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ادلقدهـــــة
نظراً لتطور مفهوـ حقوؽ اإلنساف عرب مراحل زمنية متعددة ومتتالية  ،كاف من
نتائجو أف أخذ ىذا ادلفهوـ شكالً دولياً عاماً خاصة بعد ظهور التنظيم الدويل الذي أقر
رلموعة كبَتة من القواعد القانونية الدولية اليت تعًتؼ بتلك احلقوؽ واحلريات األساسية

لإلنساف ،وقد مثلت ىذه القواعد  ،الشق األوؿ من القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف،
واف ما تعرضت لو ىذه احلقوؽ من انتهاكات وىدر نتيجة احلروب اليت اجتاحت اجملتمع
الدويل من جهة  ،وتعسف الدوؿ باستعماؿ السلطة ضد مواطنيها واالنتهاكات اخلطَتة
اليت مارستها ضد حقوقهم وحرياهتم األساسية ربت ذرائع سلتلفة  ،مثل اعتبارات
ادلصلحة العامة واألمن القومي والنظاـ العاـ واالستقرار والوحدة الوطنية  ،وسنها لقوانُت
الطوارئ وإعالهنا لألحكاـ العرفية ،من جهة أخرى  ،فقد أستوجب أف تستكمل ىذه
القواعد والنصوص بإجراءات دولية لتوفَت احلماية ضد خرقها وانتهاكها وىو ما يعرؼ
باحلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف اليت شكلت بدورىا الشق الثاين من القانوف الدويل
حلقوؽ اإلنساف .
واف تعزيز احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف من خالؿ تفعيل دور رللس األمن
الدويل يف ازباذه اإلجراءات الضرورية طبقا للفصل السابع من ميثاؽ األمم ادلتحدة بعد
تأكيد الربط الصريح والوثيق بُت انتهاكات حقوؽ اإلنساف وهتديد السلم واألمن الدوليُت
وإخراج موضوع حقوؽ اإلنساف إخراجاً تاماً وهنائياً من االختصاص الوطٍت للدوؿ وعده

شأنا دوليا  ،وأيضاً تعزيز احلماية اجلنائية الدولية حلقوؽ اإلنساف عن طريق عادلية
ادلسؤولية اجلنائية الفردية للمسؤولُت عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف والتطور  ،من تشكيل
احملاكم اجلنائية اخلاصة إىل تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية  .وبالرغم من أف ىذه
االذباىات اجلديدة يف معاجلة موضوع حقوؽ اإلنساف قد سامهت يف تعزيز ىذه احلقوؽ

وضبايتها وخلقت ردود فعل إجيابية لدى الشعوب اليت عانت من انتهاكات حقوؽ
اإلنساف فيها  ،فإهنا اقًتنت أيضاً بتدخل االعتبارات السياسية واالنتقائية يف معاجلة رلمل

القضايا ادلتعلقة حبقوؽ اإلنساف من قبل الدوؿ ادلؤثرة يف األمم ادلتحدة  ،شلا يلقي بظالؿ
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الشك حوؿ مصداقية ىذه اجلهود واألىداؼ احلقيقية ادلتوخاة منها  .وعليو فإف البحث
يف ىذا البحث سيًتكز على احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف ادلرتبطة بتهديد السلم واألمن
الدوليُت يف ادلطلب األوؿ  ،وعلى احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف ادلطلب الثاين التدخل
اإلنساين .Humanitarian Intervention -

الباحثــــاى
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ادلطلب األول

احلواية الدولية حلقىق اإلًساى

التي ذلا عالقة بتهديد السلن واألهي الدوليني
إف ىناؾ رلموعة من اإلجراءات اليت تتخذىا األمم ادلتحدة  ،لدراسة أوضاع

حقوؽ اإلنساف يف بلد ما ولبياف مدى التزاـ سلطات ىذا البلد بقواعد القانوف الدويل

حلقوؽ اإلنساف والكشف عن االنتهاكات ادلرتكبة ضدىا ووضع ادلقًتحات لوقفها
وربسُت أوضاعها يف البلػد موضػوع الدراسػة

() 1

 ،وىذه اإلجراءات تتخذ دبوجب

االتفاقيات الدولية حلقوؽ اإلنساف  ،واليت ال تعدو أف تكوف رلرد مالحظات تصدر عن
مدى تطبيق الدولة الطرؼ لالتفاقية  ،وتوصيات تبلغ إىل الدولة ويتضمنها تقرير اللجنة
ادلعنية برصد تطبيق االتفاقية واليت ترفعو إىل اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي
واالجتماعي  ،وكذلك اإلجراءات اليت تتخذىا جلنة حقوؽ اإلنساف ودبصادقة اجلمعية
العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي ( .)2وبرغم من ذلك فاف ىذه اإلجراءات مل تر ِتق
إىل تلك اليت أصبح يتخذىا رللس األمن الدويل يف ظل التطورات الكبَتة اليت شهدىا
اجملتمع الدويل يف اذباه تعزيز احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف وادلتزامنة مع اذباىات العودلة
وسيعاجل ىذا ادلطلب :
أوالً  :االىتماـ العادلي ادلتزايد باذباه تعزيز احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف :
إف االىتماـ حبقوؽ اإلنساف واحًتامها وضبايتها حيقق آماؿ الشعوب يف بناء عامل
أفضل  ،أساسو العدؿ وادلساواة  ،واف بناء اجملتمع اإلنساين السليم يكوف عن طريق

االعًتاؼ لإلنساف هبذه احلقوؽ ما داـ انو أساس اجملتمع أف الًتابط بُت حقوؽ اإلنساف
والنظاـ الدويل بات وثيقاً للغاية وذا تأثَت كبَت يف مستقبل البشرية بصرؼ النظر عن
األنظمة االجتماعية والسياسية ادلختلفة السائدة يف العامل  ،وتتأكد ىذه احلقيقة نتيجة
( )1باسٌل ٌوسف  ،تسٌٌس بواعث وأهداف الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان  ،مصدر سابق  ،ص. 66
( )2المصدر السابق  ،ص ص . 66 – 68
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لتعميق ظاىرة االعتماد ادلتبادؿ واتساعو وتشابك ادلصاحل والروابط االقتصادية والثقافية
والسياسية وسواىا على حنو مل يشهده اجملتمع اإلنساين من قبل

()3

حيث أف ومنذ انتهاء

احلرب الب ػ ػ ػاردة تصػ ػ ػاعد االىتم ػ ػ ػاـ الع ػ ػادلي حبقوؽ اإلنساف  ،وقد ازبذ االىتماـ ويف كافة
اجملاالت :
 _1يف رلاؿ األمم ادلتحدة  :إف األمم ادلتحدة كانت مهتمة تعزيز حقوؽ اإلنساف
واحلريات األساسية وضبايتها  ،حيث أف قناعة اجملتمع الدويل دبا سبثلو البشرية من كرامة

متأصلة وحقوؽ ثابتة نابعة من أدميتهم ومن كوهنا سبثل أساس احلرية والعدؿ والسالـ يف

العامل( )4حيث تبٌت الربنامج اإلمنائي لألمم ادلتحدة (  ) UNDPإصدار تقرير سنوي
عن حالة التنمية البشرية يف أقطار العامل  ،وكاف ذلك دبثابة مبادرة فكرية دولية سبيزت
بنهجها الفكري وادلهٍت ادلستقل وبنتائجها وتوصياهتا االقتصادية والسياسية والفكرية

()5

يف رلاؿ عمليات حفظ السالـ  ،عملت األمم ادلتحدة على إدخاؿ األنشطة ادلتعلقة
حبقوؽ اإلنساف يف مهمات قوات حفظ السالـ الدولية  ،وقد أشار األمُت العاـ لألمم
ادلتحدة يف تقريره السنوي عن أعماؿ ادلنظمة خالؿ عاـ  ، 1997إىل أف ىناؾ زيادة

كبَتة يف إدخاؿ األنشطة ادلتعلقة حبقوؽ اإلنساف يف العمليات ادليدانية( ، )6وقد انتقلت

بعض ىذه العمليات من نطاؽ الفصل السادس من ميثاؽ األمم ادلتحدة لتدخل يف نطاؽ
الفصل السابع منو ،كما حدث يف الصوماؿ ،إذ بدأت بوصفها عملية تقليدية مث منحت
احلق يف استخداـ القوة حىت تتمكن من نزع أسلحة الفصائل الصومالية وحفظ القانوف

والنظاـ وللتداخل بُت عمليات القمع الصرحية والعمليات ادلرتبطة ارتباطاً فعلياً بالسالـ

أصبح األمر أكثر تعقيداً  ،وقد ذكر بطرس غايل األمُت العاـ لالـ ادلتحدة سابقا ( ال
ديكن إجياد حدود فاصلة بُت إعادة بناء السالـ وحفظ السالـ ) (. )7
( )3مهدي الحافظ  ،نظرة تارٌخٌة  -نقدٌة لتكون النظام الدولً وآثاره  ،من أعمال الندوة الفكرٌة التً نظمتها المنظمة العربٌة لحقوق اإلنسان بعنووان
( :النظام الدولً وحقوق اإلنسان فً الوطن العربً )  ،ص ص. 35 - 34
( )4د .دمحم مصباح عٌسى  ،مصدر سابق  ،ص. 87
( )5مهدي الحافظ  ،تقرٌر التنمٌة البشرٌة  ، 1776 -مصدر سابق  ،ص. 10
( )6باسٌل ٌوسف  ،سٌادة الدول فً ضوء الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان ،مصدر سابق ،ص ص.26 - 25
( )8بطرس بطرس غالً ،جدول أعمال السالم ،الدبلوماسٌة الوقائٌة ،األمم المتحدة  ،نٌوٌورك ،1772 ،فقرة  ،45نقالً عون  :اٌوف سواندرو،،اتفاقٌات
جنٌف بعد نصف قرن من ال،مان  ،المجلة الدولٌة للصلٌب األحمر  ،مختارات من اعداد  ،1777 :اللجنة الدولٌة للصلٌب االحمر ،ص. 47

مجلة العلوم القانونية والسياسية  /عدد خاص

304

كلية القان ـون والعلوم السياسية  /جامعة ديالى

 _2يف رلاؿ ادلنظمات الدولية  :بدأت نشاطات ادلنظمات غَت احلكومية يف األمم
ادلتحدة منذ بداية األعماؿ التحضَتية لصياغة ادليثاؽ يف مؤسبر ( ساف فرانسيسكو ) عاـ
 ، 1945إذ قامت حنو (  ) 44منظمة غَت حكومية سبثل النساء واالربادات األدبية
والتجمعات الدينية بادلشاركة الفعالة يف ادلؤسبر وباذباه صياغة مفاىيم ولغة خاصة حبقوؽ
اإلنساف  ،ومل ينقطع نشاطاهتا إذا استمر إباف احلرب الباردة حوؿ احلماية الدولية حلقوؽ
اإلنساف بتقدمي تقارير عن أوضاع حقوؽ اإلنساف يف العامل .

إف نشاط ىذه ادلنظمات ال تقتصر على ادلستوى الدويل فحسب  ،بل تنشط

أيضاً على ادلستوى احمللي  ،إذ أهنا تراقب أنشطة احلكومات واالنتهاكات اليت تقوـ هبا يف
رلاؿ حقوؽ اإلنساف  ،وىي تقوـ بعملها ىذا من خالؿ  :ادلبادرات الدبلوماسية والتقارير

والبيانات  ،والتأثَت يف اجتماعات ادلنظمات احلكومية ذات العالقة حبقوؽ اإلنساف ،
والقياـ حبمالت لتأليب الرأي العاـ على الدوؿ اليت تقوـ بانتهاكات حقوؽ اإلنساف ،
وزلاولة التأثَت يف السياسة اخلارجية لبعض الدوؿ وعلى عالقاهتا مع الدوؿ األخرى اليت

سبارس انتهاكات منتظمة حلقوؽ اإلنساف (. )8

وىذه ادلنظمات ادلهمة  :اللجنة الدولية للصليب األضبر ومنظمة العفو الدولية اللتاف
سامهتا مسامهة كبَتة يف ربسُت أوضاع حقوؽ اإلنساف ورصد ونقل احلقائق ادلتعلقة
بانتهاكاهتا.
 –3يف اجملاؿ رللس األمن الدويل  :إف معاجلة تفعيل دور رللس األمن الدويل يف تعزيز

احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف ،ال بد أف ينطلق من تناوؿ ادلرجعية القانونية والسند
التشريعي إلعماؿ ىذه (احلماية) يف ظل ميثاؽ األمم ادلتحدة  ،ومهاـ رللس األمن فيها،
وكيفية الربط بُت حفظ السلم واألمن الدوليُت من ناحية وبُت انتهاؾ حقوؽ اإلنساف من
ناحية أخرى  .فاألساس القانوين للحماية الدولية حلقوؽ اإلنساف يستند إىل ما جاء يف
الفقرة ( ج ) من (ادلادة  ) 55 /من ادليثاؽ ،من أف األمم ادلتحدة تعمل على ( أف يشيع
يف العامل احًتاـ حقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية للجميع بال سبييز بسبب اجلنس أو

( )6د .دمحم مصباح عٌسى  ،مصدر سابق  ،ص. 278
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اللغة أو الدين وال تفريق بُت الرجاؿ والنساء ومراعاة تلك احلقوؽ واحلريات فعالً)(،)9

وتلزـ (ادلادة )56/أيضاً صبيع الدوؿ األعضاء بازباذ ما يلزـ من عمل منفردين أو
مشًتكُت وبالتعاوف مع ادلنظمة الدولية لتحقيق ادلقاصد الواردة يف (ادلادة  )55 /من

ادليثاؽ( .)14جلنة حقوؽ اإلنساف اليت شكلها اجمللس االقتصادي واالجتماعي طبقاً للفقرة
الثانية من (ادلادة  )68 /من ادليثاؽ  ،اإلجراءات ادلتعلقة حبقوؽ اإلنساف وضبايتها

ودبصادقة كل من اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي( ،)11وىي اللجنة
الوحيدة اليت ورد ذكرىا يف ادليثاؽ بُت اللجاف الفنية اليت جيوز للمجلس تشكيلها(.)12

وقد حاوؿ ادليثاؽ ربط موضوع حقوؽ اإلنساف دبسألة حفظ السلم واألمن
الدوليُت من خالؿ إيرادمها معاً ضمن مقاصد األمم ادلتحدة األربعة كما جاءت بو ادلادة
األوىل من ادليثاؽ( ،)13وقد حصل ىذا الربط متأثراً بادلآسي اإلنسانية اليت سببتها احلرب
العادلية الثانية على اجلنس البشري (.)14

ودلا كانت مهاـ رللس األمن الدويل ىي حفظ السلم واألمن الدوليُت انطالقاً من

دوره يف حل ادلنازعات حالً سلمياً وطبقاً للفصل السادس من ادليثاؽ وعلى أساس
(ادلادة  )34/منو اليت نصت على أف يفحص رللس األمن أي نزاع أو أي موقف فيما
()15

إذا كاف يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليُت

 ،وكانت اللجنة الفرعية دلنع

التمييز وضباية األقليات التابعة للجنة حقوؽ اإلنساف قد عكفت على دراسة الربط بُت
السلم الدويل وحقوؽ اإلنساف منذ السبعينيات إذ أدرجت بنداً يف جدوؿ أعماذلا بعنواف:

السلم واألمن الدولياف بوصفهما شرطاً جوىرياً للتمتع حبقوؽ اإلنساف ويف مقدمتها احلق

يف احلياة( ،)16فقد كاف ىذا ربطاً مبدئياً ضمن أىداؼ األمم ادلتحدة ومقاصدىا لكنو مل
يكن ربطاً صرحياً ووثيقاً ويف نص واضح بُت مسألة انتهاؾ حقوؽ اإلنساف وحفظ السلم

( )7أنظر  :مٌثاق األمم المتحدة .
( )10أنظر  :نص (المادة  )56 /من مٌثاق األمم المتحدة .
( )11أنظر  :نص (المادة  )66 /من مٌثاق األمم المتحدة .
( )12أنظر  :باسٌل ٌوسف  ،تسٌٌس بواعث وأهداف الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان  ،مصدر سابق  ،ص.86
( )13أنظر  :نص (المادة  )1/من مٌثاق األمم المتحدة .
( )14باسٌل ٌوسف  ،مصدر سابق  ،ص. 88
( )15أنظر  :نص (المادة  )34 /من مٌثاق األمم المتحدة .
( )16باسٌل ٌوسف  ،مصدر سابق  ،ص. 63
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واألمن الدوليُت يف ادليثاؽ نفسو  ،أما الوجو اآلخر للمسألة فهو ما يتعلق بنص الفقرة
السابعة من ادلادة الثانية من ادليثاؽ  ،واليت جاء يف الشطر األوؿ منها  ( :ليس يف ىذا
ادليثاؽ ما يسوغ  ..لألمم ادلتحدة أف تتدخل يف الشؤوف اليت تكوف من صميم السلطاف

الداخلي لدولة ما…)( ،)17وىل يعد موضوع حقوؽ اإلنساف وانتهاكها من اختصاص
الدولة الوطٍت ؟ حيث أف مواقف الدوؿ مل تكن متوافقة حوؿ ىذه ادلسألة يف ظل بيئة
دولية حيتدـ فيها الصراع بُت معسكرين (غريب وشرقي) وتتشابك فيها مصاحل الدوؿ

وتتداخل معها االعتبارات السياسية  ،وكاف أوؿ إجراء تتخذه األمم ادلتحدة يف ميداف
احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف  ،ومل جي ِر فيو إعماؿ نص الفقرة السابعة من ادلادة الثانية
من ادليثاؽ  ،عندما أصدرت جلنة حقوؽ اإلنساف قرارىا ذي الرقم (  ) 2بتاريخ
 ، 1967/3/2والقاضي بتشكيل فريق عمل حوؿ انتهاكات حقوؽ اإلنساف يف جنويب
أفريقيا ،وقد دفعت (األخَتة) بالفقرة السابعة (ادلذكورة آنفاً)،حوؿ ع ّد ادلسألة من صميم
االختصاص الداخلي وعدـ جواز تدخل األمم ادلتحدة فيها  ،وقد رفض ىذا ( الدفع )

على أساس أف االستعمار ديثل إنكاراً حلقوؽ اإلنساف اليت ال تدخل يف صميم االختصاص

الداخلي للدوؿ( )18إف مسائل حقوؽ اإلنساف تُعد شراكة بُت الدولة واجملتمع الدويل
ويكوف من حق وواجب أجهزة األمم ادلتحدة التدخل يف شؤوف أية دولة سبس حقوؽ

خوؿ رللس األمن الدويل صراحة صالحية عدـ االعتداد بالقيد الوارد
اإلنسػػاف  ،قد ّ
على تدخل األمم ادلتحدة يف ادلسائل اليت تكوف ضمن االختصاص الداخلي للدوؿ وأباح

لو يف ادلقابل إمكانية تطبيق تدابَت القمع ادلنصوص عليها يف الفصل السابع( )19أصدرت
اجلمعية العامة إعالنُت مهمُت حوؿ مهاـ رللس األمن يف حفظ السلم واألمن الدوليُت

مها (: )24

( )18أنظر  :نص (الفقرة  8 /من المادة  )2 /من مٌثاق األمم المتحدة .
( )16باسٌل ٌوسف  ،مصدر سابق  ،ص ص. 73 – 72
( )17د .دمحم عبد الشفٌع عٌسى  ،كشف الغطاء عن الشرعٌة الدولٌة من البعد القانونً إلى البعد السٌاسً  ،مصدر سابق  ،ص. 30
( )20باسٌل ٌوسف  ،مصدر سابق  ،ص ص. 104 – 103
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األوؿ  :اإلعالف الصادر بقرار اجلمعية العامة ذي الرقم ( )51/43بتاريخ
 ،1988/12/5حوؿ منع اتساع النزاعات واحلاالت اليت ديكن أف هتدد السلم واألمن
الدوليُت ودور األمم ادلتحدة يف ىذا اجملاؿ  ،وتضمن اإلعالف (  ) 25فقرة تتناوؿ آلية
تدخل رللس األمن يف النزاعات أو احلاالت اليت تعرض عليو ،كما أجازت (الفقرة،)12/
باف يوفر رللس األمن جلاناً ربقيقية أو مراقبُت دلنع تدىور احلالة  ،كما نصت على انو
ليس يف اإلعػ ػ ػالف مػ ػ ػ ػا ديس أحك ػ ػ ػاـ ميث ػ ػاؽ األمػ ػ ػم ادلت ػ ػحدة دبا فيهػ ػ ػ ػا ما ت ػ ػضمنتو

(الفقرة  7/من ادلادة  )2 /من ادليثاؽ .

الثاين  :اإلعالف الصادر بقرار اجلمعية العامة ذي الرقم ( )59/46بتاريخ
 1991/1/29حوؿ تقصي احلقائق من قبل األمم ادلتحدة الصادر يف رلاؿ احلفاظ على
السلم واألمن الدوليُت وتضمن اإلعالف ( )31فقرة  ،وقد أجازت الفقرة ( )7جمللس
األمن واجلمعية العامة واألمُت العاـ تكليف بعثات لتقصي احلقائق ضمن مسؤولياهتم عن
حفظ السلم واألمن الدوليُت ،ونصت (الفقرة  )28/بأف على األمُت العاـ مراقبة ورصد
حالة السلم واألمن الدوليُت بصورة منهجية لتوجيو إنذار مبكر حوؿ نػ ػزاعػ ػ ػات أو
ح ػ ػاالت ديكن أف هتدد الس ػ ػلم واألم ػ ػن الدوليُت وىو ما يعرؼ بالدبلوماسية الوقائية .
( يالحظ أعضاء رللس األمن أف مهاـ األمم ادلتحدة حوؿ حفظ السالـ قد
توسعت يف السنوات األخَتة فاف مراقبة االنتخابات والتحقق من احًتاـ حقوؽ اإلنساف
وتوطُت الالجئُت  ،كانت ضمن تسوية اخلالفات بطلب أو موافقة األطراؼ ادلعنية فإهنا

قد أصبحت جزءاً من عمل أكثر اتساعاً جمللس األمن يستهدؼ حفظ السلم واألمن
الدوليُت واف أعضاء اجمللس يرحبوف هبذا التطور)( . )21وىذا دليل على التطور يف اذباه
تعزيز احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف وتفعيل دور رللس األمن الدويل وقد انعكس ذلك
على سلسلة القرارات اليت صدرت عن اجمللس  ،إذ تكررت كلمة ( اإلنسانية ) اليت نادراً
ما يرد منها يف العقود السابقة بصورة غَت مسبوقة يف القرارات اليت صدرت بدءاً من عاـ

 1994وما بعده ،وع ّدىا االنتهاكات اليت تقع على نطاؽ واسع حلقوؽ اإلنساف،

( )21أنظر  :محضر مجلس األمن الصادر بالوثٌقوة (  ) s / p.v 3046بتوارٌ  ، 1772 / 1 / 31باللغوة الفرنسوٌة نقوال عون باسوٌل ٌوسوف  ،مصودر
سابق  ،ص. 81
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والقانوف الدويل اإلنساين  ،وادلعاناة اإلنسانية الشديدة اليت ينتج عنها هتديداً للسلم
الدويل بأهنا تسمح بازباذ تدابَت وفقاً للفصل السابع من ادليثاؽ  ،واف احًتاـ حقوؽ

اإلنساف والقانوف اإلنساين يع ّد جزءاً ال يتجزأ من النظاـ األمٍت الذي وضع لتنظيم العامل.
ادلطلب الثاًي

التدخل اإلًساًي ()Humanitarian Intervention
إف من ابرز مالمح عامل ما بعد احلرب الباردة  ،ىو اذباه العودلة حنو تدعيم
عمليات التدخل الدويل ألغراض إنسانية يف ظل تفاعالت وتداخالت تتم ربت ضغط
االعتبارات السياسية ومصاحل القوى الكربى ادلؤثرة يف اجملتمع الدويل  .وقد شهد عقد
التسعينيات حاالت كثَتة من ( التدخل اإلنساين ) دبعناه التقليدي للتدخل العسكري يف
دوؿ معينة دوف موافقة سلطاهتا وهبدؼ منع انتشار معاناة سكاهنا

.

عرفو
وقد أورد فقهاء القانوف الدويل تعاريف عدة للتدخل اإلنساين ،إذ ّ

( بووت ) –Boweittبأنو ( :التدخل الذي جيري تطبيقو وفق متطلبات الدفاع
الشرعي يف دولة ال ديكنها توفَت احلماية الالزمة للرعايا األجانب)

() 22

وعرفها

( ستويل ) –E.Stowellبأنو  ( :االعتماد على القوة حلماية رعايا دولة أخرى يف

احلاالت اليت يثبت فيها أف تلك الدولة قد ذباوزت يف معاملتها النظم اإلنسانية وحدود

العدالة ) (. )23

)22( Derek W.Boweitt , The Interrelation of Theories of Intervention and Self – Defense , The
JohansHopking Press, 1974, p.44 .
)23( E.C Stowell, Intervention in International law , Washington.D.C, 1912 , John Byrne and co , p.
145. .
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أوالً  :أسباب التدخل اإلنساين  :إف أسباب التدخل اإلنساين عديدة ومن أمهها :

 – 1التدخل اإلنساين سياسياً  :وىو إتباع الطرؽ الدبلوماسية والسياسية للتأثَت يف
اجلهات ادلسؤولة عن انتهاكات حقوؽ اإلنساف وإجبارىا على وقف ىذه االنتهاكات مثل
تدخل الدوؿ األوربية يف القرف الت ػ ػاسع عشر دبلوم ػ ػاسي ػ ػاً يف ب ػ ػلغ ػ ػاريػ ػ ػا وأرميني ػ ػا يف
م ػ ػواجه ػ ػة ال ػ ػدول ػ ػة العثم ػ ػاني ػ ػة(.)24
 – 2التدخل اإلنساين اقتصادياً  :وذلك عن طريق التدابَت االقتصادية اليت هتدؼ إىل

التأثَت يف سي ػ ػاسػ ػ ػة الدول ػ ػة ادلػ ػ ػراد التدخ ػ ػل يف شؤوهنا الداخليػ ػ ػة مثل ادلقاطعة والعقوبات
االقتصادية (. )25

 – 3التدخل اإلنساين عسكرياً  :وىو اخطر األنواع وأكثرىا استخداماً يف العالقات
الدولية مثل التدخل باسم األمم ادلتحدة يف تيمور الشرقية ( ، )26أو تدخل دوؿ منفردة
أو منظمات إقليمية مشًتكة ما بُت الدوؿ يف كل من أوربا يف ( كوسوفو ) وربت رعاية
حلف مشاؿ األطلسي ،وأفريقيا يف (سَتاليوف) وربت رعاية منظمة الوحدة األفريقية
وكانت ىذه التدخالت دوف ترخيص من األمم ادلتحدة من أجل ضباية حقوؽ اإلنساف
الفردية واجلماعية أو احليلولة دوف وقوع انتهاكات خطَتة للقانوف الدويل اإلنساين .
ثانياً :التدخل اإلنساين وبعض مبادئ القانوف الدويل :

 – 1التدخل اإلنساين ومبدأ عدـ التدخل  :جاءت يف موسوعة األمم ادلتحدة مب ػػدأ

(عدـ التدخل )–Non Interventionبأنػو  ( :ادلبدأ األساسي للسلم واألمن
الدوليُت  ،ورد يف الفقرتُت الرابعة والسابعة من ميثاؽ األمم ادلتحدة )(.)27

()24األمم المتحدة والموقف من عملٌات التدخل اإلنسانً دراسة Iasj.newww.iasj.net/iasj -
.)25(www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=53236
)26(www.sudaress.com/ashorooq/14869
– )27( Encyclopedia of The United Nations and International Agreements ,Ed , Mond Jan Osmancyk
نقال عن  :باسٌل ٌوسف  ،المنهج التدخلً األمرٌكً فوً Taylor and Francis , Philadelphia ,London ,1985 , p.565 .
ضوء حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر  ،ص. 23
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وىناؾ نوعاف من مبدأ عدـ التدخل :
أ_ عدـ تدخل الدوؿ يف الشؤوف الداخلية للدوؿ األخرى وذلك استناداً اىل
(الفقرة  4/من ادلادة  )2/من ميثاؽ األمم ادلتحدة اليت تقوؿ  ( :ديتنع أعضاء اذليئة
صبيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعماؿ القوة أو استخدامها ضد سالمة
األراضي أو االستقالؿ السياسي ألية دولة أو على أي وجو آخر ال يتفق ومقاصد

األمم ادلتحدة)(.)28

ب _ عدـ تدخل األمم ادلتحدة يف صميم االختصاص الداخلي للدوؿ  ،وذلك

استنادا إىل الفقرة السابعة من ادلادة الثانية من ادليثاؽ  ،إذ جاء يف الشطر األوؿ منها :
( ليس يف ىذا ادليثاؽ ما يسوغ لألمم ادلتحدة أف تتدخل يف الشؤوف التػي تكوف من
()29

صميم السلطاف الداخػلي لػدولة ما …)

 – 2التدخل اإلنساين ومبدأ السيادة  :تتضح العالقة بُت التدخل بصورة عامة ومبدأ
السيادة  ،يف أف التدخل ديثل انتهاكاً للسيادة من خالؿ ادلساس دبمارسة الدولة
الختصاصاهتا  ،إذ جاء يف (الفقرة  1/من ادلادة )2/من ميثاؽ األمم ادلتحدة باف ( تقوـ
اذليئة على مبدأ ادلساواة يف السيادة بُت صبيع أعضائها)( ،)34وقد أشارت اجلمعية العامة

يف قرارىا ذي الرقػػم ( )131/43يف  ،1988/12/14خبصوص تقدمي ادلساعدات
اإلنسانية للدوؿ ادلنكوبة إىل انو  (:جيب األخذ بنظر االعتبار وقبل كل شيء آخر سيادة
الدولة وسالمتها اإلقليمية ووحدهتػا الوطنية) ( ،)31كما جاء يف قرارىا ذي الرقم

( )144/45يف ( 1994/12/14ادلذكور آنفاً)  ،إذ ربطت يف ديباجة القرار بُت تعزيز
وتشجيع احًتاـ حقوؽ اإلنساف واحلريات األساسية للناس صبيعاً وبُت تأكيد سيادة الدولة

وسالمتها ووحدهتا الوطنية( .)32وبالرغم من التأكيد على مبدأ ( عدـ التدخل ) واحًتاـ
مبدأ ( السيادة ) ،فاف األمم ادلتحدة أعطت مرونة يف التدخل يف الشؤوف الداخلية
( )26أنظر  :مٌثاق األمم المتحدة .
( )27أنظر  :نص (الفقرة  8 /من المادة  )2 /من مٌثاق األمم المتحدة .
( )30أنظر  :نص (الفقرة  1/من المادة  )2/من مٌثاق األمم المتحدة .
( )31د .دمحم علً مخادمة  ،طبٌعة المساعدة اإلنسانٌة والقواعد التً تحكمها وقت الحرب والسلم ص. 142
( )32أنظر  :نص القرار فً  :د .عبد المجٌد العبدلً  ،مصدر سابق  ،ص ص. 586 – 584
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للدوؿ معتمدة على نص (الفقرة  7/من ادلادة  )2/من ادليثاؽ( ،)33وىو ما يعطي جمللس
األمن حق التدخل يف مسائل حفظ السلم واألمن الدوليُت  ،ومنها مسألة انتهاكات
حقوؽ اإلنساف ،أي ليس ىناؾ سيادة مطلقة للدوؿ عندما تقوـ بانتهاؾ حقوؽ اإلنساف
فيها شلا يوفر مربراً قانونياً إلعماؿ نص (الفقرة  7/من ادلادة  )2/انتهاؾ السيادة يتحقق

أيضاً عندما تقوـ دولة منفردة ودوف زبويل من رللس األمن بالتدخل يف الشؤوف الداخلية
للدوؿ حبجة ضباية حقوؽ اإلنساف ووقف انتهاكاهتا ،فالتغَتات العميقة اليت شه ػ ػدىا

اجملتػ ػمع ال ػدويل بفع ػل العودلة انعكست يف جانب منها على مفهوـ (السيادة ادلطلقة) .

ثالثاً  :عوامل اليت ديكن أف تؤثر يف قرار التدخػل(:)34

 .1حجم ادلشكلة  ،فليس كل قمع ىو عملية إبادة صباعية العوامل اليت ديكن أف
تؤثر يف قرار التدخػل .
 .2ما إذا كانت شبة مصاحل اقتصادية أو اسًتاتيجية تقف وراء الدوافع اإلنسانية ،
وىل تقنع تلك ادلصاحل بعدـ التدخل بالقوة العسكرية
 .3حجم ادلساعدة اليت ديكن أف تتوقعها الواليات ادلتحدة من اآلخرين.
جيرىا التدخل على مصاحل
 .4حجم التكاليف والتبعات الفادحة اليت ديكن أف ّ
الواليات ادلتحدة يف ادلنطقة وما وراءىا .

( )33د .عامر عبد الفتاح الجومرد  ،السٌادة  ،ص. 162
( )34د.دمحم علً مخادمة ،مصدر سابق  ،ص ص. 65 - 63
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اخلامتـــــــة
يف ىذا البحث الذي تناولت بو ،تعزيز احلماية الدولية حلقوؽ اإلنساف من خالؿ
تفعيل دور رللس األمن الدويل يف ازباذه اإلجراءات الضرورية طبقا للفصل السابع من
ميثاؽ األمم ادلتحدة بعد تأكيد الربط الصريح والوثيق بُت انتهاكات حقوؽ اإلنساف
وهتديد السلم واألمن الدوليُت وإخراج موضوع حقوؽ اإلنساف إخراجاً تاماً وهنائياً من
االختصاص الوطٍت للدوؿ وعده شأنا دوليا  ،وأيضاً تعزيز احلماية اجلنائية الدولية حلقوؽ
اإلنساف عن طريق عادلية ادلسؤولية اجلنائية الفردية للمسؤولُت عن انتهاكات حقوؽ
اإلنساف والتطور  ،من تشكيل احملاكم اجلنائية اخلاصة إىل تأسيس احملكمة اجلنائية الدولية.
وبالرغم من أف ىذه االذباىات اجلديدة يف معاجلة موضوع حقوؽ اإلنساف قد سامهت يف
تعزيز ىذه احلقوؽ وضبايتها وخلقت ردود فعل إجيابية لدى الشعوب اليت عانت من
انتهاكات حقوؽ اإلنساف فيها  ،فإهنا اقًتنت أيضاً بتدخل االعتبارات السياسية
واالنتقائية يف معاجلة رلمل القضايا ادلتعلقة حبقوؽ اإلنساف من قبل الدوؿ ادلؤثرة يف األمم
ادلتحدة  ،شلا يلقي بظالؿ الشك حوؿ مصداقية ىذه اجلهود واألىداؼ احلقيقية ادلتوخاة
منها حيث أف ىناؾ رلموعة من اإلجراءات اليت تتخذىا األمم ادلتحدة  ،لدراسة أوضاع
حقوؽ اإلنساف يف بلد ما ولبياف مدى التزاـ سلطات ىذا البلد بقواعد القانوف الدويل
حلقوؽ اإلنساف والكشف عن االنتهاكات ادلرتكبة ضدىا ووضع ادلقًتحات لوقفها
وربسُت أوضاعها يف البلػد موضػوع الدراسػة  ،وىذه اإلجراءات تتخذ دبوجب االتفاقيات
الدولية حلقوؽ اإلنساف  ،واليت ال تعدو أف تكوف رلرد مالحظات تصدر عن مدى تطبيق
الدولة الطرؼ لالتفاقية  ،وتوصيات تبلغ إىل الدولة ويتضمنها تقرير اللجنة ادلعنية برصد
تطبيق االتفاقية واليت ترفعو إىل اجلمعية العامة أو اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،
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وكذلك اإلجراءات اليت تتخذىا جلنة حقوؽ اإلنساف ودبصادقة اجلمعية العامة واجمللس
االقتصادي واالجتماعي ،حيث إف من ابرز مالمح عامل ما بعد احلرب الباردة  ،ىو اذباه
العودلة حنو تدعيم عمليات التدخل الدويل ألغراض إنسانية يف ظل تفاعالت وتداخالت
تتم ربت ضغط االعتبارات السياسية ومصاحل القوى الكربى ادلؤثرة يف اجملتمع الدويل .
وقد شهد عقد التسعينيات حاالت كثَتة من ( التدخل اإلنساين ) دبعناه التقليدي
للتدخل العسكري يف دوؿ معينة دوف موافقة سلطاهتا وهبدؼ منع انتشار معاناة سكاهنا .
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