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حقوق  مایةدور مجلس األمن الدولي في ح
 اإلنسان



 تشكرات
 

 نبدأ التقدیم أوال بحمد هللا تعالى الذي وفقنا في انجاز ھذه المذكرة.

ونتقدم بشكر الخالص الى األستاذة المشرفة الدكتورة "فارسي جمیلة" لقبولھا اإلشراف على 

المذكرة ومتابعتھا لنا من كل التوجیھات واإلرشادات والنصائح ومالحظاتھا القیمة، فلھا ھذه 

 منا كل التقدیر واالمتنان.

 ونتقدم بالشكر الى لجنة المناقشة التي قبلت مناقشة ھذه المذكرة.

 

 

 

 

 

 

 

 

ة وبن شعبان صوریةــڤعلي معمر ججی   



 اھداء
 أھدي ثمرة جھدي الى:

 والدي العزیزین

ابي الغالي، الذي رعاني وأنار دربي، الذي ربني حسن الخلق موجھي، وغارس  

 روح المثابرة في كیاني... رحمھ هللا عني خیر الجزاء واسكنھ فسیح الجنة.

سھرت معي لیالي المرض واألرق...  اامي الغالیة، منبع حیاتي وحناني التي ال طالم 

 اطال هللا في عمرك.

ركیا"، "سھام"، "تنھنان" الى اخي العزیز "اصاص" الى اخواتي وازواجھن "ت 

 مصدر الفخر واالعتزاز.

الى خطیبي الذي كان سندي... سھر اللیالي لیساعدني ویشجعني في كل اعمالي...  

 ادام هللا محبتنا والى عائلتھ..."ولد لعمارة".

 الى جدتي "یما زیزي" التي لم تبخل في دعواتھا لي... اطال هللا في عمرك. 

 الى كل افراد عائلتي وكل أصدقائي وزمالئي.

 

 

ةــڤججی   



 اھداء
 الیكي من غمرتني بعطفھا وحبھا وزعت في نفسي حب االطالع والمعرفة...

 الیكي اھدي رسالتي... والدتي العزیزة.

 الیك یا منبع الشجاعة واألمل الذي ال یغیب...

 الیك اھدي جھدي وعمري... والدي العزیز.

في درب حیاتي منذ الصغر اخواني واخواتي األعزاء "تركیة، عبد النور،  الى من ساندوني

 سمیحة، عمر".

 الى من علمتني مبادئ الحیاة ومصائبھا...

 الجدة "نانا طاوس" والعمة "فازیة"... اطال هللا في عمرھما.

 الى الخال وزوجتھ وابناءه حفضھم هللا.

 حین... صدقاتي األوفیاء.الى من تعھدوا لي بالوفاء وقدموا لي في كل 

 

 

 

صوریة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مقدمة:
تعد مسألة حقوق اإلنسان وتطبیق الدیمقراطیة من االھتمامات األولى على            

خصوصا لدى منظمة األمم المتحدة وذلك في إطار توسیع دائرة مجاالت المستوى الدولي، 

حفظ السلم واألمن الدولیین وھذا راجع إلى رفض التسامح مع االنتھاكات الخطیرة لحقوق 

اإلنسان، كذا التساھل مع األنظمة العسكریة الدیكتاتوریة في بعض الدول الشيء الذي جعل 

یجاد حل لھذه المشاكل وإعادة السلم واألمن الدولي إلى منظمة األمم المتحدة تسعى جاھدة إل

 نصابھ.

ویأتي میثاق األمم المتحدة في مقدمة المواثیق الدولیة التي اھتمت بمسألة حقوق            

اإلنسان، فقد تضمنت دیباجة المیثاق ما یؤكد ضرورة حقوق اإلنسان األساسیة للفرد، إذ 

ساسیة للفرد وبكرامة اإلنسان وبما للنساء والرجال واألمم ورد فیھا: "اإلیمان بالحقوق األ

 كبیرھا وصغیرھا من حقوق متساویة" وبموجب المادة (1) تعھدت الدول األطراف في

المیثاق بالتعاون فیما بینھا من أجل احترام حقوق اإلنسان مع ضمانھا للجمیع وبحفظ السلم 

المي وحقوق اإلنسان. كما قامت بتعزیز واألمن الدولیین. الذي یعتبر أساسا للسالم الع

واحترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للنّاس جمیعا والتشجیع على ذلك من دون أي 

 تمییز بسبب اللون او اللّغة.

تبنت األمم المتحدة عدة مسائل مختلفة حول حمایة حقوق اإلنسان معتمدة على إنشاء     

األمم المتحدة، أھمھا مجلس األمن حیث عمدت  من میثاق 07أجھزة وذلك حسب المادة 

األمم المتحدة إلى توفیر حمایة حقوق اإلنسان من خالل الربط بین السلم واألمن الدولیین 

من میثاق األمم المتحدة على أن  24/1وانتھاكات حقوق اإلنسان كما نصت المادة   

________________________________________ 

(1) -المادة 1 من میثاق األمم المتحدة تنص: "مقاصد األمم المتحدة: حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقیقا لھذه الغایة تتخذ 

الھیئة التدابیر المشتركة الفعالة لمنع األسباب التي تھدد السلم وإلزالتھا وتقمع أعمال العدوان وغیرھا من وجوه اإلخالل، 
والقانون الدولي لحل النزاعات الدولیة.وتتذرع بالوسائل السلمیة وفقا لمبادئ العدل   

 انماء العالقات الودیة بین األمم على اساس احترام المبدأ تقریر المصیر الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب بأن
               یز السلم العام                        لك اتخاذ التدابیر األخرى المالئمة لتعزیكون لكل منھا تقریر مصیرھا، وك

تحقیق التعاون الدولي على حّل المسائل الدولیة ذات الصیغة االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة واإلنسانیة وعلى تعزیز 
احترام حقوق اإلنسان والحریات األساسیة للناس جمیعا والتشجیع على ذلك اطالقا بال تمییز بسبب الجنس، اللغة والدین 

والنساء.وال تفریق بین الرجال   
 جعل ھذه الھیئة مرجعا لتنسیق اعمال األمم وتوجیھھا نحو إدراك ھذه الغایات المشتركة"

www.un.org/ar/charte-united-nations  

 

http://www.un.org/ar/charte-united-nations


 

الھیئة إلى مجلس یكون العمل الذي تقوم بھ "األمم المتحدة" سریعا وفعاال یعھد أعضاء تلك 

األمن بالتبعیات الرئیسیة في أمر حفظ السلم واألمن الدولي ویوافقون على أن ھذا المجلس 

 یعمل نائبا عنھم في قیامھ بواجباتھ التي تفرضھا علیھا التبعیات".

وباعتباره الجھاز التنفیذي لألمم المتحدة یمارس مجلس األمن صالحیاتھ إما بناء            

ل السادس من میثاق األمم المتحدة المتعلق بحل النزاعات الدولیة حال سلمیا، على الفص

من المیثاق او بناء على الفصل السابع من  42و 41یتخذ بشأن ذلك قرارات وفقا للمدة 

 المیثاق المتعلق بحفظ السلم واألمن الدولیین.

ند خرق السلم حیث یملك مجلس األمن صالحیات استخدام تدابـــیر خاصة ع          

واألمن الدولییــن كوقوع أعمال العدوان، تھدید األمـــن والسلم الدولییــن ویقـــوم المجلــس 

باستخدام جمیع الوسائـــل الالزمـــة لتھیــــئة البیئة اآلمنة لإلغاثـــة اإلنســـانیة. وفي ھذا 

ع تطور التكییف المجال تطـور دور مجلس األمــن في حمــایة حقـــوق اإلنسان وم

 القــانوني ومشروعیة قراراتھ.

 فمــا دور مجلــس األمن الدولـــي في فرض قراراتـــھ حــول حمــایة حقوق اإلنســـان؟

لإلجــابة عن السؤال المــطروح، قســّمنا ھــذا الموضوع إلــى فصلین حیث نتناول في 

قوق اإلنســان، أمـــا في الفصــل الفصل األول: مجلس األمــن وجھـــوده فــي حمایــة ح  

.الثــاني نتطــرق فیھ إلــى طبیعة سلطات مجلس األمــن فــي أطـــار أحكام الفصل السابــع  
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 الفصل األول:              مجلس األمن وجھوده فـي مجال حمــایة حقوق اإلنسان
 

 الفصل األول: مجلس األمن وجھوده فـي مجال حمــایة حقوق اإلنسان.

 

یُعتبر مجلس األمن الجھاز التنفیذي لمنظمــة األمم المتحدة، یقوم على الحفاظ على          

السلم واألمــن الدولیین، ھذا األخیر الذي لھ عالقة لحمایة حقوق اإلنسان وجھوده في 

انھا وحمایتھا من االنتھاكات الخطیرة مشكلة تھدید للسلم واألمـن إصدار قرارات لضم

 الدولیین.

طبقا للفصل السابع  )1(ویعتبر مجلس األمن المسؤول عن حفظ السلم واألمن الدولیین        

من میثاق األمم المتحدة. كما تعد قراراتھ ُملزمة وھذا ما سنبینھ في المبحث األول الخاص 

بتشكیلة مجلس األمن وأعمالھ في مجال حمایة حقوق اإلنسان، اما المبــحث الثاني 

نخصصھ للدور التشریعي لقرارات مجلس األمــن في مجال الحفاظ على السلم واألمن 

 لیین.الدو

 

 

 

 

 

 
_______________________________________ 

 (1)- محمد مصطفى غنیم، حقوق اإلنســان والسیاسة  الدولیة، الجمعیة المصریة لنشر المعرفة و الثقافة العالمیة، 
.86ص  1993  
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 الفصل األول:              مجلس األمن وجھوده فـي مجال حمــایة حقوق اإلنسان
 

 المبحث األول:

 تشكیلة مجلـــــس األمـــن.
 

كما عــرفنا أن مجلس األمــن أحد أھــم أجھــزة األمم المتحدة، تشكیلتھ تتكون من فئتین 

المتمثلة في األعضاء الدائمة واألعضاء الغیر الدائمة (1) نتناول المبحث من خالل المطلبین 

المطلب األول خاص بتنظیــم المجلس أّمــا المطلب الثــاني یتمثل في أعمال مجلس األمن 

.في مجال حمایة حقوق اإلنسان  

 المطلــب األول

 تنظیــم مجلس األمن.
 

د دور مجلس األمن في حمایة حقوق اإلنسان ذو أھمیة بالغة في تخفیف االنتھاكات أو الح

منھا بإصدار قرارات ملزمة، وھذا ما یتبین في تنظیم المجلس من حیث التصویت الفرع 

.األول والسلطات المخّولة لھ في الفرع الثاني واخیرا اجراءات التصویت في الفرع الثالث  

 

 

 

 
 

________________________________________ 

 (1) -Irène Couzigou، La lutte du conseil de sécurité contre le terrorisme international et les 
droits de l’homme، Revue Générale de Droit International Public، Tome CXII، Paris, 2008, p 
75. 
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 الفصل األول:              مجلس األمن وجھوده فـي مجال حمــایة حقوق اإلنسان
 

 الفـــرع األول

 نظام التصویت في مجلس األمن.

یتكون مجلس األمن من خمسة عشرة اعضاء منھا الخمسة الدائمة والعشرة الباقیة غیر 

 دائمة ویتمثلون في: 

1 -األعضاء الدائمون: یتمثل في خمسة اعضاء وھم حسب المادة 1/23 الصین، 
الوالیات المتحدة األمریكیة، بریطانیا، فرنســا وروسـیا وھي الدول المنتصرة في الحرب 

 العالمیة الثانیة وان ھذه الدول تقع على عاتقھا مھمة حفظ السلم واألمن في العالم.

وھذه الدول الخمس لدیھا حق النقض (1)(حق الفیتو)، ویعود حصولھم على مقاعدھم الدائمة 

للسبب الذي ذكرناه سلفا أال وھو انتصارھم في الحرب وباعتبارھم الدول الكبرى مھامھا 

حمایة حقوق اإلنسان، ولكل عضو من اعضاء المجلس صوت واحد في اتخاذ القرارات 

القرارات  ، اما15بشأن المسائل اإلجرائیة بموافقة تسعة اعضاء على األقل من األعضاء 

المتعلقة بالمسائل الموضوعیة تأیید تسعة اصوات ومن بینھا اصوات كافة األعضاء الخمس 

الدائمة، وبموجب المیثاق یوافق جمیع اعضاء األمم المتحدة على قبول قرارات مجلس 

األمن وتنفیذھا و ان المجلس یعمل بدون انقطاع، یكون ممثل عن كل واحد من األعضاء 

األمم المتحدة طوال الوقت، كما ان المجلس یضطلع بنفسھ بالتحقیق من موجود في مقر 

اجل التسویة السلمیة في النزاعات ویجوز لھ اتخاذ تدابیر نفاذ (اجراءات اقتصادیة او 

 عسكریة) عند وجود تھدید خطیر للسلم واألمن الدولیین.

 
 

________________________________________ 
 

(1) -فریحة بوعالم، "مكافحة اإلرھاب" بموجب أحكام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة، مذكرة لنیل شھادة 

.62ص  2010الماجستیر في القانون. جامعة سعد دحلب البلیدة، كلیة الحقوق، قسم القانون العام،   
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 الفصل األول:              مجلس األمن وجھوده فـي مجال حمــایة حقوق اإلنسان
 

2 األعضاء الغیر دائمون: تقوم الجمعیة العامة بانتخابھم لمدة سنتین، كان عددھم ستة 
وبعد التعدیل أصبح عدد الدول الغیر الدائمة  1963في سنة  23وذلك حسب المادة  06

أعضاء الجمعیة العامة، على  3/2) ینتخبون لنفس المدة أي سنتین بأغلبیة ثلثي 10عشرة (

عضاء األمم في حفظ السلم واألمن أن یراعي في انتخابھم بوجھ خاص مدى مساھمة أ

الدولیین كما یرعى التوزیع الجغرافي العادل (1). إثر التعدیل للمادة 23 من المیثاق عام 

) مقاعد لقارة آسیـا إفریقیــا، مقعد واحد ألوروبــا 05أصبح التوزیع ( 1991بقرار  1963
 الشرقیة، مقعدان لدول أوروبــا الغربیة والدول األخرى ومقعدان لدول أمریكــا الالتینیة. 

أي ان ھناك معیار آخر یجب على الجمعیة العامة أن تراعیھ في الدول المرشحة للعضویة 

في مجلس األمــن المتمثل في مدى مساھمة اعضــاء األمم المتحدة فـــي حفظ السلم 

ة مدى واألمــن الدولیین بما انھ المھمة الرئیسیة للمجلس، إضافة إلــى ضرورة مراعا

من میثاق األمـــــم  1مساھمة الدول في مقاصد األمم المتحدة األخرى. تنص علیھ المادة 

 المتحدة على ما یلي: مقاصد األمم المتحدة ھي:

حفظ السلم واألمـــــن الدولــــــــي. -   

بالتسویة  إنماء العالقـــات الودیة بیـــن األمــــم على أســـاس احتـــرام المبدأ الذي یقضي - 

 في الحقوق بین الشعوب.

تحقیق التعاون الدول لحّل المســـائل الدولیة ذات الّصبغة االقتصادیة. -   

 
وإلى اضافة إلــــى ضرورة مراعاة مدى مساھمة الدول في مقاصد األمــــم المتــــحدة. 

أعضاء جانب دول األعضاء في مجلس األمــن، یُسمع في بعض الحاالت للدول الغیر 

باالشتراك في مناقشات المجلس بدون تصویت في أي مسألة وكما یعود دعوة أیة دولة 

لیست عضوا في األمم المتحدة او لیست عضوا في مجلس األمن دون أن یكون لھا الحق 

في التصویت على ان یضع مجلس األمن شروط اشتراك الدولة التي لیست عضو في األمم 

في المجلس مندوب واحد فقـــط. المتحدة، كما یكون لكل عضو  
 
 
 
 
 
 

_______________________________________ 
 

(1) -فریحة بوعالم، "مكافحة اإلرھاب بموجب أحكام الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة"، المرجع السابق ص ص 

57 58.  
 
 
 

-8- 



 

 الفصل األول:              مجلس األمن وجھوده فـي مجال حمــایة حقوق اإلنسان
 

 الفرع الثـــــاني

 وظائف وسلطـــات مـــجلـــس األمن.
 

وردت الوظائف والسلطات التي یمارسھا مجلس األمــن في المادة 24 (1) من میثاق األمم 

 المتحدة في الفصل الخـــامس والتي تتضمن مـــا یلي:

"رغبـــة في ان یكـــون العمل الذي تقوم بــھ األمم المتحـــدة ســریعا وفعـــاال، یعھد  – 1

أعضاء تلك الھیئـة إلـى مجلس األمــن بالتبعیات الرئیــسیة في أمر حفظ الســلم واألمـــن 

ھ التي الدولیین ویوافقون على ان ھـــذا المـــجلس یعمـــل نائــبا عنھم في قیامـــھ بــواجبات

 تعرضھــا علیــھ التبعیــات.

یعمــل مجلس األمــن علــــى أداء ھـــذه الـــواجبات وفقـــا لــمقاصد األمـــم المتحـــدة  – 2

ومبادئھا والســلطات الخــاصة الــمخولة لــمجلس األمـــن لتمكیــنھ من القیـــام بھذه 

ـابع، الـــثامن والـثـــاني عشـــر.الواجبات مبــنیة في الفصـــول الســادس، السـ  

یرفع مجلس األمــن تقــاریر سنـــویة وأخرى خــــاصة إذا اقتـــضت الحــــالة إلـــى  – 3

 الجمعیة العـــامة لتــنظر فیــــھا".

وكــــما یـــقوم أیضا اعضـــاء األمــــم المـــتحدة بقـــبول قرارات مـــجلس األمـــن 

ــــا لھـــذا المیـــثاق.وتنفیذھا وفق  

فإقامة السلم واألمن الدولي یقوم على تقلیل التسلح وانتشار األسلحة النوویة وتحویلھا الى 

 موارد العالم اإلنسانیة واالقتصادیة وكما وضع خطط لوضع مناھج تنظیم التسلیح 

________________________________________ 

(1) - انظــر المــادة 24 من میثــاق األمــم المتــحدة. "یتعھد أعضـــاء األمـــم المتحدة بقبــول قرارات مجلس األمــن 

 وتنفیذھا وفق ھــذا المیـــثاق.
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 الفـــرع الــثالـــث
التــصویت في مجلس األمن.اجراءات     

 

یكــون لكــل عضــو مــن أعضاء مجلـــس األمن صــوت واحــد، تتخـــذ القرارات بشأن 

 27حسب المادة  15أعضاء على األقـــل من األعضاء  09المسائل اإلجرائیة بمــوافقة 

بینھا اصوات  تتطـلب القرارات الــمتعلقة بالمســائل المـوضوعیة تأیید تسعة اصوات مــن 

كافة األعضاء الخمسة الدائمــین  و التي تتمتع "بحق الفـــیتو" و كما انھ یستطیع العمل 

بدون انقطــاع، و ان تكون القرارات المتخذة مطابقتا ألحــكام الفصل الســادس و ان المادة 

27 (1)  تنص على ینّظم مجلس األمن اعمالھ باستمرار اي یستطیع العمل مع مجلس األمن 

بالدوام ولھذا الغرض یمثل كل عضو من اعضائھ تمثیال دائما في مقّر الھیئة اما الفقرة 

الثالثة من نفس المادة یمكن "لمجلس األمن ان یعقد اجتماعات في غیر مقر الھیئة اذا رأى 

ان ذلك ادى إلى تسھیل اعمالھ". اما عن غیر اعضاء مجلس األمن ان یشترك بدون 

قشة.تصویت في المنا  

فالمادة 32 من میثاق األمم المتحدة "لمجلس األمن في ایة مرحلة من مراحل النزاع المشار 

إلیھ في المادة 33 (2) او موقف شبیھ بھ ان یوصي بما یراه مالئما من االجراءات وطرق 

 التسویة

 ومنھا یتبین على ان المجلس لدیھ غایات من اجل حفظ السلم واألمن الدولي المتمثل في:

 المحافظة على السلم واألمن الدولیین.  -

تخفیف في النزاعات التي قد تؤدي الى النزاع الدولي. -  

التوصیة وشروطھا في تسویة المنازعات الدولیة. -  
________________________________________ 

 واحد"من میثاق األمم المتحدة تنص "یكون لكل عضو من اعضاء مجلس األمن صوت  27المادة -) 1(

 "تصدر قرارات مجلس األمن في المسائل االجرائیة بموافقة تسعة من اعضائھ". -

 (2) -المادة 33 من میثاق األمم المتحدة.
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الدولیین.التخطیط لمواجھة األخطار التي تھدد السلم واألمن  -  

اتخاذ ما یراه المجلس من اجراءات عسكریة وغیر عسكریة ضد المعتدى. -  

القیام بمھام الوصایا على المناطق االستراتیجیة باسم األمم المتحدة. -  

تقدیم التوصیة من األمین العام الى الجمعیة العامة للتعاون معھا بشأن انتخاب قضاة -  

المحكمة الدولیة.   

اء مناھج لتنظیم التسلح.وضع خطط إلنش -  

لمجلس األمن انشاء فروع ثانویة عند الضرورة بأداء وظائفھ. -  

لكل عضو من اعضاء األمم المتحدة ومن غیر اعضاء مجلس األمن ان یشترك بدون  -

 تصویت في مناقشة اي مسألة تعرض غیر المجلس.

كان ایھما طرفا في كل عضو من اعضاء األمم المتحدة ولیس بعضو في مجلس األمن إذا  -

النزاع المعروض على مجلس األمن یدعى االشتراك في المناقشة دون ان یكون لھ حق في 

 التصویت.
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 المــطلب الثــــاني

فــي مجـــال حمـــایة حقـــوق اإلنســــــان.اعمـــال مجلـــس األمــــن   
 

بما أن مجلس األمــن یعتبــر الجھاز الرئیسي في الحفاظ على السلـــم واألمــن الدولیین 

وعالقتھ بحمایة حقوق اإلنسان فإنھ یعمل على اصدار عّدة قرارات منھا ملزمة واخرى 

قوق اإلنسان ھو اصدار قرارات غیر ملزمة وبذلك تترتب اعمال مجلس األمن في حمایة ح

صارمة ذات قوة الزامیة خاصة عند االنتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنسان، وبنــاًء على 

الفصــل السادس فھو یتخــذ توصیات لحــل النزاعات حال سلمیا وھـــذا ما سنراه في الفرع 

ـــي قرارات األول. اما فیما یخّص القرارات التي تصدر على اساس الفصل الســابع فھ

 ملزمــة في تدابیر القمع الواردة (الفرع الثاني) في ھذا الفصل.
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 الفــرع األول

 قرارات غیر مــــلزمــــة (توصیات)
 

الدولیة، فھي مجرد دعوة باتخاذ عمل او امتناع تحتل التوصیات اغلب اعمال المنظمات 

 عن اتخاذ عمل او اتخاذ تصرف معین.

بعض المنظمات تعتبر التوصیات ملزمة بنصوص قانونیة. وان القرارات الصادرة عن 

من  25مجلس األمن الدولي تطبیقا للفصل السابع من المیثاق تعد ملزمة، وفقا لنص المادة 

 المیثاق.

ینص میثاق األمم المتحدة في الفصل الســادس علـــى سلطــات مجلــس األمــن (1) في حــل 

. ونــجد ان المجلس لدیھ نوعین من السلطــات 38، 33المنازعات حال سلمیــا في المواد 

 التي تتمثــل في:

سلطــة فحــص المنازعات والمرافق التي مــن شأنھا استمرار تعریض السلــم  – 1

 واألمــن الدولیین للخــطر.

سلطــة تسویة ھذه النزعات والموافقــة عن طریق التدخــل السلمي لحلــھا. وھذا ما  – 2

"لمجلس األمــن ان یفحــص أي نــزاع او أي موقف قد یؤدي الى  34نصت علیھ المادة 

ھذا الـــنزاع او احتــكاك دولي او قد یثیــر نزاعا لكـــي یقرر مــــا إذا كــان استمرار 

 الموقف مــن شأنھ ان یعرض للخــطر حفظ السلم واألمـــن الدولي".

وبما ان مجلس األمن یتمتع بسلطة تقدیریة ما إذا كان الموضوع یتعلق بوجــود نزاع او 

الموقف الذي یقوم بعرض السلم واألمــن الدولیین للخـــطر، فإن السلطة التقدیریة لمجلس 

ن إال بــوجود لـكل مــن اشكال النزاع او المواقف اي ان مجلس األمن یحّدد األمــن تكـــو

ما إذا كان نزاع او موقف فلدیھ السلطة التقدیریة لحلھا ولھذا ھنــــاك ثالثة شروط لقول 

 تمثــل ھذه األشكال السابقة والتي تتمثل في:

_______________________________________ 

 (1) -لمى عبد الباقي محمود الغراوي، القیمة القانونیة لقرارات مجلس األمن الدولـــي في مجال حــمایة حقوق اإلنســـان، 

.185، ص 2009منشــورات الـــحلبي الحــقوقیة، لـــبنان،   
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وجــــود حــالة نزاع او مــوقف.أوال:   

 ثـــانیا: ان یكون النزاع او الموقف قائمـــا ومستمرا عند عرضھ على مجلس األمــن.

ثـــالثا: ان یكون من شأن استمرار النــزاع او الموقف تعریض السلم واألمــن الدولیین 

ـن فإن ال دخـــل لمجلـــسللخـــطر، فإذا كان النزاع ال ینتج حـــالة تھدیـــد للسلم واألمـ  

األمـــن في ھذه الحــالة. فإن المجلس ھو الذي یكیف الموقف او العمـــل وفقـــا لسلطـــتھ 

 التقدیریة.

وكمـــا یقوم بتسویة المنازعات بالــطرق السلمیة (1)، والفصـــل الســـادس خــص بذكر 

عات ویمكن ان نذكـــر اھـــم الوســـائل التي یمكن للمجلس استخدامھا لتسویة النزا

الحلــــول الدیبلومــاسیة التي ذكــرھا المیثـــاق كانت حلـــول لیست حـــصریة وھـــي 

 (المفــاوضة، التحقیق، الوساطة، التوفیق، التحكیم والتسویة القضـــائیة)

 

 

 

 

 
 

 

 

__________________________________________________________________________

 (1)-  لمى عبد الباقي محمود الغراوي، مصــــدر ســابق ص 186.
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 الـــفرع الثـــــــانـــي

 اصدار مجلس األمن قــــرارات مــــلزمـــــة.
یتخـــذ مجلـــس األمـــن التدابیـــر و اإلجـــراءات المنصــوص علیھــا في الفصـــل 

الســابع للحفاظ على الســـلم و األمـــن الدولیین، و كمــا یتمتـــع بسلطات لمـــواجھة 

كــون عدوان، الذي یبدأ في اجراءات و حــاالت تھدید او اخالل بالسلــم، و حاالت ما ی

تدابیر منھا التدابیر المؤقتة إلــى الوصـــول إلى التدابیـــر العسكریة و ھــو استخـــدام 

القـــوة المســــلحة مـــن أجل ضمـــان السلـــم و األمـــن الدولیین، بعد ان قـــام بـــكل 

السادس، یلجأ إلى الفصل الســـابع. اإلجراءات و التدابیر الــواردة في الفصـــل  

وتكــون ھذه اإلجراءات متخذة من طــرف المجلس غیــر عسكریة كالمقاطعة العسكریة او 

السیاسیة بمختلف صورھا فھذا یعد قرار ملزمـــا، أمـــا اإلجراءات العسكریة تتخــذ 

حكم المیثـــاق الـــذي یمنح بواسطة القوات العســكریة التي تشكلھا األمــم المتحدة وفقـــا أل

 المجلــس سلطة تنفیذیة في األحــوال التي ذكــرناھا سابقا.

فبمجّرد صدور قرار ما من المجلس بمــوجب إحدى الحاالت المنصوص علیھا في المادة  

وكما ان اإلجراءات التي یأخذھا ال تكون بالضرورة اجراءات قمعیـــة مثــال: اتخاذ  39

التدابیر المؤقتة، ثــم یرجع إلى المجلس ویدرس ذلك التقریر (1) ثــم یقــرر على ذلك 

 الموقف المعروض علیھ، كــما یجب ان یكون على سند قانوني ویعد مصدر اساسي لسلطة

المجلس في اتخــــاذ التدابیر، كذلك المجلس غیر مقید باتخاذ التدابیر وفقا للمیثاق مثل 

 األزمة الكوریة فتعد المجلس بــدأ فورا بأخطر أنواع الجزاءات باستخدامھ التدابیر  

________________________________________ 

 (1) -انظـــر ممــدوح شــوقي، األمـــن القومي واألمـــن الجماعي، طــبعة جــامعة القـاھرة، القــاھرة 1985 ص 382.
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 العسكریة، إذ استخدم القوة العسكریة المنصوصة في (1) المـــدة 32 من المیثاق األمـــم

 المتحــدة المتمثلة في إجمــاع الدول دائمة العضویة على اتخـــاذ القرار باستخـــدام القوة

توفیر القوات العسكریة ووضعھا تحت تصرف مجلس األمـــن وفقــا التفاقات تعقد لھـــذا 

 الغـــرض.

 

 الفـــرع الثــــالث

حــقوق اإلنســـان. قرارات مجــلس األمــن واجراءاتھ في مجال حــمایة  

 

لم ینص میثاق االمم المتحدة صراحة على اختصاص مجلس األمن بموضوع حقوق 

من المیثاق تنص على انــھ یعمل على تحقیق اھداف األمــم  24/2اإلنسان، االّ ان المادة 

 المتحدة الواردة في المادة األولى، والعمل على تعزیز حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة.

ان المجلس یُعتبر الجھاز التنفیذي لألمم المتحدة وھــو الذي یقوم بحفظ السلم واألمــن  بما

الدولیین فلھذا المجلس یستطیع ممارسة اختصاصھ بالتصدي النتھاكات حقوق اإلنســـان 

من میثاق األمم المتحدة. 1/3وحریـــاتھ األساسیة وھذا ما نصت علیھ المادة   

ق مبـــدأ عــدم جـــواز التدخـــل في الشؤون الـــداخلیة المنصوص ویقوم ایضــا بتحقیـــ 

علیھا في المـــادة 07/2 مــن المیثــاق، فبھذا یتصدى المجلس وفقــا لمــوضــوعات 

ومشــاكل عــدیدة (2) ذات الصلة بحقوق اإلنسان وحریـــاتھ األســاسیة، سواء تعلق األمر 

بالحــق في تقریــر المصیـــر او بالتدخالت العسكریة الجمـــاعیة ذات الطــابع اإلنساني، 

وبإنشاء محــاكم جــنائیة دولیــة وفــرض جزاءات دولیة على ذلك، فكل مــا یھدد ویخــل 

السلــم واألمــن الدولـــیین. بحقوق اإلنســان فھو یھدد  

________________________________________ 

(1) المادة 32 من میثاق األمــم المتحدة تنص: "كل عضو من اعضاء األمم المتحدة لیس بعضو في مجلس األمن وایة دولة 

حثھ یدعى الى االشتراك في لیست عضو في األمم المتحدة إذا كان ایھما طرفا في نزاع معروض على مجلس األمن لب
 المناقشات المتعلقة بھذا النزاع دون ان یكون لھ حق في التصویت"

(2) -عمر الحفص فرحاتي، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن 

.55 – 54ص ص  2012  
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ولمجلس األمــن ســوابق التي تتعلق بالمواضیع السابقة فمثال التطھیر العرفي من قبــل 

القوات الصربیة والكـــرواتیة ضــد المسلمین في البوسنة والھرسك این أعلن في قراره رقم 

ھیـــر العرقي لسكان البوسنة وعن استنفاذه من عملیات التط 1992سنــة  757 الھرسك  

ادان المجلس  1992لســنة  769ودعـــا إلى مراعـــاة حقوق األقلیات وكذلك قرار رقم 

شبھ اعمال الملحمة البشریة، اعمال القسوة المرتكبة ضّد المدنیین خصوصا المرتكبة 

 ألسباب عرقیة.

لألعــمال التي تشّكل تھــدید للسلم أصبح مجلس األمـــن یتبنى مفھـــوما واسعــا جــدا 

من المیثاق). 39واألمن الدولیین وفقـــا للسلطة التقدیریة الواسعة (المادة   

وقد اشار المجلس لكثیر من القرارات النتھاك حقوق اإلنسان والحریات اإلنسانیة والتي 

الخاص  479الخاص بالعراق، القرار رقم  1991افریل  5بتاریخ  688منھا القرار رقم 

الخاص بإنشاء المحكمة  1993مـــاي  25بتاریخ  827بالتدخل في الصومال، القرار رقم 

 الجنائیة الدولیة لیوغسالفیا السابقة.
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 المبحث الثــــــاني
 

 الدور التشریعي لقرارات مجلس األمــن في مجــال السلم واألمـن الدولیین.
 

جعلت األمم المتحدة تحقیق السلم واألمن الّدولــیین من اھدافھا األساسیة الذي اوكل لمجلس 

األمــن (1) كجھاز رئـــیسي من اجــل حفظ السلم واألمن الدولیین ولــذا اصدرت عدة 

الخاصة  1540ق السلم واألمــن الدولیین ومن بینھا نذكر الالئحــة قرارات الزامیة لتحقی

بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامــل، كــما تھدف ایضا منظمة األمــم المتحدة لوضع المبادئ 

 التي تسعى إلى حفظ السلم واألمــن الدولیین، ومــن جھة اخرى حمـــایة حقوق اإلنسان.
 

 المطـــلب األول
 

جلس األمــن لحمـــایة حقوق اإلنســـان.تدخالت م  
 

تضمن میثاق األمم المتحدة في الفصل السادس المبادئ واألھــداف لتحقیق السلم واألمــن 

الدولي (2)، المتمثل في مبدأ عدم التدخــل في الشؤون الداخلیة، التسویة السلمیة للنزاعات 

 ومنـــع استخدام القوة.

 
 
 
 

 
 
 
 

______________________________________ 
 (1) - عماري طاھر الدین، السیادة و حقوق اإلنســان، بحث لنیـــل شھــادة الدكتوراه في القانون كلیة الحقوق، جامعة

.71مولود معمري تیزي وزو، ص    

 (2) - عماري طاھر الدین، نفس المرجع ص 72.
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 الفــــرع األول
 مبـــدأ عـــــدم التــــدخــــل.

یعود أصل نشأة مبدأ عدم التدخل الى جذور تاریخیة مھدت الى ظھوره في شكل مبدأ 

 معترف بھ دولیا، فالتدخل كان مباحا في مختلف المراحل التاریخیة للمجتمع الدولي، ابتداءً 

من الحضارة الیونانیة والرومانیة، ذلك راجع الى حب التسلط والتغلب على الشعوب 

 المقھورة.

سار األمر على نفس المنوال في القرون الوسطى حیث اخذت الكنیسة (البابا) تتدخل في 

نجد ان  1789الشؤون الداخلیة للدول األوروبیة المسیحیة، وقیام الثورة الفرنسیة عام 

نّص على: "یتمتع الشعب الفرنسي عن التدخل في شؤون  1793الفرنسي لسنة الدستور 

حكومة دولة اخرى، وال یقبل ان تتدخل الحكومات األخرى في شؤونھ الداخلیة" ومنھ فإن 

 مبدأ عدم التدخل نّص علیھ ألول مرة ھذا الدستور.

كي "جورج اخذت الوالیات المتحدة بمبدأ عدم التدخل بدأ من خطاب الرئیس األمری

واشنطن" الى شعوب امریكا بمناسبة انتھاء عھدتھ الرئاسیة حیث دعا األمریكیین الى عدم 

التدخل في شؤون الدول األوروبیة (1). غیر ان االستعمار اإلسباني لدول امریكا الجنوبیة 

، قام الرئیس األمریكي 1823ومحاولة استرجاعھ لما بعد ان قامت ثورات فیھا سنة   

_______________________________________  

(1) -امیرة حناشي، مبدأ السیادة في ظل التحوالت الدولیة الراھنة، رسالة الماجستیر، جامعة منتوري، قسنطینة، 2007-

.93-91ص ص  2008  
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بإصدار تصریح یتضمن رفض اي تدخل اوروبي في شؤون القارة األمریكیة، "مونرو" 

ذلك بعد ان اصبحت الوالیات المتحدة األمریكیة قوة ال یستھان بھا، األمر الذي سمح لھا 

بالدفاع عن باقي دول القارة. اي اخذت تتدخل في شؤونھا لتأتي فیما بعد دول امریكا 

ات المتحدة األمریكیة في الشؤون الداخلیة لدول القارة الالتینیة تطالب بعدم تدخل الوالی

األمریكیة. تبنّت المواثیق الدولیة مبدأ عدم التدخل في الشؤون الدولیة للدول اذ نّصت علیھ 

من عھد العصبة. 15المادة   

مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة ھو تمتع الدول بحریة التصرف طبقا لمبدأ السیادة 

لى احترام اإلرادة السیاسیة لكــل دولة، بالتصرف في شؤونھا الداخلیة الذي یقوم ع

والخارجیة وھذا ما جـــاء بـــھ مــیثاق، وان مبدأ عدم التدخل منع جمیع اشكال التدخــل 

 بــما فیھا المباشرة والغیر مباشرة وایضا التدخــل االقتصــادي.

نــة بأعمـــال الضغـــط المباشر التي تھدف إلى فالتدخل المباشر ھـــو ان تقـــوم دولـــة معی

فرض ارادتھا على دول اخـــرى، وھـــذا یكون إمـــا بنشـــاط عسكري او اقتصادي او 

ســیاسي، الذي یكون انتھــاكا لسیـــادة الدولة والمســـاس باستقاللھا السیاسي. اما التدخل 

داخـــل الـــدولة او اثــارة الثـــورات الغیـــر مبـــاشر ھو إعداد لتنظیم عمل عسكري 

ضـــد النظــام وغیـــرھا. أمـــا التدخل االقتصادي ھو ان تقوم الدولة او اكثـــر بفـــرض 

حصـــار اقتصـــادي، منھا منع دخـــول الواردات لھذه الدولة وذلك مــن اجل تدمیــر 

 اقتصــادھا.

تضمنت  2/7في ھیئة األمم المتحدة االّ ان المادة یعتبر عدم التدخل من المبادئ الرئیسیة 

استثناء مضادة للمادة اي ان األمم المتحدة تتدخل في حالة ما وقع تھدید للسلم او اخالل او 

وقوع عمل من اعمال العدوان، اي الشروط الواردة في الفصل السابع من المیثاق وھو 

لدولي وذلك قصد حفظ السلم واألمن التدخل الذي تباشره المنظمة عن طریق مجلس األمن ا

الدولیین او اعادتھما الى نصابھما وتجدر اإلشارة الى ان میثاق األمم المتحدة لم ینص على 

 األعمال التي تعّد من صمیم االختصاص الداخلي للدول.
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 الفــــرع الثــــــــاني

 التســـــویة السلــــمیة للنــــزاعــــات.
 

تفرض منظمة األمـــم المتحدة على جمیع أعضــاء الھیئة حـــل منازعاتھم الدولیة بالوسائل 

السلمیة من اجــل عدم عرض السلم واألمـــن الدولي للخـــطر وذلك وفقــا للمادة 33 فقرة 

1 (1) من المیثــاق التي تبنت األسالیب التي یمكن اتباعـــھا لحـــل المنازعات التي تقوم بین 

الدول بالطرق السلمیة مثــل المفاوضات، الــوساطة، التحقیق كما تطبق المادة ذاتھا في 

على ان مجلس األمــن لھ ان یدعــو الدول المتنازعة إلـــى تسویة منازعاتھا  2الفقرة 

 بالطرق السلمیة.

ھذه الّطرق على سبیل المثال ولیس الحصر مما یسمح للدول او األطراف المتنازعة ذكرت 

ان تختار اي وسیلة تراھا مناسبة لحل نزاعاتھا الدولیة، كما تجدر اإلشارة الى الفرق 

الموجود بین الوسائل القانونیة والوسائل السیاسیة فاألولى تكون اقل مرونة من الثانیة، اذ 

م ملزم لصالح طرف ضد طرف آخر. بینما الوسائل السیاسیة تمتاز غالبا ما تصدر حك

بالمرونة اذ تصدر رغبة ألطراف النزاع، كما تستطیع الدول ان تخالفھ، ومن امثلة الحلول 

 السیاسیة نذكر:

- التفاوض: وتعني بھ التشاور وتبادل الرأي بین اشخاص المجتمع الدولي، ویكون التفاوض 

 عن طریق البعثات الدیبلوماسیة والقنصلیة.

_______________________________________ 

 (1) -تنص المــادة 1/33 من میثاق األمم المتحدة على ما یلي: "یجب على أطراف اي نزاع من شأن استمراره ان یعرض 

حفظ السلم واألمن الدولي للخطر ان یلتمس حلھ بادئ ذي بدأ بطریق المفاوضة والتحقیق والوساطة والتوفیق والتحكیم 
 والتسویة او ان یلجأ الى الوكاالت والتنظیمات اإلقلیمیة وغیرھا من الوسائل السلمیة التي یقع علیھا اختیارھا"
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- الوساطة والمساعي الحمیدة: اي السعي الدیبلوماسي إلیجاد حل للنزاع سواًء عن طریق 

التفاوض او اللجوء الى ایة وسیلة اخوى. كما ال یكون القائم بھذه المساعي طرفا في 

سلوبین (الوساطة والمساعي الحمیدة) في كون ان النزاع، ونشیر الى الفرق الموجود بین األ

الوساطة الطرف الثالث للنزاع یساھم مباشرة في المفاوضات عن طریق متابعاتھا، اّما في 

 المساعي الحمیدة تتمثل في اقناع األطراف فھي االلتقاء وقبول التسویة وّدیاً.

- التوفیق والتحقیق: یكون عن طریق احالة النزاع الى لجنة لتقدیم مالحظاتھا ومقترحاتھا 

على لجان التوفیق،  1907والثانیة  1899لتسویة النزاع، نصت معاھدتي الھاي األولى 

وتطور ھذا األسلوب عن طریق ما نصت علیھ في المعاھدات الدولیة، كما ان لجان التوفیق 

 تكون مشكلة قبل حدوث اي نزاع، كما ال تكون مقترحاتھا ملزمة لألطراف. ھذا عن

التوفیق اما التحقیق ھو تولي اللجنة مھمة تقصي الحقائق المتعلقة بالنزاع قائم بین 

شخصیتین من اشخاص القانون الدولي فھو اسلوب اختیاري لألطراف كما ال یكون لتقریر 

 اللجنة اي صفة الزامیة (1).  

یعمل مجلس األمن حسب المادة 2/24 التي تنص على "ان یعمل مجلس األمن في قیامھ 

بواجباتھ وفقا لمقاصد األمم المتحدة ومبادئھا والسلطات الخاصة المخولة لمجلس األمن 

 لتمكینھ من القیام بھذه الواجبات في الفصول السادس، السابع، الثامن والثاني عشر".

 فھنا المجلس لدیھ السلطة في فصل النزاع او موقف بطرق سلمیة لحمایة حقوق اإلنسان.

واسعة لتسویة النزاعات بطرق سلمیة ومسؤولیة لحفظ السلم واألمن  ولدیھ صالحیات
 الدولیین.

_______________________________________ 

 (1) -رفیق عطیة الكفار، الحمایة الدیبلوماسیة لرعایا الدولة، رسالة دكتوراه، جامعة القاھرة، 1998. ص ص 114، 

.127، و126  
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 الــــــفرع الثــــالث
 منـــع استخدام القـــــوة.

یعتبـــر استخــدام القوة من اخطـــر الـــوسائل لـــحل النزاعات التي تسبب تھـــدید للسلم 

واألمـــن في العالم، لھـــذا سعت منظمـــة األمــــم المتحدة في میثـــاقھــا (1) المـــادة 4/2 

على تحــریم استخــدام القــوة حیث نصت على "یمتنع اعضــاء الھیئة جمیــعا في عالقاتھم 

الدولیة عن التھدید باستعمال القوة او استخدامھا ضد سالمة االراضي او االستقالل السیاسي 

األمـــم المتــحدة"ألي دولة او على اي وجــھ آخــر ال یتفق ومقــاصد   

ولھذا فإن استخــدام القوة محــرم في القانون الدولي إال مــا كان ضروریا للحفــاظ على 

 السلـــم واألمــن او وقــوع عـــدوان.

كمـــا نعرف سلفـــا ان مجلس األمــن یعمـــل (2) وفقـــا لمقــاصد األمـــم المتحـــدة 

ادس، الســابع، الثـــامن والثـــاني عشـــرة. فلـــدیھ سلـــطة المخــول لھ في الفصــل الســـ

وكمــا یقدم تــوصیاتھ بشــأن تسویة تلك  34التحقیق وھـــذا مــا اشــارت علــیھ المـــادة 

 النزاعات او شروط التسویة. لـــھ سلــطة تقریر حــالة تھدید السلم واإلخالل بھ وفقا

_______________________________________  

 (1) -المادة 4/2 من میثاق األمــم المتــحدة.

(2) - بـــدر الدین بوذیــان، الطابع التشریعي لقرارات المنظمات الدولیة، منظمة األمم المتحدة نموذجیا، مذكرة لنیل 

وزو، كلیة الحقوق والعلوم  شھـــادة الماجستیر في القانون الدولي والقانون الدولي العــام، جــامعة مولود معمري تیزي
122و 121ص  2011السیــاسیة   
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، بعدھا یضع المجلس جمیع الخطط ألي خطر یھدد السالم ثم یتخذ 42و 41ألحكـــام المادة 

یقدمھــا، فالسلطة التقدیریة التي یملكھا مجلس األمــن توصیات اإلجراءات التي یجب ان 

لوائــح تتضمن قــواعد عامة ومجـــردة مما خــلق  في مجــال حفظ السلـــم واألمــن

إشــكالیة حــول مــدى مشروعیة تلك القرارات لكــن لقبول عدد كبیـــر من الــدول لھذه 

انھـــا قرارات الفصل الســابع. فاختصاص مجـــلس القرارات والشعور بإلزامیتھـــا بمـــا 

 األمـــن لـــھ دور كمشـــرع دولي بمـــا ان لدیـــھ الســلطة التقدیریة في تكییف األوضاع.

ومن ھنا لجأت األمم المتحدة الستخدام تعریفا أكثر اتساعا الذي ینّص على عدم جواز 

لكن اخذ میثاق األمم المتحدة في الحاالت التي االلتجاء الى الحرب لتسویة النزاعات الدولیة 

 یمكن استخدام القوة او التھدید في استخدامھا كما ذكرنا سلفا.

یجب ان تفسر تفسیرا ضیقا بمقصود  2/4فقد یرى البعض ان لفظ القوة الواردة في المادة 

 دیباجة المیثاق وھو تحریم استخدام القوة المسلحة او التھدید بھا.

اه اآلخر یرى ان التفسیر الواسع لمعنى القوة "استعمال القوة" اوسع واشمل من اماّ االتج

كلمة الحرب، كما ان المیثاق لم یفرق حاالت خاصة في احكام الفصل السابع وھي عند 

استخدام القوة والتي ال یجب استخدامھا وبھذا اثار خالف بین الفقھ حول خطورة استدام 

ان استخدام القوة او التھدید بھا موجھا ضد سالمة األراضي او القوة ومعناه، فما یجب قولھ 

االستقالل السیاسي لدولة ما وھو كل ما یمارس وال یتفق مع مقاصد األمم المتحدة لكن إذا 

 استخدمت القوة ألغراض اخرى غیر اھداف األمم المتحدة فھي تعتبر اعمال مشروعة.

خطر الذي یھّدد انتھاكات لحقوق اإلنسان بعد فیلجأ مجلس األمن الى استخدام القوة لوجود 

 ان استعمل كّل الوسائل لحمایتھا.
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 المـــطلــب الثـــاني
النوویة." المتعلقة بمنع انتشار األسلحة 1540اصدار مجلس األمن الالئــــحة "  

 

)، وعمومتیھا والطــابع 2004" (1540في ھذه الحـــالة نبیـــن لمحـــة عـــن الالئحـــة "

 اإللزامي لالئــحة في الفـــروع التــالیة:

 

 الفرع االول
"1540مضمون الالئحة "  

 

 11العتداءات  2001" الصادرة في سبتمبر 1373" تكملة لالئحة "1540تعتبر الالئحة "

سبتمبر المتعلقة بمكافحة اإلرھاب (1)، حیث قام المجلس بوضع الالئحة 1540 في 28 

التي تقوم على مكافحة انتشــار األسلحة النوویة والكیمیاویة والبیولوجیة  2004افریل 

ر التي قد تؤدي لتسبیبھا وھو انتھاك لحقوق اإلنســـان، ممـــا یھدد ووسائل ایصالھا واألخطا

"جــاءت 1373السلم واألمـــن الدولیین. كمـــا ایضـــا یمكننا ان نشیر إلـــى ان الالئحة "

الخــاص بالتھدیدات التي یتعرض لھا السلـــم، فقرار مجلس  2001" 1368امتدادا للقرار "

األمـــن من خالل الالئحة "1540" (2) فعلى المجتمع الدولي االعتماد على اإلجراءات 

الالزمة لمنع انتشــــار اسلحــة الدمــار الشـــامل، لــذا وضــع المجلس لجنــة وھي لجنة 

" لتسھیــل تنفیــذ تلك اإلجراءات.1540"  

_______________________________________ 

 (1) -مجلس األمن: توسیع في الصالحیات.

https://leilonrahbany.wordpress.com 

 (2) -بدر الدین بوذیاب، المرجع الســابق ص 127- 128.
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بكل األعمال الضروریة یمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل  فعلى المجتمع الدولي القیام

" التي اصدرت من طرف مجلس األمن وتنفیذھا باعتبارھا الئحة 1540واحترام الالئحة "

ملزمة. فھي الالئحة التي تقوم على حمایة حقوق اإلنسان واھمیتھا في حمایتھا من 

 األمراض التي تسبّبھا األسلحة النوویة ومن الفناء.

 
 

 الـــفرع الثــــاني
" من سلطة مختصة واحــدة.1540صــدور الالئــــحة "  

 

األمن أي بقرار معتمد على اجتمــاع  وھو مجلس"عن ارادة منفردة 1540تصدر الالئحة "

من طرف خمسة عشر 15 عضوا الدائمون والغیر الدائمین، لكن ھنــاك (1) من یرى ان 

السلطة التقدیریة الواسعة تعتبر تجاوز لمجلس األمن الختصاصاتھ التي من المفروض ان 

ال تتعدى الطابع التنفیذي. اّال اّن الرأي راجح اّن تفسیر شرعیة مجلس األمن في اصدار 

التقدیریة أو التصرف االنفرادي. القرارات السلطة  

اذ السلم واألمــن الدولي من حیث ابعادھا ففعالیة المجلس وشرعیتھ ھــو من اجل إنق

).05السیاسیة خاصة وجود حق النقض فالقرارات تكون للدول الخمس (  

 فالالئحة "1540" تحث على تعزیز قدرة جمیع الدول بما انھا تخــاطب الدول بصفة عامة 

(2)، وتقوم بالتصدي للتھدید من انتشــار اسلحة الدمـــار الشامل فھي الالئحة األولى في منع 

ذلك، كما ان احكامھا ساریة المفعول في المجتمع الدولي، اي انھا تطبق على جمیع الدول 

بدون استثناء بمجّرد انھا ملزمة بما انھا اصدرت من طرف مجلس األمن، فھذه الالئحة لھا 

 اھمیة لدى مجلس األمن بما انھا ساریة المفعول الى یومنا ھذا.

_______________________________________  

(1) -بدر الدین بوذیاب، الطابع التشریعي لقرارات المنظمات الدولیة، "منظمة األمم المتحدة نموذجیا"، مرجع سابق ص 

.130 -129ص   
(2) Emmanuel Decaux, Droit International, 7ème édition, Hyper cours Dalloz, Paris 
2010. 
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 الفـــرع الثــــالث:
" في حمایة حقوق اإلنسـان.1540الدور اإللزامي لالئحـــة "  

 

" متعلقة بأسلحة الدمار الشــامل الصادرة 1540كما ذكرنا من قبل ان الالئحة "            

بموجب الفصل السابع لمجلس األمن الذي یحمل الصفة اإللزامیة طبقا للمادة 25 من 

المیثــاق التي تنص على ما یلي:" یتعھــد اعضــاء األمم المتحدة بقبــول قرارات مجلس 

وفقا لھذا المیثاق".  األمن وتنفیذھا  

فمن ھنا، على دول أعضاء األمم المتحدة تنفیذ قرارات المجلس وااللتزام بأحكامھا، ویكون 

 تحت طائلة تحریك التدابیر القمعیة الواردة في الفصل السابع للمیثاق.

 2001" المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل "الئحة اإلطار" لسنة 1540فأسست الالئحة "

لذكر من خاللھا تفرض التزاماتھا على الدول ككل وتضمنھا آلیة متابعة تنفیذھا السالفة ا

وھي لجنة الالئحة التي تقوم على السھر من أجل التطبیق من قبل تلقي تقاریر من الدول 

 األعضاء.

) دولة عضوا في األمم المتحدة واالتحاد األوروبي التقاریر 136قدمت ( 2006ففي 

الوطنیة إلى اللجنة المنشأة عمل الالئحة "1540" ومنھا الجزائــر(1) التي قدمت تقریرھا 

"، وفي اآلونة األخیرة نجــد ان اللوائح ازداد عددھــا من طرف 1540بتنفیذ الالئحة "  

_______________________________________ 

(1) – یحیــاوي نــورة، حــمــایة حقوق اإلنســان في القــانون الدولي والقــانون الداخلـــي، دار ھومة، الطبعة الثـــالثة، 

.33 -32ص ص  2008الجزائـــر،   
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 تنفیذھا، لكن السؤال یبقى مطروح على مشكلة الشرعیة الدولیة لھذالمجلس وفي متابعة 

 تصدر منھ قد تقوم واللوائح التيالقرارات من جھة وفي الدور الذي یلعبھ مجلس األمن 

) ھي من اللوائح ذات إلزامیة 2004" (1540بمس سیادة الدول من جھة اخرى. فالالئحة "

ؤثر سلبــا على الدول بمشكلة الشرعیة. إال ان وتتضمن قواعد عامة ومجردة، وھذا ما قد ی

 الواقع یزید اضعافا مما یجعلھا واحدة من اللوائح التشریعیة ذات اھمیة لمجلس األمـــن.

ومن ھذا الجانب فإّن ھذه الالئحة والزامیتھا واھمیتھا تعتبر الحّد من التسلح الذي یھّدد 

نسان من انتھاكات اشّد خطورة التي قد السالم في العالم، فھي تقوم على حمایة حقوق اإل

تؤدي فیھا األسلحة النوویة الى الدمار الشامل لإلنسانیة فھي ایضا من اھّم اعمال مجلس 

".1540األمن في اصدار ھذه الالئحة "  

ونلّخص من ذلك اّن ھذه الالئحة تعتبر أكثر اھّمیة من اللوائح التي اصدرتھا والتي وضعت 

لعالمیة التي مّر بھا العالم بأسره من انتھاكات وانھیار شامل وھذا حدا لویالت الحروب ا

 راجع الى الّسباق نحو التسلح.
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       الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

 

                         طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الفصل الثــاني:         
 مــن میثــاق األمــم المتــحدة. الســابع

 

المیثــاق، نجــد السلطـات وفقا لمقاصد األمــم المتحدة واھــدافھا التي جــاء بھـــا 

واالختصاصات الواردة في الفصل السابــع (1) الذي یعــد من اختصاصات مجلس األمــن 

ومنھا یتخــذ التدابیر الالزمة عندمــا یرى أن ھــناك تھدیــد للسلم واألمن الدولیین 

وآلیات من اجــل مــن المیثاق وكذا اتخــاذ تدابیــر  51إلــى  39والمذكورة في المــواد 

الحــفاظ وحــمایة حقــوق اإلنســان. فمجلس األمــن یقــوم على إعــادة حــالة السلم، فلھ 

السلطــة التقدیریة، كمــا یوقع عقوبــات بإصدار قرارات ملزمــة لكــّل الدول مھمــا كــانت 

 اعضــاء او غیــر اعضــاء في منظمة األمم المتحدة.

سنتطرق إلى تكییف سلطات مجلس األمن في حمــایة حقــوق اإلنسان  ففي ھــذا الفصل

(المبحث الثاني). (المبحث األول). وكما نتناول آلیات المجلــس في حمایة حقوق اإلنســـان  

 
________________________________________ 

(1) -أحمــد عبد ّ�، تطور مجلس األمــن في حفظ السلــم واألمـــن الدولیین، مجـلس األمــن في عالم متغیــر، دار الكــتب 

.207 -206ص ص  2008القــانونیة، مصـر،   
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        الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

 المبحــث األول

 تكییف سلطــات مجلــس األمـــن في حمــایة حقــوق اإلنســان
 

كــان قد وقـــع تھدید أو اخالل للسلــم أو مــا  ان مجــلس األمــن ھــو الذي یقـــّرر ما اذا

اذا كان عمال من اعمــال العدوان، كمــا لدیھ سلطة باتخاذ التدابیــر طبقــا ألحكـام المــادتین 

41 (1) و 42 (2) لحفــظ السلم واألمــن الدولیین أي باتخاذ توصیات أو إعادة الحــال إلــى 

مــا كــان علیــھ. وحسب ما نصت علیھ المادة 39 (3) من میثاق األمم المتحدة، فـإن 

مجلــس األمــن یتمــتع في عملیــة التكییف بسلطـة تقدیریة واسعــة، لكــن علیھ مراعــاة 

وجــود الحــاالت الواردة في المــادة 39 من المیثــاق ومــن اھتمــاماتھ (4) لحقــوق 

ي ھـــذه المبــادئ حمــایة للســلم واألمـــن من التھدیـــد اإلنســان وحـریاتھ وحمــایتھــا وتأت

.واإلخــالل أو أعمــل العدوان  

________________________________________ 

(1) -المادة 41 من میثاق األمم المتحدة: "لمجلس األمن ان یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام للقوات 

المسلحة لتنفیذ قراراتھ، ولھ ان یطلب إلى أعضاء "األمم المتحدة" تطبیق ھذه التدابیر ویجوز ان یكون بینھا وقف الصالت 
البحریة والجویة والبریة والبرقیة الالسلكیة وغیرھا من وسائــل المواصالت وقفا االقتصادیة والمواصالت الحدیدیة و

 جزئیا او كلیا وقطع العالقات الدیبلوماسیة".

(2) - المادة 42 من میثاق األمم المتحدة: "اذا رأى مجلس األمن ان التدابـیر المنصوص علیھا في المادة 41 ال تفي 

جاز لھ ان یتخــذ بطریقة القوات الجویة والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم لحفظ السلم بالغرض وثبت انھا ال تفي بــھ، 
واألمن الدولي او إلعادتھ إلــى نصابھ ویجوز ان تتناول ھذه األعمــال المظاھرات، الحصــر والعملیات األخرى بطریق 

لمتحــدة".القوات الجویة او البحریة او البریة التابعة ألعضـاء "األمـــم ا  

(3) - المادة 39 من میثاق األمم المتحدة: "یقّرر مجلس األمــن ما اذا كان قد وقـــع تھدید السلم او إخالل بــھ او اذا ما وقع 

 42و 41عمل من اعمال العدوان ویقدم في ذلك توصیاتھ او یقّرر ما یجب اتخــاذه من التدابیر طبقــا ألحكــام المادتین 
األمن الدولي او اعــادتھ الــى نصــابھ".لحفظ السلم و   

(4) -أحمد عبـد ّ� على أبو العال، تطور دور مجلــس األمــن في حفظ السلم واألمــن الدولیین، دار الكتب القــانونیة، 

ص 2005مصر،   
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       الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

 المطلب األول

 حاالت تھدیــد السلم واألمــن الدولیین وسلطــات مجــلس األمـــن.
 

من الفصل الســابع  نتعرض الى سلطات التي یتخذھا مجلس األمــن وحاالت التھدید

المتمثلة في المادة 39 من میثاق األمم المتحدة والحاالت التي تشمل التھدید وإخالل باألمن، 

باإلضافة إلــى تمتع مجلس األمــن بالسلطة التقدیریة في اتخـاذ التدابیر الالّزمة من اجل 

اعادة حـالة السلم واألمــن الدولیین الى حالتھ، كما ان توسیع اختصاصات مجلــس األمن 

لیشمل الشؤون اإلنســانیة وھي حمایة (1) حقوق اإلنسان من االنتھاكات التي تھدد السلم 

:واألمــن الدولیین. وتتمثل ھذه الحاالت في  

 

 الفــرع األول

 اإلخالل بالسلـــم واألمـــن الدولیـین.
 

كان ھذا العمل قد یؤدي إلى  اإلخالل كلمة واسعة المفھوم، لھذا المجلس ھو الذي یحدد اذا

إخالل او إخالل بالسلم و األمــن بحد ذاتھ، فقد حاول العدید من المختصین في القانون 

من المیثاق  39الدولي وضع مقصود لإلخالل بالسلم واألمــن الدولیین الذي ورد في المادة 

الدولیین یقــوم  "، الذي رأى بأن اإلخالل بالسم و األمــنكوینسي دانتومنھم األستاذ "

عندما تقـع أعمــال عنـف بین قـوات مسلحة تابعة لحكومة شرعیة أو واقعة وراء حـــدود 

 معترف بـــھا دولیـــا.

 والمادة 4/2 (2) من میثاق األمم المتحدة أي استخدام القوة غیر مشروع من أحــد األعضاء 

________________________________________ 

(1) -صالح عبد الرحمان الحدیثي، حقوق اإلنسـان بین االمتثال واإلكراه في منظمة األمم المتحدة، دار المطبوعات 

.139ص  2009الجامعیة، مصــر،   

(2) -تنص المادة 4/2 من میثاق األمم المتحدة على: "یمتنع أعضاء الھیئة جمیعا في عالقاتھم الدولیة عن التھدید باستعمال 

ضــد سالمة األراضــي أو االستقالل السیاسي ألي دولة او على اي وجھ آخــر ال یتفق ومقاصد  القوة او استخدامھا
 األمــم المتــحدة".
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     الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 
 
 

التي كیفھا مجلس األمــن والتي تعد إخالل بالسلم واألمــن وھو ضد آخر من بین الحاالت 

 بشأن قضیة فلســـطین واعتبر القرار عدم وقف إطالق النــار في 54اصداره لقرار رقم 

من المیــثاق، ایضــا  39فلسطین مثل مظھر من مظاھر اإلخالل بالسلم وفقــا للمادة 

جوان  25في  282الیة لكوریا الجنوبیة في قرار الحرب الكــوریة بعد اجتیاح كــوریا الشم

1950. 

و ما حــدث أیضـا في خرق العراق لاللتزام الدولي باجتیاحھا على الكـــویت              

وجــود إخالل للسلــم و  688فھنا قّرر مجلس األمــن في قراره  1990اوت  02في 

طــرف العــراق. األمــن الدولیین الذي ظھــر عند اجتیاح الكویت من  

ومن ھنا یتبین لنا ان مجلس األمن حصر حاالت اإلخالل للسلم و ذلك خرقا االلتزامات 

 الموجودة في میثاق األمم المتحدة.

فیعطي مفھوم اإلخالل كل الحاالت فیھا اعمال الحرب واستعمال القوة و ھو یشمل حتى 

ال یوجد اخالل بالسلم ال یكون  العدوان حیث یصعب في اغلب الحاالت التمییز بینھما، ان

مترتبا عن عمل عدواني. فإن مجلس األمن قد سرد بعض الحاالت التي كیفھا على انھا 

 تشكل خالّ بالسلم و األمن الدولیین.
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        الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 األمــم المتــحدة.الســابع مــن میثــاق 

 

 

 الفــرع الثـــاني

.تھدیــد الســــلم واألمـــن الـــدولیین  
 

، كما ان المجلس لم یضع القیود واألمن الدولیینان المیثاق لم یضـع تعریفـا لتھدید السلم 

التي یجب اتباعھا او النزول علیھا في تكییف ما یعرض علیھ في الواقع بما ان المجلس 

یتنافى من اي قید بما انھ یمتلك حـق االعتراض (حق الفیتو) فإن مفھوم تھدید السلم و 

ل دولة في حرب من میثاق األمم المتحدة ھو عندما تدخـ 39األمـن الدولیین حسب المـادة 

مع دولة اخرى أو عندما تتدخل في شؤونھـا، او تھدید باستخدام إحدى صور العنف ضدھا، 

وكما قد تكـون نزاعات داخلیة. ومعنى التھدید ھو استخدام العنف فعال فإن تھدید السلم 

واألمن الدولیین لم یعد یقتصر فقـط على المنازعات بین الدول أو في نطاق داخل الحدود 

وإنھا اتسعت لتشمل الحاالت التي (1) یقع فیھا مع األقلیات و األعمال اإلرھابیة و المآسي 

اإلنسانیة الناتجة عن االقتتال و التنكیر لمبادئ الدیمقراطیة و ھذا ما یؤدي إلى حصول 

انتھاكات لحقوق اإلنسان و ھذا ما رأیناه في اآلونة األخیرة خـاصة، وھذا واقع ال مفر منھ 

عنا تغییر وقائع ما حدث في الماضي. وكلّما كان السلم واألمن مھدد بخطر، فھنا یقوم ال یس

المجلس باتخاذ التدابیر الالزمة من اجل منع ھذا التھدید فأصدرت عدة قرارات منھا قرار 

688 بخصوص العراق (2) وكذلك القرار 738 الصادر في 1992/03/31 الخاص بلیبیا 

لمنع اي عـمل ارھابي دولي حیث یعد أمرا ضروریا للحفاظ (3) على السلم و األمن 

 الدولیین.

 

________________________________________ 

 (1) - أحمد عبد هللا أبو العال، مرجع سابق، ص ص 209-208.

 (2) - أحمد عبد هللا أبو العال، المرجع نفسھ، ص 210.

(3) - ماھر عبد المنعم أبو یونس، استخدام القوة في فرض الشرعیة الدولیة، المكتبة المصریة للطباعة و النشر و التوزیع، 

.203، ص 2004مصر،   
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        الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

السلم بمفھومھ الواسع یمكن ان ینتج عن عدة اسباب كأن تنتھج دولة ما سلوكا  فتھدید

 باستقرار دولة اخرى او تتبع سیاسة داخلیة غیر مقبولة.

المتعلق باستخدام القوة التي تقوم بانتھاك حقوق 940وبإصدار مجلس األمن لقرار   

سابع یمكن لمجلس األمن في اإلنسان تعتبر تھدید للسلم واألمن الدولیین، وبفضل الفصل ال

على النزاع في  894ھذه الحالة القیام بالتدخل العسكري وھذا ما یتبین في اصدار قرار 

 الصومال مما أنتج مأساة انسانیة التي تؤدي بتشكیل تھدید السلم واألمن الدولیین.

ان و و من ھنا نلّخص على ان المجلس تمكن من استقرار النتھاكات الخطیرة لحقوق اإلنس

 ھذا ما جرى في الصومال و ھایتي.

 و ان األعمال التي تقوم بتھدید السلم و األمن الدولیین التي تتمثل في:

انتھاك حق تقریر المصیر. -  

التمییز العنصري. -  

انتشار اإلرھاب الدولي.  -  

االمتناع عن تنفیذ قرارات مجلس األمن. -  

الحروب األھلیة. -  
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     الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الثــاني:الفصل 
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

 

 الفرع الثــالث

 العــدوان.
 

الجرائم التي تھّدد السلم و  لم یضع میثاق األمم المتحدة مفھوما للعدوان باعتباره اخطر

األمن الدولیین، فقامت األمم المتحدة بتحدید احكام العدوان في الفصل السابع من میثاقھا و 

 یقوم مجلس األمن باتخاذ التدابیر القمعیة المنصوصة في ھذا الفصل.

 29الدورة  3314أصدرت الجمعیة العامة لألمم المتحدة في المادة األولى من القرار 

معنى العدوان فقّررت انھ "استخدام القوة المسلحة من جانب دولة  14/12/1974اریخ بت

لدولة اخرى، وبأنھ طریقة ال تتماشى مع  واالستقالل السیاسي ووحدة األراضيضد سیادة 

 میثاق األمم المتحدة". 

إن تعریف العدوان ال یدخل في إطار میثاق األمم المتحدة، لكن الجمعیة العامة جھدت 

بتحدید المفھوم الذي (1) تطرقنا إلیھ في الالئحة باعتبارھا أن العدوان خطر وھو شكل من 

اشكال استعمال فعل غیر مشروع للقوة. أما في المادة الثالثة من نفس الالئحة نّصت على 

األفعال التي تشكل عدوانا ثم لمجلس األمن سلطة تكییف األفعال كأفعال عدائیة وھذا وفقا 

میثاق. كما اعتبر عملیة التكییف موضوعیة عند التصویت باألغلبیة.ألحكام ال  

وباللجوء إلى المادة 41 (2) في ضوء المادة 39 أن مجلس األمن یستطیع اتخاذ تدابیر 

 لیست متواجدة في المادة، لكنھ مقید بشرط عدم استخدام (3) القوة المسلحة إالّ في حالة 

________________________________________ 

(1) - خلیفي سفیان، آلیات مجلي األمن الغیر قضائي في تنفیذ القانون الدولي اإلنساني، مذكرة لنیل شھادة الماستر في 

.29، ص 2012القانون العام، جامعة مولود معمري تیزي وزو،   

(2) - المادة 41 من میثاق األمم المتحدة: "لمجلس األمن ان یقرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تتطلب استخدام 

للقوات المسلحة لتنفیذ قراراتھ، ولھ ان یطلب إلى أعضاء "األمم المتحدة" تطبیق ھذه التدابیر ویجوز ان یكون من بینھا 
یة والجویة والبریة والبرقیة الالسلكیة وغیرھا من وسائــل وقف الصالت االقتصادیة والمواصالت الحدیدیة والبحر

 المواصالت وقفا جزئیا او كلیا وقطع العالقات الدیبلوماسیة".

 (3) - سعدي محمد الخطیب، حقوق اإلنسان بین التشریع والتطبیق، منشورات الحلبي الحقوقیة لبنان، 2009 ص ص 

182-183.  
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 الفصل سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكامطبیعــة  الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

من المیثاق العالقة بین الدفاع الشرعي  51ضمان تنفیذ تلك التدابیر، كما ورد في المادة 

 (الدفاع عن النفس) والعدوان والتي تنص على ما یلي: "لیس في ھذا المیثاق ما یضعف

لحق الطبیعي للدول، فردي او جماعات في الدفاع عن أنفسھم إذا اعتدت قوة او ینقص ا

أحد أعضاء "األمم المتحدة" وذلك إلى ان یتخذ مجلس األمن التدابیر الالزمة  مسلحة على

لحفظ السلم واألمن الدولي والتدابیر التي اتخذھا األعضاء استعماال لحق الدفاع عن النفس 

ال تؤثر تلك التدابیر بأي حال فیما للمجلس بمقتضى سلطتھ تبلغ الى المجلس فورا، و

من احكام ھذا المیثاق، من الحق في اي وقت ما یرى ضرورة التخاذه  المستمدةومسؤولیاتھ 

 من األعمال لحفظ السلم واألمن الدولیین او اعادتھ إلى نصابـھ".

 

 

 المطلب الثـــاني

المحافظة على السلم واألمن دراسة تطبیقیة لدور مجلس األمن في مجال 
 الدولیین.

 
لقد سعى مجلس األمن وراء تحقیق ھدف حمایة حقوق اإلنسان وذلك بالمحافظة على السلم 

و األمن الدولیین ونلتمس جھوده في عدة تطبیقات وھذا راجع إلى االنتھاكات الخطیرة 

(الفرع الثاني)، وفي  لحقوق اإلنسان في اآلونة األخیرة العراق (الفرع األول)، في لیبیـا

سوریا (الفرع الثالث). ومن ھذا المنطلق یظھر دور مجلس األمن في تطبیقاتھ من أجل 

 حفظ وصون حقوق اإلنسان من تلك االنتھاكات.
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   الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 المتــحدة.الســابع مــن میثــاق األمــم 

 

 الفــرع األّول

 فــــي لیــــــبیـــا.
 

واألمن اّن مجلس األمن لدیھ وظیفة مطلقة للنّظر في النزاع او موقف الذي یھّدد السلم 

فتتمثل ھذه التدخالت بصفة غیر مباشرة لحّل النزاعات أي بطرق سلمیة، اماّ  الدولیین

التدخل بصفة مباشرة فھي لقمع األعمال (1) التي تھّدد السلم واألمن الدولیین وتعریضھما 

للخطر، و یتوضح من ذلك ان مجلس األمن یتمتع باستعمال التدابیر الالزمة و المطلقة من 

طرف میثاق األمم المتحدة ضّد اي نزاع او ما یترتّب من اخالل و تھدید السلم و األمن 

 الدولیین او وقوع عمل من اعمال العدوان.

س یعتمد عل الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة الذي خّول لھ السلطة كما اّن المجل

التقدیریة لحّل النزاع عن طریق التدابیر القمعیة التي تھّدد األمن و السلم الدولیین و ھذا 

 راجع الى حفاظ األمن الدولي و اعادتھ الى نصابھ.

یة حقوق اإلنسان من تھدیدات و وھذا ما یتبیّن اّن مجلس األمن قام بتدّخالت انسانیة لحما

 ایضا التجأ الى التدخالت العسكریة بسبب تھدي السلم واألمن الدولیین في لیبیا.

لقد قام المجتمع الدولي بالتدخل العسكري في لیبیا المتمثل في األمم المتحدة وذلك باعتماده 

" لسنة 7319" و"1970على القرارین الدولیین الصادرین من المجلس المتمثلین في "

بموجب الفصل السابع من میثاق األمم المتحدة حیث یعطي لھ صالحیات باتخاذ  2001

تدابیر الزمة لحفظ السلم واألمن الدولیین ونظرا لالنتھاكات الخطیرة التي یقوم بھا النظام 

اللیبي ضد شعبھ، لھذا السبب قامت المنظمة الدولیة والمجتمع الدولي باتخاذ مسؤولیة 

وأخالقیة بھدف تخلیص الشعب اللّیبي من قسوة واستبداد الحكم الدیكتاتوري.إنسانیة   

_______________________________________ 

 (1) – األمم المتحدة/ حقوق اإلنسان وتطبیق الدیمقراطیة               

http://www.blog.saeed.com/ 
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" الصادر من مجلس األمن النص على الوقف الفوري إلطالق 1970ولقد ورد في القرار "

النار وكذا تسلیم المجرمین إلى الُمّدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة، اضافة الى قرار 

"1973" نص على فرض حظر الطیران على األجواء اللّیبیة، اضافة الى المادة 42 (2) 

میثاق األمم المتحدة، ولم ینص صراحة على استخدام القوة العسكریة  من الفصل السابع من

ضد لیبــیا وأن الھجمات التي تشن ضد المدنیین قد تتطور الى درجة جرائم ضد اإلنسانیة، 

 وللتصدي لذلك التھدید للسلم واالمن الدولیین یمكن لمجلس األمن استخدام القوة العسكریة.

بموجب  1992مارس  31بتاریخ  748ر قرار رقم و كما نجد ان مجلس األمن اصد

الفصل السابع اي انّھ تدخل لتضع علیھا عقوبات بھذا القرار باعتبار اّن لیبیا لم تستجیب 

كامل متطلّبات القرار السالف الذكر و ھذا یعتبر بمثابة تھدید السلم و األمن الدولیین، 

ھو منح للیبیا  1993نوفمبر  08 في 883فاستمر مجلس األمن بإصدار قراراتھ مثل قرار 

مھلة من نوفمبر الى دیسمبر من نفس السنة لتنفیذ القرار لكن لیبیا لم تنفّذ و بقي ھذا القرار 

ساري المفعول، حیث اّن ھذا القرار نّص على عقوبات جدیدة منھا تجمید األموال و بعد 

في البلد المحاید. الذي یقوم بمقاضاة المتھمین 1192ذلك اصدر مجلس األمن القرار   

 

 
 

________________________________________ 

ال تفي بالغرض او ثبت انھا لم تفي بھ  41: "اذا رأى مجلس األمن ان التدابیر المنصوص علیھا في المادة 42 المادة -) 2(
جاز لھ ان یتخذ بطریق القوات الجویة والبحریة والبریة من األعمال ما یلزم لحفظ السلم و األمن الدولي او إلعادتھ الى 

والحصر و العملیات األخرى بطریق القوات الجویة او البحریة او نصابھ ویجوز ان تتناول ھذه األعمال المظاھرات 
 البریة التابعة ألعضاء األمم المتحدة".
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 الفرع الثــــاني

العــــراق.فــــي   
 

" اتخذت األمم المتحدة مجموعة من القرارات القانونیة بشأن 1483بعدما صدر القرار "

مساعدة العراق كمــا وّضح مجلس األمن بعض التفــاصیل المھمة في الوضع العراقي بعد 

نذكر منھــا: 2003أبریل  09  

 بدل من االحتالل الواقعي.  )1(إعطاء االحتالل العراقي طابع االحتالل القانوني  •

توظیف مندوب أو ممثل خــاص باألمین العام واعطاءه بعض االختصاصات  •

 والصالحیات.

" حیث برزت بعثة األمم المتحدة لمنح 1500كما نظیف الى القرار السالف للذكــر قرار "

من  08الممثل الخاص باألمم المتحدة دعم عند ممارستھ لمھامھ والتي وردت في المادة 

".1483القرار"  

وفي المجال التنظیمي وّظف األمین العام ممثال خـاصا بھ في العراق ووضع لھ مساعدین 

في اإلطار السیاسي واإلغاثة اإلنسانیة ویختص مكتب نائب الممثل في الشؤون السیاسیة 

 بإدارة ما یتعلق بالدعم السیاسي والدعم الدستوري واالنتخابي وكذا مكتب حقوق اإلنسان

الخاص بتقدیم المساعدات اإلنسانیة ویظھر ذلك من خالل القرارات التي اصدرھا مجلس 

) المتعلقة بدعم العملیات االنتخابیة 1546-1511-1483األمن والمتمثلة في القرارات (

 والتي سعت إلى انشاء حكومة دائمة في بدایة 2006، اضافة إلى قرار "1546" في

"تشجیع الحوار وبناء التوافق في اآلراء على الصعید الوطنيالمتمثل في  08/06/2004  

بشأن صیاغة شعب العراق لدستوره الوطني". ففي األصل كان الخالف السیاسي الداخلي 

 الحكم االستبدادي للحریات والقوى الحزبیة المعارضة للحكم ألجل تغییر نظامھ

_______________________________________ 

 (1) -عبد العزیز رمضان الخطابي، القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، مصر، 2014 ص- ص 64-63-62-

68-70.  
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االرھاب من االسباب الرئیسیة التي دفعت بمجلس لجعلھ نظام دیمقراطي، كذا مكافحة 

 األمن الى وضع قرارات بھذا الشأن لتحسین وضع العراق.

وفي ھذا الصدد نذكر الئحة 688 (1) یوم 1991/04/05 التي تقّدمت بھا فرنسا الى 

مجلس األمن حیث اجرت علیھا بعض التعدیالت والتي تظھر من خاللھا واجب ومسؤولیة 

لسلم واألمن الدولیین حیث جـاء في بدایة ھذه الالئحة "أن مجلس األمن یضع الحفاظ على ا

في اعتباره واجباتھ ومسؤولیتھ بموجب میثاق األمم المتحدة بالنسبة لصون السلم واألمــن 

 الدولیین...".

كما ورد في الفقرة 3 من دیباجة الالئحة (2) "واذ یساوره شدید القلق ازاء القمع الذي 

السكان المدنیون العراقیون في اجزاء كثیرة في العراق، والذي شمل مؤخرا تعرض لھ 

المناطق السكانیة الكردیة وأدى إلى تدفق الالجئین على نطاق واسع عبـر الحدود الدولیة، 

 إلى حدوث غارات عبر الحدود بما یھدد السلم واألمن الدولیین في المنطقة".

ونجد مجلس األمن طالب بموجب ھذه الالئحة العراق بوقف التعدي على المدنیین التابعین 

لھا والسماح بوصول(3) المساعدات اإلنسانیة المقدمة لھا وھذا بموجب الفصل السادس 

 ولیس الفصل السابــع.
 

________________________________________ 

 (1) - سعدي محمد الخطیب، مرجع سابق، ص 53.

 (2) - أحمد عبد هللا أبو العال، مرجع سابق، ص- ص 373-372-370.

(3) - صالح عبد الرحمان الحدیثي، مرجع سابق، ص- ص 218-217.
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الثــــالثالفــرع   

فــــي ســــوریــــــا.     
 

نتیجة الزدیاد سوء األحوال اإلنسانیة في سوریا والحصار المفروض على المدنیین وكذا 

تفاقم اعداد الالجئین والمشردین بسب النزاع القائم فیھا، دفع إلى توتر االستقرار في 

.واألمــن الدولیینالمنطقة ككل مما یؤدي الى تھدید السلم   

ولھذا نجد ان مجلس األمن یسعى جاھدا الى اعادة ذلك االستقرار لضمان السلم واالمن 

 الدولیین بإصدار عدة قرارات منھـــا:

المتعلق بإیصال المساعدات اإلنسانیة إلى سوریا وھذا  2014" في 2139القرار رقم"

األعضاء الخمس بعدما وافق جمیع أعضاء مجلس األمن منھم الدائمین والغیر الدائمین، أي 

) حول ھذا القرار، الذي قّدمتھ كّل من 02) بعد إجراء مداوالت دامت شھرین (15عشر (

األردن، لوكسمبورغ واسترالیا، كما جعل من السلطات السوریة المسؤولة الوحیدة على 

االنتھاكات الخطیرة التي تحدث (1) داخـل منطقتھا، ویجب ان تضمن سالمة موظفي األمم 

لضمان وصول المساعدات اإلنسانیة.المتحدة   

" المنعقدة 7116) الذي اتخذه في جلستھ "2014" (2139و ذكر مجلس األمن في قراره"

" 2118) و "2012" (2043) و"2012" (2042القرارات التالیة:" 22/02/2014في 

) این یحث 2013" (2118)، و نذكر على سبیل المثال ما ورد في القرار "2013(

فیھ جمیع األطراف على تطبیق بیان "جنیف" الذي یدعو الى الحد من جمیع  مجلس األمن

أشكال العنف واالنتھاكات التي تمّس حقوق اإلنسان والقانون الدولي، وتأیید العملیة التي 

تسعى الى تلبیة التطلعات المشروعة لشعب سوریــا الذي یحدد مستقبلھ بصفة مستقلة، 

التي تماَرُس على االطفال كالتجنید والتشویھ واالغتصاب،  ویدین االعتداءات واالنتھاكات

 ویمنع الھجمات العشوائیة التي تُشّن على المدنیین كالقصف المدفعي و الجوي، كذلك طالب

_______________________________________ 

 (1) – مجلة التشریع والقضاء

http://syria-court.com/readnews.php?syseq=9823  
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السوریة الخضوع لألحكام التي وردت في بیان مجلس األمن مجلس األمن السلطات 

، نذكر على سبیل المثال المساھمة في عملیة تقدیم 2013اكتوبر  02المؤرخ في 

 المساعدات اإلنسانیة.

غیاب سیاسي إللزامیة ان یطالب جمیع األطراف  وفي ظلاإلنسانیة  وتدھور الحالةامتدادا 

اإلنسان  واالنتھاكات لحقوقالحّد من اعمال العنف  مل منوالشابأن تعمل على تنفیذ الفوري 

مستقبلھ بانھ بلد مستقل و  وان یحّددمتطلبات المشروعة للشعب السوري،  والتي تلبّي

 دیمقراطي.

ھذه االنتھاكات اصدر األمین العام لألمم المتحدة تقریر عن األطفال و النزاع  و بصدد

المسلح في سوریا المتمثلة في االنتھاكات الواسعة لحقوق اإلنسان و القانون الدولي 

 اإلنساني.

من جانب السلطات السوریة، بما في ذلك اشكال العنف جمیع االنتھاكات و االعتداءات 

ضّد اطفالھم و بھا یطالب بوضع حد فوري لجمیع اعمال العنف بغّض الجسیمة المرتكبة 

النظر عن مصدرھا و كّل انتھاكات حقوق اإلنسان و الكّف الفوري عن جمیع الھجومات 

 التي تشنّھا ضّد المدنیین.

و كما ایضا یطالب من السلطات السوریة بأن تسمح للوكاالت اإلنسانیة التابعة لألمم المتحدة 

المساعدات اإلنسانیة على النحو السریع دون عوائق من و صول المساعدات  و بإیصال

السلطات السوریة ان تتّخذ كّل التدابیر الالزمة  وعلىللمحتاجین من خالل اقصر الّطرق، 

سیر الجھود التي بذلتھا األمم المتحدة و الوكاالت المتخّصصة التابعة لھا.  یمن اجل ت  

  

 

 
 

 

 

 

-42- 



 

        الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الثــاني:الفصل 
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

 

 المبحث الثـــاني

 آلیــــات مجلس األمـــــن في حــــمایة حقـــوق اإلنســـان.
 

یمتلك مجلس األمن آلیات متعددة وواسعة الصالحیات التي تقوم على حدود قانونیة ال یجوز 

للمجلس التعدي علیھا أو خرقھا ودور ھذه اآللیات في حمایة حقوق اإلنسان ستظھر في 

الوسائل التي یستخدمھا مجلس األمن في حالة انتھاك ھذه الحقوق وتتمثل في العقوبات 

المطلب األّول) الى جانب انشاء محاكم جنائیة والعسكري (اإلنساني االقتصادیة، التدخل 

الجرائم الدولیة (المطلب الثاني). أبشعدولیة لمعاقبة مرتكبي   

 

 المطلب األول

الوسائل التي یستخدمھا مجلس األمن في حمایة حقوق اإلنسان.    
 

لالنتھاكات الخطیرة عدیدة فالوسائل التي یستخدمھا المجلس عندما تتعرض حقوق اإلنسان 

منھا العقوبات االقتصادیة (الفرع األّول) والتدّخل اإلنساني (الفرع الثاني) وكذا التدخل 

  العسكري (الفرع الثالث).
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 الفـــرع األول

 الــــعقــوبـــات االقــــتصادیة.
 

منح میثاق األمم المتحدة لمجلس األمن مھّمة تطبیق العقوبات االقتصادیة باعتباره الجھاز 

بعد اتخاذه كل اجراءات الفصل السادس من میثاق األمم المتحدة من اجل  التنفیذي لھا و ھذا

حل النزاع، لمجلس األمن السلطة التقدیریة لفحص النزاع (1) و یقّرر ان كان تھدید السلم و 

االمن او اخالل بھ او حالة من حاالت العدوان و ھو ان یدعو الى فرض العقوبات 

ثاق األمم المتحدة.من می 41االقتصادیة بموجب المادة   

فیلزم مجلس األمن الدول األعضاء في األمم المتحدة بتوقیع العقوبات االقتصادیة حسب 

من میثاق األمم المتحدة، فعلى الدول األعضاء بتنفیذ قرار مجلس األمن  42و 25المادة 

 الصادر باألغلبیة.

لذا اعطى میثاق األمم المتحدة لمجلس األمن الدور األّول (2) في مجال اقرار العقوبات 

االقتصادیة باعتباره اجراء فعاّل الذي یقوم على حفظ السلم واألمن الدولیین والردع عل 

 قمع العدوان باتخاذ التدابیر الالّزمة لذلك.

لكن رغم اّن العقوبات االقتصادیة تمتاز باإلیجابیات االّ اّن السلبیات تمس بعدة جوانب 

 المتمثلة في:

العمل.المساس بحّق  -  

المساس بالقطاع الزراعي و الصناعي و المعامالت التجاریة. -  

تجمید األرصدة المالیة. -  
______________________________________ 

 .26-25ص -خلیفي سفیــان، مرجع سابــق ص- )1(
نایت یوسف ھـارون، العقوبات االقتصادیة وآثارھا على حقوق اإلنسان، مذكرة لنیل شھادة الماستر، كلیة الحقوق، - )2(

 .29و 28-27ص -ص 2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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          الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 میثــاق األمــم المتــحدة.الســابع مــن 

 

 فكل ھذه السلبیات تمّس بحقوق اإلنسان، ألنّھا تمّس احتیاجات اإلنسان واالقتصادیة.

العقوبات االقتصادیة من األسالیب المھمة لمجلس األمن لدرع المخالفات واالنتھاكات 

 ألحكام القانون الدولي و للقانون الدولي لحقوق اإلنسان.

العقوبات االقتصادیة، ھناك من یراھا ضغط لتحقیق ھدف سیاسي فقد تعددت تعاریف 

خارجي، واآلخــر یراھا كأداة لإلضرار بالمصالح الدولیة التجاریة و الصناعیة، من ھنا 

یتبین أن ھذه العقوبات سالح ذو حّدین، حیث ان نتائجھا ال تقتصر على الحكام بل تمتد الى 

الشعب كما ھو الحال في العراق و لیـــبیا (1) وغالبا ما تكون ھذه الجزاءات سلبیّة اكثر مما 

 ھي إیجابیة خاصة اذا كانت طویلة األمد.

فالعقوبات االقتصادیة ال تحتاج استخدام القوة، اعتمدت على استخدام وسائل اقتصادیة 

 للوصول الى اھداف سیاسیة نذكر منھا:

من عقوبات اقتصادیة ضد  تھدف األمم المتحدة الى تغییر سیاسة دولة مثل ما فرضت •

 العراق أثناء غزوھا للكـــویت.

قامت في ھــایتي بفرضھا عقوبات اقتصادیة علیھا  واالرھاب مثلماالحد من المخدرات  •

 لمحاربة التجارة بالمخدرات. 1990-1987سنة 

محاولة التأثیر سلبا على القدرات العسكریة لدولة معینة، مستھدفةً إلى عدم الوصول الى  •

استخدام األسلحة التقنیة المتقدمة مثل ایـــران منعتھا من تطویر طاقتھا النوویة، وكل ھذا 

 سعیا لحمایة حقوق اإلنسان.
 

_______________________________________ 

 .6و 5نایت یوسف ھارون، مرجع سابق، ص ص - ) 1(
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-45- 



 

 الفصل األمــن في إطــار أحكامطبیعــة سلطــات مجــلس  الفصل الثــاني:
 مــن میثــاق األمــم المتــحدة. الســابع

 

 الفـــرع الثـــاني

 التــــدخــــل اإلنســـــــاني.
 

، وھذا راجع الى االنتھاكات لحقوقھم. والمساعدة للشعوبتقوم ھذه األلیة على تقدیم العون 

. كما تقّدم مساعدات لضحایا والخدمات الصحیةوالتدخل اإلنساني ھو تقدیم المواد الغذائیة 

 حقوق اإلنسان.

میثاق األمم المتحدة لم ینص صراحة على التدخل اإلنساني في الدول، وما یسبب عجز 

في قضیة تتعارض  )1(األمم المتحدة في التدخل، ھو استعمال حق النقض في مجلس األمن 

ألمم المتحدة تسمح للدول الكبرى ومصالح الدول الخمس الدائمة العضویة، مما یجعل ا

 Jane الفقیھ بالتدخل من طرف واحد لتحقیق مصالح بعیدة عن السلطة. لذلك یرى

Stromseth  بأن اي تدخل، أن یجري وفقا للمعاییر األخالقیة واإلنسانیة المقبولة، أن"

یتّسم بالفعالیة الالّزمة لتحقیق الھدف من التدّخل ویجب على توافق السلطة الدولیة المختصة 

على التدخل التي یجب ان تتصّرف وفقا للمعاییر الدولیة المقبولة إّمــا منحازة أو غیر 

 )2(فالدول قد تتصرف دون موافقتھا" مؤثّرة جوھریــا 

" بأن تدخل األمم Stromsethفمثال عند عجز األمم المتحدة عن اتخـاذ القرارات یوضح "

المتحدة األمریكیة او المملكة المتحدة البریطانیة بھدف حمــایة األكراد في شــمال العراق و 

ال األطلسي في ) وكدا تدخل حلف الشم1990( 688ھذا بموجب قرار مجلس األمن 

 .1999كوسوفــو 

ففي جمیع الحاالت ال یجب التدّخل االّ في حالة االنتھاكات لحقوق اإلنسان الخطیرة وواسعة 

 النّطاق التي یمكن ان تمّس وتھدد السلم واألمن الدولیین، وعلى جمیع الدول األعضاء ان
 

_______________________________________ 

 .211-210ص -مــان الحدیثي، مرجع سابق، صصالح عبد الرح- ) 1(
 .218-217ص -صالح عبد الرحمــان الحدیثي، المرجع نفسھ، ص- )2(
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    الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

االنتھاكات وباألخص إذا كـــان قرار صـادر من مجلس یدّعموا المنظمـة الدولیة لوقف 

األمـن، مثل مــا حدث في الصومال ویوغوسالفیا ورواندا، وفي السنوات األخیرة أتیح 

لمجلس األمن بإصدار قرارات تتعلق بالحمایة الدولیة للحقوق اإلنسانیة وإرسال البعثات 

عض الدول، كذلك تقوم بإرسال بھدف الرقابة علیھا والتحري على مدى احترامھا في ب

قوات لتقدیم المساعدات اإلنسانیة أو الفصل بین األطراف المتنازعة. والستخدام ھذا التدخل 

 یحّدد شــــــروط وھـــــي:

خطیرة تستدعي تدخال عاجال إلنقـاذ حیاة األشخاص المتضّررین  عند وجـود انتھاكات •

 كعملیة التطھیــر العرقي.

خل عاجال استثنائیـا والذي ال یمكن ان ینتھي باستخدام الوسائل یجب أن یكون التد •

 الدیبلوماسیة.

 أن یكون التدخل بھدف وقف معناة البشریة. •

 على ان التدخل ھو الحل الوحید الذي تلجأ إلیھ بعد استنفاذ جمیع الوسائل. •

ظمة إذا كان المجلس غیر قادر على التدخل في وقت االنتھاكات، یمكن ألي دولة أو من •

بوقف االنتھاكات دون تفویض من مجلس األمــن، وھذا لیس بھدف وجود بدیل للمجلس 

 بل إنّــما جعلھ یعمل بصورة أفضــل.

یجب ان تكون القوة المستخدمة استجابة للتدخل اإلنساني متساویة مع القوة التي  •

 تستخدمھا الدول المعتدیة.

العسكري وبتقدیم طلب رسمي  ینبغي الطلب من مجلس األمن قبل القیام بالتدخل •

 بھدف الحمــایة البشریة.) 1(للحصول على اإلذن من مجلس األمن 

) الذي طلب من العراق بوقف قمع السكان المدنیین 1991( 688واتخذ مجلس األمن قرار 

 العراقیین والسماح بوصول المنظمات اإلنسانیة الدولیة إلى من یحتاجون الى المساعدة.
 

________________________________________ 

 .219صالح عبد الرحمــان الحدیثي، مرجــع سابــق، ص - )1(
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         الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

 الفـــرع الثــــالث

 الـــتدخـــــل الـــــعسكــري.
 

یتخذ مجلس األمن اجراءات عسكریة لردع انتھاكات القانون الدولي اإلنساني والقانون 

الدولي لحقوق اإلنسان وذلك بعد استنفاذ الطرق والوسائل الالزمـة إلیقافھا. ذلك في اطار 

التي یلجأ إلیھا المجلس. أّما من المیثاق وتعد ھذه األلیة من اخطر الوسائل ) 1(الفصل السابع 

التي تنص على أن مجلس األمن ال یتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفیذ  41المادة 

قراراتھ، فإذا لم تفي بالغرض یلجأ المجلس حسب میثاق األمم المتحدة إلى اتخاذ التدابیر 

لفة ق مختالعسكریة عندما تستدعي الضرورة بسبب االنتھاكات الخطیرة وأن یتخذھا بطر

سواًء عن طریق القوات الجویة، البحریة او البریة حسب ما یراه مناسبـا لحفظ السلم واألمن 

من میثاق األمم المتحدة على  42الدولیین واعادتھ إلى نصابھ وھذا ما نصت علیھ المادة 

ال تفي بالغرض او  41انھ: "إذا رأى مجلس األمن ان التدابیر المنصوص علیھا في المادة 

تثبت انّھا لم تفي بھ، جاز لھ ان یتخذ بطریق القوات الجویة، البحریة او البریة من األعمال 

مــا یلزم لحفظ السلم واألمن الدولیین أو إلعادتھ الى نصابھ ویجوز ان تتناول ھذه األعمال 

المظاھرات و الحصر والعملیات األخرى بطریق القوات الجویة و البحریة و البریة التابعة 

 عضاء األمم المتحدة".أل

فمجلس األمن لھ السلطة التقدیریة المطلقة في عدم تقیدھا بالتسلسل الوارد في الفصل السابع 

فھو یفرض التدابیر القمعیة حسب ما یراه مناسبا وضروریا وتماشیا مع الظروف مثل ما 

كریة عسحدث في كــوریا حیث بدأ بفرض تدابیر واجراءات خطیرة باستخدام التدابیر ال

 واستخدامھ یقف على أمرین:

 األمر األول: اجماع الدول الدائمة العضویة على اتخاذ القرار باستخدام القوة. •
 

________________________________________ 

 . 86 -83فریحة بــوعالم، المرجــع السـابق، ص ص  - ) 1(
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   الفصل األمــن في إطــار أحكامطبیعــة سلطــات مجــلس  الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

األمر الثـاني: ان تتوفر القوات العسكریة وُوضعوا تحت تصرف مجلس األمن وفقا  •

فإذا اتخذ مجلس األمن القرار  )1( 43التفاقات خاصة تعقد لھذا الغرض وفقـا للمادة 

باستخدام القوة فإن المیثاق یقوم بتحدید المسؤولیة للدول األعضـاء، ویمكن ألحد دول 

األعضاء الدائمة تعطیل مشروع القرار الذي یقضي باستخدام القوة المسلحة ضد الدول 

سب المعتدیة وھذا راجع الى حق النقض الذي یكون قیدا على إرادة المجلس وھذا ح

 .)2( من میثاق األمم المتحدة 44المادة 

ذلك اّن مجلس األمن یلجأ الى استخدام القوة عند االنتھاكات الخطیرة عندما  ونلّخص من

 ویظھر ھذااألمن لحّل النزاع  ویتدّخل مجلساو التھدید،  واألمن للخطریتعّرض السلم 

البلدان التي قامت  نوغیرھا مالتدخل العسكري في عّدة نزاعات متمثلة في العراق 

التدخل  ولھذا یعتبربانتھاكات في حقوق اإلنسان او عدم تنفیذ مقاصد األمم المتحدة 

 العسكري الوسیلة األخیرة لحّل النزاعات او وقفھ.

 
 

_______________________________________ 

"األمم المتحدة" في سبیل المساھمة في حفظ السلم من میثاق األمم المتحدة تنص على: "یتعھد جمیع أعضاء  43المادة - )1(
واألمن الدولیین أن یضعوا تحت تصرف المجلس بناًء على طلبھ وطبقا التفاق او اتفاقات خاصة ما یلزم من القوات 

 المسلحة والمساعدات والتسھیالت الضروریة لحفظ السلم واألمن الدولیین ومن ذلك حق المرور".
اق األمم المتحدة: "إذا قّرر مجلس األمن استخدام القوة، فإنھ قبل ان یطلب من عضو غیر ممثل فیھ من میث 44المادة -) 2(

، ینبغي لھ أن یدعو ھذا العضو الى ان یشترك إذا 43تقدیم القوات المسلحة وفاءا بااللتزامات المنصوص علیھا في المادة 
 العضو المسلحة". شاء في القرارات التي یصدرھا فیما یخص باستخدام قوات ھذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-49- 



 

        الفصل طبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في إطــار أحكام الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 
 

 

 المطــلب الثـــــاني

 انشاء مجلس األمن المحــــاكم الجــنائیة الدولیة لحمایة حقوق اإلنســان.
 

بدایة، إّن مجلس األمن الدولي ھو الوحید القادر على معاقبة المجرمین على الجرائم 

العالمیة. ونظرا للسلطة التي یتمیع بھا مجلس األمن من خالل میثاق األمم المتحدة ال 

 . )1(یستطیع المجلس ان یتحرى في الجرائم دون ان یضع لھا حلول 

قام المجلس بإنشاء محاكم جنائیة من أجل حمایة حقوق اإلنسان ومعاقبة مجرمي الحروب 

 ومنتھكي تلك الحقوق، سواًء في یوغوسالفیا (الفرع األّول) 

ورواندا (الفرع الثاني) أو مناطق أخرى من العالم كلبنـان، الكمبودج...الخ أین نھج طریق 

 مختلطة (الفرع الثالث).آخر یتمثل في إنشاء محاكم دولیة جنائیة 

 

 

 

 

 

 
________________________________________ 

(1)  Henri Oberdoff, Droit de l’homme et Liberté fondamentale, 2ème édition, Lixtenso 
édition, Paris, 2010, p 229. 
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         الفصل إطــار أحكامطبیعــة سلطــات مجــلس األمــن في  الفصل الثــاني:
 الســابع مــن میثــاق األمــم المتــحدة.

 

 

 الفـــــرع األّول

 المـــحـكمـة الجنائیة الدولیة لیـوغـوســالفـیـا السابقة.
 

للتخفیف من  780مجلس األمن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسالفیا السابقة بقرار  أنشأ

الدولي اإلنساني عندما كان الصراع  وألحكام القانوناالنتھاكات الجسیمة التفاقیة جنیف 

من میثاق األمم المتحدة التي تعطي لمجلس  29المادة  وبناء علىالدائر في یوغوسالفیا، 

 اء ما یراه ضروري ألداء وظائفھ.األمن الحق بإنش

واتخذت  1990سنة  والمدعي العاموبعد انشاء ھذه المحكمة تم االنتخاب على القضاة 

الھاي مقرا لھا ذلك ضد األشخاص المرتكبین لالنتھاكات الجسیمة منھا ابادة الجنس،  مدینة

ت المادة ابقة، فنصالجرائم المرتكبة في یوغوسالفیا الس وغیرھا منالترحیل القروي للسكان 

من نظام المحكمة عن ھذه الجرائم "القضاء كلیا او جزئیا على جماعة وطنیة اثنیة او  4

 عرقیة او دینیة".

تجربة للمجتمع الدولي في مجال المحاكم الجنائیة  أّول-سابقـا–تعتبـر محكمة یوغوسالفیا 

) في بإنشاء 1993( 827) و 1993( 808المؤقتة. قام مجلس األمن بإصدار قرار 

محكمة جنائیة دولیّة من أجل التصدي لالنتھاكات الخطیرة للقانون اإلنساني وحقوق اإلنسان 

حیث  1993فیفري  22في  808في منطقة یوغوسالفیا سابقا، مع إصدار القرار  نتھكةالم

محكمة جنائیة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطیرة لحقوق  )1(قّرر مجلس األمن بإنشاء

طبقا للفصل السابع من میثاق األمم  1991التي جرت في یوغوسالفیا السابقة عام  اإلنسان

لعدم معاقبة األشخاص المرتكبین لجرائم  واجتناب المتحدة. فقام المجلس بإصدار قرار 

 خطیرة واالنتھاك للقوانین واألعراف الحربیة و اإلبادة الجماعیة و الجرائم ضد اإلنسانیة.
 

________________________________________ 

Sidy Alpha Ndiany, le Conseil de la Sécurité et les Juridictions Pénales ) 1(

Internationales, Thèse pour obtenir le grade Doctorat, Droit Public, Université 
Porleans, Paris, 2011, pp 73 – 74. 

76. –op, cit, p p 75 Sidy Alpha Ndiany, ) 2( 
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ع الفصل الساب ففي ھذه الحالة التي تم فیھا المجلس باالستعجال إلنشاء محكمة في اطار

باعتباره ھو األساس في انشاء محكمة یوغوسالفیا، فإن التبریرات التي عرفھا القانون 

الدولي لحقوق اإلنسان فیما یتعلق باالنتھاكات الصارخة و الجسیمة لحقوق اإلنسان، مما 

وھذه ) 2(دعا ذلك إلى التدخل لحمایة حقوق اإلنسان مع مھام حفظ السلم واألمن الدولیین

ق األمم في اصدار قوانین من میثا تمثّلةالتبریرات متمثلة في التبریر الواقعي والقانوني الم

 المتحدة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

-52- 
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 الثــــانيالفـــرع 

 المـحـــكمة الجنائیة الّدولیة الخاصة بروانــــــــدا.
 

قام قصف على طائرة رئاسیة لرواندا، وقتل "جـوفینال ھیبیرمن"  1994أبریل  06في 

" یعتبر من األعمال اإلرھابیة وأنھ مرتبط بالقتل الجماعي لكن بعد مرور ثالثة و"بروناد

أشھر من ذلك تم قتل أكثر من ملیون شخص والتعدي علیھم یعتبر من أشد األعمال 

 .)1(اإلرھابیة في اإلبادة الجماعیة 

 لفاإلبادة الجماعیة في ھذه الحالة ال تعتبر وضعیة بسیطة فھي عبارة عن تاریخ طوی

منسجم بین السیاسة وھذا راجع الى العنف الخطیر للقانون اإلنساني. تم إنشاء محكمة جنائیة 

لرواندا من طرف مجلس األمن على أساس أّن إنشاء محكمة عبارة عن توقیف النتھاكات 

القانون الدولي اإلنساني وذلك بالقیام بإجراءات جزئیة وتنظیمات للتسھیل في وضع أجھزة 

ود مجتمع إنساني من أجل حمایة ھذه الفئة لمواجھة االنتھاكات والجرائم لكي یظھر وج

اإلنسانیة یجب االستعجال في إنشاء المحكمة مجلس األمن ھو األّول الذي بادر في إنشاء 

 الخاص بإنشاء محكمة رواندا. 955ھذه المحكمة، مستنًدا الى الفصل السابع إلصدار قرار 

في إنشاء محكمة رواندا من أجل استرجاع السالم وھذا  955فالمجلس قام بإصدار القرار 

من میثاق األمم المتحدة والتي تترك مجال مفتوح للمجلس لتصور  41ما نصت علیھ المادة 

وتقوم على تحقیق العدالة وحمایة  إجراءات تتطلب استخدام القوة مھما كان نوعھا وطبیعتھا

 حقوق اإلنسان.

في محكمتي یوغوسالفیا و رواندا من انتھاكات لحقوق استھدفت اإلجراءات التي جرت 

اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني، التي عّمت شعوب دولیة فھو تخفیف من سوء أوضاع 

 المجتمع و حمایة حقوق اإلنسان من جرائم خطیرة التي مـــّر بھــا المجتمع الدولي.
 

 

________________________________________ 

(1) Henri Oberdoff, IBID, p 230. 
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كما سبق وذكرنا على إثر استمرار المذابح الجماعیة لرواندا، طلبت الحكومة الرواندیة من 

 1994نوفمبر  08المؤرخ في  955مجلس األمن انشاء محكمة عن طریق قرار رقم 

مادة. و  32المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا وارفق مع القرار نظامھا األساسي من 

دف انشاء المحكمة ھو سبب اخالل السلم واألمن الدولیین و مقاضاة رأى مجلس األمن ان ھ

 انتھاكات القانون الدولي لحقوق اإلنسان و القانون الدولي اإلنساني.

ومن ھنا یثار تساؤل حول اختصاص مجلس األمن في انشاء األجھزة القضائیة، فبرجوع 

ر مجلس األمن المنشأ للمحكة الى میثاق األمم المتحدة ال نجد نص یضع ھذا الحق، فإن قرا

الجنائیة الخاصة برواندا لم یشیر في مواد میثاق األمم المتحدة لكن یظھر عكس ذلك فإنشاء 

لمیثاق األمم المتحدة التي تنص على  41مجلس األمن للمحكمة جاء على اساس نص المادة 

 طلب استخدام القواتما یلي: "لمجلس األمن ان یقّرر ما یجب اتخاذه من التدابیر التي ال تت

 المسلّحة لتنفیذ قراراتھ". 
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 الفـــــرع الثــــــالث

 دولیـــة.إنشــــــاء محاكـم مختلطة بمــــــوجب اتفاقیات 
 

بفضل النتائج التي استدركھا من تجربة انشاء محاكم جنائیة مؤقتة، ومنھا النتائج اإلیجابیة 

عبارة عن التصدي لالنتھاكات  كانتوالسلبیة لیوغوسالفیا نذكر أھم ایجابیاتھا التي 

واألزمات التي مـّر بھا الضحایا من األعمال الغیر سلمیة ولعدم وجود األمن فیھا، قام 

 مجلس األمن بإنشائھا وجعلھا مرآة وعبرة للدول ِلما مّرت بھ من انتھاكات لحقوق اإلنسان.

محكمة جنائیة  كما نالحظ أن دول عدیدة تقدمت إلى مجلس األمن من أجل اتفاق إلنشاء

 2005دیسمبر  13وكذا ما یتبین في اتفاقیة لبنـــان مع مجلس األمن في  )1(بصفة عالمیة

التي تقّدمت فیھ بطلب انشاء محكمة جنائیة بصفة عالمیة لمعاقبة األشخاص المسؤولین 

رفیق الحریري الوزیر السابق  اغتیالوتم فیھا  2005فیفري  14النفجار القنبلة في 

 ) لمجلس األمن.2006" (1664شخصا والذي جاء بھ القرار" 22ن وللبنــا

فمنظمة األمم المتحدة والجمھوریة اللبنانیة قاموا بالموافقة على انشاء محكمة جنائیة خاصة 

المتضّمن كل  2007مــاي  30" في 1757بلبنان بالقرار الصادر من مجلس األمن "

جوان  10حكمة الخاصة بلبنان و تنفیذھا في المواثیق الالّزمة المتعلقة بإنشاء تلك الم

فیفري  14، وتقوم محكمة بمتابعة األشخاص الذین قاموا بارتكاب الجرائم في 2007

كما أّن لھذه المحكمة أن تتوسع عبر ھذا التاریخ كما یمكن أن تتابع كل األعمال  2007

ة األمن ھي محكمة وطنیاإلرھابیة في لبنان، فالمحكمة المنشأة باتفاقیة بین لبنان ومجلس 

لبنانیة تطبق القواعد و التقنین الجنائي لھا، كما قام المجلس ایضا باتفاقیة مع سیرالیون 

بعدما كانت سیرالیون في حرب أھلیة خطیرة  2002جانفي  02إلنشاء محكمة جنائیة في 

 "Fondy Sankoh"حیث قام المناضلین بمظاھرات بقیادة  1991في بدایة ربیع 

 قام "Ruf" ل الخاص لألمین العام لألمم المتحدة لكن تم حرق االتفاقیة من طرف والممث
 

_________________________________________ 

Tribunal Spécial pour le Liban )1( 

http://webeache.googluisercontent.com/search 
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طالبت حكومة سیرالیون من  2000جوان  20وفي رسالة  بالتوقیع على اتفاقیة السالم.

العام لألمم المتحدة المساعدة بإنشاء محكمة جنائیة خاصة لمحاكمة ومتابعتھ على األمین 

 الجرائم المرتكبة على الشعب.

جانفي تم التوقیع على االتفاقیة بین منظمة األمم المتحدة و سیرالیون بإنشاء  16وفي 

محكمة جنائیة خاصة بسیرالیون لمحاكمة األشخاص الذین ارتكبوا جرائم خطیرة ضد 

دیسمبر  30القانون الدولي اإلنساني، أي الجرائم المرتكبة في حدود وطن سیرالیون منذ 

، فالمحكمة الجنائیة لسیرالیون ولبنان مختلفة عن المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة 1996

بیوغوسالفیا و رواندا السابقتین التي تعتبران محكمتین عالمیتین ودولیتین المنشأتین من 

ألمن بموجب الفصل السابع لمیثاق األمم المتحدة عكس المحكمتین الجنائیتین طرف مجلس ا

الخاصة بلبنان و سیرالیون المنشأتین باتفاقیة دولیة طرفاھا منظمة األمم المتحدة و حكومة 

 الدولة المعنیة، أي سیرالیون.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

-56- 



 

 خاتمة
تدخل ضمن اختصاصات مجلس األمن ولم رغم أن حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة ال 

ینص صراحة علیھا في المیثاق، بما ان المجلس یعمل على تحقیق أھداف األمم المتحدة 

التي منھا العمل على تعزیز حقوق اإلنسان وحریاتھ األساسیة، ومن الضروري مراقبة تلك 

 جاء مجلس األمنالحقوق التي تشكل انتھاكھا خطرا وتھدیدا للسلم واألمن الدولیین، حیث 

بعد الحرب العالمیة الثانیة إلنقاذ اإلنسانیة من الزوال وأكبر دلیل على ذلك اصدار العدید 

 من القرارات ووضع آلیات لحمایة تلك الحقوق ونذكر منھا إنشاء محاكم جنائیة دولیة.

من كما خّول میثاق األمم المتحدة مھمة تحدید الحاالت التي تھدد وتخل بالسلم او عمل 

أعمال العدوان، ویقوم بتدابیر لردع ذلك بإصدار قرارات والتصدي لالنتھاكات الخطیرة 

 لحقوق اإلنسان، كذلك یتّخذ التدابیر القمعیة الواردة في الفصل السابع من المیثاق.

منح میثاق األمم المتحدة اولویة لمجلس األمن للتصدي لكل ما یثیر التفرقة وعدم المساواة 

وھذا ما یتبین في إصدار قرارات لمنع ذلك كما ھي الحالة في جنوب إفریقیا بین الناس، 

لتخلیصھا من سیاسة الفصل والتمییز العنصري ووضع عقوبات من أجل حمایة حقوق 

 اإلنسان.

اذا تطرقنا إلى اعمال مجلس األمن منذ بزوغ منظمة األمم المتحدة فإنھ یتمتع بسلطة 

المیثاق، كما أن بروز الوالیات المتحدة األمریكیة كقوة  تقدیریة واسعة ممنوحة لھ بموجب

وحیدة مھیمنة على المجلس، ادى إلى المساس بدور مجلس األمن لحفظ السلم واألمن 

الدولیین، سواء في االستخدام المتعسف لھذه السلطة، او في تطبیق المعنى او تفسیر لمفھوم 

األزمات لھذا المفھوم وطبیعة اإلجراءات السلم واألمن الدولیین، او في تكییف المواقف و

المتخذة، وكلھا تعتبر اصال من أعمال مجلس األمن وفقا ألحكام الفصل السابع من میثاق 

األمم المتحدة التي تنطوي على استعمال القوة التي تمّس بسیادة الدول واستقاللھا السیاسي 

ھداف میثاق األمم المتحدة دون لشؤونھا الداخلیة، فعلى المجلس أن یتقید تقییدا تاما بأ

الخروج من اختصاصاتھ رغم انھ یمتاز بسلطة واسعة وعلیھ تطبیقھا بنیة حسنة وبشكل 

عادل، فإذا قّرر المجلس مثال استخدام القوة ضد دولة معینة بھدف حمایة حقوق اإلنسان او 

 وقع عدوان فعلیھ ان یتقید بھدفھ لیس االّ.
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یصدرھا مجلس األمن بفضل الفصل السابع في الواقع تسعى إلى تحقیق  إن القرارات التي

 دون المساس بحریات وحقوق اإلنسان. أھداف المیثاق

كما تجدر اإلشارة إلى التدخل اإلنساني لمجلس األمن في العراق فھو عبارة عن حجة 

دة مم المتحللتصدي لإلرھاب والقضاء على الحكم االستبدادي، فما ھي إالّ صفة اظھرتھا األ

 وفي واقع األمر ما ھو إالّ زحف الى العراق المتصاص ثرواتھا االقتصادیة.

إذ لم یوجد ھناك ترجمة لھذه الحقوق في األرض الواقع، وتوحید المعاملة بالنسبة لكل الدول 

 .الكیل بمكیالینمما یجعل مجلس األمن یتعامل مع األوضاع والحاالت بسیاسة 
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 قــائمة المـــراجع:
 :الكـــتب 
 : باللّغـــة العربیـــةاوالّ 

أحمد أبو الوفا، الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت  -

 .2008الدولیة المتخصصة، الطبعة الثالثة، دار النھضة العربیة، مصر، 

األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین، أحمد عبد هللا على أبو العال، تطور دور مجلس  -

 .2005دار الكتب القانونیة، مصر، 

أحمد عبد هللا أبو العال، تطور دور مجلس األمن في حفظ السلم واألمن الدولیین مجلس  -

 .2008األمن في عالم متغیر، مصر، 

 .2007حبیب خّداش، مدخل للقانون الدولي لحقوق اإلنسان، بومرداس،  -

ھنداوي، حدود سلطات مجلس األمن في ضوء قواعد النظام العالمي حسام أحمد محمد  -

 .1994الجدید، حقوق بني سویف، مصر، 

حسین المحمدي بوادى، حقوق اإلنسان بین مطرقة اإلرھاب وسندان الغرب، دار الفكر  -

 .2004الجامعي، مصر، 

سعدى محمد الخطیب، حقوق اإلنسان بین التشریع والتطبیق، منشورات الحلبي  -

 .2009لحقوقیة، لبنان ا

سامي جاد عبد الرحمان واصل، إرھاب الدولة في إطار القانون الدولي العام، منشأة  -

 .2003المعارف، مصـر، 

صالح عبد الرحمان الحدیثي، حقوق اإلنسان بین االمتثال واإلكراه في منظمة األمم  -

 .2009 الجزائر، ،المتحدة، دار المطبوعات الجامعیة

 .2014ان الخطابي، القانون الدولي العام، دار الفكر الجامعي، مصر, عبد العزیز رمص -

عمر الحفصي فرحاتي، آلیات الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان و حریاتھ األساسیة دراسة  -

في أجھزة الحمایة العالمیة واإلقلیمیة واجراءاتھا، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن 

2012. 

لدولي لحل النزاعات، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، عمر سعد هللا، القانون ا -

 .2008الجزائـر، 

 لمى عبد الباقي محمود الغزاوي، القیمة القانونیة لقرارات مجلس األمن الدولي في مجال -
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 .2009حمایة حقوق اإلنسان، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

في فرض الشرعیة الدولیة، المكتبة المصریة ماھر عبد المنعم أبو یونس، استخدام القوة  -
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édition, librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 2010. 

 

 Article : 
- COUZIGOU Irène, la lutte du conseil de sécurité contre le terrorisme 
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International Public, Tome XII, Paris, 2008, pp 50-84. 
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 مــواقع إلكترونیة 
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