    الدولیة المفاهیم ببعض عالقته كذاو  )المطلب األول (اریخیةالت ونشأته به كالتعریف

  .)المطلب الثالث (التدخل عدم مبدأ وصور أشكالثم  .)المطلب الثاني (

  األول المطلب

  اإلطار المفاهیمي لمبدأ عدم التدخل

أدى ظهور الدولة المركزیة إلى تغیرات عمیقة في العالقات الدولیة ، ونتج عن ذلك 

أكید مفهوم سیادة الدولة داخلیا للقضاء على التفرقة والفتن ، وخارجیا للدفاع عن مباشرة ت

                                                             

69_68ص _د القوى ، المرجع السابق ، صسامح عبد القوي السید عب_  1  
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قامت الدول بتكریس السیادة بمفهومها المطلق حیث ،  1مصالح الدولة تجاه الدول األخرى 

كوسیلة لتعزیز مكانة الملوك وسیطرتهم ، وحمایة نفسها من أي تعرض خارجي عن طریق 

منذ أن رفعته الثورة ، ل ، هذا األخیر الذي شهد تطورات عدیدة بمبدأ عدم التدخالتحجج 

  . اإلطالق على المبادئ أهم من واحداأن أصبح الیوم   ىإل الفرنسیة

  الفرع األول

  النشأة التاریخیة لعدم التدخل

الفرنسیة عام إلى قیام الثورة ، تعود النشأة التاریخیة األولى لمبدأ عدم التدخل          

التهدیدات التي تلقتها هذه الثورة من التدخل في شؤونها من قبل  ثرإعلى وذلك    1789

  1792-07-25الصادر في برونسویك بیان  اوعلى رأسه، 2العدید من الدول األوروبیة

  .إعادة النظام الملكي الذي أسقطته الثورة  ذي بدوره یهدف إلى وال

ه التهدیدات بعد إعالن الثورة الفرنسیة عن استعدادها لتقدیم مساعدتها وقد جاءت هذ     

ثر ذلك  تأسس  مبدأ عدم التدخل بناءا إوعلى  ، للدول  التي ترید اإلطاحة باألنظمة الملكیة

والذي یرى في  1793جوان  24على الدستور الفرنسي أو القانون الجمهوري الفرنسي في 

والشعوب األخرى   یتدخل في شؤون الحكومات فرنسي ال یجب أنإن الشعب ال" 119مادته 

  .3" شؤون حكومته  وال یسمح للشعوب األخرى أن تتدخل في

                                                             
قاسمیة جمال ، أشخاص المجتمع الدولي ، الدولة والمنظمات الدولیة ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر    - 1

   .29، ص 2013سنة 

دان فیه الثوار من اإلمبراطور لیوبولد  وغلیوم الثاني ملك بروسیا یهد 1791-  08-27صدر تصریح بیلینتز في  - 2

بالتدخل لحمایة الملكیة ینظر ألبیر سربول ، تاریخ الثورة الفرنسیة ، ترجمة جورج كوسي ، منشورات عویدات لبنان ، 

  .205ص،  1989 سنة  ،الطبعة الرابعة
3- See : Edmund jan ozmanczyk.edited by anathonymango .Encyclopedia   of  the uni ted nations 

and international agreements  third edition .volume3.routledge .new  york . 2003 .p1625. 
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 لما وذلك ، الحدیث والفكر الدولي النظام في حاسما منعرجا شكلت الفرنسیة فالثورة      

 في الشعوب قح شعارها كان فقد الدولیة، الساحة على جدیدة ومبادئ أفكار من به جاءت

 مهددة أصبحت أن بعد خاصة ، للدول الداخلیة الشؤون في التدخل یجوز وال مصیرها تقریر

  .1جدید من الملكي النظام لتكریس بالتدخل المجاورة الدول من

، حیث سارعت  2 نذاكآلذا  تعتبر الدول األوروبیة أول من استخدم مصطلح التدخل     

وجلبها لنظام   1789عدم التدخل وذلك من خالل ثورتها عام  الثورة الفرنسیة إلى تبني مبدأ

حكم جدید إلى أوروبا مما أدى إلى زعزعة النظام السائد آنذاك أال وهو النظام الملكي ،األمر 

  .3الذي أدى بالدول األوروبیة إلى تهدید فرنسا بالتدخل في حال تبنیها هذا التغییر

ادئ التقلیدیة في القانون الدولي ، والذي بدوره انبثق ویعتبر هذا المبدأ من  أهم المب      

عن فكرة السیادة والتي تقر بمنع أیة دولة من التدخل في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى على 

ن التزام الدول إ اعتبار أن التدخل یعد انتهاكا لسیادتها ویعرض النظام الدولي للخطر، و 

جب عدم التدخل في الشؤون الخاصة بغیرها  باحترام حقوق بعضها البعض یفرض علیها وا

وقد جعل بعض الفقهاء من عدم التدخل مبدأ مطلقا ، إال إذا كانت الدولة في حالة  دفاع 

  .4شرعي 

سیادة مظهران فلالمظهر السلبي للسیادة المطلقة عند بدایة نشأته ،  هذا  مثل وقد       

العلیا في ممارسة اختصاصاتها الداخلیة والخارجیة بما وتعني سلطة الدولة  ایجابي مظهر 

سلبي وهو استبعاد أي تدخل في دائرة االختصاص المحجوز مظهر و  تملیه علیها مصلحتها

                                                             

  . 205ص  ، المرجع السابق، ترجمة جورج كوسي، تاریخ الثورة الفرنسیة ، ألبیر سربول - 1

  .172ص المرجع السابق، ، فرست سوفي  - 2

    22ص ،1999 سنة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ،المعاصر بوكرا إدریس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي-2

  .210، ص1981 ، سنةعلي صادق أبو هیف ، القانون الدولي العام ، منشاة المعارف اإلسكندریة ، مصر -  4
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األمر الذي یعني عدم التدخل في جمیع الشؤون التي تدخل في صمیم االختصاص  ،للدولة 

  .1الداخلي للدولة

األمریكیة هذا المبدأ عقب استقاللها، وذلك  من خالل رسالة  تبنت الوالیات المتحدة قدو      

  :على شعوب أمریكا قائال  1796سنة  جورج واشنطنالوداع التي ألقاها الرئیس 

ال تتدخلوا في الشؤون األوروبیة وحاذروا أن تنساقوا إلى االشتراك في المنازعات "     

أوروبا غیر العالقات التجاریة دون بین دول أوروبا ، ابقوا بعیدین  وال یكن لكم مع 

ارتباطات سیاسیة  وٕاذا اشتبكت هذه الدول في حرب بینها اتركوها وشانها ، وحاولوا 

   .2 "االستفادة من حرب الغیر لتوسعوا نطاق تجارتكم

 أمریكا بها مرت التي األحداث خضم فيالشهیرة آنذاك  مونرو ظریةن عرفت كما       

 المتحدة الوالیات واجهت التي والتهدیدات االسباني لالستعمار خاضعة كانت التيو  الجنوبیة

 دول بدعوة قامت التي اسبانیا لكوكذ وبریطانیا، روسیا خاصة دول عدة من األمریكیة

 إلي الشهیرة رسالته بتوجیه مونرو بجیمس دفع مما بالتدخل، أوروبا في المقدس التحالف

 قد األمریكیة القارة أن:  " فیها قائال 1823 دیسمبر في نطنواش في األمریكي الكونغرس

 من أراضیها من جزء أي احتالل معها یصح ال ، واالستقالل الحریة من درجة إلى وصلت

3"األوروبیة الدول إحدى قبل
..  

  :وقد تضمن تصریح مونرو مبدأین اساسین هما

  .مبدأ شرعیة االستعمار_1

  .لداخلیة الوارد في الخطاب مبدأ عدم التدخل في الشؤون ا_2

                                                             

 ، سنةمانع ،عبد القادر محمد فهمي ، النظریات الجزئیة والكلیة في العالقات الدولیة ، دار الشروق للنشر والتوزیع - 1 

  .41ص ، 2008

  .217 ، صسابقال، المرجع علي صادق أبو هیف ، القانون الدولي العام   -2

.34بوكرا ادریس ، المرجع السابق ، ص  - 3
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  : وقد طالب بعدم تدخل أوروبا في شؤون القارة األمریكیة قائال 

إن كل محاولة من الدول األوروبیة لفرض نظمها السیاسیة علي أي جزء من القارة "  

من وسالمة الوالیات المتحدة األمریكیة ولذا ال یمكن السماح أاألمریكیة ، یعتبر خطرا على 

بالمقابل فان الوالیات المتحدة األمریكیة تمتنع عن التدخل في شؤون أوروبا ، بذلك ، و 

  .ن فأمریكا لألمریكیین  وأوروبا لألوروبیی

من طرف الوالیات  أو أوروبانه لم یتم االلتزام بنظریة مونرو تماما سواء من دول أ إال 

ي تجاهلت هذه النظریة الت أوروبانفسها ، فقد واجهت صعوبات مع دول  األمریكیةالمتحدة 

والمكسیك ، واضطرت  األرجنتینخاصة بریطانیا وفرنسا اللتان تدخلتا على التوالي في 

 أمریكاانتهكت  إذابوجود تدخل مشروع في حالة ما  اإلقرار إلى األمریكیةالوالیات المتحدة 

 شؤون فيالقانون الدولي ، ولم تلتزم بمضمون نظریة مونرو وقامت بالعدید من التدخالت 

، 1903بنما  ،1901وصیة علیها مثل تدخالتها في كوبا  وأصبحت، بل  األمریكیةالقارة 

وهو منع  أالتراجعا وتم حصره في نطاق ضیق  المبدأ، وهكذا فقد شهد 1905الدومینیك 

  .1فقط األوروبیةتدخل الدول 

الدولي فهو  والجدیر بالذكر أن تصریح مونرو ال یعد قاعدة جدیدة من قواعد القانون

في األصل تطبیق لمبدأ عدم التدخل، حیث لم یالقي اعتراضا فعلیا من دول القارة إلى أن 

بادرت  الدول لالعتراف به رسمیا في وثیقة دولیة في عهد العصبة ، والتي نصت في المادة 

نرو من العهد على أن االتفاقات الدولیة كمعاهدات التحكیم والقواعد اإلقلیمیة كمبدأ مو  21

   والتي یكون الغرض منها المحافظة على السلم ، ال تعتبر متنافیة مع أي نص من نصوص

 2.هذا العهد

                                                             

  44-34 ص- صسابق ، المبدا عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ، المرجع  ، إدریس بوكرا - 1

   .219صادق ابو ھیف ، المرجع السابق ، ص- 2
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 عند ، األولى العالمیة الحرب خالل وفرنسا بریطانیا من كل رغبة عند أمریكا نزلت وقد

 أللمانیا والسماح الحیاد عن خروجهما بسبب واإلكوادور كولومبیا من كل على شكواهما

 من مانعا ترى ال أنها الشكوى على أمریكا رد فكان أراضیها، على عسكریة منشات قامةبإ

      .1ذلك

 بدایة مع ولكن ، الدول من قلیل عدد بین ضیق نطاق في یطبق التدخل عدم مبدأ بقيو 

 الدولیة التجمعات في أوال ظهرحیث  ، المبدأ هذا تكرس معاهدة أول ظهرت العشرین القرن

 النظام هي به أخذت التي الدولیة النظم وأولى ، العشرین القرن ثالثینات منذ یمیةواإلقل

 شمال وحلف ، األمریكیة الدول منظمة مثل أخرى دولیة مجموعات به أخذت ثم األمریكي

 االهتمام من یستحقه ما یأخذ لم المبدأ أن إال ، العربیة الدول وجامعة وارسو وحلف األطلسي

 في لیس"  :قالت والتي  المتحدة األمم میثاق من 7 فقرة الثانیة المادة يف تشریعه بعد إال

 االختصاص صمیم من تكون التي الشؤون في تتدخل أن المتحدة لألمم یسوغ ما المیثاق

  .2"  ما لدولة الداخلي

 عقیدة على بناءا تأسس الذي ،1907 للسالم هاغ مؤتمر في صیاغته أعیدت وقد كما   

   عام السوفیتیة روسیا بها قامت لتي تلك له ممارسة أول كانت ذلك وبعد ، 1902 دراغو

  .3ومنغولیا تركیا ، أفغانستان إیران مع التفاق بتوقیعها1921

فبفضل هذه الثورة اخذ هذا المبدأ بعدا عالمیا بعدما كان مقتصرا فقط على الدول      

، وذلك من خالل المعاهدات المبرمة المتحضرة وبقیام الدولة السوفیتیة طبق مع جمیع الدول 

  .وعدم التدخل في شؤونها الداخلیة) السوفیت (والتي تقوم على احترام استقاللها 

                                                             

  .64-61 ص- ، صالسابق مرجعال  ،إدریس بوكرا - 1

الطبعة  ، الدولي القانون قواعد ضوء في وتطبیقیة فقهیة دراسة ، اإلنساني الدولي التدخل ، هنداوي محمد احمد حسام-2

  .89-70 ص-ص ،1996 ، سنةالقاهرة ، العربیة النهضة داراألولى، 
3 -See  Edmund jan ozmanczyk.edited by anathonymango .Encyclopedia   of  the uni ted nations and 

international agreements  third edition .volume3.routledge .new  york . 2003 p1625. 
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 قامت ، مونتیفیدیو في أقیم الذي األمریكیة للدول السابع المؤتمر انعقاد وأثناء        

 قد تكون وبهذا  1933 عام وذلك الجوار حسن سیاسة باقتراح األمریكیة المتحدة الوالیات

 ودول األمریكیة المتحدة الوالیات وقعت 1933  دیسمبر26 وفي ، التدخل عدم بمبدأ قبلت

 حق من لیس" : نهأ 8  المادة في أقرت والتي الدول وواجبات حقوق معاهدة الالتینیة أمریكا

 عاهداتالم بهذه اعترف وقد"  أخرى لدولة والخارجیة الداخلیة الشؤون في التدخل دولة أي

 األمریكیة المتحدة والوالیات  والبرغواي، وبولیفیا األرجنتین ماعدا األمریكیة الجمهوریات كل

 بعد وفعال ، علیها استثناءات بوضع وذلك المیثاق من 8 المادة صیاغة إعادة طلبت والتي

  .1 األرجنتین یروسأ بیونس في 1936 دیسمبر23 في علیها بالتوقیع قاموا صیاغتها إعادة

 العالقات مبادئ بعض 1917 نوفمبر 08 في لینین أعده الذي المرسوم تضمن كما      

 واالمتناع  والشعوب للبلدان الوطنیة والسیادة األراضي سالمة احترام في المتمثلة الدول، بین

 .الداخلیة الشؤون في تدخل أي عن

، حیث جاء في تصریح 1957سنة  رولیتاریةالبوقد تم تبنیه فیما بعد من قبل األممیة       

ممثلي األحزاب الشیوعیة أن البالد االشتراكیة تقیم عالقاتها على أساس عدم التدخل في 

    .2الشؤون الداخلیة للدول

واخذ المبدأ في االنتشار شیئا فشيء،  وذلك من خالل إنشاء عصبة األمم المتحدة سنة      

ن الدولیین، وخالل الحرب األهلیة االسبانیة أصدرت   من اجل إقامة السلم واألم 1919

العصبة عدة لوائح تؤكد فیها على ضرورة احترامه في الشؤون الداخلیة للدول منها لوائح 

  . 3 1937اكتوبر 02، ولوائح 1936اكتوبر 10

                                                             
1- See    Edmund jan ozmanczyk.edited by anathonymango .Encyclopedia   of  the uni ted nations and 

international agreements  third edition .volume3.routledge .new  york . 2003 p1625. 
   .57_ 47ص - مرجع السابق،  صالبوكرا إدریس ، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر ، _  2

3
  . 64-61 ص- صنفسه ،  مرجعال  ،إدریس بوكرا -
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لعصبة األمم  هیئة بدیلة غایة إنشاء  العالم لم یسلم من التدخالت، إلىإال أن           

  والتي أكدت في میثاقها التأسیسي على  1945المتحدة تمثلت في هیئة األمم المتحدة سنة 

عدم التدخل في شؤون الدول الداخلیة  والخارجیة ، وتال هذا النص العدید من اإلعالنات 

ع الذي یندد بجمی 1947التي تحرم التدخل في شؤون الدول ، منها قرار األمم المتحدة سنة 

أنواع الدعایة التي تثبت من أي دولة وتخل بالسالم  وتؤدي إلى ارتكاب عدوان ، وٕاعالن 

لتحریم التدخل في الشؤون الداخلیة وحمایة استقاللها  1965لسنة  2131األمم المتحدة رقم 

في كونه یعبر عن وجود نظام قانوني دولي یحكم  ة هذا المبدأوتتجلى أهمی، 1وسیاستها

وحدات السیاسیة ویضمن سبل التعایش بینها ، ذلك بمساواتها في السیادة وحریة سلوك ال

  .اختیار األنظمة السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة التي تتالءم مع أفرادها

واستقرارها  أمنهاة استقالل الدولة والحفاظ على المبادئ في حمای أهمویعتبر من  

الدولیین  واألمنمن المبادئ المهمة في الحفاظ على السلم یعد  نهأكما  اإلقلیمیةوسالمتها 

، كما یعتبر من أهم المبادئ في 2المتحدة  األمممن میثاق  7فقرة 2المادة وقد نصت علیه 

یضمن للدولة . 3حمایة استقالل الدولة والحفاظ على أمنها واستقرارها وسالمتها اإلقلیمیة 

اء أكانت عسكریة أو سیاسیة أو اقتصادیة ، وعلى حمایتها من الضغوطات الخارجیة سو 

العكس من ذلك یعتبر التدخل عمال دیكتاتوریا یهدف إلى التأثیر على االستقالل السیاسي 

                                                             

في توضیحه لعدم التدخل واعتبره تدخال في شؤون دولة ، كل  استند رینیه كوست 1965لسنة  2131عن القرار  -1

تدخل من دولة لفرض إرادتها علیها ، سواء كان القصد  إنسانیا أم غیر إنسانیا ، أو عن طریق الحرب أو بسبل الضغط 

ن هي قبلة األخرى ، وتماشیا مع ما حل بالعالم من تطورات وخصوصا في مجال العالقات الدولیة ، أصبحت حقوق اإلنسا

فشیا یضیق نطاق االختصاص الداخلي المطلق  شیآاالهتمام العالمي وتحقیق رفاهیته وكرامته بقصد التنظیم الدولي ، وبدا 

  .لصالح االختصاص الداخلي المقید بااللتزامات الدولیة 

 ،المؤسسة الحدیثة للكتاب، الطبعة األولىعدي محمد رضا یونس ، التدخل الهدام والقانون الدولي العام ،  نب: نظری 

  .وما بعدها  128ص، 2010 سنة بیروت ،

  .40 ص ،سابقال مرجع الالنظریات الجزئیة والكلیة في العالقات الدولیة ،   ، هميف محمد  القادر عبد - 2

  .41ص  ،نفسه مرجع العبد القادر محمد فهمي ،  -  3
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،  باستعمال وسائل اإلكراه والضغط عن طریق القوة على نحو یتنافى مع 1وسیادة الدولة

  .القانون الدولي 

یثاق األمم المتحدة یحمل بین طیاته طابعا ،  كما جاء في م2ومبدأ عدم التدخل  

ن تحدید سیاسیا نظرا لعدم اقترانه بأحكام القانون الدولي ، وبالتالي فتطبیقه أمر صعب أل

شرعیة أو عدم شرعیة التدخل تقوم على اإلرادة السیاسیة للدولة ، فحین یتم التدخل بناءا 

حالة یكون التدخل عمال مشروعا على رضا الحكومة وبعد موافقتها بشكل صریح في هذه ال

 أما حینما یتم التدخل ضد اإلرادة السیاسیة للدول فیكون آنذاك عمال عدوانیا غیر مشروع

وقهر تتنافى مع مبدأ المساواة في  الضغط على الحكومة كوسیلة إكراه ألنه یهدف إلى

  .3السیادة 

                                                             
الدولة وتمارسها على شعبها ومجالها اإلقلیمي في البر والبحر والجو ،  السیادة هي السلطة العلیا المطلقة التي تملكها -  1

والسیادة تتمثل بوجود سلطة تقوم بحمایة مواطنیها واإلشراف على أوضاعهم وتنظیم العالقات بینهم ، وهي صفة رئیسیة 

لمتواجدة ضمن إقلیمها كالقبیلة أو أوركنا أساسیا بالنسبة للدولة ، فهي تعلو بها وتمیزها عن باقي التنظیمات والمجموعات ا

العشیرة أو الحزب السیاسي وتوافرها یعد شرطا ضروریا حتى تستطیع الدولة أن تكتسب صفة الشخص الدولي في العالقات 

  .الدولیة لتنطبق علیها قواعد وأحكام القانون الدولي

  .38ص  ،سابقالمرجع العبد القادر محمد فهمي ،  ،ینظر

تدخل یعني استخدام اإلكراه أو المساس بالحقوق السیادیة من قبل دولة ما ضد دولة أخرى ، فالتدخل ال إن مبدأ عدم ال- 2

وقد أكدت محكمة العدل . یقتصر على استخدام القوة المسلحة ، إنما جمیع أشكال الضغط السیاسي واالقتصادي والمالي 

  : الدولیة هذا المبدأ في قضیتین 

والثانیة قضیة تدخل الوالیات المتحدة األمریكیة في نیكارجوا  .د بین ألبانیا والمملكة المتحدة األولى قضیة مضیق كور فور 

باسم حمایة حقوق اإلنسان ، وفي القضیة الثانیة خلصت المحكمة إلى أن استخدام القوة لیس األسلوب المناسب للتحقق من 

  .قوق اإلنسان في نیكارجوا ال یمكن أن یبرر قانونان الدافع المبني على حمایة حأضمان احترام حقوق اإلنسان ، و 

ماجد عمران ، السیادة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة ،  :ینظر

  .468ص،  2011 ، سنةالعدد األول ،27المجلد

زاعات الداخلیة ، دور مجلس التعاون الخلیجي في االزمة احمد محمد طاهر الضریبي، دور المنظمات االقلیمیة في الن- 3

، الطبعة االولى ، سنة 37البحرینیة نموذجا ، سلسلة االصدارات الخاصة ، مركز دراسات الخلیج والجزیرة العربیة  العدد 

 .10، الكویت  ص  201
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نه لم یكن یثار بهذا أا بمعنى صحیح أن االهتمام األكبر بهذا المبدأ یعتبر حدیثا نسبیف    

نه ال یمكننا القول أن ظهوره قد أالمدى قبل التحرر من االستعمار كما حصل بعد ذلك ، إال 

بعد الحرب العالمیة الثانیة ، بل على العكس كان قد أثار هذا المبدأ نقاشا یعكس مذاهب  أبد

19عدیدة حوله منذ  القرن 
1.  

لكبرى جعلت من هذا المبدأ  أداة تفسره كما تشاء سبق أن الدول انالحظ مما و      

وتستعمله وقت ما تشاء ، فلقد سعت هذه الدول إلى إیجاد مبرر قانوني تدافع به عن نفسها 

، وتبرر حاالت التدخل إما بدوافع إنسانیة أو بموافقة تقوم بالتدخل في شؤون دولة أخرى حین

قانون للمحافظة على نظام سیاسي معین فرضته مین احترام الأالدولة المعنیة مباشرة ، أو لت

 .2المنظمات الدولیة 

  الفرع الثاني

  مفهوم مبدأ عدم التدخلریف تع

مبدأ عدم التدخل مبدأ أساسیا من مبادئ القواعد الدولیة، ویشكل قاعدة أمرة في یعد       

ان تعد غیر العالقات الدولیة ،أما التدخل فهو ممارسة سیاسیة عادیة في اغلب األحی

  .ثم شروطهمشروعة ، ولفهم معنى مصطلح عدم التدخل ال بد من تحدید مدلول التدخل 

  تعریف  التدخل : أوال 

إن التدخل كما یؤكد فقه القانون الدولي هو عادة قدیمة استخدمتها الدول األوروبیة منذ    

ولیة إال أن الغموض أواخر القرن الثامن عشر،  ورغم شیوع هذه الممارسة في العالقات الد

                                                             

  .9دون تاریخ نشر ، صمحمد علي مخادمة ، واجب التدخل اإلنساني ، دار المثنى للنشر والتوزیع، ب - 1

           2008النزاعات الدولیة دراسة وتحلیل، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر، عمان االردن ، سنة  حسین قادري ، - 2

  .35ص 
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وربما یكون ضرورة سیاسیة في العالقات  ،1وعدم الدقة في التحلیل ما زاال یحیطان بمعناها

  .الدولیة وهو موجود بشكل دائم وفي كل مكان

هذا یعني أن عدم التدخل تنظیرا یدخل ضمن نطاق العالقات السیاسیة الدولیة،  ومعیار    

الدولي تكمن فیما إذا كان التدخل في الشؤون الداخلیة عدم مشروعیة التدخل في الفقه 

  ؟  2إلحدى الدول یعد استبدادیا ؟ أم ال 

وهذه الظاهرة تعد  قدیمة وقد استخدمتها الدول األوروبیة كما ذكرنا  ، ورغم العمل بها      

یعتري  الباردة ، إال انه مازال وممارستها في العالقات الدولیة  خصوصا مند انتهاء الحرب 

  3هذا المفهوم نوع من الغموض   فما یزید في تعقد هذا المفهوم هو تعدد أشكال التدخل

التدخل العسكري وهو التدخل بالمعنى من الفقهاء أن التدخل نوعان، ویرى فریق      

  . وقد یكون غیر عسكري وهو التدخل بالمعنى الواسع، الضیق 

دخل بمعناه الواسع یشیر إلى ممارسات خارجیة تؤثر في أن الت جوزیف نايیرى و       

ة أما التدخل بمعناه الضیق فیشیر إلى التدخل بالقو  الشؤون الداخلیة لدولة أخرى ذات سیادة ،

العسكریة في الشؤون الداخلیة لدولة أخرى، واستنادا إلى ذلك یتدرج مفهوم التدخل من حیث 

 عسكریا أو سیاسیا التدخل یكون فقد ، هر إلى أعالهاأشكال ممارسة النفوذ من اقل صور الق

 خفیا وأ مباشرا صریحا،  جماعیا أو فردیا التدخل یكون وقد ثقافیا أو إعالمیا أو اقتصادیا أو

 لحمایة التدخل ومنها التدخل من أخرى صور وهناك ، هجومیا أو دفاعیا یكون، وقد مقنعا

 بناءا والتدخل التدخل ضد والتدخل،  الخارج في الدولة ارعای لحمایة والتدخل اإلنسان حقوق

                                                             

  .172سابق ، صالمرجع الفرست سوفي ،  _  1

  :إن القانون الدولي یسمح بالتدخل كحق مشروع في الحاالت التالیة_   2

مرجع المحمد علي مخادمة ،  : ینظر .لدفاع الشرعي عن النفس، الحمایة الدبلوماسیة ، ید األمن والسلم الدولیین حالة تهد 

  .40 إلى  38ص  -ص ، سابقال

.172، ص نفسه ست سوفي ، المرجعفر_  3  
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 والتدخل، الذات عن للدفاع والتدخل، معاهدة بموجب والتدخل، الحكومة رضا على

                    .1اإلنساني

كما یرى فریق أخر من الفقهاء أن التدخل هو تعرض دولة للشؤون الداخلیة والخارجیة       

كون لهذا التعرض سند قانوني، وتهدف الدولة المتدخلة من وراء لدولة أخرى دون أن ی

إلزام الدولة المتدخل في شؤونها بإتباع ما تملیه علیها، لذا ففي التدخل تقیید ى تدخلها إل

  . 2لحریة الدولة واعتداء على سیادتها واستقاللها 

ثیقة األمم المتحدة، لذا یعتبر مبدأ عدم التدخل من أهم المبادئ التي نصت علیها و  

ومن أهم المبادئ التي تعمل من خاللها هذه المنظمة لتحقیق السلم واألمن الدولیین، فقد جاء 

المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي  لألممانه لیس في المیثاق ما یسوغ " في هذه الوثیقة 

  .  3" تكون من صمیم االختصاص الداخلي لدولة ما 

حكمة العدل الدولیة جاء واضحا عندما صرحت أن القانون الذي یرعى كما أن موقف م     

حق التدخل ماهو إال تعبیر سیاسي لقوة سیاسیة أثبتت في الماضي االنحرافات الخطیرة ضد 

.                                                                    4اإلنسانیة،  وال یمكن إدراجها ضمن أي هدف دولي

بأنه ضغط تمارسه دولة أو عدة دول علي دولة أخرى،  محمد الفاركما  یرى الدكتور 

االمتناع عن عمل ، أو بالعدول عن تصرفات تعسفیة تأتیها  أو بقصد إلزامها بالقیام بعمل

  .5الدولة ضد المصالح الخاصة لدولة أجنبیة أو األجانب المقیمین على أراضیها

                                                             

   .173- 172ص  –فرست سوفي ، المرجع السابق ، ص _  1

                                                                        . 205ص ،1999 ، سنةالقاهرة جامعة ، العام الدولي القانون  رفعت، محمد احمد_2

     .المتحدة األمم میثاق من7 فقرة2 المادة_3

 قوقوح اإلنساني الدولي القانون أحكام ضوء في مقارنة دراسة اإلنسانیة المساعدة في الحق ، الدین صالح بوجالل -4

                                                                                                                       . 78ص ،2008 ، سنةاإلسكندریة ،الجامعي الفكر دار  ، اإلنسان

 القانون في الدكتوراه شهادة لنیل أطروحة میة،اإلقلی التكتالت ظل في التدخل عدم لمبدأ القانوني النظام  ، أحالم نواري_5

  . 21-20ص - ص ،2011-2010 ، موسمالیابس لي جیالال جامعة ،الحقوق كلیة ،  العام
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 الداخلیة الشؤون في معینة دولة تتدخل أن یعني التدخل أن قادري ینحس كتوردال ویرى     

 وتنقص بذلك علیها فتضغط معین، سلوك على إجبارها بقصد أخرى لدولة الخارجیة أو

                                                                         1.أرادتها المستقلة 

  االستقالل في والمساواة االحترام ومبدأ السیادة مبدأ مع ضیتناق المبدأ هذا أن إال     

 مناطق في الحرب نار إشعال في سببا زال وما كان األخرى الدول شؤون في فالتدخل

 رفض نهأ كما ،قاطعا رفضا المبدأ هذا رفض الدولي المجتمع نإ و  ، العالم في مختلفة

  . القوة باستعمال التهدید

 نشأتها منذ السیادة كانت فإذا  ترتبها، التي الوخیمة اآلثار تتناسى خلالتد إلى فالدعوة     

 العدالة لمصطلحات غربي تعبیر هو التدخل نإف  المستضعفة، للدول الحمایة أداة تمثل

  .اإلنسان حقوق خروقات تحدثه مما أسوء تكون التدخل یرتبها التي واآلثار  والحق

   التدخل شروط:  ثانیا

 :  3كاألتي وهي تدخال یسمى لكي تتوفر أن یجب الشروط من عةمجمو  للتدخل

  .أخر لبلد الخارجیة أو الداخلیة الشؤون في التدخل -1

 . مستقال بلدا هشؤون في المتدخل البلد یكون أن -2

 . فیه المتدخل البلد ضد واإلكراه اإلجبار عنصر توفر -3

 یؤدي بما ، فیه المتدخل بلدال على المتدخل البلد إرادة لفرض  التدخل هدف یكون أن -4

 .األخیر هذا بمصالح األضرار إلى

  

  

  

                                                             

.33حسین قادري ، المرجع السابق ، ص _  1  
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  مفهوم عدم  التدخل :  لثا ثا

مفهوم عدم التدخل إلى حق الدولة وغیرها من األشخاص الدولیة في ممارسة  ینصرف    

اختصاصاتها التي یقرها القانون الدولي العام ، وبصورة مستقلة عن كل تدخل أجنبي ، وهي 

عند ممارستها لتلك االختصاصات بعدم المساس باختصاصات غیرها من األشخاص  تلتزم

  .1الدولیة 

 والمساواة للدولة السیادة مبدأ إلى إضافة التدخل عدم مبدأ یعتبر الدولي القانون ففي      

 في القوة استخدام حرم الدولي فالقانون ، الدولیة العالقات أعمدة أهم من بینها فیما القانونیة

 اإللزام إلى إضافة ، المتحدة األمم میثاق من 4إلى 2 من  الفقرة في الدول بین ما العالقات

 ما وهو األعضاء للدول الداخلیة ؤونـشال في التدخل بعدم المتحدة األمم منظمة على الواقع

  .2 المیثاق من 7 فقرة  2 المادة علیه نصت

مم المتحدة عدة قرارات تنص على تكریس كما وقد أصدرت الجمعیة العامة لمنظمة األ    

یأتي مبدأ أخر أهم نه بالبناء على مبدأ المساواة في السیادة بین الدول إوعلیه ف، 3هذا المبدأ

من المبادئ المنظمة للعالقات الدولیة وهو المبدأ الذي یقضي بعدم التدخل في الشؤون 

 توجد دولة تملك حق السلطة التي نه وبالمساواة السیادیة الأالداخلیة ألي دولة ، حیث 

    .تخولها لتتدخل في الشؤون الداخلیة للدول األخرى 

                                                             

.243، الطبعة األولى ، ص 2011نجدت صبري ثاكرة یي ، اإلطار القانوني لألمن القومي ، عمان ، دار دجلة ،  _  1  

  . 8سابق ، صالمرجع المحمد علي مخادمة ، واجب التدخل اإلنساني ،  -2

  :تي أصدرتها الجمعیة العامة فیما یلي لقد تمثلت القرارات  ال -3

  .1965 عام 2131 رقم بقرار الصادر للدول الداخلیة الشؤون في التدخل جواز عدم إعالن - ا

  .1970عام 2652إعالن مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعالقات الودیة بین الدول الصادر بالقرار رقم  -ب

  .1974عام  3281الصادر بالقرار رقم میثاق حقوق الدول وواجباتها االقتصادیة  -ج

  .1981عام  103- 36إعالن خاص عن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الصادر بالقرار رقم  -د

   .468صالمرجع السابق، ماجد عمران ، السیادة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان ،  :ینظر 
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ن هذا  المبدأ  یعتبر من أكثر المبادئ تأكیدا في العالقات الدولیة ، وهو أیضا إوعلیه ف

  ، خصوصا في ظل النظام العالمي الجدید، ویرى فقهاء القانون الدولي  1من أكثرها  انتهاكا

عدم تدخل دولة أن هذا المبدأ هو قاعدة أمرة من قواعد القانون الدولي العام ویقصد به  العام

  .2أو مجموعة دول في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أو مجموعة أخرى من الدول

إن تطور القانون الدولي وخاصة بعد انتهاء الحرب الباردة كان له األثر البالغ في           

اكات واستبداد الحكام ، وحفظ كرامة وحقوق الشعوب المنتهكة وذلك بفرض ما وقف االنته

  3یسمى في القواعد الدولیة بمبدأ عدم التدخل فلم یعد مجرد مبدأ أساسي قلما تتم مراعاته 

لي لمبدأ فقد كان عدم التدخل یمثل الوجه السلبي والتطبیق العملي على الصعید الدو        

ل في شؤون الدول وانتهاك على صعید العالقات الدولیة لمنع التدخ، والذي ظهر السیادة

 o. connel ، حیث یذهب األستاذ م التدخل یستند إلى مبدأ السیادة، أي أن مبدأ عدسیادتها

 .4" أن عدم التدخل ما هو إال سیادة الدولة اتجاه الدول األخرى" إلى تأكید ذلك بالقول  

، والقرار رقم 1965لعام  2131العامة لألمم المتحدة رقم  كما جاء في  قرار الجمعیة     

ال " وغیرها من النصوص والوثائق الدولیة المتعلقة بالعالقات الودیة  1970لعام  2625

، أو لسیاسیة، أو أي نوع من التدابیریجوز ألي دولة استخدام التدابیر االقتصادیة وا

                                                             
نه كثیرا ما ینتهك من قبل غالبیة الدول ، وبذرائع أیة للدول یحظى بأهمیة  إال إن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخل - 1

مختلفة مثل االستناد إلى مبدأ الدفاع الشرعي أو بحجة التدخل اإلنساني ، وفي الحقیقة أن انتهاك هذا المبدأ یتم على ید 

ل النامیة ، ضاربة بكل قواعد القانون الدولي الدول ذات النزعة االستعماریة التي تقوم بالتدخل في الشأن الداخلي للدو 

  .عرض الحائط ولتحافظ على وضعها المتمیز في العالقات الدولیة

 ،عمان  ،عبد السالم جمعة زاقود ، العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید ، دار زهران للنشر والتوزیع :ینظر

  .164ص،  2013الطبعة األولى، سنة 

  .171ص، 2012 ، سنةالوصل للنشر الطبعة األولى،السامرائي ، المدخل إلى القانون الدولي العام ، نجم عبود  -2

              . 140ص  ، 1983 الطبعة الثالثة، سنة بیروت، ،عویدات منشورات  ،الدولي القانون ،بوي دو جان دینه  3

، ص  2009م المتحدة والتطبیق العملي ، دار المنهل، سنة التدخل الدولي االنساني بین میثاق االمنس أكرم العزاوي ا _4

143.   



 عدم التدخل واالرتقاء حبقوق اإلنسان اىل ا�ال الدويل            :                   األول الفصل

69 

ازل عن ممارسة حقوقها السیادیة تشجیع استخدامها ، إلكراه دولة أخرى على التن

  .1"وللحصول منها على أیة مزایا 

نه  نتیجة منطقیة لمبدأ المساواة في السیادة بین الدول، ألنه یؤكد على أباإلضافة إلى     

احترام سیادتها واستقاللها السیاسي، وقد تضمن میثاق األمم المتحدة النص علیه فسیادة    

ل في شؤونها الداخلیة معناه أن الدولة لها السلطة العلیا على الدولة وعدم مشروعیة التدخ

  .2جمیع الشؤون الواقعة في نطاق األراضي الخاضعة لسلطانها اإلقلیمي 

  الفرع الثالث

  خصائص عدم التدخل

یتمیز مبدأ عدم التدخل بمجموعة من الخصائص والتي تساهم في إبراز مفهومه ومن 

  : 3أهم هذه الخصائص ما یلي 

  قاعدة عرفیة واتفاقیة _   الأو 

لقد تم تأكید مبدأ عدم التدخل كقاعدة عرفیة في القانون الدولي والعالقات الدولیة وذلك      

وبعدما   ،،  وأدرج في میثاق األمم المتحدة كأحد أهم مبادئها1789منذ الثورة الفرنسیة سنة 

یة جدیدة وذلك بفضل ظهور مبدأ كان قاعدة عرفیة أصبح قاعدة اتفاقیة وراح یأخذ قوة قانون

  .عدم اللجوء للقوة في العالقات الدولیة

آو أي مبدأ تمت صیاغته من طرف الفقه أو الدول "  نأإلى  فیراليوقد أشار األستاذ      

الهیئات الدولیة وذلك استجابة لحاجیات المجتمع الدولي ، تعتبر مصادر مادیة للقانون 

                                                             

   .19محمد علي مخادمة ، المرجع سابق ص _  1

                              . 67 - 66ص -المرجع السابق ، ص ،احمد بشارة موسى -2

لقانون الدولي أطروحة لنیل الجوزي عز الدین ، حمایة حقوق اإلنسان عن طریق حق التدخل اإلنساني ، استرجاع ل- 3

 :تاریخ المناقشة تیزي وزو ، ،شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، مولود معمري

  .38- 34ص - ص ،  05-2015- 21
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المبادئ عن طریق العرف أو المعاهدات الدولیة لتصبح  الدولي ، كما یجب أن تمر هذه

  ".من ضمن قواعد النظام القانوني الدولي

وقد كان للوائح الجمعیة العامة لألمم المتحدة الفضل الكبیر في تكریس هذا المبدأ          

یة كقاعدة عرفیة واتفاقیة في القانون الدولي ، وكذلك مواثیق العدید من المنظمات اإلقلیم

 1933ونأخذ على سبیل المثال دول أمریكا الالتینیة في مؤتمر مونتیفیدیو في االرقواي سنة

والتي قامت بتبني اتفاقیة تتعلق بحقوق وواجبات الدول والتي أكدت في مادتها الثامنة على 

  .1"ال یحق ألیة دولة أن تتدخل في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى " نه أ

مما ساعد على استقرار المبدأ كقاعدة عرفیة واتفاقیة ، مجموعة من القرارات التي و        

تبنتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة ، كما اعترفت محكمة العدل الدولیة بالطبیعة العرفیة 

واالتفاقیة لمبدأ عدم التدخل من خالل قضیة األنشطة العسكریة ، وشبه العسكریة في 

وقد نشا االعتقاد لدى أشخاص القانون الدولي باكتساب مبدأ عدم التدخل  نیكاراجوا وضدها ،

الصفة الملزمة كقاعدة عرفیة ، فلیس هناك من أشخاص القانون الدولي من یستطیع االدعاء 

  .2بشرعیة التدخل في الشؤون الداخلیة ألیة دولة من الدول 

 bogota بوغوتاانعقاد مؤتمر كما وقد شهد هذا المبدأ تطورا ملحوظا وذلك من خالل     

من قبل منظمة الدول األمریكیة وقد حرص المشاركون في المؤتمر عن الحدیث  على خطر 

التدخل الجماعي أو ما یسمى بالتدخل في إطار التحالف باإلضافة إلى جمیع أشكال التدخل 

ص علیها في في الشؤون الداخلیة والخارجیة والتي تمس بالسیادة الوطنیة للدول ، والمنصو 

األمر الذي یعكس معاناة الدول األمریكیة من مسالة ، من میثاق المنظمة  18المادة 

التدخالت ، لیس فقط على المستوى الداخلي بل حتى التدخل في الشؤون الخارجیة ، كما 

لقي المبدأ ترحیبا واسعا من قبل الدول العربیة والتي كانت تسعى جاهدة للحفاظ على 

                                                             

   .38_34ص _ الجوزي عز الدین ، المرجع السابق ، ص - 1

   35سابق ، ص سامح عبد القوي السید عبد القوي المرجع ال- 2
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وحمایة سیادتها من كل اعتداء وكل ذلك تجسد في میثاق جامعة الدول العربیة استقاللها ، 

منه على ضرورة احترام  8والذي نص في المادة  1945مارس  22المصادق علیه بتاریخ 

كل دولة مشاركة في الجامعة نظام الحكم القائم في الدول األعضاء ، وذلك بالرغم من عدم 

  .1" التدخل "ذكر المیثاق صیغة  

 قاعدة قانونیة عامة ومجردة - ثانیا 

 على ینطبق نهأ عتبارا على والمجردة العامة القانونیة المبادئ من المبدأ هذا یعد 

ویفرض التزامات على جمیع الدول باالمتناع عن  ، استثناء دون عالقاتها في الدول جمیع

ك دائما حاجة أساسیة لمبدأ التدخل ، فهو یرى على جمیع الدول في عالقاتها المتبادلة فهنا

عدم التدخل ، ألنه یعزز الوجود السلیم للمجتمع الدولي ، ولذلك ینبغي معاملته باعتباره 

  .2قاعدة قانونیة مطلقة ومجردة 

   قاعدة قانونیة أمرة_  ثالثا 

المبدأ من القواعد اآلمرة في القانون الدولي ، والتي ال یجوز مخالفتها ألنها  إن هذا 

صف بطابع العالمیة ، كما أنها تفرض التزاما على جمیع الدول باالمتناع عن التدخل على تت

فهو یهدف إلى المحافظة على المصلحة العامة للمجتمع الدولي اعتباره عمال غیر مشروع 

كون وكل انتهاك له یعتبر مساسا بها ، وكل اتفاق على مخالفتها یعد باطال ویرى األستاذ 

عند الكالم على مبدأ ع عن ذلك حقوق والتزامات دولیة مختلفة تجتمع تحت " :نهأ فورتي

  .3 "هذا المبدأ ومن ثم فانه یشكل حجر الزاویة التي تعمل على استقرار العالقات الدولیة

  

                                                             

   .38_34ص _الجوزي عز الدین ، المرجع السابق ، ص_   1

   .35، المرجع السابق، صالقويسامح عبد القوي السید عبد _  2

   .38_  34ص _ ، ص نفسه الجوزي عز الدین ، المرجع_   3
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  الثاني المطلب

 الدولیة المفاهیم ببعض وعالقته التدخل عدم

ت الدولیة ، وعدم التدخل كغیره تتداخل المفاهیم والمعاني وتتشابك خصوصا في العالقا 

من المفاهیم الدولیة  یمتزج مع بعض المفاهیم األخرى ، لذا وجب القیام بتفسیر دقیق لتحدید 

  .أوجه االختالف والتشابه بینه وبین بعض المصطلحات التي تتشابه وتختلف معه 

  الفرع األول

  عدم التدخل وٕاشكالیة السیادةمبدأ 

وعدم التدخل في الشؤون  اسیة للقانون الدولي التسلیم بالسیادةإن من الدعائم األس     

، وكما هو معلوم أن مسالة حقوق اإلنسان لم یعد یشملها االختصاص الداخلي للدول  الداخلیة

، وهو ما كشفته ممارسات األمم مسألتي االستعمار وتدعیم السالم نأنها في ذلك شأش

خصوص اإلنسان في حالة تهدید السلم واألمن المتحدة في رقابة سلوك الدول األعضاء ب

  .مما یدفعنا إلى إثارة تساؤالت عدیدة حول مصیر السیادة  ،1الدولیین 

السیادة هي السلطة العلیا المطلقة التي تملكها الدولة وتمارسها على شعبها و         

م بحمایة مواطنیها ومجالها اإلقلیمي في البر والبحر والجو ، والسیادة تتمثل بوجود سلطة تقو 

واإلشراف على أوضاعهم وتنظیم العالقات فیما بینهم ، وهي بمعنى السلطة العلیا وتعد صفة 

رئیسیة وركنا أساسیا بالنسبة للدولة ، فهي تعلو بها وتمیزها عن باقي التنظیمات 

ا یعد والمجموعات المتواجدة ضمن إقلیمها كالقبیلة أو العشیرة أو الحزب السیاسي ، وتوافره

                                                             
ى ، المركز القومي لإلصدارات زینب محمد عبد السالم ، الشركات المتعددة الجنسیات ومعاییر السیادة ، الطبعة األول_  1

   .154، ص2004القانونیة ، سنة 
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شرطا ضروریا حتى تستطیع الدولة أن تكتسب صفة الشخص الدولي في العالقات الدولیة 

  .1لتنطبق علیها قواعد وأحكام القانون الدولي 

  مفهوم السیادة  : أوال 

تعتبر السیادة إحدى أهم المقومات األساسیة التي تبنى علیها نظریة الّدولة في الفكر            

قانوني، وٕاحدى أهم أسس التنظیم الّدولي التي تحكم  العالقات بین الدول وتحدد السیاسي وال

حقوقها وواجباتها، فقد ظل هذا  المفهوم كفكرة قانونیة ، مجردة لفترة طویلة محاطة بهالة من 

القدسیة ومنزهة من أي انتقاص أو تشكیل ، غیر أن هذا المفهوم اخذ في االنحسار بشكل 

  .2القرن العشرینملموس منذ منتصف 

ن الشعوب الحرة التي تملك السیادة تعني أیضا التحرر من سیطرة حكومة أجنبیة  ألو       

  .3هي تلك الشعوب التي ال تخضع إلرادة أي شعب

یقوم علیها النظام الدولي الراهن ، األمر  كما تعد من المبادئ الدولیة الرئیسیة التي     

  .  4من المیثاق 2متحدة إلى النص علیها  في المادة الذي دعا واضعي میثاق األمم ال

أنها سلطة الدولة العلیا على إقلیمها ورعایاها واستقاللها عن أي  محمد العنانيویرى      

سلطة أجنبیة ، وبتوفرها تكون للدولة كامل الحریة في تنظیم سلطاتها وأیضا الحریة في 

  .5لمساواة الكاملة تبادل العالقات مع غیرها وذلك على أساس من ا

                                                             

  .38ص، المرجع السابق، عبد القادر محمد فهمي_ 1

كلیة الحقوق ، جامعة  دفاتر السیاسة والقانون ،مجلة نواري أحالم ، تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحوالت الدولیة ،  - 2

  . 29ص ،  2011 سنة، 04العدد  قاصدي مرباح 

  .97ص، 1984 سنة ،الطبعة الثانیةالقاهرة ،  ،حماد سلطان وآخرون ، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة-  3

  .390ص، 2011 ، سنةدار النهضة العربیة  ،القانون الدولي العام ،محسن افكیرین - 4

  .25ص، 1982 سنة دار الفكر العربي ، إبراهیم محمد العناني ، التنظیم الدولي النظریة العامة ، القاهرة ، -  5
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وعلى الصعید الخارجي تعني أن الدولة ال تقر سلطة فوق سلطتها وال إرادة تعلو على     

إرادتها، فال تقیدها في المیدان الدولي إال العهود واالتفاقات الدولیة فهي تأخذ المضمون 

   .1االیجابي داخلیا والمضمون السلبي في العالقات الدولیة

الناتجة عن انتقالها من الملوك إلى ممثلي الشعب باعتبار هذه األخیرة  ومع التغیرات    

ل برفض االمتثال ألي سلطة مصدر السلطات ، انتقل مفهومها من الجانب السلبي المتمث

ا لمصلحتها یجابي متمثل بإدارة الدولة لشؤونها الداخلیة والخارجیة وفقإ، إلى  جانب خارجیة

  . 2ن ذلك تجاوز اختصاصها اإلقلیميأ، حتى ولو كان من شالوطنیة

وللسیادة شقان شق داخلي ویتمثل في النطاق القانوني الداخلي ، ویتجسد من خالل     

سلطاتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة ، وذلك من خالل اختصاصها اإلقلیمي على كل ما 

 في ذلك الدستور الذي دها ویوجههایوجد في إقلیمها من مواطنین سواء رعایا أو أجانب  ویقی

وضعته بنفسها، أما الشق الخارجي والذي یتجسد في حریتها في إدارة شؤونها الخارجیة  

ن القانون وتحدید عالقتها بسائر الدول األخرى ، وتتقید في ذلك بأحكام القانون الدولي ، أل

  .3الدولي یأمر باحترام السیادة وعدم التدخل في شؤون الدول األخرى 

 داخل وكاملة حصریة والیة ممارسة من السیادة ذات الدولة الدولي القانون ویمكن      

 لدولة الداخلیة الشؤون في التدخل بعدم مقابل واجب األخرى الدول وعلى اإلقلیمیة، حدودها

 المیثاق في مكرس أخر حق علیها المعتدى فللدولة الواجب ذلك انتهك وٕاذا سیادة ذات

  .4السیاسي واستقاللها إلقلیمیةا سالمتها عن للدفاع

                                                             

  .39ص  ،سابقالمرجع العبد القادر محمد فهمي ،  -  1

  .139ص ، المرجع السابق زینب محمد عبد السالم ،  - 2

 سنة القاهرة ، ،حسین حنفي عمر ، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق اإلنسان ، دار النهضة العربیة - 3

  .29- 28ص  - ، ص2005

  .من میثاق األمم المتحدة  51المادة  - 4
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 قد الدولي للقانون قاعدة شكلت التي والمفاهیم المبادئ من العدید أن قوله یمكن وما 

 الباحثین من فالكثیر ، السیادة مبدأ المبادئ هذه أهم ولعل تعدیالت، عدة علیها طرأت

 في السیادة دور یصتقل نحو االتجاه نإ و  ، المبدأ في أثرت التطورات هذه أن على یؤكدون

 .1 التزاید في اخذ الدولي العمل

 خصائص السیادة : ثانیا 

 : 2للسیادة مجموعة من الخصائص أهمها

 .أنها مستقلة ولیست مقیدة أو مرتبطة بإرادة الغیر - 1

 .أنها دائمة مالزمة لحیاة الدولة وال تنتهي إال بزوالها  - 2

 .الرسمیة  تقسیم بتعدد هیأتها الرسمیة وغیرلإنها سیادة واحدة غیر مجزئة وقابلة ل - 3

أنها شاملة لكل اإلقلیم والشعب، ماعدا ما یستثنى منها وفقا للمعاهدات كالبعثات  -4

 .الدبلوماسیة وموظفي األمم المتحدة 

السیادة ال یمكن التنازل عنها ألیة دولة ، إال في حالة االتحاد أو االنضمام إلى دولة - 5

 .قاعدة السیادة  أخرى حیث تتوسع

 .یستمد من سیادة أخرى في الخارج  السیادة مبدأ أصیل ال - 6

 الدولة سیادة استقاللالتي تحمي  المبادئ أهم من التدخل عدم یعتبروفي المقابل 

 السلم على للحفاظ األساسیة المبادئ من یعد كما ، وسالمتها واستقرارها أمنها على والحفاظ

                                                             
احمد الرشیدي ، حق التدخل الدولي هل یعني إعادة النظر في مفهوم سیادة الدولة ؟ المركز الدولي للدراسات _   1

  .14- 12، ص2005المستقبلیة واإلستراتیجیة ، مصر 

دار مجدالوي للنشر عمان ،   األولى،،الطبعة قحطان احمد سلیمان الحمداني ، األساس في العلوم السیاسیة  -  2

  .205ص2004
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 یعني الذي األمر ، المتحدة األمم میثاق من 7 فقرة2 المادة علیه تنص وقد الدولیین واألمن

 .1 للدولة الداخلي االختصاص صمیم في تدخل التي الشؤون جمیع في التدخل عدم

لى اإلطاحة به هدم استقالل األكید أنه یشكل دعامة كبیرة لسیادة الدول ویترتب عو       

اق على  الدول األعضاء عدم استعمال القوة في ، والقضاء على سیادتها وقد شدد المیثالدول

لیس في هذا المیثاق ما یسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في " عالقاتهم ، وقد جاء فیه 

  .2 "الشؤون الداخلیة التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما 

، ففي هذا لى تأكل مبدأ السیادة وعدم التدخإال أن النظام الدولي الجدید أدى إل       

ن أب 1992في خطته للسالم المقدمة إلى األمم المتحدة عام  بطرس غاليالمجال یشیر 

فاحترام صمیم سیادة الدولة وسالمتها أمر  ،حجر الزاویة هي الدولة ویجب أن تظل كذلك

نه إوعلیه ف ،ضىمحاسم لتحقیق أي تقدم دولي مشترك ، بید أن زمن السیادة المطلقة قد 

الدولي  اإلطارتغییر على مفهوم األمن والمصالح القومیة في  أمبدأ التدخل طر  نتیجة تنامي

  . 3من ومصالح المجتمع الدوليأوبالشكل الذي یجعل من األولى أال تتعارض مع 

سلطة مطلقة تسمح للدولة بالقیام بكل ما لم یمنعه لم تعد السیادة ومعنى ذلك أن        

فحسب ، بل مشروطة بمعاییر إنسانیة واسعة تعطي لفكرة السیادة  صراحة القانون الدولي

مفهوم السیادة المسؤولة، ذلك أن الشرعیة الحكومیة التي تسمح بممارسة السیادة تستلزم 

االنسجام مع الحدود الدنیا للمعاییر اإلنسانیة، والقدرة على التصرف بفعالیة لحمایة 

   .4منهم  ووعیهم الكریم المواطنین من التهدیدات الخطیرة على أ

                                                             

  .41ص  ،سابقالمرجع العبد القادر محمد فهمي ،  - 1

  .من میثاق األمم المتحدة  7فقرة  2نص المادة  - 2

  .246صالمرجع السابق  ، نجدت صبري ثاكرة یي ،  -3

 –، ماي  50لإلدارة المحلیة والتنمیة ، العدد سعید صدیقي ، حقوق اإلنسان وحدود السیادة الوطنیة ، المجلة المغربیة  -4

  .بدون صفحة ، 2003یونیو 
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بعض صالحیاتها السیادیة لبعض القیود، ونتیجة أخضعت الدول وخالصة ذلك أن        

لذلك لم تعد السیادة التي تتمتع بها الّدولة مطلقة، وبالتالي لم یعد التدخل في الشؤون 

ه األوضاع جائزا تبرر  امر أالداخلیة للدولة أمر غیر مشروع كما كان في الماضي،  بل أصبح 

 إجازة إلى 1999نة وقد دعي األمین العام لألمم المتحدة في دورة الجمعیة العامة سنة الراه

 .1التدخل

والجدیر بالذكر أن فكرة السیادة المطلقة قد ارتبطت بظروف نشأتها التاریخیة ،    

 ووجدت من ینظر لها فكریا وفلسفیا ، إال أن هذه الفكرة أصبحت ال تتماشى مع تطور

أوضاع المجتمع الدولي ، وهو ما دعا إلى إعادة النظر أو محاولة التوفیق بین القول بسیادة 

  .2الدولة وخضوعها للقانون الدولي وهو ما یعبر عنه بالسیادة النسبیة 

السیادة،  تواجه في الوقت الحاضر وضعا صعبا بسبب أن  نا القولیمكنبناءا على ذلك       

 لّدولة لم تعد مطلقة الید فيفا تهااعلى الدولة في ممارسوط التي تفرض القیود والضوابط والشر 

شؤونها الداخلیة كما كانت في الماضي، بل أصبحت محكومة ومقیدة بضوابط وشروط تضمن 

 .عدم تعارض إدارتها لشؤونها الداخلیة مع التزاماتها ومسؤولیاتها الدولیة 

  المشروعة غیر التصرفات تقنین المتحدة مملأل العام األمین عنان كوفي حاول وقد      

 سنة 54 رقم دورتها خالل وذلك المتحدة لألمم العامة للجمعیة قدمها مذكرة خالل من

 أساس تعتبر التي القومیة بالدولة خاصة تعد لم السیادة"  أن فیها جاء والتي 1999

 لألفراد األساسیة الحریات تعني وهي نفسهم، باألفراد تتعلق ولكن ، الدولیة العالقات

                                                             
كلیة الحقوق  علي أبو هاني ، تراجع مبدأ السیادة في ظل النظام الدولي الجدید ، مجلة البحوث والدراسات العلمیة، -  1

 .  20ص  ،2012مارس  ،6العددجامعة یحي فارس  بالمدیة ، 

2
   .48سابق ص المرجع الدولیة لحقوق اإلنسان ومبدآ السیادة ، احمد وافي ، الحمایة ال_ 
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 اإلنساني الوجود حمایة إلى یدعو فهو ، المتحدة األمم منظمة طرف من والمحفوظة

 .1 " ینتهكونها من حمایة ولیس لألفراد

  الفرع الثاني

  عدم التدخل ومبدأ الحیاد

عند قیام حرب بین دولتین تصبح الدول األخرى التي ترغب في الحفاظ على عالقاتها     

حد المفاهیم المعقدة في أكل منهما في موقف حیاد ،  هذا المبدأ الذي یعتبر السلمیة مع 

القانون الدولي العام ویتضمن هذا األخیر حقوقا وواجبات معینة وذلك بموجب قواعد 

الفضل في إقرار هذا المبدأ ، خصوصا  1815وقد كان لمؤتمر فینا عام .  القانون الدولي 

  .ر إعادة تنظیم عالقات الدول مع بعضها البعض وان من ابرز أهداف هذا المؤتم

  :  2ومن أهم المبادئ التي اقرها هذا المؤتمر  

  .مبدأ المشروعیة وهو خاص بإعادة الملوك إلى عروشهم بما لهم من حق مشروع _ 1

  .مبدأ توازن القوى _ 2 

  .ائممبدأ الحیاد الدائم ، وقد تم وضع سویسرا وفق هذا المبدأ في حال حیاد د_ 3 

على الدول المتحاربة إبالغ الدول  1907تفرض اتفاقیة الهاي الثالثة عشر لعام كما  

األخرى دون إبطاء بحالة الحرب لتحدید موقفها منها، فإذا اختارت الحیاد وأعلنت رغبتها 

قة ال توجد ـــبذلك أصبحت ملزمة بقواعد الحیاد ومتمتعة بحقوق الدول المحایدة، وفي الحقی

                                                             
 لبنان ،  ،، دار المنهل اللبناني "دراسة موضوعات في النظام العالمي الجدید "خلیل حسین ، قضایا دولیة معاصرة  - 1

  .392، ص 2007 الطبعة األولى، سنة

،  األكادیمیون للنشر والتوزیع ، المملكة األردنیة الهاشمیة  مخلد عبید المبیضین ، أصول العالقات الدولیة في اإلسالم _  2

   .38، ص 2012الطبعة األولى ، سنة 
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 عرفیة أو مكتوبة في القانون الدولي تجبر الدول المحایدة على إعالن حیادهاد ـقواع

  .1رسمیا

هو الوضع القانوني للدولة أثناء الصراع المسلح ، في ظل قواعد الحیاد  والحیاد       

الدولیة  وفي ظل الحیاد تحقق الدولة وضعها كدولة محایدة بتأثیر أفعال الدول 

  . الوطني واالستقالل السیادة احترام تكفل التي دئالمبا من والحیاد2األخرى

 الدولیة األسرة شؤون في التدخل بعدم نفسها على الدول تقطعه التزاما یعتبر كما   

ویهدف إلى الحفاظ  .المسلحة القوة استخدام إلى یقضي قد أو، یفضي التدخل هذا كان إذا

لتي تمارس هذا الحق وبذلك تتمتع على مركز قانوني محدد یفرده القانون الدولي للدول ا

هذه الدول بمجموعة من الحقوق ویلقي على عاتقها مجموعة من الواجبات الناشئة عن 

وله شكالن فهو إما دائم تعاقدي بموجب معاهدة  .وینتهي هذا االلتزام بانتهاء الحیاد االلتزام

 هناك أن كما، 4أو مؤقت تعبیر عن إرادة منفردة ومتعلق بنزاع مسلح محدد ، 3دولیة 

 أطراف ویخص ، الظرفي أو الزمني بعنصره األخیر هذا ویتمیز الظرفي  أو السلبي الحیاد

 الحیاد من شكل فهو إجراء بأي تتدخل وال التهتم الحالة هذه عن بعیدة وأخرى متصارعة

 يالسلب الحیادو  المالحظة، الدول إرادة عن فكرة یعطینا ال التدخل عدم نأل،  المباشر غیر

  . الضمني التدعیم من نوع األحیان بعض في

                                                             
األردن ، دون سنة  ،عمان  ،، دار أسامة للنشر والتوزیعالجزء األولفراس البیطار ، الموسوعة السیاسیة والعسكریة ،  -  1

  .87ص ، نشر 

لعامة لمشروع العالقات الدولیة في اإلسالم ، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي نادیة محمود مصطفى وآخرون ، المقدمة ا  2

   109، ص 1996القاهرة،  الطبعة األولى ، سنة 

معاهدة الحیاد وهي اتفاق یعقد إما مع دولة واحدة أو أكثر لحملها على مراعاة جانب الحیاد عند نشوب الحرب مع  -3

  .ها من اعتداء المحاربین ضمان الدفاع عن حقوقها وصیانة مصالح

صباح لطیف الكربولي ، المعاهدات الدولیة إلزامیة تنفیذها في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي ، دار دجلة للنشر  :ینظر

  .49، ص2011 ، سنة، عمانالطبعة األولىوالتوزیع ، 

  ency.com-www.arab الحیاد ، الموسوعة العربیة  على موقع  -4 
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 إجراء إلى أتلج الحیاد من النموذج هذا في الدولة فان االیجابي أو الدائم الحیاد أما     

 سالمة لتضمن فیها طرفا تكون معاهدة أو اتفاق طریق عن ذلك ویكون لضمانه، ایجابي

 األمن لتحقیق كحاكم تتدخل نأ یمكن كما ، الدولي المجتمع أعضاء اتجاه وتطمئن وجودها

 وبعیدا موضوعیة بكل سلمي حل إیجاد لمحاولة المتعارضة الدول بین أو معینة منطقة في

  .1 التحیز فكرة عن

 خالل من التوازن تحقق ارتكاز قاعدة إیجاد إلى یؤدي قانوني نظام أنه القول ویمكننا 

  . نهائیا الحرب شبح إبعاد یعني وهو ، كتلتین بین الصراع حدة في االنزالق عدم

ن أأما عدم التدخل فهو یشبه مبدأ الحیاد إلى حد ما وهو سیاسة خارجیة تقضي ب     

یتجنب الحكام السیاسیون عقد تحالفات مع دول أخرى ، ولكن مع اإلبقاء على مستوى 

 ؛الدبلوماسیة وتجنب شن جمیع الحروب التي لیست لها صلة مباشرة بالدفاع عن النفس

وبمعنى أخر أن عدم التدخل یعني عدم تدخل دولة أو مجموعة دول في الشؤون الداخلیة أو 

 . وهو ما یشبه إلى حد بعید قاعدة التزام الحیاد 2الخارجیة لدولة أو مجموعة أخرى من الدول 

  الثالث الفرع

  اإلنسان حقوق مجال في للدول الداخلي االختصاص

یاسیة والقانونیة بین الدول اصرا على تنظیم العالقات السلم یعد القانون الدولي ق       

، كما كان مستقرا لدى الفقه التقلیدي ، وٕانما تطورت اهتماماته وخاصة منذ نهایة فحسب

                                                             
بوحفص سیدي محمد ، مبدأ حیاد اإلدارة العامة في القانون الجزائري ، رسالة لنیل الدكتوراه في القانون العام ، جامعة - 1

  .28ص،  2007- 2006 ، موسمد تلمسان ، كلیة الحقوقیأبو بكر بلقا

  .17سابق ، صالمرجع ال نجم عبود السامرائي ، المدخل في القانون الدولي العام ،  -2
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الحرب العالمیة األولى لتشمل أمورا كانت قبل رسوخ فكرة التنظیم الدولي من أدق مظاهر 

  .1السیادة المطلقة للدولة االختصاص الداخلي للدولة انطالقا من مفهوم 

واقع إن تحدید ما یدخل في نطاق المجال المحفوظ أو االختصاص الداخلي الفي و       

للدول یعد من األمور الصعبة والشائكة والمتغیرة ، ولذلك من المتعذر عملیا حصر المسائل 

  .التي تدخل في نطاق هذا االختصاص على نحو دقیق وثابت 

، أیا كانت المعنیة بتنظیم شؤونها الداخلیة الداخلي یعني أن الدولة هيواالختصاص   

طبیعتها دون تدخل من أي جهة أجنبیة سواء كانت هذه الجهة منظمة دولیة أو دولة 

  .2أخرى

ولكن الخالف المثار حول معیار تحدید المسائل التي تعد من صمیم االختصاص       

لمسائل ، فمیثاق األمم المتحدة قد جاء خالیا من أي الداخلي ، ومن یملك حق تحدید تلك ا

تعریف المقصود بالشؤون  معیار أو جهة لتحدیدها ، كما ال یوجد أي اتفاق عام حول

، وبالتالي حدود الصالحیة المخولة للسلطات الوطنیة ، والتي یتعین على أي سلطة الداخلیة

  .3أخرى االمتناع عن التدخل فیها 

من أن فكرة االختصاص الداخلي هي فكرة غیر محددة المعالم یتسع وعلى الرغم       

، إال أن الفقه یكاد ة متغیرة ال یمكن تحدیدها بسهولةمحیطها ویضیق وفقا لعناصر دولی

یتفق على حصر االختصاص الداخلي للدول في مجموعة المسائل أو الشؤون التي تستطیع 

ذا وجد التزام دولي على عاتق إحدى الدول في فیها هذه الدول التصرف بحریة مطلقة ، أما إ

                                                             
نبیل العبیدي ، أسس السیاسة العقابیة في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثیق الدولیة ، المركز القومي لإلصدارات _ 1

   .2015القانونیة القاهرة ، الطبعة األولى سنة 

2
   .62سامح عبد القوي السید عبد القوي ، المرجع السابق ، ص _ 

3
   .69، المرجع السابق ، ص  احمد بشارة موسى _
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موضوع معین ، سواء كان مصدره اتفاقیة دولیة أو قاعدة دولیة عرفیة ، فان هذا الموضوع 

  .  1یخرج بالتأكید من نطاق االختصاص الداخلي

كما أن التحول من ثقافة الحصانة الدبلوماسیة إلى ثقافة المساءلة الوطنیة والدولیة    

حقوق اإلنسان من السلطان الداخلي للدول إلى  وبالتالي إخراج ،  تراجع السیادةنتج عنه 

اختصاص المجتمع الدولي،  وفي قرار أصدره معهد القانون الدولي خالل دورته المنعقدة 

ن حمایة حقوق اإلنسان  أبش 1989سبتمبر 13بتاریخ  composstelle saint jackues في

الداخلیة للدول ، أكد على إخراج حمایة حقوق اإلنسان من ومبدأ عدم التدخل في الشؤون 

  .2فئة الشؤون التي تعد من صمیم السلطان الداخلي للدول 

وبذلك لم تعد حقوق اإلنسان من المسائل التي تدخل ضمن االختصاص الداخلي  

لیه والتي ال یجوز ألي دولة أو منظمة دولیة أن تتدخل لحمایتها  كما كان متعارفا ع، للدول

  .سابقا 

 االتفاقیات في الواردة اإلنسان حقوق قواعد  دولة انتهكت ما إذا األساس هذا وعلى  

 انتهاك على تنطوي أفعال بممارسة والقضائیة التنفیذیة الدولة سلطات قامت أو الدولیة،

 االقتصادیة المقاطعة أو كالعزلة علیها دولیة عقوبات لتوقیع معرضة تكون ، اإلنسان لحقوق

  .3 العسكري التدخل حد إلى تصل قد عقوبات من ذلك إلى وما ، التجاریة العقوبات أو

 كشفته ما وهو للدول الداخلي االختصاص یشملها یعد لم اإلنسان حقوق فمسالة   

  . اإلنسان حقوق وحمایة رقابة في المتحدة األمم ممارسات

                                                             

1
   .63، ص السابق سامح عبد القوي السید عبد القوي ، المرجع_ 

حسام  احمد هنداوي ، التدخل الدولي اإلنساني ، دراسة فقهیة وتطبیقیة في ضوء القانون الدولي ، دار النهضة العربیة   - 2

  .189، ص 1997 ،سنةالقاهرة 

  .85ص  ،سابق المرجع اللمجلس األمن في تدویل النزاعات الداخلیة وتسویتها ،  فرست سوفي ، الوسائل القانونیة -3



 عدم التدخل واالرتقاء حبقوق اإلنسان اىل ا�ال الدويل            :                   األول الفصل

83 

المتحدة جعلت من هذه الحقوق  المفاهیم القانونیة  المعاصرة التي تبنتها األمم بفضل و 

لة دولیة ، ال تقتصر على االختصاص الداخلي للدول فقط ، وتعتمد في ذلك على أمس

لة أمجموعة من االعتبارات التي تستند إلى فكرة المصلحة الدولیة ، بمعنى أن أساس مس

ر هذا حقوق اإلنسان وانتقالها إلى المجال الدولي یستند إلى تحقیق كل دولة مصلحتها عب

التدویل ، ولیس إلى أساس قانوني متمثل بالطبیعة العلویة للنصوص القانونیة التي تحتویها 

  .1أو نبل المبادئ التي تسعى إلى تحقیقها 

 بحقوق الخاصة الدولیة والمعاهدات االتفاقیات على الدولي والتصدیق التوقیع ومع      

 في مكان أي في اإلنسانیة الحقوق هذه عن الدفاع مسؤولیة نأب االعتقاد ساد ، اإلنسان

                               المجاالت كل في اإلنسان حقوق حمایة وبالتالي ، مشتركة دولیة مسؤولیة هي العالم

 االختصاص ضمن التندرج التي األمور من هي والتنمویة والثقافیة واالجتماعیة السیاسیة

 المساواة قدم على وحمایتها صیانتها إزاء یقف لدوليا المجتمع صار بل، فقط للدول الداخلي

 صارخ انتهاك فیها یحدث التي األحوال في خاصة الحقوق هذه تنتهك التي الدول مع

  .2 األساسیة وحریاته اإلنسان بحقوق الصلة ذات واألحكام القواعد مجموعة على ومتعمد

 نأب واالدعاء الداخلي اختصاصها خلف االحتماء على قادرة الدول تعد لم كما      

 فیه التدخل یجوز ال الذي الداخلي اختصاصها في تدخل اإلنسان بحقوق المتعلقة المسائل

 المسائل تلك مناقشة الدولیة والهیئات المنظمات حق من أصبح وٕانما ، تقییمه أو مناقشته وأ

 الشكل وبهذا  القواعد تلك ینتهك من ومعاقبة سلوكها ومراقبة بشأنها الدول أوضاع وتحري

                                                             

،  2009 ، سنةالعزاوي ، التدخل الدولي اإلنساني بین میثاق األمم المتحدة والتطبیق العملي ، دار المنهلأكرم انس  -1

  .154ص 

  .20ص،2008 سنة دون دار نشر ،ب حسین عبد المطلب االسرج ، آلیات إعمال الحقوق االقتصادیة في مصر ،- 2
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 حقوق تعد ولم المسائل من قلیلة قلة إال الداخلي االختصاص مفهوم جعبة في یبقى یعد لم

  .1 دولي طابع ذات أصبحت بل حصرا االختصاص هذا في الباقیة المسائل من اإلنسان

 الحق دولة لكل:  انه على األمریكیة الدول منظمة میثاق من 13 المادة نصتوقد       

 على الحرة التنمیة هذه نطاق وفي ، بحریة واالقتصادیة والسیاسیة الثقافیة حیاتها تنمیة في

 في بوجوتا میثاق أهمیة تبرزهنا و   ، العالمیة األخالق ومبادئ الفرد حقوق احترام الدول

 للدول المطلق الداخلي االختصاص من الحقوق هذه نقل كونه في اإلنسان حقوق مجال

 المسائل من اإلنسان حقوق مسالة تعد لم إذ ، اإلقلیمي لدوليا االختصاص إلى األعضاء

  . 2 الداخلي لالختصاص مطلقة بصفة المحفوظة

 تكییف أعادت التي المعاصرة القضایا برزأ من اإلنسان حقوق قضایا تعد وبالتالي        

  الحیوي الالمج هذا في اإلنسانیة شهدتها التي للتطورات لتستجیب ،للسیادة التقلیدي المفهوم

 قضیة كانت الثانیة العالمیة الحرب نهایة حدود إلىف للسیادة، النسبي المفهوم كرست والتي

 القانون قبل من منظمة مبدئیا القضیة هذه تكن لم إذا للدولة، محفوظا مجاال اإلنسان حقوق

 في الدولة فیها تتصرف كانت التي الواسعة الحریة أصبحت 1945 عام بعد لكن الدولي،

 ، وجهویة دولیة بمعاییر المستویات من كثیر في مقیدة اإلنسان بحقوق یتصل فیما الماضي

  .3 وعرفیة قانوني

 السیادة كانت حین،  وطنیة نشأة نشأت اإلنسان حقوق أن إلى األخیر في ونخلص      

 تانتقل بعد فیما ولكنها ، حقوقه ابسط من وتحرمه الفرد على تسیطر والدول بإطالقها تتسم

 فأصبحت  الحقوق بهذه الدولي للمجتمع المتزاید لالهتمام نظرا وذلك ، الدولي المجال إلى

 في مباشر تأثیر لها كان التي العولمة وظهور الهائل للتطور نظرا ، العالمیة بطابع تتسم

                                                             

  .86- 85 ص- سابق ، صالمرجع الفرست سوفي ، - 1
-  ص دون سنة النشر، علي یوسف الشكري ، حقوق اإلنسان في ظل العولمة ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، األردن ،- 2

  .85- 84ص

  .بدون صفحة  سابق ،المرجع السعید الصدیقي ، حقوق اإلنسان وحدود السیادة الوطنیة ،  - 3
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 أن الزما صار لذا ، ككل الدولي المجتمع مسؤولیة وأصبحت بل  ، الحقوق هاته ترسیخ

 بعدا أخذت وأنها خصوصا ، الحقوق بهذه االعتراف وهو أال الواقع لألمر الدول ترضخ

 . عهدها سابق في علیه كانت كما تعد ولم  مهما دولیا

  

  

  

  



 

 
 

  

  

  

  

  

  

    

    

 اا  ا  أ امم اس

وا وا



                                     :الفصل الثاين

86 

  الثاني الفصل

  واإلقلیمیة الدولیة المواثیق في التدخل عدم لمبدأ القانوني األساس

یعتبر عدم التدخل من أهم المبادئ القانونیة تأكیدا وترسیخا لدى جمیع الهیئات       

نه یعد امتدادا لمفهوم السیادة وأحد أهم مظاهرها وقد أقرته العدید أالدولیة واإلقلیمیة ، كما 

  .من المواثیق و االتفاقیات الّدولیة على حّد سواء 

األساسیة التي قامت علیها األمم المتحدة، والتي تنّص في میثاقها ویعد من المبادئ   

و هو كذلك ما أقرته . على ضرورة احترام سیادة الّدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لها

نذكر منها منظمة االتحاد اإلفریقي ، ومیثاق جامعة الدول  ،مواثیق المنظمات اإلقلیمیة

یة وغیرها من المنظمات،  والتي اتفقت في مجملها على أنَّ العربیة ومنظمة الدول األمریك

  .هو مبدأ أساسي  یشكل قاعدة آمرة في العالقات الّدولیة" مبدأ عدم التدخل"

على الرغم من أن التطورات القانونیة التي حصلت على إطار حقوق اإلنسان دولیا          

ة  ون الدولي أكثر منها قضیة داخلی، قضیة تخص القاندت إلى جعل معاملة الدولة لشعبهاأ

، التمییز القائم ما بین الشؤون الداخلیة والخارجیة  حیث ألغت مواضیع حقوق اإلنسان

وشكلت استثناء على مبدأ عدم جواز التدخل بشؤون دولة أخرى ، األمر الذي انعكس على 

ق اإلنسان یشكل عمال قواعد المسؤولیة ، وصار خرق الدولة اللتزاماتها المتعلقة باحترام حقو 

  .1غیر مشروع 

حق عام ومشروع اتفقت علیه أغلب ل عدم التدخفي المقابل ال یمكن إنكار مشروعیة        

حد أهم المبادئ في حمایة استقالل أنه یشكل أو  ،التشریعات والمنظمات الّدولیة واإلقلیمیة

اظ على السلم واألمن الدولیین ، ومن المبادئ المهمة للحفدولة والحفاظ على أمنها وسالمتهاال

                                                             
، مركز  اإلسرائیلیةنجوى مصطفى حساوي ، حقوق الالجئین الفلسطینیین بین الشرعیة الدولیة والمفاوضات الفلسطینیة _  1

   .81، بدون رقم الطبعة ، ص  2008الزیتونة للدراسات واالستشارات ، بیروت ، سنة 
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، ثم تناولنا عدم ) ولاأل مبحث ال (، وقد تناولنا مبدأ عدم التدخل في المنظمات العالمیة

  . )ثانيالمبحث ال( التدخل في بعض المواثیق اإلقلیمیة 

  المبحث األّول

  األساس الدولي لمبدأ عدم التدخل

نظمات الّدولیة كعصبة األمم لقد حظي مبدأ عدم التدخل بإقرار دولي من جمیع الم

المتحدة سابقا وهیئة األمم المتحدة حالیا ، فقد رأى میثاق األمم المتحدة  أن یجنب األجیال 

القادمة ویالت الحروب وأن یحقق التسامح والعیش في سالم وحسن الجوار، وذلك بأن 

الجتماعیة للشعوب تستخدم األداة الّدولیة استخداما یهدف إلى ترقیة الشؤون االقتصادیة وا

وأن تدفع بالرقي االجتماعي قدمًا، وأن ترفع مستوى الحیاة في جّو من الحّریة، وأن  .جمیعها

تبّین األحوال التي یمكن في ظلها تحقیق العدالة واحترام االلتزامات الناشئة عن المعاهدات 

 .الّدولیة والقانون الّدولي

جعل من األمم المتحدة إلى ذلك ،  حیث  من میثاق" 1"فقرة  55وقد أشار نص الماّدة 

أسباب ودواعي االستقرار ضرورة إقامة عالقة سلمیة بین شعوب ودول األمم المتحدة، 

واحترام حقوق اإلنسان والحّریات األساسیة بحیث ال یقتصر على حدود الّدولة فقط بل یتعداه 

ثاق األمم المتحدة إلى خارج حدودها، وجاء النص على عدم جواز التدخل صریحا في می

بعدم جواز التدخل في الشؤون التي تكون من صمیم "والتي تقّر  7/2وذلك في نص المادة 

  ".السلطان الداخلي للّدولة

       مبدأ عدم التدخل في ظل عصبة األمم المتحدةوقد تناولنا في هذا المبحث مسالة      

  أشكال ،)المطلب الثاني (م المتحدةمبدأ عدم التدخل في میثاق األم، ثم )المطلب األول (

 .)المطلب الثالث (التدخل عدم مبدأ وصور
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  المطلب األّول

  مبدأ عدم التدخل في ظل عصبة األمم المتحدة

تجربة عصبة األمم المتحدة كانت خصبة وغنیة بالعدید من الدروس ، فقد  نأالشك      

لمؤسسات الدولیة في معظم میادین أسهمت هذه التجربة في بناء شبكة غیر مسبوقة من ا

ن العصبة لم تتمكن من الحیلولة دون اندالع حرب عالمیة ثانیة ، وهو النشاط اإلنساني، وأل

ن محصلة التقییم النهائي في هذا المجال تصبح إالهدف الرئیسي من وراء إنشائها أصال ، ف

  .سلبیة إن لم تكن فاشلة 

الل السنوات العشر األولى مع ما الیقل عن والواقع أن أجهزة العصبة تعاملت خ   

ثالثین نزاعا دولیا ، وقد حل معظمها بطریقة مرضیة ، ومن أهم  هذه النزاعات النزاع 

والذي كاد یحدث أزمة دولیة كبیرة خصوصا بعد  1925الحدودي بین الیونان وبلغاریا عام 

 .1اجتیاح الیونان لحدودها مع بلغاریا 

  الفرع األول

  ة األمم المتحدةنشأة عصب

لقد خطا العالم خطوات كبیرة في مجال التنظیم الدولي ، ونشأت منذ انتهاء الحرب      

العالمیة األولى رغبة شدیدة في خلق تعایش دولي،  في مجتمع منظم یحكمه قانون منظم أال 

  .وهو القانون الدولي 

ة من حیث االختصاص األمر الذي  أدى إلى إنشاء منظمات دولیة متنوعة ومتعدد     

    وكانت عصبة األمم هي أولى هذه المنظمات الدولیة، وكان هدفها حفظ السلم   ،واألهداف

فتأسست أول منظمة دولیة عام   ،والحیلولة دون نشوب حرب عالمیة أخرى واألمن الدولیین

                                                             

، سلسلة صدرت في ینایر  1945التنظیم الدولي منذ حسن نافعة ، األمم المتحدة في نصف قرن ، دراسة في تطور  - 1

  .34ص، 1995 ، سنةاحمد مشاري ، عالم المعرفة بإشراف 1978
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ء  ، نتیجة جهود دولیة ودبلوماسیة كان هدفها إنها1تعرف بعصبة األمم المتحدة  1919

  .الصراعات والحروب 

وقد شكلت الحكومة البریطانیة لجنة لوضع المقترحات حول إقامة منظمة دولیة ، كما   

فكرة إنشاء عصبة  "ولسن"شكلت الحكومة الفرنسیة لجنة مشابهة ، وأید الرئیس األمریكي 

 وقد حاولت هذه المنظمة الدولیة أن تحقق أهداف محددة والتي كاناألمم المتحدة ، 

 : أهمها

 الحد من اللجوء للحرب كوسیلة لتسویة المنازعات _1

 .العالنیة منهاجا في العالقات واالتفاقیات الدولیة  أمبداعتماد _2

التزام جمیع الدول األعضاء بقواعد القانون الدولي وتحقیق العدالة واالحترام المتبادل  في  _3

  .عالقاتها 

صف الثالثینات من القرن الماضي  وعجز غیر أن تالحق األزمات الدولیة في منت

عصبة األمم المتحدة في مواجهة الغزو االیطالي إلثیوبیا ، ورد عدوان كل من الیابان على 

الصین، وألمانیا على النمسا، وتشیكوسلوفاكیا وهولندا وعجزها إزاء الحرب األهلیة في اسبانیا  

 .2قد انتهى بها إلى االنهیار

عهد عصبة األمم المتحدة لم یتعرض للحظر العام والصریح ن المالحظ أّن اكما و 

الهدف المنشود  لهذه  ، مع العلم أن3لنا مفهوم هذا المبدأ حولم یوض لمبدأ عدم التدخل

                                                             
 الطبعة األولى،في عصر العولمة ،   اإلنسانلطفیة مصباح حمیر ، دور المنظمات الدولیة في حل مشكلة حقوق  -1

  .96ص، 2010 ،  سنةالقاهرة ،األكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي

  .159ص، 2007 ، سنةالهیئة المصریة العامة للكتاب ، األمن الدولي ومجلسه الموقر ، محمود سلیمان -2

مشروعیة التدخل الدولي وفقا لقواعد القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة للنشر الطبعة  "ألصالحي علي  عاطف_  3

 .78- 77ص_، ص 2009االولى ، سنة 
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نه ومن خالل استقرائنا لمیثاق أالّدولیین ،  إال  1المنظمة هو  المحافظة على السلم واألمن

للمجلس أّن  ّدعى أحد أطراف النزاع ، وثبت إذا ا انه" على  نه  ینصأنجد  2العصبة 

النزاع یتعلق بمسالة  تدخل وفقا للقانون الّدولي في االختصاص الداخلي البحت  ألحد 

  .  "فلیس للمجلس أن یقدم أیة توصیات بشأن تسویة ذلك النزاع، طرفي النزاع

 یستقرئ لمن خالل هذا النص نالحظ أن هناك تصریحا ضمنیا عن عدم جواز التدخ

الذي  األمر، من خالل صیاغة النص ، إال انه لم یوضح لنا الجهة المقصودة بالتدخل

یكرس  أنولكنه لم یستطع  ، عدم التدخل بإقرارن میثاق العصبة قد قام أالقول ب إلىیدفعنا 

كبار الدول والحد من امتداداتها  أمامنه یدل على عجز هذه الهیئة إدل ف إن، وذلك حمایة له

 .ستعماریة اال

التي كانت واحدة من القوى الكبرى  األزماتوقد بدا فعال عجز العصبة واضحا تماما في     

الیابان على سلسلة من  أقدمتاختبار لها عندما  ألهم، وتعرضت العصبة طرفا فیها أكثر أو

ریا االعتداءات ضد الصین ، بحجة حمایة حقوقها المتعلقة بامتیاز السكة الحدیدیة في منشو 

هدف الیابان هو االستیالء على منشوریا بسبب  أنبدا واضحا  أنعندها تردد المجلس بعد 

  . 3رفض كل من فرنسا وبریطانیا فرض عقوبات على الیابان

  

  

                                                             
وم معقد لما یتسم به من بساطة التعبیر وغموض المدلول عند تطبیقه في مجال السیاسة الدولیة ، هو مفه األمن - 1

نه المهمة األولى للدولة ، أي أفاألمن هو العمود الفقري في سیاسة أیة دولة وهو مبرر وجود الدولة ككیان سیاسي ، ویعتقد 

توماس  أمثالأشار لذلك مفكرو عصر النهضة األوروبیة تحقیق األمن والخروج من حالة الفوضى وشریعة الغاب ، كما 

  . هوبز وجون لوك وروسو وغیرهم  

والدبلوماسیة والبروتوكول بین اإلسالم والمجتمع الحدیث ، دراسات  المؤسسة  اإلستراتیجیة، محمد نعمان جاللینظر 

  .93ص ،2004 سنة، الطبعة األولى ،  العربیة للدراسات والنشر

  .المتحدة األمممن میثاق عصبة  15قرة ف 8المادة - 2

  .34ص  ،سابقالمرجع الحسن نافعة ،  - 3
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  الفرع الثاني

 أسباب فشل عصبة األمم المتحدة

لعصبة األمم سرعان ما هّبت ریاح الحرب العالمیة الثانیة مثبتًة بذلك الفشل الذریع          

لكن رغم ذلك ال یمكننا تجاهل أنها قد دخلت مرحلة االنهیار ،  المتحدة والتي بدا واضحا

 الال قیمة هذه التجربة في االنتقال من حالة الفوضى العارمة التي كانت تعاني منها الّدول و

، وٕاذا ت تنظیم في العالقات الثنائیة بین الّدول والتي كانت على شكل معاهداإلى  استقرار

  :األسباب الرئیسیة التي هبت بمیثاق العصبة فهي كاألتي أردنا معرفة 

بمعنى عدم وجود آلیة  افتقار العصبة إلى وجود قوة تنفیذیة رادعة كافیة لتنفیذ قراراتها ،_1

تقوم بتنفیذ كل ما یصدر عن هذه الهیئة من قرارات، وبالتالي عجزها عن تنفیذ كل ما له 

 .السالم وتطبیق مبادئ الشرعیة الدولیة عالقة بعملیة 

حیث لم تقوى أمریكا على  ،إصرار الوالیات المتحدة األمریكیة على رفض االنضمام إلیها_ 2

، التي كانت أوروبا تعاني منها دون معالجة جملة المشكالت المؤسفة تحمل مصاعب عملیة

 .1امتالك رؤیا سیاسیة لعالم أفضل 

عندما بدأت  1934فیتي  لم ینظم إلى هذه الهیئة إال في سنة كما أن االتحاد السو    

العصبة في االنهیار،  نتیجة انسحاب عدة دول منها خاصة الیابان وألمانیا  وایطالیا سنة 

1933.2 

                                                             
 ،مكتبة العبیكات  ،میثاق العولمة  سلوك اإلنسان في عالم عامر بالدول ،تعریب فاضل جتكر  ،روبرت جاكسون -1

  .629ص،2003الطبعة األولى 

، يالمجلة المصریة للقانون الدول ،المجلد الرابع والعشرون التدعیم ، مفید محمود شهاب األمم المتحدة بین االنهیار و -2

  .160ص، 1968 سنة
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أدى اشتراط اإلجماع في قرارات الجمعیة العامة ومجلس العصبة ، فیما عدا ما استثني _ 3

ید من القرارات دوعجز مجلس العصبة عن اتخاذ  الع ،شل  دور هذه الهیئة  إلىصراحة 

 .المهمة في بعض األحیان

 األولىفي نهایة الحرب العالمیة  أطلقتظهور فجوة كبیرة بین الشعارات الكبرى التي  -4

وبین ممارسات النظام الدولي  ، عشر األربعوالتي مثلتها على وجه الخصوص نقاط ویلسون 

عن تسویة الغالب فیها وال مغلوب ، وعن ضرورة احترام حق  الالحقة ، فقد كان یتحدث

  .1للتسویة كأساستقریر المصیر 

ویعد تعارض مصالح الدول في كثیر من األحیان،  السبب في صعوبة تحقیق مبدأ 

اإلجماع في المسائل السیاسیة الهامة ، لذا عجز مجلس العصبة عن التوصل إلى أي قرار 

ة الهامة ، بخالف المسائل اإلجرائیة أو بعض المسائل اإلداریة ملزم في القضایا السیاسی

 .2التي یكتفي فیها باألغلبیة العادیة

، لم تستطع أن تحرم الحرب كوسیلة إن العصبة التي كانت ولیدة الحرب العالمیة األولى _5

لحل المشكالت الدولیة ،على الرغم من أنها حاولت أن تحد من نطاق اللجوء إلیها حیث 

ال  یجوز شن الحرب قبل مضي ثالثة أشهر،  " :نهأمن عهد العصبة على  12تنص المادة 

من اتخاذ احد أو بعض إجراءات التسویة السلمیة للنزاع، كما أنها تحظر إعالن الحرب  

على دولة قبلت قرار التحكیم أو القضاء ، والتزمت بقرار المجلس الصادر باإلجماع ولو 

  . 3"هربعد مضي مدة ثالثة أش

                                                             

  .35ص  ،سابقالمرجع ال ،حسن نافعة-  1

  .21- 20ص ص 1975 سنة، 31وحید رأفت ، مستقبل األمم المتحدة ، المجلة المصریة للقانون الدولي ، مجلد  - 2

، دون سنة الدولیة المعاصرة منشاة المعارف ،اإلسكندریة  المنظمات ،مصطفى سالمة حسن محمد سعید الدقاق ، - 3

  .37 – 36صالنشر، ص 
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ن إ و ، مما یجب  أكثرمیثاق العصبة تضمن التزامات  أنمن یرى كما أن هناك   

وخاصة على الدول الكبرى هو الذي حال ، الخوف من العبء الذي تلقیه هذه االلتزامات 

الدول عن المشاركة فیها  إحجام إلى أدى ودون تحقیق العصبة للعالمیة المنشودة ، 

الجماعي والضمانات المتبادلة الذي صاغه  اآلمننظام  أنظهر أواالنسحاب منها ، كل هذا 

 .1في المنظمة  األعضاءالمیثاق لم یكن فعاال ، فانتهكت سیادات الدول 

العصبة في الكثیر من القضایا ،إال أنها نجحت إلى حد بعید في وعلى الرغم من فشل 

ع السویدي الفنلندي  حول حل العدید من المشكالت الدولیة التي أثیرت آنذاك،  مثل النزا

كما كان لها الفضل الكبیر في قیام میثاق األمم المتحدة، فمن ،  1921.جزر االند عام 

خالل إجراء مسح لنصوص المیثاق،  نجد أّن واضعیه حاولوا قدر اإلمكان تفادي الثغرات 

 نصوصه في مجال حفظ ، فقد كانت  والعیوب التي شابت نظام األمن الجماعي للعصبة

  .2السلم واألمن الّدولیین مبتورة تعزوها الدقة واإلحكام واالهتمام

  المطلب الثاني

   مبدأ عدم التدخل في میثاق األمم المتحدة

لقد مرت األمم المتحدة  كأي شخص قانوني دولي بمجموعة من المراحل  وذلك من 

تي تمخضت عنها العدید اجل إنشائها ، بدءا  بالمفاوضات التي كان لها الحیز األكبر، وال

  .نهایة بالتوقیع والتصدیق علي میثاق هذه المنظمة  ، من المؤتمرات والقرارات الدولیة

هذا المیثاق الذي یعد ثمرة جهود دولیة ، لطالما كان حلمها تحقیق والدة بشریة ملئها     

م الكرامة السالم  وتحقیق تعایش دولي یسوده نظام عالمي ، تحكمه قواعد تحث على احترا

  .اإلنسانیة 

                                                             

  .39ص  ،السابق  مرجعالحسن نافعة ، - 1

 .108ص  ، سابقالمرجع النواري أحالم،  - 2
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  الفرع األول

  نشأة هیئة األمم المتحدة

رسم المشهد الدولي لتبرز الوالیات  أعید، أوزارهاوضعت الحرب الطاحنة  أنبعد     

 أما من معادلة ثنائیة القطبیة األخر، ولیقف االتحاد السوفیاتي في الجانب األمریكیةالمتحدة 

بالجالء عن مستعمراتها في  تبدأ أنفقد كان علیها  ، لیدیةالتق األوروبیةالقوى االستعماریة 

حد الدروس أمسیرة استغرقت نحو ربع قرن لتطوى صفحة االستعمار التقلیدي ، وقد كان 

 أكثردولي  إطارالى التي خرجت بها الحكومات من الحرب العالمیة الثانیة ، هو الحاجة 

 أنقاضالمتحدة على  األممهیئة  تأسیسالمتحدة ، فجاء  األممتماسكا وفاعلیة من عصبة 

  .1الحرب مباشرة 

مراحل  أهم، وعقدت  1942المتحدة في واشنطن في ینایر  األمم إعالنوقد صدر  

 إحدىوهي  أوكسدامبرتون المتحدة في  األمم بإنشاءالمفاوضات التمهیدیة الخاصة 

المتحدة في سان  لألممالمنشئ  التأسیسي، وانعقد المؤتمر 1944ضواحي واشنطن عام 

  .2، لتصبح مدینة نیویورك هي المقر الدائم للمنظمة فیما بعد 1945فرانسیسكو عام 

 الفرع الثاني

 مبدأ عدم التدخل في میثاق األمم المتحدة

، حیث  لدولیة على هذا المبدأ صراحةلقد نصت جل قرارات ومواثیق المنظمات ا    

المتحدة ذاتها في شؤون الدول األعضاء، حظرا  األمم المتحدة بحظر تدخل األمم قامت هیئة

  التي تنص على أنه   " 2"فقرة  7یشمل أجهزة األمم المتحدة جمیعها، وذلك وفقا لنص المادة 

                                                             
 ةسندمشق ، ،دار الفكر للنشر  الطبعة األولى،حسام شاكر ، المسلمون في أوروبا وعالم متغیر ، قضایا وشواغل ،  -  1

  .137ص 2013

  .56سابق ، ص المرجع الحسن نافعة ،  -  2
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لیس في المیثاق ما یسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تعدُّ من صمیم "

ء أن یعرضوا مثل هذه ألعضالاالختصاص الداخلي لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي 

المسائل ألن تحل بحكم هذا المیثاق، على أّن هذا المبدأ ال یخل بتطبیق تدابیر القمع 

 .1"الواردة في الفصل السابع

قامت  الجمعیة العامة بإصدار العدید من ، هذا المبدأ تطویر لفي محاولة و  

من المیثاق والتي قد  7فقرة  2وقد كانت بدایة هذه الجهود ما جاءت به المادة   ، اإلعالنات

 سنة ) xx(2131، كما وقد قامت الجمعیة العامة بتبني القرار  أنفاعلى ذكرها  أتینا

حول عدم السماح بالتدخل في الشؤون المحلیة للدول وحمایة  إعالنوقد تضمن 1965

 ان ان الجمعیة العامة اذ تدرك" وقد نصت الفقرة األولى منه على  استقاللها وسیادتها ،

 المراعاة التامة لمبدأ عدم تدخل الدول في الشؤون الداخلیة والخارجیة للدول األخرى هي

الحرب الباردة  أجندةوقد استخدم هذا البند في   ..."ضرورة لتحقیق مقاصد األمم المتحدة 

من اجل منع االتحاد السوفیتي من التدخل ولكن النص النهائي الذي قامت الجمعیة بتبنیه 

  .2عن النص األصلي یختلف 

والمتعلق  1970الصادر سنة  2526كما أن قرار الجمعیة العامة لألمم المتحدة رقم   

بالعالقات الودیة بین الدول وفقا لمیثاق األمم المتحدة ، تضمن بندا خاصا بواجب عدم 

لیس ألیة " التدخل في الشؤون التي تكون من صمیم الوالیة القومیة للدولة إذ نص على 

لة أو مجموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غیر مباشرة ، وألي سبب كان دو 

في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة ألیة دولة أخرى ، ولذلك فالتدخل بكافة أشكاله ، والذي 

ألیة دولة  زیستهدف شخصیة دولة أو عناصرها یمثل انتهاكا للقانون الدولي ، وال یجو 

سیة أو االقتصادیة أو أي نوع أخر من التدابیر إلكراه دولة أخرى استخدام التدابیر السیا

                                                             

 .78ص  ،سابقالمرجع الألصالحي، علي عاطف  - 1 
2-   See Menno t.kamminga .inter-state accountability for violations of human rights. University of 

pennsylvania  press.philade lphia .1992.usa .p77-78.                                                                                                                                     
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على النزول عن  ممارسة حقوقها السیاسیة أو الحصول منها على أیة مزایا ، ولكل دولة 

غیر قابلة للتصرف في اختیار نظمها السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة دون أي تدخل 

 1"من جانب دولة أخرى 

أي  ؛ر مبدأ السیادة اثأمن كما یعد  ،تباطا وثیقا بفكرة سیادة الدولةمبدأ یرتبط ار وهو 

أن یكون مصحوبا یجب  ة ما، ن احترام سیادة واستقالل دولإف ذلك مترتب علیه ، ونتیجة ل

 .2في شؤونها الداخلیةبعدم التدخل 

نستطیع القول بأن مبدأ عدم التدخل، صار یمثل أحد أهم المبادئ ونتیجة لذلك  

وٕاّنما یمتد  ، ال یستبعد فقط استعمال القوة كما انه    نونیة التي تحكم عالمنا المعاصر،القا

أو بأحد ، إلى كل شكل من أشكال الضغط والتدخل أو التوجه الذي یمس بشخصیة الدولة 

   .3عناصرها السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة

بین بریطانیا " كورفو " یة ، ففي قضالعالمي  تعرض لمبدأ عدم التدخل كما أن القضاء

، انه ال یمكن اعتبار حق التدخل المزعوم 1949، قررت محكمة العدل الدولیة سنة وألبانیا

سوى مظهر من مظاهر سیاسة القوة التي أسیئ استعمالها في الماض بشكل خطیر  

نون  وبالتالي ال یمكن أن تحتل أي مكانة في القانون الدولي ، مهما كانت نقائص هذا القا

ولذلك اعتبرت المحكمة الدولیة ، حق التدخل الفردي الذي یتم دون موافقة المنظمة الدولیة 

 .4وسیلة سیاسیة محظورة وغیر مشروعة 

أن التطورات الّدولیة رغم تكریس هذا المبدأ وحظره ، إال  ال بد من اإلشارة إلى انهو          

فقد جاءت  ،ا یحدث من متغیرات دولیةالحاصلة أثبتت عدم مالئمة مبدأ عدم التدخل لم

                                                             

   .84، 83ص _ ص المرجع السابق ، السیادة ، ومبدأ اإلنسان، الحمایة الدولیة لحقوق حمد وافيا_  1

  .171سابق صال مرجعالنجم عبود السامرائي ، -2
3  - Voir  Bedej oui Mohamed : la porté incertaine du concept nouveau de « devoir d’ingérance » dans 

un monde troublé, quelques interrogations : le droit d’ingérance est-il une législation du colonialisme ? 

publication de l’académie du royaume. Collection « sessions » rabat 1991 p 55.  

.85، ص المرجع نفسه  ، احمد وافي -  4
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الممارسة الّدولیة حافلة بالعدید من السلوكات التي تثبت قطعا تراجع هذا المبدأ أو تنافیه، 

فعلى صعید األمم المتحدة،  وبالنظر إلى السلطات الموكلة لمجلس األمن في تكییف حاالت 

متحدة، التي تسمح له بالتدخل من میثاق األمم ال 39التدخل، وذلك بناءا على نص الماّدة 

یشیر و ، بناءا على سلطات تقدیریة واسعة تخضع في أغلب األحیان لمصالح الّدول الكبرى

السلطات والصالحیات الممنوحة لمجلس   "في هذا الصدد األستاذ حسن نافعة إلى أّن 

بولیس  تجعله قادرا على التطرق كجهاز أو كسلطة، األمن الدولي بموجب المیثاق الحالي 

دولي من الناحیة الفعلیة في حال توافر شرط واحد وهو حدوث توافق بین الدول الكبرى 

  .1"واألعضاء الدائمین فیه

تمكن هذا األخیر من إصدار العدید من األوامر التي كانت في معظمها خروقات وقد 

متحدة تتمثل ، وكانت أول أزمة تواجهها األمم ال مبدأ عدم التدخل ندثارالوتجاوزات مهّدت 

في سلسلة القرارات التي أصدرها مجلس األمن في أعقاب اجتیاح الجیش العراقي الكویت 

الذي یدین الممارسات العراقیة ضد المعارضة  1991في نیسان  688القرار رقم وكان أولها 

 الكردیة ، والذي اعتبره مجلس األمن تهدیدا للسلم العالمي ، ولعلها المرة األولى في تاریخ

مجلس األمن الذي ینعقد في جلسة سریعة لمواجهة الموقف في حیویة لم یتعود علیها 

المراقبون الدولیون ، غیر أن هذه الحیویة سرعان ما أدخلت الریبة إلى قلوب هؤالء بسبب 

القرارات المتتالیة ، والتي جاءت جمیعها مستندة إلى الفصل السابع ، حیث سمح القرار 

  . 2العراق إلخراج جیوشه من الكویت من قبل الدول الراغبة في المشاركة باستخدام القوة ضد 

، عام " تأشیرة الدخول إلى العراق " وال شك أن التاریخ سیذكر دائما هذه التأشیرة 

ذلك القرار الذي نال شهرة واسعة في المجتمع الدولي ، باعتباره اختبارا میدانیا على  1991

                                                             

  .108ص المرجع السابق ، حسن نافعة،  - 1
  األولى، الطبعة  اإلسالمي، مركز الحضارة لتنمیة الفكر  األوسطفي الشرق  وأمریكا إیرانعدنان مهنا ، مجابهة الهیمنة -2

   .243، ص 2014بیروت ، سنة 
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لشؤون الداخلیة ، وسابقة خطیرة إلقامة ترتیبات جدیدة في إقالة مبدأ عدم التدخل في ا

  1" الدیكتاتوریة الغربیة "وفي حقیقتها تكریس " الحمایة اإلنسانیة "  ظاهرها طهر

بل  688لتتوالى القرارات تباعا على العراق ، فلم یكتفي مجلس األمن بإصدار القرار 

عقب أسابیع من الصراع  2002-11-18والذي استصدر باإلجماع في  1441جاء القرار 

الدبلوماسي بین الوالیات المتحدة وبریطانیا من ناحیة،  وفرنسا أساسا ومعها روسیا والصین 

من ناحیة أخرى،  ویفترض أن  هذا القرار یعالج موضوعا واحدا والتزاما محددا لم یستوفه 

العراق المسلح یهدد  العراق ، وهو تدمیر أسلحة الدمار الشامل لدیه ، بمعنى انه ما دام 

السلم واألمن الدولیین كلما تسلح ، فان إبقاء العراق خالیا من هذه األسلحة هو احد ضمانات 

األمن اإلقلیمي والدولي ، وهي سابقة لم تشهدها األمم المتحدة من قبل ، وال شك ان هذا 

سلطات تتناقض القرار یعد تصویرا واضحا لحالة النظام الدولي الراهن حیث قرر للمفتشین 

  .2مع سیادة دولة عضو في األمم المتحدة 

بناءا على تقریر مقدم للمجلس من قبل األمین العام لألمم المتحدة عام كما انه  و 

، الذي طلب فیه تشكیل هیئة مؤقتة لألمم 1992سنة  745أصدر المجلس القرار رقم ، 1992

لها المالییر من الدوالرات،   شهر وخصصت 18المتحدة في الكامبدج،  وحّدد مهمتها في 

وذلك بغرض المحافظة على السلم واألمن الّدولیین، في إطار احترام السیادة الكمبودیة إلى 

  .3جانب اإلشراف على عملیة االنتخابات من أجل حفظ الدیمقراطیة في البالد

                                                             

   .209سابق ، ص المرجع السامح عبد القوي السید عبد القوي ،  - 1

، 2010، سنة  األولىعبد اهللا االشعل ، القضایا القانونیة والسیاسیة في العراق المحتل ، دار الفكر ، دمشق،  الطبعة  -2

   50_35ص _ص 

حدة خصوصا بعد إقدام هذه األخیرة على أصبحت معظم الّدول هي التي تطلب المساعدة االنتخابیة من األمم المت - 3

طلب لتقدیم المساعدة االنتخابیة عبر  19، فلقد تلقت األمم المتحدة حوالي 1992إنشاء شعبة المساعدة االنتخابیة سنة 

إدارة  1995في مواجهة التحدیات الجدیدة، التقریر السنوي على األعمال المنظمة  -بطرس بطرس غالي :نظریمبعوثیها، 

 .53ص ،  1995 ، سنةاإلعالم باألمم المتحدة نیویوركشؤون 
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یة، وأخیرا فان قرارات مجلس األمن ال تمثل سوى طبقة واحدة من طبقات الشرعیة الدول

ویظل االختبار الحقیقي لها بمعیار الشرعیة ، هو انسجامها مع المیثاق  وقواعد القانون 

 2002نوفمبر / الدولي ، وال بد أن یؤخذ تصریح الرئیس مبارك في منتصف تشرین الثاني 

حول ضرورة شمول إسرائیل بنفس الحزم الذي أبداه القرار ، على انه أساس نظرة العالم 

 .1لقرار بأكمله العربي إلى ا

یتوضح لنا أّن هیئة األمم المتحدة، أصبحت تعتبر آلیة دولیة لتبریر من كل ما سبق 

العدید من الخروقات واالعتداءات على الحقوق والحریات األساسیة،  في بقاع شتى من 

جلس األمن ال یعني العالم كفلسطین والعراق، والتي أصبحت تواجه بصمت رهیب،  وكأن م

حت الدول المهیمنة  لتبریر أي تدخل توسیلة في ید  حق الفیتو، وأصبح  روقاتبهذه الخ

أصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة تنتهج سبل  ، و مسمى الدفاع عن حقوق اإلنسان

 .العقوبات كرّد فعل على أي رفض من قبل أي دولة تعتبرها معادیة لها

متحدة یحمل بین طیاته طابعا ال األممعدم التدخل كما جاء في میثاق  نونظرا ال

 أون تحدید شرعیة صعب أل آمرالقانون الدولي ، فتطبیقه  بأحكامسیاسیا نظرا لعدم اقترانه 

ة عد أوردالفقه قد ومع هذا ف ، السیاسیة للدول اإلرادةعدم شرعیة التدخل تقوم على 

 .الحقا سوف نأتي على ذكرها 2التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  استثناءات تجیز

لذا فقد أصبح الیوم مهما النهوض بمستوى قواعد القانون الّدولي وتكییفها وفق 

المتغیرات الّدولیة الراهنة، فمیثاق األمم الذي ینص على حفظ السلم واألمن الّدولیین، من 

یمنح للقوى الكبرى في العالم شرعیة التدخل بحّجة ترسیخ حقوق اإلنسان، األمر الذي و  جهة

 .من المنظمة الحّد من تجاوزات هذه الدول المهیمنةیستدعي 

                                                             

   .52سابق ص المرجع العبد اهللا االشعل ، _  1

، دار الفارابي ، الطبعة االولىسمیر أمین ، الفیروس اللیبرالي ، الحرب الدائمة وأمركة العالم ، ترجمة سعد الطویل ،  -  2

  .89ص،  2003 ، سنةبیروت ، لبنان
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  الثالث المطلب

  التدخل مبدأ وصور  أشكال

 العصور مرّ  على الّدولیة العالقات یحكم واقعا تشكل الخارجي التدخل قضیة ظلت 

 هذا ومفهوم لطبیعة واسعا تغییًرا هناك أنّ  یرى الّدولي القانون لقواعد المالحظ أن إال

 النظام طبیعة أهمُّها عدیدة ألسباب یرجع هذا وكل ذلك، في المستعملة والطریقة ل،التدخ

 تدخالتها خالل من المتدخلة الّدول تنشده الذي والهدف، الدول تلك في السائد الّدولي

                                                              .                                                 ألجلها التدخل یتم التي المصلحة طبیعة إلى باإلضافة

 هناك أنّ  یلحظ صراع، من الّدولیة الساحة تشهده وما الجدید الّدولي للنظام فالمتتبع        

 االقتصادي والتدخل العسكري، كالتدخل الخارجي، التدخل من عدیدة ألشكال واسع استخدام

      . سیاسیة أهداف لتحقیق تدخال هناك أنّ  كما اإلنساني التدخل وكذلك

  الفرع األّول

  الشكل العسكري للتدخل

لقد مرَّ المجتمع الّدولي بتطورات مهمة ساهمت إلى حّد بعید في ترسیخ مفاهیم        

جدیدة في القانون الّدولي والعالقات الّدولیة، وبروز ما یعرف الیوم بالنظام العالمي الجدید، 

، ویعتبر مصطلح  1ن بین أهم نتائجه بروز صور وأشكال عدیدة للتدخلوالذي كان م

                                                             
  :ّدولي في صور مختلفة ویتخذ أشكاال عدیدة، فمن حیث القائمین به یأخذ التدخل صورتانیحدث التدخل ال- 1

 .الذي تقوم به دولة قّویة في شؤون دولة ضعیفة أو أكثر: صورة التدخل الفردي -  أ

والذي تقوم به مجموعة الّدول القویة ذات المصلحة المشتركة في شؤون دولة أو : صورة التدخل الجماعي - ب

 .عفعّدة دول أض

 : وٕاذا نظرنا إلى التدخل الّدولي من زاویة الوسیلة المستخدمة، یمكننا أن نمیز بین -

 التدخل العسكري  -  أ

 التدخل الغیر عسكري  - ب

  :إذا نظرنا إلى التدخل من زاویة الطرق المستخدمة أمكننا تقسیم التدخل إلى -
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التدخل العسكري أهم إفراز للنظام العالمي الجدید حیث یقصد به أن تقوم الّدولة المتدخلة 

  .باستخدام القّوة العسكریة في الّدولة المراد التدخل في شؤونها

ل هو استخدام القّوة العسكریة، وعلیه فإّنه وبالتالي فإنَّ أهم ما یمیز هذا النوع من التدخ    

  .یختلف  كثیًرا عن باقي التدخالت

اال مختلفة تبعا لحالة الّدولة المستهدفة ـــأّن التدخل یتخذ أشك" ماكس بیلوفویرى 

واألهداف المراد تحقیقها، فقد یتخذ أشكال الحرب النفسیة أو الحصار االقتصادي، أو 

ماسیة أو الّدعائیة، ویكون التدخل العسكري المباشر أخر الضغوط السیاسیة أو الدبلو 

  .1"خیار، ألّنه لیس دائما بالعمل األكثر عقالنیة

، حیث كان الفقه 2والتدخل العسكري یعد الصورة التقلیدیة لوسائل التدخل في شؤون الّدول   

 الطرف ضفیفر  .التقلیدي ینظر إلیه من وجهة استخدام القّوة العسكریة أو التهدید بها

  .1التدخل محل الّدولة على بالقّوة إرادته فرض یحاول أو المتدخل

                                                                                                                                                                                              

 تدخل مباشر  -  أ

 تدخل غیر مباشر  - ب

طرف محل التدخل فقد یكون التدخل مطلوبا بناء على طلب الّدولة وقد یكون إذا نظرنا إلى التدخل من زاویة إرادة ال -

مفروضًا والحقیقة أّنه ال یوجد فاصل بین شكل الصور وٕانما تتداخل بدرجة كبیرة، فالتدخل العسكري على سبیل المثال قد 

 .ناًءا على طلب وقد یكون مفروًضایتم في صورة فردیة أو جماعیة، وقد یكون مباشًرا أوفي صورة غیر مباشرة، وقد یكون ب

، دار النهضة العربیة  ة األولىالطبعمشروعیة التدخل الّدولي وفقا لقواعد القانون العام ،  ،الصالحي  عاطف علي :ینظر

  . 50ص ، 2009 سنةللنشر 

  .51 ص ،سابقال مرجع، اللصالحيا عليعاطف  - 1 

أموالهم  مشروعا من قبل دولة أخرى ، كذلك األمر فیما یتعلق باسترداد لقد كان التدخل العسكري لحمایة رعایا الدول و -  2

دیون رعایاها في ذمة دولة أخرى، حتى أن غرسیوس اعتبر الحرب لحمایة رعایا الدولة  وأموالهم  وكان التدخل  ذریعة 

  .سیاسیة واقتصادیة  یعد مشروعا 

وكانت أوروبا ترى أن التدخل مشروع  1846عام ، ومكسیكو  1947عام   don pacifocoكما حصل في قضیة    

لصالح الرعایا المسیحیین في البلدان البربریة ، وهو یستند إلى حالة الضرورة حسب النظریة القائلة أن التدخل یعتبر 

و مشروعا إذا تم بهدف الحفاظ على مصالح حیویة أو إعادة  توازن القوى، بمعنى آخر الحصول على امتیازات اقتصادیة أ

  .سیاسیة 
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وتختلف دوافع الّدول عن اتخاذ القرار بالتدخل وذلك باختالف مصالحها، فقد یكون      

  .هناك بواعث سیاسیة ، أو اقتصادیة أو أمنیة أو لتحقیق مكانة دولیة

خلة مظاهر عّدة، فقد تلجأ إلى حشد أسطولها ویتخذ استخدام القّوة من قبل الجهة المتد    

أمام شواطئ الّدولة المتدخل في شؤونها، أو احتالل جزء من أراضیها أو محاصرة مركز 

الحكومة، أو رئیس الّدولة إذا كان لها في األصل قوات على إقلیم هذه الّدولة لسبب ما، 

عسكریة قتالیة، بل یكفي أن  التدخل العسكري أن تكون هناك عملیات وعلیه ال یشترط لتحقق

تقوم الّدولة المتدخلة بحشد قواتها على حدود الّدولة المتدخل في شؤونها والتهدید 

  . 2باستخدامها

كما قد یكون التدخل العسكري باستخدام القّوة العسكریة النظامیة ، أي بإرسال وحدات    

أو بإرسال وحدات عسكریة غیر عسكریة من جیشها الوطني إلى الّدولة المراد التدخل فیها، 

نظامیة تابعة ألحد  أطراف النزاع القائم في الّدول األخرى بعد قیام الّدولة المرسلة بتدریب 

  . 3"بالوكالة"وتجهیز هذه الوحدات، وهذه الطریقة عادة ما تسمى بالحرب 

 عندما لبالفع  ماحدث وهو مباشر، بشكل العسكریة القّوة استخدام طریق عن یكون قد كما  

 الیونان رفض بسبب 1950 عام الیونان على العسكري الحصار بفرض بریطانیا قامت

 لبنان في األمریكیة المتحدة الوالیات وتدخل رعایاها، تعویض في بریطانیا بمطالب االعتراف

                                                                                                                                                                                              

 .9ص ،سابقالمرجع العلي مخادمة ،  :ینظر 

   .13ص ،، دار العربي للنشر والتوزیع، بدون سنة نشر"األمم المتحدة والتدخل الّدولي اإلنساني"معمر فیصل خولي  - 1

 - ،ص2009 سنة، دار دجلة للنشر ،عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، النظریة العاّمة للتدخل في القانون الّدولي العام -  2

  .41-40ص 

،  2011 سنة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، دمشق،"ور التبّدلــمفهوم في ط "لیلى نقوال الرحباني، التدخل الّدولي - 3

  .    26ص
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 وتدخل.،1978 عام الزئیر  شابا وفي ،1964 عام الكونغو في بلجیكا وتدخل 1958  عام

1971عام الشرقیة انباكست في الهند
1.  

وٕاّن من أهم واخطر الحجج لتبریر هذه التدخالت هو التذرع بحجة التدخل اإلنساني     

وذلك بهدف حمایة رعایاها في تلك الّدولة أو غیرها من الحجج، ومن أمثلة ذلك العدوان 

   1989.2،  والتدخل األمریكي في بنما عام 1956الثالثي على مصر عام 

من بین أهم المسوغات األكثر استعماال، فكرة شرعیة العملیات العسكریة التي  نهأكما      

تستهدف ضمان حمایة حقوق اإلنسان والشعوب ، وهكذا استندت تلك الدول إلى العوامل 

  .اإلنسانیة إلضفاء الشرعیة على عملیاتها العسكریة 

 رعایاها یكون عندما یةاإلنسان العوامل إلى تستند الدول تلك أن الدهشة یبعث ومما    

  .3الضعیفة أو الفقیرة الشعوب ورعایا اإلنسان حقوق حیال المطلق الصمت وتلتزم مستهدفین،

أن التدخل الّدولي اإلنساني المعاصر هو كل " حسام حسن حسَّانویرى الدكتور       

طن تدخل عسكري یهدف إلى حمایة حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة بدون تمییز بین موا

وأجنبي، فقانون حقوق اإلنسان له مدى عالمي یمتد بدرجة متساویة للمواطنین واألجانب ومن 

ثم یعد التدخل العسكري لحمایة الرعایا في الخارج صورة أو نوعا من أنواع التدخل اإلنساني 

  .4" المعاصر

                                                             

  .51ص ،سابقالمرجع ال لصالحي ،اعاطف علي  -1

  .  51 ، صنفسهمرجع ، العاطف علي ألصالحي - 2
 الطبعة األولى، سنةانون الدولي المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، إسماعیل الغزال ، اإلرهاب والق - 3

  .72ص، 1990

- ، ص 2004 ، سنةدار النهضة العربیة، القاهرة" التدخل اإلنساني في القانون الّدولي المعاصر"حسام حسن حّسان  -4
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إّن التدخل وفي ظل قواعد القانون الّدولي والمبادئ التي أقّرها میثاق األمم المتحدة، ف  

العسكري یعتبر تصرف غیر مشروع لمخالفته هذه القواعد التي تحظر استخدام القّوة أو 

  . 1التهدید باستخدامها

و هو تدخل یحدث تحت مسمیات عدة  وهناك تدخل عسكري مباشر أو غیر مباشر،   

دث المواطنین وذلك ما حیخفي بها أطماعه ومصالحه، مثل مكافحة اإلرهاب وحمایة حقوق 

  .في العراق

 على سیطرتها فرض في استعانت قد األمریكیة المتحدة الوالیات أن بالذكر وجدیر      

 عسكري الملیون ونصف الملیون قرابة تملك إذ ؛الهائلة العسكریة ترسانتها بفضل العالم

 ةاألمریكی العسكریة القوة تعتبر حیث  العالم، في األعظم هو األمریكي الجیش على وٕانفاقها

 نصف من أكثر تمتلك أنها عسكریا العالم لسیادة یؤهلها وما ، األمریكیة الهیمنة أسباب احد

 .2 األسلحة من العالم صادرات

حمید إن الحرب والتدخل حالتان مختلفتان وطاردتان لبعضهما، فالتدخل كما یذهب       

حرب، فمعنى التدخل نیا حالة قانونیة خاّصة ال یجوز وضعه في خانة واحدة مع ال فرهادي

یكون غیر ذا معنى إّال إذا كان الطرفان في حالة سلم، فالحرب تغطي جمیع المفاهیم 

العدوانیة واألعمال التدخلیة التي تمارسها الّدول المتحاربة و تدخل في نطاق األعمال 

  .3الحربیة وال تسمى تدخال

                                                             

  .16- 15ص  -، صسابقالمرجع ال ، معمر فیصل خولي - 1

  .131_130ص ، ص المرجع السابق  ،د القادر توميعب -2

قبل اندالع الحرب العراقیة اإلیرانیة، بعثت وزارة الخارجیة العراقیة بعّدة مذكرات إلى السفارة اإلیرانیة في بغداد حول  -  3

ین بأعمال تخریبیة في تدخل الحكومة اإلیرانیة في شؤون العراق الداخلیة بسبب ما ادعته من قیام عدد من المتسللین اإلیرانی

مناطق متعددة في العراق، غیر أّن الوصف القانوني لهذه الحوادث تبدل عند اندالع الحرب بینهما، وتحول من أعمال 

  .تدخلیه إلى أعمال حربیة اعتیادیة

   .32-31ص  -، صسابقالمرجع العبد الفتاح عبد الرزاق محمود،  :ظر ین
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دنیة، من قبل الّدول أو المجموعات كما أّن الحرب هي استخدام منظم لألسلحة والقّوة الب      

الكبرى األخرى، وهي صراع مسلح بقصد فرض وجهة نظر سیاسیة وفقا لوسائل منظمة 

وهي عند رجال القانون الدولي صراع مسلح بین دولتین أو بین فریقین من   .بالقانون الّدولي

حرب ال تكون إال الدول ویكون الغرض منه الدفاع عن حقوق الدولة المحاربة ومصالحها، فال

  .بین الدول

نالحظ أن التعریف الذي ذكرناه للحرب في القانون الدولي أصبح الیوم مجرد تعریف  

تقلیدي واالتجاه الحدیث یمیل إلى توسیع معنى الحرب بحیث یشمل كل حالة فیها قتال مسلح 

بق ولو كان بل إن قواعد قانون الحرب تط ، دولي ولو لم تتوفر فیه عناصر التعریف السابق

وعلیه فإّنها  ، 1القتال یدور بین جماعات ال تتمتع بوصف الدولة وفقا ألحكام القانون الدولي 

تشبه التدخل العسكري ، في أّن كلیهما یتّمان عن طریق استخدام القّوة العسكریة ولتحقیق نفس 

  : األهداف، إّال أّنهما یختلفان فیما یلي

ال فعلي بین قوات حكومیة للّدولتین المتحاربتین في یشترط في الحرب أن یكون هناك قت - أ

ال یشترط  احین أن التدخل العسكري كما ذكرناه سابقا، یكفي لتحققه التهدید باستعمال القّوة كم

في التدخل العسكري أن تقوم القوات الحكومیة نفسها باستعمال القّوة، فقد تستعین الّدولة 

یا الّدولة المتدخلة في شؤونها بتحریضهم على الثورة ضد المتدخلة بأفراد من المرتزقة أو رعا

 . 2دولتهم

                                                             

 _ص،  2013  سنة ،الطبعة الخامسةدمشق ،  ،، دار الفكر"دراسة فقهیة مقارنة  "وهبة الزحیلي ، أثار  الحرب  - 1

  .49- 48ص 

هو ما حدث بالفعل عندما قامت الوالیات المتحدة األمریكیة في كوبا وذلك باالستعانة بأفراد من الشعب الكوبي والذین و  -  2

والتي عرفت آنذاك بعملیة  1961كوبا وذلك عام هم عبارة عن مرتزقة، وذلك بتحریضهم لالنقالب على نظام الحكم في 

  .خلیج الخنازیر

  43-42ص  -ص ،سابقالمرجع ، العبد الفتاح عبد الرزاق محمود  : ینظر
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، فإّن الحرب تتسم بصفة 1إذا كان التدخل العسكري عملیة محدودة التوقیت والحجم - ب

الصراع المسلح بین القوات المسلحة للّدول، والتدخل هو مظهر للقوة إال أّنه ال یصل إلى 

ال یخضع لمثل التنظیم القانوني الذي تخضع له درجة الحرب، كما أّنه عمل غیر مشروع و 

 .2الحرب باعتبارها شًرا البّد منه

التدخل العسكري یتحقق في حالة استخدام القّوة العسكریة دون توافر إعالن الحرب أو   - ت

االعتراف بحالة الحرب، وتشن الحرب لتحقیق مصالح سیاسیة أو قومیة، وعلى ذلك فإّن قیام 

خدم القّوة كوسیلة للسیاسة القومیة، فالتدخل العسكري یتمیز عن الحرب یستدعي أن تست

الحرب بنطاقه الضیق سواء فیما یتعلق بالهدف أو الوسیلة إّال أّن استمرار التدخل العسكري 

 .3لفترة طویلة، قد یكون قرینة على الحرب

ل نهایة التدخل تكون أقل وضوًحا عادة وهي تأتي بشكل تدریجي، فقد ینتهي التدخ  - ث

عند انسحاب القوات المتدخلة، أو إذا أصبح وجودها مبني على أساس دائم، أو عند تحقیق 

الغایة من التدخل، أو في حالة مافشلت عملیة التدخل وأنهیت، أّما ضحیة التدخل فقد تستعید 

 .4استقاللها التام وسیادتها أو تبقى تحت احتالل أو سیطرة المتدخل

  

  

  

                                                             
عند تعریفه للتدخل، إذ یقول أّن التدخل هو موقف أو عمل ذو مّدة محدودة، تقوم بواسطته  دولة  شفارتزیرى األستاذ - 1

من الّدول یتجاوز أطر العالقات القائمة المتعارف علیها، وتحاول فرض إرادتها على دولة أو أو منظمة دولیة أو مجموعة 

مجموعة من الّدول في سبیل إجبارها على القیام بعمل ما، أو اتخاذ موقف معین سواء كان سیاسیا أو معنویا أو قانونیا، 

  .32عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، مرجع سابق ص :ینظر

  .52سابق، صالمرجع الي ألصالحي، عاطف عل - 2

  .52، صالسابق مرجع العاطف علي ألصالحي، -  3

  .102ص،  المرجع السابق"انس أكرم العزاوي  -4



                                     :الفصل الثاين

107 

  الفرع الثاني

  تصادي للتدخلالشكل االق

یكتسي االقتصاد أهمیة كبرى وذلك على اعتباره عصب الحیاة الّدولیة، وقد ازدادت   

في العصر الّراهن وذلك بسبب الخلل القائم بین الشمال والجنوب، األمر الذي جعل  أهمیته

 .من التدابیر والجزاءات االقتصادیة وسیلة حاسمة للتدخل في شؤون الّدول الفقیرة

وأصبح التدخل االقتصادي كغیره من التدخالت، ذا أهمیة وذلك لما له من تأثیر  بل

ویمكن  كبیر على إرادة الجهة المتدخل في شؤونها وٕاجبارها على تغییر إرادتها وتوجهاتها،

وصف التدخل االقتصادي بأنه عبارة عن ضغط تستخدم فیه الوسائل االقتصادیة للتأثیر على 

 .1ول األخرىالشؤون الداخلیة للدّ 

لمتأمل لتاریخ تطور العالقات الّدولیة یجد أّن هذا النوع من التدخالت لم یكن أبدًا وا

موجودًا في ظل القانون التقلیدي، بل أّنه ظهر نتیجة للتغیرات التي فرضت على الساحة 

الدولیة وما عرفه النظام الّدولي من تطورات وما أفرزه من معطیات جعلت من التدخل 

 . االقتصادي وسیلة لفرض نفسها بقّوة على الساحة الّدولیة

ومن الصور الدقیقة للتدخل الغیر عسكري استخدام اإلجراءات االقتصادیة والمالیة  

بهدف التأثیر على إرادة الدولة محل التدخل، حیث نّص میثاق األمم المتحدة على اللجوء إلى 

  .2السلم واألمن الّدولیین الضغوط االقتصادیة بهدف المحافظة على

إلیها األشخاص الدولیة بشكل والواقع أن التدخل االقتصادي هو من األسالیب التي تلجا 

إلى التدخل  لجوئها، بل انه غالبا ما تلجا الدول إلى التدخل االقتصادي أكثر من كبیر

                                                             

 .60ص  ، السابق مرجعالعاطف علي ألصالحي، - 1

 .من میثاق هیئة األمم المتحدة 41الماّدة  - 2
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إثبات العسكري نظرا لصعوبة االدعاء بوقوع التدخل االقتصادي من ناحیة ، ولصعوبة 

  .1المسؤولیة الدولیة عن هذا التدخل من ناحیة ثانیة 

ویتم التدخل االقتصادي عن طریق استخدام الطرف المتدخل وسائل الضغط واإلكراه 

االقتصادیة على اختالف أنواعها، وذلك في سبیل التأثیر على إرادة الجهة المتدخل ضدها 

وتشمل وسائل الضغط االقتصادي كل  عنه ،  علقیام بعمل معّین أو االمتناوٕاجبارها على ا

وسیلة ذات طابع اقتصادي یستخدمها الطرف المتدخل في سبیل التأثیر في إرادة الطرف 

المتدخل ضده ، ومن أهم هذه الوسائل فرض المقاطعة االقتصادیة والحصار االقتصادي ، 

ضائع في الخارج واالمتناع ومنع التصدیر واالستیراد ومنع مرور البضائع وتجمید األموال والب

   .  2عن منح القروض،  أو منحها بشروط قاسیة وغیرها من الوسائل االقتصادیة

وعلیه فالتدخل االقتصادي یتخذ أشكاال عدیدة وصورا متنوعة ، فقد یأخذ شكال  لحظر 

اقتصادي،  والمقصود بالحظر هنا هو منع إرسال الصادرات لدولة أو عدة دول  هذا األمر 

لق باختصاص تقدیري للدولة، فهو من حیث المبدأ ال یعد مخالفة للقانون  الدولي، إال انه یتع

      .3قد یؤثر تأثیرا سلبیا كبیرا على الدول التي كانت تعتمد على هذه الصادرات 

امتناع الوالیات  من ابرز النماذج العملیة التي شهدتها الساحة الدولیة على ذلك ، و       

مریكیة عن تورید األسلحة لنیكاراجوا، بسبب إعاقة حكومة الجنرال سوموزا لجهود المتحدة األ

لجنة الوساطة المنبثقة عن منظمة الدول األمریكیة لوضع حّد للحرب األهلیة، وكذا إیقاف 

 .4المساعدات االقتصادیة وممارسة ضغوط سیاسیة متعددة عّرضت حكومة سوموزا للخطر

                                                             

.264 سابق ، صالمرجع السامح عبد القوي السید عبد القوي ، _  1  

.124سابق ص المرجع الانس اكرم العزاوي ، _  2
  

.276، ص نفسه مرجعال، سامح عبد القوي السید عبد القوي _ 3  

 .62ص  ،سابقالمرجع العاطف علي ألصالحي،  - 4
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قیام دولة أو یتخذ التدخل االقتصادي شكل المقاطعة ، والمقصود بالمقاطعة كما       

مجموعة من الدول بوقف عالقاتها التجاریة واالقتصادیة مع دولة أخرى بقصد الضغط علیها 

 .1وٕاجبارها على القیام بعمل أو االمتناع عنه 

تأثیر هدف إلى الوالمقاطعة االقتصادیة تعد صورة من صور التدخل االقتصادي ، وت 

إّال أّنه ومع التطور التكنولوجي وثورة االتصاالت الهائلة ، للدول ،  حقوق السیادیةالعلى 

أصبحت المواصالت البّریة والجّویة تأخذ حّیزًا كبیرًا من اهتمامات الّدول، وذلك في عالقاتها 

لك عن طریق التجاریة مع بعضها البعض، فأصبح الحصار یتخذ مفهومًا وشكًال آخر، وذ

  .2منع حركة تدفق األموال والبضائع من وٕالى الّدولة المحاصرة

ومن ابرز النماذج على ذلك مقاطعة الوالیات المتحدة األمریكیة  لكوبا تجاریا منذ       

بقصد القضاء على اقتصادها تماما ، وقد أثرت هذه المقاطعة  1962الثالث من فبرایر عام 

لم تقض علیها نتیجة وقوف االتحاد السوفیاتي سابقا إلى جانبها  كثیرا على كوبا ، ولكنها

ورفض العدید من الدول الصناعیة التعاون مع الوالیات المتحدة في تطبیق المقاطعة التجاریة 

 كامب دیفید" المفروضة على كوبا ، وكذا المقاطعة العربیة لمصر بسبب توقیعاتها التفاقیة 

1978م في السابع عشر من سبتمبر عا"
3.  

التي تقدمها الّدول الغّنیة للّدول الفقیرة ، تقدیم المساعدات والمنح والقروض  كما یعد      

وسیلة فعالة من وسائل التدخل في الشؤون من أجل مساعداتها في تنمیة مجتمعاتها، 

طرة الداخلیة والخارجیة للدول ، وذلك عن طریق المنظمات الدولیة االقتصادیة ، ونظرا لسی

الدول الكبرى على هاته المنظمات ، فان  القروض التي تمنحها تلك المنظمات تكون دائما 

رهنا بموافقة الدول الكبرى ورضاها عن سلوك هذه الدولة أو تلك في العالقات الدولیة ، 

                                                             

  .44ص ، سابقالمرجع العبد الفتاح عبد الرازق محمود ،  -1

 .45ص  ،نفسه مرجع اللرزاق محمود،  عبد الفتاح عبد ا - 2

   .277سابق ص المرجع السامح عبد القوي السید عبد القوي ،  -3
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وبالتالي أصبحت تلك المؤسسات أداة لفرض سیاساتها والضغوط والتدخل في شؤون الدول 

  .1النامیة 

سواء   2كما الیمكننا التغاضي عن المكانة المهمة التي تحتلها الشركات المتعددة الجنسیات 

  ودورها في النظام المالي واالقتصادي ، أو مجال أنشطتها ، من حیث طبیعة ملكیتها 

واإلعالمي، وهذا ما یدفع حكومات هذه الّدول للتدخل لمساندة ودعم مصالح هذه الشركات 

 .ن العالمفي أي مكان م

یمكن إیجاد عالقة بین النظام االقتصادي العالمي  واالستعمار وبناءا على ذلك    

الجدید ، اعتمادا على األسالیب االقتصادیة المتمثلة في إخضاع البلدان المتحررة من 

االستعمار والسیطرة علیها واستغاللها ، وعرقلة مستوى التنمیة فیها تحت إضفاء طابع 

طریق فرض أشكال مختلفة من االتفاقیات والمعاهدات ، ویعدد واضعو  الشرعیة ، عن

موسوعة االقتصاد السیاسي السوفیتیة ، مجموعة من أشكال االستعمار الجدید أهمها إثارة 

الصراعات المحلیة والدولیة من عرقیة وقومیة وطائفیة حتى تتمكن من التدخل في الوقت 

 .3اعد العسكریة باسم الشرعیة الدولیة المناسب وفرض قراراتها وٕاقامة  القو 

                                                             

.267، ص  السابق سامح عبد القوي السید عبد القوي ، المرجع_  1  

إن الشركات المتعددة الجنسیات ساهمت في تحقیق معدالت  نمو متزایدة في بعض الدول النامیة ، حیث أنها شاركت  -2

تلك المساهمة غیر المرتبطة بتنمیة فعلیة في االقتصاد  أن و االقتصادي بتلك الدول إالفي النم %10و5بنسبة تتراوح بین 

ن ، بمعنى أنها لم تطور النشاط الصناعي بل على العكس عرضت الصناعات الوطنیة الناشئة بالدول النامي للخطر أل

رض السلع المنتجة بأقل األسعار ، مما تلك الشركات وصلت إلى إنتاجیة عالیة جدا مكنتها من اإلنتاج بأقل  تكلفة فتع

  .جعل إمكانیة المنافسة معها صعبة خصوصا وان منتجاتها تتمیز بالجودة 

شركة  أالفیقارب عشرة  ن هناك ماأأفادت ب 1975كما انه وحسب اإلحصائیات التي أجرتها المجموعة األوروبیة عام 

منها تأسست في دول المجموعة األوروبیة ، وهذه المجموعة  شركة 2570من الشركات المتعددة الجنسیات عبر العالم و 

  .فرعا في دول العالم  49256األخیرة تملك 

الطبعة زینب محمد عبد السالم ، الشركات المتعددة الجنسیات ومعاییر السیادة للدول وفق القانون الدولي ،  : ینظر  

  .61-60ص  -  ص 2014 نة، سالمركز القومي لإلصدارات القانونیة ، القاهرة ،األولى

  .75ص  ،سابقالمرجع العبد القادر تومي ،  - 3
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 الشركات هذه أنّ  یعتقد البعض أنّ  لدرجة ،بها یستهان ال الشركات هذه وقّوة فمكانة    

 الداخلیة سیاساتها صنع في تساهم أن الّدول بعض في وتستطیع جیوشا تملك أن یمكن

  .1مصالحها مع یتفق بما والخارجیة

قد یصل بنتائجه في بعض األحوال إلى حد إسقاط كما أن التدخل االقتصادي       

في " سلفادور اللیندي " الحكومات القائمة في بعض الدول ، كما حدث بالنسبة لحكومة 

حیث تدخلت وكالة االستخبارات األمریكیة في تشیلي من اجل إسقاط ، 1973تشیلي عام 

في الحیاة الداخلیة لبالده إلى حكومة اللیندي، الذي اتهم الشركات األجنبیة بالتدخل بال وازع 

درجة وصلت إلى زعزعة استقرارها تماما ، مما  جعله یقوم بتأمیم مناجم النحاس التي 

، وذلك بالطبع أدى إلى مسارعة الوالیات 1937األمریكیة منذ عام "  اناكوندا" تستغلها شركة

ا التدخل اقتصادي المتحدة بالتدخل إلسقاط حكومته ، والتخلص منه ، والهدف من وراء هذ

  .2بحت 

وحقیقة األمر أن التدخل االقتصادي من التدخالت التي تثیر عالمات االستفهام حول       

طبیعته ومدى مشروعیته من الوجهة القانونیة ، حیث أن هذا التدخل یبدأ في كثیر من 

ات األجنبیة األحوال في صورة مساعدات لتنمیة اقتصاد الدول النامیة ، أو الدفع باالستثمار 

الخاصة لدفع عجلة التنمیة داخل هذه الدول ، إال أن النتائج في غالب األحوال تأتي في 

النهایة غیر محمودة العواقب، وذلك یؤكد بما ال یدع مجاال للشك أن التدخل االقتصادي 

، وبات  یمثل واقعا ملموسا من سمات المجتمع الدولي المعاصر أصبح یمثل سمة بارزة

، لتحكم الدول الكبرى سیطرتها على مقالید األمور وطه الملتویة على الساحة الدولیةینسج خی

  .3داخل المجتمع الدولي 

                                                             

 .78ص  ،سابقالمرجع المعمر فیصل خولي،  - 1

.278سابق ، صال مرجعالمح عبد القوي السید عبد القوي ، اس_  2  

.281 - 279ص _ص  ، السابق المرج سامح عبد القوي السید عبد القوي،_  3
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 الثالث الفرع

 للتدخل الدبلوماسي و السیاسي الشكل

 أو بعمل للقیام معینة دولة على للضغط السیاسیة التدابیر من بالعدید المختلفة الّدول تلوذ   

  .دولة إلى دولة من طلبات أو مذكرات تقدیم طریق عن ذلك ویكون، به القیام عن االمتناع

ویعتبر إتباع الطرق السیاسیة من وسائل الضغط التي تستخدم للتأثیر على إرادة       

وذلك إلجبارها على وقف هذه االنتهاكات  ،الجهات المسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان

ولم یعد إطالق األنظمة الحاكمة في تحدید ، مقبولة وبالتالي لم تعد فكرة السیادة المطلقة

نطاق الشأن الداخلي أمرًا مسلما بما كما كان في الماضي، بل أصبح تدخل الجماعة الّدولیة 

  .1في بعض األمور التي كانت في الماضي شأنًا داخلیًا أمرًا مقبوالً 

ت السلبیة للتدخل وأسلوب التدخل السیاسي یمتاز بكونه سلمیا وبعیدا عن المضاعفا  

العسكري ، وهو في جمیع األحوال أسلوب أكثر تحضرا ویتفق مع تطور المجتمع الدولي 

  . 2وأسلوب أكثر تحضرا من األسلوب العسكري

ویتم التدخل السیاسي عن طریق تقدیم الجهة المتدخلة لطلبات تحریریة أو شفویة أو       

فها بالقیام بعمل معّین أو السیر على خطة مذكرات إلى الجهة المتدخل ضّدها تتضمن تكلی

، كما  معّینة ، أو عن طریق توجیه دعوة لعقد مؤتمر یتقرر فیه ما یطلبه الطرف المتدخل

یمكن أن یكون على شكل احتجاج دبلوماسي تتقدم به البعثة الدبلوماسیة ، أو البعثات 

اإلدانة والشجب التي تصدر الدبلوماسیة لجهة أو الجهات الدولیة المتدخلة ، أو عن طریق 

  .3عن المنظمات الدولیة الممثلة للمجتمع الدولي كاألمم المتحدة ضد دولة ما 

                                                             

 81ص  ،سابقالرجع مالانس معمر فیصل خولي،  -1

  2 .126سابق ، ص المرجع الالعزاوي ، أكرم   انس_ 

 .125-124 ص-، ص المرجع نفسه  ،العزاوي أكرم أنس -3 
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أمثلة التدخالت بإتباع األسالیب السیاسیة والدبلوماسیة تدخل الدول األوروبیة  ومن         

ة العثمانیة ، في القرن التاسع عشر دبلوماسیا في بلغاریا وأرمینیا ، وذلك في مواجهة الدول

وكذلك تدخل الدول األوروبیة لمصلحة الیهود الروس في مواجهة روسیا القیصریة ، وتدخل 

  .1األمم المتحدة بإدانة سیاسة الفصل والتمییز العنصري في جنوب إفریقیا وٕاسرائیل 

فیستهدف قلب نظام الحكم القائم وتحویله ،   كما قد یتخذ التدخل السیاسي شكال مباشراً 

ملكي إلى جمهوري أو العكس، أو تقدیم مساعدة لحركة انفصالیة ترید االستقالل بجزء من 

  .2من أرض الّدولة األم

طرح الجهات القویة قضیة تصدیر الدیمقراطیة ، كم یتم التدخل السیاسي عن طریق        

غیر وهو ما یعني العجز عن بناء النظام السیاسي العالمي ، كما أن مقومات الدیمقراطیة 

في المجتمعات المتصارعة أو  ةقادرة على ذلك،  وشروط استقبال الدیمقراطیة غیر متوفر 

، لذلك نحن نقول مع األصوات التي ترى أن الحوار  3الدول التي تعیش في ظل الدكتاتوریة

للحیلولة دون تدخل جهات اخرى وحده كفیل ببناء مؤسسات الدولة وتحقیق الدیمقراطیة 

  . لفرض نظام الحكم

أّما التدخل الدبلوماسي، فیتجلى من خالل الضغط على إرادة الّدولة بالوسائل      

الدبلوماسیة وذلك عن طریق تخفیض حجم أو مستوى التمثیل الدبلوماسي،  كرد فعل على 

وذلك تعبیرًا على احتجاجها ضد هذه ، ما تمارسه تلك الّدول من انتهاكات لحقوق اإلنسان 

                                                             

122ص ،نفسه مرجع الالعزاوي،  أكرمانس _  1  

، وذلك بهدف إضعاف 1975إلى غایة  1970هو ما كان یفعله شاه إیران مع األكراد في شمال العراق منذ عام  -2

   الحكومة المركزیة والحصول منها على تنازالت إقلیمیة في مناطق أخرى

 .57ص  ، سابقالمرجع العلي ألصالحي، عاطف   :ظرین

من هنا یأتي دور المنظمات غیر الحكومیة كمنظمة اوكسفام  وهي مثل منظمة اطاك هي منظمة غیر حكومیة تدعو  - 3

ا في أكثر من مائة دولة تدعو إلى تضامن الجمیع ضد هیمنة األقویاء على إلى أیجاد منظمة تجاریة عادلة وبحكم تواجده

  الضعفاء 

  .132سابق صالمرجع العبد القادر تومي  :ظرین
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التي تصدر عن المنظمات الّدولیة الممثلة  ، رارات اإلدانة والشغبالممارسات، كذلك ق

للمجتمع الّدولي كهیئة األمم المتحدة ضد دولة ما، وما یعنیه ذلك من تعبیر عن الرأي العام 

  .1العالمي

 الجدیدة الحكومة تكون عندما وذلك االعتراف عدم شكل أیضاً  التدخل یتخذ قد كما       

 تقریر حق مظاهر من مظهراً  ذلك یعتبر حیث خارجي تدخل دون داخلیة ثورة ولیدة

 .المصیر

  الرابع الفرع

  للتدخل والثقافي اإلعالمي الشكل

ویتم هذا التدخل  دور فعال ،  التقني أو اإلعالم للتدخل  أن فیه شك المما              

ه الوسائل المادیة تأثیر اكبر مما تفعل كوسیلة ضغط ، وهو ذو تأثیر معنوي قد ینتج عنه

وحتى العسكریة في بعض األحیان ، وان كانت اقل كلفة وأكثر صعوبة في التحقق منها 

وتأتي وسائل اإلعالم المختلفة في مقدمة هذه الوسائل ، وخاصة القنوات التلفزیونیة 

ومحطات الرادیو واإلذاعات وشبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي ثم الصحف 

النشرات ووسائل الدعایة المختلفة ، واألقمار الصناعیة المخصصة لمختلف والمجالت و 

أنواع التجسس ، وتستخدم هذه الوسائل كقوة دعائیة للتأثیر في عقول ومدارك ومفاهیم 

  .2وٕارادات الشخص وتوجیهها الوجه الذي ترغب فیه الدولة المتدخلة 

  القضایا عدید إبراز خالل من كوذل الوضع، تغییر على القدرة اإلعالم ویملك        

 النشاط على التدخل من النوع هذا ویعتمد ، األنظمة مختلف سلبیات وٕاظهار والمواقف

                                                             
من أمثلة التدخل السیاسي والدبلوماسي تدخل الّدول األوروبیة في القرن التاسع عشر دبلوماسیا في بلغاریا وأرمینیا  - 1

عثمانیة، وكذلك تدخل الّدول األوروبیة لمصلحة الیهود الروسي في مواجهة روسیا القیصریة، وذلك في مواجهته الّدولة ال

 .125-124 ص- ص ،أنس أكرم العزاوي، المرجع السابق رینظ
  .30ص ، 2014المرجع سابق حمد محمد طاهر الضریبي ، أ_ 2
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      بما الدولي، العام والرأي المجتمع وتوجهات أفكار على للتأثیر وذلك والدعائي اإلعالمي

 اإلعالم وسائل ستغاللا خالل من المتدخلة الدول وتحاول ،المتدخلة الدول وتطلعات یتوافق

 تظهر العربي العالم شهدها التي فاألحداث أخر، سیاسي بدیل إلیجاد المواطنین تحریض 1

  الجماهیر تحریض خالل من األنظمة من الكثیر إسقاط استطاع والذي السلبي اإلعالم دور

  . األنظمة لتلك رافضة ومسیرات بمظاهرات والقیام

لذي یلعبه اإلعالم السیاسي في عصر العولمة ، والذي یصل وتجدر اإلشارة إلى الدور ا    

إلى حد االعتماد علیه بشكل أساسي ال غنى عنه في إعادة رسم العالقات الدولیة في منطقة 

  2003ابریل  9ما ، وهو بالفعل ما قام به اإلعالم الدولي قبیل االحتالل األمریكي للعراق في 

لعراقیین أنفسهم من وجود أسلحة دمار شامل في العراق  من تهیئة العالم كله وحتى العرب وا

وحشد اإلعالم الدولي كل الفنون واألسالیب واألدلة التي توحي بالمصداقیة ، أو على األقل 

  . 2االعتقاد بصحو وجود األسلحة

 في سالح أهم صبحأ وقد الدولیة، والمتغیرات اإلحداث في رئیسیا دورا یلعب فاإلعالم

 من أخر نوعا هناك أن كما ، السیاسي قرارها اتخاذ في الدول على للتأثیر دخلةالمت الدول ید

 نأتي وسوف  األسباب من العدید إلى یستند والذي الدولي اإلنساني التدخل وهو أال التدخل

  . الحقا بالتفصیل ذكره على

  

                                                             
 لة تأثیرها على صناعة وتوجیه الرأي العامإن أهم أسالیب الجماعات الیهودیة في تحقیق مأربها السیاسیة ، ومحاو  -1

األمریكي ، حیث  سعت  الجماعات الیهودیة إلى إفشال جهود جورج بوش األب  إلعادة انتخابه رئیسا للوالیات المتحدة 

وذلك من خالل تسخیر وسائل اإلعالم لتشویه صورته في أذهان الناخبین ، وٕاثارة  1992األمریكیة للمرة الثانیة عام 

یا سیاسیة ، فقد قامت مجلة یو آس نیوز أند وورد ریبورت  بنشر خبر یستند إلى وثائق إسرائیلیة سریة یربط الرئیس قضا

بوش شخصیا بعملیة بیع أسلحة أمریكیة إلیران مقابل تعاون إیران في إطالق سراح الرهائن األمریكیین في لبنان ، مع 

  .مورتیمر زوكرمان اإلشارة أن صاحب هذه المجلة صهیوني متعصب هو 

  .51-50ص  -، صمحمد بن سعود البشر ، نظریات التأثیر اإلعالمي ، دار العبیكان للنشر ، بدون سنة نشر :ینظر

2
   .79، ص  2008والثقافیة والسیاسیة ، بدون دار نشر ، سنة  اإلعالمیةالعربي والعولمة  اإلعالمصابر حارص ، _  
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  المبحث الثاني

  األساس اإلقلیمي لمبدأ عدم التدخل

نسانیة الكبرى على امتداد التاریخ البشري المعاصر شكلت األحداث الّدولیة واإل

 محطات حاسمة في تطور العالقات الّدولیة، خصوصا الحربین العالمیتین األولى والثانیة

 .وذلك بالنظر إلى ما خلفته من آثار ساعدت على ترتیب بیت العالقات الّدولیة

مبدأ عدم التدخل  ، ومن ضمن أهم المبادئ التي نمت في ظل هذه التغیرات وترعرعت

في الشؤون الداخلیة للّدول، الذي یشكل ركیزة أساسیة لحمایة شخصیة وسیادة الّدول من كل 

تهدید أو اعتداء خارجي، وهو من المبادئ األساسیة للقانون الّدولي ، والتي نص علیها 

الّدول العربیة  وكذا اإلقلیمیة كجامعة، میثاق األمم المتحدة ومعظم مواثیق المنظمات الّدولیة 

 .ومنظمة اإلتحاد اإلفریقي

مبدأ عدم التدخل في میثاق اإلتحاد بالتطرق إلى  وقد رأینا تقسیم هذا المبحث 

المطلب (  مبدأ عدم التدخل في میثاق جامعة الّدول العربیةثم  ،)المطلب األول( اإلفریقي

مبدأ عدم  ،)المطلب الثالث( مبدأ عدم التدخل ضمن میثاق منظمة الدول األمریكیة ،)الثاني

 .    )المطلب األول( التدخل في میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي

  المطلب األول 

  مبدأ عدم التدخل في المیثاق اإلفریقي

لطالما أرادت الدول اإلفریقیة توحید صفوفها ودعم أواصر التعاون والوحدة بین           

منقسم على نفسه نتیجة للحرب الباردة ، وكذلك   دول القارة لمواجهة العالم الخارجي ال

لمواجهة االستعمار الجدید ، الذي هدد أكثر من مرة استقالل دول القارة ، لهذه األسباب 

وغیرها حاولت الدول اإلفریقیة تنظیم نفسها في منظمات إقلیمیة تعبر عن أهدافها ومشاعرها 

ة اإلفریقیة عدة محاوالت إلیجاد تنظیم وتعاونها وتضامنها ، ولقد سبق ظهور منظمة الوحد
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والذي ضم كل من  1959ما بین الدول اإلفریقیة المستقلة آنذاك منها اتحاد مالي سنة 

السنغال ، والسودان وداهومي  وفولتا العلیا ، وظهور جماعة دار البیضاء ، وجماعة 

  .1منروفیا وغیرهما 

  الفرع األول

  نشأة منظمة الوحدة اإلفریقیة

مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بحضور  فتتحأین أ،  1963 یارأ /مایو 23 ومفي ی  

، تونس   ، بوروندي ، تشاد ، تنجانیقا أوغندا،  إثیوبیا ممثلي ثالثین دولة هم على التوالي

، ساحل  روانداجمهوریة إفریقیا الوسطى ، الجمهوریة العربیة المتحدة ، داهومي،  ،الجزائر

السودان ، سیرالیون ، الصومال ، الغابون ، لیبیریا ، مالي ، مدغشقر ، العاج ، السنغال ، 

ع میثاق یوقمن ت أیارمایو  25بتاریخ وقد تمكنت هذه الدول موریتانیا ، النیجر ، نیجیریا ، 

  .2 اإلفریقیةمنظمة الوحدة 

تسویة  مبدأعلى  األفارقةهذه المنظمة مدى حرص الزعماء  إنشاءبدا واضحا منذ و   

ثر كبیر على تحقیق أوذلك لما له من ،  األعضاءراعات التي قد تنشب بین الدول الص

توطید التفاهم بین  أهمیة إلىصراحة في دیباجة المیثاق  اإلشارة، وقد وردت  اإلفریقیةالوحدة 

  . 3والتضامن اإلخوةوذلك من خالل تدعیم روح ،  أمالهاالشعوب وتعاون دولها لتحقیق 

  

  

                                                             

.251 قاسمیة جمال ، المرجع السابق ، ص _ 1
  

المجلد الثامن ، حبیب درغام ،  1935منذ عام  إفریقیاالعام ،  إفریقیاعلي ا مزروعي باالشتراك مع كووندجي ، تاریخ  -2

  .813ص، 1998 ، سنةوأوالده ، لبنان ، الیونسكو

ر للجامعات ، دار النش األولىالطبعة ، ) نموذج االیكواس ( بدر حسن الشافعي ، تسویة الصراعات في إفریقیا  -  3

  .36ص، 2009سنةالقاهرة ، 
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  الفرع الثاني

  دأ عدم التدخل في میثاق منظمة الوحدة اإلفریقیة مب

 األعضاءالمنظمة على احترام السیادة الكاملة واستقالل الدول  كما عمل میثاق         

هامین ن جامعة الدول العربیة ، فقد كان لكل من هاتین المنظمتین بعدین أنها في ذلك شأش

احترام سیادة واستقالل الدول   یتمثل في األولفالبعد ، خصوصا فیما یتعلق بمسالة التعاون 

فهو التسویة السلمیة  البعد الثاني أما،  هائأعضاوالمساواة في السیادة فیما بین  األعضاء

  .1فیها األعضاءبین الدول  أالتي تقوم بها كل من المنظمتین في حل المنازعات التي قد تنش

  2 األعضاءلداخلیة للدول نص میثاق المنظمة على عدم التدخل في الشؤون احیث  

  :  3فمبادئها  تتمثل في 

 المساواة في السیادة  - 1

 . أراضیهااحترام استقالل كل دولة والحفاظ على سالمة   - 2

  .األعضاءعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول  - 3

 . أخرىشجب كل نشاط هدام من جانب أي دولة ضد دولة  - 4

 .لمیة السعي لفض المنازعات التي تنشب بالطرق الس - 5

  :في  4كما تلخص أهداف المنظمة     

 .تعزیز وحدة وتضامن الدول اإلفریقیة  -1

 .تنسیق وتركیز تعاونها وجهودها لتحقیق حیاة أفضل لشعوب إفریقیا  -2

                                                             
زمة لوكربي في اإلطار العربي أرجب ضو خلیفة المریض ، تقدیم د عبد الرحمن الصالحي ، إدارة األزمات الدولیة ،  -  1

  .84ص ، 2014 ، سنةدار الزهران للنشر ،اإلفریقي ، دراسة مقارنة
، المكتب العربي للمعارف  إفریقیاي تسویة الصراعات في ف اإلفریقي األمن مجدي جالل صالح ، دور مجلس السلم و -2

  ..75ص ،  2003-2009

  .289ص  ،1994 سنة، دار الشروق القاهرة ، األولموسوعة الشروق ، المجلد  -3

. اإلفریقیةمن میثاق منظمة الوحدة 3المادة  _ 4
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 .الدفاع عن سیادتها وسالمتها اإلقلیمیة واستقاللها والعمل على تصفیة االستعمار  -3

 .مم المتحدة واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانتعزیز التعاون الدولي في احترام میثاق األ -4

جل أتكرس كافة جهودها من  اإلفریقیةدول منظمة الوحدة  أنهذا وفضال على      

، وتلتزم بعدم االنحیاز والتعاون مع  1التابعة لها األراضيتحقیق االستقالل التام لجمیع 

  .المتحدة  األمممیثاق  إطارالدول كافة في 

،  أشكالهائر من الدول التي نادت بفكرة المساواة ومحاربة الهیمنة بكافة ولعل الجزا     

عدم االنحیاز یعبر عن وجوده "  :نأ هواري بومدینفقد جاء في خطاب الرئیس الراحل 

،  الهیمنة السیاسیة والسیطرة االقتصادیة أشكالبالدفاع عن القضایا العادلة ضد جمیع 

تعاون دولي مبني على  إطارلح تحریر الشعوب في لصا األولىویوجه نشاطه بالدرجة 

  .2 "سالم عادل في العالم إقرار المساواة بین الدول  واحترام السیادة و

وهو  آال،  اإلفریقيمن جوانب حركة التجمع  أخریشتمل میثاق المنظمة على جانب و 

  :المبادئ التالیة  أوردالسیاسیة وقد  لألخالقیاتكنظام  اإلفریقيالتجمع 

  . األعضاءالمساواة المطلقة بین جمیع الدول -1

   .عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول-2

 .وحقها في وجود مستقل أراضیهااحترام سیادة كافة الدول وسالمة -3

 .3التحكیم أوالمصالحة  أوالوساطة  أوالتسویة السلمیة للمنازعات من خالل التفاوض -4

توطید العالقات بین ، هو هذه المنظمة تأسیسمن خالل  األفارقةهدف الزعماء و 

والتضامن ، ذلك من خالل تكریسها  األخوةفي تدعیم روح  أمالهاوتحقیق  اإلفریقیةالشعوب 

                                                             

  . اإلفریقیةمن میثاق منظمة الدول  6فقرة  3المادة -  1

  .28ص  ،سابقالمرجع اللدین ، الجوزي عز ا-  2

  .813ص  ،سابقالمرجع الالعام ،  إفریقیالمزروعي باالشتراك مع ك ووندجي ، تاریخ ا ا علي-  3
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" ترى على ذكره سالفا ، فالمنظمة  أتیناوالذي  عدم التدخل أهمهالمجموعة من المبادئ كان 

 أوینبغي التدخل فیه سواء من جانبها ال  ، نا داخلیاأللصراعات الداخلیة باعتبارها شان "

من  2فقرة 3وهو مانصت علیه المادة  األخرى األجنبیة و اإلفریقیةمن جانب الدول 

  ."  1المیثاق

سیادة تأكید لوهو   ،2في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة  أساسيشرط وعدم التدخل   

 .3بل تكملة له بنود هذا المیثاق  أهم، ویعتبر من  لدول االتحاد  األراضي

المتعلقة بالكثیر من الصراعات  4ذلك من خالل قرارات المنظمة ومواقفها  تأكدوقد   

الرابع الذي عقد في  اإلفریقيالصادر عن مؤتمر القمة  51/4ومن ذلك القرار رقم  ، الداخلیة

ع في الصرا أن أكدبیافرا النیجیري ، الذي  إقلیم أزمةلمناقشة  كینشاسا في 1967سبتمبر 14

لى عاتق تقع ع ن تسویتهإبیافرا یدخل ضمن نطاق االختصاص الداخلي لنیجیریا، وبالتالي ف

وحتى عندما تدخلت المنظمة في ، االنفصال مبدأ، مع استنكار الحكومة النیحیریة ذاتها

التي سوف  اإلفریقیةالقوة  أنعلى  التأكیدحرصت على  1981الصراع الداخلي بتشاد عام 

االشتراك  أوقوة محایدة ، ولیس من حقها التدخل في الشؤون الداخلیة للتشاد  یتم نشرها هي

  .في أي ممارسات سیاسیة

التدابیر القمعیة لرد  أوعدم حدیث المیثاق عن وسائل التسویة العسكریة  أنكما   

 األمن، وفق ما یقتضیه نظام  أخرىالعدوان في حالة وجود اعتداء من دولة على دولة 

 النشأةظروف  إلى أساساالمتحدة ، ویرجع ذلك  األممالفصل السابع من میثاق الجماعي و 

التاریخیة للمنظمة والذي كان یركز فقط على العدوان الخارجي المتمثل في االستعمار ، لذا 

                                                             

  .39ص  ،سابقالمرجع ال،  إفریقیابدر حسن الشافعي ، تسویة الصراعات في -  1
2 - See      Ianbrounlie and guy s .goodwin –gill brownlies documents on human rights .sixth edition 

.oxford university press .uk.2010¸ p 64 .                                                                                                                             
3  -   Malcolmd. Enans and rachel murray   the african charter  on human and peoples rights . the 

system in practice.1986-2000.cambridge university press2003¸p 4.                                        . 

  .43ص ، نفسه مرجع الافعي ، بدر حسن الش - 4 
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في  إال،  أخرىعدوان دولة افریقیة على دولة  إمكانیة إلىالمیثاق لم یشر صراحة  أنیالحظ 

  .عدم التدخل  مبدأادة الثالثة منه بصدد حدود ما ورد في الم

 the principlesا مونروفی مبدأ أهمهاكما وقد صودق على العدید من المبادئ كان    

of monrovia  ،  وحق كل دولة  ، في المساواة والسیادة اإلفریقیةیؤكد على حق الدول

الحكم  إطارفي اإلفریقیة من الدول  غیرها  إلىتنظم  أن، وحقها في فریقیة في الحكم الذاتيا

 مونروفیاكما یخول مبدأ ، ، واحترام حق عدم التدخل في الشؤون الداخلیة والمحلیة الفدرالي

the principles of monrovia  في المساواة والسیادة وحق كل دولة  اإلفریقیةحق الدول

الحكم الفدرالي،  ارإطفي  اإلفریقیةغیرها من الدول  إلىن تنضم أافریقیة في الحكم الذاتي، و 

  .1مع احترام حق عدم التدخل في الشؤون الداخلیة والمحلیة 

ومن كل ماسبق یمكننا القول ان منظمة الوحدة اإلفریقیة لعبت دورا أساسیا في         

ري في جنوب إفریقیا ، ولكن تصفیة االستعمار ، ومحاربة التمییز العنصري والفصل العنص

نقص األموال والنزاعات  ها تعاني من مشاكل اقتصادیة بسببیعاب عل دول إفریقیا أن

، ومع ذلك ال زالت تسعى منظمة الوحدة اإلفریقیة للخروج الحدودیة، والحروب األهلیة وغیرها

  .2من التخلف والمجاعة وتعمل من اجل جعل إفریقیا جزیرة سالم 

ریس روح یثاق،  على تككما أن الدول اإلفریقیة سعت جاهدا من خالل وضعها لهذا الم    

ل عدم ، وذلك عن طریق إدراج مبدأ المساواة في السیادة بینها وتفعیاالحترام المتبادل بینها

، سواء من الدول اإلفریقیة ، أو من قبل جهة خارجیة ، وذلك التدخل في شؤونها الداخلیة

  .إلیمانها بان انتهاك هذا المبدأ هو تعد على  سیادة الدول اإلفریقیة 

  

                                                             
1 - See Martin . minogue. Judith molloy .african aims and attitudes .selected documents . cambridge 

university  press.   Us a.  1974 p 216-217.                                                                                                                                                                                 

. 254سابق، ص المرجع القاسمیة جمال ، _  2
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  المطلب الثاني      

  مبدأ عدم التدخل في المیثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي

كبر منظمة حكومیة دولیة بعد األمم المتحدة أتعتبر منظمة المؤتمر اإلسالمي ثاني 

  صون مصالحه والتعبیر عنها وهي بمثابة الصوت الجماعي للعالم اإلسالمي، وتسعى ل

  .بین مختلف الشعوب للسلم والتعاون الدولي تعزیزا

  الفرع األول

  نشأة منظمة المؤتمر اإلسالمي 

منظمة التعاون اإلسالمي، والتي كانت تعرف سابقا بمنظمة المؤتمر اإلسالمي وهي 

تأسست هذه المنظمة في الرباط بالمملكة المغربیة في الثاني عشر ، منظمة حكومیة دولیة 

خالل المؤتمر األول لقادة العالم  من  ذلك، سبتمبر  25هـ الموافق لـي 1389من رجب 

ثر الحریق اإلجرامي الذي تعرض له إعلى  ، اإلسالمي الذي عقد في العاصمة المغربیة

على ید عناصر یهودیة في مدینة القدس  1969أوت عـــام  21المسجد األقصى المبارك في 

ة العربیة السعودیة المحتلة، وبعد ستة أشهر من هذا الحدث التاریخي عقد في جدة بالمملك

الذي قرر إنشاء األمانة العامة للمنظمة لكي  ،المؤتمر األول لوزراء خارجیة الدول اإلسالمیة

تقوم بمهمة التنسیق بین الدول األعضاء، وعین أمینا عاما لها، وحدد مقرها مؤقتا في جدة 

  . 1إلى أن تحرر مدینة القدس الشریف مقر المنظمة الدائم

  

  

  

                                                             
 http : // www.onefd.edu.dz  :منظمة المؤتمر اإلسالمي على موقع - 1
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  يالثانالفرع 

  في میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي   مبدأ عدم التدخلتكریس 

سبق و أن ذكرنا أنه من بین أهم أهداف هذه المنظمة هو حمایة وصون كرامة        

كما أن هناك مجموعة من األهداف  ،یمنا بینهفالمجتمع اإلسالمي وتعزیز عالقات التعاون 

  :1كانت تسعى هذه المنظمة لتحقیقها هي كاألتي

 .خوة والتضامن بین الدول األعضاءتعزیز ودعم أواصر األ - 1

صون وحمایة المصالح المشتركة، ومناصرة القضایا العادلة للدول األعضاء وتنسیق  - 2

جهود الدول وتوحیدها بغیة التصدي للتحدیات التي تواجه العالم اإلسالمي خاصة والمجتمع 

 .الدولي عامة

في الشؤون الداخلیة للدول األعضاء واحترام  حق تقریر المصیر وعدم التدخل حتراما - 3

 .سیادة واستقالل ووحدة أراضي كل دولة عضو

استعادة السیادة الكاملة ووحدة أراضي أیة دولة عضو خاضعة لالحتالل من جراء  - 4

مات الدولیة و اإلقلیمیة ذات ظإلى القانون الدولي والتعاون مع المن ناداتاسالعدوان، وذلك 

 .الصلة

بأن تسترشد  1ما تتعهد الدول األعضاء من أجل تحقیق األهداف الواردة في المادة ك        

تتألف ، و  وفقا لهذه المبادئ وأن تتصرف  ،  م والقیم اإلسالمیة السمحةالیتستنیر بالتعو 

ذات أغلبیة مسلمة أن  عضو في األمم المتحدة ة دولة یجوز ألیو  ، عضو 57المنظمة من 

ي  ى ذلك بتوافق اآلراء فتنظم للمنظمة، إذا تمت الموافقة عل لكي  طلب للعضویةبتقدم ت

                                                             
 oci.org-www.oic موقع ىالمادة األولى من میثاق منظمة المؤتمر اإلسالمي عل- 1
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الوزراء الخارجیة على أساس المعاییر المتفق علیها و المعتمدة من طرف مجلس س مجل

  . 1وزراء الخارجیة

،  " الدول األعضاء دول ذات سیادة و مستقلة و تتساوي في الحقوق و الواجبات"و   

بحل نزاعاتها بالطرق السلمیة، وتمتنع  تتكفل  الدول األعضاء" 3كما وقد ورد في الفقرة 

     . "عن استخدام القوة والتهدید في عالقاتها

وتتعهد جمیع الدول األعضاء باحترام السیادة الوطنیة واالستقالل ووحدة األراضي، "     

  .2"لكل فیها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلیة لآلخرین

ألعضاء بأن تساهم في صون السلم تتعهد جمیع الدول ا" ، 5شت فقرة قو كما وقد ن       

األسس الدولیین واالمتناع عن التدخل في الشؤون الداخلیة لبعضها البعض، وذلك وفقا و 

  ."لهذا المیثاق ومیثاق األمم المتحدة والقانون الدولي االستثنائي

ا یسوغ المنظمة وأجهزتها أن كما جاء في میثاق األمم المتحدة لیس في هذا المیثاق، م  

  .3تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي لدولة ما أو ذات صلة لها

  المطلب الثالث

  مبدأ عدم التدخل في میثاق جامعة الدول العربیة 

ن نتیجة رغبة الحكومة یرى فقهاء القانون الدولي، أن نشأة جامعة الدول العربیة كا      

، وصاغت على أساسها المیثاق الحالي ها الدول العربیة المستقلة آنذاك، حیث تلقفتةالبریطانی

                                                             

.من میثاق المنظمة  6، ، 5، 4، 3، 2فقرة  2المادة _   1  

 من میثاق المنظمة 1فقرة  3المادة  - 2

 من میثاق المنظمة 2فقرة  3المادة - 3
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لجامعة الدول العربیة ، كما ارتبطت نشأتها بحركة القومیة العربیة التي كانت رد فعل ضد 

  .1سیطرة الدولة العثمانیة ، وسیاسة التتریك خاصة في أخر العهد العثماني

ر في القاهرة، ضم ممثلین عن الدول السبع مصر والعراق و عقد مؤتم 1945في آذار و      

األردن و لبنان وسوریا و المملكة العربیة السعودیة والیمن، و بعد إدخال بعض التعدیالت 

على بروتوكول اإلسكندریة، الذي جاء بمثابة إطار لتفاهم مبدئي للدولة الموقعة علیه، و قد 

جامعة یراعي احترام سیادة الدول العربیة نص على مؤتمر عربي عام لوضع میثاق لل

تأسیس جامعة الدول العربیة ووقعوا میثاقها  مارس / آذار 22في المستقلة، وأعلن المؤتمرون 

  .2الذي یتكون من دیباجة وعشرین مادة و ثالثة مالحق خاصة

غیر فالملحق األول خاص بفلسطین، والثاني بالتعاون بین الجامعة والدول العربیة        

  .3األعضاء، أما الملحق الثالث فیما تعلق بتعیین أول أمین عام للجامعة  

 ام السیادة بین هذه الدول، وكذلكوقد نص میثاق جامعة الدول العربیة على مبدأ احتر        

عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األعضاء، كما أن الدول األعضاء في هذه المنظمة 

ن هذه أها و ال تتنازل عنها وذلك بهدف إنجاح المنظمة، خصوصا و تحتفظ بكامل سیادت

   .4الدول كانت مسرحا للمستعمر األجنبي

  5وتقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ یتجلى أهمها فیما یلي      

                                                             

.241قاسمیة جمال ، المرجع السابق ص  _  1  

، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان األردن، بدون سنة النشر، 1العسكریة، جزء فراس البیطار، الموسوعة السیاسیة و- 2

 .178ص

.243قاسمیة جمال ، المرجع نفسه ، ص _   3  

 .84ص السابق،مرجع الرجب ضو خلیفة المریض، إدارة األزمات الدولیة،  - 4
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أي أن جمیع الدول األعضاء متساوون في الحقوق ،  المساواة بین الدول األعضاء -1

في مجلس الجامعة وفي لجانها المختلفة ، ولكل منها صوت   ویمثلون على قدم المساواة

 .واحد مهما یكن عدد ممثلیها ، ورئاسة مجلس الجامعة حق لكل دولة تمارسه بالتناوب 

 7ویظهر ذلك من خالل قاعدة اإلجماع التي نصت علیها المادة  سیادة الدول األعضاء -2

ول المشتركة في الجامعة ، وما یقرره فما یقرره المجلس باإلجماع یكون ملزما لجمیع الد" 

 " یكون ملزما لمن یقبله  ةالمجلس باال كثری

ویعني أن تحترم كل دولة من الدول المشتركة في الجامعة نظام  مبدأ عدم التدخل  -3

الحكم القائم في دول الجامعة األخرى ، وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول ، وتتعهد بان ال 

النزاعات ،  باإلضافة إلى فض "08المادة " یر ذلك النظام فیها تقوم بعمل یرمي إلى تغی

  . بالطرق السلمیة والدفاع المشترك

هذه المادة قد جاءت صریحة وواضحة في تحریم هذا المبدأ، فلكل دولة أن تكیف 

عالقاتها مع غیرها من الدول بالطریقة التي تراها مناسبة دون النظر إلى ارتباطها بهذه 

  . 1ومیةالمنظمة الق

ویرى  بعض الفقهاء أن الجامعة العربیة حاولت حل نزاعات عربیة كثیرة بالطرق       

السلمیة ووفقت قلیال وأخفقت كثیرا ، ولم تتعرض لبعض النزاعات إطالقا كنزاع الصحراء 

الغربیة ، ولم تكن فعالة في مجابهة إسرائیل وتحریر فلسطین ، نتیجة ضعف دولها اقتصادیا 

م سیاسیا وثقافیا ، إضافة إلى الخالفات بین أعضائها مثل قضیة سوریا حالیا ، ذلك وتبعیته

ظهرت عدة مطالب بتعدیل میثاق الجامعة من اجل تطویرها وتجدیدها ، وٕایجاد أنظمة تعمل 

                                                             

دار زهران للنشر و التوزیع،  ،2000-1945 عریفة، الجامعة العربیة و العمل العربي المشتركالطاهر المهدي بن  -  1

 .416ص ،  2010سنة عمان، 
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بإلزامیة ، وتنفیذ ما یتخذ من قرارات ، وعدم البحث عن حلول خارج إطار هذه المنظمة كما 

       . 1ج األخیرة حدث في حرب الخلی

  المطلب الرابع

  مبدأ عدم التدخل في منظمة  الدول األمریكیة

المبرم في  سان جوزیهجاء في میثاق منظمة الدول األمریكیة أو ما یعرف بمیثاق         

تتسنى الدول األمریكیة بموجب هذا المیثاق ، المنظمة الدولیة "  1948 ابریل 30بوجوتا في 

ها لتحقیق نظام السالم والعدل، و تشجیع تضامنها، وتقویة تعاونها، و التي قامت بتطویر 

الدفاع عن سیادتها وتكاملها اإلقلیمي، واستقاللها، ومنظمة الدول األمریكیة هي وكالة إقلیمیة 

  .2داخل إطار األمم المتحدة

طار بلدا أمریكیا، وهي منظمة إقلیمیة أنشأت في إ 35هذه المنظمة هي هیئة تضم        

األمم المتحدة، تسعى لتأمین دفاع ذاتي جماعي وتعاون إقلیمي، وتسویة سلیمة للخالفات 

ویورد المیثاق المبادئ المرشدة لهاته الجماعة الدولیة، وتتضمن أهمیة احترام القانون الدولي 

 والعدالة االجتماعیة والتعاون االقتصادي والمساواة بین جمیع الشعوب، كما أن المیثاق ینص

 .  3على أن أي عدوان ضد أي بلد أمریكي یعتبر عدوانا ضد جمیع هذه البلدان

من  3وقد تكون لهذه المنظمة اإلقلیمیة مجموعة من المبادئ التي وردت في المادة 

  :و هي المیثاق

 القانون الدولي هو المعیار لسلوك الدول في عالقاتها المتبادلة،  - أ

                                                             

.250قاسمیة جمال ، المرجع السابق ص _  1  

 من میثاق منظمة الدول األمریكیة 1المادة  -2 

 ency.kacemb.com :، أنظر2016منظمة الدول األمریكیة، الموسوعة  - 3
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و سیادة و استقالل الدول و الوفاء  مستحقیهم یقوم النظام الدولي أساسا على احترا - ب

   .الكامل بااللتزامات الناشئة عن المعاهدات ومصادر القانون الدولي األخرى

لكل دولة حق اختیار نظامها السیاسي و االقتصادي و االجتماعي وتنظیم نفسها  - ت

دخل في بالطریقة التي یناسبها تماما أي تدخل خارجي، وعلیها واجب االمتناع عن الت

 .1الشؤون أي دولة أخرى

كما وأن منظمة الدول األمریكیة كغیرها من المنظمات تثبت مجموعة من األهداف هي 

 :2كاآلتي

 .تقویة السالم و األمن في القارة - 1

 .تشجیع و تعزیز الدیمقراطیة النیابیة باالحترام الواجب لمبدأ عدم التدخل - 2

ان التسویة السلمیة للنزاعات التي قد منع أسباب المشكالت المحتملة المحتملة، وضم - 3

 .تنشأ بین دول األعضاء

 .توفیر العمل المشترك من جانب تلك الدول في حالة العدوان - 4

السعي من أجل حل المشكالت السیاسیة و القضائیة و االقتصادیة التي قد تنشأ فیما  - 5

 .بینها و غیرها من األهداف التي كانت المنظمة تهدف إلى تحقیقها

، والذي یعد امتدادا لمبدأ التدخل في الشؤون الداخلیة للدولخالصة أن  مبدأ عدم وال   

جدید، والتي یجب السیادة قد أصبح یشكل إحدى أهم األعمدة الرئیسیة للنظام الدولي ال

المتحدة الفضل  ، وقد كان لمیثاق األممفقد كرسته اغلب المواثیق الدولیة، تعزیزها ودعمها

عدم  ، یصطدم بمبدأووجوب تعزیزها وحمایتها لمیة حقوق اإلنسان، إال أن عافي ذلك

، األمر الذي دعا الكثیر من الدول إلى المطالبة الفوریة بتكریس فعال لحقوق التدخل

                                                             

ص ، 2003 ، سنةدار الشروق، القاهرة ،بسیوني محمد شریف، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، المجلد الثاني - 1

244.   

 .من میثاق منظمة الدول األمریكیة 2المادة  -2
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اإلنسان، وذلك عن طریق السماح بتدخالت خارجیة لحمایة هذه الحقوق، وهو ما سوف نأتي 

 .على ذكره الحقا

   

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  ا  ن ومق ا  وا 

ا و أ ظ 
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  لباب الثانيا

 الحمایة الدولیة  لحقوق اإلنسان وتفعلیها في ظل مبدأ مشروعیة التدخل

ظلت حقوق اإلنسان لعقود طویلة قضیة ُتعنى بها الدول فقط وال تعدوا أن تكون شأنا 

من شؤونها الداخلیة، حتى أنه لم یكن هناك ما یعرف الیوم بالمواثیق واإلعالنات الدولیة 

  .والمؤسسات الدولیة التي تسعى جاهدة لتعزیز هذه الحقوق

جعل الثانیة من دمار وهالك للبشریة، خّلفتهما الحربین العالمیتین األولى و إال أن ما 

  .شریة من ویالت الحرباألمم تفكر جدیا في إیجاد مخرج لهاته الب

 بالحمایة"األمر الذي دفع بدول العالم إلى تبني مبدأ جدید، بل ومفهوم جدید یعرف 

یعود الفضل في بروز هذا المصطلح على الساحة الدولیة إلى ثورة االتصاالت  و"الدولیة 

شكله التي قاربت الشعوب والدول، والتي بدورها تعتبر سلطة أعلى من سلطة الدولة رغم ما ت

  . )ول األ فصل ال(مبدأ عدم التدخل السیادة من حواجز تحول دون تكریس 

حیث لم تعد الدول والحكومات كسابق عهدها، تمارس حقها السیادي على إطالقه 

بالمواثیق والقوانین الدولیة الدول فالیوم ومع التغیرات التي یشهدها العالم صار الزما أن تتقید 

واقعا تم تكریسه من  "حمایة حقوق اإلنسان "وأصبحت الیوم  حتى وٕان لم تكن طرفا فیها

فصل ال( خالل المواثیق والقوانین الدولیة التي أصبحت جزءا ال یتجزأ من دساتیر الدول

 )ثاني ال
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  الفصل األول 

  د لفر مشروعیة التدخل وتكریس الحمایة الفعلیة ل  

منذ نهایة الحروب والصراعات التي لم تخلف وراءها سوى الدمار والقتل واالندثار        

أصبحت تطغى ، والتي صا تلك المتعلقة باإلنسان وحقوقه، خصو والعالم یشهد تحوالت عمیقة

إلى مجموع الصكوك الدولیة التي طفت بهذه في ذلك   الفضل یعودو  ، علیها  صفة العالمیة

، مرورا بالعهد الدولي الخاص ى السطح بدءا باإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانالحقوق إل

  .بالحقوق المدنیة والسیاسیة وصوال إلى ما نص علیه میثاق األمم المتحدة 

خصوصا  اندثار قوى وظهور قوى أخرى ، انقلبت كل المعادالت الدولیة وفي ظل     

 المجتمع الدولي إلى ضرورة ألمر الذي  دفع باعندما ظهرت نزاعات داخلیة في عدید الدول، 

تدخل دولي  یدعو ،  للدول  لتدخل وتكریس السیادة المطلقةالمفاهیم ، فبدل عدم ااستبدال 

ن أإلى ضرورة حمایة الجنس البشري من أي عنف أو تسلط أو إنكار أو تقتیل  خصوصا و 

صار بمعنى أخر  ؛الحقوقالدول وصلت إلى مرحلة متطورة من االنتهاكات الصارخة لهذه 

 .ال بد من وضع حد لالنتهاك الذي تمارسه الدول  وتكریس حمایة أكثر فعالیة 

عدم التدخل كما جاء في میثاق األمم المتحدة یحمل بین طیاته طابعا سیاسیا نظرا لعدم ف    

عدم  ن تحدید شرعیته أومر صعب ألأ، وبالتالي فتطبیقه اقترانه بأحكام القانون الدولي

  .شرعیته یقوم على اإلرادة السیاسیة للدول 

دم ـالستثناءات الواردة على مبدأ عل لما سبق تم التطرق في هذا الفص ومن خالل 

 .)الثانيالمبحث  (ماهیة الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان، ثم )المبحث األول (لخالتد
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  المبحث األول

  االستثناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل

، ذلك أن الدولة لقد كان لظهور النظام الدولي الجدید أثره في تراجع مبدأ عدم التدخل        

بمفهومها التقلیدي ، فقدت المفاهیم المتعلقة بعناصرها التكوینیة وخاصة عنصر السیادة وما 

یترتب علیه من عدم التدخل في شؤونها  باعتباره احد مظاهر الدولة ، فابتداء ازدادت 

ناءات الواردة على مبدأ عدم التدخل ، كالتدخل بناءا على وجود معاهدة ، أو التدخل االستث

  .1بناءا على دعوة ، أو التدخل دفاعا عن الذات أو التدخل اإلنساني 

قدیمة هذه الظاهرة  في اآلونة األخیرة وان كانت  وقد برز هذا المصطلح  بشكل كبیر     

صبحت أكثر وضوحا بعد انتهاء الحرب الباردة وبروز النظام في العالقات الدولیة ، إال أنها أ

الدولي الجدید ، الذي نتج عنه سقوط المنظومة االشتراكیة وتفشي الصراعات الداخلیة في 

الكثیر من الدول مما أدى إلى انتشار الحروب من جدید ،  األمر الذي فرض على الدول 

  .ق اإلنسانوالمنظمات الدولیة التدخل تحت مسمى حمایة حقو 

ومفهوم التدخل الدولي مفهوم یرتبط باألمن الجماعي وهیئة األمم المتحدة ، وقد یتخذ         

أشكاال عدیدة ، كصورة توجیه بث إعالمي إلى دولة أخرى ، أو  استخدام قوة مسلحة للتدخل 

 في دولة أخرى ، ویمكن أن یتخذ هذا شكل إجراء جماعي بموجب الفصل السابع من میثاق

  .2األمم المتحدة والذي یسمح للدول بخوض الحرب من اجل حفظ السالم واألمن الدولیین 

مفهوم لبدایة  ، بالتطرق،  وجب علینا اإلحاطة به من كل الجوانباإلجراء  ألهمیة هذا و    

 ،)المطلب الثاني (الدفاع الشرعيثم  ،)المطلب األول (التدخل اإلنساني ومراحل تطوره

                                                             

.244نجدت صبري ثاكرة یي  ، المرجع السابق ، ص  _ 1  

الفلسطینیة ،  واألبحاثسطینیة ، دار الجلیل للنشر والدراسات محمد اشتیتة ، موسوعة المصطلحات والمفاهیم الفل_  2

   442، ص 2011عمان  سنة 
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التدخل لحفظ األمن  ثم ،)المطلب الثالث (وتهاـــلب الدولة أو دعـــعلى ط التدخل بناءاو 

  .)المطلب الرابع (الجماعي

  المطلب األول

  مفهوم التدخل اإلنساني ومراحل تطوره

لقد شهدت العقود األخیرة جملة من التطورات في المبادئ واألفكار والمؤسسات التي 

جل القضایا اإلنسانیة ، فقد أصبح التدخل أیقبل التدخل من  ،سمحت بظهور مناخ جدید

التي تمنع التدخل في  ،اإلنساني یشكل ثقافة جدیدة تكاد تذهب بالمعاني التقلیدیة المعروفة

استخدام هذه القضایا أصبح مناسبا لتدویل األزمات فالشؤون الداخلیة للدول ذات السیادة ، 

یات وحق الشعوب في تقریر مصیرها الوطنیة وقد أصبحت حقوق اإلنسان والدفاع عن األقل

وغیر ذلك من القضایا مفاتیح للتدخل الدولي، بل إن مخزون المبادئ ال ینضب للدفع 

، ولیس من المستبعد أن تزداد حركة التدخل بمبررات جدیدة مثل مقاومة اإلرهاب وغیرها

  .1بناءا على قضایا مستجدة مثل قضیة البیئة والمناخ 

الدولي العتبارات إنسانیة تطورا كبیرا خالل القرن التاسع عشر وقد عرف التدخل 

جل التدخل في أاألوروبیة أول من استخدم هذا المصطلح ، ولعدید المرات من  وتعتبر الدول

، بذریعة حمایة األقلیات المسیحیة التي كانت تعیش تحت سیطرتها 2شؤون الدولة العثمانیة

  .وفي كنفها

                                                             
إبراهیم أبو خزام ، أزمات الدول ، المفاهیم  قواعد اإلدارة والتفاوض ، المكتب العربي للمعارف والنشر ، دون سنة  -  1

  .174ص ،نشر

، ثم بعد ذلك لمصلحة الكوارث ثم  1825العثمانیة الیونانیة  لقد استخدم التدخل اإلنساني مرارا في اإلمبراطوریة - 2

ضد الحركة العدائیة لألجانب حیث أرسلت لها حمایة دولیة  1900األزمات ، ثم حدث هذا التدخل في أغسطس وسبتمبر 

وفي  وقد حدث في القرن الماضي العدید من هذا النوع من التدخالت كالتدخل في الصومال وفي العراق وفي هاییتي

  .یوغسالفیا وفي رواندا وفي تیمور الشرقیة وسیرالیون
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سواء كان التدخل فردیا أو جماعیا في إطار اهن أكثر استعماال لیصبح  في الوقت الر   

  .األمم المتحدة ، لذا فقد اختلف الفقه في إیجاد مفهوم دقیق للتدخل اإلنساني 

  الفرع األول

  مراحل تطور التدخل اإلنساني

یعتبر التدخل الدولي من أقدم الظواهر التي شهدتها العالقات الدولیة ، وقد اتخذت هذه   

وذلك بالنظر إلى التغیرات التي كان یشهدها  ،  اهرة أشكاال متعددة وتسمیات مختلفةالظ

العالم وبالتالي فهذا المصطلح ال یعتبر من المفاهیم المستحدثة في القانون الدولي وسوف 

  : نحاول استعراض تطوره وذلك عبر مرحلتین 

  قبل الحرب العالمیة األولى  ما: المرحلة األولى 

لها أصول في نظریات  ،ادئ التي تؤید التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایةإن المب  

مع أن المصطلح نفسه لم یستخدم   القرن الخامس عشر الدینیة ونظریة الحرب العادلة

عن اعتقاده بأنه من واجب الدول المتحضرة أن تتدخل في " 1546-1492" فیتوریاوأعرب 

نسانیة من قبیل أكل لحوم البشر وتقدیم القرابین إ لالالدول المتخلفة،  لوضع حد للممارسات ا

لهذه المعاییر القضاء " 1645-1583" جروسیوسن تقوم بنشر المسیحیة وأضاف أالبشریة و 

  .   1على الوثنیة واإللحاد والفجور الجنسي

منذ ما یقارب األربعمائة عام عن حق اإلمبراطور الروماني  جروسیوسالمفكر فكتب   

لسالح ضد كل حاكم یمارس على رعایاه فضائع ال یمكن أن یتقبلها أي إنسان في حمل ا

                                                                                                                                                                                              

ینظر عفاف بشیر عباس عمر ، التدخل الدولي اإلنساني بین حمایة حقوق اإلنسان وانتهاك سیادة الدول ، دراسة مقارنة ، 

  .دون صفحة ،  2015  سنة بحث لنیل درجة الدكتوراه ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة الرباط الوطني
هل تعزز عقیدة مسؤولیة الحمایة مشروعیة استخدام القوة " ایف ماسینغهام ، التدخل العسكري ألغراض إنسانیة - 1

كانون األول  / دیسمبر  876العدد ، 91ألغراض إنسانیة ؟ مختارات من المجلة الدولیة للصلیب األحمر ، المجلد 

  .164ص ،2009
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بسب  1عادل ، وكذلك حمل السالح ضد الفرس الذین ال یكفون عن اضطهاد المسیحیین

  .دینهم 

كل أمیر أو حاكم مسیحي واجبات إنسانیة إذا لم یحترمها وجب على بابا فكان على        

ما قامت به روسیا في عهد القیاصرة من إرسال مثال ذلك ،  الفاتیكان تذكیره  بواجباته

وكانت تلك البعثات تدعى بالتدخل  ، دفاعا عن المسیحیین ابعثات تأدیبیة ضد تركی

ظهور الدولة القومیة التي حلت محل الملكیة المطلقة ، وانتشار مبدأ اني،  كما أن اإلنس

عشر قد سبب للقلیل من األقلیات الوطنیة  القومیات وازدهاره في أوروبا خالل القرن التاسع

  .2الكثیر من مظاهر القمع واالضطهاد في الدول التي أل إلیها مصیر هذه األقلیات 

ساعد على انتشار ظاهرة حمایة األقلیات بروز فكرة القومیات وتطورها في ومما         

  لیات في هذه الفترة أوروبا وبالتحدید خالل هذا القرن خصوصا مع ما عانت منه هذه األق

ترجع الكثیر من الدراسات واألبحاث األصول التاریخیة لمفهوم التدخل اإلنساني و          

اضطهاد حاكم مستبد لشعبه وتنكیله به التي ترى أن    just warإلى نظریة الحرب العادلة 

بد ، ورغم إنما یعد سببا عادال یجیز للدول األخرى شن حرب عادلة ضد هذا الطاغیة المست

 إلىصولها الحقیقیة ترجع أن إوالرومان ف اإلغریقلهذه النظریة لدى مفكري  إرهاصاتوجود 

  .المسیحیة  األخالقیةالمفاهیم 

                                                             
اني قد استند إلى نصوص المعاهدات الخاصة بحمایة األقلیات الدینیة ، یذهب آخرون إلى أن مفهوم التدخل اإلنس- 1

تعهدت الدولة العثمانیة في المادة السابعة  أین  1774المبرمة سنة  " kutchhuch kainarji"كمعاهدة كوتشیك كینا رجي 

اني في تلك الفترة إال في نطاق لكن لم یمارس التدخل اإلنس ،منها بكفالة حریة األقلیات المسیحیة الموجودین في أراضیها

  .ضیق ومحدود جدا

  .170ص ،سابقالمرجع الفرست سوفي ،  : ینظر 

العربي وهیبة ، مبدأ التدخل الدولي اإلنساني في إطار المسؤولیة الدولیة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في  - 2

  .25، ص 2014-2013 ، موسمانالقانون الدولي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة وهر 
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 kunzثوبا قانونیا ، وقد وصف  جروسیوسیلبسها  أنعام قبل  ألفمن  ألكثرویعود ذلك  

  .1مفهوم الهوتي ولیس مفهوما قانونیا  بأنها" لحرب العادلة "ا

العلماء على  أغلبیة، وافقت نه في أواخر القرن التاسع عشرهو األخر یؤكد أ براو نليو   

 بأنه" 1921 "في عام اإلنسانيالتدخل  ستوویل، ویصف  اإلنسانيوجود حق في التدخل 

من المعاملة السیئة  أخرىحمایة سكان دولة لجل الغرض المبرر أاالعتماد على القوة من 

یعمل ضمنها  أنتم بشكل تعسفي ودائم وتتجاوز حدود السلطة التي یفترض للغایة  التي ت

والقانونیة على وجود هذا  األخالقیةالملك بصواب وعدالة ، وقد تم تقدیم خلیط من الحجج 

ن التدخل یمكن تبریره بوصفه أالقول ب إلىالحق ، وسعى بعض كتاب أوائل القرن العشرین 

  .2عسكري محدود شبه قضائي  إجراء

  ما بعد الحرب العالمیة الثانیة : المرحلة الثانیة

فة لقد عمل فقهاء القانون الدولي على إیجاد تنظیم دولي جدید لحمایة األقلیات بص    

، وبالفعل توج ذلك بمیالد منظمة دولیة تعمل على خاصة وحقوق اإلنسان بصفة عامة

في مادتها  1945في میثاقها سنة  تكریس هذه الحمایة وهي منظمة األمم المتحدة، التي أقرت

  . األساسیةعلى ضرورة إشاعة احترام حقوق اإلنسان وحریاته  55

مرحلة حاسمة في إعادة صیاغة األوضاع الدولیة  ،وقد شكلت الحرب العالمیة الثانیة    

ثر نهایة أببناء نظام یخدم مصالح الدول المنتصرة في هذه الحرب ، لكن المثیر للجدل نجده 

رب الباردة ، بتصدع االتحاد السوفیتي سابقا وزیادة حدة الصراعات الداخلیة بحدوث الح

انتهاكات خطیرة لحقوق اإلنسان، وما تالها من متغیرات دولیة متعددة أسهمت بشكل كبیر 

في إعادة بروز مفاهیم جدیدة كحق أو واجب التدخل اإلنساني، وهو ما حصل بالفعل في 

                                                             
والتوظیف السیاسي ، مداخلة مقدمة لجامعة  األخالقيبین التبریر  إنسانیةبوناب كمال ، التدخل العسكري العتبارات  - 1

  www.univ-eloued.dz، على موقع 2013سنة  ،الوادي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  .165ص ،سابقالمرجع ال،  نسانیةإ ألغراضایف ماسینغهام ، التدخل العسكري  -2
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، وهاییتي وما حدث في البلقان والبوسنة والهرسك وغیرها من 1یاالصومال ورواندا ولیبیر 

  .الدول

وزیر الخارجیة األسبق الفرنسي أن فرنسا  roland dumas روالند دوماسوقد صرح       

وعلیه یجب ، نه یسعى دائما أن یلهمه أترى أن حق اإلنسانیة یسمو على حق الدول ، و "

ي یصبح یوما بعد یوم جزءا من الضمیر العالمي الحدیث الذ اإلنسانیةإدراج واجب المساعدة 

  .2 " اإلنسانيوالتشریع الدولي في شكل الحق في التدخل 

 األقلیاتلة ألذا یظهر لنا جلیا أن البدایات األولى لنظریة التدخل اإلنساني، تعود إلى مس    

االضطهاد ، أما  التي كانت تعاني من المسیحیة  باألقلیاتوحمایتها خصوصا ماتعلق منها 

ن الهدف أبعد الحرب العالمیة الثانیة فقد  أصبح التدخل یشمل جمیع الفئات دون استثناء، و 

 .وكیفیة حمایتها  اإلنسانیةهو السعي وراء المصلحة 

 

 

  

                                                             
عدة تساؤالت خاصة من قبل الدول الرافضة لهذا  إثارة إلىتدخل الجماعة من خالل االیكوموج  تحدیدا  أدىلقد  - 1

لیبیریا ، في المقابل استندت الدول المؤیدة له بمجموعة من  إلىهذه القوات  إرسالالتدخل لهذا التدخل بشان مشروعیة 

  : هذا التدخل وبصفة عامة تركزت القضایا الخالفیة بین الطرفین فیما یلي  ن مشروعیةأنونیة بشالقا األسانید

كان ال  إذهذه القوات ،  إرسالبشان  األعضاءعدم حصول لجنة الوساطة التابعة للجماعة على تفویض من كل الدول  -

هذه القوات لم تحصل  أنركینافاسو وتایلور ، كما هیئة السلطة قبل اتخاذ هذا القرار وهذه وجهة نظر بو  إلىبد من الرجوع 

  .تایلور  إلى إشارةفي  األساسیةعلى موافقة الفصائل المتحاربة الداخلیة 

المتعلقة باتخاذ التدابیر المالئمة بما فیها التدابیر العسكریة في  18بروتوكول المساعدة الجماعیة خاصة المادة  إن -

 .الة لیبیریا الصراعات الداخلیة ال ینطبق على ح

المتحدة  األمممن میثاق  4فقرة  2والمادة  اإلفریقیةمن میثاق منظمة الوحدة  2فقرة  3التدخل یتناقض مع المادة  إن -

 .والتي تمنع التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األعضاء

  .191ص ، المرجع السابق ،إفریقیابدر حسن شافعي  ، تسویة الصراعات في  :ینظر

  .16 -15ص _، ص المرجع السابق  عز الدین ،  الجوزي - 2



 مشروعية التدخل وتكريس الحماية الفعلية للفرد                               :ولاأل الفصل 

138 
 

  الفرع الثاني

  اإلنسانيتعریف التدخل 

هل مما ال شك فیه أن وضع تعریف مانع وجامع للتدخل أمر لیس بالیسیر وال الس 

ومرد ذلك تعارضه الشدید مع سیادات الدول  ، وألنه من أكثر المفاهیم تعقیدا وٕاثارة للجدل  

من یرى التدخل اإلنساني بمفهوم ضیق ، ومنهم من یراه بمفهوم تباینت أراء الفقهاء، فمنهم  

  .واسع 

   اإلنسانيالمفهوم الضیق للتدخل :  أوال

في ذلك التدخل الذي یقتصر  اإلنسانيدولي یتجه فریق محدود نحو حصر التدخل ال    

وصف التدخل الدولي  baxter باكستر أطلقتنفیذه على استخدام القوة العسكریة ، وقد 

لحمایة رعایا هذه  أخرىالدول ضد دولة  إحدىعلى كل استخدام للقوة من جانب  اإلنساني

تهدف فعل التدخل یس أنجسیمة ، كما یمكن  أخطار أومما یتعرضون له من موت  األخیرة

عن طریق ترحیلهم من الدولة التي یتعرضون على ، حمایة رعایا الدولة التي تقوم بتنفیذه 

   .1لخطر الموت  إقلیمها

ویعرفه الدكتور حسام حسن حسان بأنه كل تدخل عسكري یهدف إلى حمایة حقوق      

حقوق اإلنسان له مدى  اإلنسان وحریاته األساسیة بدون تمییز بین مواطن أو أجنبي، فقانون

عالمي یمتد بدرجة متساویة للمواطنین واألجانب ، ومن ثم یعد التدخل العسكري لحمایة 

  . 2الرعایا في الخارج صورة أو نوعا من أنواع التدخل اإلنساني المعاصر

                                                             

  .43ص المرجع السابق ، حسام احمد  محمد هنداوي ،  - 1

.16معمر فیصل خولي ، المرجع السابق ص _   2  
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هو المساعدة المصحوبة باستخدام القوة والهادفة  اإلنسانيأن التدخل ى فریق آخر یر و 

التي یتعرضون  اإلنسانیةالمعاملة التعسفیة وغیر  إزاءلحمایة لمواطني دولة ما توفیر ا إلى

  .1یفترض أن تبنى على أسس من العدالة والحكمة والتي، والمتجاوزة للحد لها

آخرون بأنه تلك الحاالت التي تستخدم فیها الدولة القوة العسكریة بطریقة منفردة ورأى       

االنتهاكات  أو، مما یهدد حیاتهم األصلیینة جماعة من السكان لحمای أخرىللتدخل في دولة 

تكون مشاركة  أووالتي ترتكب بمعرفة الحكومة المحلیة  اإلنسانیةالتي تهدد الحقوق  األخرى

ؤون یتم في الش أنالتدخل یمكن  أن   ypez ایبزفیها ، ویرى الفقیه الفرنسي الكولومبي  

غیر مباشرة ویتم باستعمال القوة المادیة  أوصورة مباشرة  خذویأ، الداخلیة والخارجیة لدولة ما

  .2مجرد التهدید بها  أو

   اإلنسانيالمفهوم الواسع للتدخل : ثانیا 

ال یربط بین التدخل الذي یتم  اإلنسانياالتجاه المدافع عن المفهوم الواسع للتدخل  إن

یتم بوسائل  أنمن التدخل یمكن وبین استخدام القوة المسلحة ، فهذا النوع  إنسانیة ألغراض

الدبلوماسي   أواالقتصادي  أوالقوة كاستخدام وسائل الضغط السیاسي  إلىغیر اللجوء  أخرى

  اإلنسانفكلما كان الهدف من هذه الوسائل،  حمل إحدى الدول عن الكف عن انتهاك حقوق 

  . إنسانیااعتباره تدخال دولیا  أمكنكلما 

لدولیة العامة ، بعنوان تعریف وتعین حدود التدخل مایلي جاء في موسوعة القوانین ا

انه یعني أن تتدخل دولة معینة في الشؤون الداخلیة أو الخارجیة لدولة أخرى بقصد إجبارها 

على سلوك معین ، فتضغط علیها بذلك وتنقص إرادتها المستقلة ، وعلیه یجب أن تتوفر في 

  : 3التدخل أربعة شروط 

                                                             

  .240ص ، 2003 ، سنةالمجذوب محمد ، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت -  1

  . 38-37ص_ص سابق ، المرجع الالعربي وهیبة ، -  2

.33_ 32ص _المرجع السابق ، ص ،حسین قادري _  3  
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  ون الداخلیة أو الخارجیة لبلد أخر التدخل في الشؤ _ 1

  أن یكون البلد المتدخل في شؤونه بلدا مستقال _ 2

  توفر عنصر اإلجبار واإلكراه ضد البلد المتدخل ضده _ 3

  .أن یكون هدف التدخل فرض إرادة البلد المتدخل بما فیه إضرار بمصالح ذلك البلد_ 4

 اإلنسانيمدافعین عن المفهوم الواسع للتدخل كبر الأمن   mario bettati ویعد األستاذ       

منظمة دولیة حكومیة في  أونه ذلك التدخل الذي یتحقق من خالل تدخل دولة أویعتبر 

 أنذلك  إلىالشؤون التي تعد من صمیم االختصاص الداخلي لدولة معینة ، ویضیف 

 أواصة شركات خ أومن قبل مؤسسات  أوعادیین  أشخاصالتدخالت التي تحدث من قبل 

تعد مخالفات  وٕانماكونها تدخال دولیا ،  إلىمن قبل منظمات دولیة غیر حكومیة ال ترقى 

 .1داخلیة یتصدى لها القانون الداخلي للدولة 

كما یقصد  به ذلك التدخل الذي یتم دون استخدام القوة والتهدید بها ، والمدافعون عن     

غیر القوة  أخرىیتم بوسائل  أنیمكن  إلنسانياحق التدخل  أنهذا النوع من التدخل یؤكدون 

ن إ المسلحة ، وذلك باستخدام وسائل الضغط السیاسیة أو االقتصادیة أو الدبلوماسیة ، و 

 المعیار اإلنساني هو الهدف من استعمال هذه الوسائل ، وبالتالي فالمفهوم الواسع للتدخل

تعمل فیه كافة الوسائل الناجعة من اإلنساني ال یقتصر فقط على اللجوء إلى القوة ، لكن تس

  .2جل تحقیق األهداف اإلنسانیة على أن ال تتجاوز هذه األسالیب معیار المصلحة اإلنسانیةأ

المفهوم الواسع للتدخل corten et pierre kolein   olivier بینما یؤكد األستاذان      

، تتلخص ا النوع من التدخلیتم بها هذ أنالوسائل التي یمكن  إدراجهمامن خالل  اإلنساني

                                                             
كلیة لة األكادیمیة للبحث القانوني ، حساني خالد ، مبدأ السیادة بین التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایة ، المج -  1

 _ص،  2012سنة، 01العدد  ،05الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، السنة الثالثة ، المجلد 

  .12-ص 

  .40- 39ص  -ص ،سابقالمرجع الالعربي وهیبة  ، -  2
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أبرزها في تنظیم الحمالت الصحفیة ، توقیع الجزاءات االقتصادیة ، فرض القیود على بیع 

 إلىللسكان ، التدخل المسلح من طرف واحد اللجوء  اإلغاثةمواد  إرسال، منع  األسلحة

  .1متحدة ال األممطبقا للفصل السابع من میثاق  األمنتدابیر القمع التي یتخذها مجلس 

واالختالف في تعریف التدخل ، ینبع من تعدد وجهات النظر وانقسام الباحثین إلى       

ثالثة اتجاهات ، فهناك من یرفض التدخل وان كان ألسباب إنسانیة ، في حین یذهب 

اني ویكون في إطار االتجاه الثاني إلى السماح بالتدخل لكن مع تضییقه على الجانب اإلنس

، أما االتجاه الثالث فقال به رواد النزعة اإلنسانیة في القانون الدولي عيالعمل الجما

ویطالبون بضرورة السماح بالتدخل لوضع حد لإلعمال الوحشیة واالضطهاد خارج األمم 

  .2المتحدة 

   الفرع الثالث

   مشروعیة التدخل اإلنساني

لدولة داءا واضحا على األنه یمثل اعت األصل في التدخل انه عمل غیر مشروع ، وذلك     

من  كشف عنه الحیاة الدولیة كل یوم المتدخل في شؤونها من سیادة واستقالل ، وٕازاء ما ت

زیادة  التداخل بین مصالح الدول المختلفة ، وما یتبع ذلك من عدم إمكانیة مراعاة مبدأ عدم 

بدأ بحجة خروج الدول في بعض األحیان على هذا الم يالتدخل بصفة مطلقة ، وبالتال

صیانة مصالحها الخاصة أو المصالح العامة للجماعة الدولیة ، اضطر كثیر من الفقهاء 

 .3إلى التسلیم بان هناك بعض الحاالت التي یجوز فیها التدخل على سبیل االستثناء 

  

                                                             

  .48ص  ، سابقالمرجع الحسام احمد محمد هنداوي ، التدخل الدولي اإلنساني ، -  1

   .33حسین قادري ، المرجع السابق ص _  2

   .72-71ص _سامح عبد القوي السید عبد القوي ، المرجع السابق ، ص  _ 3
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  المؤیدون للتدخل الدولي اإلنساني : أوال 

یة یعتبر حق ، وقد ورد في رسالة یرى أنصار هذا االتجاه أن التدخل العتبارات إنسان    

نه یحق  ألي دولة في أن تمارس سیطرة عالمیة عندما تخرق أ  1 نور الدین حتحوت 

حكوماتها أثناء ممارستها لسیادتها حقوق اإلنسان، ویؤكد أنصار هذا االتجاه على 

 2كریةالمساعدات عبر الحدود وتتضمن المساعدة الجبریة ، بمعنى یجوز استخدام القوة العس

في دول أخرى تعرضوا النتهاك حقوقهم األساسیة ، المقدمة من طرف حكومات األفراد 

  .ویرغبون في الثورة ضد حكوماتهم العنصریة

وبما أن الدیمقراطیة مطلب رئیسي وأساسي وحق من حقوق اإلنسان ، سعت الدول  

 هذه األعمال كما الكبرى إلى تكریسه وان كان ذلك عن طریق التدخل اإلنساني المسلح ، و 

نه ال توجد أهو ، السلطة والسبب في ذلك واضح  ایرى أنصار هذا التیار تتم دون رض

سلطة مسیطرة في تلك الدول ، كما أن التدخل الذي تقوم به الدولة المتدخلة یكون الهدف 

افقة منه إنقاذ رعایاها أو رعایا حلفاءها من االضطهاد ، فهذا ال یحتاج بطبیعة الحال إلى مو 

یحاول القیام  أنتدخل عسكري  بأيقبل القیام  مناألویتوجب على مجلس ، تلك الحكومات 

 إجبارالمساعدات االقتصادیة بغرض  وأمسبقة كالحمالت الدبلوماسیة مثال  بإجراءات

                                                             
مقدمة لنیل شهادة  أطروحة،  اإلنساننور الدین حتحوت ، التدخل الدولي وضمانات االلتزام الدولي باحترام حقوق  -  1

باتنة  ،دكتوراه علوم في العلوم السیاسیة ، فرع العالقات الدولیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر

  .225- 220ص  - ص، 2013-2012 موسم،

،  أخرىسیادة الدول من جهة  ومبدأفي محاولة إلیجاد نوع من التصالح بین استخدام القوة لحمایة المدنیین من جهة  -  2

المفوضیة الدولیة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول حیث حددت هذه المفوضیة معاییر ومبادئ 2001كندا عام  أتأنش

فشلت في حمایة سكانها ،  إذاالدولة المعنیة  أنالمدنیین ، وذلك  جل حمایةأللتدخل العسكري في الصراعات الداخلیة من 

تتحالف مع میلشیات محلیة لشن هجمات على المدنیین ، فان  أنها أوغیر قادرة على الحمایة من عنف واسع النطاق  وٕانها

حمایة السكان المدنیین لهذه على عاتقه التدخل العسكري ل سیأخذالمجتمع الدولي الذي  إلىسیادة هذه الدولة تتعلق وتنتقل 

  .الدولة 

صادق  رشید التمیمي ، مدى مشروعیة مبدأ المسؤولیة الدولیة لحمایة المدنیین وماهیة شروط تطبیقها لتبریر   :ینظر

  .2013/ 4/ 11 بتاریخ ، 4059التدخل العسكري ، لیبیا وسوریا نموذجا ، الحوار المتمدن ، العدد 
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فان الحل ، لم یكن هناك أي رد  إذاالحكومات على التعاون واالستجابة ، وفي حال ما 

، كما  اآلمنیكون بناءا على تصریح من مجلس  أنلحلول ولكن بشرط ا آخرالعسكري یبقى 

محاربة قواتها ، وعلى  أودون محاولة لتغییر الحكومة  اإلنسانيتتم عملیة التدخل  أنیجب 

ن العقوبات تحترم المعاهدات التي قامت بالمصادقة علیها وان تلتزم بها ، وأل أنالدول 

المتحدة وسیلة فعالة  األمملى الدول فقد اتخذتها هیئة االقتصادیة تسمح بمزید من الضغط ع

  .1الجماعي األمن آلیاتوناجعة تدخل ضمن 

ة وما نتج عنها من صراعات على السلطة ، دعا هذا دلكن عقب انتهاء الحرب البار  

، خصوصا  اإلنسانيصیاغة المفهوم التقلیدي لشرعیة التدخل  إعادة إلىدعاة التدخل  اآلمر

وهو االتحاد السوفیاتي  أال آنذاككبر قوى أ نهیاراهو  األحداثالرئیسي في هذه ن السبب أو 

جل االنفصال بحجة تقریر أمن  ،الصراع بین السلطة والمعارضة تأجج إلىدى أمما 

كالقتل وغیرها ، وبات  اإلنسانانتهاكات صارخة لحقوق  إلى أدىالذي  األمرالمصیر 

من المیثاق  4فقرة 2حججهم في ذلك كثیرة  كنص المادة البد منه ، و  أمرا اإلنسانيالتدخل 

الجماعي ، فهناك عالقة بین المادة  األمن آلیةتستكمل  أنال تطبق هذه المادة دون  إذ

 األمن آلیةن الدول هي من وافقت علیه ، وأل أنوالفصل السابع  من المیثاق على اعتبار 

یعترف  مبدألتدخل فرادى وشرعیة التدخل ن ذلك یسمح للدول باإالجماعي لم تتوفر كلیا ، ف

  .2به العرف الدولي منذ زمن 

وٕاذا كانت نشاطات هیئة األمم المتحدة حتى نهایة سنوات الستین محدودة نوعا ما ،     

خصوصا فیما یتعلق بحقوق اإلنسان ، إال انه منذ سنوات السبعینات تكشفت وتوسعت بشكل 

                                                             

.225 - 220ص _ع السابق ، صنور الدین حتحوت ، المرج _ 1  

.225 -220ص_، ص نفسه المرجع  نور الدین حتحوت، _  2  
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إلى االحترام الفعال والحقیقي لحقوق اإلنسان في  تدریجي ، وقد قامت عدة تدخالت تهدف

  .1بعض البلدان 

ینقص  أونه لیس في المیثاق ما یضعف أباستثناء ترى فیه  4فقرة 2جاءت المادة كما  

 األمنیتخذ مجلس  أن إلىالحق الطبیعي للدول فرادى وجماعات في الدفاع عن نفسها 

یتخذ من التدابیر ما  أن األمنین ، ویملك مجلس الدولی األمن التدابیر الالزمة لحفظ السلم و

 باللجوءن هذه المادة ال تسمح فقط إ، وبالتالي فاألمن یراه مناسبا وضروریا لحفظ السلم و

قامت بالمحافظة على قاعدة عرفیة تسمح  أیضا وٕانماالقوة فقط في حالة العدوان المسلح  إلى

 7فقرة  2مواطنیها في الخارج ، وعن المادة  للدول بالتذرع بنظریة الدفاع عن النفس لحمایة

عدم التدخل ، فالتدخل وفقا لقواعد القانون  مبدأفهي مادة غیر واضحة الحدود فیما یخص 

عدم جواز  مبدأالدولي یعد مشروعا وهو یندرج ضمن احد االستثناءات الثالث التي ترد على 

  .2ت الدولیة التهدید باستخدامها في نطاق العالقا أواستخدام القوة 

لقصد منه حمایة المصالح  قر العرف الدولي بمشروعیة التدخل اإلنساني إذا كان اكما أ

حال عدم قدرة دولتهم ، ووقف االنتهاكات التي یتعرض لها المواطنون أو األجانب في الدولیة

، على الرغم من أن ما حصل في حاالت تدخل سابق لم تكن لمصلحة على حمایتهم

  .3ولي بقدر ما كانت لمصلحة الدول الكبرى القائمة به المجتمع الد

وصحیح أن عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول من المبادئ الجوهریة الثابتة في  

حقوق اإلنسان في السنوات ن التوسع في مفهوم الحمایة الدولیة لأ، غیر یةالعالقات الدول

أن تحدید الحاالت التي یكون فیها التدخل ، جعل من الممكن تجاوز هذا المبدأ ، كما األخیرة

نالحظ أن المجتمع الدولي أصبح یقر بشكل ، كما مشروعا  یعد أمرا في الشؤون الداخلیة

                                                             

.36محمد علي مخادمة ، المرجع السابق ، ص _  1  

.225-220ص _ت، المرجع السابق ، ص نور الدین حتحو_   2  

والسیاسیة ، كلیة القانون والعلوم عادل حمزة ، إشكالیة التدخل اإلنساني في العالقات الدولیة ، مجلة العلوم القانونیة  -3

  .125ص  ،السیاسیة ، جامعة دیالي ، بغداد ، عدد خاص ، بدون سنة نشر
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، متزاید بالحق في التدخل لغایات إنسانیة ویكمل هذا الحق القانون الدولي اإلنساني الحالي 

یة وحاالت الطوارئ المماثلة ، ضحایا الكوارث الطبیعإلى الوصول إلى  والذي یهدف بدوره

وتقدیم المساعدات لهم من قبل الدول والمنظمات الحكومیة في كل الظروف ولیس فقط 

حاالت النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، وبدون اشتراط الموافقة المسبقة من جانب 

 .  1دولة معینة 

من میثاق 7فقرة 2لمادة نص ا إلى باالستناده ان  2 فرست سوفيوقد ورد في كتاب  

المتحدة  األممالذي تقوم به  اإلنسانينستنبط مشروعیة التدخل  أنالمتحدة ، یمكننا  األمم

تحظى في الوقت الحالي باهتمام القانون  أصبحتقد  اإلنسانلة حقوق أمس أنعلى اعتبار 

 األممتقوم به ن التدخل الذي إفوبالتالي الدولي من خالل العدید من االتفاقیات الدولیة ، 

االختصاص الداخلي  مبدأعدم التدخل في الشؤون الداخلیة ومن  مبدأالمتحدة یستثنى من 

بتطبیق تدابیر القمع الواردة في الفصل السابع ، االختصاص الداخلي  مبدأبحیث ال یخل 

ون الساحقة من فقهاء القان األغلبیة أنویبدو  المتحدة الجزاءات القسریة، األممعندما توقع 

   .عدم التدخل مبدأ ستثناءاتاحد أنه یعتبر أالدولي قد تبنت مشروعیة التدخل و 

المتحدة یرتكز على القواعد  لألمم اإلنسانيالتدخل  إن"  jack donnelly" جاك دونلليویرى 

بشكل عام ، وهو ما جعل من هذه الحقوق موضوعا شرعیا  اإلنسانالقانونیة لحقوق 

  ."للعالقات الدولیة 

مقبول قانونیا ومنذ فترة جروسیوس  اإلنسانين التدخل أبlillich  لیلیشیرى الفقیه كما     

  . لإلنسانیةواالستقرار  األمنمن  أدنىحد  إلىالوصول  ألجلوفاتیل ، فقد تكاتفت الشعوب 

من خالل سمو القانون الدولي  إنسانیة ألسبابویتبلور حق المنظمة الدولیة بالتدخل   

 األممن تدخل إعلى سائر االتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة، لذا ف ناإلنسالحقوق 

                                                             

  .42-41ص  _ص المرجع السابق،محمد علي مخادمة  ، -  1

  .180-177ص _ص  ،سابقالمرجع الفرست سوفي ،  -  2
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 أنالمتحدة ومیثاقها على اعتبار  األممالمتحدة یعتبر مطابقا للقانون الدولي من وجهة نظر 

  .المیثاق  إلىقد قبلت بهذا عند انضمامها  األعضاءالدول 

أن التدخل اإلنساني جائز ، لكن بهذا الخصوص إلى  jeny hideوفي األخیر یذهب       

هذه اإلجازة غیر مطلقة ، إذ أنها مقصورة على الحاالت التي تؤدي فیها األعمال الالانسانیة 

المرتكبة في دولة معینة ، إلى اإلضرار بدولة أخرى ومصالحها واإلساءة إلى حقوقها ، إذ 

ا لوقف االنتهاكات لحقوق انه في مثل هذه الحالة یجوز للدولة المتضررة أن تتدخل إنسانی

  .1اإلنسان دفاعا عن مصالحها وحقوقها 

  الرافضون لمبدأ التدخل اإلنساني : ثانیا 

یذهب كثیر من الفقهاء إلى رفض فكرة التدخل اإلنساني واعتباره عمال غیر مشروع  

ذلك  ، و2 2فقرة 7وهو ما تنص علیه المادة  ،سواء كان من طرف دولة أو منظمة دولیة

ألحكام وقواعد القانون الدولي ویردون على أنصار التیار المؤید للتدخل بالقول أن  وفقا

إلى قواعد أخالقیة غیر كاف لتبریر التدخل ذلك أن التدخل یعد في ذاته مخالفا   االستناد 

  .ألحكام وقواعد القانون الدولي 

یث یستفاد من نص وقد استند هؤالء في تبریرهم لذلك إلى میثاق األمم المتحدة ، ح    

یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في عالقاتهم " ن أالتي تنص على وجوب  4فقرة  2المادة 

االستقالل السیاسي  أو األراضياستخدامها ضد سالمة  أوالدولیة عن التهدید باستعمال القوة 

  .3المتحدة  األممال یتفق ومقاصد  أخرعلى أي وجه  أودولة  ألي

                                                             

.132انس أكرم العزاوي ، المرجع السابق ، ص_  1  

لیس  في المیثاق ما یسوغ لألمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي " من میثاق األمم  المتحدة  2رة فق 7تنص المادة -  2

یعرضوا مثل هذه المسائل الن تحل  نأ لألعضاءتعد من صمیم االختصاص الداخلي لدولة ما ، ولیس فیه ما یقتضي 

  " ع الوارد في الفصل السابع هذا المبدأ  ال یخل بتطبیق تدابیر القم نأبحكم هذا المیثاق ، على 

  .من میثاق األمم المتحدة  4فقرة 2نص المادة - 3
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مجموعة من الدول على التدخل بمختلف  أودولة  إقدامالتدخل هو  أن أخریرى فریق و     

، مما یعد انتهاكا لسیادتها ، مهما كانت  أخرىدول  أوالعنفیة في دولة  وأصیغه السلمیة 

للنیل من  أو أخربمساندة طرف داخلي على حساب  األمرهذا التدخل ، سواء تعلق  أهداف

   .1واختیاراتها في قرارها ومسارها التأثیر أومواردها 

عدم التدخل في العدید من الوثائق الدولیة أهمها اإلعالن الخاص بعدم  مبدأوقد تأكد    

بتاریخ  36/103الصادر بقرار الجمعیة العامة رقم ، جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول 

شویه ، والذي یوجب على الدول االمتناع عن استغالل وت 1981دیسمبر /   األولكانون 9

المسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان بهدف التدخل في الشؤون الداخلیة للدول وممارسة الضغط 

  .2بین مجموعة دول أو أخرىاالضطراب داخل دولة  أوالشك  إحداث أوعلى الدول 

یساء استخدام هذا الحق  أنویؤید هذا االتجاه العدید من منظري دول الجنوب خوفا من      

، ویكون بذلك حجة على في ید الدول الكبرى لممارسة  اإلنسانیةارات تحت مبرر االعتب

التدخل العتبارات یتیح المجال للقوى  أنالسیادة ، كما  إعالء، لذلك یجب العدوانیة األعمال

  . اإلنسانالفاعلة في النظام الدولي للتصرف كما ترید بحجة حمایة حقوق 

في شؤون دولة  األجنبيلتدخل العسكري ا أنیرى  pomeroy بومیرويالفقیه  أنكما  

براونلي یخضع لقواعد القانون الدولي ، ویرى  أمرا األیام، لم ولن تكون في یوم من  أخرى

یتعارض صراحة ومتطلبات واحتیاجات العالقات بین الدول وفقا  اإلنسانيمفهوم التدخل  أن

   .3للقانون الدولي المعاصر

سهال أن نقیم بموضوعیة وواقعیة،  اخذین باالعتبار  بل یجب االعتراف بأنه لیس       

عمل األمم المتحدة  فض الشدید الذي یواجهه حتى اآلن الواقع الحقیقي  حتى فیما یتعلق بالر 
                                                             

  .35المرجع السابق ، ص حسین قادري ،  - 1
بوكرا إدریس ، شرعیة وسائل الضغط اثر انتهاكات حقوق اإلنسان ، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة واالقتصادیة  - 2

  .43ص، 2002 سنة ، 2والسیاسیة ، العدد 

  .181ص  ،سابقالمرجع الفرست سوفي ، -  3
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والواقع أن النقطة الوحیدة التي یتفق علیها جمیع الدول األعضاء، هي أن المنظمة یمكنها 

حقوق اإلنسان من قبل الحكومات ، لكن عندما االهتمام باالنتهاكات الصارخة والقطیعة ل

یتعلق األمر بتحدید دقیق لهذه الفئة من االنتهاكات ، فاالتفاق بین الدول غیر سهل فبعض 

بعض الممارسات ذات الطبیعة  الدول كالدول االشتراكیة ترید أن یدخل ضمن هذه الفئة فقط

ذیب وغیرهم ، بینما نجد أغلبیة كبیرة إنسانیة والبشعة كالتمییز العنصري واإلبادة والتعالال

 على حقوق اإلنسان بشرط أن تكونتصر على أن یدخل ضمن هذه الفئة كل االنتهاكات 

أي شكل من أشكال  رصارخة على نطاق واسع ، وعلى العموم التزال الدول ترفض باستمرا

  .1التدخل 

نساني ، والمساعدة ولإلشارة فقط هناك اختالفا جوهري بین مفهوم التدخل اإل        

ولة اإلنسانیة فالشرط األساسي لمشروعیة المساعدة اإلنسانیة هو احترام السیادة الوطنیة للد

الهدف  ةتتوقف على إرادة الدول ةمشروعیة المساعد واختصاصها الوطني ، بمعنى أن

التي  وموافقتها على قبول هذه المساعدة ، بینما التدخل اإلنساني عبارة عن إجبار للجهات

الخطیرة لحقوق اإلنسان على الكف عن القیام بها أو منعا مادیا من القیام  تتقوم باالنتهاكا

  . 2بذلك

وبین من یرفضه على  ،  أخالقیةمن وجهة نظر  اإلنسانيوبین من یؤید التدخل      

كن ل التدخل إجازةهناك اتجاه وسط یرى ، نه سبب في اختراق سیادة الدول وتخریبها أاعتبار 

بشروط محددة تضبط المعنى الحقیقي المراد من عملیة التدخل وتتمثل هذه الشروط فیما 

  :  3یلي

                                                             

.37-36ص_محمد علي مخادمة ، المرجع السابق ، ص _  1  

.150-149ص _ص ، العزاوي ، المرجع السابق أكرمانس _  2
  

  .182 -181ص _ع السابق،  صمرجالفرست سوفي ،  - 3
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تتفق  اإلنسانيتكون عملیة التدخل  أنقواعد القانون الدولي بمعنى  إلىوجوب االستناد  - أ

العالقات  وٕانماءالدولیین  األمن المتحدة والمتمثلة في حفظ السلم و األممومقاصد هیئة 

، وتحقیق التعاون الدولي لحل المشكالت الدولیة ذات الصبغة االقتصادیة  األممة بین الودی

الدولیین   األمن شكلت  االنتهاكات الصارخة تهدیدا للسلم و وٕاذا،  اإلنسانیة واالجتماعیة و

 .القسر المنصوص علیها في الفصل السابع من المیثاق إجراءاتن ذلك یسوغ تطبیق إف

یصدر قرار التدخل من منظمة  أنبمعنى  ؛عبر المنظمات الدولیةیكون التدخل  أن - ب

 .المتحدة والهیئات الدولیة المخولة بموجب االتفاقیات الدولیة  األمم

في حالة المعاناة الفظیعة التي یعاني منها  اإلنسانيتكون عملیة التدخل  أنیجب  - ت

مجموعة من الناس على  امغإلر الجماعیة والتطهیر العرقي والقمع الوحشي  كاإلبادة،  األفراد

 .التدخل هنا یكون محل رضا مواطني الدولة المستهدفة  إنحتى ، الخضوع 

مجردا من كل غرض ذاتي للدول المتدخلة بحیث  اإلنسانيیكون التدخل  أنیجب  - ث

 . اإلنسانیة اإلغاثةیكون هدف التدخل تقدیم 

  المطلب الثاني

  الدفاع الشرعي

الذي یتمثل أساسا في تحریم  ،أساسا على مبدأ األمن الجماعي یقوم التنظیم الدولي     

استخدام القوة أو التهدید بها في العالقات الدولیة ، والعمل على حل المشكالت الدولیة 

أن المنظمات غیر  ،بالطرق السلمیة ومعاقبة المعتدي عقابا جماعیا تقرره المنظمة الدولیة

الحق في الدفاع الشرعي عن نفسها ، إذا ما وقع الدولیة تعترف للدول في نفس الوقت ب

 .1من میثاق األمم المتحدة 51علیها عدوان وهذا ما أكدته المادة 

 

  

                                                             

  .110، ص المرجع السابق محسن افكیرین ،  - 1
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  الفرع األول

  مفهوم الدفاع الشرعي

الدفاع الشرعي هو القیام بتصرف غیر مشروع دولیا للرد على تصرف غیر مشروع       

المسلحة ویستهدف  فعل ، ویتم باستخدام القوةوقع ابتداء وفي كلتا الحالتین الفعل ورد ال

من الدولة أالدفاع الشرعي دفع خطر جسیم من قبل المعتدي ، والعمل على إیقافه لحمایة 

وحقوقها األساسیة ، وبهذا فهو فكرة عرفتها كافة األنظمة القانونیة ، كما وقد ورد هذا 

  .1﴾مثل ما اعتدى علیكم فمن اعتدى علیكم اعتدوا علیه ب ﴿المصطلح في قوله تعالى

وقد عرفه احد الفقهاء بأنه القیام بتصرف غیر مشروع دولیا للرد على تصرف غیر        

مشروع وقع ابتداء بهدف دفع أو رد الخطر الجسیم من قبل المعتدي والعمل على إیقافه 

 الدولي لدولة رره القانون لحمایة امن الدولة وحقوقها األساسیة ، وقد عرفه بأنه الحق الذي یق

مة إقلیمها أو أو مجموعة دول باستخدام القوة لصد عدوان مسلح حال یرتكب ضد سال

ة لدرء ذلك العدوان ،  شریطة أن یكون استخدام القوة هو الوسیلة الوحیداستقاللها السیاسي

، ویتوقف حیت یتخذ مجلس األمن التدابیر الالزمة لحفظ السلم واألمن ومتناسبا معه

  .2الدولیین

تخویل المدافع استعمال القوة الالزمة لدرء " والدفاع الشرعي كما یعرفه احد الشراح       

إال أن هذا التعریف منتقد " اعتداء غیر مشروع یوشك أن یقع ، أو للحیلولة دون استمراره 

ألنه ال یذكر صراحة شرط تناسب الدفاع ، وال یمكن القول بان شرط لزوم الدفاع یغني عن 

                                                             
1
السنة الثانیة عشر ،  9الدفاع الشرعي وٕاباحة استخدام القوة في العالقات الدولیة ، مجلد  محمد یونس الصائغ ، حق - 

  .179 ، ص2007 سنة،الرافدین للحقوق ، 34العدد 

2
   .3، ص  2017القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي ، بدون دار نشر ، سنة  األسانیدالخیر ،  أبومصطفى  _
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  عریح بشرط التناسب ، فكل منهما مستقل عن األخر ، یتعلق األول بكیفیة الدفاالتص

  .1والثاني بكمیة الدفاع 

وهكذا فالدفاع الشرعي كان معترفا به أیضا في ظل عصبة األمم المتحدة ، حیث أن       

م بدء الحرب طبقا له ال ینفي اللجوء إلى هذا الحق عند حصول اعتداء ، وان كان العهد ل

من میثاق األمم المتحدة ، وقد نص بعد ذلك بروتوكول  51یرد به نص صریح كنص المادة 

 أن الدول الموقعة قد" على هذا الحق في المادة الثانیة والتي جاء فیها  1924جنیف لسنة 

عاهدت على أنها سوف لن تلجا إلى الحرب كوسیلة لفض المنازعات بأي حال  إال في 

وبالرغم من انه كان من الملم به وقت تحریر میثاق بریان لسنة  ،" حالة مقاومة العدوان

أن الدفاع الشرعي حق للدول ، ولذلك لم تكن حاجة للنص علیه عند مراجعة ذلك  1928

المیثاق ، إال أن غالبیة الدول الموقعة علیه ذكرت في إجاباتها الخاصة بالتصدیق علیه  انه 

  .2نفسها  ال یقید حقها في الدفاع الشرعي عن

یمنع االلتجاء إلى الحرب إال في حالة الدفاع  3هو األخر میثاق األمم المتحدةو  

، إذ یجب أن یكون هذا العسكري عند الضرورة لشروط قاسیةوتخضع تدخلها ي الشرع

                                                             
1

 لإلصداراتوفقا للقانون السعودي ، المركز القومي  اإلسالمیةفاع الشرعي في ضوء الشریعة سمیر صبحي ، الد_ 

   .42، ص 2015، القاهرة ، سنة  األولىقانونیة ، الطبعة ال

.181محمد  یونس الصائغ ، المرجع السابق ، ص_  2  

ا قانونیة ملزمة لما یتمتع به المیثاق من یعد میثاق األمم المتحدة اتفاقیة دولیة ملزمة لإلطراف ، وتعد مواده نصوص- 3

أفضلیة عن االلتزامات الدولیة األخرى ، ومن أهم مواد المیثاق تلك التي تتعلق بمنع العدوان ، والتي منعت مجرد التهدید 

"  منه 25باستعمال القوة في العالقات الدولیة ضد سالمة األراضي واالستقالل السیاسي ألي دولة ، وقد نصت المادة 

على تعهد الدول بقبول قرارات مجلس األمن وتنفیذها ، وبالمقابل رفضت إسرائیل االلتزام بجمیع قرارات الجمعیة العامة 

حق الدفاع الشرعي للدول بشكل فردي  51ومجلس األمن على حد سواء ، ولتأكید العدوان أباحت األمم المتحدة في المادة 

 .أو جماعي

،  األولىالطبعة   sameh khaleel al wadeya  the international responsibility  for israeli war crimes  نظری

  .2009 ، سنةمركز الزیتونة للدراسات واالستشارات ، بیروت لبنان 



 مشروعية التدخل وتكريس الحماية الفعلية للفرد                               :ولاأل الفصل 

152 
 

  المادةفقد ورد في نص  ،1من األالتدخل في أضیق الحدود ومؤقتا  إلى حین تدخل مجلس 

ا یضعف أو ینتقص الحق الطبیعي للدول فرادي أو جماعات في لیس في المیثاق م" 51

الدفاع عن أنفسهم، إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء األمم المتحدة، ذلك إلى أن 

  .2...."التدابیر الالزمة لحق السلم و األمن الدولیین نیتخذ مجلس األم

لجماعي، الذي یتمثل في              أساسا على مبدأ األمن ا یقوم التنظیم الدوليكما أن         

والعمل على حل المشكالت       تحریم  استخدام القوة أو التهدید بها في العالقات الدولیة،

وهذه ا تقرره المنظمة الدولیة نفسها، الدولیة بالطرق السلمیة ومعاقبة المعتدي عقابا جماعی

ي الدفاع الشرعي عن نفسها إذا ما المنظمات الدولیة تعترف للدولة في نفس الوقت بالحق ف

  . 3وقع علیها عدوان و هو ما أكده میثاق األمم المتحدة

  الفرع الثاني

  الشرعي شروط الدفاع

إن تعرض أي دولة لعدوان مسلح یعطیها الحق في ممارسة الدفاع الشرعي           

فعة في تقدیر مضمون لمجابهة ذلك العدوان ، إال أن القانون الدولي لم یطلق ید الدول المدا

فعل الدفاع وحجمه ومداه لكي ال یساء استخدام هذا الحق مما یؤدي إلى توسیع نطاق 

الفوضى السائدة في العالقات الدولیة ، لذلك فان ثمة قواعد وضوابط وقیود ینبغي مراعاتها 

                                                             
ر الفارابي داالطبعة األولى، سمیر أمین ، الفیروس اللیبرالي ، الحرب الدائمة وأمركة العالم ، ترجمة سعد الطویل ،  -1

  .89ص،  2003 سنةللنشر ، بیروت لبنان ،

 .من میثاق هیئة األمم المتحدة 51المادة  _2

 .110ص المرجع السابق، أفكریین ،  محسن _  3  
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 1م في فعل الدفاع لكي ال یفقد شرعیته لیتحول إلى عدوان یدخل في دائرة الحظر واإلجرا

   :2یشترط لقیام الحق في الدفاع الشرعي شروط هيو 

 أن یكون دفاعا مؤقتا_ أوال

فإمكانیة ممارسة الدول  51أي استعمال مؤقت، وهذا الشرط یتضح من صلب المادة       

لحق الدفاع الشرعي یكون على أساس مؤقت، وذلك إلى أن یتخذ مجلس األمن التدابیر 

الدولیین، فالدفاع لیس إال وسیلة مؤقتة لحفظ كیان الدولة  إلى الالزمة لحفظ السلم و األمن 

ذلك أن مجهود  ىأن یقوم الجهاز المسئول عن حفظ السالم و األمن بالعمل الالزم،  و معن

  .    الدولة العسكري یتوقف

 أن یكون دفاعا احتیاطیا ال أصلیا_ ثانیا  

جلس األمن، فحق الدفاع الشرعي ال ذلك أن یكون الدفاع إلى حین تدخل م ىمعن         

تلك الوظائف المدرجة في كیمارس إال إذا قام مجلس األمن بأداء وظائفه على الوجه األكمل 

ى المعتدي من خالل بمعنى أنه إذا قام المجلس بالتكفل بنفسه بالرد عل ؛میثاق األمم المتحدة

الدول ، فهنا من المیثاق  44 - 43-42تحریكها في المواد لشروط والمحددة ب قوات تابعة له

  .أعضاء المنظمة لیس لهم اختصاص احتیاطي في هذا المیدان

 أن یكون الرد على الهجوم المسلح بالقدر الالزم_ ثالثا

فقط لدفع هذا الهجوم ، أي أن الممارسة الدولیة وأحكام القانون الدولي و القضاء        

ن الفعل أي الهجوم المسلح ، و بین رد الفعل الدولي قد شددوا جمیعا على مبدأ التناسب بی

  .أي الدفاع الشرعي

                                                             

.196، ص السابق محمد یونس الصائغ ، المرجع   _ 1  

 .204ص  ،سابقالمرجع المحسن أفكریین،  - 2 
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وفي هذه النقطة و كمثال على ذلك نجد أن إسرائیل لدیها مخطط أساسي في المشروع       

وهو إبادة الفلسطینیین إلجبارهم على إخالء األرض حتى تقوم الدولة الیهودیة ، الصهیوني

وعملیا لبرنامج اإلبادة یهدر الركنین األساسیین في  الخالصة، وهذا اإلعداد المدبر نظریا

  .1مزاعم الدفاع الشرعي، وهما فجائیة الهجوم المسلح و تلقائیة الرد

 ویكون الدفاع الشرعي فردیا عندما تقوم الدولة المعتدى علیها وحدها باتخاذ التدابیر  

قوم به مجموعة من الدول  ، وأما الدفاع الشرعي الجماعي فهو الذي تلدرء االعتداء الالزمة 

ا هو ما یبرر كون العدوان الواقع على إحداه، توجد بینها من الصالت و المصالح المشتركة 

قد یتم ممارسة الدفاع الشرعي الجماعي من خالل ترتیبات أو عدوان على المجموعة كلها، و 

 13ة في القاهرة بتاریختنظیمات إقلیمیة مسبقة كاتفاقیة الدفاع العربي المشترك الموقع

  .  2  ألعضاء في جامعة الدول العربیةبین الدول ا 1950نیسان

 أن یكون هناك فعال هجوم مسلح _ رابعا

حق ي تقوم بأعمال الدفاع الشرعي،  و بمعنى أن یكون واقع بالفعل على الدولة الت     

ول قد تعرضت فعال لهجوم الدفاع الشرعي ال یجوز اللجوء إلیه إال إذا كانت دولة أو عدة د

هو وسیلة لحمایة الحقوق األساسیة للدولة ضد جانب دولة أو عدة دول  أخرى،  و  مسلح من

ضرر ال یمكن دفعه أو إصالحه طالما أنه ال توجد وسیلة أخرى للحمایة سوى رد العنف 

ي على بالعنف، وال یختلف الدفاع الشرعي بإجراءات االنتقام، ألن الدفاع الشرعي ال ینطو 

  .4عنصر العقاب، إنما هدفه رد العدوان وحصره في أضیق نطاق

                                                             

            ، 2010 ، سنةدار الفكر، دمشق ،األولىالطبعة في نظر القانون الدولي،   عبد اهللا االشعل، هو لو كست غزة -  1

 .50ص 

 .182ص  ،سابقالمرجع المحمد یونس الصائغ،  - 2

 204ص  ،سابقالمرجع  المحسن أفكیرین،  - 4
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إال أن هناك خالف فقهي كبیر حول مدلول االعتداء المسلح ، فالتفسیر الحرفي لعبارة      

، تفید أن الدفاع الشرعي ال یكون مبررا إال إذا كان 51اعتدت قوة مسلحة الواردة في المادة 

" والتي نصت على انه  4فقرة  2ي منع الحروب الوارد في المادة استثناءا من المبدأ العام ف

یمتنع أعضاء الهیئة جمیعا في عالقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القوة أو استخدامها 

ضد سالمة األراضي ، أو االستغالل السیاسي  ألي دولة ، أو على وجه أخر ال یتفق 

بتعبیر التهدید باستعمال القوة أو استخدامها، و لم ، فتكتفي المادة " ومقاصد األمم المتحدة

 .1تنص على الهجوم المسلح 

  الفرع الثالث

  الشروط الواجب توافرها في العدوان

 شروط محددة في فعل العدوان ، حتى یمكن استخدام القوة المسلحةینبغي أن تتوافر       

وني مع اإلشارة انه ال ضده واستعمال حق الدفاع الشرعي ، ومن ثم یكتسب طابعه القان

یمكن أن یكون أي عدوان مبرر الستخدام حق الدفاع الشرعي ، بل یجب أن یكون عدوان 

مسلح ، وحال أي قائم بالفعل وعلى قدر من الجسامة والخطورة ، وأخیرا أن یكون هذا 

    .2العدوان غیر مشروع 

 ینبغي أن یكون هناك عدوان مسلح_ أوال

العدوان المرتكبة من قبیل أعمال العدوان المسلح التي تشتمل  أي أن تكون أفعال       

على استخدام القوة المسلحة بالفعل ضد الدولة، مثل قیام القوات البریة بغزو إقلیم دولة 

مجاورة، أو قیام القوات البحریة بحصار موانئ دولة أخرى، أو قیام القوات الجویة بعملیات 

بالتالي فعل العدوان ال ریة فوق إقلیم دولة مجاورة، و عسكقصف ضد المنشآت المدنیة أو ال

                                                             

.381_379ص _، المرجع السابق ، صالخیر أبومصطفى _   1  

.65، ص نفسه ، المرجعمصطفى أبو الخیر _  2
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یكون متوافرا إال إذا توفرت فیه عدة عناصر ككمیة السالح المستخدم و نوعیته والقیمة  

  .1العسكریة للعدوان

 2أن یكون الهجوم حاال_ثانیا 

عدوان  بعد و أنهأي أن یكون على وشك الوقوع  أو أن یكون قد وقع بالفعل، و لم ینته      

هو ما یعطي للدولة رخصة الدفاع الشرعي بعیدا عن الموافقة المسبقة مستمر و قائم، و 

لمجلس األمن، أما إذا كان العدوان لم یقع بعد أو أنه قد وقع و انتهى  فال مجال إلثارة  

الدفاع الشرعي، كما یرى البعض أنه ال یجوز الدفاع الشرعي في حالة العدوان المحتمل 

  .كان وشیك الوقوع حتى و لو

إلى تطبیق و استخدام حق الدفاع الشرعي في بعض الحاالت القریبة  إذ ال یمكن االستناد   

أو المشابهة كالتهدید باستخدام  القوات المسلحة أو أي شكل آخر من أشكال العدوان غیر 

وأمالكهم  المسلح كالعدوان السیاسي أو االقتصادي  أو وجود خطرا یهدد حیاة مواطني الدولة

  . في الدول األخرى

تهدید المصالح االقتصادیة للدولة، حیث أن الدولة ال ینبغي أن تتخذ من التدابیر      

  .      االقتصادیة مبررا الستخدام حق الدفاع عن النفس

ٕاذا وقع عمل من أعمال العدوان ال یرقى إلى درجة الهجوم المسلح على دولة ما فال و      

دام القوة دفاعا عن النفس لرد هذا العدوان، و إنما یجوز للدولة أن تلجأ إلى یجوز لها استخ

بصفة أن ما وقع یشكل تهدیدا للسلم وٕاخالال به  39إلى نص المادة  استنادامجلس األمن 

ذلك ألنه یجب النظر إلى حق الدفاع عن النفس بصفته استثناءا من القید العام بشأن خطر 

  .3قات الدولیةاستخدام القوة في العال

                                                             
 .إبراهیم دراجي، الدفاع الشرعي في القانون الدولي، على موقع الموسوعة العربیة - 1

 .49ص المرجع السابق، عبد اهللا االشعل، هو لو كوست غزة في نظر القانون الدولي،  - 2
 .186 - 184ص _ص ، سابق المرجع المحمد یونس الصائغ،  - 3
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  المطلب الثالث

  التدخل بناءا على طلب الدولة أو دعوتها

 قد تتعرض دولة ما إلى ظرف معین وتجد نفسها في وضع یصعب التغلب علیه     

 وتضطر لطلب تدخل جهة معینة لمساعدتها في التغلب على ذلك الظرف ، فعندما تلبي 

 .، یكون ذلك بناءا على دعوة الجهة المطلوب منها التدخل النداء وتتدخل

 جیرها ردن مشروعیة هذا التدخل فقد رأى الفقیه أوقد انقسم الفقه إلى رأیین بش          

مشروعیة هذا التدخل إذا تم بدعوة صریحة ومن حكومة شرعیة  كوندییكوسانده الفقیه 

ئمة بحق یرى أن االعتراف للحكومات القا شارل شومانللدولة،  أما الفقیه الفرنسي 

الحصول على مساعدة عسكریة خارجیة أمر ال یتفق وعدم التدخل،  الن الشرعیة الدولیة ال 

تبقى دوما إلى جانب الحكومات القائمة ، وعلیه یمكن استخالص أن التدخل في هذه الحالة 

یشبه التدخل في حالة وجود معاهدة فمنح مشروعیة التدخل بشكل مطلق وبهذه الطریقة قد ال 

صائبا دائما ، لذا ال یمكن التكییف على إطالقه خصوصا في الحاالت التي تكون  یكون

فیها  الحكومة شرعیة وتمثیلها للشعب محل شك ،  ومن هنا یمكن التمییز بین حالتین لهذا 

التي تطلب المساعدة من الدولة المطلوب حالة وجود عدوان على الدولة النوع من التدخل ، 

، أما الحالة المساعدة لصد ذلك العدوان وهنا یعتبر التدخل مشروعا منها التدخل  فتطلب 

داخل دولة،  فهنا یتغیر األمر فالبعض یعتبر التدخل الثانیة فهي وجود ثورة أو حرب أهلیة 

لصالح الثوار مشروعا إذا كان هناك تمرد أو عصیان استنادا إلى حق تقریر المصیر ، 

روع ویرى فریق ثالث انه إذا كان الثوار یحصلون والبعض األخر یرى انه عمال غیر مش

 1على مساعدات خارجیة یصبح التدخل لصالح الحكومات عمال مشروعا 

 

                                                             

  .49ص  ، سابقالمرجع الاحمد طاهر الضریبي ، -  1
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  المطلب الرابع

  التدخل لحفظ األمن الجماعي

إنشاء عصبة األمم بنظام األمن الجماعي ، وقد اعتبرت الصیغة المثالیة التي  ارتبط    

لى ارض الواقع ، لذا فان عهد العصبة قد تضمن عددا یمكن بها تحقیق األمن الجماعي ع

من النصوص تهدف لبناء واقع دولي محدد في إطار المؤسسات التي اشتملت علیها 

العصبة ، وتعتبر عصبة األمم المتحدة أول محاولة عملیة لتجسید فكرة األمن الجماعي من 

مفاهیم الهیمنة وتوازن القوى خالل نظام مؤسسي دائم ، إال أن قیام العصبة ال یدل على أن 

اختفت من قاموس العالقات الدولیة ، فهي لم تكن سوى محاولة بدأت تشق طریقها بصعوبة 

بالغة وسط محاوالت متكررة من جانب الدول الكبرى لفرض هیمنتها منفردة أو مجتمعة في 

    .  1أخر  ءشيظل عالقات دولیة تحكمها موازین القوى أكثر من أي 

تالشى باندالع حرب عالمیة ثانیة، حشدت فیها  سرعان ما ذا المولود الجدید إال أن ه 

، الدولي بضرورة إقامة نظام األمن الجماعي  المجتمع  ومع هذا تشبثكل القوى الدولیة، 

لسیاسة أیة دولة، و هو مبرز لوجود الدولة ككیان سیاسي  یعد األمن العمود الفقريحیث 

تحقیق األمن و الخروج من حالة الفوضى وشریعة  يى للدولة هكما یعتقد أن المهمة األول

 .2الغاب، ویعد محور العقد االجتماعي في الفكر السیاسي التقلیدي

 

 

  

                                                             
  .35 -34ص  –المرجع السابق ، ص حسن نافعة ، _ 1

محمد نعمان جالل، اإلستراتیجیة و الدبلوماسیة و البروتوكول بین اإلسالم و المجتمع الحدیث، دراستان، المؤسسة  -  2

 .93 ص ،2004 سنة ، الطبعة األولى  ،العربیة للدراسات و النشر
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  الفرع األول

  مفهوم األمن الجماعي

أن  األمن القومي هو الحمایة العضویة و المادیة  عبد الوهاب المسیريیرى الدكتور  

 ة أوال، وللجماعة  ثانیا كحقیقة شرعیة بحیث ال تعرض كیانها لكل مواطن ینتمي إلى الجماع

 الدولة أن تحافظ التي  تفرض على   ألیة مخاطر، إنه تلك المجموعة من القواعد الحركیة

ا مراعاتها لتستطیع أن تضمن لنفسها عهعلى احترامها، و تفرض على الدولة المتعاملة م

  .1نوعا من الحمایة الوقائیة اإلقلیمیة

بوجه عام بأنه نظام للتعاون بین الدول أعضاء التنظیم  2كما یعرف األمن الجماعي 

الدولي من أجل حمایة وضع أي دولة من االعتداء على دولة أخرى، إذ یعد هذا االعتداء 

بمثابة اعتداء على الكل، و الذي یمكن لصد عدوان أو فرض عقوبات على الدولة المعتدیة 

ان حرب الخلیج الثانیة، بمعنى بمم المتحدة  و الذي تم تطبیقه أوكمثال على ذلك نظام األ

أنه یركز على رد االعتداء الذي یقع على أحد األعضاء سواء أكان مصدره عضوا داخل 

  .التنظیم أو خارجه

التي تتخذها الدول بشكل  تدابیر األمن الجماعي هي تلك اإلجراءاتوعلیه فان  

عالمیة أو اإلقلیمیة وفقا لمیثاق األمم المتحدة للحفاظ على جماعي عبر المنظمات الدولیة ال

مشروعیة التدخل الجماعي  الغنزي السلم و األمن الدولیین و ردع المعتدي، و یرى الدكتور

                                                             

، المكتب 2013-1990سرور حرمان سرور المطیري، تغییر مفهوم األمن القومي الكویتي و دالالته في الفترة  - 1

 .7ص ،العربي للمعارف، بدون سنة نشر

والذي یشیر إلى تحالف مجموعة من الدول في  ، لف عن مفهوم الدفاع الجماعيتیالحظ أن مفهوم األمن الجماعي یخ- 2

أي أنه أساسا مركز ، في مواجهة الدول غیر األعضاء في الحلف ) الناتو(رى مثل دول الحلف األطلنطي مواجهة دول أخ

على مواجهة االعتداء الذي یقع من دولة خارج الحلف على اعتبار أنه یصعب أن یقع من الدول األعضاء، و من هنا فإن 

 .ة دول في حین أن الدفاع یركز على التجمعات اإلقلیمیةنظام األمن الجماعي یعني أن الكل في مواجهة دولة واحدة أو عد

 . 19ص  ،سابقالمرجع البدر حسن شافعي، تسویة الصراعات في إفریقیا،  :ینظر
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التدخل إذا أقدمت الدولة یجیز  والذي ، المتحدة األمم استنادا إلى الفصل السابع من میثاق 

األعمال  التي تكون من شأنها تهدید األمن و السلم  ض بع المعنیة المتدخل في أمرها على

أو في حالة قیام الدولة المعنیة بالعدوان على دولة أخرى، نذكر على سبیل المثال التدخل 

1991في العراق سنة 
1 .  

م األمن الجماعي یقوم على فكرة بسیطة مفادها أن أمن الجزء أي أمن  و وعلیه فإن مفه      

المتحدة  األممممثال في  هط بأمن الكل، أي امن المجتمع الدولي كلأي دولة عضو یرتب

ومعنى ذلك أنه إذا ما تعرضت دولة عضو في األمم المتحدة للتهدید أو وقع علیها عدوان 

یصبح دفع التهدید أو ردع العدوان مسؤولیة الجمیع، تقع على جمیع الدول األعضاء 

  .2علیها العدوان وحدهامتضامنین، ولیس مسؤولیة الدولة التي وقع 

یتضح لنا من خالل ما سبق من التعریفات أن  فكرة األمن الجماعي تقوم على مجموعة     

  :3من العناصر أهمها 

یجب أن یكون نظام األمن الجماعي قادرا في أي وقت على حشد القوة المناسبة التي _ 1

  .ممكن  تمكنه من مواجهة أي معتد على الشرعیة الدولیة وفي أسرع وقت

ینبغي أن تجتمع كافة الدول المعنیة بنظام األمن الجماعي حول هدف واحد ، وهو _ 2

  .مقاومة العدوان أیا كان مصدره 

یجب أن تكون الدولة المعنیة بنظام األمن الجماعي الدولي راغبة باختیارها في إخضاع _ 3

  .ولمصالحها القومیة للهدف الذي یسعى إلیه نظام األمن الجماعي للد

  .وجود منظمة دولیة فاعلة قادرة على تطبیق مبادئ األمن الجماعي _ 4

                                                             

  .41 - 40ص  -، صسابق المرجع الأحمد محمد طاهر الضریبي، دور المنظمات اإلقلیمیة في النزاعات الداخلیة، - 1
ألزمة الراهنة لألمن الجماعي، ومؤتمر ولتون بارك حول األمن المشترك وبناء الثقة، حسن نافعة، تأمالت في طبیعة ا- 2

 .03ص  2005سنة  أفریل  29 –18سیاسة الحوارین بین العرب والغرب، المعهد السویدي باإلسكندریة،

.142-141ص _الخیر ، المرجع السابق ، ص أبومصطفى _  3
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  الفرع الثاني

  المتحدة مماألمیثاق   الجماعي في مناأل

على أن الهدف من وضع میثاق العصبة هو  هبدایة لقد نص میثاق العصبة في دیباجت

متناع عن اللجوء إلى تنمیة التعاون الدولي لتحقیق السالم واألمن الدولیین ، عن طریق اال

من میثاق عهد العصبة الدول األعضاء فیها بالتعهد باحترام 10الحرب ، فقد طالبت المادة  

    . 1االستقالل السیاسي والسیادة اإلقلیمیة لكل دولة

یعلن أعضاء العصبة بان أي حرب أو تهدید بها "على أنه  11المادة وجاء في        

یر في أي عضو من أعضاء العصبة تعتبر مسالة تهم له تأث، سواء كان أو لم یكن 

كما نصت العصبة على التسویة السلمیة  ،"العصبة جمیعا، إذا وقع مثل هذا الطارئ

للمنازعات الدولیة ، فقد اتفقت الدول على انه إذا نشا أي نزاع فیما بین الدول من شانه أن 

التسویة القضائیة ، أو یتقصى یؤدي إلى قطع العالقات ، فإنها تطرحه إلى التحكیم أو 

المجلس الحقائق ، بحیث ال ینتهي األمر إلى االلتجاء إلى الحرب إال بعد ثالثة شهور من 

صدور قرار المحكمین أو الحكم القضائي أو تقریر المجلس ، وبهذا فهو ألول مرة یفرض 

  .2قیودا على حریة الدول في االلتجاء إلى الحرب 

ا نص ممن الدولي حینحدة كانت السباقة في استخدامها لمصطلح األمم المتبید أن األ     

مم المتحدة حفظ السالم و األمن نه من بین مقاصد األأعلى  1المادة  1المیثاق في الفقرة 

المتحدة تستخدم مفهوم األمن الدولي لتعني به واقع إجراءات األمن  فاألمم  ،ینالدولی

                                                             

  1 .160 الخیر ، المرجع السابق ، ص أبومصطفى  _ 

.162 -161ص _الخیر ، المرجع نفسه ، ص أبومصطفى  _  2
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یتمتع به الفاعلون الدولیون، فهو  الذي ني حالة األمنوذلك ألن األمن الدولي یع، الجماعي 

   . 1یعني حاصل جمع یتمثل في الجوانب اإلجرائیة لمفهوم األمن الدولي

ألمن بتقدیر ال السابع من میثاق األمم المتحدة تفویض مجلس صتضمن الفكما        

ة، وكذلك التدابیر العدوانیاألعمال  التهدیدات التي یتعرض لها السالم، أو تقدیر ماهیة

  .الممكن استخدامها تجاه رد العدوان وٕاعادة السالم و األمن الدولیین

ي یجب على ثم جاء نص المادة الثانیة من المیثاق باألحكام الخاصة بالمبادئ الت       

 ، في سبیل تحقیق أهدافها الواردة في المادة الثانیة ، فالفقرة الثالثة تنصاألمم المتحدة إتباعها

أن ینص جمیع أعضاء الهیئة منازعاتهم الدولیة بالوسائل السمیة ، على وجه ال " على 

، أما الفقرة الرابعة من المادة الثانیة تنص "ألمن والعدل الدولي عرضة للخطر یجعل السلم وا

ة أو جمیعا في عالقاتهم الدولیة عن التهدید باستعمال القو  ةیمتنع أعضاء الهیئ" على انه

خر ال ، أو االستقالل السیاسي ألیة دولة أو على أي وجه أها ضد سالمة األراضياستخدام

، وٕاذا ما تتبعنا األحكام الواردة في المیثاق نجد أن جمیع یتفق ومقاصد األمم المتحدة

  . 2نصوص المیثاق البالغة مائة وٕاحدى عشر مادة ودیباجة تؤكد االلتزام بتحقیق هذا الهدف 

ووصف حرب  ، بأنه جریمة دولیة "العدوان" 1924جنیف عام وقد وصف بروتوكول  

العدوان بأنها الحرب التي تواجهها دولة طرف في البروتوكول ضد دولة أخرى طرف فیه 

علیه من واجب حل المنازعات بالطرق السلمیة، أما میثاق باریس الذي  صمنها بما ن خالالإ

والذي ینفي في ، شر دولة فقط خمسة ع ومندوب علیه  ووقع 1928أغسطس  27صدر في 

دیباجته على نبذ الحرب باعتبارها أداة سیاسیة قومیة، كما نصت المادة األولى منه على 

                                                             

 ،، بدون دار نشر2004 سنة تامر كامل الخزرجي، العالقات السیاسیة الدولیة و إستراتیجیة إدارة األزمات، بغداد، - 1

  .294ص 

.168الخیر ، المرجع السابق ، ص  أبومصطفى _   2  



 مشروعية التدخل وتكريس الحماية الفعلية للفرد                               :ولاأل الفصل 

163 
 

تأكید استنكار االلتجاء إلى الحرب لتسویة الخالفات، ومع ذلك لم یتوصل هذا المیثاق إلى 

  .1ي العدواننتحدید مع

امال لترجمة هذا المفهوم على منظومة تصورا دقیقا ومتك أعطى  میثاق األمم المتحدةف

  :2مل العناصر واآللیات التاليشمتكاملة قابلة للتطبیق على ارض الواقع ت

مجموعة من المبادئ والقواعد السلوكیة العامة المتفق علیها، یتعین أن تلتزم بها كافة  -1

عدم التدخل ومن أهم هذه المبادئ  ،ها الخارجیةتالدول كبیرها وصغیرها في ممارستها لسیاس

وعدم اللجوء إلى القوة أو التهدید بها في العالقات ، في الشؤون الداخلیة للدول األعضاء

 .الدولیة

هیئة مسؤولة عن مراقبة سلوك الدولة ومخولة بالسلطات والصالحیات الالزمة لتمكینها  -2

الخارجین  من المحافظة على السلم واألمن الدولیین واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة لمواجهة

 .على قواعد الشرعیة الدولیة

التي تستهدف إما مساعدة الدول  ،مجموعة من المؤسسات واألجهزة واآللیات المعاونة -3

على تسویة خالفاتها بالطرق و الوسائل السلمیة أو تحقیق التعاون الدولي بما یساعد على 

الت السیاسیة الدولیة تخفیف حدة االحتقان ومعالجة الجذور االقتصادیة و الثقافیة للمشك

و المنظمات  ، طة بمحكمة العدل الدولیةو المختلفة المن دواراألویمكن اإلشارة هنا إلى 

اإلقلیمیة و الوكاالت المتخصصة و المنظمات الدولیة غیر الحكومیة، وقد طالب میثاق 

ة بما في بكل الوسائل و اإلمكانات الالزم مناألالمتحدة الدول األعضاء بتزوید مجلس مم األ

ذلك القوات العسكریة لتمكینه من أداء مهامه، وتشغیل نظام األمن الجماعي ووضعه موضع 

التطبیق یتوقف على شرط جوهري وهو تحقق اإلجماع بین الدول الدائمة العضویة، خاصة 

 .      الدول الدائمة العضویة في مجلس األمن

                                                             

 .  295ص  ،بقساالمرجع التامر كامل الخزرجي،  - 1

  .03 ، صسابقالمرجع اللألمن الجماعي،  لراهنة نافعة، تأمالت في طبیعة األزمة احسن  _2
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م في الواقع على افتراض مفاده أن ویمكن القول أن نظام األمن الجماعي قا           

العدوان العسكري الذي تشنه الدول على بعضها البعض ، هو أهم مصادر تهدید السلم 

، أما اآلن فقد أصبح من المسلم به وجود دولیین ، إن لم یكن مصدره الوحیدواألمن ال

لمنظمة ، الجریمة اإضافیة للتهدید ربما بصورة اكبر، من هذه المصادر اإلرهاب مصادر

، والذي حول العالم إلى قریة كونیة رجة حرارة األرض  في زمن العولمةتلوث البیئة وارتفاع د

، یتعین أن  تصبح للهیئة أو المؤسسة أجزائها أن یعیش بمعزل عن األخر الستطیع أي من

أو الجهة المسؤولة عن السلم واألمن في العالم سلطات تمكنها من معالجة كل مصادر 

  .1السابقة التهدید 
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  المبحث الثاني

  ماهیة الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان

یعتبر موضوع الحمایة الدولیة من بین المواضیع التي أسالت الكثیر من الحبر   

فقهاء القانون الدولي، فمنهم من یرى بضرورة إقرارها   وطرحت العدید من الجدل في أوساط

فیذها، والبعض األخر یرى أنها ال تتجاوز أن تكون مبدأ یراد به وتكریسها بآلیات تضمن تن

على اعتبار أنها وثیقة الصلة ، خرق جدلیة السیادة وٕاعالن لمبدأ التدخل في شؤون األخر 

  .بسیادة الدول

من الضروري الیوم وفي ظل عولمة القانون الدولي وما أصبح علیه النظام  لذا فانه   

ما تعرفه سیاسات الدول من خروقات لمبادئ هذا القانون تحت  وكذا ، العالمي الجدید 

مصطلح  تعریف أن نقوم بتحدید ، مسمیات عدة أبرزها التدخل لحمایة حقوق اإلنسان

 نطاقها أي بمعنى أین تبدأ وأین تنتهي ثم  )المطلب االول  (القانونيأساسها  الحمایة وما هو

  . )المطلب  الثاني  (قوق اإلنسانحاالت التدخل لحمایة حوفي إطار ما یعرف ب

  المطلب األول

  تعریف الحمایة الدولیة وأساسها القانوني

 أوساطجدال واسعا في  أثارتوالتي  ، یعتبر موضوع الحمایة من المواضیع الهامة جدا 

ومسؤولیة حمایة حقوق اإلنسان ال تقتصر على  الفقهاء نظرا الرتباطها بموضوع السیادة ،

فردة ، بل إنها تتجاوز مفهوم السیادة، خصوصا في وقت وجدت فیه رغبة في إعطاء دول من

طابع رسمي لتأیید مفهوم حقوق اإلنسان على الصعید العالمي ، من خالل التصدیق علیها 

   .مفهوم لها إعطاءنحاول ، وعلیه  سوف  1وقبول الوثائق العالمیة لحقوق اإلنسان 

                                                             

.2017المجموعة العربیة للتدریب والنشر ، سنة  ، ترجمة عاصم سید عبد الفتاح  ekaterina balabanova    _
1
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  الفرع األول

  دولیةتعریف الحمایة ال

تعتبر الحمایة من المفاهیم التي أثارت الكثیر من الجدل في أوساط الفقه الدولي نظرا    

لمعرفة المقصود لخصوصیتها المتمثلة في ارتباطها الوثیق بالسیادة وعدم التدخل ، و 

المعنى بتحدید بمصطلح الحمایة الدولیة البد أوال من تحدید المفهوم اللغوي، ثم نقوم 

  .االصطالحي 

   الحمایة الدولیة لغة - أوال 

 حمى المریض ما یضره ، منعه إیاهیقال حمى الشئ یحمیه حمایة بالكسر، أي منعه، و     

 1المریض الممنوع من الطعام والشراب والحمىواحتمى هو من ذلك ،وتحمي أي امتنع  

ویقال  ، ، ویقال حمیت المكان أي  منعته أن یقرب 2ویقال حمیت القوم حمایة أي نصرتهم

به، إذا دفعت عنه ومنعت منه من یقر  هذا الشيء حمي أي محظور ال یقرب، وحمیته حمایة

التقاء وهو أیضا قریب من المنع، حیث أن من اوكذلك تأتي معنى الحمایة على معنى 

احتمى من شيء اتقاه واتقاؤه امتناعه منه، وأیضا تأتي على معنى الدفاع وهو أیضا یدخل 

ن المدافع عن الشيء، یمنع عنه ما یضره والحمیم القریب المشفق، وسمي تحت المنع، إذ أ

وال یسأل  ﴿بذلك ألنه یمد حمایته لذویه، فهو یدافع عنهم، كما قال تعالى في كتابه العزیز 

وفي الحمایة نجد الحمایة تأتي على معاني هي ، 10المعارج، اآلیة  سورة ﴾حمیم حمیما

ألن النصرة منع الغیر من اإلضرار ، معنى المنع  المنع والنصرة، وهي داخلة تحت

 .3بالمضرور

  

                                                             

  .60دار صادر، بیروت، بدون سنة طبع، ص ، الطبعة األولىابن منظور، معجم لسان العرب،  - 1

. 243هـ، ص  1403 عام ، عالم الكتب، بیروت، لبنان،الطبعة األولىابن قطاع، كتاب األفعال،  - 2
  

.255هـ، ص 1418عام ر القلم، دمشق، الراغب األصفهاني، مفردات القرآن، الطبعة الثانیة، دا -  3  
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 الحمایة الدولیة اصطالحا  - ثانیا

لطالما اختلف فقهاء القانون الدولي في إیجاد معنى للحمایة وتعریفها، فمنهم من ینظر   

ت علیه العدید من صوقد ن، إلى هذا المفهوم بمنظور واسع، ومنهم من یراه بمنظور ضیق 

  .قیات والمعاهدات الدولیةاالتفا

حیث كانت البدایات األولى لظهور هذا المفهوم حینما أعلن رئیس الوزراء الكندي   

اللجنة  عن إنشاء تشكیل 2000في مؤتمر األلفیة الذي عقد في سبتمبر عام  جون كریتیان

وضع أسس التدخل الدولي اإلنساني في و  ، و تنصیب مهامها الدولیة المعنیة بالتدخل

حاولة لدعم نقاش عالمي شامل حول العالقة بین التدخل وسیادة الدول، یقوم على أساس م

في االنتهاكات الواسعة والخطیرة للقواعد ، التوفیق بین واجب المجتمع الدولي في التدخل 

اإلنسانیة وضرورة احترام سیادة الدول، حیث قدمت اللجنة تقریرها ونشرته في دیسمبر 

ومن  ״بمسؤولیة الحمایة  ״قریر إلى استبدال التدخل الدولي اإلنساني ، وقد خلص الت2001

  .هنا كان أول ظهور لفكرة مسؤولیة الحمایة التي تعد تطورا لمبدأ التدخل اإلنساني

یعّرفها جانب من الفقه أنها جمیع األفعال والوسائل التي تهدف إلى حصول الفرد و   

وروح الهیئات ذات الصلة بالقانون،  حیث یتم على االحترام الكامل لحقوقه وفقا لنصوص 

حمایة حقوق الفرد في بیئة الصراع ، عبر مجموعة مختلفة من القوانین الوطنیة والدولیة بما 

في ذلك القانون الدولي اإلنساني، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، قانون الالجئین، 

 . 1 التشریعات الوطنیة

مجموعة اإلجراءات التي تتخذها األمم المتحدة  ״ها كما عّرفتها بعض الدراسات بأن 

والوكاالت المتخصصة لدراسة أوضاع حقوق اإلنسان في بلد ما، بهدف بیان مدى التزام 

سلطات هذا البلد بقواعد القانون الدولي لحقوق اإلنسان، والكشف عن االنتهاكات 

                                                             
لحقوق  اإلسكندنافيإصدارات المعهد   ،آلیات ووسائل حمایة العمل اإلنساني بین النظریة والتطبیقلقاء أبو عجیب،  -1

   .08ص  ،  2014 سنة اإلنسان،
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وق اإلنسان في البلد المرتكبة ووضع مقترحات لوقف هذه االنتهاكات وتحسین أوضاع حق

موضوع الدراسة، أو معاقبة مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان بإحالتهم إلى محاكم جنائیة 

دولیة، أو الرصد الدولي لمدى تطبیق الدول عملیا التفاقیات دولیة معینة أي حقوق معینة 

  .״من حقوق اإلنسان

لمنظمات الدولیة من مجموعة اإلجراءات التي تضعها ا ״وكما یعرفها البعض بأنها   

  ، في حالة غیاب السلطة القضائیة ، وهي السلطةأجل الرقابة على احترام حقوق اإلنسان

التي تعتبر حالیا ماسة بالسیادة الوطنیة والتي تظهر في صورة محكمة دولیة تراقب الدول 

  .1״في مدى احترامها لحقوق اإلنسان داخلیا 

فقهاء القانون الدولي یجد الباحث أن مفهوم الحمایة  كما أنه بالرجوع إلى مدونات  

الدولیة یعني اإلقرار بأن لألفراد حقوقا، وأن السلطات التي تمارس السلطة علیهم لدیها 

التزامات وتعني الدفاع عن الوجود القانوني لألفراد إلى جانب وجودهم المادي، وتعني ربط 

  . 2لمساعدة التي تضمن سالمة األفرادالصلة القضائیة للمسؤولیة بسلسلة إجراءات ا

الحمایة الدولیة هي جملة التدابیر التي تتخذها  ״ویرى فریق أخر من الفقهاء أن   

   .3 ״منظمة دولیة لحفظ السالم واألمن الدولیین أو إعادتهما إلى نصابهما 

مجموعة اإلجراءات اإلشرافیة والرقابیة التي تتخذها  ״كما عّرفها البعض أنها 

منظمات الدولیة لضمان تنفیذ الدول األطراف لالتفاقات الدولیة لحقوق اإلنسان أو ال

     ״مجموعة اإلجراءات المقرَّة داخلیا أو دولیا لضمان احترام حقوق اإلنسان 

                                                             

  . 130ص ،  المرجع السابق ،  أحمد وافي -  1

2  .30، ص 2010 ، سنةات المسلحة، دار النهضة العربیة، القاهرةخلیل إبراهیم محمد، حمایة النساء في النزاع -
  

، مكتبة الشروق الدولیة، الطبعة األولىسمعان بطرس فرج اهللا، جدلیة القوة والقانون في العالقات الدولیة المعاصرة،  -  3

   .171ص 
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الحمایة  ؛إال أن فریقا أخر ذهب إلى تقسیم الحمایة الدولیة إلى نوعین من الحمایة

جملة اإلجراءات واألنشطة ״لیة غیر المباشرة، فاألولى یراد بها الدولیة المباشرة والحمایة الدو 

لغرض احترام حقوق  ، التي تباشرها األجهزة المعینة على المستوى الدولي أو اإلقلیمي

اإلنسان  التي أقرتها المواثیق الدولیة، والتصدي لالنتهاكات التي ترتكب ضد هذه الحقوق 

تلك المهام  ״،  بینما یقصد بالحمایة الغیر مباشرة ״بغیة وقف ومحو آثارها والتخفیف منها

واألنشطة التي تنهض بها األجهزة الدولیة على المستوى الدولي أو اإلقلیمي بغرض خلق 

ونشر الوعي بها بین الشعوب ، صیاغة وتقنین القواعد واألـحكام المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 . 1״والحكومات على حد سواء 

العالمیة األولى في الحرب أن التدخل اإلنساني ظل محصورا بعد وما یمكن قوله هنا 

نطاق التدخل لحمایة حقوق األقلیات  الوطنیة، فلم یكن الفكر القانوني أو الرأي العام الدولي 

  . 2لتقبل فكرة حمایة اإلنسان بصفة عامة مهیأقد صار 

  الثاني الفرع

  األساس القانوني للحمایة  الدولیة

تبر مصادر حقوق اإلنسان سواء الدولیة  أو اإلقلیمیة كل متكامل فهي تشكل وحدة تع       

ال تتجزأ، ذلك بهدف تحقیق حمایة أكثر فعالیة لحقوق اإلنسان وخلق ضمانات أكثر 

هناك مصادر عالمیة أو دولیة وهي تسمو على جمیع المصادر الداخلیة أو ما ف ، دینامیكیة

د بمصادر الحمایة تلك الصكوك الدولیة واإلقلیمیة التي تم یعرف بالقانون الداخلي، ویقص

تحضیرها واعتمادها في ظل منظمة األمم المتحدة،  و المنظمات اإلقلیمیة وهي تنقسم إلى 

  : مصدرین 

                                                             
1 -George, The concept présent status of international protection of the man rights forty years 
after universal déclaration, 1989, p17. 
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 المصادر العالمیة أوال 

تنقسم بدورها إلى للحمایة الدولیة مصادر عدیدة تستنبط منها قوتها والزامیتها ، و  

  : ة و مصادر خاصةمصادر عام

و تضم جمیع الحقوق  ،وهي مجموعة المواثیق الدولیة و اإلعالنات :  المصادر العامة _ا

، ویعد میثاق األمم المتحدة أهم المعاهدات العالمیة الرضائیة التي 1التي یتمتع بها الفرد

وأخرجت مسائل حقوق اإلنسان من نطاق ، وضعت األساس لقانون حقوق اإلنسان 

اص الداخلي المطلق للدول  أو ما یسمى بالمسائل الداخلیة وٕادخالها في نطاق االختص

نحن شعوب األمم المتحدة، " االختصاص الدولي ، فقد جاء في دیباجة میثاق األمم المتحدة

قد ألینا على أنفسنا أن ننقذ األجیال المقبلة من ویالت الحرب التي في خالل جیل واحد 

  ...." ن أحزانا یعجز عن الوصفجلبت على اإلنسانیة مرتی

من میثاق األمم المتحدة و ما بعدها أسلوب و أدوات وآلیات  55كما حددت المادة        

التعامل مع مسائل حقوق اإلنسان وتحقیق الحمایة، وتطبیقا لذلك أنشأت الجمعیة العامة 

وتشمل   2اإلنسانلجنة حقوق اإلنسان وقامت بإصدار العدید من اإلعالنات المتعلقة بحقوق 

  :   هذه اإلعالنات

 .1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان الصادرة سنة  -1

 .1966العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة و االجتماعیة والثقافیة عام  -2

البروتوكول االختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة و االجتماعیة  -3

 .2008و الثقافیة عام 

                                                             
عالء عبد الحسن العنزي، مفهوم الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان و المعوقات التي تواجهها ، مجلة المحقق الحلي  - 1

موقع  السنة السادسة، كلیة الحقوق، جامعة بابل على ،للعلوم القانونیة و السیاسیة، العدد الثاني

àIaaahzv@yahoo.com 
  على موقع 2009جمیل محمد حسین، برنامج الدراسات القانونیة، قانون حقوق اإلنسان المقدمة و المبادئ اإلنسانیة  - 2

www.pdffactory.com 
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 .1966عهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة ال -4

البروتوكول االختیاري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة و  -5

 .1966الخاص بتقدیم الشكاوى الفردیة 

البروتوكول االختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة و السیاسیة  -6

، و یطلق على هذه اإلعالنات اصطالح 1989اء عقوبة اإلعدام لعام و الخاص بإلغ

، و تعتبر هذه الوثائق  من أهم المواثیق الدولیة على اإلطالق و المتعلقة 1الشرعیة الدولیة

وأصبحت بمثابة للفرد ، بحقوق اإلنسان و التي كانت السبب المباشر في تكریس حمایة 

 .تهاالقواعد اآلمرة التي ال یجوز مخالف

هي التي تشكل المجموعة الواسعة من اإلعالنات و االتفاقیات و: المصادر الخاصة _ب

  :، وتشمل2األممیة والتي عالجت مواضیع محددة

 . 1965االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري عام  -1

 .1979اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة عام  -2

 .1993ول االختیاري التفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة عام البروتوك -3

مهینة اتفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة القاسیة أو الال إنسانیة أو ال -4

 .1984عام 

البروتوكول االختیاري التفاقیة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة القاسیة أو  -5

 . ، و غیرها من االتفاقیات الدولیة2002لعام هینة أو الم الال إنسانیة

 

  

                                                             
  aminalmidani@hotmail.com   المدخل إلى الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان عل موقع  محمد أمین المیداني،.- 1
ص  ،سابقالمرجع العالء عبد الحسن العنزي، مفهوم الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان و المعوقات التي تواجهها،  - 2

213. 
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  المصادر اإلقلیمیة_ ثانیا

یوجد هناك ثالث أنظمة إقلیمیة و تعمل على مستوى ثالثة قارات أنشأت فاعلیتها في 

 .:  اإلنسان وهي كاألتي  حمایة حقوق

 النظام األوروبي - أ

ذلك من خالل  ، لیات لتفعیل حمایة حقوق اإلنسانعملت الدولة األوروبیة على خلق آ

 04/11/1950التي تم المصادقة علیها في و  ، التوقیع على االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان

، و هذه االتفاقیة أدت بدورها إلى  إنشاء محكمة إقلیمیة هي 1953قد دخلت حیز النفاذ في و 

من عدد من القضاة یكافئ عدد الدول  المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان وهي تتكون 

  .1قاضیا 41األطراف في االتفاقیة أي 

، 1961الذي تم التوصل إلیه سنة و ، تجدر اإلشارة إلى المیثاق االجتماعي األوروبيو 

یكفل حمایة حقوق اإلنسان األوروبي في شتى المجاالت االجتماعیة و العمل و ما یتصل و 

  .2بهذه المجاالت من أمور أخرى

 نظام األمریكيال - ب

لقد شهدت الدول األمریكیة میالد حمایة دولیة لحقوق اإلنسان،  و ذلك بعقدها        

و قد تمت المصادقة على هذا المیثاق  ، التفاقیة دولیة تعمل على ضمان حمایة أكثر فعالیة

  .1948 ابریل 30في بوجوتا 

ة الدولیة التي قامت بتطویرها وقد أنشأت الدول األمریكیة بموجب هذا المیثاق المنظم     

لتحقیق السالم و العدل، وتشجیع تضامنها،  و الدفاع عن سیادتها و قد كان من بین أهم 

                                                             

ص  - ، ص 2003 الطبعة االولى، سنة ،الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، دار وائل للنشرمحمد خلیل موسى ،  - 1

157-158. 

 .، بدون سنة نشر ة و المبادئ األساسیة، بدون صفحةجمیل محمد حسین، قانون حقوق اإلنسان، المقدم- 2
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أهداف هذه المنظمة تقویة السالم و األمن في القارة و كذلك منع أسباب المشكالت المحتملة 

  .1و ضمان التسویة السلمیة للنزاعات التي قد نشأت بین الدول األعضاء

وقد انبثق عن هذه االتفاقیة إنشاء محكمة تختص بنظر شكاوى األفراد و الدول و تعمل     

  .أوضاع الدول و األفراد معاهذه المشكالت  وفق ما یتماشى  و  على تسویة

 النظام اإلفریقي- ج 

س عملت الدولة اإلفریقیة منذ استقاللها على محاولة إلیجاد آلیة تقوم بموجبها بتكری       

توفیر ضمانات إقلیمیة أو دولیة لحمایته، وكل ذلك و ، حمایة لحقوق الفرد وٕاعادة كرامته 

، وأورد رؤساء الدولة 1963مایو  25تكرس بموجب االتفاقیة المنشئة للمیثاق اإلفریقي بتاریخ 

والحكومات اإلفریقیة في دیباجة میثاقهم االعتبارات التي اتخذوها أساسا ألعمالهم كحق 

وب في تقریر مصیرها، ترسیخ مبادئ الحریة و العدالة والمساواة، الرغبة المشتركة في الشع

 18إلى  7حددت المادة الثانیة أهدافها، وعرضت المواد من لوحدة اإلفریقیة بإنشاء منظمة، و ا

  .2إن من بین أهم أهدافها احترام سیادة كافة الدول، المؤسسات التابعة لها

اإلفریقي على إنشاء لجنة افریقیة خاصة بحقوق اإلنسان و  كما نص المیثاق       

  . 3الشعوب

ظهرت فكرة إنشاء محكمة افریقیة ، و تضم هذه المحكمة المقترحة  1994وفي سنة 

منتخبین من طرف الدول األعضاء في المنظمة لمدة ستة سنوات قابلة ، حد عشر قاضیا أ

 .4یدخل حیز النفاذ إلى حد اآلن للتجدید مرة واحدة، إال أن هذا البروتوكول لم

                                                             

 .من میثاق منظمة الدول األمریكیة 2المادة  - 1

 .813ص ، المرجع السابقك مع ك  ووندجي، علي أ المزروعي باالشترا - 2

 .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان و الشعوب 30نص المادة  - 3

  .200ص  ، المرجع السابق،محمد خلیل موسى - 4

  

 



 مشروعية التدخل وتكريس الحماية الفعلية للفرد                               :ولاأل الفصل 

174 
 

مما سلف ذكره نرى أن حقوق اإلنسان قد تجاوزت مرحلة التشجیع و دخلت إلى و        

مرحلة الحمایة، غیر أن وسائل الحمایة التي تم تكریسها ال زالت بعیدة  على أن تأخذ بعدا 

العالمي فیما یخص هو ما یعكس بالفعل حقیقة أن النظام عالمیا و هذا نظرا لطبیعتها، و 

الحمایة الحقیقیة  لحقوق اإلنسان یفتقد إلى الفعالیة، وٕاذا أردنا تقییم الحمایة سواء  على 

نستطیع القول أن التنظیم األوروبي یعتبر من أهم التنظیمات  ، المستوى الدولي أو اإلقلیمي

لحقیقة سابقة التي استطاعت أن تكرس حقوق األفراد و ترتقي به إلى مركز دولي یعد في ا

 .في التاریخ

  نيالمطلب الثا

  حاالت التدخل لحمایة حقوق اإلنسان

لقد قام مجلس األمن بتنفیذ العدید من التدخالت وفق  ألحكام الفصل السابع من  

كما سبق وأن ذكرنا أن المجلس له الحق في  ،المیثاق و التي تعد من قبیل التدخل المشروع

  .تهدید السلم و األمن الدولیین كحالة العراق مثالأن یتدخل في حاالت مثل حالة 

   األولالفرع 

  1991التدخل اإلنساني في العراق سنة 

بعد انتهاء الحرب الباردة، قام مجلس األمن بالعدید من التدخالت الدولیة و التي كان  

إلى  1990أبرزها التدخل اإلنساني في العراق، فبعد أن  دخل الجیش العراقي في عام 

انتهت باستیالء القوات العراقیة ، الكویت و احتلها، واستغرقت هذه العملیة العسكریة یومین 

على كامل األراضي الكویتیة، ثم شكلت حكومة صوریة برئاسة العقید عالء حسین خالل 

 1990أغسطس  8أیام تحت مسمى جمهوریة الكویت، ثم أعلنت الحكومة العراقیة یوم أربعة 



 مشروعية التدخل وتكريس الحماية الفعلية للفرد                               :ولاأل الفصل 

175 
 

، وٕالغاء جمیع السفارات الدولیة في الكویت إلى جانب إعالن الكویت لها ضم الكویت 

 .1للعراق 19المحافظة رقم 

على اثر هذا االكتساح العراقي وبناءا على طلب من الكویت و الوالیات المتحدة و  

األمریكیة، اجتمع مجلس األمن خالل ساعات من ورود األنباء األولى من الغزو العراقي و 

و  39و الذي استند فیه إلى المادتین  1990سنة  660ر باإلجماع و هو قرار رقم اتخذ قرا

من الفصل السابع من المیثاق، فأدان الغزو وطالب بانسحاب  العراق فورا، وبدون قید  40

  .2أو شروط

من میثاق  42جل طرد العراق من الكویت، استخدمت القوة العسكریة بموجب المادة وأل 

إلضعاف القدرات العسكریة العراقیة "  عاصفة الصحراءب" لقبت  في عملیة األمم المتحدة، 

حیث شجع رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة آنذاك أال و هو جورج بوش األب الشعوب 

 1991وهو ما حدث بالفعل فقد انتفض شعب كردستان عام  ،العراقیة لالنتفاضة ضد النظام

  من آذار، حیث تم تحریر معظم المدن الكردستانیة 20واستمرت عملیات االنتفاضة لغایة 

محافظة، و بعدها عقدت اتفاقیة  18محافظة من أصل  14في جمیع أنحاء العراق حررت ف

بین قوات التحالف و السلطة العراقیة في صفوان، حیث وافقت السلطة العراقیة بموجبها على 

  .3جمیع شروط قوات التحالف

لشیعة الذین حرضهم الغرب على التمرد على حكومة بغداد عام أن األكراد و اوللعلم     

، قد عانوا بشكل خاص من قمع السلطة العراقیة تحت مسمى الحفاظ على وحدة 1991

، مما جعل منهم الجئین على الحدود التركیة و اإلیرانیة 4العراق و على مصالح الدول العلیا

                                                             
 https://ar.wikipedia.org: لكویت على موقعلالغزو العراقي  - 1

 .186ص  ،سابقالمرجع الست سوفي، ر ف - 2

 186ص  ،نفسهمرجع الفرست سوفي ،  - 3

، ص 2008 ، سنةمكتبة العبیكات للنشر، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى، دیفید كین، حرب بال نهایة  - 4

242 . 
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رسال مذكرة إلى  أمین عام لألمم المتحدة  بإ ، و بناءا على هذا قامت الجبهة الكردستانیة

مطالبة  المجتمع الدولي القیام بواجبها ، والدول الخمسة الدائمة لعضویة في مجلس األمن 

رسالة مستقلة بهذا الصدد إلى  توكذلك وجه ، اإلنساني و األخالقي في منع حدوث الكارثة

 . 1هلموت كولالمستشار األلماني آنذاك 

ا و لمنع الهجرة الجماعیة لشعب كردستان، قام مجلس األمن باستصدار وبناءا على هذ  

688القرار رقم 
بشأن حمایة األكراد، الذي أدان عدم السماح بوصول  1991سنة  الصادر 2

المنظمات اإلنسانیة الدولیة على الفور إلى جمیع من یحتاجون إلى المساعدة في جمیع 

مما أدى  اإلنسانيورفض الغوث  األكرادة من قمع أنحاء العراق، وكذلك التصرفات العراقی

الدولیین في المنطقة، لذا فقد سارعت  األمنتدفق الالجئین، األمر الذي یهدد السلم و  إلى

، بالمقابل فقد رضیت الحكومة األكرادمعاناة  فبدء العملیات العسكریة لوق إلىالمتحدة  األمم

  .3التابعة لألمم المتحدة نسانیةاإلالعراقیة بوجود حراسة عسكریة للمعونات 

إذ تعتبر المرة ، یشكل سابقة في تاریخ القانون الدولي و العالقات الدولیة  688قرار  إن 

قرارا یدین فیه القمع الداخلي و اعتباره خطرا یهدد  األمنالتي یصدر فیها مجلس  األولى

  .4الدولیین األمنالسلم و 

                                                             

 . 187ص  انفسه ، مرجع ال، فرست  سوفي  -1

 إالقیة فهي ال تحتوي العرا األراضي إلىللدول بأن تدخل حق   ال یتضمن أينجد انه ، 688عند قراءة القرار رقم -  2

  .العام باألمنالمتعلقة   اإلنسانیةشكلیة للعراق، و على مهمات عدیدة مثل التحقیقات و المساعدة  إدانةعلى 

 ، دون بلد النشر، سنةدار زهران الطبعة األولى، العالقات العراقیة التركیة، الواقع و المستقبل، ،أحمد نوري الغمیدي: ینظر

 .300ص  ،2010

 .2، ص  2000 ة، الطبعة األولى سن، عماناألردنیة معةاالج،  ياإلنسانسان الجندي، حق التدخل غ - 3

 و تبدد أمواله و ثرواته وتراثه الفرید ، الطائفیة تعصف بالعراق األهلیةال شك أن واشنطن أسعدها كثیرا أن ترى الحرب  - 4

 األممشف المنهج البراغماتي من نجاح واشنطن في تسخیر وأن توحي لجنة بیكر التي عینها بوش بتقسیم العراق، وقد ك

 من مناطق  انسحبت  مثل فرنسا والتي ادركو  خطر اللعبة  ممن   ،المتحدة لخدمة مصالحها رغم تذمر بعض الحلفاء

ه فرنسا هي من قدمت مشروع القرار الذي زعمت واشنطن و لندن كذبا وبهتانا أن أنوهاجمتها رغم  في العراق،الحظر 

  .688في شمال العراق وجنوبه و هو القرار  اآلمنةر الجوي والمناطق حظالقانوني إلنشاء مناطق ال األساس
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یعد مبدأ للحمایة الدولیة إلقلیم  688القرار  بأن عبد الحسني شعبانویرى الدكتور  

 هو قرار 688و علیه فإن القرار  ،ر الجويحظو توفیر المالذ األمن و منطقة ال كردستان

الفصل السابع من المیثاق و یقع ضمن التدابیر المؤقتة  إلىملزم یتمتع بقوة قانونیة مستندا 

40المنصوص علیها في المادة 
1.  

عراق استعانت واشنطن باألكراد وحیدت الشیعة ، وأشاعت أنها جاءت وخالل غزو ال     

لتحرر الجمیع من جالدهم ، كما تحرر األكراد والشیعة من حكم العرب األقلیة وعلى رأسهم 

صدام حسین ، وهكذا تمكنت الوالیات المتحدة األمریكیة من تمزیق العراق إقلیمیا منذ عام 

ا له ، وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع قانون إدارة الدولة ، ثم مزقته طائفیا منذ غزوه1991

العراقیة الذي منح مكانا ممیزا لألكراد قد أشار إلى أن الجزء العربي من العراق هو وحده من 

ینتمي إلى األمة العربیة ، ومعنى ذلك أن هذا القانون ال یعتبر العراق كله عربیا مادام 

     .2 ة ال یتمسكون بصفتهم العربیةاألكراد لیسو عربا ، وما دام الشیع

ما یمكننا استخالصه من خالل ما سبق هو أن التطورات الحاصلة على مستوى          

المجتمعات  وما عرفته البشریة من حروب ودمار واضطهاد ،  كان السبب المباشر في 

فهوم حقوق تراجع مفهوم السیادة ، األمر الذي نتج عنه اهتمام المجتمع الدولي بتكییف م

اإلنسان ، فبعد أن كانت هاته الحقوق عبارة عن أفكار یتداولها الفقهاء ، أصبحت عبارة عن 

واقع ملموس ومكرس من خالل عدید اإلعالنات والمواثیق الدولیة التي تغنت بهاته الحقوق 

ة  وحولتها إلى حق ، وجب الدفاع عنه وحمایته ، لتتحول السیادة من مطلقة إلى سیادة مسؤول

مهمتها حمایة اإلنسانیة من كل أشكال االضطهاد ، األمر الذي أدى إلى خروج حقوق 

اإلنسان من الدائرة الضیقة والسلطان الداخلي للدول إلى دائرة أوسع تستلزم فیها تضافر 

                                                                                                                                                                                              

 ،2010 ، سنة، دار الفكر دمشقالطبعة األولىعبد اهللا االشعل، القضایا القانونیة و السیاسیة في العراق المحتل، : ینظر

 .326 - 325ص   -ص

 .197ص  ،سابقالمرجع الفرست سوفي،  - 1

.343- 341ص _عبد  اهللا االشعل ، القضایا القانونیة والسیاسیة في العراق المحتل، المرجع السابق ، ص  _ 2
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الجهود الدولیة لتحقیق الهدف المنشود أال وهو حمایة فعلیة لحقوق اإلنسان ، عن طریق 

كل من تسول له نفسه اختراق هذا المجال ، وكنتیجة لذلك تراجع مبدأ  آلیات مهمتها قمع

عدم التدخل مفسحا المجال أمام نظیره التدخل الدولي العتبارات إنسانیة ، وصار من واجب 

  الدول أن تقبل بأي تدخل مادام یخدم الصالح العام ، أو باألحرى یهدف إلى خدمة اإلنسانیة 

  الفرع الثاني

  لیبیافي  انيالتدخل اإلنس

كانت لیبیا تاریخیا تخضع لإلمبراطوریة العثمانیة ، وبعد انتهاء الحرب العالمیة األولى       

انتهى الغزو االیطالي للیبیا بعد حملة علیها من  1943أصبحت مستعمرة ایطالیة ، وفي عام 

الد بالقوة طرف دولتي بریطانیا وفرنسا ، اللتین نجحتا في دحر ایطالیا وألمانیا من الب

العسكریة ، وتقاسمتا جنبا إلى جنب مع بقیة المستعمرات االیطالیة ، فحصلت بریطانیا على 

 24إقلیمي برقة وطرابلس فیما أخذت فرنسا إقلیم فزان ، واستمر الوضع ذلك حتى أعلن في 

لیبیا رسمیا ، وبذلك قامت المملكة اللیبیة المتحدة ، ظلت  لعن استقال 1951دیسمبر 

 1ملكة اللیبیة بقیادة إدریس السنوسي تحكم لیبیا تحت نظام ملكي وراثي حتى تاریخ الم

، عندما استغل معمر القذافي الذي كان في ذلك الوقت ضابطا برتبة مالزم  1969سبتمبر 

في الجیش ، وجود الملك السنوسي خارج البالد لتلقي العالج ونفذ انقالبا عسكریا باسم ثورة 

ام الجمهوریة العربیة اللیبیة ، وغیر اسم الدولة إلى الجماهیریة العربیة اللیبیة الفاتح لیعلن قی

  .1االشتراكیة 

وقد كانت العالقات بین معمر القذافي والغرب متوترة خالل معظم فترة حكمه ، األمر     

الذي أدى إلى حد فرض عقوبات قاسیة ضد لیبیا في مجلس األمن ، وذلك على اثر انفجار 

فوق بلدة لوكریي االسكتلندیة ، في " بان أمریكان " مدنیة أمریكیة تابعة لشركة طیران  طائرة
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 تراكبا مما أدى إلى مصرع جمیع ركابها ، فاتهم 259، وكان على متنها  1988دیسمبر 

السلطات األمریكیة مجموعة من األشخاص اللیبیین باالشتراك في تفجیر الطائرة  وصدرت 

  1993لسنة  833و748، و 1992لسنة  731األمن ، حملت األرقام  عدة قرارات عن مجلس

وجمیعها استنادا للفصل السابع ، وقد فرضت بموجبها واحدا من اشد العقوبات قسوة في 

لكن مع ذلك فبعد رفع . 1تاریخ المنظمة الدولیة ، شملت حصارا بحریا وبریا وجویا على لیبیا

على لیبیا، عادت العالقات بین لیبیا  2003ي عام ف 1506المجلس لعقوباته بموجب القرار 

والغرب للتحسن بسرعة والتوطد إلى حد كبیر، ومن ضمن ذلك دفعه تعویضات بمقدار 

بلیون دوالر إلى الغرب بسبب التوترات السابقة ، ثم تفكیكه ألجهزته النوویة وٕالغاء 2.7

  .2برنامجه النووي

مجال االنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان وزاد   شهدت فترة حكم القذافي سجال حافال في   

سجناء الرأي والسجناء قمع الحریات وتقنین الصحافة، والرقابة على المطبوعات وازداد عدد 

 بل أجهزة األمن والبولیس السیاسوقتل المئات منهم وزاد الخوف من ق السیاسیین واختفاء

بعینات ومنتصف الثمانینات وراح ووجود اإلعدامات الجماعیة التي راجت في نهایة الس

المناهض لفكر القذافي المثقفین وأصحاب الفكر السیاسي، ضحیتها العدید من الطلبة و 

  . واعدموا علنا في الساحات والمیادین والجامعات 

، مارس النظام اللیبي كل أشكال فبرایر في لیبیا 17بعدما بدأت االنتفاضة الشعبیة في       

، وارتكب الجرائم لحقوق اإلنسان ضد هذه المظاهرات ت الجسیمة والمنهجیةالقمع واالنتهاكا

، وفي هذه األثناء أدان كل من لى خسائر فادحة في صفوف المدنیینضد اإلنسانیة ، وأدى إ

الجامعة العربیة واالتحاد اإلفریقي واألمین العام لمنظمة المؤتمر اإلسالمي االنتهاكات 

                                                             
، سنة  ، منشورات الحلبي الحقوقیة األولىودوره في حمایة السالم الدولي ، الطبعة  األمناحمد سیف الدین ، مجلس _  1

   .155، ص  2012

، منشورات الحلبي الحقوقیة ، سنة  األولىجاسم محمد زكریا ،  مفهوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصر ، الطبعة _  2
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 25/02/2011، وقرر مجلس األمن في قانون الدولي اإلنسانيإلنسان والالخطیرة لحقوق ا

بإیفاد لجنة دولیة مستقلة على وجه االستعجال للتحقیق في جمیع االنتهاكات الخطیرة لحقوق 

طالبت منظمة مراقبة حقوق اإلنسان من الدول العربیة  2011/ 20/02اإلنسان ، وفي 

ت المتحدة والحكومات األخرى،  التي تربطها واالتحاد اإلفریقي واالتحاد األوروبي والوالیا

صالت بلیبیا إلى المطالبة العلنیة بوضع حد لالستخدام غیر القانوني للعنف ضد 

المتظاهرین  السلمیین ، كما طالبت المنظمة بإعالن أن المسؤولین عن االنتهاكات الجسیمة 

اتهمت  2011/ 23/02للقانون الدولي لحقوق اإلنسان یجب أن یخضعوا للمساءلة ، وفي 

منظمة العفو الدولیة مجلس األمن الدولي والمجتمع الدولي بالتقاعس عن حمایة الشعب 

   1اللیبي بعد تهدید معمر القذافي بتطهیر لیبیا من منزل إلى أخر ودعت إلى تجمید أرصدته 

، وبعد تدهور الوضع في لیبیا وتصاعد حدة العنف والخسائر الفادحة في صفوف المدنیین 

، المتعلق بحمایة السكان 1973القرار رقم  2011مارس  17اصدر مجلس األمن بتاریخ 

المدنیین من الهجمات التي یشنها نظام الحكم اللیبي ضد شعبه ، والتي ترتقي إلى مرتبة 

الجرائم ضد اإلنسانیة وتشكل تهدیدا للسلم واألمن الدولیین ، وقد صوت على القرار الذي 

متحدة وفرنسا والوالیات المتحدة ولبنان  ، عشر دول من الدول األعضاء في تبنته المملكة ال

دیباجة مفصلة لمبررات التدخل العسكري الدولي بموجب  نالمجلس ، یتكون هذا القرار م

الفصلین السابع والثامن من میثاق األمم المتحدة ، وتلبیة حاجات السكان المدنیین وضمان 

، إضافة إلى ملحقین نسانیة بسرعة ومن دون أي عراقیلمرور إمدادات المساعدات اإل

تضمنا اسم األشخاص والمؤسسات التي تسري علیها إجراءات حظر السفر وتجمید األرصدة 

منطقة  ض، وفور صدور القرار مباشرة والقاضي بفر هم من أوالد وأقارب معمر القذافيوجمیع

لحمایة المدنیین ، تداعت دول  حظر جوي فوق لیبیا، واتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة

غربیة وعربیة و أحالف عسكریة لتنفیذ القرار االممي ، وأطلقت الدول المشاركة في تنفیذ 
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في أطار شمال 2011مارس  19القرار باسم فجر اودیسا على العملیات التي بدأت بتاریخ 

  .1)الناتو (حلف األطلسي 

ایة المدنیین من كل أشكال االضطهاد والقمع  هو حم ةلقد كان الهدف  في الحالة اللیبی     

وهو ما یعزز مفهوم الحمایة الدولیة للدول األعضاء،  ولكن السؤال المطروح هو هل أن 

التدخل الذي حصل في لبیبا تحت مسمى التدخل لحمایة حقوق اإلنسان هو تدخل شرعي أال 

التي تحصل الیوم في  یعد تدخال لتحقیق غایات أخرى شانه في ذلك شان باقي التدخالت

  .العالم بحجة حمایة حقوق اإلنسان 

نستطیع القول أن مبدأ عدم التدخل الیوم قد تراجع وانكسر ، في ظل اعتراف دولي       

بحقوق اإلنسان وضرورة تكریسها ، فلم تعد الدول كما كانت علیه كسابق عهدها ، تنعم 

، بل أصبحت مقیدة بقواعد دولیة تفرض بسیادة مطلقة تجعلها في غنى عن المجتمع الدولي 

علیها ضرورة احترامها واألخذ بها ، بل أنها أصبحت تؤمن الیوم بان علیها أن ترضخ لواقع 

دولي یفرض علیها ضرورة مسایرة المجتمع الدولي ، وما تملیه الحمایة الدولیة لحقوق 

مخالفتها لمبادئ ففي حال لها في غنى عن مبدأ عدم التدخل ، اإلنسان من مطالب تجع

 .حقوق اإلنسان علیها أن تعلم أنها مسؤولیة الجمیع 
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  الفصل الثاني

 اآللیات الدولیة واإلقلیمیة ودورها في تكریس مبدأ الحمایة الدولیة

سان قبل ستین عاما، لیبلور مفهوم العالمیة في لقد جاء اإلعالن العالمي لحقوق اإلن

مجال حقوق اإلنسان ولیكرس هذا الحق ویجعله أكثر إلزامیة وشمولیة لینبثق عن هذا الحق 

  .ما یعرف الیوم  بالحمایة الدولیة والتي بدورها تعتبر أهم مصدر للشرعیة الدولیة

بمعنى  ؛ة لحمایتها ومراقبتهاإال أن هذا كله ال یكفي لتكریس هذه الحقوق دون توفیر أدا

أن المصادقة على هذه الحقوق ، دون توفیر وسائل رقابة یفقدها مضمونها ویبقیها حبرا على 

ورق، مما دفع بدول العالم إلى التفكیر جدیا في خلق آلیات تسهر على تطبیق حمایة  هذه 

  .الحقوق

فقط، بل تحتاج كذلك فالممارسة السلمیة لحقوق اإلنسان ال تحتاج إلى إعالن عنها 

إلى آلیات حمایة سیاسیة وتشریعیة وقضائیة، ذات أبعاد وطنیة وٕاقلیمیة ودولیة، عبر دساتیر 

واتفاقیات وٕاعالنات ومواثیق وكذلك عبر أجهزة ومؤسسات ولجان إشراف ومراقبة تخص كل 

   .1ما یتصل بمدى التزامات الدول باحترام حقوق اإلنسان وضمان التمتع بها

) ثانيالمبحث ال(أو إقلیمیة  )ولاأل مبحث ال(لي فإن وجود آلیات دولیة سواء عالمیة بالتا

أو وطنیة فعالة، إنما هو مسالة ضروریة للغایة في سبیل تعزیز حقوق اإلنسان وكفالة التمتع 

  . 2بها ، ألن حقوقا بغیر آلیات تحمیها هي والعدم سواء

                                                             
،  الطبعة األولىیونس الطویل، التنمیة المستدامة واألمن االقتصادي في ظل دیمقراطیة وحقوق اإلنسان، رواء زكي   -1

   .242، ص 2010 سنة دار زهران للنشر والتوزیع،

  . 243، ص المرجع نفسه رواء زكي یونس الطویل، - 2
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  المبحث األول

  حمایة حقوق اإلنسان اآللیات الدولیة ودورها في 

ي مجال حقوق اإلنسان لقد استطاع المجتمع الدولي أن یتوصل إلى اتفاق دولي ملزم ف  

الخطوة األولى في مجال حمایة هذه الحقوق، إال أن اإلقرار واالعتراف الدولي  والذي یعتبر

  .وقال یكفي فكل هذا یحتاج إلى خطوة أهم وهي تكریس وسائل وٕاجراءات لحمایة هذه الحق

حیث كان لزاما على المجتمع الدولي االنتقال من مفهوم االعتراف واإلقرار على   

  .تكریس مفهوم الحمایة ومتابعة الدول المصادقة على االتفاقیات ومدى تطبیقها

حمایة حقوق اإلنسان وبالفعل استطاع القانون الدولي المعاصر أن یقوم بخلق آلیات ل  

 اإلنسانیةتهدد  التين تقوم بمواجهة مختلف االنتهاكات أبدورها  استطاعتاآللیات هذه 

آلیات الحمایة ثم  ،)المطلب األول (وعلیه ومن خالل هذا المبحث یتم تحدید اآللیات األممیة

  .)المطلب الثاني (الدولیة على مستوى المنظمات الدولیة

  المطلب األول

  ودورها في الحمایة  اآللیة األممیة

هیئة األمم المتحدة خطوة كبیرة في سبیل اإلقرار بالحریات  تطلقد خ         

األساسیة وتكریس حقوق اإلنسان بل وتجسیدها قوال وفعال، وقد تجلى ذلك من خالل 

د ، والذي اعتبر فاتحة خیر في تجسی1948إصدارها لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان عام 

بحقوق اإلنسان وجعلتها من بین األهداف  ، فقد اهتمت هذه المنظمة منذ نشأتها هذه الحقوق

  .1العلیا التي تسعى إلى تحقیقها ، كونها تمثل أساس الحریة والعدل والسالم في العالم 

                                                             

ار الحامد للنشر والتوزیع ، عمان ، في ظل قانون الطوارئ ، د اإلنساناظین خالد عبد الرحمن ، ضمانات حقوق _ -1

  .209، ص 2008سنة 
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بل أكملت مسیرة هذه التجسیدات باعتمادها  ؛لم تتوقف هیئة األمم المتحدة هناكما     

ر في تكریس مبادئ حقوق على مجموعة من االتفاقیات الدولیة التي كان لها الفضل األكب

والتي كان أهمها االتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري عام  ، اإلنسان

، واالتفاقیة الدولیة 1966والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة عام  ، 1965

ء على جمیع ، واتفاقیة القضا1973العنصري والمعاقبة علیها عام الفصل   جریمة لقمع

، واتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة 1979أشكال التمییز ضد المرأة عام 

، 1989، واتفاقیة الطفل عام 1984عام ینة أو المه نسانیةإأو العقوبة القاسیة أو الال

  . 1990واالتفاقیة الدولیة لحمایة حقوق جمیع المهاجرین وأفراد أسرهم عام 

  الفرع األول

  اإلنسانلیات التعاهدیة لحمایة حقوق اآل

تلتزم الدول عند مصادقتها على أیة معاهدة، أن تقوم بااللتزام بتنفیذ أحكامها بل أكثر 

من ذلك، حیث أنها تقوم بتغلیب هذه االتفاقیات على قانونها الداخلي، لذا وجب علیها توفیر 

قامت هیئة األمم  حقیق ذلك وفي سبیل ت ضمانات لحمایتها في حالة خرق شكل المعاهدات،

عة المتحدة بإنشاء لجان مهمتها مراقبة مدى تطبیق اتفاقیات حقوق اإلنسان، وهناك تس

  :اتفاقیات تم تبنیها وهي كاآلتي

  لجنة القضاء على التمییز العنصري: أوال

تهدف  لجنة القضاء على التمییز العنصري إلى متابعة حسن تنفیذ االتفاقیة من قبل        

قضیة التمییز العنصري وما أدت إلیه من كراهیة عرقیة ترجمت ، ف1الدول المنضمة إلیها 

  أهم الدوافع للبحث عن قواعد دولیة شكلت بجرائم بشعة عانت اإلنسانیة جّراءها لعدة قرون، 

                                                             

1
   .375عبد العال الدیربي ، المرجع السابق ، ص _  
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وٕانسانیة تضمن تخلیص البشریة من التفكیر الذي أجاز التمییز بین الناس على أساس 

ولقد جاء اإلعالن العالمي لحقوق  ،قیة والدینیة والقومیة أو مكانتهم االقتصادیةانتماءاتهم العر 

  .في الحقوق لیشكل قاعدة تحّرم التمییز وتؤكد مبدأ المساواة 1948اإلنسان لسنة 

من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز  08لجنة بموجب المادة هذه ال تم إنشاء ف  

 21/12/1965یة العامة لألمم المتحدة هذه االتفاقیة في العنصري، حیث اعتمدت الجمع

14/01/1969ودخلت حّیز التنفیذ في 
ولها صالحیات موسعة ، كما أن االتفاقیة تنهى . 1

عن كل أشكال التمییز العنصري أو التحریض علیه أو تشجیعه ، فیقع على عاتق الدول 

  .2المنضمة إلیها منع التمییز 

في إعالن ، المساواة من جهة وتحریم التمییز من جهة أخرى حیث تم توسیع مفاهیم   

  .3األمم المتحدة بشأن القضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري

اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان المنشأة في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق : ثانیا

  المدنیة والسیاسیة

تكفل لمواطنیها وتضمن لهم حق الدول المنظمة إلیه أن تلتزم  بموجب هذا العهد   

الحیاة والحریة واألمان الشخصي والحق في محاكمة عادلة، ومنع التوقیف واالعتقاالت 

وحق التظاهر والتجمع السلمي وتأسیس  ، الكیفیة وحریة الفكر والمعتقد الدیني والسیاسي

  . 4الجمعیات واالحتفاظ بحق الهجرة

                                                             
  :محمد أمین المیداني، اآللیات التعاقدیة الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان على موقع - 1

 aminalmadani@hotmail.com  www.acihl.com   

  2 .375، ص   السابقلعال الدیربي ، المرجع  عبد ا_ 

، 1948مأمون كیوان، فلسطینیون في وطنهم ال دولتهم، دراسة في أوضاع الفلسطینیین في األراضي المحتلة سنة  -3 

  . 89، ص 2010 سنة مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات، بیروت،

   .164ص، المرجع السابق  عبد القادر محمد فهمي، - 4
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ودخل حّیز النفاذ  1966عام  دیسمبر 16امة في وقد تم اعتماده من قبل الجمعیة الع    

، وتم بموجب هذا العهد إنشاء لجنة 1دولة 167وصّدقت علیه  1976عام  مارس  23في 

خاصة بمتعلقات هذا العهد والدول األطراف به ، وتدعى اللجنة المعنیة بحقوق اإلنسان   

هم الشخصیة ، مهمتها خبیرا في مجال حقوق اإلنسان ، یعملون فیها بصفت 18تتكون من 

اص بالحقوق المدنیة األساسیة أن تراقب وتتابع تطبیق واحترام الدول لبنود العهد الدولي الخ

، أو في مكتب األمم المتحدة بجنیف مقر األمم المتحدة ي، وتعقد اجتماعاتها فوالسیاسیة

إعمالها للحقوق حیث تتعهد الدول األطراف بتقدیم تقاریر إلى هذه اللجنة عما أنجزته بصدد 

  .2والحریات األساسیة المعترف بها 

  اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة: ثالثا

تعد اللجنة المعنیة بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة من أهم اآللیات الدولیة   

لتتولى   1986ر عام أیا/ بالنسبة لدعاة هذه الحقوق ، وقد أنشئت هذه اللجنة في مایو 

اإلشراف على مدى وفاء الدول األطراف في هذا العهد اللتزاماتها بمقتضاه ، وتجتمع هذه 

عضوا مستقال وتعد  18اللجنة عادة مرتین سنویا في مقر األمم المتحدة بجنیف وتتألف من 

   . 3جهازا فرعیا من أجهزة المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  على التمییز ضد المرأةلجنة القضاء : رابعا  

وصادقت علیها أكثر من ، 1981سبتمبر عام   3دخلت هذه اللجنة حیز النفاذ في        

 18، وتتألف هذه اللجنة من ل بشكل مماثل للجنة حقوق اإلنسان، وهي لجنة تعمتسعین دولة

اقیة ، على أن یصل العدد بعد  تصدیق الدولة الطرف الخامسة والثالثین على االتفخبیرا

خبیرا من ذوي المكانة  واألخالق الرفیعة والكفاءة العالیة في  23وانضمامها إلیها إلى 

                                                             

1
   .16، ص 2014 سنة ، منشورات صادرة عن منظمة األمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، الطبعة األولى -   

   .257المتحدة منظمة تبقى ونظام یرحل ، المرجع السابق ، ص  األممفؤاد البطاینة ، _   2

3
   .237هیتي، المرجع السابق ، ص نعما عطا اهللا ال_  
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المیدان ، تنتخبهم الدول من بین مواطنیها ویعملون بصفتهم الشخصیة ، وتتعهد الدول 

األطراف في هذه االتفاقیة بان تقدم تقاریر عما اتخذته ، من تدابیر تشریعیة وقضائیة وٕاداریة 

اجل نفاذ هذه االتفاقیة ، تجتمع اللجنة في فترة ال تزید عن أسبوعین سنویا للنظر في من 

  .1من االتفاقیة ، وتعقد اجتماعاتها  في مقر األمم المتحدة  18التقاریر المقدمة وفق المادة 

العنف ضد المرأة یشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان، والحریات األساسیة ویعوق أو یلغي ف      

المرأة بهذه الحقوق ، حیث أن تنفیذ اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد تمتع 

  . 2المرأة بشكل فعال من شأنه أن یساهم في القضاء على العنف ضد المرأة

القاسیة أو  العقوبةلجنة مناهضة التعذیب أو غیره من ضروب المعاملة أو  :خامسا 

   ینة الالإنسانیة أو المه

 یرها منكغ  3 1984 عام  اعتمدتها األمم المتحدة في العاشر من دیسمبر هذه االتفاقیة  

ورغم هذه الترسانة لم تسلم حقوق اإلنسان من االنتهاكات الممهنجة التي ، الصكوك الدولیة

ممارسة االختصاص  لألطرافوقد منحت هذه االتفاقیة  ،4غالبا ما تتسم باسم الشرعیة الدولیة

تشریعیة  إجراءاتالتزاما على كل دولة باتخاذ رتبت  ادتها الثانیة م، ففي القضائي العالمي

یخضع الختصاصها  إقلیملمنع التعذیب في  أخرى إجراءات أي أو، قضائیة فعالة أو

جرائم بموجب قانونها الجنائي ، التعذیب أعمالاالتفاقیة الدول باعتبار  وألزمتالقضائي، 

  .تها الخطیرةبعین االعتبار طبیع تأخذتستوجب عقوبات 

                                                             

.199لعال الدیربي ، المرجع السابق ، ص عبد ا_   1  

محمد مؤنس محي الدین، تعویض ضحایا الجریمة في الشریعة والقانون، الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد الوطنیة  -2

   .209، ص2010 سنة للنشر،

. 157ص  ،المرجع السابق محمد مؤنس محي الدین،  -  3
  

عبد السالم جمعة زاقود، العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید، الطبعة األولى، دار زهران للنشر والتوزیع   - 4

   .175، ص 2012سنة 
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االتفاقیة نظام رقابة دولي مبني على لجنة مناهضة  نشأتأطبیعتها العالمیة  لتأكید و

التعذیب، التي تشرف على تطبیق االتفاقیة من قبل الدول وخاصة فیما یتعلق بمالحقة 

في االتفاقیة، بحیث یمكن  األطرافالدول  أراضي في كانوا أینمامرتكبي جرائم التعذیب، 

فیها تلك  ارتكبواتسلیمهم لمحاكمتهم في الدولة الطرف التي  أودولة طرف  أیةتهم في محاكم

  .1الجرائم

  نة المعنیة بحقوق الطفلاللج :سادسا  

ال  لمراقبة تطبیق حقوق الطفل وهي لجنة الطفل، اتفاقیة حقوق الطفل آلیة دولیة إنشاء    

ة وحدها ذلك ألن حقوق الطفل یعني أن ضمانات حمایة هذه الحقوق تقتصر على اللجن

    .2االتفاقیات العامة لحقوق اإلنسان الدولیة واإلقلیمیة على حد سواءتناولتها 

وقد قامت لجنة حقوق اإلنسان بتوجیه من المجلس االقتصادي واالجتماعي ولسنوات   

 20عدیدة، بوضع مسودة إعالن حقوق الطفل الذي وافقت علیه الجمعیة العمومیة في 

میثاق والدة  ، وفي النهایة أدى الوقت الطویل والمفاوضات الصعبة إلى 1959عام ر نوفمب

، فكانت للجنة حقوق الطفل التابعة للمیثاق والتي 1989  معا نوفمبر 20حقوق الطفل في 

صودق علیها على نحو واسع، سلطة قانونیة لإلشراف على مراعاة الدولة، للمیثاق وتطبیقه 

  . 3ة المناسبةواإلجراءات القانونی

 أكثربالطفل  أكثرالمتحدة تهتم  األممتترك  أنهاومن بین بعض ایجابیات هذه اللجنة 

في السنة  أسبوع 12 أضافتالمتحدة وقد  األمملجان  أهممن االهتمام بالكبار، وهي 

لجان  5التي تقضیها مع بقیة   األسبوعساعة في 29 إلى إضافةمخصصة لحقوق الطفل، 

 أنالكبار ، كما  أجندةوشؤونهم ال تدخل ضمن  األطفالحقوق  أنتضمن  اأنهكما  ،أخرى

                                                             
1  - See  the internatinal  responsibility for israeli  war crimes . sameh khaleel al wedaya.p70  .                                                                                     

یوسف حسن یوسف، جریمة استغالل األطفال وحمایتهم في القانون الدولي والشریعة اإلسالمیة، الطبعة األولى،   -2

   .82، ص2013 سنة المركز القومي لإلصدارات القانونیة،

.82، ص 2014 سنة معجم مصطلحات حقوق اإلنسان، سمیر عزت نصار، - 3  
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هم خبراء فالعالم دون استثناء ،  أطفالاللجنة یسهرون على تحقیق المساواة لجمیع  أعضاء

  .1في حقوق الطفل  ةولدیهم قدرات ولیس بالضرورة أن تكون لدیهم خبر 

   لریاضیةلجنة مناهضة الفصل العنصري في األلعاب ا: سابعا 

عام  14اعتمد  اإلعالن الدولي لمناهضة الفصل العنصري في األلعاب الریاضیة في   

والذي یؤكد رسمیا  القضاء على الفصل العنصري في األلعاب الریاضیة على وجه  1977

ن أهم ما جاء بهذا الشأن هو االتفاقیة الدولیة لمناهضة الفصل العنصري في أالسرعة ، إال 

  :  2وقد جاء في هذه االتفاقیة مایلي 1985اضیة لعام األلعاب الری

تدین الدول األطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد مستعملة جمیع الوسائل المناسبة  -1

وعلى الفور بانتهاج سیاسة إلزالة ممارسة الفصل العنصري بجمیع أشكاله في األلعاب 

 .الریاضیة 

، وتتخذ د یمارس الفصل العنصريیاضي مع بلال تسمح الدول األطراف بأي اتصال ر  -2

اإلجراءات المناسبة لضمان أال یكون لهیئاتها وفرقها الریاضیة وریاضیها مثل هذا االتصال 

التي تمكن الهیئات أو الفرق  ،وترفض تقدیم أي مساعدة مالیة أو غیرها من أنواع المساعدة

لد یمارس الفصل من االشتراك في أنشطة ریاضیة في ب، الریاضیة أو الریاضیین فیها

 العنصري أو مع فرق أو ریاضیین مختارین على أساس الفصل العنصري 

و الدخول أو كلیهما لممثلي الهیئات أتمتنع الدول األطراف عن منح تأشیرات السفر  -3

أو أعضاء الفرق أو الریاضیین الذین یمثلون بلدا یمارس الفصل العنصري من ، الریاضیة 

 .الهیئات الریاضیة 

 .لجنة مناهضة الفصل العنصري في األلعاب الریاضیة  إنشاء -4

                                                             

 1 - ana lysis of treaty provisions  and implications  ofu.s. ratification   .transnational 

pulishers.2 The u.n   convention  on the rights  of the  child 006. p73 .                                                                                                          

  .90ص المرجع السابق، نعمان عطا اهللا الهیتي ، حقوق اإلنسان القواعد واآللیات الدولیة ،  -  2
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  لجنة حمایة جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم: ثامنا 

ن حمایة حقوق أقامت الجمعیة العامة لألمم المتحدة  بعقد اتفاقیة األمم المتحدة بش  

دولیا ، وتضمنت هذه االتفاقیة تنظیما  1990جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم عام 

لكل الحقوق التي تدخل في إطار  1قانونیا موضوعیا وٕاجرائیا لممارسة العمال المهاجرین

  .2مفهوم حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة ، وأسالیب وٕاجراءات تمكینه من ذلك 

وتلزم هذه االتفاقیة الدول األطراف باحترام مجموعة الحقوق للمهاجرین وأسرهم على   

كما تنص على حمایة  ،ما في ذلك الحق في عدم االحتجاز التعسفيأساس عدم التمییز ، ب

  .3المهاجرین المحتجزین بصورة قانونیة من التعرض للتعذیب أو سوء المعاملة 

  الفرع الثاني 

  المنظمات المتخصصة ودورها في حمایة الفرد  

منذ ظهور البشریة والحرب تحصد آالف األرواح، وتنذر بالمزید من الخسائر   

القتصادیة والبشریة على حد سواء، األمر الذي جعل المجموعة الدولیة تفكر جدیا في إیجاد ا

ولتحقیق هذه الغایة فكّرت الدول  ، سبل للتفاهم وخلق آلیات تحول دون المزید من الخسائر

فكانت البشرى بوالدة هذا النظام الذي كان ، في إنشاء نظام دولي للحد من هذه الظاهرة 

  .ء الهدوء واألمن واالبتعاد عن الحروب مهما كانت أهدافهاهدفه إرسا

                                                             

ل العام  1990لقد عرفت اتفاقیة األمم المتحدة الخاصة بحمایة حقوق جمیع العمال المهاجرین وأفراد أسرهم لسنة -  1

  ." بأنه الشخص الذي سیزاول أو ما برح یزاول نشاطا مقابل اجر في دولة لیس من رعایاها " المهاجر 

  .22ص ،  2012،  سنة ، دار المأمون للنشر والتوزیع ، األردن الطبعة األولى ضیاء محمد سالمة أو فنس ،  :ینظر 

المركز القومي لإلصدارات الطبعة األولى ، لي ، یوسف حسن یوسف ، األزمة العالمیة من منظور القانون الدو  -  2

  .344ص ، 2011 ، سنةالقانونیة ، القاهرة

  .89ص  ،سابقالمرجع السمیر عزت نصار ،  -  3
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األمر الذي أسفر عن ظهور منظمات دولیة استطاعت إلى حد بعید أن تزرع روح      

مختلف أشخاص المجتمع الدولي، وٕاذا أردنا إعطاء تعریف لهذه ن التعاون والسالم بی

 بصفة الدوام وبالشخصیة الدولیةتنظیم دولي یتمتع  المنظمات نقول عنها أنها عبارة عن 

تفاقیة على إنشائه ومنحه الصالحیات الالزمة اال تتفق مجموعة من الدول بموجب میثاق 

أواصر  من خالل العمل على توثیق، ا المشتركةهنشراف جزئیا أو كلیا على بعض شؤو لإل

   1." لدوليالتعاون والتقارب بتمثیلها والتعبیر عن مواقفها ووجهات نظرها في المجتمع ا

  تعریف المنظمات الدولیة المتخصصة: أوال

ال تعتبر هیئة األمم المتحدة المنظمة الدولیة الوحیدة التي تعمل جاهدا على حمایة     

 الت دولیة متخصصة تعمل هي األخرىحقوق اإلنسان والسهر على تطبیقها، بل هناك وكا

.                                                          یات لحمایتهاوالعمل على خلق آل،  تكریس مبادئ حقوق اإلنسان ى عل

تنقسم المنظمات الدولیة  العامة من حیث االختصاص إلى منظمات شاملة ومنظمات و   

متخصصة، والمنظمات الشاملة هي تلك المنظمات التي یشمل اختصاصها جمیع مظاهر 

یة واالجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة كمنظمة األمم في المجاالت السیاس، العالقات الدولیة 

وهناك المنظمات المتخصصة  ، 2المتحدة ، جامعة الدول العربیة ، منظمة الوحدة اإلفریقیة

  .والتي سوف نأتي على ذكرها 

یقتصر نشاطها على  ، المتخصصة هي منظمات دولیة عالمیةة والمنظمات الدولی          

یقتصر اختصاصها على جانب معین من جوانب الحیاة الدولیة  و ، الدولیةالعالقات  أوجهاحد 

العمال كمنظمة العمل الدولیة ، ومنها ما یهتم بتشریعات الطیران  بأحوالفمنها ما یهتم 

                                                             
محمد مجذوب، التنظیم الدولي، النظریة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة والمتخصصة بیروت، منشورات الحلبي  - )1(

 .08، ص 2002الحقوقیة، 

محمود المرجوشي ، تقییم األداء المؤسسي في المنظمات العامة الدولیة ، بدون سنة طبع  بدون دار نشر ، ص  ایثن 2

147.  
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 ألحكاممنظمة الطیران المدني ومنها ما یهتم بالفصل في المنازعات الدولیة طبقا كالمدني  

یهتم بالصحة  ، ومنها ما األوروبیةالمحكمة  أول الدولیة محكمة العدكالقانون الدولي 

یهتم بالزراعة  كمنظمة الصحة العالمیة ومنها ما یهتم بالعلوم والثقافة كالیونسكو ومنها ما

ومنها ما یهتم بالنقل والمواصالت  ، والزراعة لألغذیةالمتحدة  األمموالغذاء مثل منظمة 

 لإلنشاءیة ، ومنها ما یهتم بالنقد والمال  كالبنك الدولي كالمنظمة االستشاریة للمالحة البحر 

شمال  لفومنها ما یهتم بالنظم الدفاعیة والعسكریة مثل ح، والتعمیر وصندوق النقد الدولي 

  . 1وحلف وارسو  األطلنطي

  منظمة العمل الدولیة  : ثانیا

لح في اجتماعاتها على أثناء الحرب العالمیة كانت المنظمات النقابیة العمالیة ت        

المؤتمر النقابي الذي انعقد كضرورة إقامة السالم العالمي المبني على العدالة االجتماعیة، 

كما انعقد  ،في مدینة لیدس بإنكلترا، واشترك فیه نقابیون من فرنسا وانجلترا وبلجیكا وٕایطالیا

مرون على ضرورة ألح المؤتوفیه  ،1918مؤتمر النقابیین في برن بسویسرا خالل سنة 

، حینها والسلطات السیاسیة المكلفة بوضع معاهدات العمال، التعاون بین النقابات العمالیة

إنشاء أول وكالة  1919مندوبو الدول الحلیفة المجتمعون في مؤتمر فرساي في عام قرر 

  .2دولة 185المتحدة ویبلغ عدد الدول األعضاء فیها لعصبة األمم  متخصصة

كردة فعل على نتائج الحرب العالمیة األولى ، وقد تأثرت هذه الخطوة  هتبر هذوتع         

تعتمد على ركیزة  المنظمة بعدت تغیرات واضطرابات على مدى عدة عقود زمنیة ، فهي

العدالة ، وهي أن السالم العادل والدائم ال یمكن أن یتحقق إال إذا استند على دستوریة أساسیة

عمل الدولیة حددت الكثیر من العالمات الممیزة للمجتمع الصناعي ، ومنظمة الاالجتماعیة

                                                             

  .147-146، ص _المرجع السابق،  ص ایثن محمود المرجوشي ،  1

ة العمل الدولیة، عمان، ماورا میرالیوا، منظمة العمل الدولیة ومعاییر العمل الدولیة، المركز الدولي للتدریب التابع لمنظم -2

        www.itcilo.org. 02ص 2013سنة 
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ة التي تتمیز ، وهي إحدى وكاالت األمم المتحدحدید ساعات العمل في ثماني ساعاتكت

، فهي تضم في أن واحد كل من الحكومات ومنظمات العمل وأصحاب بتركیبتها الثالثیة

  .1عمل 

ألمم على وجوب تأسیس منظمة مستقلة من میثاق عصبة ا 23نصت المادة حیث      

في للعمل، بحیث تهدف إلى تهیئة الظروف البشریة العادلة للعمال الرجال والنساء واألطفال 

التي هي عبارة عن جزء متمم للعصبة على الّرغم من سمیت بمنظمة العمل و جمیع األقطار، 

ي جمیع أنحاء استقاللها الذاتي، ووضعت التوصیات الخاصة بتحسین ظروف العمل ف

 .2العالم

اعتبرت منظمة العمل الدولیة عند تأسیسها هیئة من هیئات عصبة األمم المتحدة التي   

وعند إنشاء منظمة األمم  1934أسستها معاهدة الصلح في فرساي، لكنها انفصلت عنها سنة 

لمتحدة ولكن دستور منظمة األمم ا، دستورها لمنظمة العمل الدولیة  في المتحدة لم تتعّرض

بمنظمة األمم  ، ترتبط نصَّ في الوقت ذاته على أن مختلف المنظمات المتخصصة المیادین

المتحدة بمقتضى بینها وبین المجلس االقتصادي واالجتماعي وهكذا أبرم في نیویورك سنة 

، اتفاق بین المجلس االقتصادي واالجتماعي ورئیس مجلس إدارة منظمة العمل 1946

 التابعة  أصبحت منظمة العمل الدولیة إحدى المنظمات المتخصصة وبموجبه، الدولیة

1946سنة  منظمة األمم المتحدةل
3.  

 لقد كان الهدف من وراء إنشاء منظمة العمل الدولیة تحقیق السلم االجتماعي الدائم   

وذلك من خالل نظره هذه المنظمة اإلنسانیة لواقع الطبقات العاملة، فقد كانت أهم غایة 

                                                             
محمد سرور الحریري ، األسس العلمیة والقوانین المتبعة في إدارة منظمات المال واألعمال الدولیة والعالمیة ، دار القلم _  1

   .157، ص 2016للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان ، سنة 

2
، نشأتها، دورها السیاسي واالقتصادي واالجتماعي، 1956-1924العمالیة في تونس  سعد توفیق البزار، الحركة - 

 .118ص  2009عمان،  سنة  الطبعة األولى، دار زهران للنشر والتوزیع

.140، ص 2017محمد السني ، الثورة وبریق الحریة ، األدهم للنشر والتوزیع ، سنة _  3  
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من  وكل ما ینتج عن ذلك ، المنظمة حمایة الطبقة العاملة وتأمین مصالحها وحقوقها لهاته

الجنس أو  أو اللون قالعر  حیثوعدم التمییز بین العمال من ، تحدید ساعات العمل الیومیة

  . 1 ةوٕاصدار قواعد دولیة للعمل ، وتقدیم المعونة الطبی كذلك تأمین إصابات العمل 

وفقا لدستورها بالحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة كالحق في كما أنها تعنى      

كما أن ،  2التمتع بظروف عمل عادلة ومالئمة ، والحق في تشكیل نقابات دون ضغوطات 

 وأربابالتعاون بینها وبین حكومات الدول الرسمیة  في األول لمبدأإذ یتمثل الها مبادئ 

العالمیة ویقصد به هدف  فهو  الثاني المبدأأما ،  العمل في خدمات ونشاطات المنظمة

  .3األولفي المقام  إنسانيالمنظمة وهو 

 منظمة الصحة العالمیة : ثالثا 

المنظمة بناءا على اقتراح مشترك من البرازیل والصین طرح عام  إنشاءبرزت فكرة       

 إنشائهاون على ، حیث وافق المجتمعالمتحدة للمنظمات الدولیة األممعلى مؤتمر 1945

، وقد تم تبني دستورها في المتحدة األممكمنظمة ذات مركز مستقل تعمل ضمن منظومة 

، وقد برزت 1946المؤتمر الصحي الدولي الذي عقده المجلس االقتصادي واالجتماعي عام 

عدد صدق ال أن، بعد ومقرها األساسي جنیف بسویسرا   1948الوجود عام  إلىهذه المنظمة 

 أعضاءها، وتقع هذه المنظمة في جنیف ویبلغ عدد من الدول على دستورهاالالزم 

  .4عضو 195

                                                             

.258، ص 2008ر یافا للنشر والتوزیع ، سنة یحي نبهان ، معجم مصطلحات التاریخ ، دا_  1
  

.140، ص  السابقمحمد السني ، المرجع  _ 2
  

  .174سابق ، صالمرجع الزینب محمد عبد السالم ، الشركات المتعددة الجنسیات ، _  3

  .394ص المرجع السابق ،  فؤاد البطاینة ، األمم المتحدة  منظمة تبقى ونظام یرحل ،  _  4
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لقد تبنت منظمة الصحة العالمیة هدفها المنشود المبین في دستورها،  وهو أن تبلغ       

  :1جمیع الشعوب في العالم ارفع مستوى صحي ممكن إلى جانب أهداف أخرى هي كاألتي 

صحي على الصعید الدولي ، وتشجیع التعاون التقني في هذا توجیه وتنسیق العمل ال_ 1

  .المجال 

  .مساعدة الحكومات بناءا على طلبها في تدعیم الخدمات الصحیة _ 2

تقدیم المساعدة التقنیة المناسبة وفي أحوال الطوارئ ، وتقدیم المعونة الالزمة للدول بناءا _ 3

 .على طلبها 

في الهواء  األخرىالصحیة لعوامل التلوث والمخاطر البیئیة  اراآلثبتقییم كما أنها تقوم       

لهذه  اإلنسانوتضع بدورها المعاییر التي توضح الحدود القصوى لتعرض ، والماء والتربة

لصالح الصحة  إتباعها تهتم هذه المنظمة باتخاذ التدابیر التي یتعین على الدول، و الملوثات

في حالة تفشي  إتباعهاجبات التي ینبغي على الدول ، وتتصل هذه التدابیر بمجموعة الوا

 22 إلى 2متعلقة بالمرافق الصحیة والموانئ والمطارات طبقا للمواد من  أخرىو  ،األمراض

من دستور  22ملزمة بمقتضى المادة  من اللوائح الصحیة والدولیة ، وتعتبر هذه اللوائح

  .2 األعضاءالدول  لمعظمالمنظمة 

نذكر منها صندوق رعایة  ، قامت المنظمة بالعدید من االنجازات طاراإلوضمن هذا      

    في الدول  األطفالمقابل الزیادة الهائلة في تحصینات ، المتحدة  األممالطفولة التابع لهیئة 

النامیة في ثمانینات القرن العشرین ، كما كانت هذه المنظمة نشیطة في تطویر استراتیجیات 

  .  3في بادئ األمر والتأییدن الدعم م، وقد حازت كثیرا 1987منذ عام عالمیة لمنع االیدز 

                                                             
1
الوطني ، جامعة نایف  األمنالمحتملة على   وتأثیراتهابد اهللا السویلم ، انعكاسات استخدام المادة الوراثیة حمد بن ع -  

   .257، ص 2011، سنة  األولى، الریاض ، الطبعة  األمنیةالعربیة للعلوم 

  .464سابق ص المرجع المحسن افكیرین ،  _  2

  .397لدولیة  مكتبة االنجلو المصریة ، بدون سنة نشر ص طلعت مصطفى السروجي ، الخدمة االجتماعیة ا_   3
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وهي الجمعیة العالمیة للصحة التي  ، فروع 3من  منظمة الصحة العالمیة  تتكونو        

 األعضاءوتجتمع سنویا بحضور ممثلي الدول ، وتقرر میزانیتها تحدد السیاسات والبرامج 

المجلس  أما، كومیة التي لها عالقة مع المنظمةحكالمنظمات غیر ال آخرینومشاركین 

خبیرا  32ویتشكل من ، التنفیذي فیجتمع مرتین في السنة ویعمل كفرع تنفیذي للجمعیة 

 أالفالمنظمة فتتكون من  أمانة أما، سنوات3وینتخبون لمدة  األعضاءصحیا یمثلون الدول 

  .1العالمیة للصحة  مدیر عام والذي یعین من قبل الجمعیة إمرةالموظفین تحت 

  المطلب الثاني 

  حمایة حقوق اإلنسان غیر حكومیة ودورها في المنظمات الدولیة  

حجر األساس في تعزیز وحمایة حقوق  (NGOS) تشكل المنظمات غیر الحكومیة    

اإلنسان في شتى بقاع العالم، حیث تملك هذه المنظمات قوة التأثیر في قرارات مختلف 

فهي تبذل كل جهد في ، المتحدة المنوطة بتفعیل اتفاقیات حقوق اإلنسان هیئات األمم 

حمایة لالدفاع عن األفراد واالعتراف بحقوقهم، كما تسعى في النضال من أجل خلق آلیات 

هذه الحقوق وذلك من خالل تقدیم تقاریر لضحایا انتهاكات حقوق اإلنسان أو الفئات 

   .ّرضة لالضطهادعالم

العالقات الدولیة ، والتي ال تتكون  أطرافمن  طرفا  منظمات غیر الحكومیةتعد الكما     

من الجمعیات واالتحادات وتسهم في تحقیق التضامن بین الدول من خالل  وٕانمامن الدول 

تتطور بسرعة كبیرة فالعالم  أنها إال، ورغم حداثتها الممتد عبر الحدود الوطنیة للدولنشاطها 

المتحدة  األمممنظمة  إنشاءبعد  وباألخص، ظمة غیر حكومیة جدیدة یشهد كل یوم میالد من

  .2والتي منح میثاقها لهذه المنظمات صفة استشاریة 

                                                             

  .394ص ، سابق المرجع الفؤاد البطاینة ،  _  1

  .125ص ، سابق المرجع العبد السالم  جمعة زاقود ، _   2
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  الفرع األول

   غیر حكومیة تعریف  المنظمات الدولیة 

منظمة ذات مصلحة عامة وهي ال تخضع لحكومة وال  المنظمات الغیر حكومیة هي  

أن تتعاون أو تتلقى مساعدات وتمویالت من الحكومات ولكنها وال یمنع ذلك ، مؤسسة دولیة 

وقد جرت العادة أن تطلق هذه العبارة ، تأسست وتنشط دون رقابة من الحكومات الوطنیة 

، ممن ال تكون أهدافهم ربحیة )مجموعات ذات شخصیة قانونیة(على األشخاص المعنویین 

  .1یمولون في األغلب من أرصدة خاصة

تسمیة أطلقت أول مرة عند تأسیس األمم المتحدة وتعني   2ر الحكومیةالمنظمات غی 

وتنشأ هذه المنظمات باتفاق یعقد بین ، المنظمة البعیدة عن الكیان الحكومي أو الرسمي 

وتتولى ، أشخاص وهیئات غیر حكومیة، كما أنها تضم ممتلكین وأعضاء غیر حكومیین 

   3.الحكومات عادة وال تستطیع القیام بها أصالهذه المنظمات القیام بمهام ال تقوم بها 

بأنها المنظمات " المنظمات الغیر حكومیة  السعادات إبراهیمخلیل الدكتور ویعرف   

وال تهدف إلى تحقیق الربح فهي ، التي ال تكون جزءا من الهیكل التنظیمي لجهاز الدولة 

    4." العام الصالح  منظمات تهدف لخدمة

                                                             
  http://ar.wikipedia.orgالمنظمات الغیر حكومیة على موقع  - 1 

مذكورة  هادون تحدید هویتها، لكن أقدم 1971ومیة یعود إلى سنة تشیر الدراسات إلى أن ظهور أول منظمة غیر حك -2 

وهي منظمة ذات  1624سنة  « Association des amis Quakers »منظمة األصدقاء كواكاریس  : اسمیا هي

 Geneviève Diville, développement de la structure: طابع دیني تقوم على تقدیم المساعدات اإلنسانیة، أنظر

international, Paris, 1992, p250. 

 .286ص  ،2002، للنشر، مصر، البتراك على یوسف شكري، المنظمات الدولیة واإلقلیمیة المتخصصة -  3   

   .17/02/2009بتاریخ   خلیل ابراهیم السعادات، المنظمات الغیر حكومیة، مأخوذ من موقع جریدة الجزیرة_ 4  

www.al-jazeera.comso/2009jau/org.htm 
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هي منظمات مستقلة عن كل حكومة وقطاع   1  ةت غیر الحكومیوبالتالي فالمنظما

األعمال، تتركز مهامها على تعزیز المصلحة العامة، وخدمة الصالح العام بدال من تحقیق 

وتمكنها استقاللیتها من األداء ، من األفراد  ، أو خدمة مصالح مجموعة ضیقة الربح

المنظمات غیر الحكومیة في التوسط في  الحكومي ومناصرة إجراء التحسینات علیه، وتساعد

وتعّرف المنظمات غیر الحكومیة الناشطة  ، النزاعات أو في إیجاد حلول المخاوف المشتركة

روابط خاصة ألشخاص معنیین بتطویر أو حمایة تطبیق  :في مجال حقوق اإلنسان بأنها

  .  " حق أكثر من حقوق اإلنسان المعترف بها دولیا

من میثاق 71لدولیة غیر الحكومیة أساسها القانوني في نص المادة وتجد المنظمات ا

أن یجري الترتیبات "  األمم المتحدة التي تنص على انه للمجلس االقتصادي واالجتماعي

"   المناسبة للتشاور مع المنظمات غیر الحكومیة التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه

والذي  یتضمن التشاور  B  X 288 االجتماعي رقموتم اعتماد قرار المجلس االقتصادي و 

، ثم جرى تعدیله واستبداله بالقرار 1950مع المنظمات غیر الحكومیة في فبرایر 

، والذي ینص على مبادئ معینة تطبق لدى إقامة 1968ماي 22الصادر بتاریخ 1296

  :  التشاور من بینها مایلي 

اختصاص المجلس االقتصادي أن تكون المنظمة معنیة بمسائل تدخل ضمن _ 1

  .واالجتماعي فیما یتعلق بالمسائل الدولیة 

  .أن تكون أهداف ومقاصد المنظمة منسجمة مع روح میثاق األمم المتحدة _ 2

  .أن تكون المنظمة دولیة في بنیتها _ 3

                                                             

1
مكّرسا  1963جاء دستور  دلقد كّرس الدستور الجزائري الحق في تكوین الجمعیات أو المنظمات غیر الحكومیة، فلق_  

تمنح الجمهوریة الجزائریة موافقتها لإلعالن العالمي  : منه 11لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، حیث نصت المادة 

مهما كان نوعها سواء كانت  ةالدولی تاقتناع الجمهوریة الجزائریة بالتعامال كما أكدت المادة نفسها على لحقوق اإلنسان

 .حكومیة أو غیر حكومیة
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أن تكون الموارد األساسیة للمنظمة الدولیة ، مستمدة في جانبها األكبر مساهمات _ 4

  .1لوطنیة أو مكوناتها األخرى أو  من أعضاء األفراد فروعها ا

 لوتتمثل وسائل تدخل هذه المنظمات في النشر والطرق الدبلوماسیة ، واالتصا

یة ، قبل ، وعادة ما یكون هذا االتصال في البدایة بطریقة سر بالمسئولین في الحكومة المعنیة

ومة المعنیة نفسها بغیر علم ، ذلك انه غالبا ما تكون الحكاللجوء إلى أسلوب النشر

، وقد تعرض توى سجونها من قبل بعض المسئولینباالنتهاكات التي تتم مثال على مس

دولة نفسها، وقد المنظمة إرسال وفد من خبرائها لمناقشة الضحایا ومحامیهم وموظفي ال

، وتحاول التدخل بأسلوب المفاوضة لحل المنازعات التي تثور بین تحضر المحاكمات

  .   2ضحایا والحكومات المعنیة ال

عن  إذهذه المنظمات تلعب دورا ممیزا في مجال العالقات الدولیة،  أنوالمالحظ      

بعیدا عن ، والدولیة  واإلقلیمیةطریقها یتم مناقشة المسائل االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة  

وهي  ، الحكومات فهي منظمات شعبیة غیر خاضعة لتوصیاتالسیاسي للدول  التأثیر

الدول  أنانیةمجتمع دولي بعیدا عن  إقامةشعوب العالم في  أمانيالتعبیر الصادق عن 

، ومن أهم هذه المنظمات التي تسعي للدفاع عن حقوق اإلنسان في شتى بقاع 3والحكومات 

  . العالم منظمة العفو الدولیة ولجنة الصلیب األحمر

  الفرع الثاني

  منظمة العفو الدولیة

وابرز  الدولي،تمثل الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان أهم سمة من سمات القانون   

فقد تمكنت المنظمات غیر الحكومیة من  ، ع التي تحظى باهتمام المجتمع المدنيیالمواض

                                                             

.463 -462ص _ السیادة ، المرجع السابق ، ص  ومبدأ اإلنساناحمد وافي ، الحمایة الدولیة لحقوق _  1
  

. 468، ص نفسه احمد وافي ، المرجع _ 2
  

3
  .101، ص  سابقالمرجع الحمیر ،لطفیة مصباح  _ 
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، حیث تعتبر منظمة فیما یتعلق بحمایة الفرد وعلى صعید دولي  تحقیق انجازات مهمة 

في هذا المجال والتي كّرست جهودها منذ نشأتها  لتحقیق هاته  العفو الدولیة أبرز المنظمات

  .الغایة

  منظمة العفو الدولیةالتعریف ب - أوال

 Amnesty international)  ة العفو الدولیةـكانت البدایات األولى لظهور منظم  

organization) على ید مجموعة من المحامین أبرزهم المحامي البریطاني« Peter 

Benenson »  حیث نشر هذا األخیر مقاال في جریدة« L’observer »  استغرب فیها وجود

الرأي  ، فقام بدعوة  عدد كبیر من المحامین في العالم والموقوفین بسبب أرائهم السیاسیة فقط

للتحرك، فاستجاب لذلك كثیر من األشخاص من اإلعالمیین وأساتذة  وحثه  العام العالمي

   1.ا استعدادهم للدفاع عن هؤالء السجناءورجال الكنیسة وأعلنو 

أهم ما تعتمد علیه المنظمة أنها ال تتلقى أي تمویل من أي حكومة، بل تعتمد على و   

مساهمة عضویتها العالمیة، وبالتالي فهي حركة عالمیة یناضل أعضاؤها من أجل تعزیز 

التي اتفق علیها ر یویستند عمل المنظمة على بحوث دقیقة وعلى المعای،  حقوق اإلنسان

المجتمع الدولي، وتتقید المنظمة بمبدأ الحیدة وعدم التحیز، فهي مستقلة عن جمیع 

  2.الحكومات واإلیدیولوجیات السیاسیة والمصالح االقتصادیة والمعتقدات الدینیة

منظمة العفو الدولیة في إطار عملها نشطاء متطوعین، وهؤالء أناس یكّرسون تحشد ف  

وینتمي هؤالء إلى  ، واعیة للتضامن مع ضحایا انتهاكات حقوق اإلنسانوقتهم وجهدهم ط

ولكن ما  ، مختلف فئات المجتمع وتتنوع إلى أبعد حد أرائهم السیاسیة ومعتقداتهم الدینیة

                                                             

1
 .89، ص 2004یحیاوي نورة بن علي، حمایة حقوق اإلنسان، دار هومة، الجزائر، الطبعة األولى،  - 

غانم بن حمد النجار، منظمة العفو الدولیة، نشأتها، أهدافها، اختصاصاتها، محاضرة مقدمة في حلقة علمیة، نماذج  - 2

 .2010ربیة للعلوم األمنیة، نظم العدالة العربیة والدولیة، جامعة نایف الع
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یجمع بینهم ویؤلف بینهم هو ذلك اإلصرار على العمل من أجل بناء عالم ینعم فیه كل فرد 

  .بالحقوق اإلنسانیة

نظمة العفو الدولیة في تمویلها أساسا على أعضائها في مختلف أنحاء العالم وتعتمد م  

وال تطلب المنظمة وال تقبل أیَّة أموال من الحكومات من أجل ، وعلى تبرعات الجمهور

أو القیام بحمالت ضد انتهاكات ، األنشطة التي تضطلع لها فیما یتعلق بإجراء تحقیقات

   .1نحقوق اإلنسا

ن الیسیر تحدید مفهوم المنظمات غیر الحكومیة وذلك نظرا لطبیعة عمل لیس موعلیه   

فهناك منظمات تعمل في میدان اإلغاثة وأخرى في مجال الدفاع، إال أنه ومنذ ، كل منظمة 

ظهورها استطاعت أن تفرض كیانها على الصعید الدولي، بل تفرض شرعیتها التي ازدادت 

  .المتحدة جلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألممبفضل المكانة التي تتمتع بها في الم

   منظمة العفو الدولیةأهداف  : ثانیا

تسهم منظمة العفو الدولیة في ترسیخ احترام المبادئ الواردة في اإلعالن العالمي  

لحقوق اإلنسان عن طریق التصدي قوال وفعال النتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة لألفراد 

 2:الرئیسي لنضال الحركة فيویتمثل المحور 

إطالق سراح سجناء الرأي، وهم الذین یعتقلون في أي مكان بسبب معتقداتهم   - 1

السیاسیة والدینیة، أو أیة معتقدات أخرى نابعة من ضمائرهم، أو بسبب أصلهم العرقي، 

 . أو جنسیتهم أو لونهم أو لغتهم أو أصلهم القومي

 .اء السیاسیین على وجه السرعةضمان إتاحة محاكمة عادلة لجمیع السجن - 2

 إلغاء عقوبة اإلعدام والتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة التي یلقاها السجناء  - 3

 .ضمان إتاحة محاكمة عادلة لجمیع السجناء السیاسیین على وجه السرعة - 4

                                                             
،1

 amnesty.org/arعلى موقع ،  ،2012، الطبعة االول.،یة حالة حقوق اإلنسان في العالم، تقریر لمنظمة العفو الدول-  
 ara-faq-g/pages/aboutaihttp://web.amnesty.or                      .منظمة العفو الدولیة-2
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 .إلغاء عقوبة اإلعدام والتعذیب وغیره من ضروب المعاملة السیئة التي یلقاها السجناء - 5

 .ع حد لعملیات االغتیال لدوافع سیاسیة وحوادث االختفاءوض  - 6

معارضة االنتهاكات التي ترتكبها جماعات المعارضة المسلحة، مثل اعتقال سجناء   - 7

 .الرأي

 .مساعدة طالبي اللجوء  - 8

وضع األمم المتحدة والمنظمات  األخرى، ةغیر الحكومی التعاون مع المنظمات  - 9

 .أجل إعالء شأن حقوق اإلنسان الحكومیة الدولیة واإلقلیمیة من

السعي إلى ضمانات ووضع ضوابط للعالقات بین الدول في المجاالت العسكریة   -10

 .واألمنیة والشرطیة

  .تنظیم برامج لتعلیم حقوق اإلنسان وتعزیز الوعي لها  -11

كما تقوم المنظمات غیر الحكومیة بإرسال بعثات تقصي الحقائق إلى البلدان التي   

 لحقوق اإلنسان، وتقوم هذه المنظمات بالتنسیق مع فروعها الوطنیة بكتابة یكون فیه خرق 

منظمة العفو الدولیة  تقاریر تثبت انتهاك الحكومات لحقوق اإلنسان، فاللجنة الدولیة و

وتعمل  ، ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان، یقومون بزیارة أماكن االحتجاز للتحقق من الحاالت

وقد قامت اللجنة الدولیة فعال بزیارة بعض ، اكن االحتجاز على تحسین األوضاع في أم

  1.السجون منها السجون اإلیرانیة

على مساعدة سجناء الرأي وهم األشخاص من الذین یتم اعتقالهم هذه المنظمة تعمل و   

سبب قیامهم بأو  ، بسبب ممارستهم لحقوقهم في التعبیر وتكوین الجمعیات أو التجمع

سیة أو دینیة أو لمجّرد صلتهم بأحزاب سیاسیة، أو ممارسة نشاطهم بممارسة نشاطات سیا

على النضال من أجل ، فهي تعمل النقابي أو المشاركة في اإلضرابات أو المظاهرات 

إطالق سراح جمیع سجناء الرأي وتسعى من أجل إتاحة محاكمة عادلة للسجناء على وجه 

                                                             

 .120سابق، ص  المرجع دافید ب فورسایث، ترجمة محمد مصطفى غنیم، حقوق اإلنسان والسیاسة الدولیة، - 1 
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   نظمة العفو الدولیة تندد وتعارضالسرعة، أما فیما یخص السجناء السیاسیین فإن م

التي ال تمتثل للمعاییر الدولیة خاصة منها العلنیة، إذ غالبا ما تكون ، بإجراءات محاكمتهم 

    1.یحضرها من تختارهم السلطات فقطو العلنیة اسمیا فقط 

منظمة العفو الدولیة بجمع المعلومات وفحصها، وتضعها أمام أعین الحكومات كما تقوم     

یسعى أعضاء المنظمة إلى و قوم بنشر تقاریر مفصلة وبإبالغ وسائل اإلعالم المختلفة، وت

وتیّسر المنظمة لكل  ، وذلك من خالل موقعها االلكتروني، حشد الرأي العام العالمي 

شخص أن یرسل مباشرة خطابات ومناشدات تعكس بواعث القلق على من یمكنهم تغییر 

  .2الوضع

  : 3الدولیة بممارسة مهامها من خالل هیكلها التنظیمي المتمثل فیما یليوتقوم منظمة العفو   

نشاء ، فان هذه األخیرة یمكنها إمن النظام األساسي للمنظمة 09طبقا للمادة :  الفروع_ 1

، ویجوز للمنظمات لتي ذا بعد  موافقة لحنتها التنفیذیة، وهفروع في مختلف أنحاء العالم

األقل أن تنتسب إلى منظمة العفو الدولیة أو احد فروعها بعد تتكون من خمسة أعضاء على 

  .دفع رسم سنوي یحدده المجلس الدولي للمنظمة

لطة الموجهة إلدارة شؤون ، فهو یمثل السهو الهیئة األعلى للمنظمة: المجلس الدولي_ 2

ممثلي  ، وهو یتكون من أعضاء اللجنة التنفیذیة الدولیة لمنظمة العفو الدولیة ومنالمنظمة

، یجتمع مرة كل سنتین على األقل ، وللمجلس رئیس ونائب رئیس ینتخبان من قبل الفروع

  .أعضاء المجلس وتتخذ قراراته باألغلبیة البسیطة 

                                                             
برابح سعید، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تّرقب وحمایة حقوق اإلنسان، مذكرة مكملة لنیل شهادة  -)1 (

 .86، ص2009/2010عة منتوري، قسنطینة، ماجستیر في القانون العام، جام

 lp.org/doumleadview-http://pal-منظمة العفو الدولیة، مقال منشور على موقع االنترنیت  ماذا تعرف عن -  2

.html.607-details 

.472 - 471ص _سابق ، صالمرجع النسان ، احمد وافي ، الحمایة الدولیة لحقوق اإل_  3
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هي الجهاز اإلداري ومقره لندن ، وهي تتولى تسییر األعمال الیومیة : األمانة الدولیة_ 3

ة ، ویرأس األمانة العامة أمین عام  تعینه اللجنة للمنظمة بتوجیه من اللجنة التنفیذیة الدولی

التنفیذیة الدولیة یكون مسئوال عن إدارة  شؤون المنظمة وعن تنفیذ قرارات المجلس الدولي 

  .للمنظمة

وتساهم منظمة العفو الدولیة الیوم إلى حد بعید في ترسیخ عدید المفاهیم حول حقوق     

كما تدافع عن حقوق الفقراء وٕالغاء عقوبة ، حكومات على تغییر مواقف التعمل اإلنسان ، و 

، ومع هذا یعاب  تدعوا إلى حمایة حقوق الالجئین والمهاجرینو اإلعدام ومعارضة التعذیب، 

  .على هاته المنظمات أنها تهدد سیادة الدول 

  لثالفرع الثا

  األحمرالدولیة للصلیب اللجنة 

، تتمثل في حمایة بحتة إنسانیةهمة هي منظمة غیر متحیزة ومحایدة ومستقلة تؤدي م

نشر  إلى، وتسعى عنف الداخلي وتقدیم المساعدة لهموكرامة ضحایا الحرب وال األرواح

، كما تساهم الوكالة المركزیة العالمیة وتقویتها اإلنسانیةوالمبادئ  اإلنسانيالقانون الدولي 

  .1للجنة الدولیة في البحث عن المفقودین 

اتفاقیات جنیف والعمل  إلیهابالمهام التي توكلها  األحمریة للصلیب تقوم اللجنة الدولو

المطبق في النزاعات الدولیة المسلحة ، فهي  اإلنسانيعلى التطبیق الدقیق للقانون الدولي 

مزعوم بهذا القانون ، وبمساعدة الضحایا العسكریین  إخاللالشكاوى بشان أي  تسلم

                                                             

 2013 الطبعة الخامسة ، سنةدمشق ، وهبة الزحیلي ، أثار الحرب دراسة فقهیة مقارنة ، دار الفكر للنشر _  1

  .459ص
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 األطفاللصالح  اإلنسانیةمهامها  األحمریة للصلیب والمدنیین ، كما تؤدي اللجنة الدول

  .1 االضطرابات الداخلیة  أو األهلیةالحروب  أوبصفة خاصة في وقت الحرب 

المبادئ  1965في عام  باإلجماع األحمراعتمد المؤتمر الدولي العشرون للصلیب وقد      

  :السبعة التي تسترشد بها هذه الحركة الدولیة وهي  األساسیة

الجرحى في میادین القتال دون تمییز وتبذل جهودا  إلىتقدم الحركة العون :  نسانیةاإل  -1

حمایة الصحة والحیاة وضمان احترام الشخصیة  إلىلرفع المعاناة وتحقیقها للبشریة ، وتهدف 

 . اإلنسانیة

 أوعرقهم  أوجنسیاتهم  أساسعلى  األشخاصال تفرق الحركة بین : عدم التحیز  -2

 .السیاسي أونتماءهم الطبقي ا أودیانتهم 

تمتنع الحركة عن المشاركة في العملیات الحربیة ، وفي الخالفات ذات الطابع : الحیاد -3

 . األیدیولوجي أوالدیني  أوالعنصري  أوالسیاسي 

 .والمؤسسات  األفرادالحركة مستقلة عن أي دولة وعن : االستقالل  -4

 . المصلحة الخاصة جلألتطوعیة ال تعمل  إغاثةالحركة منظمة : لتطوعا -5

 ألحمراالهالل  أو األحمرال یمكن وجود سوى جمعیة وطنیة واحدة للصلیب : الوحدة -6

 .في البلد الواحد 

هي منظمة عالمیة ، وللجمعیات الوطنیة فیها حقوق متساویة  وعلیها  ةاللجن: العالمیة  -7

 .2واجب التعاون 

  

  

  

                                                             

  .118سابق ص المرجع الحسن یوسف ، یوسف  _  1

  .460سابق ص المرجع الوهبة الزحیلي ، _    2
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  رابعالفرع ال

  نساناآللیة الجنائیة لحمایة حقوق اإل 

من  تعاني  الشعوباألمر الذي جعل سجال بین األمم،  الحرب منذ ظهور الخلیقة و     

على األخضر والیابس وقاربت على أن جنت  الحروب ، فویالت القتل والتعذیب والدمار 

تزیح هذه اإلنسانیة من على وجه األرض، ونظرا لهذه الفظاعة أصبحت المشكلة هي كیف 

 تعیش وتحیا سالما كیف یمكن لألمم أنو من هذه الدائرة الضیقة؟  تستطیع الدول الخروج

  .                                                    دائما بعیدا عن بؤس الحروب وویالتها

 1یفكر جدیا خصوصا بعد الحرب الكونیة الثانیة جراء ذلك  أصبح المجتمع الدوليو    

الدم في إیجاد طریقة للحفاظ على األمن، وذلك بإنشاء  في الحیلولة دون تكرار سیناریوهات

، و بالفعل توجت هذه الجهود بمیالد منظمة دولیة یكون هدفها تكریس العدالة االجتماعیة

محكمة جنائیة دولیة هدفها األسمى معاقبة كل من تسول له نفسه خرق قواعد القانون الدولي 

  .وجر اإلنسانیة مرة أخرى  إلى الحروب 

أكبر تطور في مسیرة القضاء الدولي، وفي تاریخ اإلنسانیة هو إنشاء محكمة إن   

          هما المحكمة العسكریة ، إنشاء الحلفاء لمحكمتین دولیتین ا في بدایاتهتمثلت   2جنائیة دولیة

                                                             
ـ إذ أن ي،یة نقطة البدایة الحقیقیة في ترسیخ فكرة المسؤولیة الجنائیة وٕانشاء قضاء جنائي دولتعد الحرب العالمیة الثان -1

المجتمع الدولي ومنذ بدایة الثورة الصناعیة قد شهد حروبا حضاریة داخلیة وخارجیة، استخدمت فیها خالصة ما جاءت به 

اف المتحاربة من خالل مهاجمة السكان المدنیین والتدمیر عبقریة اإلنسان من وسائل الشر واإلیذاء والهدم، وتیارات األطر 

العشوائي لكل ما یقع تحت أیدیهم، حتى أن هناك من لم یفّرق بین من یقاتل وبین من لم یقاتل، فحصدت أرواح األطفال 

عام القانونیة عامر علي سمیر الدیلمي، صالحیة المدعي الینظر .  لهن والرافضینوالنساء والشیوخ العاجزین عن القتال  

 .34-33 ص_ "، ص2012سنة  دار غیداء للنشر والتوزیع، ، لدى المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة والدائمة 

إنشاء محكمة جنائیة دولیة، تجد امتدادها في أعماق التاریخ بدایة من الجهود التي قام بها بعض القانونیین فكرة  إن  - 2

حسنین إبراهیم ینظر   .1474محكمة جنائیة دولیة إلى عام إنشاء أول ث یعود تاریخ والمؤرخین في العصور القدیمة، حی

 سنة  دار النهضة العربیة، بدون سنة طبع، مصر، ، صالح عبید، القضاء الدولي الجنائي تاریخه، تطبیقاته، مشروعاته

 .10، ص 1997
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، كما انشأ مجلس األمن عام  رغ والمحكمة الدولیة للشرق األقصى طوكیوو الدولیة لنورمب

مة الجنائیة الدولیة لمحاكمة المسؤولین عن ارتكاب جرائم اإلبادة الجماعیة في المحك 1993

، وأخیرا 1994یوغسالفیا السابقة ، كما انشات المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بروندا عام 

تم تتویج هذا التطور بإنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة بموجب نظام روما األساسي عام 

1998
1.  

على المؤتمر مشروع النظام األساسي إلنشاء محكمة جنائیة دولیة الذي وقد عرض   

وفقا لوالیتها ، وبناءا على المداوالت وتقاریر اللجنة  ةأحالته إلى المؤتمر اللجنة التحضیری

الجامعیة ولجنة الصیاغة توصل المؤتمر إلى اعتماد نظام روما األساسي للمحكمة الجنائیة 

دولة ، بینما اعترضت علیه سبع دول من بینها الوالیات 120ه الدولیة الذي وافقت علی

 17حتى 1998یولیو سنة  18المتحدة األمریكیة وٕاسرائیل ، وفتح باب التوقیع علیه في 

 31، وذلك في مقر وزارة الخارجیة االیطالیة ، وبعد ذلك حتى 1998أكتوبر سنة 

2002النفاذ في یولیو سنة  في مقر األمم المتحدة بنیویورك ، ودخل حیز2000دیسمبر
2.  

وهي أول محكمة جنائیة دولیة تتكفل بمحاكمة مرتكبي الجرائم الجسیمة التي تمس الجماعة 

  .ومقرها الهاي في هولندا  3الدولیة

هدفها النظر في انتهاكات   4مةئفالمحكمة الجنائیة الدولیة هي هیئة قضائیة دولیة دا  

ویحق للدول األطراف في النظام األساسي لهذه المنظمة  ت،االتفاقیالوائح  وفق الدولالقانون 

  .اللجوء إلیها ماداموا أطرافا في هذه االتفاقیة

                                                             

.186عبد الرحمن حیرش ، المرجع السابق ، ص _ 
1
  

2 
د عطیة ، المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، الطبعة الثانیة ، سنة الخیر احم أبو_ 

   .15، ص 2002

 .05، صالمرجع السابق ،سعید الصدیق -2

 .107، ص 2006،  أبحاث في القانون الدولي الجنائي، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،  العزیز العشاويعبد _ 4 
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وتتشكل هیئة المحكمة من ثمانیة عشر قاضیا یعملون على أساس التفرغ ، ویجوز   

زیادة عدد القضاة عن ذلك العدد ، إذا كان ضروریا بناءا على اقتراح من هیئة رئاسة 

وموافقة جمعیة الدول األعضاء بأغلبیة الثلثین ، یشترط أن یكون القضاة ممن  المحكمة

یتحلون باألخالق العالیة والحیاد والنزاهة والكفاءة ، ویشغلون مناصبهم لمدة تسع سنوات ، 

وال یجوز إعادة انتخابهم لفترة والیة أخرى ، ولكن یستمر القاضي في نظر الدعوى التي بدء  

10، 9، 8،  7فقرة 37نتهاء مدته حتى االنتهاء من نظر الدعوى ، المواد في نظرها قبل ا
1  

وتمارس المحكمة الجنائیة  اختصاصها من حیث األشخاص ، ومن حیث الجرائم ومن   

حیث النطاق الزماني والمكاني ، فمن حیث األشخاص تمارس المحكمة اختصاصها على 

ة موضع االهتمام الدولي ، وال یعفى الفرد جمیع األشخاص الذین یرتكبون اشد الجرائم خطور 

من هذا االختصاص بسبب صفته الرسمیة  ، سواء كان رئیس دولة أو حكومة أو وزیر أو 

حصانته المرتبطة بصفته الرسمیة بما في ذلك الحصانة  بعضو في برلمان أو بسب

خطورة التي  الدبلوماسیة ، أما من حیث الجرائم تختص المحكمة بالنظر في الجرائم األشد

تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره  وتتلخص هذه الجرائم في أربعة هي جریمة 

  .2اإلبادة الجماعیة ، الجرائم ضد اإلنسانیة ، جرائم الحرب ، جریمة العدوان 

وال تشكل ، تشكل جزءا مكمال للقضاء الجنائي الوطني  المحكمة الجنائیة الدولیة و   

أن نظام روما األساسي جاء بدعوات للدول األعضاء إلى ضرورة استثناء علیه، ذلك 

یمكن أن تكون داخلة ضمن اختصاص المحكمة  التي التحقیق االبتدائي الوطني بكل الجرائم

ولذلك فإن عجزت تلك السلطات  ، حربالومنها على سبیل التحدید جرائم  ، الجنائیة الدولیة

                                                             

.23 - 22ص _الخیر احمد عطیة ، المرجع السابق ، ص  أبو_  1  

.186عبد الرحمن لحرش ، المرجع السابق ، ص _  2  
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اختصاص المحكمة یمتد لیشمل ذلك مع مالحظة الوطنیة عن االضطالع بهذه المهمة، فإن 

  .1أن هذه المحكمة تحترم سیادة القضاء الوطني، وال تتعدى علیه

من خالل لدراستنا الختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة في ظل نظامها األساسي ،     

  :یمكن تسجیل المالحظات التالیة 

جاء استجابة ألمور عملیة ، وٕاذا كان أن االعتراف بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد _ 1

الفرد لیس شخصا من أشخاص المجتمع الدولي ، فانه یعد من أشخاص المسؤولیة الدولیة 

  .عند ارتكابه جرائم دولیة 

یمثل إنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة توجها دولیا بارزا نحو تدویل المسؤولیة الجنائیة _ 2

  .للفرد عن انتهاكات حقوق اإلنسان 

، لم تعد مبررا یحول دون متابعتهم عند  لإن حصانة المسؤولین مثل رؤساء الدو _ 3

ارتكابهم جرائم دولیة ، وان التذرع بتنفیذ أوامر الرؤساء لم یعد وسیلة للتهرب من المسؤولیة 

ال سواء ارتكب جریمة ضد حقوق اإلنسان ، أو كان یة ، وهذا یعني أن الفرد أصبح مدو الفرد

  .2ك لهذه الحقوق ضحیة انتها

  

  

  

  

  

                                                             

 2010،  سنة باسم خلف العساف، حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة األولى، دار زهران للنشر   -  1 

 .285  عمان، ص

.188- 187ص _عبد الرحمن لحرش ، المرجع السابق ، ص _  2
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  المبحث الثاني

  اإلنسانلحمایة حقوق  اإلقلیمیة اآللیات

 إن إقرار المبادئ والقیم الخاصة باالعتراف بالحقوق والحریات أمر غیر كاف في         

تطبیقیة؛ فكما یقال مات عملیة و ز ما لم تستند إلى مؤیدات ومیكان ، توفیر الحمایة الفعالة

ولكن من الصعوبة بمكان أن تحول نظریة واحدة إلى ، ألف نظریة من السهل أن تضع

  .   تطبیق وواقع ملموس

ومن بین هذه المبادئ  التي صارت شبه مكرسة دولیا مبدأ عالمیة االختصاص       

خالل االعتراف لألفراد بحق ، وذلك من یا انتهاكات حقوق اإلنسان االقضائي  في قض

عالمیة حقوق انتقال الفرد تحت تأثیر مبدأ ف ، ة غیر الوطنیةاللجوء إلى الهیئات القضائی

اوجب على المجتمع القضاء الدولي؛ من دائرة القضاء  الداخلي أو الوطني إلى  اإلنسان

كانت البدایة في هذا و ة وضمانات تتسم بالفعالیة، دولیة واسعالدولي أن یوفر له حمایة 

بمیثاق أو ما یعرف  1950سنة المنشأة  نباالتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنساالصدد 

ثم  1969 سنة  ، ثم االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، أو میثاق سان خوسییهروما

وأخیرا المیثاق العربي لحقوق ،   1981المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب سنة 

  .1994اإلنسان سنة 

األخرى  لعبت دورا مهما في توفیر  ، هي 1970المنشاة سنة   لجنة حقوق اإلنسانو    

، فضال عن اعتراف قوانین بعض الدول بحق تحریك الدعوى أمام قضائها هذه الحمایة  

متى تعلق األمر بمساس خطیر بحقوق اإلنسان وفق ما نصت علیها االتفاقیات  ، الوطني

صافه إنصافا الدولیة؛  كما حددت للفرد مجموعة من الضمانات الدولیة، وذلك لحمایته  وٕان

  .عادال
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 مطلب أولفي  اإلنسانلحمایة حقوق  اإلقلیمیة اآللیاتالمبحث وعلیه سوف نتناول في هذا 

  .الحمایة الدولیة مبدأالعراقیل التي تواجه إلى   مطلب ثانثم نتطرق في 

  المطلب  األول

  اإلنسانلحمایة حقوق  اإلقلیمیةاآللیات 

بفضل إصرار المجتمع الدولي على  استطاعت حقوق اإلنسان أن ترقى وتسمو   

االعتراف بها ، بل وخلق آلیات مهمتها  تفعیل هذه الحقوق،  وذلك عن طریق خلق أجهزة 

رقابة تسهر على مراقبة مدى تطبیق الدول لقواعد الحمایة، وتشمل هذه  اآللیات كل 

مقدم من  وى لشكالأقرت األمم المتحدة هي األخرى نظام كما  الذكر ، ةاالتفاقیات السالف

طرف األفراد، یقوم هذا النظام على أساس االعتراف لألفراد والجماعات والمنظمات غیر 

بحق تقدیم الشكاوى المتعلقة بانتهاك حقوق اإلنسان ضد أي دولة من الدول  ،الحكومیة 

األعضاء في المنظمة، بل وضد الدول الغیر أعضاء في المنظمة، وقد صدر بخصوص 

  . 27/05/1970بتاریخ  1503المجلس االقتصادي واالجتماعي رقم  هذا النظام قرار

  الفرع األول

 لجنة حقوق اإلنسان

أنشئت لجنة حقوق اإلنسان من خالل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة   

، ومتابعة الشكاوى الفردیة التي تدعي عقیب على تقاریر الدول اإللزامیةلالستعراض والت

  . 1حقوق اإلنسان تحت مظلة المیثاق انتهاكات 

عضو، لكنها تتألف حالیا من ممثلي  18لقد كانت هذه اللجنة تتكون في األصل من    

أسابیع   ةلمدة ستسنة أعوام، وتجتمع اللجنة كل  03دولة عضو، یجري انتخابهم لفترة  43

                                                             

. 53المرجع السابق ، ص  ، ekaterina  balabanova   _ 1
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 ،  1يي واالجتماعابعة للمجلس االقتصادالنظام الداخلي للجان الفنیة الت وتعمل في إطار 

وال یملك حق التصویت سوى أعضاء اللجنة أو مناوبیهم، غیر انه یجوز للجنة أن تدعوا 

كما یجوز   2حول أیة مسألة تهم تلك الدولة بشكل خاص، أیة دولة للمشاركة في مداولتها 

، للمنظمات غیر الحكومیة ذات المركز االستشاري لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  .تعین ممثلین مأذونین للحضور بصفة مراقبین في الجلسات العامةأن 

تعتبر لجنة حقوق اإلنسان من أهم األجهزة على اإلطالق والموجودة على مستوى       

هیئة األمم المتحدة ، وتتجلى وظیفتها ببساطة في تسهیل الحوار بین الدول،  وكغیرها من 

   : ر مجموعة من  الشروط هي كاألتي اللجان ولتقدیم شكاوى أمامها یجب أن تتوف

یفترض فیهم أنهم ضحایا ، أن یتقدم بالشكوى شخص أو مجموع من األشخاص  -1

انتهاكات حقوق اإلنسان، وكذلك من أي شخص أو مجموعة أشخاص تتوافر لدیهم المعرفة 

 .المباشرة والموثوق بها بتلك االنتهاكات

ومیة مقبولة شكـال، إذ كانت تعتبر الشكاوى المقدمة من المنظمات غیر الحك -2

 .المنظمات غیر مدفوعة بأغراض سیاسة، ولدیها معرفة مباشرة و موثوقة بهذه االنتهاكات

  ال تقبل أیة رسالة إذا كانت متعارضة مع مبادئ میثاق األمم المتحدة أو إذا كانت  -3

 .3قائمة على دوافع سیاسیة

جوب تعیین هویة مقدم الشكوى ال ال تقبل الشكاوى المجهولة المصدر، ومع ذلك فان و  -4

 .یعني الكشف عنها، أو إعالنها إال بموافقته

یشترط أن تتضمن الشكوى وصفا للوقائع أو االنتهاكات، وأال یكون لها أهداف  -5

 . سیاسیة، وأال ترتكز على تقاریر سبق نشرها بمعرفة وسائل اإلعالم

                                                             

 .474، ص  2008وق اإلنسان منشاة المعارف اإلسكندریة سنة لحمایة الجنائیة لحقخیري أحمد الكباش، ا _1

 .199 -198 ص_ ، المرجع السابق ، صت عمر سعد اهللا ، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ، العالقات والمستجدا _2

 . 777 – 776 ص _ خیري أحمد الكباش ، المرجع السابق ص - 3 
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ن ال تكون تكرارا لشكاوى سبق وأخیرا یتعین استنفاذ كافة وسائل الحمایة الوطنیة، وأ -6

 وتمر  1 تسویتها في األمم المتحدة، فإذا استكملت هذه الشروط فإن الشكوى تحال للبحث،

 : بثالثة مراحل   ىالشكو 

  :المرحلة األولى

وفیها یتم بحث الشكاوى بمعرفة فریق عمل یتبع اللجنة الفرعیة لمنع التمیز، وحمایة      

إذا كانت فیما توافر شروط قبولها، والتحقق من واقع األدلة المقدمة  وذلك للتأكد من اتاألقلی

مع األخذ في االعتبار أیة إجابات تكون قد وصلت ،  عدمها  هناك انتهاكات جسیمة من

من الدولة المعنیة في هذا الشأن، على أن یتم ذلك في جلسات سریة، والهدف من هذه 

 .المرحلة هو فرز الشكاوى المقدمة

 :ة الثانیةالمرحل

وفیها تقوم اللجنة الفرعیة بدراسة الشكاوى المحالة لكي تتخذ فیها قرارا بإحالتها إلى      

 التابعة للمجلس االقتصادي واالجتماعي باألمم  ، 2 لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

  .المتحدة

 :المرحلة الثالثة

عوة الحكومات المعنیة إلرسال وفیها تقوم لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان بد     

ممثلیها لمناقشة ما جاء بتلك الشكاوى والرد على االستفسارات والتساؤالت التي قد تثور عند 

  .نظرها

                                                             

1
 .155قادري عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص  _ 

الذي  05/01تحت رقم  1946 كان القرار األول قد صدر في فیفري لقد جاء إنشاء اللجنة بقرارین من المجلس ، و   -2

الذي حدد كیفیة تشكیل اللجنة واختصاصاتها  1946في جوان  09أنشئت اللجنة بموجبه ، أما القرار الثاني فكان برقم 

، المرجع السابق ینظر قادري عبد العزیز  .وتقوم هذه اللجنة بدراسة االنتهاكات الخطیرة والشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان 

 . 153-  152ص _ص 
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وبعدها یمكن أن تقرر اللجنة بالنسبة لكل شكوى على حدى ما إذا كان األمر یستدعي      

ا توصیاتها إلى المجلس إجراء دراسة معمقة لموضوع الشكوى، ورفع تقریر عنها متضمن

االقتصادي واالجتماعي أم أن األمر یتطلب إحالتها إلى لجنة تحقیق خاصة، یتم تشكیلها 

 من أعضاء مستقلین توافق علیهم الدولة المعنیة

  الثاني الفرع 

 اآللیة األوروبیة لحمایة حقوق اإلنسان

إنكارها، ولعل أهم عمل مجلس أوروبا منذ تأسیسه بنشاطات كثیرة ال نستطیع       

االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، والتي دخلت حیز  04/11/1950إنجازاته توقیعه في 

ذكر الكثیر  مادة، وجاءت على 59، وتحتوي هذه االتفاقیة على 1953التنفیذ في سبتمبر 

ل ، مع تعدی 1والحریات التي سبق إیرادها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان من الحقوق

ولعل  ، بسیط أحیانا كالحق في الحیاة والحق في محاكمة عادلة واحترام حریة الفكر والدین

أهم منعرج قدمته االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان هو إباحة لجوء األفراد لطلب إنصافهم 

  .أمام هذه الهیئة

ضاة یكافئ تتألف المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة من عدد من الق

، وال یجوز أن یمثل الدولة أكثر من قاضیا 47عدد الدول األطراف في االتفاقیة أي من 

  .  2.عضو واحد من رعایاها

ویتم اختیار قضاة المحكمة بواسطة الجمعیة االستشاریة لمجلس أوروبا، بأغلبیة      

ثالث مرشحین، األصوات، وتقوم كل دولة عضو في المجلس بتقدیم قائمة تتضمن أسماء 

   1.اثنین منهم على األقل یحمالن جنسیة هذه الدولة

                                                             

1
 . 150ص ،، المرجع السابقعبد الكریم علوان _ 

2
  .175- 174.ص _، صقادري عبد العزیز،  المرجع السابق _ 
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من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، على أن  39وقد أوجبت الفقرة الثالثة من المادة      

ینبغي أن تتوافر فیهم الشروط المطلوبة لممارسة ، المرشحین لعضویة هذه المحكمة 

یتم انتخاب ة، ونوا من رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءالوظائف القضائیة الرفیعة، وأن یك

، وتنتهي والیة أربعة من القضاة الذین یتم 2 سنوات، ویحوز إعادة انتخابهم 09القضاة لمدة 

  .3.انتخابهم، في االنتخاب األول بعد ثالثة أعوام وأربعة آخرین بعد ستة  أعوام

یة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة تنص من االتفاقیة األوروب 24لقد كانت المادة     

على اختصاص اللجنة األوروبیة لحقوق اإلنسان بتلقي الشكاوى المقدمة من األشخاص 

  .4الطبیعیین والهیئات الغیر حكومیة

 1994ولكنه بموجب التعدیل الجدید الذي أجرته الدول األطراف في االتفاقیة سنة      

 تمخض عنه دخول البروتوكول الحادي عشر، 01/11/1998والذي دخل حیز النفاذ في 

 واالكتفاء بجهاز رقابة قضائي واحد، 5إلغاء اللجنة األوروبیة لحقوق اإلنسانب والذي قام

في االتفاقیة  والیة إلزامیة في مواجهة الدول األطرافوبالتالي أصبحت المحكمة ذات 

رد یتمتع بحق اللجوء مباشرة إلى بالنسبة للشكاوى المقدمة من الدول األطراف، وأصبح الف

   6.المحكمة

ألي شخص طبیعي، أو منظمة غیر حكومیة، أو مجموعة أشخاص سندا وبذلك یحق   

موضوع اإلدعاء فیها أن دولة  ، من النص الجدید تقدیم التماس أو عریضة 34لنص المادة 

                                                                                                                                                                                              

1
 .من االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان  40نص المادة  _ 

2
 . 154، المرجع السابق ، ص عبد الكریم علوان _ 

3
  من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان  40نص المادة _ 

 . 145، ص  1999قوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ، دار الحامد للنشر ، حفیصل الشطناوي _  4

صالحیاتها المحددة لها سابقا  الحادي عشرمارست اللجنة األوروبیة لحقوق اإلنسان رغم إلغاءها بمقتضى البروتوكول  -  5

خلیل موسى المرجع ینظر .  1998 بالنسبة للقضایا التي كانت اللجنة ذاتها قد أعلنت مقبولیتها قبل شهر نیسان عام

 .156السابق ص  

6
  . 156ص ،  نفسهالمرجع  محمد خلیل الموسى ،  _ 
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له ضررا إذ ال تشمل ما طرف في االتفاقیة أو أكثر تقوم بانتهاك أحكام االتفاقیة، مما سبب 

فحسب، فصاحب االلتماس أو العریضة  یجب " إجراء عمومي أو دعوى"هذه الصیغة على 

  . 1أن یكون ضحیة انتهاك لحق من الحقوق المقررة في االتفاقیة

كما أن والیة المحكمة للنظر في هذه االلتماسات أو العرائض تكون إلزامیة، ولیست     

 جدیا للقانون الدولي بوجه  عامورا هو ما یعني أن هناك تطرهنا بقبول الدول األطراف، و 

فقد أضحى النظام القانوني األوروبي یعرف صورا من  ، وللقانون األوروبي بوجه خاص

إذا وجدت المحكمة أن القرار موضوع الطعن والصادر عن ، فالمركزیة في السلطة القضائیة

القانون الوطني ال ، وان االتفاقیة  سلطة إداریة وقضائیة مخالف كلیا أو جزئیا لنصوص

  . 2یوفر سبل تصحیح القرار المطعون فیه تقرر المحكمة حال عادال للقضیة

تنص االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة أنه یجب على       

عى المتقاضین استنفاذ طرق الطعن الداخلیة المتاحة طبقا للقانون الداخلي في الدولة المد

شرط استنفاذ طرق الطعن الداخلیة یؤكد على الطابع الفرعي أو االحتیاطي ، ف.3علیها

للمحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان، وال یرد تدخل المحكمة األوروبیة إال في مرحلة تالیة 

  .حیثما كان النظام القانون الداخلي للدول األعضاء غیر كاف لتأمین احترام هذه الحقوق

بأن السلطات ، ت المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان الطابع االحتیاطي لها وقد برر      

القضائیة الوطنیة داخل الدولة الطرف تكون في وضع ومـكانة أفضل من الـقاضي الدولـي 

ؤدي إلى إضعاف رقابه المحكمة، وهو ما أدى بالمحكمة تومما ال شك فیه أن هذا الشرط 

  .ء إثباته على عاتق الطرف المشتكيإلى تقیید هذا الشرط، فأوقعت عب

                                                             
1
  _ jean pierre matguenaud , la cour européenne des droit de l'homme , DALLOZ 1997,         

       p7 -8 . 
2
 . 297 ص ، المرجع السابق ، محمد خلیل الموسىو  ، محمد یوسف علوان _ 

3
 . 16بن عراب محمد ، المرجع السابق ، ص_ 
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كما یجري النظر في هذا الشرط في الحاالت التي تكون سبل الطعن الداخلیة المتاحة      

كذلك ال یجب أن یكون الشاكي  ،  1 ةفیها وهمیة، وال جدوى منها أي أنها غیر فعال

، كالطعن مثال محبوسا أو موقوفا؛ وأال یكون لمقدم الطعن سبیل آخر للطعن أمام القضاء

  .في عدم دستوریة القوانین

أما بالنسبة للشرط الخاص بالمدة، فإذا وجد مانع فعلي وجدي یحول دون تقدیم     

كما یجب أن یكون  ، الشكوى، كأن تكون هناك قوة قاهرة فإن هذا الشرط ال یعتد به هنا 

س وال یجوز أن یكون الشاكي معلوما، وذلك للحیلولة دون إساءة استعمال الحق في االلتما

االلتماس منظورا أمام هیئة تحقیق أو تسویة أخرى من الهیئات االتفاقیة العاملة في مجال 

   2.حمایة حقوق اإلنسان

كما یجب أن تكون الشكوى مسببة ومتفقة مع أحكام االتفاقیة وبروتوكوالتها الملحقة       

ل الحق، أي أن یكون هدفها تحقیق وأن ال تكون الشكوى مشوبة بعیب إساءة استعما ، 3بها

  4.أغراض سیاسیة أو غایات أخرى

 تختلف إجراءات فحص االلتماسات الفردیة عن إجراءات فحص التماسات الدولو      

المتبعة بالنسبة فالتماسات األفراد تنفرد بإجراءات خاصة، ففحص مقبولیتها تختلف عن تلك 

ثالثة  قضاة في البدایة بفحص مقبولیتها  حیث تقوم لجنة مشكلة من،  اللتماسات الدول

إذا ف ،وتملك اللجنة أن تقرر باإلجماع قبول االلتماس شكال أو رده بسبب عدم مقبولیته

                                                             

1
 . 299محمد خلیل الموسى ، المرجع السابق ص محمد یوسف علوان و _ 

یقصد بعدم جواز النظر في االلتماس ألكثر من مرة، أن االلتماس كان قد عد غیر مقبول بمقتضى قرار نهائي أو   -2

اللجوء  من  ف االلتماس إلى حل ودي للنزاع، فإن هذا الحل ال یمنعصدر حكم من المحكمة بشأنه، أما إذا توصل أطرا

 .166ص، المرجع السابق ، خلیل الموسى ینظر محمد  ثانیة إلى المحكمة بصدد نفس الموضوع 

 . 176ص   ، المرجع السابققادري عبد العزیز ، _  3

 .من االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان 3فقرة  34نص المادة  - 4



 اآلليات الدولية واإلقليمية ودورها يف تكريس مبدأ احلماية الدولية                       :ثاينال الفصل 

218 

أما إذا أحجمت اللجنة عن إصدار قرار بشأن  1أعلنت اللجنة قبوله یحال إلى الدائرة

  .2.الدعوى المقبولیة تقوم دائرة تنشأ لهذه الغایة، وهي أیضا تفصل في أساس

تعد هذه المرحلة وسطا بین مرحلة البت في أساس الدعوى، وٕاصدار الحكم وبین و  

مرحلة فحص مقبولیة الدعوى، وهي تنطوي في حقیقة األمر على جملة من اإلجراءات  

  .الشائع إتباعها قبل الفصل في أساس الدعوى

لى المالحظة وتسعى المحكمة بعد إعالن مقبولیة الدعوى إلى الحصول ع      

  .واإلیضاحات المتعلقة بأساس الدعوى مكتوبة من قبل األطراف

 وتجري جلسة لبحث الموضوع بناء على طلب من األطراف أو من المحكمة ذاتها     

من النص الجدید المعدل لالتفاقیة  1فقرة  38حیث تتمتع المحكمة سندا لنص المادة 

  .لتماسات الفردیة والتماسات الدولبوظیفة توفیقیة في حالتي اال، األوروبیة 

والتي تختص ابتداء بالفصل ، فعملیة التوفیق تقوم بها الدائرة المكونة من سبعة قضاة      

فإذا تمكنت المحكمة من إیجاد حل ودي للنزاع، تصدر المحكمة قرارها  ،في أساس الدعوى 

وفیق بین واستعصى الحل بعدم االستمرار في نظر الدعوى، أما إذا تعذر على المحكمة الت

أي مرحلة النظر في أساس الدعوى  ،الودي بینهما، فتشرع المحكمة في المرحلة المقرراتیة

 .3وٕاصدار الحكم بشأنها

هناك جهتان تنظران في ، ف وكأخر مرحلة تأتي مرحلة الفصل في أساس الدعوى  

  .الكبرى والدوائر االلتماسات والعرائض المحالة إلى المحكمة وهما الدوائر

                                                             

 .303-301 ص_محمد یوسف علوان، و محمد خلیل الموسى، المرجع السابق، ص  -1

 .من النص المعدل لالتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان 1فقرة  29المادة  -2

  303ص ،  نفسهخلیل الموسى المرجع محمد یوسف علوان ، محمد  - 3 
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وكل واحدة منهما تختص بإجراءات  والتي تتدخل في حاالت استثنائیة وضیقة جدا،    

وٕاذا كانت ، 1ومسائل معینة عند النظر في أساس االلتماسات أو العرائض المحالة إلیهما

هاتان الجهتان تفصالن في النزاع بحكم قضائي، فإن الحكم الصادر عن الدوائر ال یكون 

عندما ال یحال النزاع إلى الدائرة الكبرى، أو عندما ترفض هذه األخیرة طلب نهائیا، إال 

  2.بإحالة النزاع إلیها

وتتكون الدوائر من سبعة قضاة وهي الجهة المختصة أصال في نظر االلتماسات و      

وتجري جلسات المحاكمة علنیا، ما لم تقرر الدائرة خالف ذلك في  ، إصدار األحكام بشأنها

اضطراریة بناء على طلب طرف من أطراف النزاع أو من تلقاء ذاتها، وتتصف  حاالت

تستمع إلى الشهود وتنتدب  القضائیة فالدوائراإلجراءات المتبعة أمام الدائرة كلها بالصفة 

ویحق لألطراف أو لوكالئهم أو لممثلیهم ، الخبراء للقیام بمهمات متنوعة ترتبط بالقضیة

وٕابداء دفوعهم وطلباتهم ذات الصلة بالدعوى أثناء الجلسات في  مناقشة الشهود والخبراء

طریق الستئناف األحكام الصادرة عن الدوائر ألنه طلب إحالة النزاع إلى الدائرة  الكبرى، 

  .3فهو مقید بوجود ظروف استثنائیة تبرره

قوق وخالصة القول أن اإلجراءات القضائیة المتبعة أمام المحكمة األوروبیة لح   

اإلنسان معقدة جدا، مما قد یعرض الحمایة القضائیة للحقوق المشمولة بالحمایة إلى 

إال أن األحكام  الصادرة عن ، الضعف، وقد یخل باستمرار المراكز القانونیة وثباتها 

وهو األمر الذي یفسر ، المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان تتمتع بقوة قانونیة ومعنویة كبیرة 

جاء اعتماد و  ،صعوبات في تنفیذ هذه األحكام واستجابة الدول عموما إلیهاعدم ظهور 

                                                             

 .169- 168ص _، صمحمد خلیل الموسى، المرجع السابق  -1

ا ألن اللجنة ممثال لم یتضمن ، لجدیر بالذكر أن النظام الذي كان معموال به قبل نفاذ البروتوكول الحادي عشر من ا  -2

هي كانت معنیة بإیجاد تسویة ودیة للنزاع بین فاألوروبیة لحقوق اإلنسان التي لم تكن مختصة بالبت  في أساس الدعوى ، 

 . 170ص ،  نفسهخلیل الموسى المرجع محمد ینظر أطرافها ، 

 . 125ص ، عبد الكریم عوض خلیفة المرجع السابق  - 3
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المضاف إلى االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان كآخر المستجدات وكأفضل  14البروتوكول 

هذه االتفاقیة األوروبیة ما توصل إلیه خبراء مجلس أوروبا في سعیهم الدؤوب لتحسین آلیة 

عمل المحكمة األوروبیة أحكاما خاصة بتحسین  14توكول رقم وتتضمن البرو  ، اوتطویره

  . ، واإلسراع في اإلجراءات أمامها، وتقصیر مهلة إصدار أحكامهالحقوق اإلنسان

حیث تزایدت بشكل كبیر الشكاوى المقدمة إلى المحكمة األوروبیة، ویعود ذلك إلى 

اقیة األوروبیة مما سمح بالتالي وتصدیقها على االتف ، انضمام عدد كبیر من الدول إلیها

اعتماد البروتوكول و حیز التنفیذ،  11البروتوكول رقم وبدخول   بتقدیم مختلف أنواع الشكاوى،

 .عضوا   47حالیا عدد الدول األعضاء في المنظمة أصبح ، 15/5/2004في  14رقم 

ل تعدیل طریقة من خال ، 1وتعددت أهداف مواد هذا البروتوكول األخیر وتنوعت مرامیه    

انتخاب القضاة ومددهم، واعتماد معیار جدید لقبول الشكاوى، والنظر فیها من حیث الشكل 

والموضوع في نفس الوقت، وتعزیز السعي إلیجاد تسویة ودیة بین طرفي النزاع المعروض 

  .على المحكمة األوروبیة، والسرعة في البت في القضایا المعروضة علیها

البروتوكول طابعا قضائیا إضافیا من خالل السماح للجنة الوزراء كما أضفى هذا     

بالتقاضي أمام المحكمة األوروبیة لحقوق اإلنسان في حال امتناع دولة طرف في االتفاقیة 

عن تنفیذ قرارات هذه المحكمة وأحكامها، في حین أن لجنة الوزراء  األوروبیة لحقوق اإلنسان

لدولة بالطرد من مجلس أوروبا في حال امتناعها عن تنفیذ لم یكن أمامها إال تهدید هذه ا

واضحا وصریحا حین سمح لالتحاد  14البروتوكول رقم  جاء كماة، قرارات المحكمة األوروبی

األوروبي باالنضمام إلى االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان، وهو ما یتماشى ویتوافق مع 

 .االتحاد األوروبيأهداف وغایات كل من منظمة مجلس أوروبا، و 

                                                             

 حیز اإلنسان لحقوق األوروبیة االتفاقیة ىإل المضاف 14 رقم البروتوكول دخول ،  14 العدد االلكترونیة المجلة_ 1

 http://amnestymena.or                                                     الدولیة العفو منظمة موقع على التنفیذ
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في حاالت اضطراریة  ، ما لم تقرر الدائرة خالف ذلك تجري جلسات المحاكمة علنیا    

بناء على طلب طرف من أطراف النزاع أو من تلقاء ذاتها، وتتصف اإلجراءات المتبعة 

فالدوائر تستمع إلى الشهود وتنتدب الخبراء للقیام  أمام الدائرة كلها بالصفة القضائیة،

ویحق لألطراف أو لوكالئهم أو لممثلیهم مناقشة الشهود  ،مهمات متنوعة ترتبط بالقضیةب

في طلب إحالة ، والخبراء وٕابداء دفوعهم وطلباتهم ذات الصلة بالدعوى أثناء الجلسات 

طریق الستئناف األحكام الصادرة عن الدوائر فهو مقید ألنه النزاع إلى الدائرة  الكبرى، 

  .1نائیة تبررهبوجود ظروف استث

  الفرع الثالث 

 اآللیة األمریكیة لحمایة حقوق اإلنسان

لقد شهدت الدول األمریكیة حدثا عظیما أثار اإلعجاب واالرتیاح أال وهو میالد حمایة       

كان میثاق منظمة الدول ، أمریكیة لحقوق اإلنسان، وذلك استنادا إلى مصدرین أولهما 

إن المهمة « اقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان، حیث جاء في دیباجته األمریكیة وثانیهما االتف

التاریخیة ألمریكا هي أن تقدم لإلنسان أرضا للحریة، ومناخا مواتیا لتطویر شخصیته 

التضامن الحقیقي فیما بین الدول األمریكیة وحسن « وأن . »...ولتحقیق آماله المشروعة

بتعزیز نظام من الحریة الفردیة والعدالة االجتماعیة  الجوار فیما بینها ال یمكن تصورهما إال

تقوم على احترام الحقوق األساسیة لإلنسان في القارة األمریكیة في إطار من المؤسسات 

االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان مقدمة و أثنین و ثمانین مادة ، وتتضمن » الدیمقراطیة

ق اإلنسان، كلها في األصل مستمدة من تتكلم عما یزید عن أربعة وعشرین حقا من حقو 

  .2االتفاقیة األوروبیة لحقوق اإلنسان واإلعالنات والصكوك الدولیة األخرى

                                                             

 . 125عبد الكریم عوض خلیفة المرجع السابق ص  - 1

 . 158ص  ، المرجع السابق، عبد الكریم علوان _  2
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من االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان  34تتألف اللجنة األمریكیة تطبیقا لنص المادة     

الدول األمریكیة  من سبعة أعضاء أو خبراء، یتم انتخابهم عن طریق الجمعیة العامة لمنظمة

  1.من قائمة بأسماء المرشحین، ویكون لكل دولة أن ترشح ثالثة أسماء في تلك القائمة

فاتهم الشخصیة ولیس باعتبارهم ممثلین لحكوماتهم، أي أنه ینبغي أن ویتم انتخابهم بص    

یكون المرشح الذي یشغل عضو في هذه اللجنة من رعایا إحدى الدول األعضاء في 

ویجب أن ،  2، ویشغل منصبه بصفته الشخصیة ولیس بوصفه ممثال عن حكومتهالمنظمة

 لهم كفاءة في میدان حقوق اإلنسانویكون یتمتع أعضاء هذه اللجنة بصفات خلقیة عالیة 

مع إمكانیة إعادة انتخابهم مرة واحدة فقط، ویقع  أما عن عهده األعضاء فهي أربع سنوات

مة لمنظمة الدول األمریكیة في واشنطن، إذ یمكن أن تعقد مقر هذه اللجنة في األمانة العا

  .اجتماعاتها في إقلیم أیة دولة من الدول األعضاء في المنظمة

نرى أن اللجنة في بدایة عهدها كانت تعمل ، خالل دراستنا إلمكانیات هاته اللجنة من     

اسات وتقدیم نشر در بفقد كانت تقوم  ، فقط على دعم وتشجیع احترام حقوق اإلنسان

بقضیة حقـوق اإلنسان، لیتطور نشاطها لیشمل حمایة حقوق  تحسسیهمعلومات وندوات 

كما  1970اإلنسان، وذلك نتیجة لتعدیل میثاق الدول األمریكیة، والذي دخل حیز النفاد سنة 

لم تأخذ بالنظام السابق، الذي أخذت به نظیرتها  أن اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان 

في نظر القضایا التي عرضت ، بیة من استمرار عضو اللجنة الذي انتهت عضویته األورو 

     .  3.علیه أثناء فترة والیته

                                                             

 .181-180 ص_صالمرجع السابق ،  عبد العزیز، قادري    -1

 سنة  عبد الكریم علوان، الوسیط في القانون الدولي العام، حقوق اإلنسان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -2

 .  159ص  2004

سلسلة دراسات األمم ، لیة والدو  ایریكا أیرین دایس، تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها على األصعدة الوطنیة واإلقلیمیة  -3

 . 1991سنةالمتحدة نیویورك، 



 اآلليات الدولية واإلقليمية ودورها يف تكريس مبدأ احلماية الدولية                       :ثاينال الفصل 

223 

یحق لكل من الدول واألفراد والجماعات رفع شكاوى وعرائض تتعلق بانتهاك  و        

حقوق من االتفاقیة األمریكیة ل 44إلى تلك اللجنة خاصة وان نص المادة  ، حقوق اإلنسان

یحق ألي شخص أو جماعة أو هیئة غیر حكومیة معترف بها في  «فید بأنه یاإلنسان 

أن ترفع إلى اللجنة عرائض تتضمن  ، دولة أو أكثر من الدول األعضاء في المنظمة

  1.»شجبا أو شكاوى ضد أي انتهاك لهذه االتفاقیة من قبل دولة طرف

لكل  سمحت  االتفاقیةفقدم مباشرة أمام اللجنة، أما التظلمات الواردة من قبل األفراد فت     

ولكن الشكاوى الواردة من قبل األفراد یكون  ، فرد تنتهك حقوقه بتقدیم شكوى أمام اللجنة

على أنه یقع عبء اإلثبات على األفراد، إذ یجب أن ، قبولها من طرف اللجنة اختیاري 

قبول التظلمات من قبل ، ف 2اخلیةیقوم الفرد باستنفاذ كافة اإلجراءات وطرق الرجوع الد

وبما تقتضیه القواعد ، األفراد مشروط باستنفاذ كل طرق العالج على الصعید الوطني 

  .المعمول بها في القانون الدولي

متى ثبت أن قضاء الدولة المعنیة ال ، ومع ذلك یجوز للجنة النظر في الشكوى          

هذا وتقوم اللجنة ،  3ق المنتهك بمعرفة الدولةیملك من الوسائل ما هو كفیل بحمایة الح

بهذه   التوعیةو نشر الوتعزیزها ب" حقوق اإلنسان"األمریكیة لحقوق اإلنسان في نطاق تشجیع 

  . من خالل دعوة لتشكیل لجان وطنیة ونشر حقوق اإلنسان في القارة األمریكیة،  الحقوق

                                                             

عقدته ، في مؤتمر الحكومات األمریكیة  1969سنة  نوفمبر 03أبرمت االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان في  - 1

ن و لذلك عرفت االتفاقیة أیضا باسم حلف سا، منظمة الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان سان خوسیة عاصمة كوستاریكا 

 . 158ص  ، المرجع السابق، عبد الكریم علوان  ینظر ، خوسیه 

 . 153ص ، المرجع السابق ، شطناوي الفیصل   - 2

 . 161ص ، یوسف علوان ، المرجع السابق .- 3
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ویجب قبلهم ، فجمیعها مقدمة من  ، 1األفراد یحق لهم تقدیم شكاوى أمام هذه الهیئةف  

وأن ال تقدم أمام أیة هیئة قضائیة دولیة أخرى ، أن تحتوي على مجموعة من الشروط 

  :وتتمثل هذه الشروط فیما یلي

استنفاذ طرق الطعن الداخلیة ولكن یحدث أحیانا أن تقبل الشكوى دون استنفاذ طرق -1

سموحا باللجوء إلى القضاء الداخلي، أو ال یكون مكأن الطعن الداخلیة في بعض الحاالت، 

ومع ذلك یجوز للجنة النظر في الشكوى متى ، 2أن یؤدي اللجوء إلیه إلى تأخیر غیر معقول

ال یملك من الوسائل ما هو كفیل لحمایة هذا الحق الذي تم ، ثبتت أن قضاء الدولة المعنیة 

 .انتهاكه بمعرفة الدولة

أشهر من استنفاذ طرق الطعن، حیث تقبل اللجنة  06الل قدم الشكوى ختأن   -2

 األمریكیة لحقوق اإلنسان هذا االلتماس ، متى ثبت أن ضحایا هذا االنتهاك منعوا بوسیلة

أو بأخرى من اللجوء إلى القضاء لتصحیح الوضع، أو أن الدولة تأخرت لسبب ما في 

    .3، أو حریاتهم التي انتهكتتصحیح أوضاع هؤالء الضحایا ، بما یكفل حقوقهم

 .تفادي أن تكون معروضة أمام هیئة دولیة أخرىلوذلك  عدم تكرار الشكوى- 3

وكل ذلك مع العلم أنه ال یشترط قبول الدولة الختصاص ، أن یكون رافع الشكوى معلوما -4

  .من اجل نظر هذه الدعوى  اللجنة

طالبة منها في نفس ، ولة المعنیة وبعد أن تقبل الشكوى ترسل نسخة منها إلى الد     

الوقت مدها بكل المعلومات المتعلقة بالقضیة، ویكون على تلك الدولة أن ترد خالل مدة  

  .، بما في ذلك سماع الشاكي إن طلب ذلككل حالة  تحددها اللجنة وفق   معقولة

                                                             
صدر أربعة عشر قرار كان أهمها قرار رقم ، خالل االجتماع الخامس لمجلس وزراء الشؤون الخارجیة في سنتیاجو  - 1

 .. 151ص، المرجع السابق ، شطناوي الفیصل ینظر . أنشئت بموجبه اللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان الذي 08

 . 153ص  ،نفسهالمرجع  ،شطناوي الفیصل  - 2

 .161عبد الكریم علوان، المرجع السابق، ص 3 -
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لة المدعي لدى بحث مسألة قبول الشكوى بالمعلومات المقدمة من الدو ال تكتفي  اللجنة ف 

كما  ،علیها وما تضمنته الشكوى فقط، وٕانما لها أن تطلب معلومات إضافیة من األطراف 

تستطیع اللجنة االنتقال للمعاینة والتحقیق واالتصال باألحزاب السیاسیة والجماعات  ویدخل 

في ذلك الحق في زیارة السجون وأماكن االعتقال، رغم أن الكثیر من الدول ترى في ذلك 

  .1ال في الشؤون الداخلیة لهاتدخ

سماع الشاكي ، مع وتطلب اللجنة معلومات من الحكومة المعنیة حول وقائع القضیة      

إما أن تقرر رفض ،  أمامها مجموعة من الخیارات یكون الوقائعبعد التحقیق في والشهود، و 

نیة تسویتها یتعین على الحكومة المعو الشكوى أو العمل على تسویتها ودیا مع الدولة، 

أي الوقائع الواردة في الشكوى ، تكون المعلومات الواردة من الحكومة المدعي علیها  وأحیانا

تبعث على االعتقاد بأن هناك انتهاكا واسع االنتشار لحقوق اإلنسان، أو أن یكون هناك 

موقف عاجل یستدعي تدخل اللجنة، ففي مثل هذه األحوال تقرر اللجنة إرسال أحد أو 

  .2أعضائها إلقلیم الدولة المعنیة للتأكد من الحقائق بعض

ف بمراقبة مدى احترام هذه فاللجنة األمریكیة لحقوق اإلنسان تعتبر  الجهاز المكل       

التي ترد إلیها والمتعلقة بوجود  ت، حیث أسندت لهاته اللجنة مهمة فحص البالغاالحقوق

إلى أي حكومة من حكومات الدول األمریكیة انتهاكات لحقوق اإلنسان، مع إمكانیة التوجه 

من اجل الحصول على المعلومات حول االنتهاك المبلغ عنه، وبعد فشل هاته اللجنة 

األمریكیة لحقوق اإلنسان في تسویة النزاع یأتي دور المحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان في 

قیة أو تطبیقها ، ومن ثم تسویة النزاع ، وللمحكمة والیة إلزامیة فیما یخص تفسیر االتفا

                                                             

 . 183- 182ص_صالمرجع السابق ،  ، قادري عبد العزیز - 1

 . 373- 372ص _، صالمرجع السابق  ،نبیل مصطفى إبراهیم خلیل - 2
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أحكامها في هذا الشأن ملزمة للدول األعضاء، كما تنظر المحكمة أیضا في مدى تعارض 

 .1القوانین الداخلیة مع االتفاقیة األمریكیة وباقي االتفاقیات الدولیة 

األمریكیة  تعتبر المحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان إحدى أهم األجهزة المكـونة لآللیة و    

 والمساواة حیثوترسیخ مفاهیم العدالة  ، والتي كان من بین أهدافها حمایة حقوق اإلنسان

  .تعتبر جهازا قضائیا ذاتیا یهدف إلى تطبیق وتفسیر االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان

وتتألف المحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان من سبعة قضاة من رعایا الدول األعضاء      

ي منظمة الدول األمریكیة ویتم انتخابهم بصفتهم الشخصیة، فهم ال یمثلون الدول التي ف

وال یدافعون عن   مصالحها، وٕانما   ینتمون إلیها بجنسیتهم، وال یتلقون منها أیة توجیهات

  .2 عن المصالح العامة لحقوق اإلنسان في القارة

لبیة المطلقة للدول األطراف في وینتخب القضاة عن طریق االقتراع السري باألغ      

االتفاقیة األمریكیة لحقوق اإلنسان داخل الجمعیة العامة لمنظمة الدول األمریكیة، ویكون 

ذلك االنتخاب من قائمة بأسماء مرشحین تقترحها الدول األعضاء، ویكون لكل دولة أن 

أخرى عضو  أو من مواطني دولة ، تقترح ثالثة أسماء مرشحین كحد أقصى من مواطنیها

  . 3في منظمة الدول األمریكیة

إن المحكمة األمریكیة لحقوق اإلنسان تمثل كیانا قضائیا مستقال یمارس وظیفته بمعزل     

عن الدول األطراف في االتفاقیة، وتهدف من خالل وظیفتها إلى حمایة المصالح والحقوق 

واللجنة الدول األطراف مباشرة یقتصر على  إلیهااللجوء و  ، التي تضمنتها االتفاقیة

فبعد أن    4، أما األفراد فهي من تقوم برفع شكواهم إلى المحكمةاألمریكیة لحقوق اإلنسان

                                                             
1
بوغالم یوسف ، المساءلة عن الجرائم البیئیة في القانون الدولي ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، الطبعة  _ 

   .171-167ص _، ص2015األولى ، سنة 

 . 39ص ، إمام حسانین عطا اهللا ، المرجع السابق 2-

 .  183ص ، لسابقالمرجع ا، قادري عبد العزیز   -3

 .154، المرجع السابق، ص شطناويالفیصل  -4
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 ،قبولها رفضها أوفي الحق مع تعرض الشكوى على اللجنة، وتقوم هذه األخیرة بفحصها 

اتها تعقد جلسفإذا قبلتها اللجنة تقوم بطلب المعلومات اإلضافیة لها من الدولة المعنیة ثم 

، أما إذا رفضتها فتقوم اللجنة بمحاولة الوصول إلى حل واالدعاءبحضور ممثلي الدول 

  .1ودي مع الدولة المعنیة

لم تتضمن أیة تدابیر لتنفیذ قرارات  ، إن نظام المحكمة األساسي أو الئحتها الداخلیة       

قابة متواضعة تختلف عن الرقابة وما یمكن قوله أن هذه االتفاقیة لها ر ، أو أحكام المحكمة

القویة المنصوص علیها في االتفاقیة األوربیة لحقوق اإلنسان، كما أنها لم تلقى قبوال كبیرا 

  .2من جانب الدول األمریكیة حیث أن هناك العدید من الدول األمریكیة لم تصدق علیها

 الفرع الرابع

  اآللیة اإلفریقیة لحمایة حقوق اإلنسان

التي أثرت على رابطة ، ظلت الدول اإلفریقیة تعاني ولعهود طویلة العدید من المشاكل   

التضامن اإلقلیمي بین دولها، وهو ما أوجد صعوبة كبیرة في نشأة قانون دولي إفریقي 

  .مستقل وله سماته الخاصة

نشأة میثاق  إذا ألقت المشاكل السابقة بظاللها على ما نشأ داخل القارة اإلفریقیة، ورغم  

إال أن الواقع السیاسي لها لم ینعكس علیه أي تأكید نظري جاء  ، منظمة الوحدة اإلفریقیة

  .وبقي المیثاق حبیس األدراج  في المیثاق

تعود فكرة  إنشاء المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب إلى مشروع قرار طرحته      

في حقوق اإلنسان یكلفون بوضع المیثاق  دولة السنغال،  مطالبة بعقد اجتماع لخبراء

اإلفریقي في داكار عاصمة السنغال ، فیها توصلوا إلى إعداد مشروع میثاق قدم إلى مؤتمر 

                                                             

 . 161ص، المرجع السابق ، عبد الكریم علوان  - 1

 . 41ص  ،المرجع السابق ، إمام حسانین عطا اهللا  - 2
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بقرار القمة  عالقمة السادس عشر الذي عقد في نیروبي عاصمة كینیا ، وتم اعتماد المشرو 

ور خمس سنوات ، لیدخل ، ولم تتم المصادقة علیه إال بعد مر  1981/ 28/06المؤرخ في 

بعد حصوله على موافقة أكثر من نصف الدول األعضاء في 1986حیز التنفیذ سنة 

  .1دولة في منظمة الوحدة اإلفریقیة  نالمنظمة،  البالغ عددهم واحد وخمسی

مما  وذلك من أجل إیجاد آلیة لتسویة النزاعات ا، عملت مجموعة الدول اإلفریقیة جاهد  

لجنة إفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب من أجل النهوض بحقوق اإلنسان أسفر عن میالد 

فقد نص المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب على .  والشعوب في إفریقیا وحمایتها

  .2بهذه الحقوق  إنشاء لجنة إفریقیة خاصة

قوم من إحدى عشر عضو ترشحهم الدول األطراف في المیثاق ویتتشكل  هذه اللجنة       

بانتخابهم مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بكامله، وهو الهیئة العلیا المهیمنة على منظمة 

تقوم كل دولة بترشیح شخصین لها، وال  ویتم االنتخاب من قائمة بأسماء ،  3الوحدة اإلفریقیة

یجوز أن تضم اللجنة أكثر من عضو واحد من أیة دولة، وینتخب أعضاء اللجنة باالقتراع 

  . 4 ي، ویؤدي هؤالء األعضاء مهامهم بصفتهم الشخصیة ال كممثلین لدولهمالسر 

ویقوم  ، ینتخب أعضاء اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان لمدة ست سنوات قابلة للتجدید     

األمین العام لمنظمة الوحدة اإلفریقیة بتعیین سكرتیر عام اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان 

 .5الرئیس لمدة عامین قابلة للتجدید رئیسها ونائبجنة بانتخاب وتقوم الل ، والشعوب

                                                             
 لإلصداراتالقومي  زالمرك،  اإلنسانده شتي صدیق محمد ، دور المنظمات غیر الحكومیة في ضمان حقوق _  1

   .69، ص 2016، سنة  األولى، القاهرة ، الطبعة  ةالقانونی

  .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 30نص المادة  -2

 .165عبد الكریم علوان، المرجع السابق، ص   -3

  .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 31نص المادة  - 4

 . 165ص  ، نفسه لمرجع ، اعبد الكریم علوان  - 5
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وأن یعرضوا علیها  ، یحق لألفراد والمنظمات الغیر حكومیة اللجوء إلى اللجنة     

وبعد أن  ، شكاواهم المتعلقة بانتهاكات حقوقهم اإلنسانیة من طرف إحدى الدول األعضاء

تلك االنتهاكات، نقوم بتنبیه مؤتمر رؤساء تحصل اللجنة على معلومات وتتأكد من حقیقة 

  .1الدول والحكومات

إن الشكوى المرفوعة أمام اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان والشعوب یجب أن تتوفر فیها    

  :مجموعة من الشروط هي

أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم ذكر اسمه، أي أن یكون مقدم  -1

 .ترط أن تقدم الشكوى من طرف الشخص الذي انتهكت حقوقهوال یشا، الشكوى معروف

أن تكون متماشیة مع میثاق منظمة الوحدة اإلفریقیة أو مع المیثاق اإلفریقي لحقوق  -2

 .اإلنسان والشعوب

أن ال تتضمن الشكوى ألفاظا نابیة أو مسیئة إلى الدولة المعنیة أو مؤسساتها أو  -3

 .منظمة الوحدة اإلفریقیة

 .الشكوى فقط على تجمیع األنباء التي تبثها وسائل اإلعالم الجماهیریةأن ال تقتصر  -4

ما لم یتضح للجنة  ، أن تأتي الشكوى بعد استنفاذ وسائل اإلنصاف الداخلیة إن وجدت -5

 .أن اإلجراءات هذه قد طالت بصورة غیر عادیة

اخلیة أو أن تقدم للجنة خالل فترة زمنیة معقولة من تاریخ استنفاذ وسائل اإلنصاف الد -6

 .من التاریخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع

بحاالت تمت تسویتها طبقا لمبادئ میثاق األمم المتحدة ومیثاق  األمر أن ال یتعلق -7

 .2منظمة الوحدة اإلفریقیة وأحكام هذا المیثاق

                                                             

 .  187ص، المرجع السابق ، قادري عبد العزیز  - 1

 .من المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب 6 و5نص المادة _1
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خرى وقد یختلف عن غیره من المواثیق األ ، هنا إلى أن المیثاق اإلفریقيوتجدر اإلشارة    

المحدد لمجاالت عدم التقید بااللتزامات ، اعتبر بعض الفقهاء أن عدم إیراد مثل هذا النص

قد یحمل على االعتقاد بان المیثاق اإلفریقي قد ترك مجاال ، التعاقدیة الناتجة عن االتفاقیة 

   1لتحدید وتصنیف النطاق الذي تمارس فیه تلك الحقوق ، واسعا للدول األعضاء

تیح تلمعلومات لسوى مصدر ، تعدو أن تكون الشكوى المقدمة إلى اللجنة ال وبذلك      

ومع ذلك ال نستطیع ، 2للجنة التعرف على مواقف یمكن اعتبارها انتهاكات لحقوق اإلنسان 

 200إنكار حجم الشكاوى المرفوعة إلى اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان، فقد تلقت ما یقارب 

 .  3راد، والمنظمات الغیر حكومیةبالغ من قبل األف

أحد عشر قاضیا منتخبین من طرف الدول األعضاء في منظمة المحكمة  كما تضم      

وهي بذلك تماثل المحكمة  ، الوحدة اإلفریقیة لمدة ست سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة

خاص یمثلون الدول األمریكیة لحقوق اإلنسان، فقضاة هذه األخیرة ینتخبون من أش

وهي تشبه ،  األعضاء في منظمة الدول األمریكیة لمدة مماثلة قابلة للتجدید مرة واحدة

                                                             

  .160شطناوي، المرجع السابق، ص الفیصل   -  1
قیتین المنظمتین الحقو ما قامت به ، ومن أمثلة القضایا التي یمكن أن یحركها األفراد للمطالبة بالحقوق السیاسیة   - 2

أمام  نظام االعتقال اإلداري في مصرضد   14/12/2010من  تحریك دعوى قضائیة یوم الثالثاء الموافق  المصریتین 

والمختصة بموجب المیثاق األفریقي بضمان تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان في ، والشعوب  اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان

وتعود وقائع الدعوى  إلى قضیة  محمد الشرقاوي   .بانجول عاصمة جامبیا البلدان األفریقیة، ومقرها في مدینة جمیع

وبدًال من  ،1996، ثم اخلي سبیله في عام 1995نیابة أمن الدولة في عام  مناضل سیاسي  محتجز  بموجب قرار من

، رغم انون الطوارئاإلداري باستعمال ق رهن االعتقالإطالق سراحه تجاهلت وزارة الداخلیة القرار، ووضعت الشرقاوي 

وهو الفعل الذي یشكل عند   .عاًما 60ویبلغ الشرقاوي من العمر اآلن  حصوله على عدة أحكام قضائیة أمرت بإنهائه،

للممارسة غیر  ال بد معه من وضع نهایة فوریة ."للمیثاق األفریقي لحقوق اإلنسان نشطاء حقوق اإلنسان انتهاكًا سافراً 

 :مقالة بعنوان ینظر.  15-12-2010 -حزب الوسط المصريموقع  اري دون اتهام أو محاكمةاإلنسانیة لالعتقال اإلد

أمام اللجنة األفریقیة لحقوق اإلنسان  الطوارئ دولیة إللغاء قانون دعوى قضائیة

http://www.alwasatparty.com/article-12923.html 

 . 194ص ، المرجع السابق ، محمد خلیل الموسى - 3
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ال یجوز أن تضم أكثر من قاض واحد و  ، المحكمتین األوروبیة واألمریكیة لحقوق اإلنسان

ة بحیث تنظر المحكمة في القضایا المرفوع ، یحمل جنسیة الدولة العضو ذاتها في المنظمة

  .من خالل هیئة تضم على األقل سبعة من قضاتها

وتقوم المحكمة اإلفریقیة بتلقي بالغات من األفراد أو المنظمات غیر حكومیة       

شریطة أن تكون الدولة  ، المتمتعة بصفة مراقب أمام اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان

و  ،ئفة من البالغاتعلیها قد أقرت بصالحیة المحكمة باستقبال هذه الطا المشتكي

من البروتوكول الخاص بإنشاء المحكمة أن والیة  3فقرة 5من قراءة نص المادة یستخلص 

فهي مقیدة بإرادة  لیست جبریةالمحكمة للنظر في بالغات األفراد والمنظمات غیر حكومیة 

   .1الدول األطراف

الشعوب المستعمرة في  أهم ما قامت به منظمة الوحدة اإلفریقیة هو دعمها لحقوقو         

  . 2ز و الفصل العنصريیوكذا إدانتها للتمی تقریر مصیرها، 

مكّرسا، وقام مواطن لیبي برفع المیثاق اإلفریقي لحقوق اإلنسان والشعوب  كانواذا        

شكوى إلى اللجنة اإلفریقیة لحقوق اإلنسان إثر االنتهاكات الموجودة في لیبـیا لحقوق 

إنه لن ینصف، ألن أحد أهم األسباب التي أخرت نفـاذ هذا المیثاق هو مبدأ عدم اإلنسان ف

التدخل في الشؤون الداخلیة للدول األعضاء، بالرغم من أن المستقر علیه حالـیا هو أن 

حقوق اإلنسان ال تعتبر من المسائل الداخلیة المحظور التـدخل فیها، ولكن الدول الزالت 

تتجنب أي مساءلة دولیة ویرجع ذلك بطبیعة الحال إلى التكوین  تتمسك بهذا المبدأ حتى

الّهش ألنظمة هذه الدول، وعدم ثقتها في استقرارها، فقد أسيء استخدام هذا المبدأ كثیرا 

بتفسـیره على نحو یجعل حقوق اإلنسان من المسائل الداخلیة، وجعل الدول تقف أمام العدید 

                                                             

 . 202- 200 ص_ محمد خلیل الموسى المرجع السابق ص - 1

، سنة ، حقوق اإلنسان وحریاته األساسیة ، مكتبة دار الثقافة  للنشر و التوزیع  عمان غازي حسن صباریني  - 2
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مالیین موقف المتفرج بحجة إثارة فكرة حظر التدخل من االنتهاكات التي تعصف بحیاة ال

  .في الشؤون الداخلیة للدول األخرى

  الخامسالفرع 

  اآللیة العربیة لحقوق اإلنسان

لقد جاء مشروع المیثاق العربي لحقوق اإلنسان تعبیرا عن رغبة الشعوب العربیة في        

بجامعة الدول العربیة في  عدف مما كة، نتهإیجاد آلیة عربیة لحمایة حقوق اإلنسان الم

،  بإنشاء لجنة عربیة 1968عام  2443دورتها العادیة الخمسین  إلى إصدار قرارها رقم 

دائمة لحقوق اإلنسان ، وبالفعل انشات هذه اللجنة ، وبعد فترة زمنیة اعتمد ونشر هذا 

 15خ في  المؤر  5427المیثاق على المال بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربیة رقم 

  .1مادة  43، ویتكون المیثاق  من دیباجة و 1997سبتمبر سنة 

لحقوق اإلنسان من سبعة أعضاء، تنتخبهم الدول األطراف في    2تتكون اللجنة العربیة     

هذا المیثاق باالقتراع السري ویجوز لكل دولة عربیة أن تقوم بترشیح شخصین لعضویة 

عضو ممثل واحد أو أكثر من الممثلین في  اللجنة  شریطة أن یكون لكل دولة ، اللجنة

، حیث یحق لنقابات المحامین في كل دولة أن تقوم بترشیح  3وكل دولة لها صوت واحد

والسبب في ذلك هو إعطاء فرصة لترشیح شخص ثالث للنقابات ، شخص ثالث لهذه الغایة

غیر الحكومیة في  الوطنیة رغبة في تأكید الدور الذي یمكن أن تلعبه بعض المنظمات

  .مجال حمایة حقوق اإلنسان

ویشترط في المرشحین لعضویة اللجنة العربیة لحقوق اإلنسان أن یكونوا من ذوي        

الخبرة في مجال حقوق اإلنسان، وأن یكونوا من ذوي األخالق السامیة، وعلى أن یعمل 

                                                             
   .110، ص المرجع السابق عبد الرحمن اظین ، _ 1

 "اإلنسانتشكیل لجنة عربیة لحقوق "العربي لحقوق اإلنسان على من المیثاق  48-45تنص المادة  _ 2

 .55إمام حسانین عطا اهللا، المرجع السابق ، ص   3-
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  لتي قامت بترشیحهموبكل نزاهة ال كممثلین للدول ا  أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصیة

كما ال یجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدول الطرف ویجوز 

  .1مرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول مإعادة انتخابه

یبلغ األمین العام األطراف بقائمة المرشحین قبل شهرین من موعد انتخاب أعضاء      

األطراف إلى اجتماع یخصص النتخابات أعضاء اللجنة یدعو األمین العام الدول و اللجنة، 

ولم یشترط المیثاق أن ، وینتخب لعضویة اللجنة من یحصل على أعلى نسبة من األصوات 

تكون هذه النسبة تمثل األغلبیة المطلقة ألصوات ممثلي الدول األطراف المشاركین في 

في موعد ال یقل عن ستة  ویجري االنتخاب ألول مرة لعضویة اللجنة،  عملیة االقتراع

وینتخب عضو اللجنة لمدة أربع سنوات، ویجوز ، 2أشهر من دخول المیثاق حیز النفاذ

  .أقصاه ثماني سنواتبحد إعادة انتخابه مرة واحدة فقط أي 

اللجنة لعقد اجتماعها األول، وتنتخب أعضاء  األمین العام و بعد اختیارها  یدعو     

أعضائها لمدة عامین قابلة للتجدید لمدة مماثلة، ولمرة واحدة أي اللجنة رئیسا لها من بین 

متصلة أو متفرقة، وتضع اللجنة ضوابط عملها وأسلوبها ) 04(بحد أقصاه أربع سنوات 

كما تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر األمانة العامة لجامعة الدول  ، 3ودوریة اجتماعاتها

  .طرف بناء على دعوة منهالعربیة، و یجوز لها عقدها في أي بلد 

 عندما تنتهك حقوقهم المقررة في،  ألفراد والجماعات حق رفع شكاوى إلى اللجنةول

یجوز لهم رفع شكاوى بشأن انتهاكات  ، المیثاق، فكل من األفراد والمنظمات الغیر حكومیة

  .4حقوقهم المقررة في المیثاق العربي لحقوق اإلنسان

                                                             
 . 430ص ، المرجع السابق ، نبیل مصطفى إبراهیم خلیل  _ 1
 .من المیثاق العربي لحقوق اإلنسان 5فقرة  45المادة  - 2

 .من المیثاق العربي 46المادة   -3

 . 190ص  ، المرجع السابق، عبد العزیز  قادري - 4
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تنظر  ، یر حكومیةوالمنظمات الغ  ة الشكاوى من قبل األفرادوبعد أن تتلقى اللجن       

تخطر بها األطراف ، وى وتتخذ ما تراه مناسبا من تعلیقات وتوصیات اهاته الشك في

كما تملك اللجنة أن تحیل الشكوى إلى المحكمة العربیة لحقوق ، المعنیة وتقوم بنشرها

والمالحظ هنا أن  ، ار حكم بشأنها اإلنسان وذلك من أجل الفصل في هاته الشكوى، وٕاصد

هو مشروع ینقصه الكثیر من اإلضافات وهذا  ، المحكمة العربیة لحقوق اإلنسان مشروع

بالمقارنة مع بقیة الهیئات القضائیة الدولیة كالمحكمة األوروبیة والمحكمة األمریكیة، كما 

الرقابة على أحكام  لیةفآ ،  أنه ال یوجد هناك نص یتعلق بتنفیذ أحكام المحكمة العربیة

جاءت غایة في الضعف مقارنة بسواه من المواثیق    1المیثاق العربي لحقوق اإلنسان

  .واالتفاقیات العالمیة واإلقلیمیة

كما أن المیثاق العربي لحقوق اإلنسان لم یوضح حتى مضمون التقاریر ومحتواها التي      

ذا المیثاق وتخلفه كثیرا عن سائر االتفاقیات تقوم اللجنة بإعدادها، وبرغم الضعف الشدید له

والمواثیق الدولیة واإلقلیمیة إال أن هناك بعض الدول قد تحفظت بشأنه، كما أنه لم یكتب له 

 لحد اآلن أن یدخل حیز النفاذ وكأن األنظمـة الـعربیة تبخل على شعوبها حتى بأقل الحـقوق

راع بإعداد المشروع النهائي للمحكمة ضرورة التعجیل واإلسلتوجد دعوات متكررة لذلك 

  .العربیة لحقوق اإلنسان 

  

 نيالمطلب الثا     

  المعوقات التي تواجه الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان

                                                             
 المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، الخیر قشي، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدولیة بین النص والواقع  -  1

 .421  ، ص 2000 سنةالطبعة األولى ، 
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لحقوق اإلنسان  المجردة ة و بتإن الغایة المبتغاة من الحمایة هي تكریس المفاهیم الثا       

نت طریق وذلك ع، األفراد من التمتع بحقوقهم وكذلك حمایتها و تمكین ، مر الزمن على 

فالدول كثیرا ما تحتوي دساتیرها على هذه الحمایة، ا، اإلقلیمیة لحمایتهتفعیل اآللیات الدولیة و 

  .إال أنهت كثیرا ما تنتهك كرامة الفرد وتظهر التزامها بالعكس 

  الفرع األول

  يعلى الصعید الداخلحمایة حقوق اإلنسان  قات و مع

على  تعتبر الدولة األساس أو اللبنة في تكوین الدول، وهي المسؤول األول و األخیر       

مع تطور العالقات الدولیة وظهور أنظمة دولیة جدیدة أصبحت حمایة األفراد و حریاتهم، و 

إلزام الدول بتنفیذ و، سالمة الفردو  من الدولة ملزمة بالتنازل عن سیادتها المطلقة لصالح أ

و فیما یتعلق ، األساس الملزم لقواعد الحمایة عن ضرورة البحث  یستوجب ةلحمایاات اتفاقی

  :تجاهاتمجموعة من اال بذلك هناك 

 :االتجاه التقلیدي - أ

المذهب اإلرادي وهو  ، في إرادة الدول كمن یرى هذا االتجاه أن األساس الملزم ی       

الدول و  ، )المعاهدة(ة على القانون ضفي القوة الملزمتحدها من  یرى أن إرادة الدول و الذي 

قد انقسم أصحاب هذا المذهب إلى قسمین فمنهم من یرى و  ، تلزم نفسها بالمعاهدات بإرادتها

وسمیت  تعلوها إرادة أخرىأن  أن األساس الملزم للقواعد الدولیة هو إرادة الدولة ذاتها دون

مع أصحاب الرأي األول یتفق أن  بینما یرى فریق أخرهذه النظریة بنظریة التحدید الذاتي، 

تجمع إرادات الدول التي  بولكن لیس لوحدها بل ، في أن أساس االلتزام هو إرادة الدول نفسها

 .1هي نظریة اإلرادة المشتركةو ، باندماجها مع بعضها تكون قواعد دولیة ملزمة 

 :اتجاه الفقه المعاصر - ب

                                                             

 .228سابق المرجع العالء عبد الحسن العنزي، _  1
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فیها قواعد  القواعد القانونیة الدولیة بمیرى أنصار هذا االتجاه أن أساس اإللزام ل       

معیار من المعاییر السابقة، بل هناك معیار واحد یتكون  رده إلىالحمایة الدولیة، ال یمكن 

 :من ثالث أركان

الذي یمثل في ) المعاهدة أو المبدأ القانوني العرف أو( مصدر القاعدة القانونیة شكال  -1

 .نفس الوقت أساس قوتها الملزمة

 .أشخاص القانون التي لها الدور األكبر في الفاعلیة العملیة للقاعدة القانونیة إرادة -2

هناك قواعد قانونیة ملزمة سواء وافق علیها أشخاص القانون الدولي أو لم یوافق علیها  -3

من العهد الدولي  2حیث تنص المادة  ، باعتبارها أساس المجتمع الدولي كتحریم العدوان

بالنسبة لجمیع ، التزام الدول األطراف بهذا المیثاق  ىة و السیاسیة علالخاص بالحقوق المدنی

األفراد الموجودین على أراضیها أو التابعین لها باحترام و ضمانة الحقوق المعترف بها في 

 .المیثاق

ال یلزم الدول األطراف في اتفاقیة ، على أي حال فإن القانون الدولي لحقوق اإلنسان  -4

ه االتفاقیات مباشرة، ألن الغرض لیس مجرد تنفیذ الدول اللتزامات معینة الحمایة بتطبیق هذ

أو  إلدانة الدولیةاغراض دولیة بحتة تجنب الدول ألعلى الصعید الدولي، بل قد یكون 

بمجرد التوقیع على  ال یتحقق  التزام الدول المنشود ، و 1إظهار الدول في المحافل الدولیة

المخول لها ذلك قب ذلك إیداع وثائق التصدیق لدى الجهة االتفاقیة، بل یتحتم  أن یع

هي من القواعد ، القواعد المنصوص علیها في االتفاقیات الدولیة لحقوق اإلنسانوبالتالي ف

بمجرد تصدیقها على االتفاقیة وذلك  الدولة التي تقع على عاتق ذات االلتزام التعاقدي 

القواعد ال تكون ملزمة للدولة ما لم  تعلن  أن تلكفاألصل الدولیة أو انضمامها إلیها، 

أو االنضمام وتضمینها في ، األخیرة قبولها لالتفاقیة سواء تم ذلك عن طریق التصدیق

قوانینها الوطنیة، وبالتالي ال یكون لهذه االتفاقیة وغیرها من المواثیق و اإلعالنات الدولیة في 
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زءا ال یتجزأ من القانون الوطني الداخلي جتصبح ما لم  ، اإللزاممجال حقوق اإلنسان صفة 

  . 1للدولة

یتعین احترامها و هي قواعد ، ویذهب العدید من الفقهاء إلى أن قواعد حقوق اإلنسان      

على قیمة اإلنسان تعد صالح العام، إذ یترتب على انتهاكها الالمساس بها هو مساس ب

القواعد اآلمرة هي من القواعد العامة المجردة والتي تتجاوز الحدود السیاسیة للدولة، و 

 ، والتي القاعدة المقبولة و المعترف بها من قبل المجتمع الدولي ككل وهي للقانون الدولي،

إال بقاعدة الحقة من القواعد العامة للقانون الدولي  ، ال یمكن تعدیلهاو ال یجوز اإلخالل بها 

ستوى الدولي، إذ  یجب على الدول أن تأخذ وبالتالي هنا تكمن مشكلة القواعد اآلمرة على الم

بعین االعتبار هذه  القواعد أثناء إبرام المعاهدات و االتفاقات الدولیة، وفي هذا الصدد جاء 

بشأن التحقیقات على اتفاقیة منع  1951في الرأي االستشاري لمحكمة العدل الدولیة عام 

النص على المبادئ التي  تنالتي تضمو  1948ومعاقبة جریمة اإلبادة الجماعیة سنة 

وهي مبادئ تعترف بها األمم المتحدة كمبادئ ملزمة و یوجد شبه ، تضمنتها هذه االتفاقیة 

قواعد  ها اتفاق دولي بین فقهاء القانون الدولي على سمو  القواعد القانونیة الدولیة باعتبار 

  .2ساءلةو بالتالي فمخالفتها تعرض الدول للم، أمرة على القانون الداخلي 

الدستور الجزائري أن المعاهدات الدولیة أسمى من القانون و بالتالي تصبح أكد  وقد       

هذه المعاهدات جزءا من النظام القانوني للدولة ویلتزم القاضي بتطبیقها، ویخضع في هذا 

 الشأن لرقابة المحكمة العلیا، كحاله في سائر القانون، وٕاعماال لمبدأ سمو المعاهدة على

التشریع الداخلي فإنه یتعین على القاضي أن یطبق المعاهدات الدولیة باألولویة على القانون 

                                                             

 .47ص ، المرجع السابق ، عبد العال الدیربي_1

سابق، المرجع العالء عبد الحسن العنزي، مفهوم الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان و المعوقات التي تواجهها، _  2
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في حال تعارضهما، وٕان أي إخالل بنصوص المعاهدات الدولیة أو الحرمان من التذرع أمام 

  .1الجهات القضائیة الوطنیة، قد یرتب المسؤولیة الدولیة للجزائر

  :2هذا الصددویمكن رؤیة أربعة اتجاهات في 

دول تمنح االتفاقیات حقوق اإلنسان أفضلیة على دساتیرها الوطنیة، وبالتالي هذه  -1

 .االتفاقیة ذات سمو مطلق داخلیا و یكون معدال لكافة القواعد القانونیة

وبالتالي فهي ذات علویة ، لدستورلدول تعطي لهذه االتفاقیات درجة مكافأة ومساویة  -2

 .ة داخل الدولةفقط على التشریعات العادی

دول تعطي االتفاقیات حقوق اإلنسان درجة أعلى من التشریع العادي ولكنها ال تسمو  -3

 .على القواعد الدستوریة

 .دول تعطي لالتفاقیات درجة تكافأ التشریعات العادیة، وهو مطبق في جل دول العالم  -4

دات الدولیة، فإنها إلشارة في هذا الصدد أن الدولة إذا استكثرت من عقد المعاهول       

تكون أكثر تقاربا مع األنظمة القانونیة ألغلب دول العالم، ویؤثر ذلك من تقلص حجم 

  المشاكل الدولیة التي تعاني منها المجتمعات، ومنها الفساد على المستویین الداخلي والدولي

التشریعات  ألن تلك، ستقدم الدول تشریعات أكثر كفاءة وتعایش مع وسطها الداخلي، فداخلیا

عدة دول عن طریق عقد االتفاقیات ال بإرادة دولة نابعة عن إرادة   ستكون عبارة عن معاییر

ا یحقق هذا ودولی وهذا ما یجعل المعاهدة أو االتفاقیة تسمو على القوانین الداخلیة ، واحدة

  .3التعایش الدولي بین األنظمة القانونیة الداخلیةالوضع مبدأ التناسق و 

                                                             
بدون دار نشر ، الجزائر بعة األولى ، الط ،سفیان عبدلي، ضمانات استقاللیة السلطة القضائیة بین الجزائر و فرنسا_  1

 .147-  146 ص_ص 2011سنة 

 .231، ص  السابقمرجع العالء عبد الحسن العنزي، _  2

محمد صادق إسماعیل، الفساد اإلداري في العالم العربي مفهومة و أبعاده المختلفة، المجموعة العربیة للتدریب و _ 3
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بغض الطرف عن التزام  ، إذا فاألصل أن مبادئ حقوق اإلنسان صارت ملزمة دولیا       

و بهذا فإن مواثیق ، بها لكونها أصبحت من القواعد اآلمرة للقانون الدولي  تعاهدیا الدول 

إقلیمي أو جغرافي معین، مما یعني أن األصل في ، ولیس حقوق اإلنسان ذات طابع عالمي

أن تكون مصدرا لقواعد آمرة للقانون الدولي انطالقا من ، وق اإلنساناالتفاقات الدولیة لحق

  .1عالمیتها

غیر أن الواقع یعكس خالف ذلك، حیث تثور مشكلة تطبیق القاضي الوطني للقانون     

الداخلي، وال مشكلة إذا ما كانت القاعدة الدولیة تم إدراجها في النظام القانوني الداخلي ولكن 

 1969تكن القاعدة كذلك، ولكن بموجب اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات لعام  المشكلة إذا  لم

  تكون الغلبة للقانون الدولي و االتفاقیات الدولیة على قواعد القانون الداخلي  27في مادتها 

وكذلك اتفاقیات الحمایة تقوم بإنشاء أجهزت دولیة ألجل ضمان تطبیقها كمجلس حقوق 

1966الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة لعام اإلنسان و لجنة العهد 
2.  

أن الدول بتوقیعها ومصادقتها على االتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق  قیستخلص مما سب   

اإلنسان ، مجبرة على أن تلتزم بأي تغییر تحدثه هاته االتفاقیة،  مادامت هي من صادقت 

الموقعة على االتفاقیة البد أن تأخذ بكل ما  علیها ، وااللتزام یعني في حقیقة األمر أن الدول

القانون تملیه االتفاقیة،  حتى وان لم یتوافق مع قانونها الداخلي ، فعلیها أن تعید تكییف هذا 

م بمعاهدة ، وهنا تقع الدول في مشكل التنفیذ إذ كیف لها أن تلتز لیتالءم مع هذا االلتزام

ید صیاغة قانونها لیتماشى واالتفاقیة ، األمر ، بل كیف لها أن تعتخالف قانونها الداخلي

الذي سوف یؤدي بطبیعة الحال إلى عرقلة تطبیق بنود هاته االتفاقیة، والحیلولة دون 

تطبیقها خصوصا إذا جاءت أحكامها مخالفة للقانون الداخلي لتلك الدول ، وهو ما یتعارض 

 .مع أهم مبدأ دولي وهو السیادة الداخلیة للدول 
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  رع الثانيالف

  المعوقات الدولیة لمبدأ الحمایة

تواجه الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان عدة معوقات على الصعید الدولي تحول دون        

تطبیقها وتفعیلها، كتحفظ الدول على محتوى االتفاقیة أو تغییرها لهذا المحتوى وبمعنى آخر 

  .االتفاقیة وفق أهدافها ستسیی

  وى االتفاقیة الدولیةالتحفظ على محت: أوال

یجب  هو ما باختالف الدول، و ال حاجة للقول أن أعراف المجتمعات الدولیة تختلف        

بل جمیع االتفاقیات ، االعتبار لیس فقط في إطار اتفاقیات حمایة حقوق اإلنسان عین أخذه ب

دول في من أجل خلق تفاعل بین القانون الدولي والقانون الداخلي، ولغرض استجابة ال

االنضمام لهذه االتفاقیات تسري علیها النظم القانونیة التي وضعتها اتفاقیة فینا للمعاهدات 

  . 1ومن هذه األنظمة نظام التحفظ 1969الدولیة 

یجوز للدولة أن تبدي تحفظا على " على انه  19اتفاقیة فینا في مادتها  نصت وقد        

ها أو قبولها أو الموافقة علیها أو االنضمام إلیها المعاهدة، عند توقیعها أو التصدیق علی

  : " باستثناء الحاالت اآلتیة

 .إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة   - أ

  .تحفظات معینة، لیس من بینها ذلك التحفظ ز إذا كانت المعاهدة تجی - ب

التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة  و ب إذا كانا ال تشملها الفقرات التي في الحاالت  - ت

المعاهدة فاء من تطبیق بعض نصوص الغرض منها، وقد یكون التحفظ في صورة إعو 

، فقد 1928لمنع الحرب سنة  بریان كیلوغ التي أبدتها بعض الدول على میثاق  كالتحفظات
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احتفظت فرنسا لنفسها بحق شن الحرب دفاعا عن النفس، وكذلك التحفظ الذي أبدته المملكة 

 .1 1945هدة الثقافیة لدول الجامعة العربیة سنة العربیة السعودیة على المعا

وكثرة التحفظات في ، ویستمد التحفظ مشروعیته من مبدأ السیادة الذي تتمتع به الدول       

االتفاقیة أو إفراغها من محتواها، وهذه المشكلة ال تنشأ في إضعاف المعاهدة ربما یؤدي إلى 

یجعل منها نصا من نصوص االتفاقیة، أما رفضه حالة االتفاقیات الثنائیة، إذ أن التحفظ 

ر ثإبرامها، مما یستدعي مزیدا من المفاوضات،  ولكن المسألة تكون أك دون  فانه سیحول

الدولي على ضرورة  فتعقیدا في حالة المعاهدات الجماعیة، وفي هذا الخصوص تواتر العر 

فاقیة، لكي یحدث أثرا قانونیا، قبول التحفظ من جمیع األطراف الموقعة أو المنظمة إلى االت

  .2من اتفاقیة فینا 2فقرة  20نصت المادة  هو ماو 

  : 3ویتم إبداء التحفظ بالطرق التالیة    

ویثبت التحفظ في محضر التوقیع أو ، قد تبدي الدولة التحفظ عند توقیعها على المعاهدة -1

 .في بروتوكول خاص

ویثبت التحفظ في وثیقة تبادل ، ةقد تبدي الدولة تحفظ عند التصدیق على المعاهد -2

 .التصدیقات أو مع وثیقة إیداع التصدیق

مع تسجیل التحفظ في ، قد تبدي الدولة التحفظ عند انضمامها إلى معاهدة مفتوحة    -3

 .وثیقة االنضمام

من اتفاقیة فینا  23ویكون التحفظ مكتوبا أو صریحا، وقد نصت على ذلك المادة        

  :حیث جاء فیهاقانون المعاهدات ل

                                                             

، 1969هدات لسنة محمد نصر محمد، الوافي في شرح المعاهدات الدولیة في ظل أحكام اتفاقیة فینا لقانون المعا _1

 .64ص  ، 2012سنة ، مكتبة القانون و االقتصاد الریاض، المملكة العربیة السعودیة، الطبعة األولى 

ن ناصر بن عبد الرحمان العبیكان، الحصانات و االمتیازات الدبلوماسیة و القنصة في القانون الدولي، بعبد العزیز _  2

  .47 - 46ص _ص  ،  2007سنة والتوزیع، الریاض السعودیة للنشر  ، مكتبة العبیكان الطبعة األولى 
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والقبول الصریح له و االعتراض علیه كتابه، وأن یرسل إلى الدولة  1أن یتم التحفظ -1

 .المتعاقدة، و الدول األخرى التي من حقها أن تصبح طرفا في المعاهدة

إذا أبدى التحفظ وقت التوقیع على المعاهدة بشرط التصدیق أو القبول أو الموافقة فإنه  -2

 .فظة أن تؤكده رسمیا لدى التعبیر عن ارتضائها االلتزام بالمعاهدةیجب على الدولة المتح

یجب أن یتم سحب التحفظ أو االعتراض علیه كتابة، وهناك شروط موضوعیة هي أن  -3

كما یجوز أن یكون ضمنیا وذلك إذا  ، یقبل الطرف األخر التحفظ وأن یكون القبول واضحا

 .س الوقت امتنعت عن االعتراضلم تعلن الدولة قبولها للتحفظ، ولكنها في نف

مما ال شك فیه أن إبداء التحفظات على اتفاقیات حقوق اإلنسان كفیل بتعطیلها         

وتقلیص كثیر من الحمایة، كما أنه ترخیص للدول للتخلص من التزاماتها خصوصا إذا كان 

المساواة بین  التحفظ مبالغا فیه، كما یرى البعض أن التحفظ له دور سلبي یؤدي إلى إلغاء

األفراد والتمایز فیما یتمتعون به من حمایة دولیة، ویحول ذلك دون قیام وحدة القانون 

  .2التفاقيا

  محتوى االتفاقیات الدولیةتسییس : ثانیا

وتكریس حمایة دولیة لها وخلق آلیات دولیة  ، إن االعتراف الدولي بحقوق اإلنسان       

  .راد كلها عوامل أدت بتراجع السیادة الداخلیة للدولةوٕاقلیمیة تسهر على حمایة األف

ال یجوز ألي طرف أن "من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات بأنه  27وقد نصت المادة        

 103وكذلك ما نصت علیه المادة  ، یحتج بأحكام قانونه الداخلي لتبریر عدم تنفیذ تعهداته

  :ى أمرینمن میثاق األمم المتحدة ویمكن أن نشیر إل

                                                             

التحفظ هو إعالن من جانب واحد، أیا كانت صیغته "د من اتفاقیة فینا لقانون المعاهدات /1فقرة  2لقد عرفته المادة  _ 1

قها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة ما، وتهدف إلى أو تسمیته یصدر عن الدولة عند توقیعها أو تصدی

 ".  استبعاد أو تعدیل األثر القانوني ألحكام معینة في المعاهدة من حیث سریانها على هذه الدولة
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أن اغلب الدول مطالبة بحكم تطور العالقات الدولیة، أن تنظم إلى المواثیق و  -1

اإلعالنات الخاصة بحقوق اإلنسان، حتى و لو اختلفت هذه النصوص مع البیئة السیاسیة و 

وتتزاید خطورة األمر عندما تضع هذه المواثیق و اإلعالنات شروطا  ، االجتماعیة و الدینیة

 .أو تحظرهعلى التحفظ 

ها، وقد عمدت متالحمایة الدولیة تشكل أخطر منافذ المساس بالسیادة الدولیة و سال -2

إلى إعادة قراءة مضامین مواد ، بعض الدول الغربیة خاصة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة 

التدخل لحمایة مصالحها اإلستراتیجیة في منطقة ما  ق بما یتیح ح  ،میثاق األمم المتحدة

 .1سمى حمایة حقوق اإلنسانمتحت 

ذاتها   أنه یمكن لقضیة حقوق اإلنسان أن تكون في حد  سعید  الصدیقيوقد رأى        

دفاع القمع، ذلك أن الدول الغربیة تستعمل حجة الواجب األخالقي للسببا للمعانات  والظلم و 

حقوق اإلنسان بالطریقة نفسها، التي استعملت فیها في الماضي مذهب رسالة التحفیز عن 

ال أدل على و  ، أیضا الخطر في ازدواجیة موقف األمم المتحدة كمن لتوسیع االستعمار، وی

ذلك من تعامل المنظمة الدولیة مع قضیة الصراع العربي اإلسرائیلي، وقد تصاعدت وتیرة 

عادة تقویم التدخل العسكري بحجة حمایة حقوق اإلنسان خاصة بعد تدخل حلف المناداة بإ

األسبق  لهیئة  ین وموقف مجلس األمن، وقد دعى كوفي عنان األم فو و سالناتو في كو 

إلى إعادة تعریف التدخل اإلنساني و تحت  2000المتحدة المجتمع الدولي عام ، األمم

    .  2بها ذلكمسؤولیة أیة جهة و الكیفیة التي یتم 

مما سبق نستخلص أن ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى الدولي تجاوزت مرحلة      

التعزیز والتشجیع ودخلت مرحلة الحمایة، غیر أن وسائل الحمایة المعترف بها في هذا 

      المجال ما زالت بعیدة على أن تأخذ طابعا عالمیا فعاال بسبب مضمونها وطبیعتها

                                                             
   .472ص مران ، المرجع السابق ،ماجد ع _1
 .474ص ، السابق مرجعالماجد عمران،  _ 2
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قة لیست سوى انعكاس لواقع النظام القانوني الدولي ذاته الذي یفتقد إلى عنصر وهذه الحقی

الفعالیة، سواء من حیث افتقاد أجهزته لسلطة اتخاذ القرار الملزم بها أو من حیث ضعف 

فمن الثابت اآلن أن أجهزة الحمایة القائمة على ضمان حقوق اإلنسان في المجتمع  ،الجزاء

حقوقهم  ةلبها في محاولة التقریب بین وجهات نظر األفراد المنتهكیقتصر دور أغ ، الدولي

  .من جهة، وبین الدول من ناحیة أخرى

وهذا دور توفیقي مجرد من القیمة القانونیة اإللزامیة، وبالتالي لیست له سوى فعالیة      

اه كما أن الجزاءات التي  یمكن أن توقع على الدول المخلة بالتزاماتها اتج ، محدودة

  .تعتبر بمثابة جزاء أدبي یضع سلوك الدولة موضع االهتمام ، اتفاقیات حقوق اإلنسان

وقد حاول التنظیم الدولي اإلقلیمي تالفي هذا القصور، واتجهت بعض االتفاقیات      

إلى إنشاء أجهزة قادرة على اتخاذ القرار في مواجهة ، اإلقلیمیة الخاصة بحقوق اإلنسان 

كما عملت على إنشاء محاكم قضائیة لتسویة المنازعات الخاصة بتطبیق الدول األعضاء، 

إال أن التنظیم اإلقلیمي ، أو تفسیر هذه االتفاقیات بموجب أحكام قضائیة واجبة النفاذ

حق  تكرس أن، یعتبر من أهم التنظیمات التي استطاعت وعلى مر سنوات قلیلة ،األوروبي

 ، خصوصا الفرد األوروبي ي أوساط المجتمع الدوليمكانة معتبرة فحمایة و الفرد وتمنحه 

 .الذي ارتقى بفضل إلزامیة القرارات الصادرة عن المحكمة األوروبیة
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 الخاتمة

 مفادها ان الفرد الیوم اصبح یحظى بنطاق نصل الیوم الى حقیقةه، مما سبق دراست        

االنظمة  وٕاجحافوذلك للحیلولة دون تعسف  واء،واسع للحمایة الدولیة واالقلیمیة على حد س

عام  رأيالداخلیة للدول، فقد اصبحت حقوق االنسان الیوم اشكالیة العالم ككل وقضیة 

  .عالمي

وتجسدت هاته الحمایة من خالل توفیر ضمانات فعالة تحیل حقوق االنسان من كلمات     

ة واقلیمیة ، بل اكثر من ذلك مثل في خلق وتكریس الیات دولیتمجردة الى واقع ملموس 

وقت لیس بالبعید كانت  فإلى الیوم بالتدخل االنساني ، فما یعر تحولت هاته االلیات الى 

خارجیة دون أي تدخل لقوى ، السیادة على اطالقها بمعنى ان الدولة حرة في شؤونها الداخلیة

، نا داخلیا ام تعد شالذي انعكس سلبا على حقوق المحكومین وباتت عالقتهم مع دوله األمر

من حقوقهم وعدم تكریس مساحة اكبر لحریة ابداء  مما ادى بطبیعة الحال الى االنتقاص

  . آرائهم

الحربین العالمیتین االولى والثانیة ادى بطبیعة الحال الى اعادة النظر  هما خلفتاال ان      

التي تحكم العالقات بین  في تقسیم المجتمع الدولي، وكذلك اعادة بلورة للقواعد القانونیة

الدول من جهة ، وعالقة الفرد بدولته من جهة اخرى ، االمر الذي نجم عنه عدول في اهم 

قاعدتین دولیتین ، اال وهما السیادة المطلقة ، ومبدا عدم التدخل المنصوص علیه في المادة 

  .وهي السیادة من میثاق االمم المتحدة والذي یعد بمثابة امتداد للفكرة االولى اال  2

بل اصبح ، السیادة المطلقة وتكریس مبدا عدم التدخلعن وبالفعل فقد تم التراجع  

كلیهما طابع النسبیة، ونتیجة لذلك خرجت حقوق االنسان من المجال الداخلي الى المجال ل

للدول كما كانت علیه، بل اصبحت قضیة  ةالداخلیولم تعد حكرا على االنظمة  ،الدولي 

، لیبیح القانون الدولي الدول المجتمع  الدولي ككل مع مراعاة عدم التدخل وسیادة  یعنى بها

حق التدخل عند الحاجة والضرورة ، حتى ان الفرد ونظرا الكتسابه الشخصیة القانونیة 
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الدولیة هو االخر ، اصبح من حقه ان یقوم برفع شكوى ضد دولته في حال ما اخترقت هذه 

ولكن هذا یكون بعد استنفاذ جمیع طرق الطعن على المستوى ، االخیرة حقوقه كفرد 

  .الداخلي

ورغم ابرام العدید من االتفاقیات الدولیة التي كان هدفها حمایة حقوق االنسان ، اال انها   

ونذكر على سبیل المثال التجربة االوروبیة  على الرغم  ، بقیت حبیسة االدراج اال بعضها

  .في العدید من القضایا المعروضة امامها  اال انها نجحت من انها ذات طابع اقلیمي ،

والیوم ومع تطور وسائل التكنولوجیا واالتصال ، وظهور مصطلح العولمة الذي قلب       

كل الموازین الدولیة ، وظهور نظام دولي جدید نتج عنه سقوط المنظومة االشتراكیة تراجعت 

كل االلیات الدولیة مفعلة ، تحت مظلة حقوق  وأصبحتفكرة السیادة بطریقة غیر مسبوقة، 

التدخل لحمایة حقوق  تأشیرةاالنسان والشرعیة الدولیة ، خصوصا عند منح مجلس االمن 

  .االنسان، واالستثناءات الواردة على مبدا عدم التدخل، كالتدخل الدولي االنساني 

ویكمل  ایات انسانیةفقد اصبح المجتمع الدولي یقر وبشكل متزاید بالحق في التدخل لغ 

هذا الحق القانون الدولي االنساني الذي یهدف الى الوصول الى ضحایا الكوارث الطبیعیة، 

  .وتقدیم المساعدات في شتى بقاع العالم  الطوارئوحاالت 

والجدیر بالمالحظة ان مجال حمایة حقوق االنسان الیوم یعرف منعرجا خطیرا  حیث   

الحقوق واستعمالها هاته  سیتسیال هذا الحق ، وبعبارة اخرى تكمن خطورته في اساءة استعم

وفق ما یتماشى وقناعات ومصالح الدول الكبرى وعلى راسها الوالیات المتحدة االمریكیة، 

والتي تنفرد الیوم بجل القرارات الصادرة عن مجلس االمن، اذ ان المشكل القائم الیوم وفي 

ستعمال الغیر شرعي تحت غطاء الشرعیة ظل تضارب المصالح وتكالب الدول هو اال

یحدث في سوریا من انتهاكات صارخة،  ، فما محل مااإلنسانالدولیة لمسمى حمایة حقوق 

واستعمال غیر مشروع لكل الوسائل التدمیریة للبشریة من اسلحة محظورة، ومجازر جماعیة 

ي العراق، وما ف ثما حدمن حقوق االنسان، وكیف نسمي  لألطفالواغتصابات واستغالل 
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یحدث في لیبیا وغزة وغیرها من الدول، اال یعد هذا انتهاكا صارخا لهاته الحقوق، وكیف 

مسلمین  والحجج كلها واهیة وغیر مقنعة ، اال  ألبریاءیحدث في بورما من تقتیل  نكیف ما

وق االنسان عن مسارها النبیل وهدفها قیرشدنا كل ذلك الى االنحراف بالیات حمایة ح

  .نساني اال

الحمایة هي ، والیة اصبحت تكیف من قبل الدول الكبرى وفق اهدافها واستراتیجیاتها فقد    

من تنتقیها وفق ما یخدم مصالحها واطماعها ، فهناك دول تنتهك فیها هاته الحقوق دون 

ادنى اعتبار للجنس البشري ، ونجد المجتمع الدولي یقف مكتوف االیدي دون ابداء ایة ردود 

فعال ، في حین ان دوال اخرى وانظمة اخرى تمارس سیاساتها وفق ما یكرس ویحمي حقوق ا

ال تحترم تلك ،  العظمى تقیم الدنیا وال تقعدها بحجة ان هاته الدولة او االنسان ، وتجد الدول

  .معاییر حقوق االنسان لتهب في التدخل في شؤونها الداخلیة 

یة اكبر لحقوق االنسان وحمایتها من أي انتهاك واذا اردنا اعطاء مفهوم اوسع وفعال 

تقدیم بعض االقتراحات والتي من  صارخ وفي نفس الوقت لمحافظة على سیادة الدول راینا

  :بینها 

على االنظمة الداخلیة للدول االخذ بالنظام الدیمقراطي ، بمعنى ان تكون ارادة الشعب -1

ریس وحمایة حقوق هذا االخیر، ولكن ان فوق ارادة الحاكم مما سیؤدي في االخیر الى تك

یكون ذلك وفق ما یتماشى وسیادة الدول بمعنى ان ال یكون هناك استعمال مفرط في حقوق 

  .وان یكون حجة وذریعة للشعب ضد حكومته ، االنسان 

اصبح وسیلة  ،اعادة بلورة مفهوم التدخل االنساني وتحویره، بمعنى انه بمفهومه هذا-2

النسان ولیس حمایتها، وهو بالطریقة هاته یعد نوعا من التدخل الغیر النتهاك حقوق ا

  مشروع في الشؤون الداخلیة للدول، بل اصبح یشكل خطرا كبیرا على الشعوب وحكامها 



 خاتمة 

248 

تصحیح مسار مجلس االمن ، فهاته االلیة ال تقوم بدورها كما ینبغي ، فقد اصبحت -3

دون أي اعتبارات ب و ، قت واین ما تشاءوسیلة في ید الدول العظمي تستعملها كیف وو 

  .دون موافقة المجتمع الدولي  غالباانسانیة و 

اعادة النظر في مسالة حق الفیتو ، الذي ارى انه لیس سوى وسیلة في ید الوالیات -4

  .المتحدة االمریكیة والتي اصبحت تستعمله لبعث االستعمار القدیم  بحلة جدیدة 

االقلیمیة، وتطویرها وتحسینها، وذلك نظرا  كاآللیاتاالخرى تفعیل االلیات الدولیة _ 5

 . ألهمیتها

دعوة الى فقهاء القانون الدولي العام وذلك للعمل على تطویر قواعد القانون الدولي العام _ 6

، خصوصا ما یتعلق منها بالحمایة الدولیة من ادراج مواد وقواعد قانونیة تكون حجة على 

 .ي حال انتهاكها لحقوق االنسانالدول باألخص العظمى ف

یجب ان تكون االلیات سواء الدولیة او االقلیمیة فعالة وقویة وان تتسم عقوباتها بالردع _ 7

 وذلك للتخفیف من حدة التجاوزات

ان تتوفر للدول رغبة وارادة في خدمة حقوق االنسان وحمایتها ، وذلك عن طریق _ 8

 .ض الوصول الى الغایة المنشودة تعاونها مع هیئات دولیة واقلیمیة بغر 

یجب ان یكون هناك تكامل بین القضاء الوطني والدولي ، مع ادراج بعض _ 9

للمحاكم الوطنیة ، وذلك للتقلیل من االختصاصات المتعلقة بمعاقبة منتهكي حقوق االنسان 

 .حدة القضایا المعروضة على الهیئات الدولیة واالقلیمیة 

  التفاقیات والمعاهدات الموقعة علیها وادراجها ضمن دساتیرها على الدول احترام ا_ 10
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  المصادر

  القرآن الكریم 

 :على موقع 1994 سنةالقاهرة ، موسوعة الشروق ، المجلد األول ، دار الشروق -

.aspx12035/1www.birehlibrary.org/WebOPAC/records/  

 ency.kacemb.com :على موقع مة الدول األمریكیة،منظ 2016الموسوعة  -

  ency.com-www.arab الموسوعة العربیة  على موقع  -

  المراجع باللغة العربیة - أوال

  المؤلفات - 1

 المؤلفات العامة      -1-1

وض ، المكتب العربي ، أزمات الدول ، المفاهیم  قواعد اإلدارة والتفا إبراهیم أبو خزام -

  .للمعارف والنشر ، دون سنة نشر

   ، القاهرة ، دار الفكر العربي، التنظیم الدولي النظریة العامة إبراهیم محمد العناني -

 .1982 سنة

القاهرة ،  ، دار النهضة العربیةلمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، اأبو الخیر احمد عطیة -

 .2002الطبعة الثانیة ، سنة 

  المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، دار هومة للطباعة والنشر ،د بشارة موسىاحم -

  .2009 ، سنةالجزائر ،والتوزیع

ة ، مجلس األمن ودوره في حمایة السالم الدولي، الطبعة االول احمد سیف الدین -

  . 2012منشورات الحلبي الحقوقیة ، سنة 

    .1999 ، سنةالقاهرة ةجامع ، العام الدولي القانون  ،رفعت محمد احمد -
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، دور اإلقلیمیة في النزاعات الداخلیة ، دور المنظماتاحمد محمد طاهر الضریبي -

، مركز لیجي في األزمة البحرینیة نموذجا، سلسلة اإلصدارات الخاصةمجلس التعاون الخ

  .2014، سنة ، الكویت ، الطبعة األولى37دراسات الخلیج والجزیرة العربیة  العدد 

دار  الطبعة األولى المستقبل،قات العراقیة التركیة، الواقع و العال ،نوري الغمیديأحمد  -

 .2010 ، دون بلد النشر، سنةزهران

، اإلرهاب والقانون الدولي المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ، إسماعیل الغزال -

 .1990 الطبعة األولى، سنة

 ، سنةلطبعة األولى، دار الجنان للنشر والتوزیعا ،"التدخل اإلنساني" ،انس أكرم العزاوي -

2008.  

، تقییم األداء المؤسسي في المنظمات العامة الدولیة ، بدون  ایثن محمود المرجوشي -

  .سنة طبع  بدون دار نشر

، حمایة الصحفیین أثناء النزاعات المسلحة، الطبعة األولى، دار باسم خلف العساف -

   .عمان ،2010،  سنة زهران للنشر 

الطبعة ، ) نموذج االیكواس ( ، تسویة الصراعات في إفریقیا  بدر حسن الشافعي -

  . 2009سنة، دار النشر للجامعات القاهرة ،  األولى

دار  ،، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق اإلنسان، المجلد الثانيبسیوني محمد شریف -

 .2003 ، سنةالشروق، القاهرة

الدولي المعاصر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، قانون المجتمع بن عامر التونسي -

  .2005 سنةالسادسة الجزائر، الطبعة 

، المساءلة عن الجرائم البیئیة في القانون الدولي ، مركز الدراسات العربیة  بوغالم یوسف  _

  .2015للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى ، سنة 
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 سنةاتیجیة إدارة األزمات بغداد،، العالقات السیاسیة الدولیة و إستر تامر كامل الخزرجي -

  ، بدون دار نشر2004

 .1989 سنة  ،الطبعة الرابعة، منشورات عویدات لبنان ،  جورج كوسي -

، التدخل  الدولي اإلنساني ، القانون الدولي ، دار النهضة  محمد هنداوي ،حسام احمد -

  .1997 سنةالعربیة القاهرة ،

دار النهضة " انون الّدولي المعاصرالتدخل اإلنساني في الق" حسام حسن حّسان -

  . 2004 ، سنةالعربیة، القاهرة

 الطبعة األولى، المسلمون في أوروبا وعالم متغیر ، قضایا وشواغل ،   حسام شاكر -

 . 2013 سنةدمشق ، ،دار الفكر للنشر 

، األمم المتحدة في نصف قرن ، دراسة في تطور التنظیم الدولي منذ عام  حسن نافعة -

 .1995، أكتوبر سنة 2002لم المعرفة ، العدد ، عا1945

دار   ، القضاء الدولي الجنائي تاریخه، تطبیقاته، مشروعاتهحسنین إبراهیم صالح عبید -

  .1997  سنةمصر النهضة العربیة، بدون سنة طبع، 

دون دار ب، آلیات إعمال الحقوق االقتصادیة في مصر ، حسین عبد المطلب االسرج  -

  .2008 سنة نشر ،

، النزاعات الدولیة  دراسة وتحلیل ، دار الكتاب الثقافي للطباعة والنشر ،  سین قادريح -

  .2008 ، سنة األردن ،عمان

الطبعة القاهرة ،  ،، القانون الدولي العام ، دار النهضة العربیة حماد سلطان وآخرون -

  . 1984 سنة ،الثانیة

الوراثیة وتأثیراتها  المحتملة على ، انعكاسات استخدام المادة  حمد بن عبد اهللا السویلم -

األمن الوطني ، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة ، الریاض ، الطبعة األولى ، سنة 

2011.  
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 ، حمایة النساء في النزاعات المسلحة، دار النهضة العربیة، القاهرةخلیل إبراهیم محمد -

   .2010 سنة

المؤسسة الجامعیة ، لیة بین النص والواقع ، إشكالیة تنفیذ أحكام المحاكم الدو الخیر قشي -

 .2000 سنةالطبعة األولى ،  للدراسات والنشر والتوزیع

، دور المنظمات غیر الحكومیة في ضمان حقوق اإلنسان  ده شتي صدیق محمد -

 .2016المركز القومي لإلصدارات القانونیة ، القاهرة ، الطبعة األولى ، سنة 

مكتبة العبیكات للنشر، المملكة العربیة الطبعة األولى، ، ، حرب بال نهایة دیفید كین -

 .2008 ، سنةالسعودیة

 الطبعة الثالثة، سنة بیروت، ،عویدات منشورات  ،الدولي القانون ،بوي دو جان دینه -

1983 .  

، التنمیة المستدامة واألمن االقتصادي في ظل دیمقراطیة رواء زكي یونس الطویل   -

  .2010 سنة ، دار زهران للنشر والتوزیع، ولىالطبعة األوحقوق اإلنسان، 

میثاق العولمة  سلوك اإلنسان في عالم عامر  ،تعریب فاضل جتكر  ،روبرت جاكسون -

  .2003الطبعة األولى  ،مكتبة العبیكات  ،بالدول

 الباردة الحرب بعد ما الدولیة العالقات تنظیم في المتحدة األمم دور ، العرجا عطا زیاد -

 . نشر سنة بدون، طبعة بدون ،2012 عام وحتى

، الشركات المتعددة الجنسیات ومعاییر السیادة للدول وفق  زینب محمد عبد السالم_ 

   2014 ، سنةالمركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة الطبعة االولى،القانون الدولي ، 

ته في الفترة ، تغییر مفهوم األمن القومي الكویتي و دالالسرور حرمان سرور المطیري -

 .، المكتب العربي للمعارف، بدون سنة نشر1990-2013

، نشأتها، دورها السیاسي 1956-1924، الحركة العمالیة في تونس سعد توفیق البزار -

   .2009عمان، سنة  واالقتصادي واالجتماعي، الطبعة األولى، دار زهران للنشر والتوزیع
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الطبعة  ، قضائیة بین الجزائر و فرنسا، ضمانات استقاللیة السلطة السفیان عبدلي -

 .2011سنة بدون دار نشر ، الجزائر األولى ، 

الطبعة ، جدلیة القوة والقانون في العالقات الدولیة المعاصرة، سمعان بطرس فرج اهللا -

  .، مكتبة الشروق الدولیةاألولى

سعد الطویل  ، الفیروس اللیبرالي ، الحرب الدائمة وأمركة العالم ، ترجمة سمیر أمین   -

  .2003 سنةدار الفارابي للنشر ، بیروت لبنان ،الطبعة األولى، ، 

، الدفاع الشرعي في ضوء الشریعة اإلسالمیة وفقا للقانون السعودي   سمیر صبحي -

  .2015المركز القومي لإلصدارات القانونیة ، الطبعة األولى ، القاهرة ، سنة 

عالمیة والثقافیة والسیاسیة ، بدون دار نشر ، اإلعالم العربي والعولمة اإل صابر حارص -

   . 2008، سنة 

، المعاهدات الدولیة إلزامیة تنفیذها في الفقه اإلسالمي والقانون  صباح لطیف الكربولي -

  .2011 ، سنة، عمانالطبعة األولىالدولي ، دار دجلة للنشر والتوزیع ، 

 32، دار النهضة العربیة ،  ، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام صالح الدین عامر -

 .2007شارع عبد الخالق ثروت القاهرة 

 ،2000-1945 ، الجامعة العربیة و العمل العربي المشتركالطاهر المهدي بن عریفة -

  .2010سنة دار زهران للنشر و التوزیع، عمان، 

، الخدمة االجتماعیة الدولیة  مكتبة االنجلو المصریة  بدون  طلعت مصطفى السروجي -

  .نة نشرس

ة الطبعمشروعیة التدخل الّدولي وفقا لقواعد القانون العام ،  ،الصالحي عاطف علي -

  . 2009 ،سنةة للنشر یدار النهضة العرب  األولى

، صالحیة المدعي العام القانونیة لدى المحاكم الجنائیة عامر علي سمیر الدیلمي -

 .2012سنة   دار غیداء للنشر والتوزیع،، الدولیة المؤقتة والدائمة 
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، ضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئ ، دار حامد للنشر  عبد الرحمن اظین -

وهبة الزحیلي ، أثار الحرب دراسة فقهیة مقارنة ، دار الفكر . 2008والتوزیع ،عمان ، سنة 

  .2013 دمشق ،   الطبعة الخامسة ، سنةللنشر 

 والتوزیع للنشر العلوم دار ،ألشخاصا و التطور الدولي المجتمع ، لحرش الرحمن عبد -

 .2007 ، سنةالجزائر ،

العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید، الطبعة   ،عبد السالم جمعة زاقود -

 .2012سنة األولى، دار زهران للنشر والتوزیع 

، دار هومة للطباعة والنشر أبحاث في القانون الدولي الجنائي ، العزیز العشاويعبد  -

 .2006التوزیع، و 

  والقانون الشریعة بین للمواطنین الدستوریة الضمانات ،الصغیر محمد بن العزیز عبد -

  .ـ2015 ، الطبعة األولى،سنة القاهرة ، القانونیة لإلصدارات القومي المركز

، الحصانات و االمتیازات الدبلوماسیة ن ناصر بن عبد الرحمان العبیكانبعبد العزیز    -

للنشر و التوزیع، الریاض  ، مكتبة العبیكان الطبعة األولى ي القانون الدولي، و القنصلیة ف

 .2007سنة السعودیة 

دار  ،النظریة العاّمة للتدخل في القانون الّدولي العام عبد الفتاح عبد الرزاق محمود، -

 .2009 ، سنةدجلة للنشر

كنوز الحكمة للنشر مؤسسة  ،تأثیرها والعولمة فلسفتها، مظاهرها  ،عبد القادر تومي -

  .2009 ، سنةوالتوزیع

، النظریات الجزئیة والكلیة في العالقات الدولیة ، دار الشروق  عبد القادر محمد فهمي -

  .2008 ، سنة، عمان

، النظریات الجزئیة والكلیة في العالقات الدولیة، الطبعة عبد القادر محمد فهمي   -

  . 2010 نةس األولى، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان،
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 ، القانون الدولي لحقوق اإلنسان، دار الجامعة الجدیدة للنشر،عبد الكریم عوض خلیفة -

 .2009 سنة

، دار الطبعة األولى، القضایا القانونیة و السیاسیة في العراق المحتل، عبد اهللا االشعل  -

 .2010 ، سنةالفكر دمشق

دار  الطبعة األولى،لي،  ، هو لو كست غزة في نظر القانون الدو عبد اهللا االشعل -

 . 2010 ، سنةالفكر، دمشق

، للنشر، مصر البتراك ، المنظمات الدولیة واإلقلیمیة المتخصصةعلى یوسف شكري -

2002. 

 سنة ، القانون الدولي العام ، منشاة المعارف اإلسكندریة ، مصر علي صادق أبو هیف -

1981.  

" قواعد القانون الدولي العاممشروعیة التدخل الّدولي وفقا ل" علي عاطف ألصالحي -

 .2009 سنةدار النهضة العربیة، القاهرة، ، الطبعة األولى

 في المستدامة البشریة التنمیة تحقیق في الدولة دور ، الجابري حسین الكریم عبد علي -

  . 2012 سنة، طبعة بدون ، عمان ، والتوزیع للنشر دجلة دار ، األردن و مصر

إلنسان وحریاته األساسیة ، مكتبة دار الثقافة  للنشر ، حقوق ا غازي حسن صباریني -

  .1997، سنة  والتوزیع  عمان 

  ،، دار أسامة للنشر والتوزیعالجزء االول، ، الموسوعة السیاسیة والعسكریة فراس البیطار -

  .األردن ، دون سنة نشر  ،عمان

ار هومة ، اشخاص المجتمع الدولي، الدولة والمنظمات الدولیة، د قاسمیة جمال -

 .2013للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر، سنة 

دار   ،الطبعة األولى،، األساس في العلوم السیاسیة قحطان احمد سلیمان الحمداني -

 .2004مجدالوي للنشر عمان ، 
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، دور المنظمات الدولیة في حل مشكلة حقوق اإلنسان في عصر  لطفیة مصباح حمیر -

 .2010 ،  سنةالقاهرة ،كادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعياأل الطبعة األولى،العولمة ،  

، منشورات الحلبي "ور التبّدلــمفهوم في ط "، التدخل الّدوليلیلى نقوال الرحباني -

 .2011 سنة الحقوقیة، دمشق،

، فلسطینیون في وطنهم ال دولتهم، دراسة في أوضاع الفلسطینیین في مأمون كیوان -

 .2010 سنة كز الزیتونة للدراسات واالستشارات، بیروت،، مر 1948األراضي المحتلة سنة 

 ، سنة، القانون الدولي العام ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت المجذوب محمد -

2003.  

، قانون المنظمات الدولیة، النظریة العامة، األمم المتحدة المنظمات أو محسن افكیرین -

نظمات اإلقلیمیة ، دار النهضة العربیة الوكاالت الدولیة المتخصصة المرتبطة بها ، الم

   .2010 ، سنةللنشر

  .2011 ، سنةدار النهضة العربیة  ،القانون الدولي العام ،محسن افكیرین -

، موسوعة المصطلحات والمفاهیم الفلسطینیة ، دار الجلیل للنشر  محمد اشتیتة -

 . 2011والدراسات واألبحاث الفلسطینیة ، عمان  سنة 

  .2017الثورة وبریق الحریة ، األدهم للنشر والتوزیع ، سنة ،  محمد السني -

، نظریات التأثیر اإلعالمي ، دار العبیكان للنشر ، بدون سنة  محمد بن سعود البشر -

 .نشر

الطبعة  ،، الوظیفة القضائیة للمنظمات الدولیة، دار وائل للنشر محمد خلیل موسى -

 . 2003 االولى، سنة

سس العلمیة والقوانین المتبعة في إدارة منظمات المال ، األ محمد سرور الحریري -

   .2016واألعمال الدولیة والعالمیة ، دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان ، سنة 

المنظمات الدولیة المعاصرة منشاة  ،مصطفى سالمة حسن ، محمد سعید الدقاق -

 .، دون سنة النشرالمعارف ،اإلسكندریة 
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، الفساد اإلداري في العالم العربي مفهومة و أبعاده المختلفة، لمحمد صادق إسماعی -

  .2014سنة المجموعة العربیة للتدریب و النشر، 

    واالنتماء المواطنة ، الوطنیة التربیة ، الزعبي تیسیر ریم ، الخوالدة اهللا عبد محمد -

 . 2016 سنة، طبعة بدون ، عمان ، والنشر للصحافة الخلیج دار

، التنظیم الدولي، النظریة والمنظمات العالمیة واإلقلیمیة والمتخصصة محمد مجذوب -

 .2002بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 

، تعویض ضحایا الجریمة في الشریعة والقانون، الطبعة محمد مؤنس محي الدین -

   .2010 سنةللنشر األولى، مكتبة الملك فهد الوطنیة 

هدات الدولیة في ظل أحكام اتفاقیة فینا لقانون ، الوافي في شرح المعامحمد نصر محمد -

، مكتبة القانون و االقتصاد الریاض، المملكة العربیة الطبعة األولى ، 1969المعاهدات لسنة 

 . 2012سنة السعودیة، 

والدبلوماسیة والبروتوكول بین اإلسالم والمجتمع  االستراتیجیة،  محمد نعمان جالل -

 .2004 سنة، الطبعة األولى ،  عربیة للدراسات والنشرالحدیث ، دراسات  المؤسسة ال

، القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،  محمد یوسف علوان ،ومحمد خلیل الموسى -

 .2005 ، سنةالمصادر ووسائل الرقابة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع

 سنة   الهیئة المصریة العامة للكتاب ، األمن الدولي ومجلسه الموقر ، محمود سلیمان -

2007.  

، أصول العالقات الدولیة في اإلسالم ، األكادیمیون للنشر  مخلد عبید المبیضین -

   .2012والتوزیع ، المملكة األردنیة الهاشمیة ، الطبعة األولى ، سنة 

، األسانید القانونیة لحركات المقاومة في القانون الدولي ، بدون دار  مصطفى أبو الخیر -

  .2017نشر ، سنة 

، الدور السیاسي لألقلیات في الشرق األوسط ، األكادیمیون   ر الجبوريمصلح خض -

  .2014للنشر والتوزیع ، عمان األردن ،سنة 



 قائمة المصادر والمراجع  

258 
 

، دار العربي للنشر "األمم المتحدة والتدخل الّدولي اإلنساني" معمر فیصل خولي -

  . 13ص ،والتوزیع، بدون سنة نشر

 ،المجلد الرابع والعشرون التدعیم ، األمم المتحدة بین االنهیار و،  مفید محمود شهاب -

 .1968 ي، سنةالمجلة المصریة للقانون الدول

، المقدمة العامة لمشروع العالقات الدولیة في اإلسالم  نادیة محمود مصطفى وآخرون -

   .1996، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، القاهرة،  الطبعة األولى ، سنة 

قابیة في السجون ومدى التزام الدولة بالمواثیق ، أسس السیاسة الع نبیل العبیدي   -

 .2015الدولیة ، المركز القومي لإلصدارات القانونیة القاهرة ، الطبعة األولى سنة 

الوصل  الطبعة األولى،، المدخل إلى القانون الدولي العام ،  نجم عبود السامرائي -

 .2012 ، سنةللنشر

نیین بین الشرعیة الدولیة والمفاوضات ، حقوق الالجئین الفلسطی نجوى مصطفى حساوي -

، بدون  2008الفلسطینیة اإلسرائیلیة ، مركز الزیتونة للدراسات واالستشارات ، بیروت ، سنة 

 .رقم الطبعة 

الطبعة دمشق ،  ،، دار الفكر"دراسة فقهیة مقارنة  "، أثار  الحرب  وهبة الزحیلي -

  . 2013  سنة الخامسة

الطبعة األولى  عالمیة من منظور القانون الدولي ، ، األزمة ال یوسف حسن یوسف -

  . 2011 ، سنةالمركز القومي لإلصدارات القانونیة ، القاهرة

، جریمة استغالل األطفال وحمایتهم في القانون الدولي والشریعة یوسف حسن یوسف -

 .2013 سنة اإلسالمیة، الطبعة األولى، المركز القومي لإلصدارات القانونیة،
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  المؤلفات المتخصصة  - 2- 1

، االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان  وحریاته األساسیة ، دار  إبراهیم احمد خلیفة -

  .2007 ، سنةالجامعة الجدیدة

، حق التدخل الدولي هل یعني إعادة النظر في مفهوم سیادة الدولة ؟  لرشیدياحمد ا -

 .2005، مصر  واالستراتیجیةالمركز الدولي للدراسات المستقبلیة 

 والنشر للطباعة هومة دار ، السیادة ومبدأ اإلنسان لحقوق الدولیة الحمایة ، وافي احمد -

 .، دون سنة النشرالجزائر ، والتوزیع

، قانون حقوق اإلنسان ، مصادره وتطبیقاته الوطنیة والدولیة   حمد بشیرالشافعي م -

  .بدون سنة طبع  ، اإلسكندریة ، منشاة المعارف 

، ضمانات حقوق اإلنسان في ظل قانون الطوارئ ، دار الحامد  اظین خالد عبد الرحمن -

 .2008للنشر والتوزیع ، عمان ، سنة 

ن بین العالمیة والخصوصیة ، دار المطبوعات ، حقوق اإلنسا إمام حسانین عطا اهللا -

  .2004 ، سنةاإلسكندریة ،الجامعیة

الدولي اإلنساني بین میثاق األمم المتحدة والتطبیق العملي  التدخل ،  العزاوياكرم انس  -

  . 2009 ، سنةدار المنهل

لى الطبعة األو ، التدخل الهدام والقانون الدولي العام ،  عدي محمد رضا یونس نب  -

  .2010 سنة بیروت ، ،المؤسسة الحدیثة للكتاب

 أحكام ضوء في مقارنة دراسة اإلنسانیة المساعدة في الحق ، الدین صالح بوجالل -

  .2008 ، سنةاإلسكندریة ،الجامعي الفكر دار  ، اإلنسان وحقوق اإلنساني الدولي القانون

دار الجامعة  ،سیادة الوطنیةالتدخل الدولي اإلنساني وتراجع مبدأ ال ،بوراس عبد القادر -

 . 2009سنةطبعة  ،اإلسكندریة ،الجدیدة
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المؤسسة الوطنیة للكتاب  ،، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصربوكرا إدریس -

    .1999 سنة الجزائر

،  مفهوم العالمیة في التنظیم الدولي المعاصر ، الطبعة األولى  جاسم محمد زكریا -

 . 2006قوقیة ، سنة منشورات الحلبي الح

، حقوق اإلنسان العالمیة بین النظریة والتطبیق ، ترجمة مبارك علي  جاك دونللي -

   ..1998عثمان ، المكتبة األكادیمیة ، سنة 

 دار   مقارنة دراسة ، اإلسالمیة عةالشری في الحرب زمن اإلنسان حقوق ، الذیب لجما -

  .نشر سنة بدون ، األردن الثقافي، الكتاب

، التدخل الدولي اإلنساني ، دراسة فقهیة وتطبیقیة في ضوء  احمد هنداوي حسام  -

  . 1997 سنة ،القانون الدولي ، دار النهضة العربیة ، القاهرة 

، دور األمم المتحدة في تحقیق السلم واألمن الدولیین في ظل المتغیرات حسن نافعة -

مؤلف (، وجهة نظر عربیة الراهنة ضمن األمم المتحدة، ضرورات اإلصالح بعد نصف قرن

   .1996 سنة ، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت، الطبعة األولى،)جماعي

  . 2007 ، سنة، حقوق اإلنسان ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان حسین الفتالوي -

، التدخل في شؤون الدول بذریعة حمایة حقوق اإلنسان ، دار  حسین حنفي عمر   -

  .2005 سنة قاهرة ،ال ،النهضة العربیة

 دیوان ،اإلسالمیة والشریعة الوضعیة النظم بین اإلنسان حقوق ،حنبلي حمود -

 .1995 ، سنةالجزائر ،المطبوعات

 مقارنة" واإلسالم والمسیحیة الیهودیة في اإلنسان حقوق ،الشنیبر محمد بن خالد -

  . 2014 سنة ، طبعة بدون ، نشر دار بدون ، "الدولي بالقانون

دار   "دراسة موضوعات في النظام العالمي الجدید "، قضایا دولیة معاصرة نخلیل حسی -

  . 2007 الطبعة األولى، سنة لبنان ،  ،المنهل اللبناني
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لحمایة الجنائیة لحقوق اإلنسان منشاة المعارف اإلسكندریة سنة ، اخیري أحمد الكباش -

2008 . 

إدارة األزمات الدولیة   ، تقدیم د عبد الرحمن الصالحي ، رجب ضو خلیفة المریض -

  . 2014 ، سنةدار الزهران للنشر ،زمة لوكربي في اإلطار العربي اإلفریقي ، دراسة مقارنةأ

، التنمیة المستدامة و األمن االقتصادي في ظل الدیمقراطیة و الطویلیونس  واء زكير  -

 .2009، سنة دار زهران للنشر والتوزیع  الطبعة األولى، حقوق اإلنسان، 

، صور التدخالت الدولیة السلبیة وانعكاساتها على  ح عبد القوي السید عبد القويسام -

الساحة الدولیة ، مركز الدراسات العربیة للنشر والتوزیع ، جمهوریة مصر العربیة الطبعة 

   .2015األولى ، سنة 

ن ، العالقات الدولیة في ظل النظام العالمي الجدید ، دار زهراعبد السالم جمعة زاقود -

 .2013الطبعة األولى، سنة  ،عمان ،للنشر والتوزیع

، االلتزامان الناشئة عن المواثیق العالمیة، حقوق اإلنسان، دراسة عبد العال الدیربي -

 .2011، المركز القومي لإلصدارات القانونیة، القاهرة الطبعة االولىمقارنة، 

اإلنسان، مكتبة دار الثقافة  ، الوسیط في القانون الدولي العام، حقوقعبد الكریم علوان -

  . 2004 سنة للنشر والتوزیع، عمان،

، القضایا القانونیة والسیاسیة في العراق المحتل ، دار الفكر  دمشق،   عبد اهللا االشعل -

 .2010الطبعة األولى ، سنة 

 ، اإلسالم في اإلنسان حقوق حول بعد عن حوار ، بیه بن المحفوظ الشیخ بن اهللا عبد -

  . 2006الطبعة األولى، سنة  ، الریاض ، عبیكانال مكتبة

 دار  العالي التعلیم في األكادیمیة والحریات اإلنسان حقوق ، كاظم الدین عالء اهللا عبد -

  . 2012 الطبعة االولى، سنة ، والتوزیع للنشر غیداء
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 ؛-نظریة مبتدأة-؛ میتافیزیقیة حقوق اإلنسان بین النظریة والتطبیق ،عبد المنعم درویش -

  .2007دار النهضة العربیة؛ القاهرة؛ سنة 

، مجابهة الهیمنة إیران وأمریكا في الشرق األوسط ، مركز الحضارة لتنمیة  عدنان مهنا -

   .2014الفكر اإلسالمي ، الطبعة األولى ، بیروت ، سنة 

، حقوق اإلنسان  والحریات األكادیمیة في التعلیم العالي دار  عالء الدین كاظم عبد اهللا -

  .2011 ، سنةیداء للنشر والتوزیعغ

، حقوق اإلنسان في ظل العولمة ، دار أسامة للنشر والتوزیع   علي یوسف الشكري -

  .دون سنة النشر األردن ،

، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ، العالقات والمستجدات القانونیة   عمر سعد اهللا -

 ، سنةجزائر ، الطبعة الثانیةدیوان المطبوعات الجامعیة ، الساحة المركزیة بن عكنون ال

1994 . 

دیوان المطبوعات الجامعیة  ،، مدخل في القانون الدولي لحقوق اإلنسان عمر سعد اهللا -

  . 2004 ، سنةالطبعة الرابعة ،الجزائر ،بن عكنون

، حقوق اإلنسان وحقوق الشعوب ، دیوان المطبوعات الجامعیة  الساحة  عمر سعد اهللا -

 . 2006 ،سنةالطبعة الرابعة  ،جزائرال ،المركزیة بن عكنون

، الطبعة األولى سنة عمان األردنیة، معةا، الج  ي، حق التدخل اإلنسانغسان الجندي -

2000 . 

طبعة ال ، "دراسة مقارنة"حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني  ، فتحي الوحیدي -

  .1997 ، سنةمطابع الهیئة الخیریة بقطاع غزة ،غزة ،األولى 

 الوسائل القانونیة لمجلس األمن في تدویل النزاعات الداخلیة وتسویتها، سوفيفرست  -

  .2013 ، سنةمكتبة زین الحقوقیة واألدبیة بیروت

  1999، حقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني ، دار الحامد للنشر  فیصل الشطناوي -
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األمن الدولي في  ، القیمة القانونیة لقرارات مجلس لمى عبد الباقي محمود العزاوي -

  .2009 ، سنةمجال حمایة حقوق اإلنسان ، منشورات الحلبي ، بیروت

اإلفریقي في تسویة الصراعات في  األمن ، دور مجلس السلم و مجدي جالل صالح  -

  . 2009-2003إفریقیا ، المكتب العربي للمعارف 

العالمي  دراسة مقارنة بین  اإلعالن "حقوق اإلنسان في اإلسالم ،محمد الزحیلي -

 .1998سنة الثالثة، طبعة ال ،دمشق ،دارا لكلم الطیب ،"واإلعالن اإلسالمي لحقوق اإلنسان

مطبعة جامعة القاهرة للتعلیم  ،، حقوق اإلنسانمجید محمد رفعت محمد أنس خیر و -

 . 1999 سنة المفتوح،

ن تاریخ ، واجب التدخل اإلنساني ، دار المثنى للنشر والتوزیع، بدو  محمد علي مخادمة -

  .نشر 

 .2002، سنةعمان، دار الفرقان، حقوق اإلنسان بین الشریعة والقانون ،محمد عنجریني -

  "العربي اإلنسان حقوق في" والعالمیة الخصوصیة بین اإلنسان حقوق ، فائق محمد -

 ، سنةبیروت ،الطبعة األولى ، العربیة الوحدة دراسات مركز العربي المستقبل كتب سلسلة

1999.  

، ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقلیمي ، مركز القاهرة  ى عبد الغفارمصطف -

  .نشراللدراسات حقوق اإلنسان ، القاهرة ، دون سنة 

الطبعة  ،والتوزیع للنشر الفجر دار ، وتطبیقاتها أصولها الدولیة، التربیة ،خلیل سعد نبیل -

   .2013سنة  ،األولى

 النهضة دار ،اإلنسان لحقوق الدولیة الحمایة آلیات، نبیل مصطفى إبراهیم الخلیل -

 . 2005 ، سنةالقاهرة  ،العربیة

، اإلطار القانوني لألمن القومي ، عمان ، دار دجلة، الطبعة  نجدت صبري ثاكرة یي -

   .2011األولى ،سنة 
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 عبود نجم إصدار ، اإلنسان لحقوق الدولي القانون ، السامرائي  مهدي عبود نجم -

  .2013 دون بلد النشر، سنة ، السامرائي مهدي

 ، سنة،الوافي في حقوق اإلنسان ، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، مصر نعیمة عمیمر -

2010.  

 ، مقارنة فقهیة صیلیةأت دراسة ، اإلسالم في اإلنسان حقوق ، مسعد الدین سعد هاللي -

  .2010 سنة ، الطبعة األولىالقاهرة ، المدني مطبعة

حمایة حقوق اإلنسان، دار هومة، الجزائر، الطبعة األولى  ،یحیاوي نورة بن علي   -

2004. 

  الرسائل و المذكرات الجامعیة - 2 

  الرسائل الجامعیة  - 1- 2

، اآللیات الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان ومبدأ السیادة ، بحث لنیل شهادة  احمد وافي -

موسم   1جامعة الجزائر ،  كلیة الحقوق ،دكتوراه دولة في القانون الدولي والعالقات الدولیة

2010 -2011 .  

، مبدأ حیاد اإلدارة العامة في القانون الجزائري ، رسالة لنیل  بوحفص سیدي محمد -

-2006 ، موسمد تلمسان ، كلیة الحقوقیالدكتوراه في القانون العام ، جامعة أبو بكر بلقا

2007 .  

ل اإلنساني ، استرجاع ، حمایة حقوق اإلنسان عن طریق حق التدخ الجوزي عز الدین -

للقانون الدولي أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ، كلیة الحقوق 

 .2015-05-21 :تاریخ المناقشة تیزي وزو ، ،والعلوم السیاسیة ، مولود معمري

 أطروحة  ، المستدامة التنمیة إطار في للبیئة القانونیة الحمایة ،الغني عبد حسونة -

، بسكرة  ،خیضر محمد جامعةكلیة الحقوق ،  ، الحقوق في علوم دكتوراه درجة یللن مقدمة

  . 2013 -2012 موسم
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، مبدأ التدخل الدولي اإلنساني في إطار المسؤولیة الدولیة ، أطروحة العربي وهیبة -

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون الدولي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة 

   . 2014- 2013 موسم وهران

، التدخل الدولي اإلنساني بین حمایة حقوق اإلنسان وانتهاك  عفاف بشیر عباس عمر -

سیادة الدول ، دراسة مقارنة ، بحث لنیل درجة الدكتوراه ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة 

  .2015  سنة الرباط الوطني

 أطروحة اإلقلیمیة، التكتالت لظ في التدخل عدم لمبدأ القانوني النظام  ، أحالم نواري -

 ، موسمالیابس لي جیالال جامعة ،الحقوق كلیة ،  العام القانون في الدكتوراه شهادة لنیل

2010-2011.  

 اإلنسان، التدخل الدولي وضمانات االلتزام الدولي باحترام حقوق  نور الدین حتحوت -

، فرع العالقات الدولیة  كلیة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في العلوم السیاسیة  أطروحة

 .2013-2012 موسمباتنة ، ،الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر

المذكرات الجامعیة  2-2-   

، دور المنظمات الدولیة غیر الحكومیة في تّرقب وحمایة حقوق اإلنسان برابح سعید -

 .2009/2010، قسنطینة مذكرة مكملة لنیل شهادة ماجستیر في القانون العام، جامعة منتوري

، الحمایة اإلجرائیة للبیئة ، رسالة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة رائف محمد لبیت  -

  .2008المنوفیة  مصر سنة 

، آلیات حمایة حقوق اإلنسان في القانون الدولي لحقوق  كارم محمود حسین نشوان -

ي القانون العام ، كلیة اإلنسان  دراسة مكملة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ف

 .2011 ، سنةالحقوق  جامعة األزهر ، غزة

-   
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  المداخالت - 3

والتوظیف  األخالقيبین التبریر  إنسانیة، التدخل العسكري العتبارات  بوناب كمال -

، على 2013سنة  ،السیاسي ، مداخلة مقدمة لجامعة الوادي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

  www.univ-eloued.dzموقع 

، تأمالت في طبیعة األزمة الراهنة لألمن الجماعي، ومؤتمر ولتون بارك حسن نافعة -

حول األمن المشترك وبناء الثقة، سیاسة الحوارین بین العرب والغرب، المعهد السویدي 

 . 2005سنة  أفریل  29 –18باإلسكندریة،

 واإلسالمي 1948 العالمي اإلعالنیین في اإلنسان حقوق بعنوان مداخلة ، لحمر حمید -

 الدورة ، عمان سلطنة  الفقهیة العلوم تطور مؤتمر ، والخصوصیات بینهما الموازنة ، 1999

  .2014 افریل 9 -6 أیام ، عشر الثالثة

، منظمات المجتمع المدني ومدى ارتباطها  عبد الغفار عبد الصادق عفیفي الدویك -

من الفكري ، ملتقى حول منظمات بقضایا حقوق األمن الشامل ، حقوق اإلنسان ، تعزیز األ

،  2011نوفمبر  30- 28المجتمع المدني ودورها في تحقیق األمن العربي الشامل بتاریخ 

  .، جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة االستراتیجیةكلیة العلوم 

  الحقوق كلیة مؤتمر ، والطموح الواقع بین لألسرة القانونیة مایةـالح ،عمر البوریني -

  .2010 افریل21-20 یومي ، األهلیة عمان جامعة

، منظمة العفو الدولیة، نشأتها، أهدافها، اختصاصاتها، محاضرة غانم بن حمد النجار -

مقدمة في حلقة علمیة، نماذج نظم العدالة العربیة والدولیة، جامعة نایف العربیة للعلوم 

  .2010األمنیة، 

یع هالل، بحث بعنوان نحو ، مصطفى صالح الدین عبد السمولید محمد الشناوي -

تكریس دستوري للحق في البیئة في الدستور المصري الجدید، المؤتمر الدولي الرابع عشر 

  .لكلیة الحقوق ، جامعة المنصورة، مستقبل النظام الدستوري ، بدون سنة نشر
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  المقاالت - 4

 .لعربیة، الدفاع الشرعي في القانون الدولي، على موقع الموسوعة اإبراهیم دراجي    -

هل تعزز عقیدة مسؤولیة الحمایة " ، التدخل العسكري ألغراض إنسانیة  ایف ماسینغهام -

مشروعیة استخدام القوة ألغراض إنسانیة ؟ مختارات من المجلة الدولیة للصلیب األحمر ، 

  .2009كانون األول  / دیسمبر  876العدد ، 91المجلد 

اكات حقوق اإلنسان ، المجلة الجزائریة ، شرعیة وسائل الضغط اثر انته بوكرا إدریس -

  .2002 سنة، 2للعلوم القانونیة واالقتصادیة والسیاسیة ، العدد 

، برنامج الدراسات القانونیة، قانون حقوق اإلنسان المقدمة و جمیل محمد حسین   -

  y.comwww.pdffactor على موقع 2009المبادئ اإلنسانیة 

 سنة، 31، مستقبل األمم المتحدة ، المجلة المصریة للقانون الدولي ، مجلد  وحید رأفت -

1975 . 

، مبدأ السیادة بین التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایة ، المجلة األكادیمیة  حساني خالد -

السنة للبحث القانوني ،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 

  . 2012سنة، 01، العدد 05الثالثة ، المجلد 

،آلیات إعمال حقوق اإلنسان االقتصادیة في الدول العربیة  حسین عبد المطلب االسرج -

  ،كلیة العلوم االقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة قاصدي مرباح ،، مجلة الباحث

  .2008 ، سنةورقلة ، العدد السادس

دة في ظل الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان، مجلة جامعة دمشق ، السیاماجد عمران -

  . 2011 ى ، سنة ، العدد األول27للعلوم االقتصادیة و القانونیة، المجلد

، منظمة العمل الدولیة ومعاییر العمل الدولیة، المركز الدولي للتدریب ماورا میرالیوا -

  .       www.itcilo.org.  2013سنة التابع لمنظمة العمل الدولیة، عمان، 

  :، اآللیات التعاقدیة الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان على موقعمحمد أمین المیداني -

  www.acihl.com  aminalmadani@hotmail.com 
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  الدولیة لحقوق اإلنسان عل موقع ، المدخل إلى الحمایة محمد أمین المیداني -

                                            www.acihl.com  aminalmadani@hotmail.com  

ي العالقات الدولیة ، حق الدفاع الشرعي وٕاباحة استخدام القوة ف محمد یونس الصائغ   -

  .2007 سنة،الرافدین للحقوق ، 34السنة الثانیة عشر ، العدد  9، مجلد 

دفاتر السیاسة مجلة ، تراجع السیادة الوطنیة في ظل التحوالت الدولیة ،  نواري أحالم  -

  . 2011 سنة، 04العدد  كلیة الحقوق ، جامعة قاصدي مرباح  والقانون ،

، حقوق اإلنسان ، المفهوم والخصائص  والتصنیفات   نسرین محمد عبده حسونة   -

  ..www.alukah.net موقعبحث منشور على  2015والمصادر 

، حقوق اإلنسان وحدود السیادة الوطنیة ، المجلة المغربیة لإلدارة المحلیة  سعید صدیقي -

  . 2003یونیو  –، ماي  50والتنمیة ، العدد 

في العالقات الدولیة ، مجلة العلوم القانونیة  ، إشكالیة التدخل اإلنساني عادل حمزة -

والسیاسیة ، كلیة القانون والعلوم السیاسیة ، جامعة دیالي ، بغداد ، عدد خاص ، بدون سنة 

  .نشر

، مفهوم الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان و المعوقات التي عالء عبد الحسن العنزي -

السنة السادسة،  ،السیاسیة، العدد الثاني تواجهها ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة و

 àIaaahzv@yahoo.com كلیة الحقوق، جامعة بابل على موقع

، تراجع مبدأ السیادة في ظل النظام الدولي الجدید ، مجلة البحوث  علي أبو هاني -

 .2012مارس  ،6العددالمدیة ، كلیة الحقوق جامعة یحي فارس  ب والدراسات العلمیة، 

، مدى مشروعیة مبدأ المسؤولیة الدولیة لحمایة المدنیین  صادق  رشید التمیمي   -

وماهیة شروط تطبیقها لتبریر التدخل العسكري ، لیبیا وسوریا نموذجا ، الحوار المتمدن ، 

   .2013/ 4/ 11 بتاریخ ، 4059العدد 

  حكومیة، مأخوذ من موقع جریدة الجزیرة ، المنظمات الغیرخلیل ابراهیم السعادات -

 .17/02/2009بتاریخ 

www.al-jazeera.comso/2009jau/org.htm                                        
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 التقاریر و المنشورات   - 7  
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 ، تعزیز حقوق اإلنسان وحمایتها على األصعدة الوطنیة واإلقلیمیةایریكا أیرین دایس -

 .1991سنة سلسلة دراسات األمم المتحدة نیویورك، ، والدولیة 

، دلیل حول التربیة على حقوق االنسان مع الشباب   باتریسیا  براندر واخرون  -

 .2001منشورات المجلس االوروبي ، سنة 

في مواجهة التحدیات الجدیدة، التقریر السنوي على األعمال  -اليبطرس بطرس غ  -

 . 1995 ، سنةإدارة شؤون اإلعالم باألمم المتحدة نیویورك 1995المنظمة 

،  1935، تاریخ إفریقیا العام ، إفریقیا منذ عام  علي امزروعي باالشتراك مع كووندجي -

  .1998 ، سنةنسكوالمجلد الثامن ، حبیب درغام وأوالده ، لبنان ، الیو 

،  آلیات ووسائل حمایة العمل اإلنساني بین النظریة والتطبیق  لقاء أبو عجیب -

   . 2014 سنةإصدارات المعهد االسكندینافي لحقوق اإلنسان،

، الطبعة األولى ، 2012حالة حقوق اإلنسان في العالم، تقریر لمنظمة العفو الدولیة لعام  -

2012.   

 سنةألمم المتحدة للتربیة والعلوم والثقافة، الطبعة األولى،منشورات صادرة عن منظمة ا -

2014.  

، عن منظمة االمم المتحدة "الشباب والمشاركة والدیمقراطیة " سلسلة منشورات الیونسكو  -

 .2015المغرب ،  ، مطبعة التومي ثقافة والیونسكو، مكتب الیونسكو، الرباطللتربیة والعلم وال

  المعاجم والقوامیس - 8

  .،دار صادر، بیروت، بدون سنة طبع الطبعة األولىمعجم لسان العرب،  بن منظور،ا  -

.هـ 1403 عام ، عالم الكتب، بیروت، لبنان،الطبعة األولى، كتاب األفعال، ابن قطاع -   

   .هـ1418عام ، مفردات القرآن، الطبعة الثانیة، دار القلم، دمشق، الراغب األصفهاني - 

  .2014 سنةم مصطلحات حقوق اإلنسان،، معجسمیر عزت نصار -

.2008، معجم مصطلحات التاریخ ، دار یافا للنشر والتوزیع ، سنة یحي نبهان _   
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