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لقد شكل مبدأ السيادة مكنة شبه مطلقة يف القانون الدويل العام و قد شهد هذا األخري تطورا هاما يف ضبط و       

خاصة أو شعوب أخرى خاصة و أن أهم اإلنتقادات اليت وجهت لنظرية تنظيم و تقييد الدول يف التعاطي مع شعوهبا 

السيادة أهنا تشكل خطرا على حقوق األفراد و حرياهتم و تؤدي إىل السلطة املطلقة و إىل الستبداد يف كثري من 

اإلنسان يف زمن و كانت هناية احلرب العاملية الثانية و نتائجها منعرجا نوعيا و فارقا يف تطور محاية حقوق األحيان 

زنة و التالزم بني احرتام حقوق اإلنسان و محاية األمن و ااحلرب و السلم كوهنا رسخت قناعة وجود نوع من املو 

 .السلم الدوليني

 .و من املفارقات أن احلرب العاملية الثانية كان هلا نتيجتني هامتني و متناقضتني      

 .بوقة حلقوق اإلنسانكات اجلسيمة و الغري املسا االنته: األوىل 

دفع اجملتمع الدويل إىل بلورة فرع جديد يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان بعد صدور اإلعالن العاملي حلقوق  :الثانيةو 

 .8491اإلنسان عام 

 اإلنسانو من أهم الدروس و النتائج اليت توصلت هلا الشعوب بعد احلرب العاملية الثانية هو االنتقال حبقوق       

الدول اليت تنادي بالسيادة املطلقة  إىلالسيما بالنسبة أن هذا نتج عنه  مشكال  إالالبعد الدويل  إىلمن طابعها احمللي 

فإن متتع و ال تسمح بسمو أي وثيقة عنه و عليه أعلى وثيقة قانونية و تشريعية ،إذ أن هذه األخرية تعترب الدستور 

ين بضمان حريات و حقوق األفراد و الفرضية املطروحة يف جمال محاية حقوق الدولة بالسيادة بالنسبة هلؤالء هو قر 

 ة من خالل سلطتهافإن الدولاإلنسان تتمثل يف أنه يف حال تعرض حقوق الفرد للتعدي من قبل باقي األفراد 

ى هذا األساس إذ ك روسو علاالفرد، و قد قامت نظرية العقد االجتماعي جلون ج االقضائية املستقلة توفر احلماية هلذ

للفرد املواطن   نه حيتفظادهتا الداخلية و يف نفس الوقت فإجمال ممارسة السلطة لسيحسب رأيه فإن الدستور حيدد 
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باعتباره اإلنسان العضو املكون للمجتمع و أن سيادة الدولة تصب يف مصلحة الفرد من خالل محايته و منحه احلركة 

 .يف إطار ممارسة حريته  اآلمنة

اإلعتداءات القائمة من الدول يف حد ذاهتا على حرية األفراد و اإلنسان مبفهوم عام من خالل املاسكني لكن       

حلماية حقوق اإلنسان  آلياتبسلطتها و املتصرفني باسم األفراد نفسهم أأدى باجملتمع الدويل إىل البحث عن إجياد 

 .داخل هذه الدول 

و      قةلتجنب التصادم مع مبدأ السيادة املطلو حماولة إجياد طرق قانونية ل املطلقة عن سيادة الدو بغض النظر       

و      يف إطار االتفاقيات الدولية هبذا األمرمن دون توثر مع أفراد اجملتمع الدويل املعنية حماولة حتاشيه بطريقة الئقة 

 . احلماية  آلياتالتفامهات احلاصلة يف جمال حقوق اإلنسان و 

إىل تدخالت عدوانية و و أدى  اجملتمع الدويل خلادأطراف  قبلوزات من اأدى إىل بعض التجحىت هذا إال أنه       

 .على اجلميع و خاصة البند السابع احلماية آلياتيف تطبيق سافرة باسم محاية حقوق اإلنسان هذا إىل جانب التحيز 

داخل الدولة يعترب شان داخلي يدخل ضمن ما حيدث "  فإن معاهدة وستفاليا نصت على أن للتذكري      

 ." اإلختصاص السيادي للدولة 

تقول بعدم أحقية باقي أفراد اجملتمع الدويل اليت من ميثاق األمم املتحدة  2/7املادة و هو ما نصت عليه       

 .يف شؤون الدول الداخلية و إال اعترب ذلك اعتداءا على سيادة الدولة التدخل 

أفراد اجملتمع الدويل و خاصة الغربيني منهم من طرف بعض و ما يقلق أكثر هو سياسة الكيل مبكيالني       

 .املتحكمني من جملس األمن و أفضل مثال على ذلك فلسطني احملتلة
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حلماية حقوق اإلنسان املطبقة حاليا الدولية  اآللياتهل : و املتمثلة فيمايلي و من هنا تطرح اإلشكالية التالية        

حقوق اإلنسان باالتفاقيات الدولية يف جمال الدول تقيد ؟ و ما مدى سيادة الدول  مبدأ علىيف اجملتمع الدويل تؤثر 

 .؟على حساب سيادهتا 

احرتام ما مدى بيان تالوصفي التحليلي من خالل دراستنا و طبيعة مشكلة البحث و أهدافه للقد اتبعنا املنهج       

 اآللياتهذه استعمال و عدم  املختلفة  الشعوبملبدأ سيادة الدول و احرتام ثقافات الدولية حلقوق اإلنسان  اآلليات

 نتائج احلرب العاملية الثانية أنتجتها و اليت على العامل  املسيطرةمن قبل الدول الضعيفة دول العلى الضغط كنوع من 

. 

نتناول يف األول السيادة بشكل عام و عالقاهتا و من خالل هذه املعطيات قمنا بتقسيم حبثنا إىل فصلني       

الدولية حلماية  اآللياتالدولية حلماية حقوق اإلنسان، أما الفصل الثاين فخصصناه لتأثر مبدأ السيادة بتطور  باآلليات

 .اإلنسانحقوق 
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لقد عرف اجملتمع الدويل املعاصر منذ نشأة مبدأ السيادة عدة تطورات، ففي املرحلة األوىل ساد مبدأ السيادة        

املطلقة، و اليت مبوجبها اعرتف للدولة باالختصاص الداخلي املطلق يف تنظيم عالقاهتا بأفراد شعبه، بغض النظر عن 

و معىن ذلك أن الدولة حرة يف عالقتها . نظاما دميقراطيا أو استبداديا طبيعة النظام السياسي املطبق، ال يهم إن كان

 .مع األفراد أي أن ما يتعلق حبقوق اإلنسان هو شأن داخلي

و تأثريها على مستوى اجملتمع  لكن التطورات احلادثة يف داخل اجملتمعات الوطنية و طبيعة األنظمة السياسية      

حنو  –الذي كان يرتكز يف األساس على الدول ذات السيادة  -اجملتمع الدويلالدويل، و تطور العالقات داخل 

التعاون يف اجملاالت اليت ختدم املصلحة املشرتكة و اليت ال تستطيع الدول منفردة القيام هبا، و كذلك ما عرفته البشرية 

و لعل أبرز        . ى اخلارجيمن ويالت احلروب على املستوى الدويل، و ما عرفه اإلنسان من اضطهاد على املستو 

 .حدثني عرفتهما البشرية و اللذان كان هلما أثرا كبريا يف تنظيم اجملتمع الدويل سياسيا،مها احلرب العاملية األوىل و الثانية

هذه الفكرة بدأت يف مرحلتها األوىل  .فانطالقا من كل ذلك بدأ اجملتمع الدويل يهتم مبوضوع حقوق اإلنسان       

د أراء و أفكار لفالسفة و مفكرين،هتدف إىل التخفيف من املظامل اليت تلحق األفراد من جراء إساءة الدولة يف كمجر 

و أن الدولة . و باعتبار أن موضوع السيادة هو السلطة اليت تعين بشكل أو أخر القوة.استعمال سلطتها ذات السيادة

كيفية استعمال سلطتها ،يقابل ذلك حقوق الفرد مبفهوم   حريصة كل احلرص على أال تتدخل أية جهة ملراقبتها يف

 .احلرية

و املتتبع لتاريخ تطور العالقة بني فكرة السيادة و حقوق اإلنسان،خالل مرحلة معينة من التاريخ البشري ميكن       

د إىل هناية احلرب األوىل و هي متت: توقيتها إىل هناية الكتلة اإلشرتاكية،يالحظ أن هذه العالقة قد مرت مبرحلتني

و أن     العاملية الثانية و وضع ميثاق األمم املتحدة و هذه الفرتات اتسمت بتطبيق مبدأ السيادة كمفهوم مطلق ،

موضوع احلقوق هو شأن داخلي يدخل ضمن االختصاص الداخلي للدولة ،لكن يف نفس الوقت كانت هذه املرحلة 
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دويل حبقوق اإلنسان،كمجرد أفكار تتوجه إىل محاية اإلنسان كأقليات مث  تتضمن البوادر األوىل الهتمام اجملتمع ال

 .و هذا ما سوف نتناوله يف الفصل األول .كأفراد

و أما املرحلة لثانية و اليت تبدأ من وضع ميثاق األمم كدستور للمجتمع الدويل ما بعد احلرب لعاملية الثانية،فقد       

و حتسني       ة جعلت املوضوع يتجاوز جمرد أفكار نظرية تنادي برتقيةعرف موضوع حقوق اإلنسان نقلة نوعي

حقوق اإلنسان إىل إخراجها من اجملال احملفوظ للدول إىل جمال القانون الدويل، متوصال إىل حتديد آليات سياسية و 

باعتباره ذلك الكائن  هذه اآلليات اليت تتوجه إىل تأكيد ضمان احرتام الدول حلقوق اإلنسان. قانونية ملزمة للدول

املقدس، هذه اآلليات راعت فيها الشرعة الدولية مبدأ سيادة الدول، و هو ما جعل هذه األخرية تتقبل هذه اآلليات 

 .و إن كان بشكل متفاوت،خيتلف من نظام سياسي إىل أخر حسبما إذا كان النظام يطبق الدميقراطية أو ال يطبقها 
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 .ة تعريفها و تكريس مفهومها في العالقات الدوليةالسياد: المبحث األول

ذهب بعض الفقهاء إىل أن أساس املسؤولية يكمن يف مبدأ املساواة ، فكل ما ميس املساواة بني الدول جيوز أن       

و من هنا جير مسؤولية الفاعل بطريقة تلقائية يثر املسؤولية ألن انتهاك اإللتزامات االجتماعية يف جمتمع العدالء 

من  أخر،حيث ذهب القائلون هبذه النظرية إىل إقامة املسؤولية على مبدأ جاءت نظرية السيادة كأساس للمسؤولية 

 .مبادئ القانون الدويل أال و هو مبدأ السيادة الوطنية 

و           جانب، إن السيادة اإلقليمية عند هؤالء تفرتض االلتزام باحلماية ضد كافة املقيمني من مواطنني و أ      

 .املسؤولية هي اجلزاء الطبيعي هلذا اإللتزام
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 نشأة السيادة و تعريفها : المطلب األول

أثار موضوع السيادة كمصطلح ارتبط بنشأة الدولة باملفهوم احلديث، نقاشا واسعا بغية إعطائه تعريفا حمددا،إال       

اش فلسفي حوله منذ العهد اليوناين، بينما كمصطلح يف حد ذاته حديث أنه كفكرة ذات عالقة بالسلطة، فقد ثار نق

 .النشأة نسبيا فقد كان نتيجة لعوامل تارخيية عرفتها أوروبا مع هناية القرون الوسطى و بداية عصر النهضة األوروبية

يف الفرع الثاين، نتناول و عليه سوف نتناول هذا املطلب يف فرعني األول نتناول فيه تعريف مصطلح السيادة، و       

 .فيه النشأة التارخيية هلذا املصطلح

 نشأة السيادة : الفرع األول

و        البشري البعيد و ما نتج من احلضارات القدمية، كحضارة وادي الرافدين دون التوغل يف أعماق التاريخ     

احلضرة الصينية ،و اهلندية،و الفرعونية إخل و ارتباطها بقيام كيانات سياسية يرفض البعض إطالق تسمية الدولة عنها 

الرتباط السلطة بشخصية احلاكم، فإن فكرة السيادة منظورا إليها بارتباطها بفكرة السلطة عرفت عدة 

" السيادة"ىل أن وصلت إىل وضعها الراهن،و أصبحت تطورات،صاحبت يف ذلك قيام الدولة يف أشكاهلا املختلفة إ

و البحث حول مبدأ .    فكرة رائدة يف علم القانون تتمحور حوهلا نقاش قانوين فياض، أنتج نظريات و مذاهب

األوىل حول وجود سيادة يف العصور القدمية كفكرة فلسفية وجدت يف أعمال : السيادة سوف يتم من خالل زاويتني

ة و تصرفاهتا لكن ليس باملعىن احلديث، إذ كان يتضمن معىن االستقالل و حرية التصرف سواء عند األمم السابق

أما الزاوية الثانية و اليت هتمنا هي الفكرة احلديثة .الدول القدمية و ما شاهبها من تنظيمات سياسية و اجتماعية
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لقوى الكربى يف نطاق إقليم معني فصاحب السيادة للسيادة مثلما جاء هبا الفقيه بودان،باعتبارها السلطة العليا و ا

 .مهما كان نوعه  و أن سلطته ال يقيدها قيد وضعي. 1هو من ميلك السلطة العليا على اإلقليم و سكانه

كانت تعتمد على رابطة الدين ( األسرة،القبيلة،العشرية)و فكرة تنظيم العالقات بني الوحدات البشرية البدائية       

د فقد كان رب األسرة أو شيخ القبيلة يستمد من صفته كرئيس للديانة العائلية السلطة الكاملة على أفرد و التقالي

اجلماعة و ذلك يف حكم ما ترسب يف ضمري اإلنسان البدائي من أن تقاليد األباء و األجداد هي ما تريده اآلهلة من 

 .سلوك

األخرى فلم يكن مكان لغريه القوة حلسم كل نزاع و لرد كل  أما يف اخلارج و يف حميط العالقات مع الوحدات      

،و حني قامت الوحدات السياسية يف مرحلتها األوىل مثل   2إغارة حبيث من كانت له الغلبة كان احلق يف جانبه 

ملعتقد املدن مل تتغري القاعدة اليت حتكم الناس فقد بقيت أحكام القانون تستند إىل العرف و التقاليد و تأخذ من ا

 .الديين مصدرا هلا

و يؤكد مجهور الباحثني يف أصول الشرائع أننا لو نظرنا إىل هذه الوحدات البشرية البدائية لوجدنا أهنا جمتمعات       

سياسية كاملة العناصر و األركان و إن كانت ال تزال يف بداية التطور احلضاري،فقد كانت قاعدة احلكم يف هذه 

كما كانت تعتمد يف تنظيم عالقات أفرادها على .وم أساسا على عالقة الدم و رابطة القرابةالوحدات البدائية تق

 3.الدين و التقاليد

و لعل السؤال الذي يطرح هل ميكن أن نطلق على هذه الوحدات السياسية اسم الدولة و إن كانت مهي يف       

 شكل مغاير للدولة احلديثة؟
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أرسطو كان مييز بوضوح بني الدولة املدنية السياسية  و بني اجملتمعات البيولوجية  نذكر يف هذا الصدد إىل أن      

، ذلك أن املدينة السياسية و إن كانت ال تزال متثل نوعا من اجملتمعات السياسية الطبيعية  (األسرة و القبيلة و العشرية)

 :يتني مهاإال أهنا مع ذلك، تتميز عن األسر و القبائل و العشائر مبيزتني أساس

 .أن املدن السياسية ال تنشأ جملرد حفظ النوع بل لتحقيق هدف اجتماعي هو كفالة الوجود األفضل ألفرادها – 0

أن املدينة السياسية على خالف األسر و القبائل و العشائر تستطيع أن تكفي نفسها بنفسها بل لعلها اجملتمع  – 1

، و إذا كانت الدولة باملفهوم احلديث هي وحدة سياسية ذات 1 السياسي الوحيد الذي يتميز عما سبقه يف ذلك

أساس إقليمي تتميز بالية مركزية لصنع القرارات و تنفيذها، فإهنا قدميا و نظرا الرتباط السلطة بالعالقة الشخصية،فإنه 

ون هو سكان مل يكن ضروريا بأن يتم ترتيب السياسة على أساس إقليمي، ففي اليونان الكالسيكية كان السياسي

بل إىل األثينيني و من " أثينا"مكان ما، و ليس املكان ذاته، لذا جند يف كتابات تلك األزمنة مل يكن يشار إىل 

البديهي أن األثينيني كانوا يعيشون يف إقليم، لكنهم كانوا هم احملور و ليس اإلقليم هبذا املعىن ،و مع أن أسوار املدينة  

 .دود اإلقليم األوسع الذي كان األثينيون يشغلونه مل تكن حمددةكانت حمددة بشكل جيد ،فإن ح

و يف أوروبا خالل القرون الوسطى كانت السلطة السياسية تقوم على أساس شخصي أو مجاعي بدال من أن       

و حىت ملا كن احلاكم يدعي من حيث املبدأ بنوع من السلطة على إقليم ما، .تقوم بالضرورة على أساس إقليمي

تتنازع ذلك االدعاء، فالكنيسة العاملية اليت كانت حتت ( و القوة أيضا)تكون هناك دائما مصادر أخرى للسلطة ف

و كان أعضاؤها مضطرين إىل إنكار احلاكم العلماين يف عدد من اجملاالت .سلطة البابا كانت تعمل يف كل مكن

                                                           
 .052نفس املرجع ،ص - 1
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و     إزاء األمراء و امللوك" حريات"الطوائف، تطالب ب  احلامسة للسياسة، و كانت النقابات احلرفية املتمثلة يف نظام

 1.كانوا ينجحون يف ذلك يف كثري من األحيان

و إن مفهوم السيادة كما هي حاليا مل يكن معروفا قدميا ،و إذا كان قد ورد ذكر اسم السيادة يف كتاب       

ألرسطو الذي عىن بنظرية الدولة، فإنه مل يتم مناقشتها كمبدأ قائم بذاته،و إمنا اكتفى مبا هو قائم على " السياسة"

كذلك األمر عند الرومان مل يرد ذكر وجود لنظرية السيادة   أرض الواقع، ي وجود سلطة عليا سامية داخل الدولة،و

 .كما هي معروفة

إال أن علماء القانون الروماين قد وضعوا قاعدة بالغة األمهية يف موضوع السيادة، و كان ذلك مبناسبة تعريفهم       

 .بالدولة املستقلة القائمة خارج حدود اإلمرباطورية الرومانية

أن الشعوب احلرة اخلارجية هي تلك الشعوب اليت ال :" كمايلي   -يف موسوعة جوستنيان–تعريف و جاء هذا ال      

  2"ختضع إلرادة شعب أخر

و إن اإلغريق كانوا سباقني إىل إقامة جمتمع سياسي ضمن إطار تنظيمي ثابت ،كما مهدت الفلسفة اليونانية       

و شهدت مدن أثينا و اسربطة و غريها من املدن . التاريخ القدمي إىل إقامة نوع من الدميقراطية اليت تعد رائدة يف

اليونانية القدمية مظاهر هلذه الدميقراطية كما قامت اليونان بتنظيم عالقاهتا مع الدول اجملاورة على أساس من االلتزام و 

 .أنشأت قانونا حلسم اخلالف عن طريق التحكيم

يدين الفكر املعاصر، حيث أصبحت –من مأخذ و ما كان من حمدودية رغم ما كان عليها –و هلذه األفكار       

 1.الدميقراطية و حتديد صالحيات احلاكم شعارا و منهاجا يقتدى به

                                                           
 .87،ص1111، ترمجة و نشر مركز اخلليج لألحباث طبعة أوىل ، فهم العالقات الدوليةكريس براون،   - 1
 .81،ص0،1112،منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، ط مفهوم العالميةجاسم حممد زكريا،  - 2
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انه يالحظ أن القانون كان وفقا على قادة من زعماء الكهنة يادة اليونان يف هذا املضمار إلعو على الرغم من ز       

ذه القلة بالعلم بالقانون و تفسريه دائما ملصلحة طبقتهم، و هو ما دفع عامة الشعب و األشراف و أدى إىل انفراد ه

و يرى هذا اجلانب من الفقه أنه حىت يف ظل هذا .إىل املطالبة بتدوين العرف حىت يقفوا على حقوقهم التزاماهتم

لفالسفة اليونانيون السيادة التدوين مل يرتتب على ذلك خضوع احلاكم للقانون بل ظلت سلطاته مطلقة و قد أدرك ا

مبفاهيم خمتلفة ككوهنا سلطة عليا داخل الدولة مثلما سابق ذكر ذلك، كما أن بعضهم رأى أن السيادة للقانون و 

 2.ليست للحاكم 

و قد ظهر يف بعض مراحل تطور اإلمرباطورية الرومانية بعض الفكر السياسي الذي يرى ضرورة الفصل بني       

و     لطة الدولة و يرى أن السيادة السياسية و ما تنطوي عليه من قدرة حتديد لقانون واجب اإلتباع و س" السيادة"

هي ملك للشعب الروماين و لكن الشعب ال ميارسه بنفسه،و إمنا يفوض فيها  IMPERIUMهو ما يعرف بسم 

السلطة باسم الشعب  ال ميلك مبقتضاه غري حق ممارسة مظاهر Lex Regiaاإلمرباطور مبوجب عقد سياسي 

 potestas  3الروماين و هو ما يعرف باسم 

 .لكن هذا االجتاه الفلسفي مل تكن له الغلبة يف التاريخ لقدمي ،إذ بقي اخللط بني السلطة   و احلاكم      

 .و قد ساعد ذلك الفكر الكنسي يف العصور الوسطى فيما أشعه من نظريات احلق اإلهلي املقدس      

و         و هو ما فتح باب الصراع بني الكنيسة.لقد أحدثت املسيحية ثورة اجتماعية و سياسية بعيدة األثر و      

 :القيصر، و الذي حيدده بعض الدارسني بني عهدين

                                                                                                                                                                                           
ادة دكتوراه يف القانون الدويل و العالقات الدولية، جامعة ، مذكرة خترج لنيل شهاالليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان و مبدأ السيادةأمحد وايف،  - 1

 .115،ص1101،1100، كلية احلقوق ،0اجلزائر رقم 
 .77،ص السابق نفس املرجع - 2
 015نفس املرجع السابق،ص - 3
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 العهد املدرسي – 1عهد أباء الكنيسة ،  – 0

يز هذا العهد بالدعوة إىل احرتم السلطة و يتم" شارملان"و يبدأ العهد األول من ظهور املسيحية إىل هناية حكم       

الزمنية إىل درجة التقديس و قد متت صيغة نظرية احلق اإلهلي املباشر اليت مفاده أن اهلل خلق اإلنسان ليعيش يف 

و تأكيدا ملنع هذه الفوضى، .ألنه ال حيب لعباده الفوضى. اجلماعة،و خلق لذلك لسلطة لعامة اليت تأمر الناس

 .اإلهلية لتعطي احلكام و تودعهم هذه السلطة باعتبارهم مفوضي اهلل حلكم الناس تتدخل اإلرادة

أما لعهد املدرسي و هو يبدأ منذ هناية حكم شارملان حىت بداية عصر النهضة يف أواخر القرن اخلامس عشر       

 Saintوماس سنت ت" ميالدي فقد صيغت نظرية جديدة يف التفويض اإلهلي غري املباشر و خالصتها حسب 

Thomas " أنه إذا كانت السلطة مصدرها اهلل، فإنه ال يتدخل مباشرة يف حتديد شكل هذه السلطة و ال يف طريقة

 .ممارستها، و أنه ال خيتار احلكام مباشرة، و إمنا يوجه احلوادث اليت يسرتشد هبا الناس الختيار احلكام و نظام احلكم

و من هذه املقدمات بدأت تتبلور فكرة الفصل بني حق السلطة و أشخاص احلكام، فهؤالء ال ميارسون يف       

بني الدولة " توماس االكويين"و اتفاقا مع هذا االجتاه ميز .احلكم حقا شخصيا هلم و لكن يفوضون فيه من قبل الناس

على أساس أن الدولة غري العادلة هي اليت يلجأ فيها األمري إىل  العادلة و الدولة غري العادلة ، و يقوم التمييز بينهما

 1.اغتصاب السلطة عنوة دون وساطة الشعب أو قبوله

غري أن هذه األفكار احلرة، سرعان ما تراجعت أمام ضغط احلوادث ،فباهنيار اإلمرباطورية الرومانية و تقلص       

 .السلطة املركزية قام على أنقاضها اإلقطاع

                                                           
القانون الدويل و العالقات الدولية، جامعة ، مذكرة خترج لنيل شهادة دكتوراه يف االليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان و مبدأ السيادةأمحد وايف،  - 1

 .52،ص1101،1100، كلية احلقوق ،0اجلزائر رقم 
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عرفت السلطة السياسية على مستوى أوروبا تفتتا بني .و هكذا بإنشاء اإلقطاعي يف حدود اخلامس ميالدي      

فلقد كان . أمراء اإلقطاع،فتعددت بذلك السلطات و أخذت شكال تدرجيا و مل تعد هناك سلطة واحدة مطلقة

اع، كما أن السيد هو نفسه تابع لسيد كما أن لكل سيد أتب. هناك دائما لكل صاحب سلطة سيد يعلوه يف سلطته

 .أعلى منه، و حىت نصل إىل امللك الذي كان واحدا من األسياد اإلقطاعيني و إن كان أعالهم سلطة

و هكذا مل يعرف النظم اإلقطاعي فكرة وجود صاحب سيادة وحيد يضع القواعد العامة و يعد مصدرا لكل       

و حىت إذ كان اإلمرباطور . يد شخص واحد، صعبا و مل ينجح فيه األباطرةلقد كن تركيز السلطة ب.احلقوق اخلاصة

 -النظرية–حسب التعبري السائد سيد األسياد أو ملك امللوك، إال أنه يف الواقع مل يكن كذلك لقد كنت هذه السلطة 

و وصل األمر إىل أن   ألوامر لكن احلقيقة أن هؤالء امللوك ال ميتثلون هلذه ا. تعطيه احلق يف إصدار األوامر إىل امللوك

 1.يعلن كل واحد نفسه إمرباطور يف مملكته

و      و هكذا يف ظل تنازع السلطة و تشتتها بني كل من البابا ممثال للكنيسة،و اإلمرباطور من جهة و امللوك       

النظام اإلقطاعي و  األمراء اإلقطاعيني من جهة أخرى، عمل امللوك على تركيز السلطة يف يدهم مستغلني مساوئ

الوضع االجتماعي لإلنسان و مستغلني كذاك تعاوهنم مع الطبقة االجتماعية الصاعدة يف أوروبا نتيجة لبداية 

ز كذلك احلركة التجارية الواسعة، كل تلك العوامل ساعدت امللوك على حتقيق حركة . االكتشافات اجلغرافية و العلمية

السياسية يف يد شخص امللك، حبيث ال توجد سلطة أخرى أعلى يف مملكته تعلوه التوحيد السياسي و تركيز السلطة 

 .أو توازيه و هو ما عرب عنه بفكرة السيادة

                                                           
 .18سابق ، ص الرجع امل نفس  - 1
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فهي قد حتررت قبل غريها من الدول األوروبية من . و هكذا كانت الدولة اإلجنليزية سباقة يف إعالن استقالهلا      

مث حلقتها فرنسا و باقي الدول .طاع مل يكن يشكل قوة إضعاف للسلطة املركزيةالوصاية البابوية، باإلضافة إىل أن اإلق

 ..األوروبية كإسبانيا و سويسرا إخل

الذي ندى يف " ميكيفيلي"إذ كان من دعاهتا على مستوى إيطاليا . لقد وجدت هذه الفكرة صداها لدى الفقه      

و      الذي البد أن حيكم بالقوة حىت حيقق وحدة الدولة بنظرية األمري املستبد   « le prince »مؤلفه األمري 

على مستوى فرنسا مبناداته مببدأ لسيدة " ناجان بود"يكفل هلا الرخاء و رسوخ السلطان و شايعه يف ذلك يف لفقيه 

" هوريةبالكتب الستة للجم"و الذي ضمنه مؤلفه املعنون . ،و اليت ميكن اعتبارها لسند لقانوين لتدعيم سلطة امللوك

 :و الذي ميكن تلخيص نظريته فيما يلي . 05821عام 

 .السلطة عنصر أساسي يف تكوين الدولة -

 .مسو السلطة املركزية يف الدولة و إشرافها على مجيع املواطنني -

 .السلطة صاحبة السيادة يف الدولة مطلقة و ال ختضع للقوانني اليت تصدرها -

 .قانون الطبيعي و لقانون األممخضوع السلطة صاحبة السيادة يف الدولة لل -

 .السيادة وحدة ثابتة و سامية ال تقبل التجزئة و ال تعرف سلطانا أعلى منها -

و . و قد كانت السيادة يف ذلك العهد باسم االستقالل الذي كان يعين حترر الدولة يف عالقاهتا اخلارجية و الداخلية

حقها يف تطوير نفسها داخليا و بناء اجليوش حىت تتمكن و كذلك .حقها يف أن تكون متميزة عن غريها من الدول

 .من احملافظة هذا االستقالل

 تعريف السيادة : الفرع الثاني 

                                                           
 .11،ص مكتبة القاهرة احلديثة ، مبدأ المشروعيةطعيمة اجلرف ،  - 1
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ليس سهال وضع تعريف حمدد ملصطلح السيادة ذلك أن املفهوم يرتبط بفكرة السلطة يف الدولة ،و مفهوم       

و باقي الفالسفة يف عصره ، مل يبق هو نفس املفهوم بعد قرنني   Jean Bodinالسيادة كما تصوره جان بودان 

من الزمن ،و من أسباب صعوبة التعريف هو أن السيادة تتعلق مبمارسة سلطة الدولة على مستوى اجملتمع الداخلي ، 

يل و يف نطاق حيز جغرايف معني من جهة، و من جهة أخرى ممارسة سلطة الدول إزاء باقي أشخاص اجملتمع الدو 

،أخذا بعني االعتبار أن ممارسة السلطة السياسية أخذت أشكاال و مضامني خمتلف عرب مراحل الزمن، و هي مرتبطة 

 .بتطور العالقات بني األشخاص و املؤسسات سواء على املستوى الداخلي أو اخلارجي

و           بفكرة احلرية الفردية كما أن العامل األساسي يف تعريف السيادة هو ارتباط فكرة السلطة السياسية        

اجلماعية،و تغري تنظيم العالقة بني االثنني حسب املفاهيم السياسية  و اإليديولوجية املطبقة يف كل نظام سياسي، مث 

 .تطور منظور عالقة الدولة مع اجملتمع الدويل

 .ك بإيراد تعريف جمموعة من الفقهاءو ما دمنا بصدد تعريف السيادة يف مفهومها املطلق فإننا نستعني يف ذل      

سلطة سياسية عليا أمرة "و السيادة هي   JEAN Bodinجان بودان "ارتبط ظهور مفهوم السيادة بالفقيه       

نابعة من ذات الدولة و قادرة على تنظيم  نفسها و على فرض توجهاهتا دون أن تكون خاضعة داخليا أو خارجيا 

السلطات اليت متلك أمر احلكم فيما ينشأ بني األفراد و الوحدات الداخلية من خالفات  لغريها فهي يف الداخل أعلى

أو هي .1"و هي كذلك ال ختضع ماديا و ال معنويا لسلطة أعلى أخرى سواء كانت هذه السلطة نقابية أو دينية 

وغ لغريه ،فهي لقوة لسلطة األصلية اليت تصدر عن صحبها و ليت تعفيه من اخلض" ناجن بود"لفقيه ا حسب رأي

                                                           
 .75،ص1،مكتبة القاهرة احلديثة ،مصر ،ط نظرية الدولةطعيمة اجلرف،  - 1
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القادرة على حتقيق الوحدة السياسية، حبيث ال يقابلها إال خلضوع و الطاعة من جانب األفراد ،مث هي لسلطة الدائمة 

 1.غري املؤقتة ليت ال تقبل التجزئة و ال التفويض  و اليت ال جمال للمسؤولية عنها أمام سلطة أخرى

طلقة على الصعيد الدويل التصميم القادر على رفض التدخل يف شؤون و يرى البعض أن مفهوم السيادة امل      

الدولة من جانب أية هيئة أجنبية عنها، فالدولة ال ختضع عند مباشرته خلصائص السيادة ألية سلطة خارجية أيا  

ناتج عن انتقال و مع التغيري ال.كانت طبيعتها مبا يف ذلك القيم األخالقية إال برضاها و استجابة ملصاحلها الوطنية

السيادة من امللوك إىل الشعوب باعتبارها مصدر السلطات، أصبحت لسيادة مترس حلساب هذه األخرية، األمر الذي 

نقل مفهوم لسيادة من اجلنب السليب املتمثل برفض االمتثال ألي سلطة خارجية إىل جانب إجيايب متمثل بإدارة الدولة 

ملصلحتها الوطنية حىت لو كان من شأن ذلك جتاوز اختصاصها اإلقليمي و بالتايل لشؤوهنا الداخلية و اخلارجية وفقا 

 . 2التسلل إىل اختصاص الدول األخرى

اهتم األول باملظاهر الداخلية للسيادة ما :أن مذهب تطور يف بعدين متميزين " ديفيد هيلد"بينما يرى األستاذ       

ل مطلب أن الشخص أو اهليئة السياسية تأسست كعمل ميارس عن حق يتضمن البعد األو .الثاين فبمظهرها اخلارجية

سلطة "أما احلكومة سواء أكانت ملكية أم ارستقراطية أم دميقراطية فعليها أن تنعم ب . على جمتمع بعينه" والية عليا"

 "مطلقة و هنائية ضمن اإلقليم املفرتض

ة مطلقة و هنائية دخل و خارج الدولة ذات السيادة، أما البعد لثاين فيتضمن التأكيد على عدم وجود سلط      

يتوجب النظر إىل الدول بوصفها مستقلة يف كل قضايا السياسة الداخلية و هلا أن تكون من حيث املبدأ حرة يف 

حتديد مصريها ضمن هذا اإلطار،أما السيادة اخلارجية فهي ميزة حتوزها اجملتمعات السياسية، و يصاحبها طموح 

 .بتعيني وجهتها و سياستها دون تدخل غري مشروع من القوى األخرى املشاركة

                                                           
 052املرجع،صنفس  - 1
 .0981،25،22،بريوت ،دار النهضة العربية ، مدخل إلى علم العالقات الدوليةحممد طه بدوي ، - 2
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والية الدولة يف حدود إقليمها والية مطلقة    و انفرادية على مجيع "بينما يرى البعض أن السيادة هي       

مناسبة و أن فالسيادة معناها أن تتمكن الدولة من اختاذ القرارات و الرتتيبات اليت تراها .1"األشخاص و األمالك 

هي إمكانية الدولة أن تقرر ما تريده سواء يف " : " ماكدوجال"تتمكن من تنفيذها،أي أن السيادة كما يقول الفقيه 

 2"اجملال اخلارجي  أو الداخلي

و املالحظ أن هناك خلطا بني مفهوم السلطة و مفهوم السيادة فالرأي األول يرى أن السيادة هي السلطة       

و نتعرض للرأيني .بينما يرى الرأي الثاين أن السيادة ليست سوى خاصية من خصائص السلطة السياسية السياسية ،

 :باختصار

فهو يرى تطابقا بني فكرة السلطة و –رغم أنه من املنكرين لفكرة السيادة –" دوجي"و يتزعمه الفقيه  :الرأي األول 

معتربا ذلك بأن السيادة هي إرادة األمة، و ملا كانت األمة قد " السلطة اآلمرة للدولة"فهذه األخرية هي .السيادة  

انتظمت يف دولة فمن مث أصبحت السيادة هي سلطة الدولة األمرة أو هلا احلق يف إصدار األوامر إىل كل األفراد 

 .3املقيمني على إقليم الدولة

خيص القانوين لألمة ،فهي حمل فهو يقول أن الدولة هي التش « Esmein »و يؤيد هذا الرأي الفقيه       

هذه السلطة العليا اليت .السلطة العامة، و الذي يقرر وجود الدولة هو سلطة عليا تسمو على إرادات األفراد يف اجملتمع

أو احلق    لسيادة الداخلية: وهذه السيادة هلا وجهان .ال توازيها و ال تعلو عليها سلطة أخرى هي ما يسمى بالسيادة

                                                           
 .081،ص0971،دار اجلليل،دمشق، مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم و الحربإحسان هندي، - 1
 .081إحسان اهلندي، نفس املرجع السابق،ص - 2
 .012،ص1111، 0،منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت لبنان ،ط مباديء النظم السياسيةحممد رفعت عبد الوهاب ،  - 3
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و     وامر إىل كل املقيمني على إقليم الدولة ، و السيادة اخلارجية و هي تعين احلق يف متثيل األمة يف إصدار أ

 1.الدخول بامسها يف عالقات الدول األخرى

فهو يرى أن السيادة هي إحدى خصائص أو صفات سلطة " "كاري دي ملربج"و يقول به الفقيه  :الرأي الثاني 

جر و النهي لكنها ال ختتلط هبا ألن لسلطة الدولة معىن إجيايب ملا يرتتب عليها من الدولة، أي سلطة األمر و الز 

مباشرة احلقوق و السلطة ،بينما الدولة ذات معىن سليب يتلخص يف عدم اخلضوع لسلطة دولة أخرى و عدم وجود 

فة بقدر ما متلك الدولة و بناءا على ذلك بقدر ما تتوافر هذه اخلاصية أو الص –سلطة مساوية للدولة يف الداخل 

 2.أي أهنا تتناسب معها تناسبا طرديا –مباشرة السلطات العامة 

أن الفقهاء األملان وجدوا يف هذا الرأي تفسريا لوضعية السلطة السياسية يف الدولة " دوجي"و حسب الفقيه        

لدولة االحتادية و سيادة الدولية الداخلة سيادتان، سيادة ا االحتادية، اليت تتشكل من دولتني أو أكثر،و من مث توجد

 .و أن اإلقليم الواحد ال خيضع إال لسيادة واحدة. و هذا يتناىف مع مبدأ وحدة السيادة.يف اإلحتاد

و من مث كانت فكرة أن السيادة هي خاصية يف السلطة تتالءم مع هذا الوضع أي ميكن وجود دولة بأركانه       

 .سياسية، بكنها ال تتمتع بالسيادة ،أو تتمتع جبزء من هذه السيادةالثالث شعب، إقليم، سلطة 

صحيح أن السيادة يف نشأهتا كانت ذات داللة سلبية و هي تعين عدم خضوع سلطة امللك إىل سلطة كل من       

وى الداخلي، البابا و اإلمرباطور على املستوى اخلارجي،و كذلك عدم تبعية سلطة امللك إىل أمراء اإلقطاع على املست

فنشأة السيادة كانت حتمل مضمونا سلبيا و هو عدم التبعية يف سلطة الدولة ألي جهة كانت، و هو ما يعين عدم 

 .اخللط بني السلطة و السيادة و ن هذه األخرية هي خاصية لألوىل

                                                           
 .015نفس املرجع السابق ، ص  - 1
 .25نفس املرجع ص  - 2
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املتمثل يف تربير حق لكن فيما بعد حلق هذا املفهوم تطورا جعل السيادة تتضمن كذلك مفهوما إجيابيا و هو       

   .و توضيح ذلك حسب البعض أن السيادة ال تنتمي إىل جمموعة األفكار العامة املطلقة .احلاكم يف إعطاء األوامر

و إمنا هي فكرة تارخيية نشأت يف ظل ظروف معينة،و بالتايل ال ميكن أن يكون هلا تعريفا واحدا مطابقا لكل زمن ، 

و معىن ذلك حسب االجتاه أن اعتبار السيادة خاصية من .من عصور تطورهابل ميكن تعريفها حسب كل عصر 

ليس كسلطة -خصائص السلطة كن يصلح فقط يف املرحلة األوىل من مراحل تطورها حيث كانت السيادة تفهم

و لكن كخاصية لسلطة سياسية معينة هي سلطة امللك اململوكة له كملكية خاصة، لكن ملا مت نقل فكرة  -سياسية

و هذا التغيري يف صاحب . أصبحت مطابقة لسلطة الدولة –أي السيادة –لسيادة من امللك إىل الدولة ، فإهنا ا

السيادة أثرى مفهوم السيادة مبادة جديدة  فهي مل تعد خاصية من خصائص سلطة الدولة فحسب، بل أصبحت 

" العالمات احلقيقية للسيادة"عناصرها حتت عنوان " بودان"تتضمن أيضا املضمون اإلجيايب لسلطة الدولة ، اليت عدد 

 1.سلطة سن القوانني و سلطة إعالن احلرب إخلو منها 

و إذا كان البعض يتوصل إىل هذا النتيجة و هي الربط بني السلطة و السيادة يف الدولة إىل درجة أن كثري من       

املؤلفات حتدد أركان الدولة من خالل الشعب اإلقليم و السيادة، إال أننا منيل إىل الرأي القائل أن السيادة هي 

ية من خصائص صالحياهتا يف سلطة الدولة،ختوهلا القيام مبمارسة سلطتها حبرية و استقالل سواء على املستوى خاص

بدليل أن هناك حاالت نكون فيها بصدد الدولة متوفرة األركان الثالث الشعب .الداخلي أو ضمن اجملتمع الدويل

كما هو الشأن يف احلكومات القائمة يف املنفى، أو   اإلقليم و السلطة السياسية، لكن أداء السلطة السياسية معطال

يكون أداء السلطة بصفة حمدودة كما هو الشأن يف نظام احلماية الدولية و االنتداب و الوصاية اليت عرفها اجملتمع 

 .الدويل يف مرحلة سابقة

                                                           
 .81،80ص ، 0971، ،دراسة مقارنة ، مكتبة وهبة القاهرة  الدولة و السيادة في الفقه االسالمي فتحي عبد الكرمي ،  - 1
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وحدة ال تقبل التجزئة و السيادة " أن  0890و من صفات السيادة كما جاء يف الدستور الفرنسي الصادر يف       

 :و معىن ذلك" ال التصرف فيها و ال ختضع للتقادم املكسب أو املسقط

 .و منعة لغريها من احللول حملها Exclusiveتكون السيادة واحدة أهنا منفردة  – 0

فأن السيادة تبقى أهنا ال تقبل التجزئة ، أي أهنا ال تتعدد و إال كنا بصدد دولتني ، و حىت يف الدولة االحتادية  – 1

 .متارس جزءا من اختصاصات السيادة( الدويالت)واحدة بيد السلطة املركزية حىت إذا كنت هناك وحدات سياسية 

و معىن أهنا ال تقبل التصرف هو عدم جواز التنازل عنها، و هكذا إذا قامت مثال حكومة عميلة بالتنازل عن  – 1

رى فإن هذا التنازل يعترب باطال و ال يعتد به إال بالرجوع إىل إرادة صاحب سيادهتا و استقالل بلدها ملصلحة دولة أخ

 .السيادة الفعلي و هو الشعب الستفاءه يف املوضوع

و املقصود بعدم التقادم املكسب أو املسقط للسيادة، هو أنه يف حالة احتالل دولة جلزء من إقليم دولة أخرى  – 1

 1.ليم ملكا للدولة صاحبة السيادة عليه إال يف حلة توقيع معاهدة صلح بذلكفإنه مهما طالت املدة يبقى هذا اإلق

        أهنا مطلقة و معىن ذلك أهنا ال حتدها حدود، و أن سلطة الدولة ذات السيادة ال تعلوها سلطة أخرى، – 5

القانونية الالحمدودة  أن القوة"يؤكد " هارولد السكي"أو تنافسها، غري أن الواقع السياسي كما ذهب إليه الفقيه 

، غري أن العادات و التقاليد االجتماعية ، 2"تتحول يف املمارسة إىل قوة مصدرها أسس معروفة لدى معظم األجيال 

باعتبارها قيود هامة على السيادة ذلك أن الدولة املعاصرة ختضع ملبدأ " سري هنري"كما يشري إىل ذلك الكاتب 

 3.ولت من دولة استبدادية إىل دولة قانونيةسيادة القانون و الذي مبوجبه حت

                                                           
 .081، ص  0،0971، دار اجلليل ،دمشق ،ط مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم و الحربإحسان هندي،  - 1
 .050امعية اإلسكندرية،مصر،بدون سنة نشر ،ص،القوة و الدولة،دار املعرفة اجل1،جأصول االجتماع السياسي حممد علي مقلد ، - 2
 .058نفس املرجع السابق،ص  - 3
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و إذا كان مفهوم السيادة قد أثار نقاشا فقهيا تصعب اإلحاطة به مما جعل بعض هؤالء يصرح بأن الفقه احتار       

 1.يف تعريف السيادة لتعدد اآلراء

طلح للتكيف مع األوضاع و سوف نالحظ الحقا عند التطرق إىل بقية العناوين القدرة الكبرية هلذا املص      

املستجدة على صعيد العالقة ، سواء بني الدولة و مواطنيها أو بني الدولة و اجملتمع الدويل ، ال سيما بعد التطور 

 .الكبري الذي عرفته عالقات اجملتمع لدويل يف خمتلف اجملالت

يا ، يرجع الفضل يف عرضها و الدفاع و إذا كان من املعروف أن السيادة هبذا املفهوم ، هي فكرة حديثة نسب      

 Six livresالكتب لستة للجمهورية : "يف كتابه الشهري " Jean Bodinجان بودان "عنها إىل الفقيه الفرنسي 

De La République " و إذا كان الظرف السياسي لظهور السيادة مرتبط بالصراع الذي كان .0588عام

. ستوى الداخلي و الصراع بني مللوك و اإلمرباطور و البابا على املستوى اخلارجيدائرا بني امللوك و اإلقطاعيني على امل

  2.فجاءت لسيادة كمبدأ يقرر أن سلطة امللك هي األمسى ألهنا تتمتع بالسيادة

 

 تكريس مفهوم السيادة في العالقات الدولية : المطلب الثاني 

بدون شك أن ظهور مبدأ السيادة شكل حجز الزاوية يف نشأة اجملتمع الدويل احلديث على أنقاض النظام      

املسيحية تبدو و كأهنا هرم من السلطات  اإلقطاعي الذي ساد القرون الوسطى يف أوروبا و الذي كانت فيه املدينة

كانوا تابعني مبدئيا لإلمرباطور الذي خيضع بدوره لسلطة فاألسياد و البارونات ،و الدوقات، و امللوك ،  : املتسلسلة 

لبابا، و كان اجملتمع مكون من إمارات ليست متقابلة، و إمنا مرتاصة بعضها فوق البعض األخر، و مل يكن اجملتمع 

                                                           
 .109،ص0971،دار املعارف اإلسكندرية ،مصر ، الوسيط في قانون السالممد طلعت الغنيمي ، حم - 1
 .85جلامعية، بريوت ،دون سنة النشر ، ص ، الدار االعالقات الدولية سامي حممد عبد حلميد ، - 2
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مكونا من إمارات ليست متقابلة ، و إمنا مرتاصة بعضها فوق البعض األخر، و مل يكن هذا النظام مينع حدوث 

نازعات فقد كن اإلمرباطور يف لقمة يطالب بالسلطة الزمنية اليت كان يدعي استالمها مباشرة من اهلل، يف حني كان م

لبابا يزعم أنه تسلم السلطتني الزمنية و الروحية و أنه احتفظ بالثانية ومنح األوىل لإلمرباطور الذي يظل مرتبطا به 

ل من البابا و اإلمرباطور و النبالء أمام السلطة الصاعدة للملوك و بشأهنا و يف خصم هذا الصراع اهنارت سلطات ك

أن امللك "اليت استطاعت توحيد شعوهبا باسم القومية ، و استنادا إىل مبدأ السيادة  و يف هذه لفرتة سادت مقولة 

 1"إمرباطور يف مملكته

التعبري تتداخل فيه السلطات، و بني و معىن ذلك أن ظهور مبدأ السيادة شكل حد بني جمتمع دويل إن صح       

و        جمتمع ولد حديثا يستند إىل وحدت سياسية متجاورة ذات أساس إقليمي تتميز بلية مركزية لصنع القرارات

، فالدولة ذات السيادة من الناحية القانونية ، توجد يف عامل يتكون من وحدات سياسية ( حكومة و إدارة) تنفيذها 

و أن هذه الوحدات السياسية املتمثلة يف الدول ذات السيادة هي يف .اإلقليمية  و السياسية نفسهاتتميز باخلصائص 

نفس املرتبة القانونية أمام القانون الدويل سواء فيما يتعلق بأهلية كتساب احلقوق أو التحمل باإللتزامات و الدفاع عن 

 .املصاحل املشروعة و التمتع باألمن ضد كل عدوان

، "الدستورية"إظهارا ألمهية مبدأ السيادة يف تنظيم اجملتمع الدويل و صياغة خمتلف املواثيق الدولية ذات األمهية و       

من مرحلة ظهورها إىل حد اآلن و كذلك جتاوزا ملرحلة شرعية القوة يف العالقات الدولية و وصوال إىل منع استخدم 

و القضاء الدويل،     ت و اخلالفات ما بني الدول، مبا فيها التحكيملقوة، و اللجوء إىل الوسائل لسلمية حلل النزاعا

فإننا نعاجل هذا املطلب أوال بتتبع تفعيل مبدأ السيادة يف العالقات الدولية من إبرام اتفاقية وستفاليا إىل وضع ميثاق 

 .األمم املتحدة يف فرع أول ، و يف فرع ثين نتطرق إىل حدود ممارسة السيادة 
                                                           

شهادة دكتوراه يف القانون الدويل و العالقات الدولية، جامعة ، مذكرة خترج لنيل االليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان و مبدأ السيادةأمحد وايف،  - 1
 .52،ص1101،1100، كلية احلقوق ،0اجلزائر رقم 
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 تكريس مبدأ المساواة في السيادة من معاهدة وستفاليا إلى قيام األمم المتحدة: ألول الفرع ا

لديين يف أوروبا من خالل احلركة لربوتستانتية، إىل انقسام املمالك يف أوروبا بني أدت حركة اإلصالح ا      

( 0217-0207)استمرت  الدينية بني الطرفني و اليتافظني يف لكاثوليك و نشبت احلرب اإلصالحيني و احمل

، و اليت وضعت ركائز 0217ثالثني سنة اشرتكت فيها معظم الدول األوروبية و انتهت بإبرام اتفاقية وستفاليا عام 

 :النظام األورويب الذي يقوم على املبادئ اآلتية 

 .تشكل من دول أعضاء أقر القانون الدويل باستقالهلا السياسي وتساويها القانوين :أوال 

 .كل عضو يتمتع بالشرعية يف نظر باقي الدول األعضاء مجيعا  :ياثان

و      كانت شؤون العالقات ما بني الدول ذات السيادة تدار باستمرار من قبل هيئة من الدبلوماسيني احملرتفني  :ثالثا

 .توجه بواسطة نظام تعددي منهجي من التواصل الدبلوماسي

لكن متييز معامل ذلك اجملتمع عن الثقافة اليت كانت ذات مسات أوروبية أصبح  ظل دين اجملتمع الدويل مسيحيا، :رابعا

 .متزيد اهلوية

 1.نشأ ميزان قوى بني الدول األعضاء يسعى إىل أن حيول دون هيمنة الدول على بعضها بعضا :خامسا

واحد، و مل يعد الدين  و قد اعرتفت معاهدة وستفاليا رمسيا بوجود منفصلة ذات سيادة يف إطار جمتمع دويل      

و بذلك التسوية قد متخضت عن ميثاق دويل جديد .السند القانوين للتدخل أو احلرب فيما بني الدول األوروبية

                                                           
دراسة ضمن مؤلف مجاعي حتت إشرف جون بليس واستيف سيمث،عوملة السياسة العاملية،ترمجة مركز : تطور المجتمع الدوليروبرت اتش جاكسزن ، - 1

 .72،ص1111اخلليج لألحباث ،
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ت االعائدة إىل القرون الوسطى و حلت حملها دول ذ" اجلمهورية املسيحية "يستند إىل وجود سيادة أزاحت فكرة 

 .سيادة

ابع عشر زرعها ول و مبدأ عدم التدخل اليت حول رجال الدولة خالل القرن السإن بذور نشوء سيادة الد      

ت الدولية قد تطورت لتصبح بنودا يف ميثاق األمم املتحدة ،و اتفاقيات جنيف و هيئات القانون تدرجييا يف العالقا

 1.الدويل املعاصر

مل يكن يظم دوال خارج اجملموعة األوروبية  -يةيف البدا–و اجلذير بالذكر أن هذا اجملتمع الذي تشكل رغم أنه       

 .املسيحية ، إال أنه كن يتكون من دول ذات سيادة مستقلة تضع القواعد العامة للتعاون فيما بينها

م الدويل ينبثق من املؤمترات اليت تنعقد و تضع تسويات تسري عليها الدول طوال حقبة من الزمن، القد كان النظ      

و مؤمتري           0775و مؤمتر برلني  0725و باريس  0705و فيينا  0217رات وستقاليا فقد أرسلت مؤمت

 .،قواعد النظم الدويل اليت توافقت مع عليها الدول األوروبية 0918و الثاين يف  0799الهاي األول املنعقد يف 

رب مبثابة تقدم ملحوظ يف تكوين النظام إذن انتهي عصر املؤمترات ليبدأ عصر إنشاء املنظمات الدولية الذي يعت      

 0909.2بتداءا من إنشاء عصبة األمم عم االدويل و هذا 

و من خالل هذه املؤمترات ميكن القول أنه مت بشكل واضح تكريس ملساواة يف السيادة ففي مؤمتر لسالم       

جيكا و هولندا، و بعض دول دولة مثلت فيه الدول الصغرية كبل 12األول حضرته  0918و  0799بالهاي عام 

 0918أمريكا الالتينية على نفس املستوى مع الدول الكربى كروسيا القيصرية و بريطانيا و غريها و املؤمتر الثاين لعام 

مبدأ املساواة يف كل ما يصدر عن عاة ة، و أصر مندوب الربازيل على مرادولة وقفت على قدم املساوا 11حضرته 
                                                           

 .011نفس املرجع لسابق ، - 1
، مذكرة خترج لنيل شهادة دكتوراه يف القانون الدويل و العالقات الدولية، جامعة االليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان و مبدأ السيادةأمحد وايف،  - 2

 .22، ص،1101،1100، كلية احلقوق ،0اجلزائر رقم 
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ثائق قانونية، خاصة فيما يتعلق بعدد القضاة التابعني لكل دولة و الذين ستتشكل منهم حمكمة ملؤمتر من أعمال و و ا

 1.التحكيم الدائمة ،و عارضت الدول الكربى ذلك االقرتاح، ففشل مشروع إنشاء احملكمة

طالب و ال رغبة أعلن املندوب األمريكي بأن بالده ليس هلا م 0912و يف مؤمتر الدول األمريكية املنعقد عام       

 2.يف امتيازات و ال قوة من أي دولة أمريكية ألن هذا الدول متساوية

، فكر الرئيس األمريكي ويلسون يف إنشاء منظمة دولية تقوم على 0901و بعد نشوب احلرب العاملية األوىل       

" حمبة للسالم"دول أعضاء تستند إىل وجود " عصبة األمم"حتقيق األمن اجلماعي، و كنت خطته هتدف إىل إحداث 

معتربة أي هتديد للسلم العاملي أي خرق لسيادة دولة عضو من قبل دولة أخرى عمال عدوانيا يهدد يف النهاية تلك 

و قدم يف هذا الشأن مشروعه املشكل من النقاط األربع عشر و الذي . الدول مجيعا، و هلذا يتعني مواجهته مجاعيا

 3.تضمن مبدأ حق تقرير املصريعرف مبشروع ويلسون و الذي ي

معهد القانون الدويل األمريكي إعالن حقوق و واجبات الدول  صدر عن 12/10/0902كما أنه بتاريخ       

 4"كل أمة متساوية مع غريها من الدول اليت تشكل مجاعة األمم مساواة قانونية: " جاء يف املادة الثالثة منه مايلي

د السوفييت بأن عالقاهتا اخلارجية ستقوم على مبدأ املساواة بني مجيع ااالشرتاكية أعلنت دولة االحتو بعد قيام الثورة 

 .الدول كبريها و صغريها

لعصبة  ممارسة حق التصويت فقد اتبعت او بعد قيام عصبة األمم ساوت ما بني الدول أمام القانون ال سيما يف      

جملس  كما أن.من عهد العصبة و هو داللة على املساواة يف لسيادة 5/0 قاعدة التصويت باإلمجاع طبقا للمادة

                                                           
 .51علي إبراهيم ، مرجع سابق ،ص  - 1
 .57املرجع، صنفس  - 2
 .001،مرجع سابق، ص  ، عولمة السياسة العالمية0091-0011التاريخ الدولي سوزان أل كاروثرز ، - 3
 .52علي إبراهيم ، مرجع سابق ، ص - 4



 حقوق لحماية الدولية باآلليات عالقاتها و السيادة                                        : األول الفصل
 اإلنسان

10 
 

يعترب مبدأ "حيث أعلن اجمللس هبذه املناسبة بأنه  0915سبة قبول أملانيا عضوا باملنظمة عام لعصبة أقر هذا املبدأ مبنا

ساسية اليت تقوم عليها الذي يقضي باالعرتاف حبقوق و وجبات وحدة جلميع الدول كمبدأ من املبادئ األاملساواة 

 1"عصبة األمم

كذلك نصت املدة الرابعة من اتفاقية مونتفيديو بني الدول األمريكية حول حقوق و واجبات الدول بقوهلا أن       

الدول متساوية قانونا و أهنا تتمتع بنفس احلقوق و بنفس الواجبات و هلا نفس األهلية يف ممارسة هذه احلقوق و ال "

احلقوق بالنسبة لكل منها إىل مقدرهتا على استعماهلا و إمنا تستند إىل جمرد وجوده كشخص من أشخاص  تستند هذه

 2"القانون الدويل

املساواة يف السيادة من بداية اعتمده كمرتكز يف العالقات الدولية ابتداء من  و البد من اإلشارة إىل أن مبدأ      

    األوىل أنه أوجد املرتكز القانوين لتنظيم اجملتمع الدويل: ة، قد أدى مهمتني معاهدة وستفاليا إىل قيام األمم املتحد

من  اهذ. الذي ينحصر يف الدول األوروبية ذات السيادة،و اليت تنتمي إىل احلضارة املسيحية و هي حمدودة العددو 

ا من أجل السيطرة لنفسه الذي أعطته هذه الدول" احلق"جهة ، و من جهة أخرى فإن هذا املبدأ قد غطى 

 .قي لدول و الشعوب اليت ال تنتمي إىل اجملتمع األورويباالستعمارية على با

فيما بني هذا العدد احملدود  بقد جاء مبدأ املساواة يف السيادة ليؤدي هذا الدور و ليضمن استمرار التعايش السلمي

 :قانونية من أمهها و قد ترتب على تطبيق هذا املبدأ جمموعة من النتائج ال.الدول من 

حسب –عتبارها اتينية،بلالاو أمريكا  سياأن املستعمرة يف إفريقي و القانونية الدولية للبلدالشخصية اإهدار  – 0

شعوبا غري متمدينة،و بالتايل ليس هلا احلق يف التمتع مببدأ املساواة يف السيادة و من مث مت وضع تلك  -لدول األوروبيةا

                                                           
لعالقات الدولية، جامعة ، مذكرة خترج لنيل شهادة دكتوراه يف القانون الدويل و ااالليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان و مبدأ السيادةأمحد وايف،  - 1

 .111، ص،1101،1100، كلية احلقوق ،0اجلزائر رقم 
 .111نفس املرجع السابق ، ص - 2
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و     ، و بعضها أزيلت شخصيتها القانونية(تبعية، محاية، انتداب مث وصاية)قانونية حتكمية  ن يف نظام صيغاالبلد

و هكذا عطت الدول . كذلك هويتها الشخصية من الوجود كما هو الشأن بالنسبة لالستعمار املباشر االستيطاين

 .االستعمارية لنفسها حق التصرف نيابة عن تلك الدول يف مواجهة الدول األخرى

و اليت تقف على قدم املساواة يف السيادة ، " املتحضرة"تدعيم نظام العائلة األوروبية املغلقة مبجموعة من الدول  – 1

و ذلك بعدم لسماح ألي دولة أخرى بااللتحاق معها يف دائرة اجملتمع الدويل إال إذا مت االعرتاف هلا بذلك حىت إذا  

، "االعرتاف املنشئ"ة الدولية ، و كان ذلك سببا يف نشوء نظرية كانت تلك الدولة مستكملة لكل عناصر الشخصي

و هي النظرية ليت مبوجبها ال ميكن للدولة أن تصبح شخصا دوليا إال إذا اعرتفت هبا جمموعة الدول املشكلة للعائلة 

 .مول هبا و بطبيعة احلال كن يشرتط لالعرتاف بالدولة اجلديدة قبوهلا لكافة لقواعد الدولية املع.الدولية

فكل دولة أصبحت تقدر مصلحتها " لسيادةباملساواة يف ا" لفردي كمظهر من مظاهر االعرتاف بروز الطابع ا – 1

ختاذه، اختاذه من إجراءات و ما ال جيب االوطنية الذاتية استقالال عن غريها، و هي حتدد منفردة ما جيب عليها 

 1.حساب مصاحل الغري مستهدفة يف كل األحول حتقيق مصلحتها و لو على 

ارتبط مبدأ املساواة يف السيادة بفكرة حتمل تبعة املسؤولية لدولية ذلك أن الدول اجلديدة ليت يتم االعرتاف هبا و  – 1

تدخل يف نطاق العائلة الدولية مبا أصبحت تتمتع به من أهلية قانونية دولية صاحلة الكتساب احلقوق ، فعليها أيضا 

  2.اجبات و يأيت يف مقدمة تلك الواجبات احرتام القواعد الدولية املستقرةأن تتحمل بكافة الو 

و بعد فشل عصبة األمم يف مهامها، و قيام احلرب العاملية الثانية، و خالل التحضري الستخالفها باألمم       

اإلحتاد : املوقع من طرف وزراء خارجية دول احللفاء 11/01/0911املتحدة تضمن إعالن موسكو املؤرخ يف 

ضرورة إقامة يف أقرب وقت ممكن "السوفيايت، الواليات املتحدة األمريكية ،بريطانيا ، يف مادته الرابعة نصا جاء فيه 
                                                           

 .07،09،ص0975، دار النهضة العربية ،مصر، طبيعة القاعدة الدولية االقتصادية في ظل النظام الدولي القائمحد حممد الفار ، عبد الوا - 1
 .11،ص  السابق  نفس املرجع - 2
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السيادة لكل الدول لسلمية و مفتوحة لالنضمام لكل هذه الدول، صغرية  امة مؤسسة على مبدأ املساواة يف منظمة ع

  1"م و األمن الدولينيكانت و كبرية من أجل احلفاظ على السل

 .و هذه املادة هي تقريبا ما تضمنته لفقرة األوىل من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة

خلصت األعمال التحضريية للمؤمتر من  0915أفريل  15و خالل النقاش الذي مت يف سان فرانسيسكو يف       

إىل القول بأن مفهوم املساواة يف السيادة يعين ( من سوريا)برئاسة السيد فريد زين الدين  األوىلخالل اللجنة الفرعية 

أن على كل الدول  – 1أن كل دولة تتمتع باحلقوق ملرتتبة على سيادهتا،  – 1أن كل الدول متساوية قانونا،  – 0:)

 2(.مة إقليمها و استقالهلا السياسياحرتام شخصية الدولة و سال – 1أن تنفذ التزاماهتا الدولية حبسن نية  ، 

لسيادة و بني تنفيذ اللتزمت حبسن نية ، ا ة و مفهوماملساواو رغم أن هذه العنصر األربع ختلط ما بني مفهوم       

تقوم اهليئة : " فقد القى قبوال من قبل املؤمترين و مت النص عليه يف الفقرة األوىل من املادة الثانية من امليثاق كمايلي

، و قد تكرر ذكر املبدأ يف عدة مواد من امليثاق سواء عند التطرق "ة يف السيادة بني مجيع أعضائها على مبدأ املساوا

أو عند التطرق إىل التعاون الدويل ( 28،18،07)إىل عملية التصويت و اعتبار مبدأ الصوت الواحد للدولة الواحدة 

 (.87مادة )أو عند احلديث على الوصية ( 55مادة )لسيادة على أساس مبدأ املساواة يف ا

 :التاليةو عموما فإن مضمون مبدأ املساواة يف السيادة ميكن إجيازه يف النقاط 

 .ليس لدولة أن متلي إراداهتا على دولة أخرى – 0

احد، و ال تكون لكل دولة حق التصويت يف املؤمترات الدولية ليت تشرتك فيها على أساس لكل دولة صوت و  – 1

 .القرارات ملزمة إذا وافقت عليها الدول املشرتكة يف املؤمتر

                                                           
 .11عماري طاهر الدين ، مرجع سابق ،ص - 1
 .12نفس املرجع ، ص - 2
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 .لكل دولة أن تستعمل لغتها الوطنية يف املؤمترات حسب ترتيب احلروف األجبدية تطبيقا ملبدأ املساواة – 1

مسية ، و العرف جرى لر ادرة على غريها يف املؤمترات الدولية و احلفالت الصاليس لدولة أن تدعي لنفسها حق  – 5

على أن يكون ترتيب املبعوثني الدبلوماسيني يف احلفالت الرمسية وفقا لدرجاهتم أو حسب أقدميتهم يف حالة التساوي 

 .يف الدرجة

ليس لدولة أن ختضع لقضاء دولة أجنبية إال إستثناءا بناء على قبول صريح من الدولة أو نتيجة لتصرفات تتعلق  – 2

 1.جارةبالعقار أو بالت

و ميكن القول دون مبالغة أن البنية الفلسفية و القانونية مليثاق األمم املتحدة ال ترتكز على جمرد االعرتاف       

مبفهوم السيادة و لكنها يف نفس الوقت تكريسه و تدعيمه كمبدأ و كأساس للتنظيم الدويل، و كمعيار لتحديد 

 2.حقوق الدول و واجباهتا

كل أعمال األمم املتحدة الالحقة من خالل خمتلف هياكلها أكدت على مبدأ املساواة يف السيادة و املؤكد أن        

 .بني الدول

" إعالن حقوق و وجبات الدول "حول  0919فاملشروع الذي أعدته جلنة القانون الدويل يف دورهتا األوىل عم       

ايل احلق يف أن متارس حبرية و دون أي خضوع إلرادة لكل دولة احلق يف االستقالل و بالت:" نص يف مادته األوىل 

لكل : "من نفس املشروع ذكرت  15، و يف املدة "دولة أخرى مجيع اختصاصاهتا القانونية و منها شكل حكومتها

 3"دولة حق املساواة القانونية مع الدول األخرى

                                                           
 .191،195،ص  1112التنظيم الدويل ، منشورات احلليب احلقوقية ،بريوت ، لبنان، حممد جمدوب ، - 1
 .8حسن نافعة ، مرجع سابق ،ص - 2
 .57علي ابراهيم ، مرجع سابق ،ص - 3
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 11/01/0981املتحدة يف  لألممامة كما أن هذا املبدأ تضمنته كذلك اإلعالن الصادر عن اجلمعية الع      

و كذلك يف اإلعالن .حول مبادئ القانون الدويل بشأن العالقات الودية و التعاون الدويل طبقا مليثاق األمم املتحدة

 .عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة حول إقامة نظام اقتصادي دويل جديد 0981الصادر بتاريخ ماي 

اليت ورد يف  0929لقانون املعاهدات لعم " فيينا" من االتفاقيات مثل اتفاقية كرس املبدأ كذلك يف كثري      

و يف اتفاقية قانون البحار لعام ".حق تقرير املصري و املساواة يف السيادة و استقالل مجيع الدول:"..ديباجتها 

".. لعالقات ما بني الدول كذلك وردت اإلشارة إىل املبدأ ملا تطرقت االتفاقية بذكر املبادئ اليت حتكم ا  0971

 ".تدعيم العالقات الودية بني مجيع األمم طبقا ملبادئ العدالة و املساواة يف احلقوق

واة يف السيادة بني الدول ال ينسينا الواقع، ذلك أن نتائج احلرب العاملية الثانية و اغري أن التأكيد على مبدأ املس      

و الذي ضمن للدول اخلمس " يالطا"عالقات الدولية حسب اتفاق ما يعرف بــانتصار دول احللفاء و إعادة تشكيل ال

استثناءا من –،الواليات املتحدة األمريكية ،بريطانيا،اإلحتاد السوفييت، بالدرجة األوىل مث فرنسا و الصني بالدرجة لثانية 

عضوية الدائمة يف جملس األمن حسب ، مركزا متميزا يف األمم املتحدة بتمتعها مبنصب ال-مبدأ املساواة يف السيادة

و كذلك ضرورة      ، 18املدة " حق الفيتو"من امليثاق و حقها يف االعرتاض على اختذ مشاريع القرارات  11املادة 

 .من امليثاق 019و  017موافقة هذه الدول على أي تعديل يلحق ميثاق األمم املتحدة طبقا للمادتني 

ل اخلمس عن سائر دول العامل هو امتالكه لألسلحة النووية و تفوقها الواضح يف جمال و لعل ما مييز هذه الدو       

احلرب التقليدية ، و امتالكها للصواريخ العابرة للقارات السيما الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد السوفييت 

    1.سابقا،روسيا حاليا

                                                           
 .000، الدار اجلمعية بريوت ،لبنان ، دون ذكر تاريخ النشر ،ص ليةالعالقات الدو سامي حممد عبد احلميد ،  - 1
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نونية تبقى نظرية و جزئية إذا ما قيست بعدم املساواة الفعلية بني و باإلضافة إىل ذلك فإن مظاهر املساواة القا      

الدول سواء على الصعيد الدبلوماسي و السياسي أو على الصعيد االقتصادي، فالواقع بني الفرق الشاسع بني دول  

مع غريها من و املساواة القانونية ( السيادة)كربى و دول صغرى ، فالدول الضعيفة رغم متتعها نظريا باالستقالل 

و      الدول ليست أكثر مساواة يف احلقوق منها فيما متلك من ثروة "بأن " Pilletبيلي "الدول و حسب األستاذ 

 1"قوة ، إن هناك بونا شاسعا بني الدول املتخلفة و الدول املتقدمة و هذا البون هو الذي يطبع العالقة بني الفريقني

و       لشمال و اجلنوب يشكل فجوة كربى، جتعل اجملتمع الدويل مقسما إىل دول إن التفاوت يف التنمية بني ا      

 2.شبه دول حسب تعبري األستاذ كريس براون

أو املعيار الصحيح للتمييز بينهما ال جند إال " الدولة الصغرى"و " الدولة الكربى"و عندما نبحث عن مفهوم       

و هو معيار القوة املادية ، السيما املتمثلة يف ترسانة األسلحة  اآلنمعيارا واحدا كن سائدا يف املاضي و ال يزال حىت 

وجب جتاوز مرحلة القوة العسكرية إىل ما ميكنه أن تقدمه كل دولة و لكن املصلحة اإلنسانية تقتضي و تست.3الفتاكة

 .من خدمة لإلنسانية

 حدود ممارسة السيادة : الفرع الثاني 

الحظنا سابقا أن للسيادة وجهني ، فهي تتضمن من جهة نظرة إجيابية، تتمثل يف حق الدولة يف ممارسة كافة       

غري قانوين إىل إرادة خارجية، فكل دولة  تتمثل يف رفضها لكن خضوعاختصاصاهتا، و من جهة أخرى نظرة سلبية 

لكن يف نفس الوقت هي تصطدم بتطلع باقي الدول إىل نفس .تتطلع إىل ممارسة اختصاصاهتا اليت حددها هلا القانون

 .اهلدف

                                                           
 .111أمحد سرحال ، مرجع سابق ،ص - 1
 .110كريس براون ،مرجع سابق ، ص  - 2
 .192حممد اجملذوب ، مرجع سابق،ص.  3
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كراه املدية للتعايش، اليت و يف هذه التطلعات املتشاهبة، يتواجد املصدر األول للقانون الدويل فهو ينجم عن اإل       

و هكذا بفعل ضرورة التعاون ما بني الدول جتد السيادة املصدر األول .توسعت و تضخمت بفعل ضرورة التعاون

 .ة هلا تتمتع بنفس احلقوق بصفة متساويةابلحلدودها يف وجود سيادات أخرى مق

فالقانون يعرتف جلميع الدول بنفس . األخرىلدول و إن مبدأ املساواة يف السيادة يلزم كل دولة احرتام حقوق ا      

احلقوق و الوجبات، و أن ذلك يرتب على كل دولة و هي تباشر صالحياهتا السيادية، واجب مراعاة املبادئ املتمثلة 

 .يف احرتام سالمة أراضي الدول األخرى، سالمة البيئة، و عدم التدخل

 :مبدأ االستعمال غير لضار و حماية البيئة خارج الحدود الوطنية  – 0

إن الدولة ال تستطيع استعمل أراضيها من أجل حتقيق أغراض ينجم عنها أضرار بالدول األخرى ، كاستعماهلا       

 األخرىاليت هتدد الدول  قاعدة لتهديد الغري ، و القيام بالعمليات احلربية انطالقا منها، و الدولة اليت ال تزيل األخطار

و ال تستطيع الدولة إجراء أشغال من شأهنا إحلاق الضرر بالغري خاصة فيما يتعلق .تتحمل املسؤولية النامجة عن ذلك

  1.مبجال استعمال جماري املياه الدولية

عدم ترك  ، أن على كل دولة وجب"كورفو"و قد أكدت حمكمة العدل الدولية أثناء نظرها يف قضية مضيق       

، و يتعلق األمر هنا بنتيجة مباشرة مببدأ املساواة يف أخرىإقليمها يستعمل لغايات القيام بأعمال مناقضة حلقوق دول 

 .السيادة

ويعد هذا األمر صحيحا بشكل خاص حني يتعلق األمر بنتائج األنشطة اليت ميكن لدولة حمددة أن تشرع هبا يف       

ليت د من أن أنشطتها اخلاصة أو تلك اائدة هلا،و سيكون عليها السهر على التأكداخل منطقة االختصاصات الع

تأذن هبا لن تسبب أضرارا أو خسائر خمتلفة على أقاليم الدول األخرى، و عليه فإن ممارسة كل منها الختصاصها 
                                                           

 .199وليد بيطار ، مرجع سابق، ص - 1
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ال ميكن أن يتم إال .الطبيعية  اإلقليمي، و ال سيما يف موضوع تنظيم اإلقليم ، أو يف إطار ممارسة سيادهتا على املوارد

 1.من خالل عدم إحلاق أي ضرر حبقوق الدول األخرى

و إذا كن مبدأ عدم اإلضرار ثابت يف القانون الدويل و يف كل األنظمة القانونية، و إذا كان يلعب دورا خاصا       

الدولية اليت تسري دون حاجة إىل وجود يف إطار البيئة إال أنه ذو تطبيق عام حبيث ميكن اعتباره من القواعد العرفية 

نص تفاقي مكتوب، أو ميكن اعتماده من القواعد العرفية الدولية اليت تسري دون حاجة إىل وجود نص اتفاقي 

من النظام األساسي حملكمة العدل  17مكتوب، أو ميكن اعتمده مبدأ من املبادئ العامة للقانون وفقا لنص املادة 

 2.الدولية

 :تكونت يف هذا الشأن جمموعة من املبادئ اليت يتعني على الدول مراعاهتا و هي  و قد      

مبدأ التعاون و التضامن الختاذ اإلجراءات املالئمة حلماية البيئة و حتسينها، مبكافحة عوامل التلوث، و تسطري -

 .سياسة مشرتكة ملنع حدوث التلوث أو التقليل منه

ملبدأ توحيد املعاملة خبصوص التلوث، و ذلك بإخضاع األشخاص املتسببني يف مبدأ عدم التمييز ، حيتم هذا ا-

و كذلك التسوية (.مدنية أو جزائية)التلوث لنصوص تشريعية أو الئحية متماثلة خصوصا بالنسبة للجزاءات املطبقة 

 .بني املواطنني و األجانب الذين يرفعون أو ترفع ضدهم دعاوى خبصوص التلوث الواقع

 ".الوقاية خري من العالج"ملنع أو احلظر و هو يعد تطبيقا ملبدأ مبدأ ا-

و        مبدأ امللوث هو الدافع ، و مبقتضى هذا املبدأ يتحمل املتسبب يف التلوث التكاليف املتعلقة بإجراءات منع -

 .مكافحة التلوث

                                                           
 .011بيار ماري دوبوي ، مرجع سابق ،ص - 1
 .175،ص0999، دار النهضة العربية، مصر  العالقات الدوليةأمحد أبو الوفاء،  - 2
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للحدود، فقد يقتضي النشاط الذي يتم مبدأ إقامة التوازن بني مصاحل الدول ، و هو يتعلق مبعاجلة التلوث العابر -

ممارسته إقامة توازن بني مصاحل الدول املعنية ، الدولة املمارسة للنشاط و الدولة املتضررة منه، و أن يقتضي التشاور 

 1.فيما بينهما إلزالة التلوث أو على األقل التخفيف منه

و يف هذا اإلطار فإن مبدأ عدم اإلضرار أو االستعمال غري املؤذي إلقليم الوطن، مث هذه القاعدة ذات الطابع       

مدى واسعا  0981" ستوكهومل"خذت انطالقا من إعالن أالعريف مل يعد تطبيقها يقتصر على الدول املتجاورة بل 

، 15/19/0998الدولية يف قرارها الصادر بتاريخ  و هو م أكدته حمكمة العدل.ضمن إطار القانون الدويل للبيئة 

ختصاصها املرتتب على الدول بالسهر على أن حترتم األنشطة اليت متارس ضمن حدود ا الواجب العم" بقوهلا أن 

جزءا  اآلنخرى، أو يف مناطق غري عائدة ألية سلطة قضائية وطنية ، يشكل أ، البيئة يف دول القضائي أو حتت رقابتها

  2"قواعد القانون الدويل للبيئة من جسم

 : مبدأ عدم التدخل  – 2

فبعد التهديدات اليت تلقتها هذه .0879تعود النشأة التارخيية مببدأ عدم التدخل إىل قيام الثورة الفرنسية عام       

صادر بتاريخ ال"  Pilinitzبيلنتز "الثورة من التدخل يف شؤوهنا من قبل العديد من الدول األوروبية مثل تصريح 

، يهددان بالتدخل يف شؤون 15/18/0891يف " Bruneswickبرونسويك "، و بيان 18/17/0890

فرنسا، و إعادة النظام امللكي الذي أسقطته الثورة ، و قد جاءت هذه التهديدات بعد إعالن الثورة الفرنسية عن 

و أمام التهديدات املوجهة ضد الثورة الفرنسية عن . استعدادها لتقدمي مساعدهتا اليت تريد اإلطاحة باألنظمة امللكية

و أمام لتهديدات املوجهة ضد الثورة الفرنسية . استعدادها لتقدمي مساعدهتا اليت تريد اإلطاحة باألنظمة امللكية

                                                           
 .152،158نفس املرجع ،ص - 1
 .011بيار ماري دوبوي، مرجع سابق، ص- 2
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ميتنع الشعب الفرنسي عن التدخل يف شؤون :" على  0891ضمنت هذه األخرية مبدأ عدم التدخل يف دستورها 

 1.، و ال يقبل أن تتدخل احلكومات األخرى يف شؤونه الداخليةدولة أخرى 

و الذي ورد كمبدأ من مبادئ السياسة " مونرو"و قد نشأت عدة مذاهب حول مبدأ التدخل أشهرها مبدأ       

و الذي  0711اخلارجية األمريكية و اليت حددها الرئيس األمريكي يف رسالته املوجهة إىل الكونغرس األمريكي 

 2.ليب مالية أو بسبب الديون اليت على الدولةاي بعدم إمكانية تدخل أو استخدام القوة ألسيقض

و يعترب مبدأ عدم التدخل من املبادئ التقليدية يف القانون الدويل، فاملبدأ قد انبثق عن فكرة السيادة اليت يرتتب       

و يعرض      عنها منع أية دولة من التدخل يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى باعتبار ن التدخل يعد انتهكا لسيادهتا 

ام حقوق بعضها لبعض يفرض عليها واجب عدم التدخل يف الشؤون النظم الدويل للخطر و أن التزام الدول باحرت 

ت الدولة يف حالة دفاع تعل بعض الفقهاء من مبدأ عدم التدخل مبدأ مطلقا إال إذا ماجاخلاصة يغريها، و قد 

هبذا  0918شرعي، كم أخذت جلنة القانون الدويل لألمم املتحدة يف مشروعه اخلاص حبقوق و وجبات الدول عام 

 3"خلية و اخلارجية لدولة أخرىاجيب االمتناع عن أي تدخل يف الشؤون الد"على أنه  1رأي عندما نصت املادة ال

أن : "الذي يقول" شارل روسو"تعريف األستاذ  م التدخل نذكر منهاو قد تعددت التعاريف املقدمة ملبدأ عد      

دولة يف الشؤون الداخلية و اخلارجية لدولة أخرى مبقتضاه تتدخل هذه ال.التدخل هو عبارة عن قيام دولة بتصرف

و        الدولة تتصرف يف هذه احلالة كسلطة"،و يضيف أيضا بأن "بغرض إجبارها على تنفيذ أو عدم تنفيذ عمل ما

 .، كالضغط السياسي االقتصادي، النفسي و العسكري4"حتاول فرض إراداهتا مبمارسة الضغط مبختلف األشكال

                                                           
 .10،11بوكرا إدريس أبو الوفاء، مرجع سابق،ص - 1
 .185أمحد أبو الوفاء، مرجع سابق ، ص - 2
 .101،ص0970، منشأة املعارف اإلسكندرية،مصر، العام القانون الدوليصادق علي أبو هيف، - 3
 .101بوكرا ادريس ، مرجع سابق،ص  - 4
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ليس جمرد الضغط السياسي بل هو تعرض دولة لشؤون دولة أخرى "األستاذ الغنيمي التدخل بأنه و يعرف       

بطريقة استبدادية و ذلك بقصد اإلبقاء على األوضاع الراهنة أو تغيريها و مثل هذا التدخل قد حيص حبق أو دون 

 1"للدولة املعينةو لكنه يف كافة احلاالت ميس االستقالل اخلارجي أو السيادة اإلقليمية . حق

إن مبدأ عدم التدخل الذي يسعى إىل مراعاة الوحدة اإلقليمية لكل دولة، يقرتن بشكل وثيق بقاعدة تضمنها       

ميثاق األمم املتحدة، مث تأكدت الحقا يف نصوص دولية خمتلفة ظهرت يف شكل اتفاقيات أو أشكال أخرى،فقد 

من امليثاق ، و بصفته تلك أعلن  1فقرة  1القوة الذي طرح يف املادة ارتبط و بشكل مباشر مببدأ عدم اللجوء إىل 

 2.احلظر املطلق لكل اعتداء على إقليم دولة أجنبية بالقوات املسلحة لدولة أخرى

 (non – intervention)و يرى األستاذ بيار ماري دوبوي أنه غالبا ما جيري دمج مبدأ عدم التدخل       

يف شؤون دولة أخرى، إذ جيب التمييز  (non – ingérence)إقحام لنفس بشكل خاطئ مع مبدأ عدم 

أو      بينهما، فهو يتعلق باحرتام اإلقليم األجنيب ليس بصفته فضاءا ملمارسة االختصاصات الوطنية، و غنما كشيء 

االلتزام بينماا مبدأ عدم إقحام النفس يف شؤون دولة أخرى هو الذي يثري حرفيا إىل . (Dominium)ملكية 

املرتتب على كل دولة باحرتام الطابع احلصري لالختصاصات اإلقليمية لدولة أخرى، على اعتبار أن اإلقليم ينظر له 

إال أن  (IMPERIUM)هنا ليس كشيء أو موضوع تعود ملكيته هلا، و غنم كفضاء متارس فيه سلطتها السيدة 

فيها يتغذى كالمها من مصدر واحد هو قاعدة املساواة  عدم إقحام النفس يف شؤون الدول األخرى و عدم التدخل

 3.يف السيادة بني الدول

                                                           
 .191،ص0971،دار املعارف ،اإلسكندرية،مصر ، الوسيط في قانون السالمحممد طلعت الغنيمي ،  - 1
 .011بيار ماري دوبوي، مرجع سابق، ص - 2
 .011نفس املرجع،ص - 3
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و حسب األستاذ بيار ماري دوبوي أن فائدة التمييز بني املبدأين ،تأيت بشكل خاص من واقع إقحام النفس،       

لقوة املسلحة ، الطرق اليت يسلكها اللجوء إىل ا يف الشؤون الداخلية لدولة أخرى ميكن أن تتبع أساليب ختتلف عن

فقد قامت الدول النامية مرات عديدة بالتنديد و إدانة قيام جهات خارجية بإقحام نفسها بصورة مباشرة يف شؤون 

ممارستها لسيادهتا االقتصادية و االجتماعية، و يعد تشجيع الدسائس اهلدامة اليت يقوم هبا معارضون لنظام سياسي 

من إقليم و طين لدولة أخرى شكال من أشكال إقحام غري  آتيام يف دولة حمددة و تلقيهم دعما ماديا و ماليا قائ

 1.الشرعية كليا بنظر القانون الدويل

لفكرتني و اعتربت هلما داللة واحدة، ففي قرارها التحكيمي الدولية مل تراع هذا الفصل بني الكن حمكمة العدل       

قضية األنشطة العسكرية و شبه العسكرية يف نيكاراغوا و ضدها أشارت فيه إىل مبدأ عدم التدخل  الذي أصدرته يف

 ".حق كل دولة سيدة بقيادة شؤوهنا من دون أن تقحم أية جهة خارجية نفسها يف ذلك"باعتباره يعين 

بدأ يقيد سلوك الدولة و مينع و قد تبىن الفقه الدويل مبدأ عدم التدخل كأساس للتفاعالت الدولية، فهذا امل      

مي أ االستقرار للنظم الدويل الذي حيارتكاهبا لسلوك يشكل اعتداء على سيادة دولة أخرى، و بذلك يوفر هذا املبد

 .أمن و سالم الدول و مصاحلها الوطنية

رنني السابع و الثامن فقه املدرستني الطبيعية و الواقعية خالل الق م من أن فكرة عدم التدخل ترجع إىلو بالرغ      

دراج مبدأ عدم التدخل إو بالرغم من عدم .0915فلم تأخذ اإللزام القانوين إال من وضع ميثاق األمم املتحدة .عشر

اليت تنص على مبدأ املساواة يف السيادة بني  10فقرة  11صراحة يف امليثاق، إال أنه يستنتج مباشرة من نص املادة 

اهليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن  أعضاءميتنع "بعة من نفس املادة اليت تنص على الدول، و كذلك الفقرة الرا

 أخرالتهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على أي وجه 

                                                           
 .011نفس املرجع ،ص - 1
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االستقالل السياسي و الوحدة  فقد فسرت بان على الدولة أال حتدث تفعيال على1"ال يتفق و مقاصد األمم املتحدة

 .اإلقليمية للدول األخرى

امليثاق ما يسوغ لألمم املتحدة أن  اليس يف هذ:" كما أن الفقرة السابعة من املادة الثانية من امليثاق تنص على       

ضوا مثل ن الداخلي لدولة ما و ليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعر اتتدخل يف الشؤون اليت تكون من صميم السلط

 2"هذه املسائل ألن حتل حبكم هذا امليثاق، على أن هذا املبدأ ال خيل بتطبيق تدابري القمع الواردة يف الفصل السابع

و      ئر فروعها او يالحظ على هذا املبدأ أنه قصد أن يكون عاما يسري على مجيع نشاط األمم املتحدة و س      

ة يف الشؤون االقتصادية و االجتماعية للدول األعضاء حىت ال تصبح هذه بذلك يقيد من تدخل هيئة األمم املتحد

 .ة حكومة عاملية و كيانا يعمل لصاحل جمموعة من األعضاءئاهلي

املبدأ دفاعا عن سيادته ، و سعت إىل حتويله إىل قاعدة قانونية ملزمة  ااستغالل هذو قد حاولت الدول النامية       

إعالن عدم جوز التدخل يف الشؤون : العامة األمم املتحدة عددا من اإلعالنات منهل إصدار اجلمعية من خال

أن :" ، و قد الفقرة األوىل منه على 0925لعام " 1010"خلية للدول و محاية استقالهلا و سيادته قرار رقم االد

خلارجية للدول األخرى هي الداخلية و ايف الشؤون ة التامة ملبدأ عدم تدخل الدول اعاجلمعية العامة إذ تدرك أن املرا

ضرورة لتحقيق مقاصد املم املتحدة، تعلن رمسيا أنه ليس ألي دولة حق التدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة و ألي 

لشؤون الداخلية و اخلارجية ألية دولة أخرى و يشجب بالتايل كل تدخل مسلح أو غري مسلح أو أي ا سبب كان يف

 3".ة الدولة أو عناصرها السياسية و االقتصادية و الثقافيةهتديد يستهدف شخصي

                                                           
 .ميثاق األمم املتحدة - 1
 .ميثاق األمم املتحدة - 2
 .نفس املرجع  - 3
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و املتعلق بالعالقات الودية بني  0981الصادر سنة  1512كما أن قرار اجلمعية العمة لألمم املتحدة رقم       

ية اليت تكون من صميم الوالالشؤون الدول وفقا مليثاق األمم املتحدة ، تضمن بندا خاصا بواجب عدم التدخل يف 

و       ليس ألية دولة أو جمموعة من الدول أن تتدخل بصورة مباشرة أو غري مباشرة :" القومية للدولة إذ نص على 

ألي سبب كان يف الشؤون الداخلية أو اخلارجية ألية دولة أخرى،س و لذلك فالتدخل بكافة أشكاله و الذي 

أو   دويل، و ال جيوز ألية دولة استخدم التدابري لسياسية يستهدف شخصية دولة أو عناصرها ميثل انتهاكا للقانون ال

القتصادية أو أي نوع خر من التدبري إلكراه دولة أخرى على النزول عن ممارسة حقوقها السياسية أو احلصول منها 

ن أي و لكل دولة حق غري قابل للتصرف يف اختيار نظمها السياسية و االقتصادية و االجتماعية دو . على أية مزايا

 1"تدخل من جانب دولة أخرى

كما شكل مبدأ عدم التدخل احملور املركزي الذي قامت حوله منظمة لدول األمريكية حيث نصت املدة لسابعة       

عضو،و ال ميكن إخضاع أي دولة و لو مؤقتا  أنه ال ينبغي التعدي على حرمة الوحدة لرتابية لدولة:"من ميثاقها 

و    ما كانت األسباب       ل من األشكال القمعية من طرف دولة أخرى، مهالحتالل عسكري أو أي شك

الظروف،باستثناء التدخل لدول املنظمة يف أزمة ما داخلية أو حرب أهلية عندما تؤثر حالة الفوضى هذه يف السلم و 

 2."األمن على املستويني اإلقليمي و العاملي

و ألبانيا، قررت حمكمة العدل يا نابني بريط" كورفو"دخل، ففي قضية و تعرض القضاء العاملي ملبدأ عدم الت      

، أنه ال ميكن اعتبار حق التدخل املزعوم سوى مظهر من مظاهر سياسة القوة اليت أسيء 0919الدولية سنة 

 استعماهلا يف املاضي بشكل خطري و بالتايل ال ميكن أن حتتل أي مكانة يف القانون الدويل مهما كانت نقائص

                                                           
 .125،ص0971، ديوان املطبوعات اجلامعية، جلزائر،تقنين مبادئ التعايش السلميفائز أجنق،  - 1
 .011حسن اجلديد ،سعدي كرمي ،مرجع سابق ،ص - 2
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القانون الدويل و لذلك اعتربت احملكمة الدولية حق التدخل الفردي الذي يتم دون موافقة املنظمة الدولية وسيلة 

 1.سياسية حمظورة و غري مشروعة

خلية فإن الواقع قد عرف نوعا متعددة من التدخل او البد من اإلشارة إىل أنه رغم حظر التدخل يف الشؤون الد      

أو عسكريا ، و قد يكون فرديا أو مجاعيا ،صرحيا مباشرا أو خفيا مقنعا، و ميكن حصر أنواعه يف  ،فقد يكون سياسيا

 .العقائدي، امللي، اإلنساين: ثلث أسباب 

حدود  بأمهيتهافبالنسبة للتدخل العقائدي أو السياسي، و هو هناك أنظمة سياسية تعتنق مبادئ عقائدية تتخطى -

و هذا ابتدءا من الثورة الفرنسية و . احلكمة حتول تصدير أنظمتها إىل باقي الدول األخرى األنظمةالدولة، و أن هذه 

 .فييت سابقالثورة االشرتاكية يف الحتاد السو مرورا با

        ،09نصف لثاين للقرن ت الدولية إال ابتداء من اللنسبة للتدخالت املالية،فإهنا مل تظهر يف حقل العالقاو با-

إىل عجز الدول املدينة عن الوفاء بالتزاماهتا املالية حنو الدول الدائنة أو أفرادها فيؤدي إىل استعمال  و يعود سببها

انيا، أملانيا ، إيطاليا حدث ملا تدخلت كل من بريط ام القوة من قبل الدول الدائنة حبجة محاية أموال رعاياها، مثل

و اليت وردت يف مذكرة بعث هبا وزير " Dragoدراجو "ضد فنزويال و كان نتيجة ذلك ظهور نظرية  0911م عا

خارجية األرجنتني، بعد االعتداء املذكور إىل حكومة الواليات املتحدة األمريكية ، أعلن فيها وجوب حترمي اللجوء إىل 

إحدى نظرية دراجو عندما قرر يف  0918القوة السرتداد الديون اليت تقرتضها الدول، و قد تبىن مؤمتر الهاي لعام 

اتفاقياته وجوب امتناع الدول املتعاقدة عن استعمال القوة املسلحة إلرغام دولة أخرى مدينة على تسديد ديوهنا إال يف 

 2.رفضت هذه الدولة التحكيم أو إذا قبلته و رفضت تنفيذ قرار التحكيم بعد صدوره  نإ  : حالتني 

                                                           
 .111،ص0921مسوحي فوق العادة ، القانون الدويل العام ،  - 1
 .115،112، ص1118، منشورات احلليب ،بريوت ،لبنان ،2،ط القانون الدولي العامحممد اجملذوب،  - 2
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و نفضل اإلحالة .نساين أو التدخل دفاعا عن اإلنسانيةو هناك نوع ثالث من التدخل يعرف باسم التدخل اإل      

 .لبحث الباب الثاين الفصل األول من اخبصوصه إىل

" لتبت"و نشري إىل مبدأ عدم التدخل يندرج كذلك ضمن مبادئ التعايش السلمي اليت نصت عليها معاهدة       

ادئ املعروفة وفقا للتسمية اهلندوسية مببادئ ، و اليت أوردت املب19/11/0951املربمة بني اهلند و الصني بتاريخ 

عتداء املتبادل ، عدم التدخل املتبادل يف االحرتام املتبادل للسالمة اإلقليمية و السيادة، عدم اإل: و هي " بانشاشيال"

 1.الشؤون الداخلية ، املساواة و املنافع املتبادلة ،و التعايش السلمي

 نواعها أالليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان مفهومها و ا: المبحث الثاني 

لقد توصل اجملتمع الدويل التفاقيات دولية ملزمة يف جمال حقوق اإلنسان و قد كانت هذه االتفاقيات مبثابة       

مر الذي خطوة أوىل يف محاية هذه احلقوق ، لكنها غري كافية كون دورها يقتصر على االعرتاف و اإلقرار باحلقوق األ

 .تطلب اختذ خطوات أخرى لتعزيز محاية حقوق اإلنسان و أمهها اختاذ إجراءات و تدابري حلماية هذه احلقوق

احلماية هلا يفقدها مضموهنا و بضعف فرص التمتع هبا و يبقيها حربا  آلياتفالنص على احلقوق دون توفري       

 .على ورق 

و          القانونية اآللياتويل خبطوة هامة لألمام من خالل إجياد الوسائل و و بناءا على ذلك تقدم اجملتمع الد      

 .السياسية و االقتصادية اليت تضمن محاية حقوق اإلنسان

                                                           
 .111فائز أجنق ،مرجع سابق ،ص  - 1
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شارة إىل أن القانون الدويل التقليدي كان يفتقد للوسائل و اإلجراءات الكافية للرقابة و على إلزام الدول و جيدر اإل

و        اإلنسانحلماية حقوق  آلياتو من أهم مميزات القانون الدويل املعاصر أنه استحدث باالتفاقيات الدولية 

 .مواجهة االنتهاكات املختلفة اليت تقع على هاته احلقوق

و     و تظهر هذه امليزة بشكل كبري يف القانون الدويل حلقوق اإلنسان الذي متخض عن تطوره جمموعة واسعة      

 .اإلنسانالرامية حلماية حقوق  تاآلليامتنوعة من 

 .اإلنسانالدولية لحماية حقوق  اآللياتمفهوم  :األولالمطلب 

محكمة "إن فكرة إجياد آليات حلماية حقوق اإلنسان بااللتزام هي ضاربة يف التاريخ منها ما هو ناجح مثل       

اعتربمها الكثري من املختصني  " ، إذ  "وطوكيو محكمتي نورنمبرغ"املشهورة ، ومنها ما هو فاشل مثل " سمرقند

 تعريفها:الفرع األول   .   مما هز عدالتهما " كانتقام  املنتصر من املنهزم 

 تعريف آليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان   :األولالفرع 

 تعريف الحماية الدولية

مث نعرج ( احلماية الدولية)من استعراض املعىن اللغوي املكون ملصطلح أوالالبد  للوقوف على املراد باحلماية الدولية    

 :وذلك يف نقطتني على املعىن االصطالحي

 :الحماية الدولية لغة: أوالا 



 حقوق لحماية الدولية باآلليات عالقاتها و السيادة                                        : األول الفصل
 اإلنسان

17 
 

هو من  واحتمى إياهأي َمنَـَعه ومحى املريض ما يضره منعه ( بالكسر)يقال محِى الشيء حيميه مِحاية   :الحماية     

أي حمضور ال يقرب ومَحَيَته  ،هذا الشيء محي أي.1ذلك وحتم ى أمتنع واحَلمي  املريض املمنوع من الطعام والشراب

ومنعت منه من يقربه واحلميم القريب املشفق ومسي بذلك  ألنه ميد محايته لذويه فهو  يدافع  دفعت عنه إذامِحاية  

01:املعارج آية (( ال يسأُل محيٍم مَحيماو ))كما قال تعاىل يف كتابه العزيز،عنهم 
2 . 

ودالت  ،دارت األيامودالت  ،ودال األمر انتقل من حال إىل حال. ودولة فهو دائل, يدول َدوال  ، دال :  الدولية     

 ،و ُدَول ،ودولة مفرد مجعه دوالت. أي تارة هلؤالء وتارة  هلؤالء ،وادال الشيء جعله مداولة, زالت ،دولة االستبداد

و ُدَولي ة أسم  ،ُدَول إىلأسم منسوب : َدولي ة ،إقليم يتمتع بنظام حكومي واستقالل سياسي:واليوم الَدولة . وِدو ل

 .3مؤنث منسوب إىل دول

 :الحماية الدولية اصطالحاا : ثانياا 

 ،معنا  واسعا ومنهم من ضيق منها أعطاهااختلف فقهاء القانون الدويل يف تعريف احلماية الدولية فمنهم من      

على جمموعة من  وإمنا نصت ،املتعلقة باحلماية مل تورد تعريف هلا واإلعالناتاالتفاقيات واملعاهدات  أنواملالحظ 

وكأهنا قصرت هذه احلماية على هذه  ،اليت تُلزم هبا الدول سواء أكان هذا االلتزام قانونيا  أم أدبيا   اإلجراءات

لذا البد لنا من استعراض ما طرحه الفقه من .إجراءاتأي عرفت االصطالح جبملة  ،(ن حيث التعريفم) اإلجراءات

 :تعريف واالقتصار عليه

                                                           
 21.ص. [ت  د] دار صادر بريوت  ،: بريوت.  لسان العرب. ابن منضور  .1
 01اآلية : سورة املعارج .القرآن الكرمي .2
 879،878ص1117عامل الكتاب، :القاهرة .اجمللد األول. اللغة العربية المعاصرةمعجم . امحد خمتار، عمر .3
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تبىن ممثلي املنظمات  ،0111يف عام  األمحرحلقات النقاش اليت نظمتها اللجنة الدولية للصليب  إحدىيف 

بصفة عامة مجيع  اإلنسانمفهوم احلماية الدولية يشمل اصطالح احلماية يف جمال حقوق  :األيتالتعريف  اإلنسانية

 .1 "اليت هتدف  لضمان  االحرتام الكامل  هلذه احلقوق وفقا  لنص وروح القوانني ذات الصلة األنشطة

ة الوطنية اليت بل واحلماي ،إن ما يالحظ على هذا التعريف هو انه ال يصلح لتوصيف احلماية الدولية وحسب   

اليت متارسها اهليئات  األنشطةووفقا للتعريف فأن احلماية الدولية تتمثل مبختلف  األساس،لدولة بالدرجة اتتحملها 

الدويل  أوومبا ينسجم مع نص وروح النصوص الواردة يف القانون الداخلي , للضمان الكامل الحرتام هذه احلقوق

 .اإلنسانحلقوق 

العامة اليت متارسها األجهزة   اإلجراءاتيف اختاذ العديد من  األساستكمن يف ": اية الدولية إهناكذلك ُعرفت احلم     

احلماية الدولية اخلاصة املسئولة عن مراقبة تنفيذ الدول التزاماهتا  أجهزةأو ما متارسه  ،املتخصصة يف األمم املتحدة

االت الدولية املتخصصة واالتفاقيات اليت تلت ميثاق مبوجب اتفاقيات الوك أنشأتواليت اإلنسان، باحرتام حقوق 

يكون  إناملتخصصة واحلماية اخلاصة هو  األجهزةاإلجراءات العامة اليت متارسها  ومعيار التمييز ،"األمم املتحدة

فمىت كانت  ،أو مبوجب اتفاقيات أو معاهدات خاصة تربمها الوكاالت الدولية ،العمل مبوجب ميثاق األمم املتحدة

ولو استنادا إىل  -وإذا كانت  مبوجب اتفاقيات أبرمتها الوكاالت الدولية  ،احلماية مبوجب امليثاق كانت محاية عامة

وجاء هذا التعريف أكثر حتديدا  من سابقه إذ قصر احلماية على تلك اليت حتمل الصفة . كانت محاية خاصة  -امليثاق 

 .2الوكاالت املتخصصة أودة املتح األممالدولية سواء مارستها 

                                                           
 7.ص.1111دار النهضة العربية ،: القاهرة .الحماية الدولية للمشردين قسريا داخل دولهم.صايف، يوسف دحمم .1

 005ص.1112املكتب اجلامعي احلديث ، : اإلسكندرية . ضمانات حقوق اإلنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي.عبد الرمحن ، ناصر الدين لنبي .2
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وان السلطات  ،تعين احلماية اإلقرار بان لألفراد حقوقا ":احلماية بقوهلا" فرانسواز بوشيه سولينية"وقد عرفت         

. إىل جانب وجودهم املادي ،وتعين الدفاع عن الوجود القانوين لألفراد ،اليت متارس السلطة عليهم لديها التزامات

واملساعدة , احلماية مجيع اإلجراءات املادية اليت مت كن األفراد املعرضني للخطر من التمتع باحلقوق لذلك تعكس فكرة

تكرس  هذه القوانني بصورة  أن اإلغاثةاملنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية ويف كل حال على منظمات 

 .1"ملموسة

للتأكد من مدى  ،دولة ما  إزاءتخذها اهليئات الدولية اليت ت اإلجراءات: أهناوقد عرف البعض احلماية الدولية      

والكشف عن  انتهاكاهتا  ووضع  اإلنسان،التزامها  بتنفيذ ما تعهدت  والتزمت به  يف االتفاقيات  الدولية حلقوق  

 .2ملنع  هذه االنتهاكات  إجراءاتاختاذ   أومقرتحات  

حقوق اإلنسان، مثل ضمانات حقوق أو الرقابة على تطبيق حقوق تعددت العبارات املستعملة يف جمال محاية       

وإن كانت كلها تؤدي معىن ضمان تطبيق الدولة اللتزاماهتا . إخل ...اإلنسان، أو احلماية الدولية حلقوق اإلنسان 

يات ، قد تكون الدولية املتمثلة يف احرتام احلقوق واحلريات اليت تضمنتها الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان من خالل آل

ذات طابع  مدين يف شكل إجراءات سياسية أو ذات طابع قضائي جزائي ، وميكن ذكر بعض هذه التعاريف كما 

 :يلي 

جمموعة اإلجراءات اليت تتخذها األمم املتحدة و " تعرف بعض الدراسات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان بأهنا       

اإلنسان يف بلد ما ، هبدف بيان مدى التزام سلطات هذا البلد بقواعد  الوكاالت املتخصصة لدراسة أوضاع حقوق

القانون الدويل حلقوق اإلنسان ، والكشف عن االنتهاكات املرتكبة ووضع مقرتحات لوقف هذه االنتهاكات و 

                                                           
 111-111ص.1112دار العلم للماليني :بريوت . ترمجة حممد مسعود .القاموس العلمي للقانون اإلنساني.سولينيةفرانسوز بوشيه،  .1

 11.ص.0991املغرب ،.املؤمتر الثامن عشر الحتاد احملامني العرب .  حماية حقوق اإلنسان. باسيل، يوسف .2
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إىل حتسني أوضاع حقوق اإلنسان يف البلد موضع الدراسة أو معاقبة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان بإحالتهم 

احملاكم اجلنائية دولية ، أو الرصد الدويل ملدى تطبيق الدول عمليا لصكوك دولية معينة أي حقوق حمددة من حقوق 

 .1" اإلنسان 

جمموعة اإلجراءات اليت  تضعها املنظمات الدولية من " ويعرف البعض اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان بأهنا       

نسان يف حالة غياب السلطة القضائية خمتصة ، وهي السلطة اليت تعترب حاليا ماسة أجل الرقابة على احرتام حقوق اإل

 .2بالسيادة الوطنية و اليت تظهر يف صورة حمكمة دولية تراقب الدول يف مدى احرتامها حلقوق اإلنسان داخليا 

تمع الدويل يف مستوى تطوره مل يصل واملقصود بغياب الرقابة القضائية الدولية، هو الرقابة القضائية الدولية ألن اجمل   

 . إىل مرحلة إنشاء حمكمة خاصة حبقوق اإلنسان على غرار حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية

وباعتبارها أن معظم الدول أصبحت منظمة إىل جمموع الشرعة حلقوق اإلنسان، فإهنا أصبحت ملتزمة دوليا         

 . باحرتام حقوق اإلنسان

إجراءات :" ا لضمانات حقوق اإلنسان ، ذهبت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان إىل القول بأهنا ويف تعريفه      

هتدف إىل حلماية و تأكيد وتعزيز التمتع حبق ما أو ممارسته ، و أن الدول فقط يقع على عاتقها توفري هذه 

 ".  الضمانات 

بأهنا جمموعة من احلقوق و اآلليات " إلنسان ويف تعريف آخر حيث يعرف بعض األساتذة ضمانات حقوق ا      

اليت تستند إىل قواعد قانونية ملزمة، و اليت تنصب بشكل مباشر على محاية و تأكيد وحتقيق الفاعلية حلق من حقوق 

 . 1"األساسية أو تدعيم ممارساته هلا  اإلنسان أو حرياته

                                                           
 /http://www.ALL.ALquran . com :سيادة الدولة يف ظل محاية حقوق اإلنسان متاح على اخلط .باسل يوسف ، باسل .1

ARABIC/show.  
 .052ص .0101.دار الكتاب احلديث . الواف في اإلنسان.نعيمة ، عميمر .2
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املتحدة يتوقف على تنفيذ هذه اإلجراءات ، وطنية لتنفيذ  إن األمر يف آليات احلماية الدولية املنشأة يف إطار األمم

 .املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان 

  اإلنسانالدولية حلماية حقوق  اآلليات أنواع: الفرع الثاني 

و منها ما هو دويل  إقليميهو  مراجع خمتلفة فمنها ما هو وطين و منها ما اإلنسانالدولية حلقوق  لآلليات إن      

 يليه  الذيبالتفصيل يف املطلب  إليهسنتطرق  ألننانتجنب احلديث عن ما هو دويل منها يف هدا املطلب و س

 : اإلنسانق الوطنية لحماية حقو  اآلليات/ 1

  الرقابة القضائية على دستورية القوانين

القضائية على دستورية القوانني من وسائل احلماية القضائية حلقوق اإلنسان ما متارسه أجهزة القضاء يف الرقابة       

 .مبا يضمن عدم خمالفة القانون للدستور

وتعد الرقابة القضائية على دستورية القوانني من أهم الوسائل القانونية اليت تكفل احرتام القواعد الدستورية ونفاذها ، 

  لتشريعية حقها يف سن القوانني،مبا تضمن محاية احلقوق ، واحلريات ، من أي جتاوز أو احنراف عند ممارسة السلطة ا

  :وهناك نموذجان أساسان للرقابة القضائية على دستورية القوانين 

 . النموذج الالمركزي  :أولهما  

 . النموذج املركزي :وثانيهما

 دور الربملان يف محاية احلقوق واحلريات 

                                                                                                                                                                                           
  00ص.0115القاهرة ، : رسالة دكتوراه . ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي.حممد، عبد الغفار يوسف مصطفى .1
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 .الدور التشريعي: أوالا 

 : حق اقرتاح القوانني  -1

 . دور الربملان يف سن التشريعات اليت تعزز هذه احلقوق وكذلك رفض التشريعات اليت متثل انتهاك هلذه احلقوق

 . التصديق على االتفاقيات الدولية اليت تعزز مبادئ حقوق اإلنسان  -2

 .الدور الرقابي : ثانياا 

 :ماهية الرقابة بصفة عامة  -

 . ها تعين األشراف واملتابعةالرقابة بصفة عامة وبدون أي حتديد لصور 

  :ماهية الرقابة التشريعية وأنواعها

جملس الشورى ) هي الرقابة الربملانية وهى اليت تتم بواسطة اهليئات التشريعية وتسمى يف قطر حاليا   الرقابة التشريعية

.)  

  .قد تكون رقابة سياسية وقد تكون رقابة مالية والرقابة البرلمانية

 (لجان التحقيق)البرلماني التحقيق 

 .هو اختاذ مجيع اإلجراءات والوسائل املشروعة اليت توصل إىل كشف احلقيقة وظهورها –بصفة عامة  –التحقيق 

والتحقيق الربملاين هو شكل من أشكال الرقابة اليت ميارسها اجمللس النيايب على احلكومة وتقوم بالتحقيق جلنة مؤلفة 

  .ان هدفهم الكشف عن كافة العناصر املادية واملعنوية يف مسألة أو قضية ذات مصلحة عامةمن أعضاء ينتخبهم الربمل
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     :أنواع التحقيقات البرلمانية 

 :التحقيق  التشريعي   -أ      

أو         هو اإلجراء الذي تتخذه السلطة التشريعية ألجل وضع قواعد معينة بصورة سليمة لبحث مشروع قانون  

 . (جلان االستطالع) دراسة احد املوضوعات املهمة

 :التحقيق  االنتخابي   -ب      

ويقصد به التحقيق الذي جيريه الربملان للفصل يف صحة عضوية أعضاء طعن يف صحة عضويتهم حيث            

  .تتوىل جلنة التحقيق استظهار مدى شرعية إجراءات انتخاهبم

 :سي التحقيق السيا  -ج      

هو ما تقوم به جلنة تقصى احلقائق أو جلنة التحقيق ىف شأن وضع من األوضاع داخل أحد أجهزة السلطة           

 التنفيذية للكشف عما به من خمالفات سياسية احلماية القضائية الوطنية حلقوق اإلنسان

القضاء معىن وظيفيا  حبماية حقوق اإلنسان كافة املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وسواء كانت 

 . هذه احلقوق فردية أم مجاعية ويتم تطبيقها يف مواجهة الدولة أم اجلماعات أم األفراد

نظامين بة القضائية على أعمال اإلدارة بني وختتلف النظم القانونية يف الدول عند ممارسة القضاء مهمة الرقا      

 :  قضائيين هما

  نظام القضاء المزدوج -أ
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أو         نظام القضاء املزدوج هو ختصيص جهة قضائية مستقلة عن جهة القضاء العادي للبت يف املنازعات اإلدارية

 . املنازعات اليت تكون الدولة طرفا  فيها بوصفها سلطة عامة

كانت تأخذ بنظام القضاء   2112لسنة ( 11)أن دولة قطر قبل صدور قانون السلطة القضائية رقم  واجلدير بالذكر

 .املزدوج وهو القضاء العادي والقضاء الشرعي

 :نظام القضاء الموحد  -ب

ة يقوم هذا النظام على أساس إخضاع اخلصومات كافة، سواء كانت بني األفراد أم كانت اإلدارة طرفا  فيها جله      

 .قضاء واحدة ، وقد سار على هذا النظام العديد من الدول ، وعلى رأسها الدول األجنلو سكسونية

 : اإلنسانلحماية حقوق  اإلقليمية اآلليات

و تبعتها يف ذالك كال من القارتني  اإلنسانجلان حلماية حقوق  إنشاءالسباقة يف  األوروبيةكانت القارة       

 :نذكر بعضها فيما يلي  اإلفريقيةو  األمريكية

 المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان

االتفاقية األوروبية   على صادقت لدى احملكمة األوروبية القدرة على قبول شكاوى فردية ضد مجيع الدول اليت      

حلقوق اإلنسان، وجيب على الدولة أن تصادق على الربوتوكول االختياري األول الذي يذكر فيه احلق يف التعليم، 

 .ة الشكاوى اليت تتعلق باحلق يف التعليملكي تقبل احملكم

ميكن للمحكمة أن (. قاض لكل دولة طرف)قاض مستقل  18تتألف احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان من       

تتلقى شكاوى من أي شخص أو مؤسسة غري حكومية أو مجاعة أو أفراد يَدعون بأهنم ضحايا النتهاك ارتكبته احد 

 (00من الربتوكول رقم  11املادة )ليت نصت عليها االتفاقية أو برتوكوالهتا الدول األطراف للحقوق ا

http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-0
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-0
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures
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 :عن تدخل، على 12تنص املادة  ميكن للمجتمع املدين أن يقدم ملخصات صديقة للمحكمة، 

أن يدعو أي طرف متعاقد أساسي غري مشارك يف  –لصاحل التطبيق الصحيح للعدالة  –جيوز لرئيس احملكمة   .2

 .، أو أي شخص معين غري مقدم الطلب لتقدمي تعليقات خطية أو االشرتاك يف جلسات االستماعاإلجراءات

 اللجنة اإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

عضوا، وهنالك ميزة واحدة للميثاق األفريقي وهي أنه،  00من  تتألف اللجنة األفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب

، يعطي اللجنة الضوء لتذهب ابعد من احلقوق املذكورة يف امليثاق والن تنظر يف املعايري 200و  21مبوجب املادتني 

 .الدولية، وبالتايل ال يوجد حق واحد على املستوى الدويل ال ميكن أن خيضع للحماية مبوجب النظام األفريقي

من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب، على دور اللجنة يف محاية حقوق اإلنسان  15تنص املادة       

 :وهذا يشمل والشعوب وتعزيزها، 

 من امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب لألفراد واملنظمات  55حيث تسمح املادة   ،إجراءات املراسالت

  (صديق للمحكمة)وميكن للمنظمات غري احلكومية املشاركة بصفة . لتقدمي مراسالت

 يتشاور بانتظام مع املنظمات   والذي فريق العمل املعين باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل آليات خاصة

 .ضل وتعزيز للحقوق االقتصادية واالجتماعية، مبا يف ذلك احلق يف التعليمغري احلكومية من أجل محاية أف

  أو   كلفت جلنة امليثاق األفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب أيضا بتفسري أحكام امليثاق بناء على طلب دولة طرف 

ري مواد خمتلفة من وقد طلبت بعض املؤسسات غري احلكومية من اللجنة تفس. أعضاء االحتاد األفريقي أو األفراد

 .امليثاق

 .جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان وحمكمة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان

http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-2
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-2
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/
http://www.achpr.org/ar/communications/procedure/
http://www.achpr.org/ar/communications/procedure/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/
http://www.achpr.org/ar/mechanisms/escr/
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-5
http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-5
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وتتمثل مهمتها يف محاية حقوق اإلنسان  تألف جلنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان من سبع أعضاء مستقلني، 

 .دولة عضو يف منظمة الدول األمريكية 15وتعزيزها يف 

للحقوق الواردة يف االتفاقية األمريكية   عن انتهاك الدول األعضاء يف منظمة الدول األمريكية  ميكن للجنة أن تستقبل

، واإلعالن األمريكي، وال (عليها الدولة املعنية إذا صادقت)حلقوق اإلنسان وصكوك منظمة الدول األمريكية األخرى 

 .ميكن أن تقدمي شكاوى ضد األفراد واجلهات الفاعلة األخرى غري احلكومية

حيق ألي شخص أو مجاعة أو أية هيئة : "من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان على ما يلي 11تنص املادة  و      

أو أكثر من الدول األعضاء يف املنظمة، أن ترفع إىل اللجنة عرائض تتضمن  غري حكومية معرتف هبا قانونا  يف دولة

 ."شجبا  أو شكاوى ضد أي خرق هلذه االتفاقية من قبل دولة طرف

جيوز للجنة أن حتيل القضية إىل حمكمة   وقد ينتج عن هذه العرائض تسوية ودية أو ميكن أن تقدم اللجنة      

 سان إذا رفضت الدولة االمتثال لتوصيات اللجنة،البلدان األمريكية حلقوق اإلن

وقد أنشئت احملكمة مبوجب االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، وتتألف من سبعة قضاة منتخبني بصفاهتم       

حول تفسري القوانني   حيث يتضمن اختصاصها االستشاري إصدار الشخصية، وهلا اختصاص قضائي واستشاري، 

أما يف االختصاص القضائي، فيحق . املنصوص عليها يف االتفاقية  ومدى مالئمتها مع احلقوق الوطنية والسياسات

 . هلا النظر يف القضايا املقدمة إليها من اللجنة أو من الدول األطراف، اليت قبلت اختصاص احملكمة

احلكومية وغريها من على الرغم من عدم وجود أحكام حمددة تنظم تقدمي تقارير، تستطيع املنظمات غري       

 .املنظمات تقدمي ملخصات صديقة للمحكمة

 .للحصول على معلومات حول تقدمي التماس للجنة البلدان األمريكية حلقوق اإلنسان      
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 اللجنة العربية حلقوق اإلنسان

يقدم التقرير األويل بعد  .على وجوب تقدمي الدول لتقارير  من امليثاق العريب حلقوق اإلنسان 10تنص املادة       

عام واحد من دخول امليثاق حيز النفاذ وكل ثالث سنوات بعد ذلك، وجيب أن تتضمن التقارير ردود الدول على 

حقوق اإلنسان يف جامعة . ظر الدولة وتعليقاهتا للجنة أسئلة اللجنة، ومن مث تقدم اللجنة تقرير يضمن وجهات ن

 .الدول العربية

  اآللياتطريقة عمل : المطلب الثاني 

الصادر  0191سنة  إن ظهور هيئة األمم املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية وإعالهنا العاملي حلقوق اإلنسان      

أمال جديدا للبشرية املثقلة بنتائج احلرب العاملية الثانية يف إنشاء عن مجعيتها العامة إىل جانب أجهزهتا األخرى شكال 

 .1"إن اهلل  يزغ بالسلطان ما ال يزغ بالقران" ,آليات حتمي احلقوق املشرتكة للبشرية مجعاء

 . األمنالجمعية العامة و مجلس : الفرع األول 

محاية حقوق اإلنسان، و طبيعة األدوار املتعددة اليت  تلعب اجلمعية العامة لألمم املتحدة دورا مها و مفصليا يف      

 .تقوم هبا يف هذا اجملال، جيعلها أكثر أجسام األمم املتحدة الرئيسية فعالية

 :ثالثة أقسام إىلاجلمعية العمومية يقتضي تقسيمها  آلياتإن تناول 

 اختصاصات الجمعية العامة في حماية حقوق اإلنسان – 1

املتحدة من مجيع الدول األعضاء، و متثل هبا كل الدول على قدم املساواة،  لألممتتألف اجلمعية العامة       

و    كما أن شروط العضوية هبا ال تنطوي على صعوبات و تعقيدات،.فالعضوية هبا مفتوحة لكافة الدول دون متييز

                                                           
 5 ،9. ص. أنظر. 1

http://www.right-to-education.org/ar/page-17#section_view-default-6
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ال ، و املوافقة على امليثاق ثانيا، لذا تعترب اجلمعية شرط وجود الدولة أو : الشرطان األبرزان لتمثيل الدول هبا مها 

 1".اجلهاز ذو التمثيل الشامل"العامة 

و تعتمد اجلمعية العامة مبدأ املساواة بني الدول األعضاء يف التصويت و املشاركة يف اختاذ القرارات، ما يضع       

ارات، ما يضع الدول يف مراكز قانونية متساوية من الدول يف مراكز قانونية متساوية من حيث املشاركة يف صنع القر 

 2""اجلهاز الدميقراطي للمنظمة" حيث املشاركة يف صنع القرارات، فهي من حيث التكوين متثل 

إن طبيعة التمثيل و التصويت يف إطار اجلمعية العامة بالطريقة سالفة التوضيح، من أهم ما مييزها عن غريها من       

لتمثيل هبا، أما غالبية حظات على نظام التصويت و ام املتحدة، لذا ال يلمس وجود مالالرئيسية لألماألجهزة 

 .ت و اإلنتقادات حول فعالية و جدوى توصياهتا،قياسا مبجلس األمن كما سيتضح الحقااملالحظا

املتحدة، اهتماما و متابعة أما حول اختصاصاهتا يف جمال حقوق اإلنسان، فهي أكثر األجهزة الرئيسية لألمم       

 .ع، حيث تبذل جمهودات واضحة و متواصلة يف تأطريها و توضيحها و تفصيلها و تطويرهاوضو هلذا امل

إمناء التعاون يف امليتدين "املتحدة على دور اجلمعية العمة يف  األمممن ميثاق  01و لقد أكدت املادة       

 أو   جلنساكافة، بال متييز بينهم يف   األساسيةو احلريات  اإلنسانحقوق  على حتقيق اإلعانةلصحية و ااالقتصادية و 

و ما جاء يف املادة السابقة ميثل مسؤولية مباشرة على اجلمعية العامة ".الدين و ال تفريق بني الرجال و النساء  أواللغة 

 ".األساسيةو حرياته  اإلنسانمبوجب امليثاق عن تعزيز احرتام حقوق 

الدوليني،مرتبط بشكل عضوي بدورها يف  األمنأن دور اجلمعية العمة الرئيسي يف جمال حفظ السلم و كما       

فمن الدروس املستقاة بعد احلرب العاملية الثانية ،أن املساعي الرامية إىل حفظ السلم و األمن .اإلنسانمحاية حقوق 

                                                           
 .150حممد السعيد الدقاق ، مرجع سابق، ص  - 1
 .1118، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،  لوجيز في مبادئ القانون الدولي العاماغازي صباريين،  - 2
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فإن محاية حقوق  أخرو مبعىن .اإلنسانحرتام حقوق الدوليني، ستكون متعثرة، و صعبة املنال، ما مل تكن مقرونة با

فاجلمعية العامة هلا وظيفة هامة يف بنيان صرح السلم .، من أهم عوامل الدفع لتحقيق السلم و األمن الدولينياإلنسان

للناس كافة  األساسيةو احلريات  اإلنسانعلى حتقيق حقوق  اإلعانة'لتحقيق ذلك  إليهالدويل، و من أهم ما تستند 

 األمنالدوليني، يرد عليه قيود حال مباشر جملس  األمنبان دورها يف جمال حفظ السلم و  اإلشارةمع .1"دون متييز

ليس هلا أن تقدم أية توصية يف شأن هذا النزاع أو املوقف، إال إذا طلب جملس األمن "هلذا الدور، ففي هذه احلالة 

 ".ذلك

العمة والية عامة فيما يتعلق بالقانون الدويل حلقوق اإلنسان، فهي اجلهة اليت تقوم  لذلك، للجمعية باإلضافة      

   د املبادئ و اإلعالنات و املعايري و الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، و تعرضها على الدول للتوقيع اباعتم

 2"ملواثيق الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسانأجهزة األمم املتحدة اليت تتبىن ا أكثر"فهي و حبق . و املصادفة عليها

 :اإلنسانالجمعية العمة في حماية حقوق  آليات

 :، و من أمهها التايلاإلنسانالرامية حلماية حقوق  اآللياتتعتمد اجلمعية العامة جمموعة من       

 :المناقشة – 1

و تعتمد ما يناظر ذلك يف كثري من الدول، اإلنساناحلالة الواقعية حلقوق " تناقش اجلمعية العامة يف كل دورة       

 اجمللس عليها يعرضها " اليت التقارير على حقوق اإلنسان حلالة العامة اجلمعية نقاشات تستند ما وغالبا   3"من قرارات

 التعاقدية اللتزاماهتا الدول احرتام ملدى تقييما   تتضمن واليت أجهزة املنظمة من وغريه واالجتماعي االقتصادي

                                                           
 .09، مرجع سابق،ص  محاضرات في التنظيم الدوليعبد الرمحن أبو لنصر،  - 1
 .19أمحد أ بو الوفا، مرجع سابق،ص - 2
 5002 العاملي،  (البرلماني واالتحاد اإلنسان لحقوق السامية األمم مفوضية اإلنسان، حقوق إلى العرب البرلمانيين دليل نوواك،، مانفريد - 3
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 بعمل التدخل األمن جملس من تطلب أو األعضاء، للدول توصياهتا تصدر يف االتفاقيات،مث عليها املنصوص

 .الشأن هبذا بدور بالقيام العام األمني تكلف تنفيذي، أو

 :اإلنسان حقوق انتهاكات في النظر :ثانيا

 إحدى أو االجتماعي و االقتصادي اجمللس ينظرها بعدما اإلنسان، حقوق انتهاكات يف العامة اجلمعية تنظر      

 دولة من املرتكبة االنتهاكات على احلالة هذه يف النقاش ينصب .املتحدة لألمم العام األمني أو املتحدة األمم أجهزة

 .االنتهاكات لقمع التوجه إطار يف بشأهنا، الالزمة التوصيات باختاذ العامة اجلمعية تقوم مث حمددة،

 احلقائق تقصي بعثات بإرسال القيام االنتهاكات، لقمع العامة اجلمعية تتخذها اليت القرارات أو التوصيات من      

 أما       .اإلنسان حقوق على االعتداءات بوقف املعنية الدولة ومطالبة االنتهاكات، هذه على كثب عن للوقوف

 1اإلنسان حقوق احرتام لفرض تنفيذيا   دورا   األمن جملس من تطلب أن هلا" تنفيذية، إجراءات اختاذ األمر تطلب إذا

 :القرارات اتخاذ :ثالثا

 األمثلة من و وتروجيها، ونشرها اإلنسان حقوق احرتام على الدول حث هدفها قرارات العامة اجلمعية تتخذ      

 العشرة ختصص بأن والقاضي ،52/4449الذي اختذته جبلستها املؤرخة يف  94/489 رقم القرار" ذلك على

 2"اإلنسان حقوق لتعليم  24/45/50009 إىل 4/4/4442 من القرار اختاذ تلت اليت سنوات

 

 

 :التوصيات :رابعا

                                                           
 492 ص سابق، الزوبعي،مرجع طالب شهاب -1
 .44ص سابق، مرجع عساف، نظام - 2
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 جزءا   أن إال ملزمة، غري بأهنا علما   اإلنسان، حقوق حبماية اخلاصة التوصيات من العديد العامة اجلمعية تصدر      

 .التوصيات  هذه الدول ختالف قلما " أنه يرى الفقه من

 :الدولية الرقابة آليات إنشاء :خامسا

 تنص حسبما الدولية الرقابة آليات إنشاء " اآلليات جمال يف العامة اجلمعية هبا تقوم اليت اهلامة األدوار من      

 لضمان حمددة آليات اإلنسان، قوقحل الدولية االتفاقيات تتضمن معروف، هو فكما1 الدولية االتفاقيات عليها

 الرقابة مهمة تتوىل هلا، مناظرة جلنة اإلنسان حلقوق دولية اتفاقية فلكل االتفاقيات، هلذه األطراف الدول احرتام

 .األطراف الدول مع واملتابعة

 إطار يف يقع وتوصياهتا، تقاريرها يف والنظر هلا، الالزمة العمل مقومات وتوفري اللجان، هذه تشكيل إن      

 حقوق على الرقابة جمال يف عامة والية هلا دولية هيئات بإنشاء العامة اجلمعية تقوم كما .العامة اجلمعية اختصاص

 قرارها و   ،  4442العام  يف اإلنسان حلقوق السامية املفوضية بتشكيل قرارها ذلك، على األمثلة ومن اإلنسان،

 .5002العام  يف اإلنسان حقوق جملس بإنشاء

 :اإلنسان بحقوق المتعلقة الدولية المؤتمرات متابعة :سادسا

 املتعلقة املعايري وتطوير اإلنسان، حقوق حالة تقييم يف اهلامة احملطات من اإلنسان حلقوق الدولية املؤمترات تعترب      

 ومتابعة هلا، والتحضري اإلعداد حيث من وذلك 2 املؤمترات هذه متابعة العامة اجلمعية وتتوىل آلياهتا، وتفعيل هبا،

 .خمرجاهتا

                                                           
 .412،411ص سابق، مرجع رخا، عزت طارق - 1
 .494سابق،ص  مرجع الزوبعي، طالب شهاب - 2
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 جديدة آليات استحداث و اإلنسان، حقوق معايري تطوير جلهة هامة، توصيات املؤمترات عن خيرج ما وكثريا        

 على بناء اإلنسان، حلقوق السامية املفوضية استحداث اجملال، هذا يف اهلامة األمثلة من .اإلنسان حقوق على للرقابة

 انتهاء من بسيطة أشهر بعد التوصية، ترمجة جرى حيث ، 4442العام  يف اإلنسان حلقوق فينا مؤمتر من توصية

 .املؤمتر أعمال

 :السالم اجل من اإلتحاد :سابعا

 أو      الفيتو، نظام بسبب إما الدوليني، والسلم األمن حفظ يف بدوره القيام يف األمن جملس يفشل ما كثريا        

 أجل من اإلحتاد عنوان حتت العمومية، اجلمعية قامت وقد األمن، جملس يف الدائمني األعضاء من سياسية لدوافع

العام  يف الكورية احلرب يف مرة ألول اآللية هذه استخدمت وقد الدوليني واألمن السلم حفظ وظيفة مبباشرة " السالم

4424. 

 :اإلنسان حقوق حماية في العامة الجمعية آليات تقييم

 اليت اإلنسان، حلقوق الدولية واالتفاقيات اإلعالنات من قوية لرتسانة تدشينها العامة، اجلمعية لصاحل يسجل      

 إسهام عن عدا هذا اإلنسان، قوقحل الدويل القانون مضمون االتفاقيات هذه شكلت .والشمولية بالرتابط تتسم

 .والوطين اإلقليمي املستويني على اإلنسان حقوق حركة تطوير يف االتفاقيات هذه من إنتاجها

 مجلة عليها نسجل العامة، اجلمعية لدى املعتمدة اإلنسان حلقوق واحلماية الرقابة آليات من املوقف حول أما      

 :التايل للتوضيح وفقا املالحظات

 :التوصيات :أوال

 إطار ويف اإلنسان حقوق ومحاية وتطوير بلورة بشأن توصيات اختاذ العامة، اجلمعية صالحيات إطار يف يندرج      

 الختاذ األمن جمللس توصيات أو للدول األعضاء موجهه كانت سواء التوصيات، من العديد أصدرت اآللية هذه
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 امتالك عدم من وبالرغم1 األحوال من حال بأي ملزمة تكنمل  "التوصيات هذه ولكن حمددة، تنفيذية إجراءات

 .2"رياكب أدبيا   أثرا   " التوصيات هلذه أن الفقه، من جزء يرى امللزمة، غري التوصيات تقدمي إال العامة، اجلمعية

 حقوق جمال يف عليها البناء يتم مرجعية بوصفها كبريا ، أدبيا   أثرا   العامة، اجلمعية لتوصيات أن اتفاقنا ومع      

 االنتهاكات قمع يف األديب البعد وفعالية تأثري مستوى أن إال العام، الرأي على املعنوية آثارها عن عدا هذا اإلنسان،

 اليت الدول فبعض احلكم، نظام وطبيعة والدويل، احمللي العام الرأي قوة حسب وذلك أخرى، إىل دولة من خيتلف

 ذلك، على احلديثة الدالئل أبرز ومن .والدويل احمللي العام الرأي أمام لصورهتا كثريا   تكرتث ال االنتهاكات، متارس

 باستخدام اللييب النظام قام حيث املتظاهرين، ضد اجلرائم من العديد بارتكاب والسوري واليمين اللييب النظام قيام

 اجلمعية و اإلنسان حقوق جملس عن صدر ما رغم اجلرائم هذه يف اإلمعان يف استمر وقد والدبابات، الطائرات

 .فورا   اجلرائم هذه لوقف وقرارات توصيات من األمن وجملس العامة

 جمدية غري العامة، اجلمعية وتوصيات قرارات تكون وبالتايل العام، الرأي أمام لصورته يكرتث ال اللييب فالنظام      

 .السوري النظام على الشيء نفس وينطبق.النظام يرتكبها اليت االنتهاكات لقمع

 اإلنسان، حقوق انتهاكات لوقف إجيابية أثار العامة اجلمعية لتوصيات يكون قداألخرى، احلاالت بعض ويف      

 مواجهة يف القوة استخدام بعدم قرارا   اختذت حيث املتظاهرين، مع املصرية احلكومة تعاطي يف احلال هو كما

 .أخرى ناحية من والعاملي احمللي العام للرأي واالستجابة ناحية، من جدواها عدم بسبب املتظاهرين،

 

 

 

                                                           
 .8ص سابق، مرجع رحال، عمر - 1
  .40 ص سابق، مرجع ،الدولي التنظيم قانون في محاضرات النصر، أبو الرمحن عبد.د - 2
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 :القرارات :ثانيا

 اختاذها يف ترتدد ال وهي اإلنسان، حقوق و محاية تطوير إىل اهلادفة القرارات من العديد العامة اجلمعية تصدر      

 حيث من للتوصيات القانوين احلكم نفس تأخذ القرارات، هذه لكن .مواطنيها ضد انتهاكات ترتكب دولة أية جتاه

 ال فهي" اإللزام، حيث من التوصيات، عن القانونية أبعادها حيث من ختتلف ال عنها الصادرة فالقرارات .اإللزام

 وأعمق أوسع بشكل جتلياته جيد فهو العامة، اجلمعية قرارات غالبية يسم اإللزام عدم كان وإذا 1"اإللزامية صفة متلك

 نظر وجهة من ميس القرارات من النوع هذا وأن خاصة اإلنسان، حقوق انتهاكات قمع إىل اهلادفة القرارات يف

 .الدولة سيادة -الدول

 :المؤتمرات :ثالثا

 وتوصيات، تقييمات من عنها خيرج ما عرب اإلنسان، حقوق معايري وتطوير تقييم يف هاما   دورا   املؤمترات تلعب      

 العامة اجلمعية وأدوار نشاطات أن اخلالصة و .امللزمة غري التوصيات حكم تأخذ املؤمترات، هذه خمرجات أن إال

 حقوق بانتهاكات والتنديد واملعايري، املبادئ واعتماد التوصيات على املوافقة يف تتمثل وإجرائي، شكلي طابع ذات"

 3.القرارات واختاذ واملناقشات للمداوالت هيئة "جعلها امليثاق وأن خاصة 2 اإلنسان

 هذا على الدالئل ومن بالفعالية، تتسم وال كافية، غري العامة اجلمعية آليات أن الباحث يرى تقدم ما ضوء يف

 :يلي ما االستنتاج

                                                           
 .25سابق،ص مرجع عساف، نظام - 1
 .495سابق،ص مرجع الزوبعي، طالب شهاب - 2
 .44سابق،ص مرجع ،الدولية المنظماتعلوان، الكرمي عبد- 3
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 حيتكر حيث الواقع، أرض على وتوصياهتا قراراهتا ترمجة من متكنها تنفيذية سلطات ألية اجلمعية امتالك عدم -4

 .االختصاص هذا األمن جملس

 ما وكثريا   النفاذ، حيز دخوهلا يعيق ما اإللزام، لصفة للدول املوجهة العامة اجلمعية وقرارات توصيات افتقار -5

 .ورق على حلرب تتحول

 .تنفيذية إجراءات باختاذ تطالبه واليت األمن، جمللس املوجهة العامة اجلمعية وقرارات توصيات إلزامية عدم -2

 األمن جملس يتخذها اليت املشروعة، غري العقابية واإلجراءات للقرارات التصدي عن العامة اجلمعية آليات عجز -9

 .الشعوب حبقوق انتهاكات القرارات هذه على يرتتب حيث السابع، للفصل وفقا

 محكمة الجنايات الدولية: الفرع الثاني 

يف املؤمتر الدبلوماسي التابع  نظام احملكمة اجلنائية الدولية ربعد مخسني عاما من اجلهود الدولية املضنية مت إقرا      

و قد استندت فكرة إنشاء هاته اهليئة إىل ضرورة إجياد  71/71/7991لألمم املتحدة، و الذي انعقد يف روم يف 

 اإلنسانيةو اجلرائم ضد اجلماعية  اإلبادةحمكمة دولية متتلك اختصاصات جزائية ملعاقبة األشخاص الرتكاهبم جرائم 

 71 أعضاءهاو جرائم احلرب و جرمية العدوان، و قد مت االتفاق على أن يكون مقر احملكمة يف الهاي و حدد 

دول خمتلفة، و يتم انتخاهبم ملدة تسع سنوات و تشرف عليها مجعية تتألف من ممثلي املوقعة على  إىلقاضيا ينتمون 

الدولية حلماية حقوق اإلنسان من شانه  اآللياتا أحدج أهم إن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية باعتباره1االتفاقية 

تأمني استفادة البشرية منه من أجل محاية الرتاث املشرتك لإلنسانية حفاظا على سالمة و حياة األطفال و النساء و 

ة للبشر الشيوخ يف كل مكان حتقيقا للسلم و األمن العامليني، كما يتم من خالل ذلك احلفاظ على احلقوق املكتسب

                                                           
عن كلية احلقوق ، جامعة ، تصدر المحكمة الجنائية الدولية، مجلة االبحاث و االحكام القضائية و القوانين و اللوائحواثبتة داود السعدي، - 1

 .112،ص1111البحرين، اجمللد األول، يناير 



 حقوق لحماية الدولية باآلليات عالقاتها و السيادة                                        : األول الفصل
 اإلنسان

28 
 

ت العامل اعمال بأهداف و مبادئ ميثاق األمم املتحدة، و لقد كان إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية تذكريا لكافة حكوم

التسويات السياسية مل تعد مقبولة و أن إفالت مرتكيب اجلرائم ضد بأن السياسة اليت تضحي بالعدالة على مذبح 

 .ية من العقاب مل يعد مسموحا بهالبشرية و جرائم احلرب و اإلبادة اجلماع

 ظروف نشأة المحكمة الجنائية الدولية – 1

قضاء جنائي دويل، و ذلك من خالل ما تضمنته  إنشاءن ملعاهدة فرساي الفضل الكبري يف بلورة فكرة القد ك      

احلرب العاملية األوىل و قد تضمنت هذه املواد يف نصوصها إلزاما و اليت أهنت  221،221،229د انصوص املو 

اهتم بارتكاب جرمية ما، مبا يف ذلك القيصر و هو ما للحكومة األملانية بتسليم كل شخص من ضباط اجليش األملاين 

و الرؤساء و احلكام       أعترب توجها إلقرار املسؤولية اجلنائية الفردية عن تصرفات اجلميع مبا يف ذلك مسؤولية امللوك

يف استخدام  مها يتخذونه من سلوكات و تصرفات، و كذا تقييد مبدأ احلصانة وفقا لضوابط قانونية حتد من التعسف

 1.القانون

و رغم طابه عدم االلتزام اليت حتلت به احلكومة األملانية و ذلك يف كون كل تلك احملكمات مل تكن سوى       

 إىلإجراءات صورية لعملية قضائية ومهية فاشلة كل ما يقال عنها بأهنا مل ترتقي إىل مصاف العمل القانوين اهلادف 

القانونية هلاته احملاكمات  األمهيةكل هذا ال ينفي   أنضائية غري ق بأهنالة اجلنائية، و بالتايل ال ميكن وصفها االعد إقرار

لة او العد      من حيث أهنا كنت اإلطار العام و الذي شكل التطبيق الشبه نظري لفكرة القضاء اجلنائي الدويل

 .اجلنائية

عصبة األمم، على  إىلعندما قدم الوفد الفرنسي اقرتاحا  7991ءت خطوة دعمت هذا التوجه سنة او قد ج      

و الذي يقضي الكسندر األول،و وزير خارجية فرنسا،  األسبقاالغتيال اليت تعرض هلا ملك يوغسالفيا  اثر حماولة 

جنائية دولية و عقد مؤمتر دويل جبنيف و معاقبة مرتكبيها من قبل حمكمة  اإلرهابية األعمالباختاذ التدابري الالزمة ملنع 
                                                           

 .9، مرجع سابق،صالمحكمة الجنائية الدوليةإبراهيم حممد العناين ،  - 1
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اتفاقيتني تتعلق األوىل مبنع اإلرهاب، و الثانية إنشاء حمكمة جنائية حملاكمة مرتكيب األفعال مت فيه التوقيع على 

 1.اإلرهابية و مل تدخال حيز التنفيذ لعدم التوقيع عليهما

مؤسسة جنائية قضائية دولية حتدد أهدافها سلفا و تقر منظومة  إنشاءو استمر العمل القانوين ألجل بلوغ       

و        ائية تكرس سياسة العقاب لكل من يثبت تورطه يف جرائم ماسة بسالمة و أمن األفراد و اجملتمع،قضائية إجر 

قضائية فعلية  آليةجدير بالذكر أن نؤكد بأن احملاكمات اليت مت إقرارها بعد احلرب العاملية الثانية كانت جتسيدا لفكرة 

على تلك  أخذتاليت  املأخذكمة طوكيو و بالرغم من كل حلماية احلقوق و صيانتها فكانت حمكمة نورمربغ و حم

كانت موجودة منها نتيجة احملاكمات من حيث أهنا كانت منوذجا لعمل سياسي بقي بعيدا عن الفلسفة القانونية اليت  

 2.وليةلنقائصها التنظيمية و املوضوعية إال أن هاته احملاكمات شكلت اإلطار العام و األرضية إلنشاء حمكمة جنائية د

 15/10ذلك الرتسانة من القرارات الصادرة عن اجلعبة العامة لألمم املتحدة و منها القرار رقم  إىليضاف       

و     ،0991الصادر بتاريخ  18/11، و القرار رقم 0990الصادر سنة  12/51، و القرار 0991الصادر سنة 

و         العدالة اجلنائية الدولية  آليات، و كلها دعت إىل تفعيل 0991الصادر بتاريخ  17/10كذا القرار رقم 

 3.قضائية دولية تكرس هذا التوجه آلية إنشاءضرورة  إىلدعت 

جنائية  حمكمة إنشاءاملتضمن  األساسيأعلنت اللجنة عن االنتهاء من اجناز مشروع النظام  0991و يف سنة       

، و الذي مبوجبه أنشأت جلنة 19/51أصدرت اجلمعية العامة القرار رقم  19/01/0991دولية و بداية من 

قية رتتيبات اليت من شأهنا إقرار اتفامتخصصة تقوم باستعراض القضايا الرئيسية الفنية و اإلدارية و مناقشة مجلة ال

 .إلنشاء حمكمة جنائية دولية

                                                           
 .91، مرجع سابق،صالمحكمة الجنائية الدولية و معوقات انضمم دولة الكويت اليهافهد دخني العدواين،  - 1
 .019بق،ص، املرجع ساحكمة الجنائية الدوليةالمابراهيم حممد العناين،  - 2
 .051،050، املرجع السابق،صالمحكمة الجنائية الدولية و تطور القانون الدولي الجنائيعيتاين،  زياد- 3
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و املتضمن إنشاء جلنة حتضريية  51/12أصدرت اجلمعية العامة القرار  0995يسمرب د 00و بداية من       

مهمتها مواصلة مناقشة املسائل املوضوعية و اإلدارية الرئيسية النامجة عن مشروع النظام األساسي، و الذي أعدته 

ئي و صياغة النصوص اليت تعرب جلنة القانون الدويل إلجراء املزيد من املناقشات حول سبل إنشاء هذا اجلهاز القضا

و إنشاء نصوص موحدة و مقبولة على نطاق واسع من االتفاقية تتعلق بإنشاء حمكمة جنائية  املختلفة  اآلراءعن 

 .دولية

من أجل  0997اجلمعية العامة أن يعقد مؤمتر دبلوماسي للمفوضية يف عم  أقرت 0992و يف شهر ديسمرب       

و   0997أبريل  11اعتماد اتفاقية دولية بشأن إنشاء احملكمة اجلنائية الدولية، و أحيل هذا االتفاق على املؤمتر يف 

 .صيص هلذا الدورخكان كل ذلك بفضل جلنة حتضريية أعدت 

 :مؤتمر روم

يف مقر  08/18/0997إىل  05/12/0997ما األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني بتاريخ افتتح مؤمتر رو       

 08دولة  021للمحكمة اجلنائية الدولية مبشاركة منظمة األمم و األغذية و الزراعة يف روما إلقرار النظام األساسي 

يل و القانون اجلنائي و الذي مت منظمة غري حكومية و العديد من كبار فقهاء القانون الدو  117منظمة حكومية، و 

دولة  011اعتماده بغالبية أكثرية الدول املشاركة و لقد صوت لصاحل تبين النظم األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

 1.دولة على التصويت 10و امتنعت 

لألغذية األمم املتحدة يوليو يف مقر  08و فتح التوقيع على النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية بتاريخ       

أكتوبر  08و الزراعة، و ظل باب التوقيع على النظم األساسي مفتوحا يف روما بوزارة اخلارجية االيطالية حىت 

 10مفتوحا يف نيويورك مبقر األمم املتحدة حىت ، و بعد هذا التاريخ يظل باب التوقيع على النظام األساسي 0997

و تودع     القبول أو املوفقة من جانب الدول املوقعة م األساسي للتصديق أو االنظ ا، كما خيضع هذ1111ديسمرب 

                                                           
 50،51، مرجع سابق، ص المحكمة الجنائية الدولية و معوقات انضمام دولة الكويت اليهافهد دخني العدواين ،  - 1
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صكوك التصديق أو القبول أو املوافقة لدى األمني العام لألمم املتحدة على أن يفتح باب االنضمام إىل هذا النظم 

 .األساسي أمام مجيع الدول

جلنائية الدولية على أن يبدأ نفاذ هذا النظم يف اليوم من النظام األساسي للمحكمة ا 012و قد نصت املادة       

 1.األول من الشهر الذي يعقب الستني للتصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام لألمني العام لألمم املتحدة

كمحصلة جلهود كثرية بذلت بعد هناية احلرب العاملية األوىل و الثانية، و   يأيتهذا احلدث القانوين  أنو احلقيقة       

جيمع الفقهاء على أن هذا القضاء اجلنائي الدويل لدائم يعترب احلدث القانوين األكثر أمهية و متيز و األكثر داللة يف 

 2.فرتة ما بعد احلرب الباردة

جرمية العدوان ضمن اختصاص احملكمة و عارضت منح احملكمة سلطة  إدراج إسرائيليضاف إىل هذا معارضة       

حتديد وقوع العدوان بعيدا عن هيمنة جملس األمن، حيث أشار املندوب اإلسرائيلي إىل أن ممارسة االختصاص إذا 

 3.تقرر إدراج جرمية العدوان ينبغي أن ختضع لتقرير جملس األمن بأن فعال عدوانيا قد وقع بالفعل

ن حتت او تراوح اجلدل بني إصرار الدول دائمة العضوية يف جملس األمن على إبقاء مسالة حتديد وقوع العدو       

أن اجملموعة العربية أصرت على موقفها بالعمل املشرتك و املنسق مع حركة عدم االحنياز،  سيكرته من جهة أخرى، إال

لتدخل  األساسيبع سنوات فقط من بدء نفاذ النظم إىل أن توصلوا إىل حل وسط قضى باستبعاد جرمية العدوان س

انقضاءه هاته املدة يف اختصاص احملكمة اجلنائية الدولية، و من بني مواضع القصور تعليق تنفيذ  فيما بعد أي بعد

                                                           
 .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 012نص املادة  - 1
، دار النهضة 0، طاإلطار العام للقانون الدولي الجنائي في ضوء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةحممد صايف يوسف،  - 2

 .51،ص1111العربية،
، جملة دمشق، للعلوم القانونية و االقتصادية المتحدة و اسرئيل منهالمحكمة الجنائية الدولية طبعتها اختصاصاتها موقف الواليات بارعة القدسي،  - 3

 .021، العدد الثاين،ص11، اجمللد 
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أحكام جرمية العدوان بسبع سنوات، كما مل يرد ذكر األمور بأمسائها حيث مل يتم ذكر األسلحة النووية كوسائل 

 1.حرب

 :من الوثيقة اخلتامية على إنشاء حلنة حتضريية للمحكمة ختتص فيما يلي" ف"و قد تضمنت الوثيقة       

 .قواعد اإلجراءات و اإلثبات – 0

 .أركان اجلرائم – 1

 .اتفاق العالقة بني احملكمة و األمم املتحدة – 1

 .اللوائح و القواعد املالية – 1

 .اتفاق حول امتياز و حصانة احملكمة – 5

 .اتفاق املقار ملناقشتها مع الدول املضيفةاملبادئ األساسية اليت حتكم  – 2

 .قواعد إجراءات مجعية الدول األطراف – 8

و أن كل ذلك من شأنه تعزيز و تفعيل عمل احملكمة اجلنائية الدولية، و ذلك من أجل القيام بدورها على أكمل 

 2.وجه

 تعريف المحكمة الجنائية الدولية

                                                           
 .19، املرجع السابق، صالمحكمة الجنائية الدولية نو العدالة الدوليةفيدا جنيب محد،  - 1
، املرجع السابق، رسالة ماجيسرت، للمحكمة الجنائية الدوليةضمانات في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام األساسي إبراهيم حممد أل خطاب،  - 2

 .7،ص1119مجعة اإلسراء، األردن، 
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تحقيق و حماكمة األشخاص احملكمة اجلنائية الدولية هي مؤسسة دولية دائمة أنشئت مبوجب معاهدة لغرض ال      

و     كبون أشد اجلرائم خطورة، موضوع االهتمام الدويل و هي اإلبادة اجلماعية، و اجلرائم ضد اإلنسانية،الذين يرت

 .ون سلطة احملكمة اجلنائية الدولية مكملة للواليات القضائية اجلنائية الوطنية،و تك1جرائم احلرب

أن األمم املتحدة قصدت العزم من أجل بلوغ الغايات  0997و ورد يف الديباجة اخلاصة بالنظام األساسي       

      قة مبنظمة األمم املتحدةلصاحل األجيال احلالية و املقبلة على إنشاء حمكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات عال

 2.و ذات اختصاص على اجلرائم أشد خطورة على اجملتمع الدويل

كما تعرف احملكمة بأهنا عبارة عن تأسيس أو إنشاء دائم أو مؤسسة جنائية دائمة مستقلة خمصصة بشخصيات       

و مكافحة     وظائفها و تكملة مهمته يف رفع أسبقية القانون قضائية هلا القدرة الضرورية اليت متكنها من ممارسة 

 .اجلرائم اجلنائية اخلطرة كجرائم اإلبادة و اجلرائم ضد اإلنسانية و جرائم احلربالالعقاب يف 

و تعرف بأهنا مؤسسة قائمة على معاهدة ملزمة فقط للدول األعضاء فيها، فهي ليست كيانا فوق الدول بل       

لغريه من الكيانات القائمة و هي ليست بديال عن القضاء اجلنائي الوطين بل مكمال له، و بناءا على اثل هو كيان مم

هذا فإن احملكمة ال تعتدي على السيادة الوطنية أو جتتز اخلطوط اليت رمسها القضاء الوطين طاملا كن هذا األخري قادرا 

و هو ما يؤكد الرأي القائل بأن احملكمة يؤول هلا اختصاص القضاء  أو راغبا يف ممارسة التزاماته القانونية و الدولية،

 3.أسند له قانونا االوطين يف حال عدم قدرة هذا األخري ملمارسة م

                                                           
كادميية مبارك لألمن، العدد أ، جملة كلية الدراسات العليا، تصدر عن المبادئ العامة لحكام المسؤولية الجنائية الدوليةأمحد عبد احلميد الرفاعي،  - 1
 .151،يناير،ص7
املرجع السابق، رسالة  ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية،ل خطاب ، خضر حممد أ - 2

 .7،ص1119ماجيسرت، جامعة اإلسراء،االردن،
 .017،019،ص1118، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،اية المدنيين في زمن النزاعات المسلحةحمسامح جابر البلتجي،  - 3
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للمحكمة اجلنائية الدولية على أنه جمموعة من  األساسيو يذهب جمموعة من فقهاء القانون يف وصف النظام       

 .املبادئ اليت تتضمن تقنني لنصوص القانون الدويل اجلنائي

و      و عرفت هذه األخري بأهنا وسيلة اجملتمع الدويل إلقرار العدالة اجلنائية، و هي أحد وريثة احملكم اخلاصة،       

و    العسكريني يف ارتكاب أبشع اجلرائم اخلطرة و املهددة للسلم ذلك من أجل حماكمة كبار املسؤولني املدنيني و 

 .األمن العامليني و الضارة بأمن استقرار البشرية مجعاء

و بالتايل من خالل استعراض التعاريف السابقة للمحكمة اجلنائية الدولية يتضح بأن هناك مجلة من السمات و       

 :اليت تشكل تعريفا هلذه احملكمة

 :محكمة هي هيئة قضائية جنائيةال – 0

فجوهر عمل احملكمة اجلنائية الدولية قضائي و هو ما يؤكد التناقض كليا يف جوهره مع عمل كافة املنظمات       

السياسية و االقتصادية، و يضاف إىل وظيفته هاته الصفة اجلنائية و اليت حتول هلذا األخري اختصاص النظر يف أشد 

 .لبشريةاجلرائم خطورة على ا

 :أنها مؤسسة دولية أنشئت بموجب معاهدة مستقلة – 2

بفرتة فهي دائمة االختصاص من حيث الوقت و الزمان خبالف احملاكم اجلنائية اخلاصة و الذي اقرتنا وجودها       

و     ،وقتية، و قد أنشأت تبعا لرتتيبات قانونية من طرف جملس األمن استنادا إىل الفصل السابع لألمم املتحدة

لظرف معني أو زمن حمدد، و مل تكن مرتبطة بأي جهة سواء منظمة  نشأهتابالتايل فإن هاته احملكمة مل تستند يف 

كانت قوته و اقتصرت عالقاهتا هيئة دولية، أو ختضع إلرادة أي دولة مهما كان مركزها أو حلف مهما   أودولية 



 حقوق لحماية الدولية باآلليات عالقاتها و السيادة                                        : األول الفصل
 اإلنسان

81 
 

روما األساسي يف اعتباره جهة هلا احلق يف إحالة اجلرائم اليت ختتص من نظام  01لس األمن وفقا ملا حددته املادة مبج

 .هبا احملكمة إىل املدعي العام الدويل

 :أنها محكمة دولية – 3

فهي ذات اختصاص عاملي ال يعتد بالصفات و املراكز القانونية و بالتايل فسلطاهتا تشمل كافة األشخاص يف       

 .الدول األطراف

 

 :أنها تكميلية – 9

اجلنائية مكانه و هو ما و مفاد هذا عدم استبدال القضاء اجلنائي الوطين بالقضاء الدويل، أي أن حتل احملكمة       

يؤكد القول القائل بأنه ليس للمحكمة اجلنائية الدولية والية قضائية للتحقيق و البث يف قضايا يتوفر فيها القضاء 

 .الوطين على قدرة الفصل فيها

 :المحكمة الجنائية الدولية قد جاءت بموجب النظام األساسي – 1

 . 0997فقد مت إقراره يف مؤمتر األمم املتحدة الدبلوماسي للمفوضني يف متوز عام       

 :ائية الدوليةانونية للمحكمة الجنالطبيعة الق

قضاء جنائي دويل خيتص بتنظيم الوظيفة القضائية  نشأةعلى فكرة تطور و  تأثريالقد كان ملبدأ السيادة املطلقة       

و املتمثلة يف احملاكم حيتكم فيه اجلميع للشرعية القانونية الدولية، العتبار ذلك قد يسيء إىل املنظومة القضائية احمللية، 
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 آلياتتفعيل  تنظيم احلياة الدولية بشكل يساهم يفالوطنية متناسني القيمة احلقيقية هلذا التوجه و الذي من شأنه 

 .العدالة اجلنائية 

و     إن املتتبع لتطور القضاء اجلنائي الدويل يكتشف الدور املميز الذي لعبته املنظمات الدولية يف سبيل تطوير       

تنظيم الوظيفة القضائية، و خصوصا مع إنشاء كل من حمكمة العدل الدولية و حمكمة العدل التابعة للجماعات 

يف إطار جملس أوروبا و احملاكم املنشأة يف إطار العديد من املنظمات  اإلنسانكمة األوروبية حلقوق األوروبية و احمل

 .1الدولية للنظر يف العالقات اليت حتكم املنظمة مبوظفيها

صية قانونية دولية و الوالية فاحملكمة اجلنائية الدولية حبسب نصوص النظام األساسي هي أن تكون هلا شخ      

 2.نونية الالزمة ملمارسة وظائفها و حتقيق مقاصدهاالقا

بان هذا  اإلشارةللمحكمة اجلنائية الدولية البد من  األساسيو فيماي تعلق بتحديد الطبيعة القانونية للنظام       

النظام يعد معاهدة دولية التفاقية فينا لقانون املعاهدات الدولية، أي أن االتفاق يعد معاهدة دولية أيا كانت تسميته، 

أو إعالنا أو     و بروتوكوال ، أذلك أن التسمية ال تؤدي دورا مهما يف هذا اخلصوص فقد يسمى اتفاقا، أو معاهدة 

، أو تسوية مؤقتة، أو تبادل للمذكرات، أو اخلطابات، أو حمضر حرفيا أساسيانظاما ميثاقا ، أو عهدجا، أو صكا،أو 

 3.متت االتفاقية عليه يف هذا اخلصوص

و بناءا على هذا فإن احملكمة اجلنائية الدولية حبكم طبيعتها هي مؤسسة دولية أنشئت مبوجب معاهدة لغرض       

خطورة ، و هي اإلبادة اجلماعية و اجلرائم ضد اإلنسانية  اجلرائم  التحقيق و حماكمة األشخاص الذين يرتكبون أشد

 .و جرائم احلرب و هذه األخرية معروفة يف القانون الدويل اجلنائي و يف الوقت الراهن

                                                           
 .51، املرجع السابق،صالمحكمة الجنائية الدوليةعلي جبارا حلسناوي، طلل ياسني العيسي،  - 1
 .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 0الفقرة  1املادة  - 2
 .015، مرجع سابق،صالمحكمة الجنائية الدولية طبعتها، اختصاصاتهابارعة القدسي،  - 3
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و ميكن القول أنه قد أصبحت للمحكمة اجلنائية الدولية شخصية قانونية و أهلية متكنها من ممارسة وظائفها و       

قاصدها، على أن يبقى اإلطار يف ذلك مرتبط هبيئة األمم املتحدة، و متارس احملكمة اجلنائية الدولية سلطاهتا حتقيق م

اجلرائم خطورة موضع الهتمام الدويل و هي اجلرائم اليت من شاهنا هتديد السلم على األشخاص الذين يرتكبون أشد 

 .العامليني األمنو 

و جرائم احلرب و جرائم العدوان و هذه األخرية معروفة ،اإلنسانيةاجلماعية و اجلرائم ضد  اإلبادةو هي جرمية       

أو تسليم        ك التزامات قانونية دولية للتحقيق و حماكمةاو يف الوقت الراهن هن جدا يف القانون اجلنائي الدويل،

 .خمالفتهم هذه القواعد املوضوعيةهؤالء األشخاص املتهمني بارتكاب مثل هذه اجلرائم و مبعاقبتهم عند 

و من هنا ميكن القول أنه مبوجب القانون الدويل بأن هناك مجلة من املعايري املميزة للشخصية القانونية ألي دولة       

 :أو منظمة حكومية فيمايلي

 .احتاد دائم بني الدول – 0

 .هيكل تنظيمي – 1

 .فيها األعضاءل متيز واضح بصورة كافية بني املنظمة و الدو  – 1

 .وجود صالحيات ميكن ممارستها على املستوى الدويل – 1

 .قانونية أغراض – 5

فهي منظمة دولية على غرار و هبذا ميكن القول أن احملكمة تستويف مجيع هذه املعايري املوجبة للشخصية القانونية       

 .أجهزة تابعة ملنظمة دوليةاحملكمة العسكرية لرواندا و يوغسالفيا، و بالتايل فهما جمرد 
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و خالصة القول فيما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية للمحكمة فإهنا هيئة قضائية دائمة ذات اختصاصات       

فيها، فاحملكمة ليست  األعضاءلكافة الدول حمدودة ضمن نظمها األساسي و منشئة على معاهدة دولية ملزمة قطعا 

الدول  إليهاع الدولة بل هي عبارة عن نتائج أفكار و اقرتاحات و تطلعات دولية سعت دولة و ال فوق الدول و ال تتب

وضع حد جلرائم بشعة هي باألصل انتهاكات لإلنسانية و للقانون اإلنساين، حبيث أن و املنظمات الدولية هبدف 

 .ليهاالدول األعضاء يف املعاهدة اليت تقوم عليها احملكمة ما إن تصادق عليها حىت تلصق ع

 اإلنساناللجان الدولية لحماية حقوق : لفرع الثالث ا

 :اآلليات املتبعة يف محاية حقوق اإلنسان تتكون من قسمني، ومها

 

 :  التعاقديةاآلليات   - 1

تتكون هذه اآللية من سبع آليات وضعت بناء  على عهود واتفاقيات دولية، وذلك لرصد تطبيق وامتثال الدول       

من قبل  1611اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أنشأت عام : ألحكامها يف حقوق اإلنسان واآلليات هياألعضاء 

من شهر  22اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وهتتم هذه اللجنة باحلقوق السياسية واملدنية لألفراد، وبدأ العمل هبا يف 

مبوجب املادة الثامنة والعشرين من العهد الدويل  ُشكلت جلنة هتتم حبقوق اإلنسان. ميالدية 1691الثالث من سنة 

املهتم حبق ْي اإلنسان السياسي واملدين، وتتكون اللجنة من مثانية عشر خبريا ، مت ترشيحهم من قبل الدول املنضمني 

ث دورات تعقد هذه اللجنة ثال. هلذه اللجنة، وهؤالء اخلرباء يعملون بصفتهم الرمسية ال باسم الدولة اليت ينتمون هلا

 منتظمة على مدار السنة، اثنتان يف جنيف وواحدة يف نيويورك

 : اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري
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ميالديا  اتفاقية دولية، مضموهنا القضاء على شىت أشكال  1611اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام       

 . ميالديا ، وصادق على هذه االتفاقية سبٌع وعشرين دولة 1616 وأنواع التمييز العنصري، وبدأ العمل هبا عام

أقيمت جلنة هتتم بالقضاء على التمييز العنصري، وذلك بالرجوع للمادة الثامنة من االتفاقية، وتتكون اللجنة من مثانية 

شهود بأهنم أشخاص يتحلون عشر خبريا ، ومت  اختيارهم بناء  على مساهتم وصفاهتم اخللقية الرفيعة، وكذلك بناء  على ال

تع د جلنة القضاء على التمييز أول جلنة أقامتها األمم املتحدة، ملراقبة الدول املوقعة على . بالنزاهة والتجرد من التمييز

االتفاقية، وتقوم أيضا  باستعراض التدابري واخلطوات اليت تتخذها هذه الدول للوفاء بشروط االتفاقية، وذلك ضمن 

 .اتفاق حمدد

 

 

 : لجنة مناهضة التعذيب

 اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية مقاومة ومناهضة للعقوبة القاسية، وضروب املعاملة، و      

أقامت اجلمعية جلنة مناهضة ومقاومة للتعذيب مبوجب املادة . ميالديا   1691الإلنسانية، وكذلك التعذيب يف عام 

وتتكون من عشرة خرباء، مت اقرتاحهم من الدول األعضاء، وفرتة انتخاهبم أربع سنوات، السابعة عشر من االتفاقية، 

يسمح هلذه اللجنة بعمل دعوة ملنظمات األمم املتحدة املعنية، والوكاالت املتخصصة، واملنظمات . قابلة للتجديد

تشارية عند اجمللس االجتماعي احلكومية اإلقليمية والدولية، واملنظمات غري احلكومية اليت متتاز بالصفة االس

واالقتصادي، وذلك ملوافاهتا بالوثائق واملعلومات اليت تتعلق باألعمال، اليت تسعى اللجنة لتنفيذها وذلك تطبيقا  

 .تعرض اللجنة على اجلمعية العامة لألمم املتحدة والدول األعضاء، تقريرا  سنويا  يعرض أنشطتهاوأعماهلا. لالتفاقية

 : ية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةاللجنة المعن
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العهد الدويل اخلاص باحلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية، مل يورد نص على ضرورة تشكيل جلنة ملساعدة       

اجمللس االجتماعي واالقتصادي الذي ينتمي لألمم املتحدة يف أعماله املسندة إليه من املعهد، حيث كان اجمللس 

يسعى من خالل فريق عمله املكون من مندوبني إىل النهوض بواليتيه خالل الدورة، مث أصبح يتكون اجمللس من بعض 

اخلرباء احلكوميني، ولكن رأى اجمللس أن هذه الرتتيبات ال توفر النتائج اليت يرغب هبا، لذا عمل على إنشاء جلنة 

اقبة الدول األعضاء يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق ميالديا ، ومهمة هذه اللجنة مر  1691مناظرة يف عام 

تتكون اللجنة من مثانية عشر خبريا ، ختتارهم عن طريق االقرتاع السري . االجتماعية واالقتصادية وكذلك الثقافية

مون األمساء اليت مت ترشيحها من الدول األطراف، وهؤالء اخلرباء يعلمون بصفتهم الشخصية، ال باسم البلد اليت ينت

 .ترفع اللجنة إىل اجمللس االجتماعي تقريرا  سنويا  تبني فيه نشاطاهتا وأعماهلا بفحص تقارير الدول. هلا

 : اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية، تضمن القضاء على مجيع أشكال وأنواع التميز  1696عام       

شكلت جلنة مهتمة يف القضاء على كافة أشكال . ميالديا   1691رأة، وبدأت هذه االتفاقية بالتنفيذ عام ضد امل

التمييز ضد املرأة، وذلك باالعتماد على املادة السابعة عشر من االتفاقية، ومهمة هذه اللجنة مراقبة تطبيق نصوص 

وعشرين خبريا ، يتم اختيارهم بناء  على ترشيح من البلدان االتفاقية يف الدول األعضاء، وتتكون هذه اللجنة من ثالثة 

األعضاء، وهؤالء األعضاء يعملون بناء  على صفاهتم الشخصية، ال بأمساء بلداهنم، وجتدر اإلشارة إىل أن هؤالء 

ن تكوين هذه اللجنة خيتلف بصورة كبرية وبشكل ملحوظ عن تشكيل باقي جلا. اخلرباء مدة عملهم أربع سنوات فقط

 .اآلليات التعاقدية اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان، وذلك ألهنا تتكون منذ نشأهتا من النساء فقط، عدا استثناءواحد

 : اللجنة المعنية بحقوق الطفل
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 16966اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية تتضمن رعاية حقوق الطفل وذلك يف نوفمرب من عام       

. ميالديا   2112من نوفمرب لعام  11ميالديا ، وبلغ عدد الدول املنضمة هلذه االتفاقية مئة واثنتني وتسعني دولة يف 

ث وأربعني من االتفاقية الدولية، ومهمة هذه اللجنة دراسة أسست جلنة هتتم برعاية حقوق الطفل، بناء  على املادة ثال

ومتابعة التقدم الذي وصلت إليه الدول األعضاء يف تطبيق بنود االتفاقية، وكذلك مدى وفائها مبا ألزمت به االتفاقية 

املكانة الرفيعة، من بنود، وكانت تتكون هذه اللجنة من عشرة خرباء مشهوٌد هلم بالكفاءة يف العمل امليداين، وكذلك 

ويتم اختيار هؤالء اخلرباء بناء  على ترشيح الدول هلم، وأثناء عملية االختيار تُراَعى النظم القانونية الرئيسة، باإلضافة 

 2112ويف هناية . إىل التوزيع اجلغرايف العادل، وهؤالء اخلرباء كغريهم يعملون بصفتهم الشخصية ال باسم بلداهنم

اخلرباء لثمانية عشر خبريا ، وذلك بناء  على تلقي األمني العام لألمم املتحدة مئة وتسعة عشر من  ميالدي مت رفع عدد

 .اخلرباء أصل مئة ومثانية وعشرين عضوا ، ومت  التوقيع للمطالبة بزيادة عدد

 اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين

ماية مجيع حقوق العمال املهاجرين وكذلك أسرهم، وذلك اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اتفاقية حل       

ميالديا ، وتتكون هذه االتفاقية من ثالٍث  1661من ديسمرب عام  19الصادر يف  119\11بناء  على القرار 

، وذلك بعد إيداع صك التصديق العشرين يف 2112من يوليو لعام  1وتسعني مادة، وبدأ العمل هبذه االتفاقية يف 

وتشكلت جلنة محاية حقوق العاملني مبوجب املادة اثنني وسبعني من . ميالديا   2112س لعام من مار  11

االتفاقية، وتكونت هذه اللجنة يف بادئ األمر من عشرة خرباء، مث زاد عددهم ليصبحوا أربعة عشر خبريا ، يتمتع 

اختيارهم من خالل االقرتاع السري  هؤالء اخلرباء مبكانتهم األخالقية، وكفاءهتم يف ميدان حقوق اإلنسان، ويتم

وصل العديد الدول . لألمساء املقرتحة من الدول األعضاء، وينتخبون ألربع سنوات، مع إمكانية جتديد مدة االنتخاب

ميالديا ، ومن هذه الدول املغرب،  21111يونيو من عام  21املنضمة هلذه االتفاقية ثالثني دولة، وذلك يف 
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هورية العربية الليبية، السنغال، ومايل، وغانا، وبوركينا فاسو، وأوغندا، وغينا من القارة األفريقية، واجلزائر ومصر، واجلم

 .وسوريا من الوطن العريب
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حلماية حقوق اإلنسان و ذلك يرجع إىل مسو القانون الدولية  اآللياتإن تأثر مبدأ لسيادة راجع إىل تطور       

ما يرجحه أكثرية فقهاء القانون الدويل اإلنساين،إذ أن القانون الدويل حلقوق  االدويل حلماية حقوق اإلنسان و هذ

القوانني األخرى ذهب أغلب الباحثني إىل مسوه على هو القوائم و اإلرادة املشرتكة للبشرية مجعاء و ذلك  اإلنسان

و مسو القانون الدويل حلقوق اإلنسان سواء الدولية أو الوطنية فهو كمثل الدستور مقابل التشريعات الوطنية األخرى،

 .يف مسوه على إرادة املشرع الوطينهو نتيجة طبيعية لقواعده املرة و انعكست هذه األخرية 

و ميكن البعد املنطقي يف ذلك من خالل انضمام و توقيع و تصديق الدول على االتفاقيات الناظمة له بإرادة       

 .لقواعده اآلمرةالدول احلرة األمر الذي يؤكد إقرار املشرع الوطين بالطبيعة 

على تغري تشريعاهتا الوطنية مبا ينسجم مع أحكام االتفاقيات  موافقة بعض الدول أو أكثريتههذا إىل جانب       

فضال على قبول الدول التعاون مع األجهزة الدولية املكلفة باإلشراف و الرقابة على القانون الدولية حلقوق اإلنسان، 

 .الدويل حلماية حقوق اإلنسان

 .لية فلكل دولة رأيها و اجتهاداهتاأما يف حالة لتعارض بني القانون الوطين و االتفاقيات الدو       

 :و من أهم الدالئل على مسو القانون الدويل حلقوق اإلنسان مايلي      

 .تعهد الدول األعضاء باإللتزام باالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان  -

 .نسانية حقوق اإلتعهد الدول بتغري تشريعاته و سياساهتا مبا ينسجم مع االتفاقيات الدولية حلما -
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 .تقبل السيادة لآلليات الدولية لحماية حقوق اإلنسان :األولالمبحث 

الحظنا يف الفصل السابق أن العالقة بني الدولة و مواطنيها،شأن داخلي، تتوىل الدول تنظيم هذه العالقة       

 .انطالقا من متتعها بالسيادة

إلدخال موضوع حقوق اإلنسان يف العالقات الدولية  األممو الحظنا احملاوالت احملتشمة اليت قامت هبا عصبة       

،لكنها بقيت حماوالت حمدودة، إىل أن قامت احلرب العاملية الثانية و ما أحلقته بالبشرية من دمار و خراب مل تشهد 

 .هلا مثيال يف تارخيها السابق

و     املستبدة،  األنظمةانية من شر يف هذه احلرب استيقظ الضمري اإلنساين على ضرورة إنقاذ اإلنسان و اإلنس      

و         .لعل أول خطوة يف هذا الشأن كانت حماكمة األفراد الذين تسببوا فيها و هذا من خالل حماكمات نورمبورغ

و بذلك       من خالل ميثاق األمم املتحدة وضع األساس القانوين لتكفل القانون الدويل مبوضوع حقوق اإلنسان،

 .ختصاص من اجملال الداخلي للدولة ، و الذي كانت تتصرف فيه مبطلق سيادهتا إىل اجملال الدويلخرج هذا من اال

نت العالقات الدولية يف ظل لقانون الدويل التقليدي تقوم على مبدأ السيادة املطلقة، اليت ختول الدولة اك لقد      

يثاق األمم املتحدة ،و صدور إعالن حقوق لكن بعد وضع م.لتصرف يف إقليمها و مع سكاهنا، دون تدخل من أحد

و محاية     و ما تاله من وضع اتفاقيات، و إصدار قرارات من األمم املتحدة تتعلق بضمان  8491اإلنسان سنة 

ك دور جديد للسيادة، يف جمال تنظيم و محاية حقوق اإلنسان،فلم تعد للدولة السيادة احقوق اإلنسان، أصبح هن

على الدولة ذات السيادة واجب مراعاة تنظيم حقوق اإلنسان مبا ال يتعرض مع الشرعة الدولية،  املطلقة، إمنا أصبح

أي أن دور لسيادة أصبح نسبيا ، حبيث أصبحت السيادة وسيلة و ليست غاية ،هدفها حتقيق اخلري العام الداخلي و 

 تعد السيادة املطلقة مقبولة علميا،و إذن مل.اخلارجي، و جعل اإلنسان اهلدف األمسى و ليست وسيلة النتهك حقوقه

ك نوعا من التوازن بني سيادة الدولة و حق التصرف اأنه مع امتداد التعاون الدويل إىل جمال حقوق اإلنسان أصبح هن
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 لية املنظمة حلقوق اإلنسان فإهنايف شؤوهنا الداخلية، و أنه مؤكد أن الدول بتوقيعه و انضمامها إىل االتفاقيات الدو 

ل بنقل جزء من صالحياهتا السيادية إىل اجملتمع الدويل، و بذلك تسمح له انطالقا من ممارستها لسيادته لكي تقب

الدولية اليت أوجدته املواثيق الدولية لضمان  اآللياتيراقبها حول مدى احرتامها و ضماهنا حلقوق اإلنسان،من خالل 

تحدة أو اليت وجدت يف املواثيق و املعاهدات على املستوى حقوق اإلنسان سواء تلك اليت وجدت يف إطار األمم امل

 .اإلقليمي 

احملددة يف إطار األمم املتحدة أو على املستوى اإلقليمي تتالءم مع مبد ممارسة  لياتإن خضوع الدول لآل      

النهاية هي تعبري ه يف ة إىل مفهوم السيادة من أنفبالعود. السيادة و ال تتناقض معه انطالقا من مفهوم السيادة ذاهتا

احلماية هو ضمان توفري كرامة و حرية اإلنسان، فرد  آلياتعن إرادة الشعب أو األمة، و انطالقا من أن اهلدف من 

هو  اآللياتلتايل أن التناقض يزول يف ظل األنظمة الدميقراطية اليت ختضع للقانون، فتقبل الدولة هلذه اأو مجاعة فب

الدولية حلماية حقوق اإلنسان هو الوصول إىل توفري محاية حقوق  اآللياتة أخرى أن غاية تعبري عن رضاها ، بعبار 

مل احلياة املادية و املعنوية ،أي حتقيق سعادة الفرد، و إذا كن هدف اجملتمع الوطين ااإلنسان، املتمثلة يف توفري عو 

يق سعادة الفرد، إذن النتيجة هي واحدة، فال العمل على حتق أيبإنشائه الدولة ذات السيادة هو حتقيق نفس النتيجة 

 .احلماية الدولية حلقوق اإلنسان و سيادة الدول اليت تعمل خلدمة جمتمعها آلياتيوجد تناقض بني 

 .غري أن هذا الكالم هو نوع من املثالية يف كثري من األحيان، الن الواقع السياسي للدول هو أعقد مما يتصور

 

 

 

 انتقال حقوق اإلنسان من المجال السيادي إلى المجال الدولي: المطلب األول 
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مبشاركتها يف اختصاصاهتا،جعل انتقال  أخرإن متسك الدول بسيادهتا و إصرارها على عدم السماح ألي طرف       

األساس السيادي إىل اجملل الدويل، يتم بطريقة تدرجية، فبعدما وضع ميثاق األمم املتحدة قوق اإلنسان من اجملال ح

تسارعت اجلهود الدولية اخلاصة حبماية حقوق اإلنسان،  8،88،55،55،51د االتحول من خالل املو  االقانوين هلذ

و وضع املفاهيم و املعايري املوضوعية املشرتكة اليت تكفل صوهنا من كل اعتداء عليها، و قد جتسدت هذه اجلهود يف 

لو من اإللزامية ، مث تلتها مرحلة إبرام اتفاقيات السيما العهدين البداية يف شكل إعالنات و مواثيق و قرارات خت

 .الدوليني للحقوق املدنية و السياسية، و االقتصادية و االجتماعية و الثقافية و اليت أصبح هلا الطابع اإللزامي

ية تتطلب حتديد إن اعتبار محاية حقوق اإلنسان من اختصاص القانون الدويل يطرح مجلة من النقاط القانون      

مث أن هذا االنتقال من اجملال السيادي .مضمون هذا االنتقال من الناحية القانونية و هو ما نعاجله يف املطلب األول

احلماية، مث  لياتمالئمة مبدأ السيادة مع تفعيل آ إىل اجملال الدويل يطرح جمموعة من اإلشكاالت القانونية، تتمثل يف

 .هذا ما سنتناوله يف ملطلب الثايناملبادئ ليت حتكم ذلك و 

 مالئمة السيادة مع حقوق اإلنسان : الفرع األول

إن اهتمام اجملتمع الدويل مبوضوع حقوق اإلنسان و اعتباره شأنا دوليا، أعاد تكييف املفهوم التقليدي       

اليت أعطت للسيادة ليس مفهوما للسيادة،حىت تستجيب للتطورات اليت شهدهتا اإلنسانية يف هذا اجملال احليوي، و 

سعة ليت كنت تتصرف فيها انسبيا فقط بل أصبح هناك ربط بني ممارسة السيادة وضمان حقوق اإلنسان،فاحلرية الو 

و                   لية و فيما يتعلق حبقوق اإلنسان أصبحت مقيدة يف كثري من املسائل مبعايري د -سابقا–الدولة 

ة ، و مل تعد السيادة سلطة مطلقة تسمح للدولة بالقيام بكل ما مل مينعه لقانون الدويل صراحة إقليمية،قانونية،و عرفي

ذلك أن الشرعية " لسيادة املسؤولةالسيادة مفهوم ايري إنسانية واسعة تعطي لفكرة افحسب، بل أصبحت مشروطة مبع
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للمعايري اإلنسانية و القدرة على التصرف احلكومية اليت تسمح مبمارسة السيادة تستلزم االنسجام مع احلد األدىن 

  1.بفعالية حلماية املواطنني من التهديدات اخلطرية اليت تتعرض ألمنهم و عيشهم الكرمي

لقد بدأت السيادة تتخلى عن أبرز مظاهرها القدمية، و هي عدم مسؤولية السلطة العامة عن تصرفاهتم ،فلم       

أصبحت مكلفة بواجب اجتماعي تؤديه وفقا لقواعد قانونية حمددة، و متارس يعد للسيادة   املفهوم املطلق، بل 

و    اختصاصاهتا مع مراعاهتا حقوق األفراد و حقوق الدول األخرى، كما أن انتظام الدولة يف تنظيمات دولية عاملية

الدولية اليت هتا،حيث تساهم يف اجملموعة دإقليمية ،ذات طابع عسكري، أو اقتصادي أو سياسي ال ميس بسيا

 2.حيكمها مبدأ املساواة بني الدول مع احرتام االلتزامات الدولية دون أن ينقص ذلك من سيادته الوطنية

و ال يوجد تعارض بني مسؤولية الدولة و سيادهتا، فمن الواضح أنه مل يعد يوجد يف عاملنا املعاصر ما يعرف       

صاب التغيري فكرة احلرية، حيث تغري مفهومها ألدولة، و قد مستوى ا ء على مستوى لفرد أو علىباحلرية املطلقة سوا

من املفهوم السليب للنشاط اإلنساين إىل املفهوم اإلجيايب،إذ أصبح التضامن و التالحم الناشئ عن الضرورات 

ول ، كما عد اليت حتد من حريات الدااالجتماعية هو األساس احلقيقي لتحقيق أهداف القانون الدويل ، و وضع لقو 

و إذا كان ميثاق األمم املتحدة يؤكد على حق السيادة لكل دولة ، و .بدأت فكرة السيادة تأخذ شكال أأكثر تواضعا

يقرر يف نفس الوقت مساواة الدول يف ممارسة احلقوق ، فإنه ورد قيودا على املظهر اخلارجي لسيادة الدولة ،تتمثل يف 

و بقية مواده، من ضرورة التزام الدول بالعيش معا يف سالم و حسن جوار، و  املبادئ اليت تضمنتها ديباجة امليثاق

مؤمتر  أعلنهاقبول للمبادئ اليت حتكم العالقات الدولية، و قد عرب عن ذلك املبدأ احلدي و العشرين من املبادئ اليت 

أنه ال جيب وضع " م بقوله ، و كذلك ما جاء يف كلمة السكرتري العا8498األمم ملتحدة للبيئة يف استوكهلم عام 

                                                           
 .808،ص8005،بريوت لبنان،و السلطةاإلنسان و حدود السيادة الوطنية السيادة سعيد الصديقي،  - 1
 .88،ص8005، رسالة دكتوراه نوقشت جبامعة القاهرة ،المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي العامصالح الدين عبد العظيم حممد خليل ،  - 2
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و لكن على أفضل أسلوب ملمارسة هذه    مفاهيم جديدة للسيادة ليست مبنية على التخلي عن السيادات الوطنية،

 1"السيادات بطريقة مجاعية و بإدراك أكثر للمسؤوليات خلري اجلميع

ه جيب على كل دولة توجيه عالقاهتا على أن 8450من تقرير جلنة القانون الدويل لعام  89و قد ذكرت املدة       

بالدول األخرى وفقا للقانون الدويل و الذي يعلو مبدأ سيادة الدولة، و بالتايل مل تعد النظرة إىل املسؤولية الدولية 

على أهنا انتهاك للسيادة الوطنية، بل أصبحت للمساواة بني الدول يف ممارستها حلق سيادهتا، و ضمانا هلذه السيادة 

انتهاك قد تتعرض له من جانب الدول األخرى، و يف ضوء ما سبق فإن القانون الدويل مطلوب منه أن  من أي

 2.يالحق مجيع التطورات االقتصادية و االجتماعية و العلمية املتالحقة خلري البشرية مجعاء

ذاته، و إمنا هو وسيلة إن الدولة مسؤولة عن ضمان حقوق اإلنسان ، و أن متتعه بالسيادة ليس هدفا يف حد       

 3.لضمان محاية األفراد من كل ما يلحق هبم من ضرر

بعبارة أخرى أن السيادة ليست حقا أو امتيازا للدولة ، و لكنها تؤدي إىل مسؤولية ذات داللة، و من هنا،       

 :الثفإننا بصدد االنتقال من سيادة التحكم إىل سيادة املسؤولية، و هذه األخرية تتضمن نقاط ث

 .الوظائف اليت حتسن من حال املواطنني أداءأن سلطات الدولة هي مسؤولة عن : األوىل 

أن سلطت الدولة هي مسؤولة أمام موطنيها من جهة و من جهة ثانية على املستوى الدويل مسؤولة أمام : الثانية

 .اجملموعة الدولية املتمثلة يف األمم املتحدة

 4. أنه على الدولة واجب تقدمي حصيلة عما قدمته من خدماتأن املسؤولية تعين: و الثالثة 

                                                           
 .85نفس املرجع السابق،ص - 1
 .81نفس املرجع السابق،ص  - 2

3  - Ann Peters , le droit d’ingérence et le devoir d’ingérence : vers une résponsabilité de 

proteger.droit de l’homme :souveraineté et ingérence RE.M.ALD Maroc ,2002,p74. 
 .99نفس املرجع السابق،ص - 4
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زن بني مبدأ سيادة الدولة و حق التصرف يف شؤوهنا الداخلية، و افمع التطور الراهن أصبح هناك نوع من التو       

ماهتا اطبقا اللتز على الدول مراعاته و التقيد به . بني مبدأ حقوق اإلنسان ،و هو من املبادئ امللزمة يف القانون الدويل

 .الواردة مبيثاق األمم املتحدة و االتفاقيات الدولية اجلماعية يف جمال حقوق اإلنسان

ففكرة السيادة مل تعد عائقا للدولة لاللتزام بضمان حقوق اإلنسان، إذ أصبح مقبوال أنه بتوقيع الدول على       

 جزءا من اختصاصاهتا السيادية إىل اجملتمع الدويل، و تسمح  االتفاقيات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، فإهنا تسلم

بذلك مبحض إرادهتا للمجتمع الدويل مبراقبة سجلها يف ميدان احرتام حقوق اإلنسان و حرياته األساسية اليت 

 .تضمنتها املواثيق الدولية

من احلقوق  األدىنحنو ميس احلد فلم يعد مقبوال أن متارس الدول اختصاصات سيادته يف مواجهة رعاياها على       

و احلريات اليت يكفلها القانون الدويل لإلنسان بوصفه إنسانا فحسب،و احلريات مل تعد أمرا داخليا حبتا خاضعا 

هليمنة كل دولة، و إمنا صارت شأن دوليا يهم اجلماعة الدولية، بأسرها، و يتجاوز السيادة القومية ليجعل من 

 1.لى حنو ماع" دوليا"اإلنسان شخصا 

ن اإن السيادة مل تعد تلك السلطة املطلقة املقدمة للحاكم على طبق من ذهب ليكون هو حمور السيادة، و الكي      

العام و كل تعد على هذه السيادة، يعترب تعديا على هيئة احلاكم و قدسيته،أما الشعب فال يعدو كونه خدما مطيعا 

س هذا م قصدته املدة الثانية الفقرة السابعة من ميثاق األمم املتحدة، بل أن و بدون شك لي.للحاكم و جلميع قراراته

هو املقصود مبضمون تلك السيادة،  59ما طرحه السيد كويف أنان يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا 

 تعترب أساس العالقات فملخص ما ذكره األمني العم لألمم املتحدة أن السيادة مل تعد خاصية بالدولة القومية اليت

و احملفوظة من قبل          الدولية املعاصرة، و لكن تتعلق باألفراد أنفسهم، و هي تعين احلريات األساسية لكل فرد 

ميثاق األمم املتحدة ،و بالتايل ، فهو يدعو إىل محاية الوجود اإلنساين لألفراد، و ليس إىل محاية الذين ينتهكوهنا،و 

                                                           
 .حقوق اإلنسان بين السيادة الوطنية و االلتزام الدولي السيد زرد ،  - 1
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ت حقوق اإلنسان، باعتبار أنه متحقق نظريا، اهو الوصول إىل إمجاع ليس على إدانة انتهاك اآلنب يوضح أن املطلو 

 1.ل ضرورية، و مىت و من يقوم هبااو لكنه إمجاع على الوسائل اليت حتدد أي األعم

الدولة "عنوان املتحدة، حتت  لألممو يف هذا املعىن جاء يف دراسة لألستاذ بطرس بطرس غايل األمني العام السابق 

ة من الدول إمنا يتمثل يف احتالل جمموعة جديد، إن االنتقال من حقبة دولية إىل أخرى "القومية و حقوق اإلنسان

األعضاء مقاعدها يف اجلمعية العامة، و دخول هذه الدول يعيد تأكيد مفهوم الدولة باعتبارها الكيان األساسي يف 

 .قيق وحدهتا و إمساع صوهتا يف اجملتمع الدويلالعالقات الدولية و وسيلة الشعوب لتح

أي –ن احرتام سيادة الدولة و وحدة أرضيها ال يزال حموريا فيما ال مراء فيه أن املبدأ السائد منذ قرون او ألن ك      

ملقتضيات مل يعد قائما، و الواقع أنه مل يكن أبدا مطلقا بالدرجة املتصورة له نظري، و من ا –مبدأ السيادة املطلقة 

له أمهية حامسة يف األمن الفكرية الرئيسية لزمننا أن نعيد التفكري يف مسألة السيادة ال من أجل إضعاف جوهرها الذي 

ون الدوليني و إمنا بقصد اإلقرار أهنا ميكن أن تتخذ أكثر من شكل و تؤدي أكثر من وظيفة، و هذه الرؤية و التعا

و حقوق الشعوب          داخل الدول أو فيما بينها، و حقوق الفردميكن أن تساعد على حل املشاكل سواء 

تستند إىل أبعد من السيادة العاملية اليت متلكه البشرية قاطبة و اليت تعطي مجيع الشعوب حقا مشروعا لشغل نفسها 

املعىن جيد انعكاسا متزايدا له يف التوسع التدرجيي للقانون الدويل، و يتصل  ابالقضايا اليت متس العامل يف جمموعه، هذ

بذلك االعرتاف بأن الدول و حكوماهتا ال تستطيع مبفردها موجهة أو حل املشاكل القائمة اليوم، فالتعاون الدويل ال 

 2.مناص منه و ال غىن عنه

مفهوم السيادة من صيغته املطلقة إىل صيغة نسبية، حبيث و ميكن القول أنه أمام التطورات الدولية، تراجع       

يصبح وسيلة و ليس غاية، و يعمل على حتقيق اخلري العم الداخلي و الدويل باعتبار اإلنسان اهلدف األمسى له، و مل 

                                                           
 .85،ص 8000ديسمرب  98،جملة النبأ، عدد وطنية،تحديات الوصايا و مشروعية التدخالتالسيادة العلي عبد الرضا،  - 1
ية حقوق اإلنسان، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيسرت يف إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة تيزي وزو ور القضاء اجلنائي الدويل يف محاخياطي خمتار، د  - 2

 .85،ص 8080،8088اجلزائر،
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بالقانون  ظاهر سيادهتاأن الدولة ملتزمة يف ممارستها مل تعد السيادة مربرا النتهاك حقوق اإلنسان األساسية السيما

 1.الدويل و ما يتضمنه من التزامات تفرض عليها احرتام حقوق اإلنسان و كرامته

ت بني الدول ، و ليست حقا مكتسبا لفرض اإلرادة املنفرد على اإن السيادة يف جوهرها أداة لتنظيم العالق      

م بقواعد القانون او متطلبات االلتز  املعىن يصبح من املمكن إزالة أي تناقض بني مفهوم السيادة ا، و هبذاآلخرين

الدويل العام و غدارة العالقات الدولية من خالل أطر و إجراءات مؤسسية، أصبح ال غىن عنها لتنظيم العالقات بني 

 2.الدول

الوثائق املكونة مل يسمى بالشرعة الدولية حلقوق اإلنسان،تناولت وضع اإلنسان يف اجملتمع و عالقاته إن مجيع       

رادة حملية ظهرت يف بلد معني صدرت يف املاضي، كانت تعبريا عن إباحلاكم أو السلطة احلاكمة، و مجيع املواثيق اليت 

دساتري حملية،و مل تنتقل إىل رحاب القانون الدويل العام اجملسد يف االتفاقيات الدولية إال  أوو أدرجت يف تشريعات 

قوق اإلنسان جذورا وطنية تنطوي على مبادئ و قيم اإلنسان خالل و هذا يعين أن حل.مع بداية القرن العشرين

احلربني العامليتني، أثرا يف إدراجها ضمن مقاصد األمم املتحدة، مث بعد ذلك تقنني هذه احلقوق دوليا عن طريق 

 3 .اإلعالنات و االتفاقيات و القرارات

ن أمرا ال جدال فيه، فإنه ال مينع ذلك حكوماته اقوق اإلنسو إذا كان التزام الدول بالنصوص القانونية الدولية حل      

أن تضع ما تشاء مثال من قوانني االنتخابات وفقا لنظام النتخاب بالقائمة أو االنتخاب الفردي، و لكن ليس من 

حقها تزوير أصوات الناخبني لفرض أشخاص ضد إرادة املواطنني، و من واجب السلطات احملافظة على األمن و 

بض على املتهمني، و لكن ليس من حقها أخذ أسرة املتهم اهلارب كرهينة حىت يسلم نفسه إىل السلطات، و الق

                                                           
 .05صنفس املرجع،  - 1
 .885 صمرجع سابق ، ،اإلنساندور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق خياطي خمتار،  - 2
 .851،ص  8009، 5 منشورا ت احلليب بريوت ، لبنان ،ط،  القانون الدولي العامحممد اجملذوب،  - 3
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ائح الوطنية،     و لكن ال جيوز للسلطات القيام بالتحقيق القضائي و االستجواب و احلبس املقررة يف القوانني و اللو 

 .لقاسية أو املهنية اخلض املتهمني أو احملكوم عليهم للتعذيب أو املعاملة اتعوي

من االختصاصات املطلقة للدولة، و ال ينطبق  مسائل حقوق اإلنسان و انتهاكاهتا ففي هذه األمثلة ال تعترب      

عليها نص الفقرة السابعة من املادة الثانية من ميثاق األمم املتحدة، فمسائل حقوق اإلنسان تعترب شركة بني الدولة و 

ظماته الدولية ، و يكون من حق و واجب أأجهزة األمم املتحدة التدخل يف شؤون أي دولة متس اجملتمع الدويل و من

و          من ميثاق األمم املتحدة الذي حيدد مقاصد املنظمة  األولو ذلك وضح من الفصل . حقوق اإلنسان

الفصل الثاين من الشروط الرئيسية  مبادئها، إذ تعترب حقوق اإلنسان من األهداف الرئيسية لألمم املتحدة كم يعتربها

املتحدة، حبيث ميكن فصلها من املنظمة بسبب انتهاك هذا املقصد الرئيسي يف  باألمملقبول و استمرار عضوية الدولة 

 1.تعزيز و احرتام حقوق اإلنسان و الشعوب

ن،بإصدار توصيات ااإلنس و قد ترمجت أجهزة األمم املتحدة حقها و مسؤوليتها يف التعرض النتهاكات حقوق      

مقرر هلا تنفرد به كرتمجة  أمرو قرارات أكدت مفهوم بطالن دعوى أية حكومة بأن التعامل مع الناس دخل أراضيها 

ت حقوق اإلنسان بل تتقيد بأحكام املواثيق الدولية املقررة حلقوق اللسيادة الداخلية، فهذه السيادة ال تالمس انتهاك

و مؤسساته و يف             الدولة للمساءلة عن انتهاكات هذه احلقوق أمام اجملتمع الدويلاإلنسان، و ختضع 

 .مقدمتها األمم املتحدة

لة ما إذا كانت وسائل الدفاع الداخلية قاصرة أو ناقصة ، أمكن اللجوء إىل وسائل احلماية الدولية دون او يف ح      

ائل ام بعدم الوالء الوطين، ألن مسإضرارا مبصاحل الدولة، أو خشية االهت جنبيةأم بتهمة االتصال جبهات اخشية االهت

 2.حقوق اإلنسان ملك للمجتمع اإلنساين العاملي، و ليست حكرا لنظم احلكم تتصرف فيها حبريتها الكاملة

                                                           
 .89، مرجع سابق،صقانون حقوق اإلنسانالشافعي حممد بشري،  - 1
 .808السابق، صنفس املرجع  - 2
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ن أحكامها هم و تتميز االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان عن غريها من املعاهدات الدولية بأن املستفدين م      

األشخاص املوجودون يف إقليم الدولة و الداخلني يف واليتها ، أي أن التزام الدولة مبوجب هذه اتفاقيات ذو طبيعة 

مزدوجة مرتابطة ، فهو التزام دويل مبواجهة اجملتمع الدويل، و هو يف نفس الوقت التزام وطين داخلي جتاه مواطين الدولة 

القانونية النضمام الدول لالتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان تتفرع  اآلثارها، لذلك فإن و األشخاص اخلاضعني لواليت

ت طابع دويل جتاه اجملتمع الدويل املمثل باألمم امات ذاه موطين الدولة ، و التز اإىل التزامات ذات طابع وطين جت

 1.ن التعاهدية اليت ختتص برصد تطبيق هذه االتفاقياتااملتحدة و اللج

ادهتا تلتزم بقواعد القانون الدويل، مبا فيه القواعد املنظمة حلقوق يسا فإن الدول من منطلق ممارستها لو هكذ      

اإلنسان، و أن ذلك ال يلغي شخصيتها الدولية بل يكرسها،كما أن خضوع الفرد يف النظام الداخلي ال يلغي 

 2.شخصيته

ال هي الصيغ التعاقدية، اليت تقوم على اتفاق إرادات األطراف املتعاقدة، إن الصيغة القانونية األكثر حدوثا و قبو       

و . 3ت اليت تعد النموذج املفضل للصيغ التعاقديةااليت تعرب عن سيادهتا يف العالقات الدولية، و لتنشأ بذلك املعاهد

أو معاهدات أو   ثيق موا سواء كنت يف شكل إعالنات، أوإذا كنت معظم الشرعة الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان 

املتحدة و مؤسسته املختلفة، باستثناء ما مت يف اإلطار اإلقليمي، و إذا كانت  األممصكوك، قد مت حتضريها يف إطار 

جنسه أو دينه، أو  أوهذه االتفاقيات موجهة لضمان حقوق اإلنسان، بصفته اإلنسانية، بغض النظر عن جنسيته 

إذا كن مطلوبا من كافة الدول االنضمام إىل هذه االتفاقيات، فإن ذلك قد يصطدم ، و أخرلونه، أو أي اعتبار 

و هو م يعين أن الدولة       أحيانا مبواضيع و قضايا قد جيعل ارتباط الدولة هبذه املعاهدات منافيا لقوانينها الداخلية،

                                                           
 .15، ص مرجع سابق  ،دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسانخياطي خمتار،  - 1
 .85ص ،املؤسسة اجلمعية للدراسات و النشر و التوزيع ،بريوت،لبنان، القانون الدولي العاموليد بيطار،  - 2
 .808، ص مرجع سابق  ،اإلنساندور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق خياطي خمتار،  - 3
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ت لكن مع إبداء حتفظت عليها و هو م نراه يف يف هذه احلالة انطالقا من متتعها بالسيادة، فإهنا تلتزم هبذه االتفاقيا

 .النقطة املوالية

 الحق في إبداء التحفظ كمظهر من مظاهر السيادة: الفرع الثاني 

هدات اليت تتضمن التعهد ان و غريها من املعاتفاقيات الدولية خلاصة حبقوق اإلنستفرض املصادقة على اال      

خلية مبا ينسجم مع نصوص و روح هذه اوانينها الدالدولة، تكييف ققوق اإلنسان على بضرورة احرتام ح

الشأن،فقد  ااالتفاقيات،و ذلك بناء على أسبقية املرجعيات الدولية املصادق عليها على التشريعات الوطنية، و يف هذ

هم التذرع األطراف ال ميكن:" بتأكيدها أن 8454لقانون املعاهدات لعام " اتفاقية فيينا"من  89نصت املادة 

 ".بالقانون الداخلي لتربير عدم تنفيذ معاهدة صادقوا عليها

و لقد شهدت العقود األخرية حركة واسعة يف العديد من الدول من أجل تعديل دساتريها و قوانينها الداخلية       

انونية حلقوق ، السيما و أن من خصائص األحكام الق1طبقا ملضامني االتفاقيات الدويل يف جمال حقوق اإلنسان

اإلنسان صفة املوضوعية ، أي أن حقوق اإلنسان ترتبط باهلوية الكونية للشخص فهي ال تتعلق باحلدود السياسية و 

 .بالدول ، غنها تعبري عن الكائن اإلنساين بعيدا عن كل االعتبارات السياسية و العرقية و الدينية

اإلنسان أول مرة يف القانون األورويب حلقوق اإلنسان، كما لقد جرى التأكيد على الطابع املوضوعي حلقوق       

أن الدول "، بتأكيدها 88/08/8458اليا بتاريخ قوق اإلنسان يف قضية النمسا و إيطأقرت اللجنة األوروبية حل

ى إنشاء بإبرامها لالتفاقية مل ترغب يف إنشاء حقوق و إلتزامات متقابلة خاضعة مببدأ املعاملة باملثل، لكنها عزمت عل

و أضافت أن .2"دة القانونلتقاليد السياسية و احلرية و سياعام أورويب للدميقراطية األوروبية صيانة إلرثها املشرتك يف ا

                                                           
 .805،صمرجع سابق ،دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسانخياطي خمتار،  - 1
، دار الثقافة للنشر و التوزيع ،8اجلزء ، ئل الرقابةالقانون الدولي لحقوق اإلنسان المصادر و وساسي،حممد يوسف علوان،حممد خليل املو  - 2

 .89،ص 8001األردن،



 .اإلنسان حقوق لحماية الدولية اآلليات بتطور السيادة مبدأ تأثر     :الثاني الفصل

48 
 

التزامات الدول األطراف املتعاقدة مبقتضى االتفاقية هي يف األساس ذات طابع موضوعي و هي هتدف يف احلقيقة إىل 

متقابلة بني  أو مواجهة تعسف الدول، أكثر مما تسعى إىل إنشاء حقوق شخصية يف لألفرادمحاية احلقوق األساسية 

 1.الدول األطراف املتعاقدة

لكن إذا كان األمر يتجاوز قضية تعديل القوانني الداخلية، لتتالءم مع االلتزامات الدولية للدولة يف جمال حقوق       

لة تلجأ الدولة من أجل احملفظة على سيادهتا إىل التحفظ على اإلنسان،الرتباطه مثال بالنظام العام، ففي هذي احل

 2.بنود االتفاقيات اليت ترى تقييدا لسيادهتا

إعالن من : " بأنهمن اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات " د"فقرة  8و يقصد بالتحفظ حسبما نصت عليه املادة       

أو          د توقيعها أو تصديقها أو قبوهلا أو موافقتهاجانب وحد أيا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن الدولة عن

معاهدة و هتدف به استبعاد أو تعديل األثر القانوين ألحكام معينة يف املعاهدة من حيث سرياهنا على  ىلانضمامها إ

 3.".هذه الدولة

بيان تقدمه إحدى الدول عند التوقيع أو التصديق على معاهدة ما،  أوعالن و التحفظ من الناحية التقنية هو إ      

بالتحفظ تعلن الدولة إراداهتا يف استبعاد قبوهلا لبعض أحكام املعاهدة، أو يف عدم قبوهلا .  أو عند النضمام إليها

يف الواقع، حتديد  فالتحفظ هو.لبعض االلتزامات اليت تنص عليها املعاهدة، أو يف حتديد معىن بعض أحكام املعاهدة

 4.منفرد لاللتزامات املنفردة يف املعاهدة تقوم به دولة ترغب يف املشاركة يف هذه املعاهدة

 :و على ذلك حيكم التحفظ قاعدتان      

                                                           
 .98نفس املرجع ،ص - 1
 .805سعيد صديقي، مرجع سابق،ص - 2
 .88/05/8454أنظر اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الصادرة بتاريخ  - 3
 .504مرجع سابق،ص لدولي العام،القانون احممد اجملذوب، - 4
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فمن ناحية يتمثل التحفظ يف فصل جزء من املعاهدة عن جمموعها لتعديل األثر القانوين هلذا اجلزء، سواء بالزيادة أو -

 .ن أو باستبعاده كلياالنقصا

وقت التعبري عن الرضاء يف  أوو من ناحية أخرى جيب أن يتم التعبري عن التحفظ وقت التوقيع على املعاهدة -

 1.االلتزام هبا

 :األسباب المؤدية إلى التحفظ

أشرنا إليه  يصعب حتديد و حصر األسباب املؤدية إىل التحفظ على اتفاقيات حقوق اإلنسان، فباإلضافة إىل ما      

 :كمايلي  اآلخرسابقا ميكن ذكر البعض 

قد يكون سبب إبداء الدولة للتحفظ حىت حتقق مالئمة قانوهنا : مالئمة االلتزامات الدولية مع القانون الوطين – 8

الداخلي مع التزاماهتا الدولية، و قد جاء يف إحدى تعليقات جلنة حقوق اإلنسان بشأن التحفظ أن أكثر الوظائف 

ة من مالئمة تشريعاهتا الوطنية مع التزاماهتا االتفاقية الناشئة عن التزاماهتا متكني الدول وعا للتحفظات تتمثل يفشي

 .باتفاقيات حقوق اإلنسان

أحيانا تكون القوانني الوطنية بالنسبة حلقوق اإلنسان أفضل : عدم كفاية املعايري الدولية بالنظر للمعايري الوطنية  – 8

هدات الدولية، و هو ما جيعل الدولة املعنية تتحفظ على اتفاقية حقوق اإلنسان لتستبعد او أوسع مما تتضمنه املع

 .ستوى املضمون مبوجب قوانينها الوطنيةحكامها املتضمنة مستوى من احلماية أقل من امل

علق تتأحيانا يكون هناك تنازع بني أحكام اتفاقيات دولية : التنازع بني االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان – 8

حبقوق اإلنسان ، فتلجأ الدولة إىل التحفظ حىت حتقق االنسجام بني أحكام هذه االتفاقيات و التزام الدولة 

 .املتحفظة

                                                           
 .880أمحد أبو الوفاء، مرجع سابق،ص - 1
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ء بالتزاماهتا  لثالث، اليت قد متنعها من لوفانظرا لألوضاع االقتصادية دول العامل: ألوضاع االقتصادية للدول ا – 9

 1.الدولية يف جمال ضمان حقوق اإلنسان، فتلجأ إىل التحفظ للتخلص مما قد تتحمله من أعباء مالية إضافية

الحظ أن مواقفها غري موحدة بشأن إمكانية وضع و حول موقف جمموع وثائق الشرعة الدولية من التحفظ فإن امل

 :حتفظات على نصوصها و توضيح ذلك كمايلي 

بعضها يقرر عدم جوز وضع التحفظات املتعرضة مع موضوع و غرض احلماية املقررة حلقوق اإلنسان مثلما نصت -

سماح بأي حتفظ ال ميكن ال"و اليت تنص على انه  8441من اتفاقية حقوق الطفل  8/58على ذلك املادة 

 ".يتعارض مع موضوع و غرض هذه االتفاقية

و      نظمة رة الرقيق و األالتكميلية خبصوص إلغاء لرق و جتائيا، مثل االتفاقية امينع وضع التحفظ هن األخرالبعض -

ال ميكن وضع حتفظات على هذه : "نه أعلى  04، و اليت نصت يف املادة "8455"املمارسات املشاهبة للرق 

 ".التفاقيةا

جلمعية و هناك طائفة أخرى تبيح إمكانية وضع أي حتفظ، من ذلك اتفاقية احلقوق السياسية للمرأة، اليت اعتمدهتا ا-

يف حلة ما إذا وضعت أية دولة حتفظا على :" على أنه  9و اليت نصت يف املادة  8458م عا 59العامة بقرارها رقم 

 العام نص لتحفظ لكل الدول ألطراف و اليت ميكن أن تصبح طرفا يف أي من مواد هذه االتفاقية، خيطر األمني

، و يضيف نفس النص أنه إذا اعرتضت دولة على التحفظ، فإن االتفاقية ال تدخل حيز النفاذ بينها و بني "االتفاقية 

 .الدولة واضعة التحفظ
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ملتزوجة، اليت لما نصت عليه اتفاقية املرة امث: ئق تقرر عدم جواز حتفظات على مواد بعينها يف االتفاقيةاو هناك وث-

لكل دولة التوقيع :"منها على أنه  01/8، و اليت نصت املادة (8459عام  8090لعامة بقرارها اعتمدهتا اجلمعية ا

 ".8و 8ا املادتني ظات على أية مادة من االتفاقية عدأو التصديق أو االنضمام، أن تضع حتف

على جواز وضع حتفظ " 8414"ري لثاين للعهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية و أخريا ينص امللحق االختيا-

منه على عدم جواز قبول أي حتفظ إال ذلك الذي يتعلق بتطبيق عقوبة  08ليسري يف وقت معني إذ نصت املادة 

 .اإلعدام وقت احلرب نتيجة اإلدانة بارتكاب جرمية عسكرية خطرية جد ترتكب وقت احلرب

اخلالصة بشان هذا املوضوع ، أنه ال ميكن حرمان الدول من إبداء التحفظات بشأن اتفاقيات حقوق  و      

اإلنسان، ألن هذا جيعل الدول ال توقع أصال على هذه االتفاقيات، و ميس هذا اإلجراء بشكل مباشر بسيادة 

ان قد جعلت السيادة يف موقف الدول، و إذا كانت التطورات الدولية لسريعة اليت يعرفها موضوع حقوق اإلنس

ن تتجه إىل دعوة الدول إىل ادفاعي، و هو ما جعل األمم املتحدة و املؤسسات اليت تعمل يف جمال حقوق اإلنس

 1.جتنب إبداء التحفظات على اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت تكون طرفا فيها

 لدول االدولية لحماية حقوق اإلنسان لسيادة  اآللياتاحترام  :الثانيالمطلب 

و يرتتب على ذلك ن الدولة  تعترب شخص من أشخاص القانون الدويل العام تتمتع بالشخصية القانونية الدولية 

و لقد كان حتديد حقوق الدول و واجباهتا حمل اهتمام رجال كشخص قانوين دويل له حقوق و عليه واجبات 

 :، و يتفق الفقهاء على تقسيم حقوق الدول و واجباهتا إىل نوعني مها بعيد  القانون الدويل منذ عهد

 .حقوق طبيعية أساسية تثبت للدولة حبكم وجودها ذاته -

 .العرف أوحقوق مكتسبة ثانوية تكتسبها الدولة عن طريق االتفاق -
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 .سلطة الدول في فرض قيود على حقوق اإلنسان :األولالفرع 

، جيعلها ملتزمة بتنفيذ حكام تلك االتفاقيات، إال أنه اإلنسانالتفاقيات الدولية حلقوق االدول بإذا كان ارتباط 

ألسباب معينة، و بصفة استثنائية ختول تلك االتفاقيات الدول وضع قيود معينة لتنفيذ بعض أحكامها بصفة عامة أو 

 :ضنيو ميكن تصور تطبيق حقوق اإلنسان أن تثري أمرين متناق.بصفة مؤقتة

 .هااك وجب التقيد هبذه احلقوق و عدم املساس مبضمونه أو حمتو افمن ناحية هن-

أو حقوق اجملتمع   اآلخرينو من ناحية ثانية، قد يؤدي إطالق ممارسة تلك احلقوق إىل االعتداء على حقوق -

 1.ككل

لكن بشروط متنع عنها صفة  احلقوق،مكانية تقييد بعض وثائق الصادرة عن األمم املتحدة إو قد تضمنت ال      

 :التحكم أو االستبداد و من أهم هذه الشروط

 .أن يتم النص على القيود يف القانون -

أو   ، للمحافظة على األمن القومي أو النظام العام اآلخرينأن تكون القيود ضرورية، حلمية مسعة و حريات  -

 .اوة أو العنفز أو العدالصحة أو السكينة العامة، و مبنع أية دعاية للحرب إىل التميي

و      زن العادل بني احلقوق و الواجبات،امن التو اخلاصة حبقوق اإلنسان تقيم نوعا أال تتضمن تلك القيود  -

توضيح ذلك يتبني من خالل تطرقنا إىل ما نصت عليه لشرعة الدولية من خالل اإلعالن العاملي حلقوق 

 .السياسية، و احلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية اإلنسان و العهدين الدوليني للحقوق املدنية و

 :القيود التي ترد على اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: أوال 
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ن لكل إنسان حق التمتع جبميع احلقوق و احلريات املذكورة يف أ  من هذا اإلعالن على 8ت املادة لقد نص      

أو   سيا ااجلنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سي أوبسبب العنصر أو اللون هذا اإلعالن دومنا متييز من أي نوع السيما 

 84و بعد أن قررت املادة . أخرغري سياسي أو األصل الوطين، أو االجتماعي، أو الثروة، أو املولد أو أي وضع 

صيته النمو احلر ن تنمو شخاجلماعة اليت فيها وحدها ميكن أ على كل فرد واجبات إزاء: " الفقرة األوىل على ن 

ال خيضع أي فرد يف ممارسة حقوقه و حرياته :"، أوردت الفقرة الثانية من نفس املادة قيدا على الفرد ملا نصت "الكامل

، و اآلخرينجب حبقوق و حريات اإال للقيود اليت يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان االعرتاف الو 

 1"ت لفضيلة و النظام العم و رفاه اجلميع يف جمتمع دميقراطياحرتامها،و الوفاء بالعدل من مقتضيا

و هذه املادة السيما الفقرة لثانية،حددت القيود الواردة على ممارسة الفرد حلقوقه و حرياته و أعطت الدولة من       

 :خالل القانون الذي تسنه حق حتديد هذه القيود بتوفر احرتام شروط هي

 .حرياتهاحرتام حقوق الغري و  -

و ال جيوز .يف النظم العام، املصلحة العامة أو األخالق يف جمتمع دميقراطي:حتقيق املقتضيات العادلة املتمثلة  -

 .املتحدة و مبادئها األممممارسة احلقوق و احلريات الواردة يف اإلعالن مما يتناقض مع أغراض 

من قبل اجلميع، بل هو أمر نسيب خيتلف من جمتمع  و مبا أن ليس هلذه املقتضيات تعريف حمدد م متفق عليه      

لكن اإلعالن أدرج معيار اجملتمع الدميقراطي حىت ال يرتك األمر للدولة لكي .أخر، و من نظام سياسي إىل أخرإىل 

 2.تقدم التفسري الذي تراه للقيود

 

 القيود على تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية: ثانيا 
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د من مالحظة أن إعداد اتفاقية العهد للحقوق املدنية و السياسية استغرقت فرتة زمنية طويلة،و أهنا متت الب      

صياغتها بطريقة تضمن من جهة تقدمي أقوى ضمانات حلقوق اإلنسان و حرياته،و من جهة أخرى منح الدول 

 .إمكانية فرض قيود على ممارسة بعض احلقوق وفقا لشروط معينة

و    نية فرض نوعني من القيود على احلقوق و احلريات اليت تضمنها و هي قيود عامةاالعهد الدويل إمك و قد تضمن

 .قيود مؤقتة

حول حرية الفكرة ) 8فقرة 81، املادة (حول حرية التنقل و اإلقامة) 8فقرة  88د اتضمنتها املو : لقيود العامةا – 8

 8فقرة  88، املادة (حق التجمع السلمي) 88، املادة (الفكر حول حرية) 8فقرة  84، املادة (و الضمري و الدين

و ختضع هذه القيود لثالثة .ضيع تضع قيودا على احلقوق و احلرياتا، فهذه املو (حول حرية الشرتاك يف جلمعيات)

 :شروط هي

 .أن يتم النص عليها يف القانون –أ 

العامة، أو  اآلدابالنظم العام، أو الصحة العام، أو أن تكون هذه اإلجراءات ضرورية حلماية األمن القومي أو  –ب 

 .و حرياهتم األساسية اآلخرينحقوق 

 .املعرتف هبا يف العهد األخرىأن تكون هذه لقيود متناسبة مع احلقوق  –ج 

من هذا العهد على ضوابط و معايري للتفسري، للحد من سلطات الدول يف جمال فرض  5و لقد نصت املادة       

 :ء فيهااالقيود، إذ ج

ليس يف هذا العهد ما ميكن تفسريه جييز ألية دولة و مجعة و فرد، أي حق يف االشرتاك بأي نشاط أو القيام  – 8

بأي عمل يستهدف إهدار حق من احلقوق أو احلريات املقررة يف العهد، و تقييدها بدرجة أكرب مما هو منصوص 

 .عليه فيه
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 1.نه كفلها حبماية أقلأق اإلنسان املتعرف هبا استنادا إىل أن العهد ال يتضمنها و منع تقييد أي حق من حقو  – 8

فطبقا . و هي تتعلق بوقف سريان العهد بصفة مؤقتة، نتيجة لظروف استثنائية مير هبا اجملتمع: القيود املؤقتة  – 8

، حبالة احلرب، األمةامة اليت هتدد حياة من العهد الدويل يكون للدول األعضاء فيه يف حالة الطوارئ الع 9لنص املادة 

أو الكوارث الطبيعية، و غريها، أن تتخذ من اإلجراءات اليت تتحلل مبوجبها قواعد القانون الدويل دون أن تتضمن 

 .اللغة أو الدين أو االنتماء االجتماعي أومتييزا أو تفرقة أساسها العنصر أو اللون 

الثالثة من املادة السابقة تلتزم الدويل اليت تستعمل حقها من التحلل من التزاماهتا و طبقا ملا تنص عليه الفقرة       

مبوجب الفقرة األوىل ،أن تبلغ لألطراف يف االتفاقية فورا عن طرق األمني العام لألمم املتحدة، ختربها بالنصوص اليت 

لغ الدول املذكورة بتاريخ انتهاء أجل ذلك قررت التحلل منها و األسباب اليت دعتها إىل ذلك، كما جيب عليها أن تب

 .التحلل حىت تكون على بينة األمر

 :إذن يستفاد مما تقدم مايلي

أن التحلل من االلتزامات املنصوص عليها يف العهد، يكون يف وقت حمدد مرتبط بظروف استثنائية مؤقتة ، كحالة -

 .الطوارئ

 .ع متطلبات الوضعأن تكون اإلجراءات املتخذة بصفة مؤقتة تتناسب م-

 .أال تكون اإلجراءات مع االلتزامات األخرى املقررة مبوجب القانون الدويل-

 2.أال تنطوي هذه اإلجراءات على أي متييز مهما كان نوعه أو أساسه-

 :حقوق ال يمكن التحلل منها
                                                           

 .95عبد لكرمي عوض خليفة، مرجع سابق، ص - 1
 .99نفس املرجع، ص - 2



 .اإلنسان حقوق لحماية الدولية اآلليات بتطور السيادة مبدأ تأثر     :الثاني الفصل

808 
 

و الرتباطها مع احملافظة على كرامته و إنسانيته ال  اإلنساين،هناك بعض احلقوق، نظرا ألمهيتها لوجود الكائن       

و قد أكدت على ذلك الوثائق و النصوص الصادرة عن 1ميكن السماح باخلروج عليها حتت أي ظرف من الظروف

، (احلق يف احلياة) 05املادة : منها ما نص عليه العهد الدويل للحقوق املدنية و السياسية يف املواد . األمم املتحدة

 01، املادة ( احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو العقوبات أو املعاملة القاسية أو غري اإلنسانية أو املهنية) 09ادة امل

، (حظر السجن بسبب العجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي) 88، املادة (حظر العبودية و االسرتقاق) 8و  8الفقرتني 

حرية الفكر و ) 81، املادة (الشخصية القانونية) 85، املادة (يحظر سريان القواعد اجلنائية بأثر رجع) 85املادة 

 .، فهذه ال جيوز املساس هبا حىت يف أوقات الطوارئ أو االستثنائية(الضمري و الدين

 :القيود التي ترد على تطبيق العهد الدولي للحقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية – 3

أنه ليس للدولة أن ختضع التمتع باحلقوق اليت تضمنها هذا العهد إال " لعهد على نصت املادة الرابعة من هذا ا      

للحدود املقررة يف القانون، و مبقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه احلقوق ، و شريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز 

 ".الرفاه العام يف جمتمع دميقراطي

 :نصوص عليها يف العهد الدويل حتكمه شروط ثالث هيو معىن ذلك أن فرض القيود على احلقوق امل      

 .أن يتم النص عليها يف القانون -

 .جيب أن تتماشى مع طبيعة احلقوق -

 .أن يكون هدفها حتقيق الغايات اليت حددها العهد -
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شخص، تفسري أي من نصوص العهد على حنو يعطي , و متنع ملادة اخلامسة من العهد على أية دولة ،أو مجاعة ،أ

أو      يف االشرتاك بأي نشاط أو القيام بأي عمل يستهدف القضاء على أي من احلقوق أو احلريات املقررة فيه احلق

 .تقييده بدرجة أكرب مما هو منصوص عليه يف العهد

 .و املالحظ أن هذه املادة هي متطابقة مع مثيلها يف العهد الدويل املدين و السياسي      

من هذا العهد و املتعلقة حبق تكوين النقابات و االنضمام إليها، وضع قيود على ذلك  01و أجازت املادة      

أو      بشرط أن تكون بنص قانوين تقتضيه التدابري الضرورية يف جمتمع دميقراطي لصيانة األمن القومي و النظام العام

 .و حرياهتم اآلخرينحلماية حقوق 

لية حلقوق اإلنسان املقررة يف إطار املم املتحدة راعت يف نصوصها من جهة إذن يتبني مما سبق أن الشرعة الدو       

 .سيادة الدولة و من جهة أخرى تأكيد ضمانات حقوق اإلنسان

 .مراعاة مبدأ سيادة الدول: الفرع الثاني 

تعددت العبارات املستعملة يف جمال محاية حقوق اإلنسان، مثل ضمانات حقوق اإلنسان أو الرقابة على تطبيق       

و إن كنت كلها تؤدي .اخل..حقوق اإلنسان، أو احلماية الدولية حلقوق اإلنسان، أو االلتزام باحرتام حقوق اإلنسان

يف احرتام احلقوق و احلريات اليت تضمنتها الشرعة الدولية حلقوق معىن، ضمان تطبيق الدولة اللتزاماهتا الدولية املتمثلة 

، قد تكون ذات طابع مدين يف شكل إجراءات سياسية أو ذات طابع قضائي جزائي، و آلياتاإلنسان من خالل 

 :ميكن ذكر بعض هده التعاريف كمايلي

و         املتحدة  األمماءات اليت تتخذها جمموعة اإلجر "تعرف بعض الدراسات احلماية الدولية حلقوق اإلنسان بأهنا 

بيان مدى التزام سلطات هذا البلد بقواعد  فالوكاالت املتخصصة لدراسة أوضاع حقوق اإلنسان يف بلد ما، هبد

نتهاكات املرتكبة و وضع مقرتحات لوقف هذه االنتهاكات و القانون الدويل حلقوق اإلنسان، و الكشف عن اإل
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معاقبة مرتكيب انتهاكات حقوق اإلنسان بإحالتهم إىل  أونسان يف البلد موضع الدراسة حتسني أوضاع حقوق اإل

حماكم جنائية دولية ،أو الرصد الدويل ملدى تطبيق الدول عمليا لصكوك دولية معينة أي حقوق حمددة من حقوق 

 .زائي الدويلاللجوء إىل القضاء اجل احلماية آلياتواضح من هذا التعريف انه يدخل ضمن .1"اإلنسان

جراءات اليت تضعها املنظمات الدولية من جمموعة اإل"حلقوق اإلنسان بأهنا  الدولية اآللياتو يعرف البعض       

اجل الرقابة على احرتام حقوق اإلنسان يف حالة غياب سلطة قضائية خمتصة، و هي السلطة اليت تعترب حاليا ماسة 

 2."حمكمة دولية تراقب الدول يف مدى احرتامها حلقوق اإلنسان داخليا بالسيادة الوطنية و اليت تظهر يف صورة

و املقصود بغياب الرقابة القضائية ، هو الرقابة القضائية الدولية، الن اجملتمع الدويل يف مستوى تطوره مل يصل       

 .إىل مرحلة إنشاء حمكمة خاصة حبقوق اإلنسان، على غرار حمكمة حقوق اإلنسان األوروبية

لشرعة الدولية حلقوق اإلنسان،فإهنا أصبحت ملنزمة م الدول أصبحت منظمة إىل جمموع او باعتبار أن معظ      

 .دوليا باحرتام حقوق اإلنسان

نسان و حرياته األساسية، و بأنه واجب قانوين ام حقوق اإلاحرت : " االلتزام بأنه  لدراسات هذاو تعرف بعض ا      

و تطبيق         اجملتمع لدويل،و يتضمن قيامها باختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة لكفالة احرتام  تتحمل به كل دولة جتاه

حقوق اإلنسان و حرياته األساسية و امتناعها عن كل ما هو من شأنه تعطيل هذا اهلدف و يكون اجملتمع الدويل 

 3".سلطة إجبارها على ذلك

نسان هو التزام يستند إىل مصادر قانونية واضحة و حمددة، تتمثل يف إذن فااللتزام الدويل باحرتام حقوق اإل      

 .االتفاقيات الدولية العاملية و اإلقليمية و معىن ذلك أننا لسنا بصدد التزام أخالقي أو أديب

                                                           
 .888،صسيادة الدولة في ظل حماية حقوق اإلنسانباسل يوسف باسل،  - 1
 .859نعيمة عميمر، مرجع سابق،ص - 2
 .88،ص8009 ، دار اجلامعة اجلديدة،االلتزام الدولي باحترام حقوق اإلنسان و حرياته األساسيةإبراهيم أمحد خليفة ، - 3
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 إجراءات:" أهناو يف تعريفها لضمانات حقوق اإلنسان، ذهبت احملكمة األمريكية حلقوق اإلنسان إىل القول ب      

أو ممارسته، و أن الدول فقط يقع على عاتقها توفري هذه الضمانات هتدف حلماية و تأكيد و تعزيز التمتع حبق ما 

."1 

ام بتوفري الضمانات على عاتق الدولة فقط، يف حني أن هذا االلتزام كما ا التعريف أنه قصر االلتز و يعيب هذ      

تمع الدويل ، كما أن هذا التعريف قصر الضمانات على كونه يقع على عاتق الدولة يقع كذلك على عاتق اجمل

ك من احلقوق ما هو موضوعي، و لكنه يشكل صمانا للتمتع حبق اإجراءات أو حقوق إجرائية فقط يف حني أن هن

على خالف طائفة قائمة احلقوق " droit de sauvegardeاحلقوق الضامنة "و هو ما يطلق عليه  آخر

للطائفة ، و ينحصر دور الطائفة األوىل يف حتقيق الفعالية  droit fondateur de libertéاملؤسسة للحرية 

 2.هو موضوعي مثل مبدأ الشرعية و منها ما هو إجرائي مثل اإلدارة السليمة املرفق العدالةالثانية كما أن منها ما 

األمريكية يعرف بعض األساتذة ضمانات  و انطالقا من النقد السابق املوجه إىل تعريف حمكمة حقوق اإلنسان      

اليت تستند إىل قواعد قانونية ملزمة، و اليت تنصب بشكل  اآللياتبأهنا جمموعة من احلقوق و " حقوق اإلنسان 

 3"مباشر على محاية و تأكيد الفاعلية حلق من حقوق اإلنسان أو حرياته أو تدعيم ممارساته هلا

اخلاصة حبماية حقوق  األجهزةفاجلهاز أو .فإن األمر يتجاوز فكرة التعزيز اإلنسان، و ميز القانون الدويل حلقوق      

اإلنسان تقوم بغرض احرتام كما هي قائمة يف القانون النافذ، و ذلك عن طريق جزاءات تبدو احلماية مبقتضاها 

املستوى القانوين، يف حني  ءات حمددة علىامسألة ضرورية بالنسبة للمستقبل ، أي أن األمر يتعلق هنا باختاذ إجر 

 4يقوم جهاز لتعزيز باستخدام وسائل أخرى أكثر مشولية كالدراسات و البحوث، و التقارير و صياغة النصوص اخل

                                                           
 .88مصطفى حممد عبد الغفار يوسف، مرجع سابق ، ص - 1
 .59نفس املرجع ،ص - 2
 .88نفس املرجع ،ص - 3
 .99، ص 8415القاهرة ، ، حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم الدولي اإلقليميلربعي ،عزت سعد السيد ا - 4
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و املالحظ أن الدول عادة ال تعرتض على إنشاء نظام دويل لتعزيز حقوق اإلنسان، بقدر اعرتاضها على نظم       

بأن األفراد يتمتعون إىل  -و لو بصورة ضمنية–النظام األخري يعين اعرتاف الدول  امحاية هذه احلقوق ، فإنشاء هذ

 .حد ما بدرجة من الشخصية الدولية و هو م قد يؤدي هبا إىل االعتقاد بأن ذلك ميس بسيادهتا

اءات، و هي احلماية الدولية املنشأة يف إطار األمم املتحدة يتوقف على تنفيذ هذه اإلجر  آلياتإن املر يف       

ل و حتسني او املعايري الدولية للحماية هتدف إىل إكم.إجراءات وطنية لتنفيذ املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان

املعايري الوطنية ، و ليس إىل حتديها ، و على الدول األطراف يف املعاهدات الدولية اإلذعان اللتزاماهتا التشريعية 

و ال تستطيع أية دولة .إن املبدأ التقليدي لقانون املسؤولية الدولية يطبق النامجة عن هذه املعاهدات، و إال ف

معاهدات  و هو ما يعين قيام الدول األطراف يف. االحتجاج بنظمها الداخلي لتفادي اإلذعان اللتزاماهتا الدولية

     ظامها القانوين الداخلي حتقيق التوافق بني ن فماهتا ، متخذة إجراءات إجيابية، هبداالتز حقوق اإلنسان ، بتنفيذ 

 1.و معايري احلماية الدولية 

إن ختوف الكثري من الدول من النصوص اخلاصة بإقامة نوع من الرقابة الدولية أو اإلشراف الدويل على تنفيذ       

على  اآللياتنصوص لشرعة الدولية حلقوق اإلنسان خمافة التدخل يف شؤوهنا و املس بسيادته ، جعل تطبيق هذه 

 .اآللياتالدول ال يتم إال برضاها و هو ما يعين مراعاة سيادة هذه الدول ، حىت و إن كان على حساب فعالية هذه 

املطبقة يف الوقت احلايل حلماية حقوق اإلنسان رغم اخلطوات الكبرية اليت قطعته و رغم النقائص  اآللياتإن       

 :متدرجة ميكن إجيازها فيما يليمتت عرب مراحل . الكبرية اليت الزلت تشوهبا

و هي مرحلة تكوين و بروز القيم املشرتكة على الصعيد الدويل من خالل تظافر مجلة من  :المرحلة البيانية  – 1

 .اجلهود الفكرية و السياسية و القانونية

                                                           
 .88حسن اجلديد ، سعدي كرمي ، مرجع سابق،ص  - 1
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 .دةو هي مرحلة اإلعالن عن مصاحل و حقوق معينة لإلنسان يف وثائق متعد :المرحلة اإلعالمية – 2

، يف اآلمرةو هي مرحلة جتسيد هذه احلقوق بصفة إلزامية ، و صلت إىل حد اختاذ الصيغة  :المرحلة اإللزامية  – 3

 .وثيقة دولية عمة أو خاصة، و تصدرها هيئة دولية ، بصفة موسعة و مفصلة يف اتفاقية دولية ملزمة

 .سائل لضمان تنفيذ حقوق اإلنسانو هي املرحلة اليت يتم فيها حتديد و  :المرحلة التنفيذية  – 4

و هي مرحلة توقيع عقوبات جزائية ضد منتهكي حقوق اإلنسان، و هي أعلى مرحلة بلغتها  :التجريممرحلة  – 5

 1.محاية حقوق اإلنسان آليات

و هكذا تعززت الثقة باحلماية الدولية من خالل التطورات احلاصلة يف القانون الدويل ، و بروز املركز الدويل       

نتهاك و إنكار حقوقه على املستوى الوطين، و الذي اللفرد، الذي أصبح حمل عناية و محاية القانون الدويل له عند 

  2.قبلت تنظيمها لعالقاهتا مع مواطنيها أي أن.يكيف على أنه إنكار و انتهاك للقانون الدويل 

القضاء  آليةباستثناء  –املطبقة حاليا حلماية حقوق اإلنسان  آللياتإن ما ميكن استنتجه، هو أنه رغم تواضع       

 3.إال أهنا تتصف باملرونة، و أكثر مراعاة لسيادة الدول و هي بالتايل أكثر قبوال هلا من قبل الدول -اجلزائي

لتطلعات و الواقع فر من مالحظة لفرق بني اما دام أن أشخاص القانون الدويل العام هم الدول ، فإنه ال م و      

القانون و إن استمد قواعده من املعاهدات الدولية اليت ترتب  ايف جمال محاية و ترقية حقوق اإلنسان، ذلك أن هذ

، فإنه يبقى قانون أفقي يتوقف احرتام أحكامه إىل حد كبري التزامات يف حق الدول املصادقة عليها ، أو املنظمة إليها

                                                           
 .889-885الباقي ،حممود العزاوي ، مرجع سابق ، ص ملى عبد - 1
 .889نفس املرجع، ص  - 2
 .854، صمرجع سابق  ،دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنسانخياطي خمتار،  - 3
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دة الدول يف غياب سلطة حترص على تنفيذه و تعاقب على خمالفته، كما هو الشأن بالنسبة للقانون الداخلي اعلى إر 

 1العمودي الذي تفرضه سلطة خمتصة، و تلزم به مجيع أعضاء اجملتمع

 .اإللزام الدولية لحماية حقوق اإلنسان آلياتل و تطور تراجع مبدأ سيادة الدو : المبحث الثاني 

و       ليا، امبدأ سيادة الدولة شكل مرتكزا لتنظيم العالقات الدولية ابتداء من معاهدة وستف أنالحظنا كيف       

و       كيف أن مضمون السيادة كان يتسم بصفة املطلق، فالدولة كنت تتصرف يف شؤوهنا الداخلية بكب حرية

دون أي قيد، و الحظنا كيف أدت هذه السيادة املطلقة إىل إحلاق كوارث باإلنسان، جتلى ذلك من خالل ظاهرة 

االستعمار، و قهر الشعوب، و شن حربني عامليتني أدت إىل دمر شامل و جتاهل مطلق حلقوق اإلنسان، مث كيف أن 

يما بعد احلرب العاملية الثانية ، و امتداد ظاهرة الدولة ذات حتوالت متتابعة و جوهرية بدأ يعرفها اجملتمع الدويل ، الس

البشرية من  األماملتحدة بدأ البحث عن طريق خيفف أو يزيل  األممو من خالل منظمة . السيادة لتشمل العامل كله

نسان،فبدل و ذلك بالتوفيق بني مبدأ سيادة الدولة و قانون حقوق اإل. املستبدة و قهر احلروب األنظمةجراء مظامل 

أن تكون لسيادة عائقا لتطبيق حقوق اإلنسان و ترقيتها و محايتها، تصرفت األمم املتحدة بنوع من التدرجية فيما 

املتحدة، إىل  األمميتعلق بتعزيز و محاية حقوق اإلنسان، فبدءا من وضع نصوص عامة غري حمددة املضمون يف ميثاق 

وثيقة غري ملزمة للدول ، و يف شكل يراعي انقسام اجملتمع الدويل إىل  إصدار إعالن حقوق اإلنسان الذي جاء يف 

ن هلا طابع اكتلتني متصارعتني ، االشرتاكية و الرأمسالية، إىل وضع نصوص يف شكل اتفاقيات دولية حلقوق اإلنس

و كذلك حقوق اإلنسان تراعي فيها مبدأ سيادة الدولة ،  حلماية آلياتاإللزام، و تضمني هذه االتفاقيات 

 .االنقسامات الواقعة يف اجملتمع الدويل

 2، حتيط به و تؤثر فيه و تتأثر به عوامل خمتلفةأخرو إذا كان اجملتمع الدويل كأي جمتمع       

                                                           
 .88،ص8008اجلزائر، ، دار القصبة للنضر، مدخل إلى اآلليات  األممية لترقية و حماية حقوق اإلنسانعبد العزيز طيب عناين ،  - 1
 .08ص ،8419، دار النهضة لعربية ، مصر ،  القانون الدولي العامازدواجية المعاملة في مصطفى سالمة،  - 2
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و إذا كان القانون الدويل التقليدي مل يكن يكرتث بعناصر الدولة لثالث فلم يكن يويل اهتماما للعنصر البشري       

عدده أو نقص، و مل يكرتث بعنصر اإلقليم، أو بنيته املتصلة أو املنفصلة ، و نفس الشيء بالنسبة للدولة ، كرب 

املتعلق  8585اختذته املم املتحدة يف قرارها رقم  الدستوري للحكومة ، يؤكد ذلك ما لشكل النظام السياسي، أو

لكل دولة حق :" لدول، فمن بني ما نص عليه أنون بني اامببادئ القانون الدويل ، اليت متس العالقات الودية و التع

غري قابل للتصرف يف اختيار نظمها السياسي و االقتصادي و االجتماعي ، و الثقايف من دون أي شكل من أشكال 

 ".التدخل من جنب دولة  أخرى

 

 

 .التدخل اإلنساني لحماية حقوق اإلنسان و حصره للسيادة: المطلب األول 

مبا تعنيه من عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول إحدى األعمدة الرئيسية للنظم الدويل شكلت السيادة       

 .الذي شيد يف إطار األمم املتحدة، و الذي يسعى إىل حتقيق السلم و األمن يف العامل

س النظم و لقد أدى سقوط املعسكر الشرقي يف بداية التسعينات من القرن املاضي، إىل إعادة النظر يف أس      

و من القضايا اليت كنت حمل نقاش واسع هو تعزيز و محاية حقوق اإلنسان، لكن هذا اجملال يصطدم مببدأ .العاملي

 اآللياتعملية يف املواثيق الدولية، و أن تطبيق تلك  آلياتالسيادة ،فإذا كانت محاية هذه األخرية قد استندت إىل 

دوان خارجي مثال، فإن انتهك حقوق اإلنسان و حرياته األساسية تتم يظهر بوضوح ملا تتعرش سيادة الدولة إىل ع

عدة داخل نطاق حدود الدولة ذات السيادة، و سيادهتا تعين حرية تبين نظام احلكم الذي تريد، و هو ما تستند إليه 

اقض مع مبدأ دول عديدة عندما تعترب أي نقد يف تعاملها مع قضايا حقوق اإلنسان تدخال يف شؤونه الداخلية يتن

 .السيادة
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 .مفهوم التدخل اإلنساني و إشكالية السيادة: الفرع األول 

ضيع ليت تشكل حتديا للمجتمع الدويل،الذي يقوم على أساس احرتام اإن التدخل اإلنساين يبقى من أكثر املو       

رتام حقوق اإلنسان حتعزيز ا ، و عدم التدخل يف شؤوهنا، و عدم استخدام القوة من جهة و1سيادة الدول و مساواهتا

اهلادفة إىل احلفاظ على احلقوق و احلريات األساسية لألفراد مثل احلق يف احلياة و حترمي اإلبادة و التمييز العنصري 

 .اخل، من جهة أخرى

و إذا كان هناك التزاما قانونيا على الدول أن حتمي حقوق اإلنسان و تسهر على احرتامها، لكن ماذا لو       

تصرفت احلكومات مبا يتناىف و حقوق اإلنسان، كأن تقوم بأعمال قتل أو إبادة، هل حيق له أن حتتمي من تدخل 

باقي أشخاص القانون الدويل حلماية الضحايا باسم مبدأ السيادة و عدم التدخل؟ هل انتهك كل أنواع حقوق 

؟ هل حقيقة أن التدخل يتم ألغراض اآلخراإلنسان يستوجب التدخل اإلنساين؟ أم األمر يقتصر على بعضها دون 

إنسانية حبتة أم أنه يتم من أجل حتقيق أهداف سياسية و مصاحل خاصة للجهات اليت تقوم بالتدخل؟ أخذا بعني 

حول تعريف التدخل  اآلراءاالعتبار مثل هذه التساؤالت و انطالقا من تعدد وجهات النظر حول املوضوع، انقسمت 

 :اجتاهني اإلنساين إىل

 :المفهوم الضيق للتدخل اإلنساني  – 1

" و من هؤالء األستاذ .سية يف عملية التدخلايدخل القائلون هبذا التعريف استعمال القوة العسكرية كوسيلة أس      

اللجوء إىل استخدام القوة بغرض محاية السكان من املعاملة :"الذي يعرف التدخل اإلنساين بأنه " Stwellستيقل 

 آخرونبينما عرفه .2"و املسيئة دوما و اليت تتجاوز حدود السلطة املفرتض ممارستها من صاحب السيادة التحكمية

تلك احلاالت اليت تستخدم فيها الدولة القوة العسكرية بطريقة منفردة للتدخل يف دولة أخرى حلماية مجاعات "بأنه 
                                                           

 .808،مرجع سابق ،صحقوق اإلنسان في القانون الدولي و العالقات الدولية المحتويات و االلياتقاري عبد العزيز ،  - 1
 .858مرجع سابق، صأمحد عبد اهلل أبو العالء، - 2
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ليت هتدد حقوقهم اإلنسانية و اليت ترتكب مبعرفة من السكان األصليني مما يهدد حياهتم أو االنتهاكات األخرى ا

 1".احلكومة احمللية أو تكون مشاركة هلا

يتضح من التعريفني أهنما يتفقان على استعمال وسيلة القوة، و لكنهما خيتلفان يف مربر التدخل فالتعريف       

الدولة ذات السيادة، بينما التعريف الثاين األول يرجع السبب إىل املعاملة التحكمية اليت خترج عن نطاق ممارسة سلطة 

 .جيعل مربر التدخل اإلنساين هو االنتهاكات اليت هتدد حقوق اإلنسان

أن التدخل اإلنساين بصفة عامة هو ضغط قسري اقتصادي أو عسكري متارسه "و يعرفه البعض بالقول       

أو      عن عمل لوقف ممارستها التعسفية حبق رعاياها  اجملموعة الدولية على دولة ما بقصد إلزامها بعمل أو االمتناع

أو      ديين أساساملقيمني على أرضيها، أو العدول عن اضطهادها لألقليات على أساس إثين، أو للجماعات على 

 2".سياسي

القوة و احلقيقة أن التدخل اإلنساين هو استخدام "و يف هذا الصدد يذهب األستاذ مصطفى يونس إىل القول       

املسلحة أو التهديد باستخدامها بواسطة دولة ما أو بواسطة طرف متحارب، أو مبعرفة هيئة دولية، و بغرض محاية 

و السبب يف ذلك واضح ألن التدخل اإلنساين يفرتض فيه أنه موجه إىل دولة متهمة " و يضيف " حقوق اإلنسان

كار حلقوقهم اإلنسانية األساسية و بشكل يصدم الضمري بأعمال القسوة و التعذيب ضد مواطنيها بطريقة قفيها إن

 3"اإلنساين

و تتفق هذه التعريفات على أساس استعمال القوة بقصد محل الدولة املعنية بانتهاك حقوق اإلنسان، سواء كان       

 .الضحايا هم مواطنو الدولة املتدخلة حلماياهتم و إلجبار تلك الدولة عن الكف عن هذه االنتهاكات
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و لعل املربر الذي دفع هبذا االجتاه من الفقه إىل القول باستعمال القوة امليلحة ألداة للتدخل اإلنساين، هو أهنا       

وسيلة فعالة  و سريعة األثر خبالف باقي الوسائل السياسية و االقتصادية و الدبلوماسية اليت حتتج إىل كثر من الوقت 

 .و كذلك نتيجتها غري مضمونة

إن التدخل اإلنساين يعين التدخل العسكري من قبل دولة أو جمموعة دول يف دولة أخرى دون موافقة هذه       

لسبب من األسباب املاسة بكيان اإلنسان أو املهددة لوجوده، أو بسبب االنتهاكات اخلطرية و الواسعة . األخرية

قضييت السيادة و حقوق اإلنسان، و أن استعمال حلقوق اإلنسان ، و ما يهم يف كل هذه التعاريف هو االرتباط بني 

حبجة التدخل اإلنساين هو مساس بالسيادة الوطنية للدولة  -السيما إذا ترك األمر يف ذلك للدول–القوة العسكرية 

 املعنية، هذا املبدأ الذي ال يزال يشكل ركيزة يف تنظيم العالقات بني الدول ، كما ينص عليه ميثاق األمم املتحدة يف

قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة كما أن استعمال القوة املسلحة  خمتلفو كذلك يف  09الفقرة  08املادة 

لتدخل اإلنساين يتناىف مع مبادئ القانون الدويل املعاصر ، اليت أصبحت تنبذ استعمال القوة يف العالقات، و قد 

 1.دفاع الشرعيمن امليثاق األممي، إال يف حالة ال 58حرمتها املادة 

األخرى املمكن استعماهلا و اليت حتقق نفس النتيجة، بأضرار أقل  الوسائلإن القائلني هبذا التعريف يتجاهلون       

 .من استعمال القوة العسكرية اليت غالبا ما تؤدي إىل النتيجة العكسية

 :المفهوم الواسع لحق التدخل اإلنساني – 2

االجتاه بني التدخل اإلنساين و استعمال القوة املسلحة، فهذا النوع من التدخل ميكن أن ال يربط أصحاب هذا       

فإذا . يتم استخدام وسائل و تدابري من غري وسيلة القوة املسلحة مثل الضغط القتصادي أو السياسي أو الدبلوماسي
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اإلنسان اعترب تدخال دوليا  مت استعمال هذه الوسائل هبدف محل الدولة املعنية على الكف عن انتهاك حقوق

 1.إنسانيا

فهو يدافع عن التعريف الواسع حلق " Mario Bettatiماريو باتيت "و من أنصار هذا التعريف األستاذ       

التدخل اإلنساين، إذ ال يقصر هذا احلق على استخدم القوة املسلحة، و إمنا يوسعه إىل إمكانية اللجوء إىل الوسائل 

 2.رتطا يف ذلك أن يكون من شأن استعمال هذه الوسائل وقف االنتهاكات اخلطرية حلقوق اإلنسانالدبلوماسية، مش

و إذا كان اهلدف من التدخل اإلنساين يف إطار حقوق اإلنسان هو محاية اإلنسان مما قد يتعرض له من أخطار       

غط االقتصادية و السياسية، فإن املفاضلة و ذلك بإحدى الوسيلتني استعمل القوة املسلحة، أو االكتفاء بوسائل الض

بني الوسيلتني يرتبط يف رأينا بسبب كل حلة من حاالت التدخل، غري أن هناك من يفضل املفهوم الواسع للتدخل 

 :اآلتيةاإلنساين لألسباب 

استعمال القوة، يف أن التفسري الضيق حلق التدخل اإلنساين كان يتالئم و املرحلة التقليدية اليت كان مباحا فيها  – 8

إال يف حالة الدفاع الشرعي أو يف تدابري الفصل .العالقات الدولية إال أن استعمال القوة يف الوقت احلايل أصبح حمظورا

 .السابع من ميثاق األمم املتحدة

 .أن القول باملفهوم لواسع للتدخل اإلنساين يتالءم و مرحلة العالقات املتطورة اليت وصلها اجملتمع الدويل – 8

 8تطبيقا لنص املادة . يتفق املفهوم الواسع للتدخل اإلنساين و مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول – 8

 3.الفقرة السابعة من ميثاق األمم املتحدة
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ناحية األفعال املستوجبة للتدخل حلماية حقوق اإلنسان جيب أن تكون جسيمة و متكررة، فمثل هذا و من       

االعتداء هو الذي يربر التدخل اإلنساين يف بعض احلقوق األساسية ، كاحلق يف احلياة و احلق يف احلرية و احلق يف 

و    تتعلق باحملافظة على شروط حياة اإلنسان،املساواة، نظرا لكون هذه احلقوق تتعلق بوجود الكائن البشري، فهي 

من هنا فإن عملية القتل أو التعذيب ضد األفراد تشكل مربرا للتدخل اإلنساين ضد الدولة اليت متارس هذه األعمال 

 .القمعية

 غري أن البعض يدرج حقوقا أخرى كاحلق يف احلرية ضمن ما يسمى باحلماية اإلنسانية و ال يدخلها مفهوم      

 .التدخل اإلنساين

احلقوق املدنية و حقوق : و هناك من يؤسس مبدأ التدخل اإلنساين على التفريق بني نوعني من احلقوق       

و من .املواطنة ، و حدد لكل منها قيما و معايري ثابتة ، و على ضوئها يتم حتديد مهمة التدخل أو عدم التدخل

الذي يقول بأن الفرد هو مواطن يف اجملتمع السيادي القومي، و هو من " مريفن فروست" القائلني بذلك األستاذ 

املعومل، أي له امتداد وطين دويل إذا صح التعبري، و له حزمتا حقوق واحدة منسوبة إىل  اجملتمعجهة أخرى مدين يف 

بصفته كمدين يف جمتمع معومل غري حمدد أو معروف هبويته صفته كموطن تابع قانونيا للدولة، و أخرى منسوبة له 

و من ضمن ذلك حقه يف . تتضمن امتيازاته القانونية اليت ينص عليها دستور الدولة التابع له كموطنو حزمة  .القومية

دائرة املساواة مع سائر املوطنني، كحقه يف االنتخاب و الرتشح للمناصب السياسية، و هذه احلقوق مجيعها تقع يف 

من حقوق اإلنسان أو ما يعرف " اجليل األول"التسييس و السياسة، ما حزمة حقوقه كمدين فتتضمن ما يعرف ب 

ز حبقوق النواة الصلبة، مثل حقه يف احلياة، و عدم التعرض للقتل، أو اإلبادة و حقه يف احلرية، و حقه يف عدم التميي

ع يف دائرة التسييس بل هي غري مسيسة، إن مل تكن فوق السياسة بسبب لونه أو عرقه أو دينه، فهذه احلقوق ال تق

دم انتهاكها و ضمان ع      أصال، و أن مسؤولية اجملتمع املدين املعومل تكمن يف احلفاظ على حزمة احلقوق املدنية 

وق الفرد  و أن انتهاك هذه احلقوق هو بوصلة التدخل اإلنساين و معياره، أما انتهك حق.يف أي مكن يف العاملي
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كموطن فال تستوجب تدخال إنسانيا خارجيا ، أي أن التدخل مسموح به ، بل هو واجب، إذا تعرض أفراد أية دولة 

إىل إبادة عنصرية أو دينية أو محالت تطهري أو متييز عنصري واسعة، أما إذا حرموا من حق التصويت أو االنتخاب أو 

متاما التدخل اإلنساين ألن ذلك يدخل يف نطاق سيادة الدولة على  لنظم استبدادي سياسي فإن ذلك ال يربراتعرض 

 1.مواطنيها

و عموما أن موضوع التدخل اإلنساين خيتلط فيه اجلانب القانوين باجلانب السياسي و لذا يصعب االتفاق       

خلية للدول ، فإنه االدحوله، و باعتبار أن موضوع التدخل اإلنساين، ميس مببدأ السيادة و يعترب تدخال يف الشؤون 

 .يطرح مسألة التكييف القانوين له و هو ما نراه يف الفرع املوايل

 

 .التكييف القانوني للتدخل اإلنساني: الفرع الثاني       

  فإذا؟ اإلنساينمدى شرعية و مشروعية التدخل  إثارة،هو اإلنسايناملقصود بالتكييف القانوين حلق التدخل       

كانت شرعية التدخل املسلح مبوجب قرار صادر عن جملس األمن تطبيقا للفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة، 

من امليثاق، و علميا جتسد الشرعية األممية  89/8اجلزائية يف القرار طبقا لنص املادة  األركانيتحقق مبجرد توافر 

ملتمتعة حبق النقض، فالقرار الدويل املتمتع بالشرعية الدولية بغض اإلرادة التوافقية للدول اخلمس الكربى مبجلس ألمن ا

 85النظر عن مقومته و إشكاالته هو ملزم للدولة املستهدفة، و الدول األعضاء ملزمون بالتقيد به طبقا لنص املادة 

 2.من امليثاق

منع حكومة  إىلن هذا التخل يرمي ممي، فمادام أتدخل اإلنساين أي خارج اإلطار األأما فيما حيص مشروعية ال      

من  8/9ما من ارتكاب جرائم قتل حبق الشعب الذي حتكمه، و الذي يضمنه القانون الدويل العام، السيما املادة 
                                                           

 .885، مرجع سابق،ص اآللياتفي القانون الدولي و العالقات الدولية المحتويات و  اإلنسانحقوق قاري عبد العزيز ،  - 1
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ميثاق األمم املتحدة اليت حترم التدخل يف الشؤون اليت تعترب من صميم التشريعات احمللية ألي دولة من الدول ، فان 

 :اآلتيةفقهيا كبريا ميكن حصره يف االجتاهات  نقاشا أثار األمر

 يقول بعدم مشروعية التدخل : ه األول ااالتج

 :يف النقاط التالية إمجاهلاجمموعة من االعتبارات ميكن  إىل اإلنساينيستند املعارضون للتدخل       

ع مبادئ امليثاق و القواعد أن ميثاق األمم املتحدة مل يتضمن صراحة إباحة هذه الفعال اليت هي تتناقض م – 8

 8يف القانون الدويل اليت أمجعت على مبدأ سيادة الدولة و ممارسة سلطاهتا على مجيع شؤوهنا الداخلية، و املادة  اآلمرة

 .من امليثاق واضحة يف ذلك 9الفقرة 

ائيا عدم السماح أن اجملتمع الدويل قائم على أساس تعايش دول متساوية يف السيادة، و أن ذلك يقتضي تلق – 8

ماهتا كنت ابأي شكل من أشكال التدخل، فالدول  تقوم بالتزاماهتا القانونية الدولية، و يف حالة ما إذا أخلت بالتز 

هناك مسؤولية دولية، تتحملها ضمن إجراءات حمددة ليس من بينها التدخل ، و إن فتح الباب أمام هذا االستثناء  

 .الدوليةكفيل بإعادة القوة يف العالقات 

     أن األصل يف العالقات الدولية عدم التدخل ، و هو ما تتضمنه خمتلف املواثيق املنشئة للمنظمات الدولية ، – 8

و أن هذه املواثيق تنص على مبدأ حل املنازعات بالطرق السلمية، كما أن خمتلف القرارات الصادرة من املنظمات 

و .مم املتحدة تنص و تؤكد على مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدولالدولية و على رأسها اجلمعية العامة لأل

 .محاية استقالهلا و سيادته
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أو         محاية حقوق اإلنسان أي إشارة الستخدم القوة آلياتأن الشرعة الدولية حلقوق اإلنسان مل تتضمن  – 9

 1.التدخل كإحدى اليات احلماية

صدقيتها، فالتدخل اإلنساين معل عملية التدخل اإلنساين مشوبة بالشك يف أن هناك اعتبارات سياسية جت – 5

لكل "أو اإلخاء و هو هبذا املعىن تدخل نزيه  فعمل متليه اعتبارات املشاعر اإلنسانية أو التعاط"حسب رأي البعض 

ل ال ميلكون احلق املعنوي يف فقادة الدو .قعية تؤكد أن الدول يف عالقاهتا ال تنظر إال يف مصاحلها القوميةاالنظرة الو 

 .سفك دماء مواطنيهم ملصلحة اإلنسانية املعذبة

ترى  ابشكل اصطفائي، فالدول ال تتدخل عندم إنسانية ألغراضإن الدول دائما تقوم بتطبيق مبادئ التدخل  – 5

 .التدخل ميس مبصاحلها أن

ام اإلدماع حول املبادئ اليت حتدد منهج التدخل من النقاط اليت يثريها املعارضون للتدخل اإلنساين ، هو انعد – 9

" Hedley Bullهيديل بل "و يف هذا الشأن يعرف األستاذ . ألغراض إنسانية، يف جمتمع دويل يقوم على التعددية

مبدأ تستطيع الدول من خالله الوصول إىل اتفاق على بعض األغراض احملددة فقط، و أمهها : "  بأنهمفهوم التعددية 

ع التدخل ألغراض إنسانية موضوع اف املتبادل بالسيادة و مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية ، إن موضو االعرت 

ينجح يف  أنالذي قد يتوقع اجملتمع الدويل  األصلينظرية اجملتمع الدويل ، حيث انه النموذج  ألصحابك بالنسبة ش

 2"إطاره حنو تغليب إنصاف الفرد على مبادئ السيادة و عدم التدخل 

 :االتجاه الثاني القائل بمشروعية التدخل اإلنساني 

                                                           
 .858،859اهلل  أبو العالء، مرجع سابق، صأمحد عبد  - 1
 .188بق، صنفس املرجع السا - 2
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خالفا لالجتاه السابق الذي يقول بعدم مشروعية التدخل اإلنساين مهما كانت املربرات، و الذي ميثل أصحابه       

، فإن االجتاه الثاين القائل مبشروعية التدخل اإلنساين، و الذي يعرف بدعاة اجملتمع ما يعرف باجملتمع الدويل التعددي

 :اآلتيةالدويل التضامين، يستندون يف تربير رأيهم إىل احلجج 

أن ممارسة الدولة لسيادته و تصرفها يف شؤوهنا الداخلية ، ال يربر هلا ارتكاب جرائم اإلبادة اإلنسانية حبق فئات  – 8

و        اها، إن اللجوء إىل مبدأ التدخل اإلنساين هو حلماية مجيع حقوق اإلنسان من اضطهاد الدولة من رعاي

ليست  ألهناو معتقداته ال يؤثر يف الزاميتها ،  اإلنسانأن االعتداء على حقوق " لوترباخت"و يعترب الفقيه . تعسفها

 1.األساسيةحباجة لتعريف كوهنا من االلتزامات 

معهد  إليهيشكل التزما على عاتق كل دولة اجتاه اجلماعة الدولية، و هو ما ذهب  اإلنسانأن احرتام حقوق  – 8

و  اإلنسان، بشأن محاية حقوق 88/04/8414انعقاده بتاريخ  رهاإصدمن قرار  األوىليف املادة  اإلنسانحقوق 

أن الدولة اليت تعمل "و الذي يضيف يف املادة الثانية من هذا القرار . مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول

اختصاصها  إىلهذا اجملال يعود أساسا  أنال تستطيع التهرب من مسؤوليتها الدولية بادعاء ...باملخالفة هلذا اللتزم

للجماعة للرد على هذه االنتهاكات و بغض  اآلخرون األعضاءليت يتخذها و من ناحية أخرى فإن التدابري ا" الوطين 

النظر عن طبيعتها، تدابري مجاعية أو فردية ال ميكن اعتبارها تدخال غري مشروع يف الشؤون الداخلية للدولة ، اليت 

 2.اقرتفت هذه االنتهاكات

التهديد هبا يف  أوعدم جواز استخدم القوة  أمبدمن  تواحدا من صور التدخل املستثنا اإلنساينيعد التدخل  – 8

من امليثاق األممي ، و يظهر من ذلك أن أصحاب " 58"املادة  إليه أشارتنطاق العالقات الدولية املتبادلة و الذي 

هذا االجتاه يوسعون مفهوم الدفاع الشرعي ليشمل ليس فقط رد العدوان املسلح الذي قد تتعرض له الدولة ، و إمنا 
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دفاعا عن حقوق موطنيها يف اخلارج و اليت تكون حمال  –و منها التدخل  -الالزمة تااإلجراءحقها يف اختاذ أيضا 

النتهاك على نطاق واسع و بشكل معتمد، و ال يشكل ذلك انتقاضا أو خروجا عن مبدأ سيادة الدولة و سالمتها 

 1.اإلقليمية و استقالهلا السياسي

فكرة التدخل اخلارجي يف شؤون دولة ما  القياس عليه لرفض  أومن امليثاق  8/9ادة ال ميكن االعتداد بنص امل – 9

املتحدة يرى يف مسالة االختصاص الداخلي  األممحتتم ذلك، الن ميثاق  إنسانية، إذا كنت هناك دواعي و اعتبارات 

و ال شك ن .جية على حد سواءالداخلية و اخلار  األوضاعمسالة مرنة متطورة يف ضوء تطور و تغيري الظروف و  أهنا

، و احلال كذلك فان اإلنسانالتطورات الدولية املتالحقة ترفض فكرة االختصاص املطلق للدولة ، فيما يتعلق حبقوق 

اصطالح الشؤون الداخلية للدولة جيب أن يفسر مبا يتناسب مع طبيعة الظروف الدولية و احلالة الراهنة للنظام الدويل 

 .الدولية إمجاال و منظومة العالقات

العامليني، و أن الدفاع عن حقوق اإلنسان جيب أن  األمنأن من أولويات األمم املتحدة احلفاظ على السالم و  – 5

فقرة  08: يسري جنبا إىل جنب مع احلفاظ على السالم و األمن الدوليني ، و أن مقدمة األمم املتحدة و املواد 

اسا قانونيا للتدخل القسري من جانب واحد ،و أن القول خبالف ذلك من امليثاق، تقدم أس 55و  55، و 08

احملددة اليت  لألهدافنتحاري اتدمري " هو " Michael Reismanمايكل رايزمان "حسبما يذهب إليه األستاذ 

ع شانه يف ذلك شان موضوع الدفا  إنسانية ألغراضك من جيادل بأن التدخل او هن" املتحدة من اجلها األمم أنشئت

من ميثاق  09فقرة  08ستخدام القوة املنصوص عليه يف املادة اعن النفس إمنا هو استثناء شرعي ملبدأ عدم جواز 

 .األمم املتحدة

السيادة كمسؤولية و بالتايل  أنلقد ذهب لبعض إىل القول بإعادة صياغة مفهوم السيادة حيث يتبنون فكرة       

ميكن تعليقه  إمناكامتياز مطلق، و   إليهاادة اليت حتظى هبا الدولة ال جيب النظر السي أنيعتربون  ألهنمالتدخل،  إجازة
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 أنفللحصول على امتيازات السيادة يتعني على الدول . ما فشلت يف القيام بواجباهتا و مسؤولياهتا اجتاه مواطنيها إذا

 .هتتم برفاهية مواطنيها و محايتهم إنالوطين و  األمنحتافظ على السالم و 

فستتعرض لرد فعل و ضغوطات  إالتدعو أو ترحب باملساعدة اخلارجية، و  أناذا عجزت عن ذلك فعليها  أما      

خارجية، بل و يذهب إىل القول أن السيادة جيب ان تتضمن وجبا خارجيا يقضي بالتدخل عسكريا إن لزم األمر، إذا 

 .أخفقت الدول األخرى يف حتمل مسؤولياهتا

حتكمه ضوابط حىت يكون مشروعا و مقبوال هذا االجتاه، و من أهم هذه  أنجيب  اإلنساينتدخل غري أن ال      

 :الضوابط أو الشروط

، و أن يكون هناك تناسبا بني الفعل  أخرأن يكون اهلدف من التدخل هو احرتام حقوق اإلنسان، و ليس شيئا . أ 

 .طلوبالذي يشكل انتهاكا خطريا حلقوق اإلنسان و بني الرد امل

ث تغيريات يف هيكلة السلطة يف اجملتمع على حنو يؤدي إىل اأن ال يكون من أهداف التدخل السعي إىل إحد –ب 

 .آخراستفادة طرف داخلي على حساب طرف 

 .خرى غري القسريةالبدائل بعد استنفاذ الوسائل األ آخرأن يكون استخدام القوة أو التهديد هبا هو . ج 

 .التدخل انتقائياأن ال يكون . د 

أن يكون التدخل بإرادة مجاعية دولية مستندة إىل قرار صادر عن األمم املتحدة أو إحدى املنظمات الدولية . هـ 

 .األخرى ذات الصلة

 1.وز اهلدف املقصودالتدخل وقوع أضرار أو خسائر تتجاأن ال يرتتب عن هذا . و 
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 :نالتوسط بين االتجاهين السابقي: االتجاه الثالث 

ه األول القائل بعدم مشروعية التدخل اإلنساين حلماية حقوق اإلنسان، و الثاين اك اجتاه ثالث يتوسط االجتاهن      

القائل مبشروعية التدخل، و ينطلق هذا االجتاه من اعتبار اجملل احملفوظ للدول فيما خيص حقوق اإلنسان على بعض 

تشكل أسس النظام  أهنااليت ميكن القول  اآلمرةعد من القواعد الدولية ، معتربا أن احلقوق اليت تاألخراحلقوق دون 

 .العام الدويل، مما جيعل من الصعوبة عدم االلتزام هبا أو السماح باالعتداء عليها أو انتهاكها

عليها  و البعض يقول أهنا تضم جمموعة احلقوق اليت تضمنتها الوثائق الدولية حلقوق اإلنسان و حظرت االعتداء      

من  85/08من االتفاقية الدولية للحقوق املدنية و السياسية، و املادة  09بأي شكل من األشكال مثل املادة 

: من االتفاقية األمريكية حلقوق اإلنسان، و هي تظم أربعة حقوق  89املعاهدة األوروبية حلقوق اإلنسان، و املادة 

انية، حظر االسرتقاق و العبودية ، و حظر رجعية القوانني ، يف اجملال احلق يف احلياة، منع التعذيب و املعاملة اإلنس

 1.اجلنائي

و مهما كانت مواقف الدارسني للقانون حول موضوع السيادة الوطنية يف ظل املتغريات و التطورات الدولية       

ك إمجاعا بني افإنه يكون هنسات ذلك على إمكانية احلديث عن التدخل الدويل اإلنساين من عدمه، االراهنة، و انعك

أوهلما أنه مما ال شك فيه أن مفهوم السيادة أخذ يتقلص على مستوى العالقات الدولية : هؤالء على أمرين هامني 

و الثانية أن التسليم هبذه النتيجة ال . بشكل متزايد نتيجة تأثري تلك التطورات املستمرة و الفعالة يف بنية النظم الدويل

يف النظام –السيادة الوطنية يف طريقه إىل االختفاء متام ، فأقصى ما ميكن أن حتدثه تلك التطورات  يعين أم مبدأ

هو النيل من طبيعة األدوار و الوظائف اليت تضطلع هبا الدولة مقارنة مبا كان عليه احلال يف ظل النظام  -الدويل

 2.الدويل التقليدي
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بالقيود اليت يفرضها القانون الدويل يف " السيادة املقيدة"إىل " السيادة املطلقة"فالسيادة الوطنية قد حتولت من       

إطار ممارسة الدول لسيادهتا، فإذا كانت حقوق اإلنسان تندرج يف املاضي ضمن احلقوق اليت تقوم الدولة بتنظيمها 

احلق السيادي للدولة، مع دون تدخل من جانب أشخاص القانون الدويل األخرى، فإهنا ما تزال تندرج يف إطار 

 1.األخذ يف االعتبار تلك القواعد و األحكام اليت يقررها القانون الدويل يف هذا الشأن

و اخلالصة أن كال االجتاهني سواء املؤيد ملشروعية التدخل ،أو املعارض لذلك،يعرب عن وجهة نظر، هلا بعض       

اهتا و الدخول إىل حدود دولة أخرى إلجبارها على احرتام حقوق احلقيقة، فمن الصعب تصور أن تتوىل دولة جتنيد قو 

اإلنسان،و أن الواقع يؤكد أنه إذا مت ذلك فإنه يتم من أجل حتقيق أهداف سياسية و إسرتاتيجية،و أن رفع شعار 

اليت  االنتهاكاتلكل من جهة أخرى أمام فضاعة بعض .محاية حقوق اإلنسان هو جمرد إعطاء شرعية للتدخل

يف حالة عجز األمم –ت و حتدث ضد حقوق اإلنسان،كاإلبادة اجلماعية أو العرقية ،فإن عدم التدخل حدث

و لذا نرى . من منطلق الشعور اإلنساين الذي جيمع البشر، يشكل موافقة ضمنية على فضاعة تلك األفعال -املتحدة

 .روط احلياديةالتدخل اإلنساين جيب أن يتم يف إطار مؤسسات األمم املتحدة و بالش أن

 .دور مجلس األمن في حماية حقوق اإلنسان و مبدأ السيادة: المطلب الثاني

رغبة يف أن يكون العمل :" الفقرة األوىل من ميثاق األمم املتحدة مهمة جملس األمن كمايلي 89حددت املادة       

لس األمن بالتبعات الرئيسية يف أمر حفظ سريعا فعاال، يعهد أعضاء تلك اهليئة إىل جم" األمم املتحدة"الذي تقوم به 

السلم و األمن الدوليني و يوافقون على أن هذا اجمللس يعمل نائبا عنهم يف قيامه بواجباته اليت تفرضها عليه هذه 

 ".التبعات
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الدولية حال  تاعز املناصالحياته من خالل الفصل السادس من امليثاق املتعلق حبل  األمنو يباشر جملس       

اليت بينت )من امليثاق  88لميا، و يقتصر دوره يف ذلك على اختذ توصيات، حلل موضوعي للنزع طبقا للمادة س

وسائل التسوية للمنازعات و املتمثلة يف املفوضات، التحقيق الوساطة، التوفيق، التحكيم، القضاء و اللجوء إىل 

، و ال يكون لتوصيات  األمنعلى توصيات جملس  عضاء اخلمس االعرتاضو جيوز ألي من األ(.ت اإلقليميةااملنظم

 .اجمللس قوة إلزامية، فيمكن للدول أال تلتزم هبا

واسعة طبقا للفصل  أما يف حاالت التهديد السلم أو اإلخالل ب هاو وقوع عدون، فيتمتع اجمللس بصالحيات      

لزمة، هبدف محاية النظم الدويل بدءا من من امليثاق، له ن يتخذ قرارات م 84يثاق، فطبقا للمادة السابع من امل

 .كريةالتدابري املؤقتة و وصوال إىل التدابري العس

طبقا للفصل السابع، من ن مبدأ عدم اختصاص األمم املتحدة  منة اإلجراءات اليت يتخذه جملس األو تربز أمهي      

، ال ينطبق على (من امليثاق 8/9طبقا للمادة )بالتدخل يف الشؤون الداخلية املعتربة من اجملال احملفوظ لسيادة الدول 

القمع حلفظ تدابري القمع املنصوص عليها يف الفصل السابع، ي انه يف حالة اختذ جملس األمن إجراء من إجراءات 

خلي االسلم و املن الدويل أو إعادته إىل نصابه، فال حيق للدول أن تدفع بان املسألة تدخل يف صميم االختصاص الد

 .هلا

يف تقرير ما إذا كان ما وقع ميثل هتديدا للسلم و األمن الدوليني ،  -ليس عليه رقيبا–السلطة املطلقة  األمنو جمللس 

الدول جب اختاذها، و ال متلك اعمال من أعمال العدوان، و له أن حيدد حبرية اإلجراءات الو أو إخالال هبما، أو يعد 

ال الذي يطرح هل جملس األمن خمول للتدخل يف شؤون الدول باسم محاية حقوق و السؤ .حق لطعن يف قراراته

نه يدخل ضمن إجراءات اإلنسان؟ و هل يعد ذلك مساسا بسيادة الدول أم أنه ال يعترب مساسا بسيادهتا مدام أ

 الفصل السابع من امليثاق؟
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بتتبع مسار األمم املتحدة نالحظ أن تدخل جملس األمن حلماية حقوق اإلنسان خالل مرحلة الثنائية القطبية،        

كان حمدودا جدا، لكن بعد دخول مرحلة األحادية القطبية حتت هيمنة الواليات املتحدة األمريكية، تغري جذريا 

رات إنسانية، و أن قراراته ال ختلو من االعتبارات السياسية اليت تؤدي ال افقد أصبح يتدخل بشكل كبري العتب دوره،

األوىل توسع مفهوم السلم و األمن إىل : املطلب إىل نقطتني إذن نتطرق يف هذا. بسيادة الدول حمالة إىل املساس

 .خل و ازدواجية املعايري حقوق اإلنسان، و النقطة الثانية حول تسييس حاالت التد

 .على حساب السيادة األمنتوسع مفهوم السلم و : الفرع األول 

أو            إذا كان قد وقع هتديد للسلم ام األمنيقرر جملس "من ميثاق األمم املتحدة، ن  84خولت املادة       

ه أو يقرر ما جيب اختذه من التدابري اإلخالل به أو كان ما وقع عمال من أعمال العدوان و يقدم يف ذلك توصيات

 ".حلفظ السلم و املن الدويل أو إعادته إىل نصابه 98و  98طبقا ألحكام املادتني 

الت اليت متس بالسلم و األمن الدوليني أو حلة ابسلطات تقديرية واسعة لتكييف احل األمنو يتمتع جملس       

د عليها عند تكييفه اباالعتم األمنة حمددة مسبقا يلتزم جملس وقوع عدوان، و ذلك النعدام وجود معايري قانوني

 .لألوضاع

و تظهر السلطة التقديرية فيما يتعلق حبالة هتديد السلم، إذ يتعلق األمر بفرضية واسعة و مرنة و ذات حمتوى       

النتيجة ميكن أن تتجسد يف متغري، فهي ال تتميز بالضرورة بعمليات عسكرية ، أو تستدعي دائما استعمال القوة، و 

 1. تتطلبان استعمال القوةنيتسلوكات خمتلفة و متنوعة للدول، و هذا عكس حاليت العدوان أو اإلخالل بالسلم الال

و أثناء حترير ميثاق األمم املتحدة طالبت عديد من الدول بأن يتضمن امليثاق تفاصيل فيما يتعلق بشروط       

ك ختوفا من أن تكون افقد كان هن.يد احلاالت اليت ميكن فيها تربير تدخل جملس األمنتطبيق الفصل السابع، و حتد
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السلطة التقديرية جمللس األمن على حساب الدول الصغرية، لكنه حماوالت باءت بالفشل، و احتفظ امليثاق باملادة 

األخري  الى إبقاء جمل عمل هذكما هي ، و هو ما يعين إرادة الدول اخلمس املتمتعة حبق النقض ، يف اجمللس ع  39

 .واسعا، بالشكل الذي جيعله يتصرف يف أي وضع جديد يشكل هتديدا للسلم و األمن الدوليني

يباشر صالحياته طبقا للفصل  لطة التقديرية جمللس األمن عندماو ال يوجد بامليثاق نص صريح حيد من الس      

مه يتم وفقا ملقاصد األمم و مبادئها، و واضح أن اجملس األمن مهمن امليثاق تتضمن أن أداء  89السابع، و املادة 

 .هذا النص ال يضع إال حدودا عمة و فضفاضة يف ممارسة جملس األمن الختصاصاته

و العمل وفق " وفق أهداف و مبادئ األمم املتحدة"ك فرق كبري بني العمل او يرى األستاذ حممد جباوي أن هن      

مية جمللس األمن، الذي يكفي له عدم االبتعاد يف اهي أقل إلز  89/8العبارة املستعملة يف املادة أحكام امليثاق إذ أن 

بعبارة أخرى جملس األمن ملزم بغايات األمم املتحدة بتحقيق أهدافها و مبادئها .امليثاق خبصوصياهتا و تفاصيلها

 1.احلريف ملادة من مواد امليثاق باحلفاظ على السلم و األمن الدوليني دون أن يكون ملزما باالحرتام

، و كن ال صلة له باحملافظة األعضاءالدول  إحدىيف  اإلنساناجمللس قرارا يتعلق حبقوق  إصداريف حلة  أما      

ذلك أن . القرار يعد تدخال غري مشروع يف الشؤون الداخلية هلذه الدولة االدوليني، فإن هذ األمنعلى السلم و 

ألمم املتحدة مل يعهدوا جمللس األمن من خالل ميثاق املنظمة مبهمة تعزيز احرتام حقوق اإلنسان الدول األعضاء يف ا

السبب الذي جعل جملس  او رمبا يكون هذ.يف العامل، اللهم إال إذا تعلق األمر باحملافظة على السلم و األمن الدوليني

ه يربطه باحملافظة على السلم و األمن الدوليني، حىت األمن حيرص دائما عند إصداره لقرار يتعلق حبقوق اإلنسان، فإن

 2.ال ينعت هذا التدخل بعدم الشرعية
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و معىن ذلك أن جملس األمن بإمكانه إصدار قرار ضد دولة ما بتهمة حقوق اإلنسان، و يطبق عليها العقوبات       

من خرق حلقوق اإلنسان ال يرقى إىل  املنصوص عليها يف الفصل السابع، مع أن احلقيقة أن ما ارتكبته هذه الدولة

 89/8لكن يكفي توافق إرادة أعضاء جملس األمن طبقا للمادة . احلد الذي يشكل هتديدا للسلم و األمن الدوليني

حىت تتخذ إجراءات قمع ضد هذه الدولة ، و العكس صحيح، ميكن لدولة أن ترتكب أشد االنتهاكات حلقوق 

اكات مهددة للسلم و األمن الدوليني، لكن عدم توافق أعضاء جملس األمن أو اإلنسان، و أن تكون هذه االنته

من طرف إحدى الدول اخلمس جيعل هذه الدولة تفلت من توقيع اجلزاء املنصوص يف " الفيتو"استعمال حق النقض 

 .الفصل السابع عليها

 :هذه اإلشكالية عرفت تطورا يف مسار األمم املتحدة، ميكن رصده يف مرحلتني

 

 :1191مرحلة الثنائية القطبية أو ما يسمى بالحرب الباردة حتى سنة : المرحلة األولى 

مباشرة عقب قيام األمم املتحدة انقسمت اجملموعة الدولية و على رأسها الدول اخلمس الدائمة العضوية يف       

للكتلة االشرتاكية ، و الثاين بزعامة جملس األمن إىل معسكرين، متعارضني األول بزعامة االحتاد السوفيايت ممثال 

 .الواليات املتحدة األمريكية ممثلة للمعسكر الرأمسايل

ن هلذا التحول يف هيكل النظام الدويل جوانب إجيابية متثلت يف قدرة األمم املتحدة على احملافظة على او قد ك      

ون الدول الصغرى، كما متكنت جمموعة دول استقالل و سيادة الدول و احليلولة دون تدخل الدول الكربى يف شؤ 

عدم االحنياز من خالل األمم املتحدة و منظماهتا، بالقيام بدور سياسي، دعم استقالل هذه الدول و سيادهتا، و 

 .ساهم يف تنشيط و تدعيم التحرر الوطين يف الدول املستعمرة
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العامة لألمم املتحدة، فإهنا وظفت هذه األغلبية يف و نظرا لتمتع جمموعة عدم االحنياز باألغلبية يف اجلمعية       

 :حتقيق هدفني

و         القضاء على الظاهرة االستعمارية، و متكني الدول الواقعة حتت االستعمار من احلصول على استقالهلا  – 8

 .متتعها بسيادهتا

و           ة ذات البعد االقتصاديحماولة تصحيح اخللل يف هياكل و موازين القوة يف النظام الدويل ، و خاص – 8

لوجي، بغية احلصول على دعم ملي و فين، ميكنها من حتويل استقالهلا الشكلي إىل استقالل فعلي، و قد كن و التكن

 .جنحها يف ذلك نسبيا

دة ، و أما اجلوانب السلبية،فقد أدت احلرب الباردة إىل شل نظم األمن اجلماعي مثلما حدده ميثاق األمم املتح      

احللف " هو ما أدى إىل قيام كل من املعسكرين إىل إنشاء حلف عسكري خاص به حفاظا على أمنه، فتم إنشاء 

، و هو ما أثر 8455للمعسكر االشرتاكي سنة " وارسو"، و مت إنشاء 8494للمعسكر الغريب سنة " األطلسي

 1.من الدولينيسلبا على دور األمم املتحدة كتنظيم دويل يف جمل حفظ السلم و األ

، الذي كانت تطبقه دولة جنوب إفريقيا "األبارتيد"ة امليز العنصري اسفاملوجهة سي إفريقياأما بالنسبة جلنوب       

و .رات، بعضها يستند إىل الفصل السادس و األخرى إىل الفصل لسابعالقر اعلى األفارقة، أصدر األمن جمموعة من 

، القاضي بفرض حظر إلزامي على األسلحة، و منع أي تعاون 09/88/8499الصادر يف  918أمهها القرار رقم 

على جنوب إفريقيا أن توقف أساليب العنف ضد "و مما جاء يف ديباجة هذا القرار أن .عسكري مع جنوب إفريقيا 

 ".السكان، و أن تضع حد لسياسة التفرقة العنصرية اخل
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حكم الفصل السابع من امليثاق ضد إحدى الدول األعضاء يف و يعد هذا القرار األول الذي يصدر وفق أل      

املتحدة، يصدر بإمجاع أعضاء جملس األمن يف ظل لصراع الدائم بني الواليات املتحدة األمريكية و االحتاد  األمم

 1.السوفيايت

اجلنوبية بعد انتهاء نظام التمييز العنصري، و اعتماد دستور جديد،  إفريقياو قد انتهت لعقوبات املفروضة على       

بتاريخ  484و قد أصدر جملس األمن القرار رقم . رئاسة الدولة" نيلسون مانديال"و إجراء انتخابات، تسلم فيها 

 .،بإهناء العقوبات85/05/8449

هي إال وسيلة ضغط سياسية تتخذ مظاهر و ميكن أن نستنتج من حللتني السابقتني أن فرض العقوبات ما       

قانونية متارسها الدول املؤثرة يف صنع قرارات جملس األمن ، أي الدول خلمس الدائمة العضوية، تبعا ملصاحلها 

عد اليت اعد القانون الدويل، و حىت ميثاق األمم املتحدة، و حتل حملها القو االسياسية و اإلسرتاتيجية حيث تستبعد قو 

ممي، عن القانون الدويل و امليثاق األ رات جملس األمن، و اليت تفرضها الدول اليت تصنع هذه القرارات مبعزلترد يف قرا

بينما يرى وزير اخلارجية األمريكي األسبق يف اخلمسينات . مما يطرح مسألة مدى التزام جملس األمن بالقانون الدويل

 2.تطبق القانون و لكنها تصنع القانون بنفسهاأن جملس األمن ليس ببساطة هيئة " جون فوسرت داالس"

مرحلة النظم الدولي الجديد و دور مجلس األمن في اتخاذ عقوبات حماية : المرحلة الثانية

 لحقوق اإلنسان

لعامل اكزعيمة   األمريكيةلسوفيايت و انفراد الواليات املتحدة ارتاكي بقيادة االحتاد شأدى زوال املعسكر اإل    

بإدارة الصراع الدويل، باسم النظم العاملي اجلديد، الذي بشرت فيه بقيام هذا النظام اجلديد املبين على الرأمسايل، 

لة و أحكام القانون الدويل و الشرعية الدولية املتمثلة يف األمم املتحدة، أدى االتعاون و السالم، و املستند إىل العد
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التوسيع من مفهوم هتديد السلم و األمن الدوليني و األفعال اليت إىل تدعيم أكثر للسلطة التقديرية جمللس األمن و 

 .تشكل مساسا مما جييز جمللس املن التدخل

     على مستوى رؤساء الدول األمنو تعبريا عن هذه التغريات ، انعقدت بصفة استثنائية قمة ألعضاء جملس       

قرارات التدخل اليت  ألهمو اليت شكلت الحقا موضوعا و احلكومات، و من بني أهم النقاط اليت مت التوصل إليها 

 :اختذها جملس األمن نقطتان مها 

تقوية دور جملس األمن الدويل ، و توسيع نطاق صالحيات األمني العام لألمم املتحدة، باعتبارها االلية  -

 .اإلنساناملنوط هبا احلفاظ على السلم و األمن الدوليني، و ترسيخ الدميقراطية و حقوق 

 .اليت تتنبأ باألزمات و تتصدى هلا قبل وقوعها" الدبلوماسية الوقائية"البدء يف تطبيق األمم املتحدة ملنهج  -

، أن يقدم إليه تقريرا "بطرس بطرس غايل"و طلب جملس األمن من األمني العام لألمم املتحدة السيد  -

تحدة يف جمال الدبلوماسية الوقائية اليت تعين يتضمن توصياته و مقرتحته بشأن دعم و تقوية دور األمم امل

 .صنع و حفظ السلم يف العامل

أمم : حت من جديد لتحقيق أهداف امليثاق العظيمة أن الفرصة مس"وق اإلنسان أكد التقرير و فيما خيص جمال حق

تعزيز الرقي االجتماعي لة و حقوق اإلنسان، و القيام بامتحدة قادرة على حفظ السلم و األمن الدوليني و كفالة العد

 1"و رفع مستوى احلياة يف جو أفسح من احلرية 

و بإعادة تعريف مفهوم السلم و األمن الدوليني أعاد جملس األمن صياغة املبدأ الذي حيمي الدول و النظام       

التدخل يف شؤوهنا الدويل برمته، فاملبدأ القدمي و املؤسس على مفهوم السيادة، كان اهلدف منه محاية الدولة ضد 

الداخلية، و احلفاظ على النظام و االستقرار باختاذ إجراءات لوقف العدوان اخلارجي املسلح ضد الدولة اليت تتعرض 

لكن احلال تغري، و أصبح التحدي يواجه السلم و األمن هو محاية النظام الدويل من الفوضى و عدم .لالعتداء
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و قالقل داخل بعض الدول، و صارت األولوية هي منع االضطرابات  االستقرار نتيجة ما قد حيدث من أحداث

 1.الداخلية يف الدول من أن تنتقل عدواها إىل اجلسد الدويل فتؤثر على غالبية الدول اليت تعتمد عليه

 و يف ظل التحوالت احلادثة يف اجملتمع الدويل كثف جملس األمن الدويل و هيئات األمم املتحدة بصفة عامة      

البحث يف تدارس و تطوير مفهوم التدخل اإلنساين، و يف هذا الشأن و بناء على طلب األمني العام لألمم املتحدة 

واجب "ملناقشة تقرير حول ( 8008ماي  88و  80يف )خصص جملس األمن يومني دراسيني " السيد كويف أنان"

 .السكان املوجودين يف حالة شدة إنسانية خطرية" مسؤولية محاية"الذي أعيدت تسميته بطريقة حيادية بـ " التدخل

و قد أيد التقرير وجود مسؤولية رئيسية ميارسها جملس األمن بنفسه لكي يأخذ املبادرة ضمن إطار منظمة األمم       

باخلسائر "املتحدة، يف هذا النموذج من التدخالت، و قد عرفت حالة الشدة اليت خصصت هذه األعمال ملعاجلاهتا 

املعزوة إما إىل العمل ( سواء أكانت هناك نية إبادة أو مل تكن)مة يف األرواح البشرية الفعلية، أو املفرتضة الضخ

 .أو إىل إمهاهلا و عدم قدرهتا على التصرف و عجزها( اليت جرى األمر يف إقليمها)املقصود للدولة 

يكون تناسبيا، و له  أنانه ينبغي  إال، األخري التدخل العسكري باعتباره طريق املالذ إىل اإلشارةو قد جرت       

، و لقد طرحت شرعية التدخالت العسكرية يف هذا السياق، مسألة استعمال حق النقض أهدافهمعقولة لبلوغ  آفاق

استعمال حق  إىلالدائمني، و أبدى يف هذا الشأن ممثل فرنسا اقرتاحا بعدم اللجوء  األعضاءمن جانب احد " الفيتو"

الدائمني، لكل  األعضاء ألحدبالنسبة " حيوي"عندما تكون القضية موضوعا، متثل مصلحة ذات طابع  الإالنقض 

 .رفضها هلذا االقرتاح أبدىممثل روسيا 

 2.و تظهر أمهية مثل هذا النقاش يف إطار جملس األمن ألن األمر يتعلق بتقييد سيادة الدولة      
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رئيس دولة و حكومة باجلمعية العامة مبناسبة الذكرى الستني لألمم  850كما أن البيان اخلتامي الجتماع       

و          تتحمل كل دولة منفردة مسؤولية محاية سكاهنا من اإلبادة اجلماعية ، و جرائم احلرب " املتحدة على أن 

ضيف البيان يف خطوة  و ي" إننا نتحمل تلك املسؤولية و سنعمل مبوجبها...التطهري العرقي و اجلرائم ضد اإلنسانية

إن اجملتمع الدويل من خالل " كأهنا تدعو إىل التخلي عن السيادة يف حالة فشلهم يف محاية سكاهنم من العنف 

إن اجملتمع الدويل من خالل األمم املتحدة " األمم املتحدة يتحمل أيضا املساعدة على محاية سكاهنم من العنف 

ن من اإلبادة اجلماعية و جرائم احلرب و التطهري العرقي و اجلرائم ضد يتحمل أيضا املساعدة على محاية السكا

 1"اإلنسانية

كمبدأ يشكل جزءا ال يتجزأ من النظم الدويل يف أعقاب احلرب " مسؤولية احلماية"إن هذا البيان يكرس       

، و متارسها األمم املتحدة "الدويلاجملتمع " ترجع إىل " الشعوب املعرضة للخطر"إن القول بأن مسؤولية محاية . الباردة

لقد صيغ هذا النظام اجلديد بلغة . يف الواقع، من خلل جملس األمن الذي تشكل القوة الكربى أعضاءه الدائمني

على األزمة " اإلنسانية"تبتعد عن لغة القانون و املواطنة، و تصف الشعوب بأهنا إنسانية جيب محايتها و تطلق وصف 

 .كذلك التدخل الذي يعد بإنقاذها و اهليئات اليت تسعى إىل تنفيذ التدخلاليت يعانوهنا، و  

. بينما احلقيقة أن لغة السيادة هلا داللة سياسية بامتياز، أما التدخل اإلنساين فال حيمل الداللة السياسية بامتياز      

دية القطبية، جند أن االنتقال ليس يدة من نظام األحادو عند التمعن جيدا يف حاالت التدخل بعد دخول املرحلة اجل

شامال بل جزئيا، فاالنتقال من نظام السيادة القدمي إىل نظام إنساين جديد يقتصر على كيانات توصف بأهنا دول 

ام ذو شعبني، تسري فيه سيادة الدولة يف جزء من أحناء العامل، و تعلق يف  والنتيجة هي وجود نظ". مارقة"أو " فاشلة"

" الوستفالية"سيادة الدولة " عملة"و توضيح ذلك أنه ما تزال .ن السيما يف إفريقيا و الشرق األوسطاكثري من البلد

 .فعالة يف النظم الدويل
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قد بقيت كلمة السر " السيادة"ارتباط، وجهي العملة السيادة و املوطنة، و إذا كانت  إىلو جدير باإلشارة       

ما تزال تتيح العضوية يف اجملتمع السياسي الوطين السيد " املواطنة"ة لدخول طريق العالقات الدولية، فإن فكر 

ألن الدولة يف النهاية جتسد احلق السياسي الرئيسي : فالسيادة و املواطنة ليسا متناقضني بل مرتابطني(. الدولة)

 .للمواطنني أي احلق اجلماعي يف تقرير املصري

فهو -(من قبل جملس األمن حتت شعار التدخل اإلنساين يف ظل األحادية املطبق) –أما النظام الدويل اإلنساين       

نظم ال يقر املواطنة، بل حيول املواطنني إىل قصر ، لقد قطعت لغة التدخل اإلنساين صالهتا بلغة حقوق املواطنني، و 

قية لإلنسان، و ليست بالقدر الذي يدعي النظام اإلنساين العاملي الوقوف إىل جانب احلقوق ، فإهنا احلقوق املتب

حقوق املواطنني بأكملها، ذلك أن حقوق املواطن سياسية بالتأكيد، أما حقوق اإلنسان فتتعلق بالبقاء، جمرد البقاء و 

 .احلماية: هي ختتصر بعبارة واحدة

تفدين بل كمس -و بالتايل أفراد فاعلني يف حرياهتم–و تشري اللغة اجلديدة إىل الرعايا ال كأصحاب حقوق       

و يشبه املستفيدون من النظام اإلنساين مبلتقي الصدقات، بدال من .اخلارجية" مسؤولية احلماية"منفعلني بفضل 

و     .و ال تدعي اإلنسانية تعزيز الوكالة بل احملافظة على احلياة، و هذا امليل يعزز التبعية. املواطنني أصحاب احلقوق

 .ن األوصياءتطلق النزعة اإلنسانية ، نظاما م اهكذ

إن حقيقة النظام اإلنساين الدويل احلالية، ليست جديدة متاما، فهي تستلهم تاريخ االستعمار الغريب احلديث،       

على –ففي بداية التوسع االستعماري يف القرنني الثامن عشر و التاسع عشر ، ادعت القوة االستعمارية الرئيسية 

 ".ت املعرضة للخطرالفئا"محاية -رأسها فرنسا و بريطانيا
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اطورية العثمانية، ادعت القوى الغربية محاية السكان الذين اضعة لقوى مناوئة مثل االمرب و فيما يتعلق بالبلدان اخل

، و خاصة األقليات الدينية، مثل الطوائف املسيحية و اليهودية، و ميكن مالحظة نتيجة تلك "ضعفاء"راهتم ااعتب

 .ته فرنسا للبنان املستقلالسياسة يف الدستور الذي أورث

و ليس بعيدا عن ذلك املنطق، لتربير الذي قدمته الدول االستعمارية الحتالل أجزاء كثرية من اسيا و إفريقيا       

 ".أنظمة وحشية"باسم نقل احلضارة إىل هذه األقاليم اليت كنت فيها حسب املنطق االستعماري 

وزات اليت ترتكب يف حق اإلنسان من قبل األنظمة يف كثري من الدول السيما يف العامل اتستعمل التج اآلنو       

ث كغاية لتحويل الضحايا إىل وكالء، تضفي حمنتهم، الشرعية على التدخل االستعماري كمهمة إنقاذية باسم الثال

 .اإلنساينالتدخل 

إننا بصدد نشوء نظام دويل واحد، لكنه مشكل من جزئني أو ثنائي احلد، حدهم يعرف بالسيادة و املوطنة، و       

 بدال من كوهنما متكملني، لكن املمارسة تظهرمها جزأين من نظام دويل نيبالوصاية و القصور، فهم متناقض األخر

إعادة إنتاج هذا النظام الثنائي احلد، دون أن تظهر  و رمبا يتبادر إىل األذهان تساؤل عن كيفية.واحد، ثنائي احلد

يم، إن اإلجابة عن جزء يالقدنظم الوصاية االستعماري تناقضاته بصورة جلية، و دون أن يظهر كنسخة معاصرة عن 

 .عمهامن تفسري تلك الظاهرة تكمن يف كيفية متكن السلطة من حتريف لغة العنف و احلرب خدمة ملز 

نساين مطلوب عند تعرض جزء من أفراد الشعب للقتل من قبل النظام القائم، كحلة األكراد يف فالتدخل اإل      

العراق، لكن عندما حتتل الواليات األمريكية دولة العراق ككل، و تتسبب يف مقتل حوايل مليوين عراقي و تشريد ربع 

 الشعب لعراقي،فإن األمر يندرج حتت أي تسمية؟

 .التطرق لبعض حاالت التدخل اإلنساين يف الفرع املوايل ما نستشفه من خالل او هذ

 (.العراق)عينة من التدخل اإلنساني : الفرع الثاني 
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ملخولة جمللس األمن بالتدخل حلماية حقوق اإلنسان يف حلة هتديد السلم و األمن الدوليني حيات الصالاإن       

ة ضوابط قانونية، تنظم حاالت التدخل اإلنساين على حتمل خطورة كبرية على سيادة الدول ، ففي ظل انعدام أي

مم املتحدة، و من ميثاق األ 8/9كمل لسيادة الدولة وفقا لنص املادة أسس قانونية واضحة يتم مبوجبها االحرتام األ

الوضع و ترك األمر للسلطة التقديرية التوافقية ألعضاء جملس األمن، فإن ذلك يؤدي حلدوث   يف حلة انعدم هذا

تيجية للواليات املتحدة اارث إنسانية، من جراء استغالل احلاالت اإلنسانية لتحقيق أهداف سياسية و إسرت كو 

 اإلرهابففي معظم حاالت التدخل اليت متت باسم التدخل اإلنساين و محاية حقوق اإلنسان و حماربة . األمريكية

، أفغانستان، بدءا من احتالل األمريكيةقيق السياسة منذ مرحلة النظم الدويل اجلديد، تبني أهنا كنت تصب يف اجته حت

 .اخل..العراق و التدخل يف الصومال و ليبيا و السودان و هاييت إىلو مرورا 

، و حالة التدخل 511/48هم حلة التدخل يف العراق طبقا للقرار : و توضيحا لذلك نتوىل دراسة حالتني       

 .اتني العينتني حبكم أهنما تعربان أحسن تعبري عن التدخل اإلنساينو قد خذن ه.يف هاييت باسم الدميقراطية

 :حلة التدخل في العراق: أوال 

حتالل الواليات املتحدة األمريكية للعراق تعرض هذا األخري ا، تاريخ 8008إىل غاية  8440بداية من عم       

املتحدة األمريكية و بريطانيا و فرنسا، و قد  لسلسلة من العقوبات اشرتك يف توقيعه كل من جملس األمن و الواليات 

كانت بداية هذه العقوبات مع احتالل العراق للكويت، إذ أصدر جملس األمن جمموعة كبرية من القرارات ضد 

 .العراق، ال سابقة هلا يف تاريخ األمم املتحدة

الكويت، فإنه بعد خروجه من الكويت و إذا كانت هذه القرارات تندرج يف إطار معاقبة العراق الحتالله دولة       

حتولت هذه العقوبات إىل أكذوبة امتالكه أسلحة الدمار الشامل ، و إلزامه بنزع سالحه، كل ذلك متهيدا الحتالله 
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الصادر بتاريخ  115و الذي يهمنا من القرارات هو القرار رقم .من قبل الواليات املتحدة األمريكية 

 :صدر يف إطار محاية حقوق اإلنسان و مربرات صدوره تتمثل فيمايلي؛القرار  ا، ألن هذ05/09/8448

اهتمت احلكومة العراقية األكراد يف مشال البالد بأهنم ( 8411-8410)بعد انتهاء احلرب العراقية اإليرانية       

 .يم كردستانوقفوا إىل جانب إيران و قدموا هلا مساعدات، و قام اجليش العراقي بعمليات عسكرية ضد سكان إقل

كراد يف مشال لبالد بأهنم اهتمت احلكومة لعراقية األ( 8411-8410)و بعد انتهاء احلرب العراقية اإليرانية       

 .وقفوا إىل جانب إيران و قدموا هلا مساعدات، و قام اجليش العراقي بعمليات عسكرية ضد سكان إقليم كردستان

القوات املتحالفة، شرع األكراد يف الشمال و الشيعة يف  أمامش العراقي يم اجلاو بعد انتهاء حترير الكويت و اهنز       

يف عملية مترد ضد احلكومة العراقية، و طالبوا باالنفصال و إقامة دولتهم  -بدعم من الدول الغربية–جلنوب 

ن السكان إىل الدول مستعملني يف ذلك القوة، و تصدت احلكومة العراقية هلذا التمرد الذي نتج عنه نزوح أعدد م

و بعد التفاوض مع احلكومة العراقية و ممثلي األكراد توصل الطرفان إىل اتفاق منح مبوجبه إقليم كردستان . اجملاورة

 .حكما ذاتيا واسعا

 .تقدمت فرنسا مبشروع قرار إىل جملس األمن، يتعلق مبراعاة الوضع الغنساين يف العراق      

، 05/09/8448يبا من جملس األمن و بعد تعديل املشروع، أصدره جملس األمن بتاريخ لقي هذا املشروع ترح      

تضمن القرار يف ديباجته اإلشارة إىل مسؤولية جملس األمن يف صون السلم و األمن الدوليني،و يف . 115حتت رقم 

تعرض له السكان املدنيون من امليثاق، و معربا عن قلقه مما ي 8من املادة  9نفس الوقت أشار إىل أحكام الفقرة 

 .يوم يف جزاء من البالد السيما املناطق الكردية ، و اليت ترتب عنه تدفق الالجئني على احلدود العراق

انطالقا من ذلك يطالب بإزالة اخلطر الذي يهدد السلم و األمن الدوليني باملنطقة، و يدعوه إىل إقامة حوار       

و يلزم العراق بالسماح لوصول .ان و احلقوق السياسية جلميع املواطنني العراقينيمفتوح لكفالة احرتام حقوق اإلنس



 .اإلنسان حقوق لحماية الدولية اآلليات بتطور السيادة مبدأ تأثر     :الثاني الفصل

885 
 

عام ت اإلنسانية الدولية إىل مجيع من حيتاجون إىل املساعدة يف كامل أأحناء العراق، و يطالب القرار األمني الااملنظم

حتت تصرفه مبا فيها موارد وكاالت األمم نسانية يف العراق و أن يستخدم مجيع املوارد لألمم املتحدة ببذل جهوده اإل

ت الصلة للقيام بصفة عاجلة بتلبية االحتياجات امللحة لالجئني و للسكان العراقيني املشردين ،كما ناشد ااملتحدة ذ

لقرار الدول األعضاء و املنظمات اإلنسانية من أجل املسامهة يف جهود اإلغاثة اإلنسانية ، و يطالب القرار العراق 

، توصل العراق و 81/09/8448و بتاريخ 1.يتعاون مع األمني العام من أجل حتقيق الغايات املتوخاة من القراربأن 

بالتعاون مع األمم املتحدة يف أن "األمم املتحدة إىل إبرام مذكرة تفاهم بشأن املساعدة اإلنسانية، تعهد فيها العراق 

و على تسهيله من خالل اختذ مجيع التدابري الالزمة، .لوجود الزمايكون هلا وجود إنساين يف العراق حيثما كان هذا ا

 ".ون معهااو يكفل ذلك بإقامة مكاتب فرعية و مراكز إغاثة إنسانية تابعة لألمم املتحدة باالتفاق مع حكومة و التع

لفرنسية بالنزول و يف خالل مدة وجيزة من صدور قرار جملس األمن بدأت القوات األمريكية و الربيطانية و ا      

مبنطقة كردستان حبجة تقدمي املساعدة اإلنسانية ، مصاحب هلا أصول من خمتلف الطائرات احلربية، حبجة متكينها من 

 .أداء املهم اليت أرسلت من أجلها إىل العراق،و هو توصيل املساعدات إىل مستحقيها

 :ال القوة العسكرية ، حبجتنيو قد بررت الدول الثالث تدخلها الفردي بالعراق عن طريق استعم

األوىل مربر التدخل اإلنساين حلماية املدنيني يف مشال و جنوب العراق، و الثانية هي مربر محل لعراق على تنفيذ 

 :جملس األمن

، عن وجود 88/09/8448بالنسبة ملربر التدخل اإلنساين، فقد أعلنت الدول الثالث اعتبارا من بتاريخ  – 8

من  ابتداءحلماية األكراد ضد القوات العراقية، و  أمنةيف منطقة كردستان و اعتبار هذه املنطقة قواته العسكرية 

و     ،"اآلمنةاملنطقة "الدول الثالث عن فرض حظر جوي عن الطريان العراقي فوق  أعلنت، 8448منتصف جوان 

حبجة التدخل ( البصرة)العراق  ، وسعت الدول الثالث منطقة حظر الطريان إىل جنوب89/01/8448بتاريخ 
                                                           

 .05/09/8448الصادر بتاريخ  511القرار رقم نص  - 1
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، فهل 511/8448نساين حلماية شيعة العراق، و قد زعمت الدول الثالث ن تصرفاهتا هذه هي تطبيق للقرار اإل

حقيقة أن هذه التصرفات تنطبق مع مضمون القرار؟ بالرجوع إىل نص القرار نالحظ بأنه مل يشر إىل نص املادة اليت 

د السلم و يبأنه مل يصدر طبقا للفصل السابع، لكنه أشار يف ديباجته إىل فكرة هتد اعتمدته مما جعل البعض يقول

األمن الدوليني مما جيعله ضمنا يندرج حتت إطار الفصل السابع، لكنه مل يتضمن أية إشارة يستنبط منها تنفيذ اإلغاثة 

مل يقم باملساعدة على إغاثة األكراد أو  ذ تدابري قسرية الحقة إذا اإلنسانية لألكراد قسرا؟، أو هتديد العراق باتخ

 .عشر قرار السابقة األربعةتأمني عودة الالجئني ، خبالف 

، مل تكن أبدا حمل تصويت على مستوى جملس "بروفيد كومفورت"إن عملية تدخل دول التحالف املسمة      

لعملية عسكرية من قبل الدول الغربية رافقة تنفيذه م، مل يتطرق أبدا إىل إمكانية 511/8448األمن، كم أن القرار 

 .املتحالفة

ال يرخص للدول باستعمال القوة  511إن األمني العام لألمم املتحدة و معظم فقهاء القانون قدروا بان القرار       

 العسكرية، فوق أراضيها دون إراداهتا، إن التدخل النفرادي للدول الثالث يتعارض مع مقتضيات سيادة العراق اليت

من ميثاق األمم املتحدة، مشريا إىل السيادة و الوحدة اإلقليمية و  8/9، بذكر املادة 511ركز عليها لقرار 

 .االستقالل السياسي للعراق

و         منطق إىلو من الواضح أن األحداث الالحقة بينت أن األمر كن يتعلق بتنفيذ سياسات تقطيع العراق       

و . ر التمهيد الحتالله دون تفويض من جملس األمناع سالحه، كل ذلك يدخل يف إطقصف منشاته املدنية، و نز 

، و عدم تصديه لالنتهاكات األمريكية و الربيطانية لسيادة العراق بعد احتالله، األخريغين عن القول أن سكوت هذا 

 1.األمريكيةهوسكوت قسري تفرضه الدول املهيمنة على جملس األمن و على رأسها الواليات املتحدة 
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و نتيجة للتمهيدات السابقة، و بعد حصار دم أكثر من عشر سنوات على الشعب العراقي، شنت الواليات املتحدة 

دولة انتهى باحتالل  85، على رأس حتالف عسكري يضم  84/08/8008األمريكية حربا على العراق ابتداء من 

إلسرتاتيجية أمريكية خالصة، ظاهرها تنفيذ قرارات و قد جاء هذا االحتالل تطبيقا .04/09/8008العراق يف 

و فرض اهليمنة على املنطقة العربية " اسرائيل"الشرعية الدولية، و جوهرها السيطرة على النفط العراقي و ضمان أمن 

 1"ملشروع الشرق األوسط الكبري"تطبيقا 

أصدرها جملس األمن ضد العراق من  ، و كل القرارات اليت115/8448بدون شك أن الذين رحبوا بالقرار       

منطلق حق التدخل املسلح ألغراض إنسانية، نظروا إليه باعتباره يكشف عن ظهور حق أو واجب التدخل لصاحل 

أو ما ذهب إليه وزير خارجية فرنسا السابق السيد .األفراد الذين يقعون ضحية لقمع األنظمة احلاكمة يف بالدهم

R.Dumas أمام جلنة الشؤون اخلارجية باجلمعية الوطنية الفرنسية من  115/8448القرار  يف معرض تعليقه على

برينار  "السيد  إليه، أو مثلما ذهب Droit D’inKواجب التدخل " أن القانون الدويل جيب أن يتسع لفكرة 

ة كنت و ال يرسخ احلق يف املساعدة اإلنسانية ، و أن األمم املتحد 511/8448الذي يرى بأن القرار " كوشنري 

يقدم حق اإلنسان على حق الدول ، و خيلص إىل  511فإن القرار .تاتزال تراعي سيادة الدول و حق احلكوم

فإن  األخرو عند البعض .القول بأن القرار ميثل املدخل الطبيعي لالعرتاف حبق التدخل اإلنساين يف النصوص الدولية

م التدخل مل تعد له قيمة سامية، و ال يعترب فكرة مقدسة و أن هو قرار تارخيي، فقد ظهر أن مبدأ عد 511القرار 

 .القرار ميثل اخلطوة األوىل حنو إدراج التدخل يف إطار القانون الدويل اهذ

هل بعد الذي حدث للعراق دولة و شعبا من قبل قوات التدخل من أجل اإلنسانية، و من أجل القضاء على       

املسلك؟ ليس من املنطلق أن  احماربة اإلرهاب، هل ال زل هؤالء يؤمنون بسالمة هذالنظم الديكتاتوري، و من جل 

 .تنقذ جلزء و تدمر الكل
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دت عملية حصار الشعب العراقي أكثر من عشر سنوات إىل وفاة أكثر من مليوين طفل، و تراجع مستوى ألقد     

ة من صحة و تعليم و توفري الغذاء و املاء و الكهرباء، لقد كانت حربا و عقوبات أهنكت جمتمع، ات األساسياخلدم

 8.8، و تقضي على دولته ، و يتم قتل أكثر من 8008أفريل  04حوصر قبل أن تشن عليه احلرب األمريكية يف 

الجئني، و حتطيم هياكل ماليني مهاجر عراقي أصبحوا  9مليون شخص، و يتسبب االحتالل يف هجرة أزيد من 

الدولة، جيشا و شرطة، و إشعال النعرات الطائفية و اليت الزالت مستمرة بعد سبع سنوات من الغزو، كل ذلك أفقد 

 1.اجملتمع العراقي معامله و جتانسه

م املتحدة لقد جاء يف تقرير بعثة األم.إن نتيجة التدخل يف العراق، مث احتالله مأساة إنسانية بكل املقاييس      

بلد يعيش يف لفوضى و فيه موطنون مذعورون حماصرون دخل أحيائهم املقسمة طائفيا،و "العراق  أنحلقوق اإلنسان 

و أن معدل حصيلة القتلى شهريا خذ ".من بيوهتم هربا من طاحونة قتل ال هتدأ اآلالفيرحلون مبئات  آخرون

الداخل و اخلارج،و أن الوضع الصحي ازدد سوءا، و أن بالتصاعد، و أن الفقر تسبب يف هجرة ال مثيل هلا يف 

تدمري غالبية املدارس و فقدان األمن و هذا سيؤدي إىل ظهور أجيال من األميني : الوضع التعليمي يتدهور لسببني 

 .يف العراق، أليس النظم الدكتاتوري لصدم حسني أرحم منا وصل إليه العراق يف ظل االحتالل األمريكي

لتدخل يف العراق،قدمت صورة سلبية عن تدخل جملس األمن حلماية حقوق اإلنسان، صحيح أنه يف وضعية إن جتربة ا

العراق وقع تدخل بني التدخل حلماية حقوق اإلنسان،و تقدمي أسباب أخرى هي مفربكة كامتالكه ألسلحة الدمار 

 .الشامل و اهتام النظم القائم بعد االمتثال للشرعية الدولية

حدث جيعل التضحية مببدأ السيادة، ليس يف خدمة حقوق اإلنسان و إمنا خدمة للدول الفاعلة مبجلس  ام لكن      

األمن ،و بالتايل النتيجة هي أن األنظمة اليت تنتهك حقوق اإلنسان على مستوى العامل الثالث تقدم خدمة ، و مربرا 

 .نسان و لضحية يف النهاية هو اإلنسان ذاتهخمططاهتا السياسية باسم حقوق اإل للقوى االمربيالية لتنفيذ
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إن شعار مرحلة النظام األحادي القطبية، هو محاية حقوق اإلنسان و دعم انتشار الدميقراطية، و لقد رأينا يف       

راسة إحدى احلاالت اليت مت فيها التدخل باسم ل حلماية حقوق اإلنسان، سنتوىل دذج التدخااملثال العراقي إحدى من

 .ية الدميقراطيةمحا
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قات ه بالسياسة الدولية، إذ ال ميكن فصله فصال تاما عن العالتنظرا ألمهية هذا البحث يف واقعنا املعاصر و عالقا
 .م أو احلرب سلالسياسية و عن األحداث الدولية القائمة سواءا يف زمن ال

 : كاأليتأن أصل املشكلة هي أخالقية فلو التزمت الدول حبقوقها و وجباته و اليت هي  إذ نرى 

  :الحقوق

 .حق البقاء -

 .االستقاللاحلرية و احلق يف  -

 .حق املساواة -

 .حق االحرتام املتبادل  -

 :الواجبات

 .واجب عدم التدخل  -

 .واجب االمتناع عن اإلضطرابات الداخلية -

 .اإلقليمينيواجب عدم هتديد السلم و النظام الدوليني و  -

 .ت الدولية بالطرق السلمية ازعاواجب تسوية املن -

 .إىل احلرب االمتناع عن اللجوء واجب  -

 .االمتناع عن مساعدة الدول املعتدية واجب  -

 .تنفيذ اإللتزامات الدولية بطرق سلمية واجب  -

 .التقيد بالقانون الدويل واجب  -

 .األساسيةاحرتام حقوق اإلنسان و احلريات واجب  -

يف جمال حقوق لالتفاقيات اليت أبرمتها و ال كان احرتام الدول يف إطار احرتام سيادة الدول شوطا كبريا لكنا قطعنا 
 .اإلنسان واقعا ملموسا 

 .األحيانهو عودة العالقات الدولية لقانون الغاب يف كثري من إمنا ما نشهده   ،أننا ال نشهد ذلكلكن و لألسف 
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 سيادهتا،انتهكت و ذلك راجع إىل ضعفها و إال تطبق و حترتم من قبل الدول الضعيفة  اآللياتإذ أن هذه       
 . عرض احلائط و ال ختشى على سيادهتا ألهنا تتمتع حبماية القوةفيما أن دوال أخرى تضرب هبذه االتفاقيات 

 اآللياتعن جزء من سيادهتا لصاحل إال أننا ال ميكن أن ننكر أن هناك من الدول املتقدمة و املتطورة من تنازلت       
و من أجل رفع مستوى حقوق الدولية حلماية حقوق اإلنسان و هذا راجع إىل مبدأ املساواة املعمول به بني الدول 

ترفض أن متس سيادهتا حتت اإلنسان و لكن تبقى هذه الدول قليلة جدا و تعد على األصابع باملقارنة مع الدول اليت 
 .كان مبا يف ذلك حقوق اإلنسانأي مسمى  
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 .473،ص7040،7044، كلية احلقوق ،4القانون الدويل و العالقات الدولية، جامعة اجلزائر رقم 

ضمانات المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة في النظام األساسي للمحكمة خضر حممد أل خطاب ،  -3

 .9،ص7008،األردنرسالة ماجيسرت، جامعة اإلسراء، ،الجنائية الدولية

، مذكرة خترج لنيل شهادة املاجيسرت لقضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق اإلنساندور اخياطي خمتار،  -1

 .41،ص 7040،7044يف إطار مدرسة الدكتوراه، جامعة تيزي وزو اجلزائر،

، رسالة دكتوراه المسؤولية الموضوعية في القانون الدولي العامصالح الدين عبد العظيم حممد خليل ،  -1

 .37،ص7001نوقشت جبامعة القاهرة ،

: رسالة دكتوراه . ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي.مصطفى حممد، عبد الغفار يوسف  -6

  70ص.7445القاهرة ، 

 المجالت: ثالثا

ئيل االمحكمة الجنائية الدولية طبعتها اختصاصاتها موقف الواليات المتحدة و اسر بارعة القدسي،  -4

 .460، العدد الثاين،ص70القتصادية ، اجمللد ، جملة دمشق، للعلوم القانونية و امنه
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ديسمرب  14،جملة النبأ، عدد السيادة الوطنية،تحديات الوصايا و مشروعية التدخالتعلي عبد الرضا،  -7

 .31،ص 7000

، جملة كلية الدراسات العليا، المبادئ العامة لحكام المسؤولية الجنائية الدوليةأمحد عبد احلميد الرفاعي،  -3

 .310،يناير،ص9دميية مبارك لألمن، العدد تصدر عن أكا

 القوانيناالتفاقيات و : خامسا 

 .73/01/4868اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات الصادرة بتاريخ  -4

 .ميثاق األمم املتحدة -7

 .من النظام األساسي للمحكمة اجلنائية 476نص املادة  -3

 .01/01/4884الصادر بتاريخ  699نص القرار رقم  -1

 .النظام األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 4ة الفقر  1املادة  -1
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