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 مساهمة األمم المتحدة في وضعضوابط للتدخل اإلنساني_

 ، يوبي عبد القادرد.
 .جامعة سيدي بلعباس

 مقدمة:
أهم المبادئ المكرسةة فةي ، يعد مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

ولةةم يةةتم تنييةةد مذتةةوم هةةإا المبةةدأ    فةةي ذالةةة ، وثةةا ا النةةااون الةةدولي المعا ةةر
عليها في آخر فنرة اص المادة الثااية فنرة ستة من ميثاا األمةم واذدة تم الاص 

المتذدة بنولها: "... على أن هإا المبدأ   يخل بتطبيا تةدابير النمةا الةواردة فةي 
 الف ل السابا".

وعلةةى الةةرنم مةةن أن مسةة لة ذنةةوا اعاسةةان لةةم تعةةد فةةي عهةةد األمةةم المتذةةدة 
اما مس لة تدخل فةي اخت ةاص     أاة    تودةد ، النةااون الةدوليمس لة داخلية وا 

، بشةة اها عاعةةدة عااوايةةة تسةةمل بالتةةدخل فةةي ذالةةة ااتهاكهةةا بشةةكل علاةةي وفا ةةل
، وهإا الو ا أدم في كثير من األذيان نلى ارتكاب مدازر فةي ذةا اعاسةااية

وهةةإا بةةن أداةةى شةة  يتعةةار  مةةا األخةةنا والمبةةادئ اعاسةةااية وكةةان مةةن اتةةا   
الةةدولي تذةةة   ةةظط المادمةةةا  الدوليةةة نيةةةر الذكوميةةةة إلةة  أن أدر  المدتمةةةا 

خطةةةورة المسةةة لة ورأم ب اةةة  بةةةا  مةةةن ال ةةةروري  يدةةةاد  ةةةيظة توفينيةةةة بةةةين مةةةا 
تنت ةةي  السةةيادة مةةن عةةدم التةةدخل و ةةرورة ذمايةةة ذنةةوا اعاسةةان التةةي أ ةةذ  

وفي هإا السياا كان لألمةم المتذةدة فر ةة للتعبيةر عةن ، تراث مشتر  لإلاسااية
التوفينية من خنل النرارا  التةي أ ةدرتها الدمعيةة العامةة ومدلة   هإه ال يظة

 األمن.
وعبل الذديث عةن الةدور الةإي لنبة  الدمعيةة العامةة ومدلة  األمةن لألمةم المتذةدة 

كةةةان  بةةةد علياةةةا فةةةي البدايةةةة أن ابةةةرز ، فةةةي و ةةةا  ةةةوابط عااوايةةةة للتةةةدخل اعاسةةةااي
ول فةةةةي تبريةةةةر عمليةةةةا  التةةةةدخل األسةةةة  النااوايةةةةة التةةةةي طرذةةةة  مةةةةن عبةةةةل الفنةةةة  والةةةةد
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، اعاسةةةااي التةةةي ذةةةدث  فةةةي المدتمةةةا الةةةدولي عبةةةر المراذةةةل التاريخيةةةة للنةةةااون الةةةدولي
، لمفهةةةوم التةةةدخل اعاسةةةااي، التةةةي أفةةةرز  فةةةي الاهايةةةة اتيدةةةة عااوايةةةة نيةةةر مرذةةةب بهةةةا

األمر الةإي اسةتدعى  ةرورة  ةبط  ذتةى   يكةون إريعةة ويمة  فةي اهايةة مبةدأ عةدم 
 التدخل.

: اسأسس القاوووية يي ببرير البدل  انإوساوي يي القاوو  أوال
 الدولي الكالسيكي والمعاصر

التدخل  ببرير البدل  انإوساوي يي القاوو  الدولي الكالسيكي:-أ
اعاسااي هو اوع من التدخل الإي ينت ي استعمال النوة العسكرية من طرف 

ذد لناتهاكا  بهدف و ا ، دولة أو مدموعة من الدول  د دولة معياة
 ال ارخة لذنوا اعاسان.

والفنةة  فةةي ، وعةةد عةةرف النةةااون الةةدولي الكنسةةيكي مفهةةوم التةةدخل اعاسةةااي
هةإا السةياا ي ةرب لاةا عةدة أمثلةة: مثةل التةدخل اعاسةااي الةإي عامة  بة  فراسةةا 

المةاروايين المسةيذيين مةن عبةل في سوريا من أدل وعف المدازر التةي تعةر  لهةا 
فةةةي  8181ا التةةةدخل اعاسةةةااي الةةةإي عامةةة  بةةة  الو يةةةا  المتذةةةدة عةةةام ، وأي ةةة1الةةةدروز

كوبةةةةا، وكةةةةإل  التةةةةدخل اعاسةةةةااي الدمةةةةاعي الةةةةإي عامةةةة  بةةةة  كةةةةل مةةةةن ألماايةةةةا والامسةةةةا 
يطاليةةةا واليابةةةان فةةةي ال ةةةين مةةةن أدةةةل  والمدةةةر والو يةةةا  المتذةةةدة وفراسةةةا وبريطاايةةةا وا 

 .2ملة عاسيةذماية المسيذيين واألدااب الإين تعر وا لمإابل ومعا
أول مةةن اهةةتم بالبذةةث فةةي األسةةا  النةةااواي  Wheatonويعةةد الفنيةة  ويتةةون

ثةةم دةةا  مةةن ، فودودهةةا فةةي فكةةرة الم ةةلذة اعاسةةااية، لتلةة  التةةدخن  اعاسةةااية

                                                             
ساة ، 33عدد ، المدلة الم رية للنااون الدولي، النااون الدولي وذنوا اعاسان، وذيد رأف 1

 62ص ، 7711
2Mario Bettati, un droit d’ingérence, R.G.D.I. p 1991 , p 647 
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وطةةور فكةةرة الم ةةلذة اعاسةةااية بةةان هاةةا  عةةااون  Rougierبعةةده الفنيةة  رودةةي 
اعاسةةااية هةةو الةةإي بةةرز تلةة  التةةدخن  وهةةإا النةةااون كةةل ادةةر هةةإا الفنيةة  هةةو 
أسةةةمى مةةةن النةةةااون الةةةداخلي والةةةدولي ويكةةةن هةةةإا النةةةااون "مةةةن مدموعةةةة النواعةةةد 
المسةةتوذاة مةةةن مختلةةةف الةةةديااا  والادريةةةا  األخنعيةةة التةةةي كلهةةةا تشةةةكل عةةةااون 

فهةةي عواعةةد يمليهةةا النةةااون الطبيعةةي ، أسةةمى مةةن النةةوااين الداخليةةة للةةدولعةةالمي 
فهةةةةي عواعةةةةد لهةةةةا عنعةةةةة باشةةةةاط اعاسةةةةان ، والنةةةةااون العةةةةالمي للت ةةةةامن واألخةةةةوة

كشةةخص طبيعةةي وشةةخص أخنعةةي وشةةخص ادتمةةاعي عبةةل أن ي ةةير شةةخص 
سياسةةةي" وعلةةةى هةةةإا األسةةةا  تعطةةةل هةةةإا الفنةةة  بذ ةةةر هةةةإا النةةةااون فةةةي ثةةةنث 

ومةةن أدةةل  1: الذةا فةةي الذيةاة والذةةا فةي الذريةةة والذةا فةةي المسةاواةذنةوا هةةي
أن يكون التدخل العسكري لذماية هةإه الذنةوا مشةروع  بةد أن يكةون تتةوفر فةي 

 الشروط التالية:
 أي أن يدرد التدخل اعاسااي من أي نر  سياسي أو اعت ادي البجرد: -8
 بد أن يكون التةدخل اعاسةااي مباةي علةى دردةة أخنعيةة  درجة ألالقية: -2

 .عالمية و  يهدف أن يكون وسيلة عنابية
أن يكةةون التةةدخل  ةةد فعةةل أو عمةةل مةةن أعمةةال السةةلطة العموميةةة الةةإي  -3

 .أدم  لى خرا الذنوا اعاسااية
ذنوا المتاذةةةةة لو ةةةةا ذةةةةد  اتهاكةةةةاتأن يكةةةةون التةةةةدخل الوسةةةةيلة الوذيةةةةدة  -4

يكةةةون هةةةو اعدةةةرا  المااسةةةب التبريةةةرا  التةةةي عةةةدمها الفنيةةة  اعاسةةةااية وأن 
وتةةم اعتبةةار ، رودةةي فةةي ادريتةة  للتةةدخل اعاسةةااي  عةة  معار ةةة شةةديدة
لكةون األسةا  ، التدخل اعاسااي  ورة من ال ور التي بالسةيادة الوطايةة

و  يمكةن فةي إلةة  ، النةااواي الةإي ودةده رودةي مباةي علةى أمةور أخنعيةة

                                                             
1ELLY halémaou Bens la pustification humanitaire des interventions armées en Afrique, 

Thèse du magister Université d’Alger 1983- p11  
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امةةا دةةب أن تكةةون هاةةا  عاعةةدة عااوايةةة ت سةةي  التةةدخل علةة ى األخةةنا وا 
 وا ذة.
 ببريرات البدلالنإوسا  يي القاوو  الدولي المعاصر: -ب

شةةهد  السةةةاذة الدوليةةة فةةةي دةةةل النةةااون الةةةدولي المعا ةةةر وبال ةةبط بعةةةد مةةةيند 
 عدة سوابا للتدخل اعاسااي ولكاها كاا  ب س  عااواية مختلفة.، األمم المتذدة

نةةااواي األول الةةإي أثةةر فةةي بعة  التةةدخن  باةةي علةةى ذمايةةة الرعايةةا فاألسةا  ال
ومثةةال علةةى إلةة  التةةدخل اعاسةااي الةةإي عامةة  بةة  الو يةةا  المتذةةدة سةةاة ، 1فةي الخةةار 

فةةي الكواظةةو وتةةدخل الو يةةا  المتذةةدة عةةام  8891فةةي لباةةان وتةةدخل بلديكةةا عةةام  8891
فةي عبةرص وتةدخل فراسةا عةام  8898في دمهورية الدوماي  وتدخل تركيةا  عةام  8899
وعةةةد تةةةم ا سةةةتااد علةةةى هةةةإا األسةةةا  النةةةااواي بودةةةود عاعةةةدة عرفيةةةة  2فةةةي زا يةةةر 8891

سةةةاة  Max Huberأشةةةار  ليهةةةا ر ةةةي  مذكمةةةة الدا مةةةة للعةةةدل الدوليةةةة مةةةاك  ويبةةةر 
فةةةي ع ةةةية أمةةةوال بريطاايةةةا فةةةي المظةةةرب، كمةةةا أن  الةةةبع  فسةةةر هةةةإه الناعةةةدة  8824

العرفيةةة بةة ن الةةدفاع الشةةرعي العر ةةي الةةإي كةةان سةةا دا عبةةل مةةيند األمةةم المتذةةدة، كةةان 
 يسمل بالتدخل العسكري وذماية الرعايا.

ولكن هإا األسا  النااواي تم رف ة  بععةادة  ةيانة و ةبط مفهةوم الةدفاع 
مةةن الميثةةاا األمةةم المتذةةدة والةةإي   يبةةرر التةةدخل  98فةةي المةةادة  الشةةرعي الةةوارد

باسةةتعمال النةةوة    فةةي ذالةةة واذةةدة وهةةي ذالةةة ودةةود عةةدوان عسةةكري مةةن عبةةل 
وعلةةى هةةإا األسةةا  راذةة  الةةدول تطةةرا فكةةرة ذنةةوا اعاسةةان هةةي ، دولةةة معياةةة

تدلةةى األسةا  النةةااواي السةليم الةةإي يمكةةن أن يبةرر تةةدخن  العسةةكرية وهةإا مةةا 
عةةد و  فةةي تشةةاد 8891 ةةراذة فةةي التةةدخل العسةةكري الةةإي عامةة  بةة  فراسةةا ماةةإ 

                                                             
، 6007، الدزا ر، دار السبيل للاشر والتوزيا، افرينيا واألعاعة الدديدة لنستعمار، بومدين مذمد 1

 ص 
2 Mario Bettati, op- cit, p 648 
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بةةرز  مةةن أن مسةة لة  ذةةول خنفةةا  أ ةةبذ  المسةةا ل الدوليةةة التةةي تةةدخل فةةي 
وعةةد تكةةر  هةةإا الطةةرا مةةةن ،  ةةنذيا  النةةااون الةةدولي وميثةةاا األمةةم المتذةةةدة

لمةا ذر ةة  بةة  كمةا أاهةةا  ةار  مةةن النواعةةد اامةرة وفنةةا  99و 99خةنل المةةادة 
ولكةن كبنيةة األسة  ، فةي ع ةية برادلواتراكشةن 8891مذكمة العدل الدولية ساة 

فكةةرة اسةةتعمال النةوة والتةةدخل لذمايتهةةا عار ةتها المدموعةةة الدوليةةة فةةي ، األخةرم
والةإي  8848سةاة ، أنلبها مستادين في إل  على ذكمةي لمذكمةة العةدل الدوليةة

في التدخل   يمكن أن يكون    تعبيةرا  رذ  في  بما يلي: "أن الذا المزعوم 
عةةةن سياسةةةةة النةةةةوة وهةةةي السياسةةةةة التةةةةي أد  اذةةةةو الما ةةةي  لةةةةى ارتكةةةةاب أكثةةةةر 
التدةةاوزا  خطةةرا وأن هةةإه السياسةةة   يمكةةن أن تدةةد لهةةا أي مكةةان فةةي النةةااون 

 .1الدولي رنم مداهر العدز التي تعتري المادمة الدولية"
عسةكرية وثينةة عسةةكرية فةي شةةيكانو والثاايةة كااة  تخةةص ع ةية اشةةاطا  

ذيةةث  ةةرذ  بمةةا يلةةي: " إا كةةان للو يةةا  المتذةةدة أن تبةةدي علنهةةا ذةةول ذالةةة 
ذنةةوا اعاسةةان فةةي شةةيكانو    أن اسةةتعمال النةةوة   يعةةد هةةو الوسةةيلة المااسةةبة 

 .2لذماية ذنوا اعاسان"
ذكمةة  إن يستفاد مما سةبا إكةره أن النةااون الةدولي المعا ةر فةي  ةو  عةرارا  م

العةةدل الدوليةةة   يبةةيل التةةدخل باسةةتعمال النةةوة لذمايةةة ذنةةوا اعاسةةان، وهةةإا مةةا أذةةر  
مادمةةة األمةةم المتذةةدة فةةي الكثيةةر مةةن الذةةا   ودعلهةةا تهةةتم بهةةإه المسةة لة وتعةةط لهةةا 
عسةةةةط مةةةةةن األهميةةةةةة فةةةةي دةةةةةل اسةةةةةتمرار تدةةةةةاوزا  عرفتهةةةةا عةةةةةدة مدتمعةةةةةا ، خا ةةةةةة 

ا  األخيةةةةرة، ومةةةةن هاةةةةا بةةةةا  لهةةةةا مةةةةن مدتمعةةةةا  ال ةةةةراع التةةةةي اسةةةةتفذل  فةةةةي السةةةةاو 

                                                             
1
BEKHECHI Mohamed Abdelwahab, quelques réflexions sur l’intervention en général et 

l’intervention humanitaire en particulier ; Revue algérienne des relations internationales, 

publication trimestrielle éditée par les Editions internationales,  Maison de la presse, 

Numéro 23, 1992, p 68 
، 6007، الدزا ر، دار السبيل للاشر والتوزيا، افرينيا واألعاعة الدديدة لنستعمار، مذمد بومدين 2

 622ص 
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ال ةةةروري أن تدةةةد  ةةةيظة عااوايةةةة ت ةةةمن بمودبهةةةا و ةةةا ذةةةد لناتهاكةةةا  الفا ةةةذة 
والعار ةة لذنةوا اعاسةان دون أن يكةون هاةا  مسةا  بمبةدأ عةدم التةدخل الةإي يشةكل 

 ذدز الزاوية للنااون الدولي المعا ر.
را  التةي أ ةدرتها الدمعيةة وهإه ال ةيظة النااوايةة التوفينيةة تدلة  مةن خةنل النةرا

 العامة ومدل  األمن التي ساتااولها في الفنرة الموالية.

البدل  انإوساوي  إشكاليةثاويا: مساهمة اسأمم المبحدة يي بجاوز 
 بوضع له ضوابط 

تدلى دور الدمعية العامة في تداوز  شكالية دور الجمعية العامة:-أ
عادة  يانت  من خنل النرار رعم   838/43التدخل اعاسااي ب بط مفهوم  وا 

المتعلا "بالمساعدة اعاسااية ل ذايا  11/82/8811الإي أ درت  بتاريخ 
الكوارث الطبيعية وذا   ا ستعدال األخرم باف  الطبيعة" والنرار الثااي رعم 

الخاص "بالمسال  اعاسااية اعستعدالية" فهإين النرارين الإين تم  811/49
أ  وهو ،   دارهما باعدماع فيهما تعبير عن مفهوم دديد للتدخل اعاسااي

الإي يتميز عن مفهوم اعناثة الطبية المكر  في  1ذا المساعدة اعاسااية
فهإا الذا الإي يشمل دميا ال ذايا ، عوااين دايف للنااون الدولي اعاسااي

بدون استثاا  وفي دميا الدروف  كر  ذرية العبور للمادما  الدولية وذتى 
للدول بدون اخإ  إن مسبا من الدول وعد تم تشبي  هإا الذا بذا المرور 

وعد عبر الفن  عن ، 8812من عااون البذار لعام  88البري المكر  في المادة 
ألاها كلمة ، ول عرار الدمعية العامة لمفهوم ذرية العبورارتياذ  الكبير لتاا

وهاا  من األساايد النااواية ، 2مسالمة   تذمل في طياتها أي معاى للتدخل

                                                             
1 BEKHECHI Mohamed Abdelwahab, op cit, p 66 
2
ManioBettati, droit d’ingérence humanitaire ou droit de libre accés aux victimes. CIj N°49 

1992 p7 
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التي تدعم هإا الذا في المساعدة اعاسااية و  تدعل ما  اوع من التدخل 
 ومن إل  ادد:، اعاسااي المرفو  في النااون الدولي المعا ر

أيةةن كااةة  دول العةةالم الثالةةةث ، 8891م المتذةةدة أعلاةة  فةةي عةةام أن األمةة -8
أن تنةةةديم المسةةةاعدة اعاسةةةااية الدوليةةةة ، النةةةوة الفاعلةةةة فةةةي الدمعيةةةة العامةةةة

للمةةةةدايين يتطةةةةابا مةةةةا ميثةةةةاا األمةةةةم المتذةةةةدة واععةةةةنن العةةةةالمي لذنةةةةوا 
 .1اعاسان وكل المواثيا الدولية لذنوا اعاسان

فةي ع ةية اشةاطا  عسةكرية فةةي  8819لسةةاة  عةرار مذكمةة العةدل الدوليةة -2
ايكةةةةةارانوا  ةةةةةرذ  فيةةةةة  مةةةةةا يلةةةةةي: "أن المسةةةةةاعدة اعاسةةةةةااية التةةةةةي تنةةةةةدم 

 ألشخاص أو لنوا  في أي بلد   تشكل تدخل نير مشروع."
وررري يررري المرررادة  9191قررررار المعارررد الررردولي للقررراوو  الررردولي لعرررام  -3

دولةة ومدموعةة مةن ما  علةى أن تنةديم المسةاعدة اعاسةااية، مةن عبةل  اللامسة
الةةةدول أو مادمةةةةة ذكوميةةةةة أو نيةةةةر ذكوميةةةة تت ةةةةف بالذيةةةةاد كاللداةةةةة الدوليةةةةة 
لل ليب األذمر فةي دولةة يشةهد سةكااها أو ةاع خطيةرة تهةدد ذيةاتهم الخا ةة، 

وأ ةةاف هةةإا النةةرار أن هةةإه    يشةةكل تةةدخل فةةي الشةةؤون الداخليةةة لهةةإه الدولةةة.
لةةة المعايةةة بةةاألمر،   يمكةةن لهةةا المسةةاعدة يدةةب أن تنةةدم بةةدون تمييةةز وأن الدو 

 معار ة هإا العر  اعاسااي".
يسةةتفاد ممةةا تنةةدم أن الدمعيةةة العامةةة مةةن خةةنل النةةرار الةةإي أ ةةدرت  بخ ةةوص 

عرارهةا للمسةةال  اعاسةةاايةو  ذةا فةةي المسةةاعدة اعاسةااية وتكريسةةها لذريةةة العبةةور تكةةون ، ا 
شةكل ذريةة العبةور المشةابهة  عد تداوز   شكالية التةدخل اعاسةااي بععةادة  ةيانت  فةي

لذةةا المةةرور البةةري  الةةإي   يذمةةل فةةي طياتةة  أي معاةةى  للتةةدخل ولمةةا تتعةةر  ذريةةة 
يسةةةتطيا مدلةةة  األمةةةن ان يةةةؤمن هةةةإا الذةةةا بةةةالنوة ، العبةةةور لعوا ةةةا ميداايةةةة وعااوايةةةة

العسةةةكرية أو بفريةةةا مةةةن عةةةوا  ذفةةةد الةةةنم األمميةةةة ألنةةةرا   اسةةةااية مثلمةةةا فعةةةل فةةةي 

                                                             
1 Les nations unies et les droits de l’homme, publication des nations unies, New York, 

1986, p 214 
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ا مةةا دعلاةةا اكيةةف هةةإه الممارسةةة ب اهةةا مسةةاهمة مةةن مدلةة  األمةةن فةةي وهةةإ، ال ةةومال
بةةة   يدةةةوز اسةةةتعمال النةةةوة ألنةةةرا   اسةةةااية    فةةةي  طةةةار ،  ةةةبط التةةةدخل اعاسةةةااي

وهةةإا مةةا سةةاتعر  لةة  فةةي الفنةةرة المواليةةة مةةن ، الف ةةل السةةابا مةةن ميثةةاا األمةةم المتذةةدة
 هإه الدراسة.

كما سبا النول انإوساوي:مساهمة مجلس اسأم  يي ضبط البدل   -ب
الخاص بالمساعدة  8811للعام  838/43أن الدمعية العامة بع دارها النرار 

المت من كيفية تفعيل هإا الذا عبر ، 8881لعام  811/49اعاسااية والنرار 
وعادما ، ساهم  فعن في ذ ر م مون التدخل اعاسااي، المسال  اعاسااية

عااواية تعرعل التدخل اعاسااي في  يظة تكون هاا  عوا ا مادية أو 
لمدل  األمن المسؤولية األولى لوادهة هإه الذالة لما ، المساعدة اعاسااية

ف ول عمل ينوم ب  في هإا اعطار هو أن ، ت بل تهدد السلم واألمن الدوليين
ثم يتخإ التدابير ، ن ميثاا األمم المتذدةم 38يلد   لى تفعيل اص المادة 

وفي هإا ، لموادهة تل  الذالة التي أ بذ  تهدد السلم واألمن الدوليينالنزمة 
بخ وص  8888عام  911السياا اسدل ب ن مدل  األمن ماإ   داره النرار 

و عية ذنوا اعاسان في العراا من أاها أ بذ  تهدد السلم واألمن 
 يكون هو ااخر عد ساهم في  بط مس لة استعمال النوة ألنرا ، الدوليين
، من أاها   تكون    في  طار الف ل السابا من ميثاا األمم المتذدة،  اسااية

وهإا في الذنينة يشكل اوع من العناب  د الدولة التي تاته  ذنوا اعاسان 
الإي  984وتعرعل تنديم لهم المساعدة اعاسااية وهإا ما ذ ل فعن في النرار 

 بخ وص ال ومال. 8882أ دره ساة 
  األمةةةن ومسةةةاهمة فةةةي  ةةةبط التةةةدخل اعاسةةةااي يدهةةةر مةةةن  ن دور مدلةةة

 خنل عملية الربط التي أاسدها بين ااتها  ذنوا اعاسان وعا ر تهديةد السةلم
فهةإا التةرابط  إا تذنةا بمودةب عةرار يتخةإه وفنةا للف ةل السةابا ، األمن الةدوليينو 

عبةةةر هةةةو الةةةإي يولةةد الذةةةا فةةةي المسةةةاعدة اعاسةةةااية ، مةةن ميثةةةاا األمةةةم المتذةةةدة
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وعد تدل  هإه ال يظة الدديدة للتدخل اعاسااي بشةكل دلةي ، المسال  اعاسااية
ذيةةث دةةا  فيةة  مةةا يلةةي: "أن ، الخةةاص بةةالعراا 8888لسةةاة  911فةةي النةةرار رعةةم 

مدلةة  األمةةن دةةد علةةا با اتهاكةةا  المسةةتمرة التةةي يمارسةةها الادةةام العراعةةي  ةةد 
اذو الذدود الدوليةة عيةران وتركيةا خا ة ماطنة األكراد ، المدايين في عدة أعاليم

كما أعةرب فةي ، وأا  أ بل يشكل خطر على السلم واألمن الدوليين في الماطنة
اف  الوع  عن علن  الكبير  زا  الو ةعية اعاسةااية المتةدهورة فةي العةراا" وباةا  
على إل  أدان تل  الممارسة نير اعاسااية  د المةدايين وطالةب مةن السةلطا  

وعةةف تلةة  الممارسةةة نيةةر اعاسةةااية وذةةث ب ةةرورة السةةماا للمادمةةا  العراعيةةة ب
 اعاسااية الدولية تنديم مساعدتها اعاسااية العادلة للشعب العراعي.

وبتةةةرخيص مةةةن مدلةةة  األمةةةن عامةةة  الو يةةةا  المتذةةةدة  911وتافيةةةإا للنةةةرار 
األمريكيةةة وفراسةةا بتةةدخل عسةةكري مةةن أدةةل تنةةديم المسةةاعدة اعاسةةااية لند ةةين 

ثةةم بعةةد إلةة  تولةة  األمةةم المتذةةدة هةةإه المهمةةة بافسةةها وفتذةة  مسةةال  ، األكةةراد
ولإلشارة عةد تكةرر  ، 81/14/8888 اسااية وإل  بعد  برام اتفاا ما العراا يوم 

 8882ذيث أ در مدلة  األمةن سةاة ، هإه الممارسة بمااسبة الازاع ال ومالي
فةةي مادمةةة األمةةم رخةةص بمودبةة  لمدموعةةة مةةن دول األع ةةا   984عةةرار رعةةم 
التةةةةةةدخل العسةةةةةةكري مةةةةةةن أدةةةةةةل تنةةةةةةديم المسةةةةةةاعدة اعاسةةةةةةااية للشةةةةةةعب ، المتذةةةةةةدة

 ال ومالي.
 
 

 اللابمة:
ممةةا تنةةةدم اسةةةتخلص أن مفهةةوم التةةةدخل اعاسةةةااي العرفةةةي الةةإي كةةةان يؤسةةة  فةةةي 

تظيةةر مفهومةة  مةةن خةةنل العمةةل ، أنلةةب الذةةا   علةةى خةةرا ذنةةوا اعاسةةان األساسةةية
 العامة لألمم المتذدة ومدل  األمن.الإي عام  ب  الدمعية 
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اعتاع  مةن أن  8811لساة  838/438الدمعية العامة من خنل عرارها رعم 
مفهةةةةوم التةةةةدخل اعاسةةةةااي كم ةةةةطلل نيةةةةر مسةةةةالم ويذمةةةةل فةةةةي طياتةةةة  اعكةةةةراه 

فنامةةة  مةةةن خةةةنل ، والمسةةةا  بالعاا ةةةر األساسةةةية للسةةةيارة الوطايةةةة لكةةةل دولةةةة
تمثلة  فةي المسةاعدة ، ل   يانة  اسةااية مسةالمةعرارها السالف الإكر بععطا ها 

ولكةةي يتكةةر  ، اعاسةةااية تتدسةةد عبةةر مسةةال   اسةةااية ي ةةمن فيهةةا ذريةةة العبةةور
 بةةةد أن يكةةةون هاةةةا  عةةةرار مةةةن مدلةةة  ، ذةةةا الشةةةعوب فةةةي المسةةةاعدة اعاسةةةااية

، األمةةن يكةةون عةةد أدر  مةةن أن مسةة لة ااتهةةا  ذنةةوا اعاسةةان فةةي ماطنةةة معياةةة
إا تعةةإر المادمةةا  الدوليةةة والةةدول ، ة للسةةلم واألمةةن الةةدوليينشةةكل  ذالةةة مهةةدد وا 

لمدلةةة  األمةةةن الذةةةا فةةةي أن يلدةةة  للنةةةوة العسةةةكرية ، تنةةةديم المسةةةاعدة اعاسةةةااية
وهةإا   يشةكل ، ل مان ت مين تنديم هةإه المسةاعدة اعاسةااية للشةعوب الم ةطرة

ألخيةةرة مةةن ألاةة  تةةدبير مةةرخص بمودةةب الفنةةرة ا، تةةدخل ويمةة  بالسةةيادة الوطايةةة
السةابا اعشةةارة  ليهةةا ، اةص المةةادة الثاايةةة فنةرة السةةابعة مةةن ميثةاا األمةةم المتذةةدة

 في مندمة هإا البذث.
 


