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Abstract 
Since its inception, the concept of sovereignty exposure 

to inter challenges, most notably is the intervention that 
evolved Dhiraúah and standards with the development in the 
international community needs to become a relatively concept 
sovereignty. 

However, the truth lies in the development of major 
countries for excuses to justify the use of force and violence in 
their international relations and to justify exploitation exerted 
in order to plunder the riches of the peoples of the Third 
World. 

On this basis, the international community is in front of a 
large conceptual evolution of sovereignty and intervention. 
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Where we are in front of the stage will lead to transformative 
legislation the principle of making us intervention in the post-
Westphalia, wich after match thirteen year last . 
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خالد حساني ،مبدأ السیادة بین التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایة ،المجلة االكادیمیة  ) د.١(
  .٩،ص٢٠١٢ة ،العدد األول،للبحث القانوني ،كلیة الحقوق ،جامعة عبد الرحمن میر 
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قیة في ضوء التدخل الدولي اإلنساني _دراسة فقهیة وتطبی ،حسام احمد محمد هنداوي د. )١(
  .٤٣،ص١٩٩٣دار النهضة العربیة ،القاهرة ، ،طب  ،قواعد القانون الدولي

مصدر سابق  وایضا"د.خالد حساني،.٤٣ص مصدر سابق، ،حسام احمد محمد هنداوي د. )٢(
 .١١ص

القانونیة واالقتصادیة المجلة الجزائریة للعلوم  التدخل اإلنساني، ،محمد ناصر بو غزالة د. )٣(
  .٢١٣ص  ،٣،٢٠١١العدد  ،والسیاسیة
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 ،١٩٩٩ ،مصر ا؟ وكیف؟ دار الكتاب الحدیث،مبدأ التدخل والسیادة لماذ ،فوزي اوصدیق  )١(
 .٢٣٧ص

 .٤٥_٤٤ص مصدر سابق، ،حسام احمد محمد هنداوي د. )٢(
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مركز  ،ة االولىالطبع ،في العالقات الدولیة التدخل اإلنساني ،محمد یعقوب عبد الرحمند.  )١(
 ،٢٠٠٤االمارات العربیة المتحدة، ،ابو ظبي ،ت للدراسات والبحوث االستراتیجیةاالمارا

 .٢٢ص
 ،مجلة الحقوق ،واشكالیاته شاهین علي الشاهین ،التدخل الدولي من اجل اإلنسانیة د. )٢(

 .٢٦٢ص ،٢٠٠٤دیسمبر، العدد الرابع، ،عة الكویتجام
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مصدر  ،وایضا" د. خالد حساني ،٤٨ص مصدر سابق، حسام احمد محمد هنداوي، د. )١(
  .١٣,١٢ص سابق،

 . ٢١٤ص مصدر سابق، ،محمد ناصر بو غزالةد.  )٢(
 .٢٦٣ص مصدر سابق، ،شاهین علي الشاهین د. )٣(
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 .٢٦١ص ،) المصدر نفسه١(
  .من میثاق األمم المتحدة ٤الفقرة  ٢لمادة نص ا :نظری )٢(
 .٢٦١ص مصدر سابق، ،شاهین علي الشاهیند. ) ٣(
) تم تأكید مبدأ عدم التدخل في اعالن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلیة للدول الصادر ٤(

ومیثاق  ١٩٧٠ تشرین االول ٢٤الصادر في  ١٩٦٥لعام  ٢١٣١بقرار الجمعیة العامة 
 .١٩٧٤لعام  ٣٢٨١واجباتها االقتصادیة الصادر بقرار الجمعیة العامة رقم حقوق الدول و 
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المجلة الجزائریة  ،انتهاكات حقوق اإلنسان شرعیة وسائل الضغط اثر ،) بوكرا ادریس١(
  . ٤٣ص ،٠٢/٢٠٠٢العدد  ،القانونیة واالقتصادیة والسیاسیةللعلوم 

  . ٩٨ص مصدر سابق، ،محمد یعقوب عبد الرحمن د. )٢(
(3) (Pablo Antonio fernadez sanchezccla violation grave des droits 

de lhomme une Menace contre la Paix R.D.I S.D.P vol 177 n01 
,1999.p24.  
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المجلد  ،رینجامعة البح ،مجلة الحقوق ،التدخل العتبارات إنسانیة ،عبد الكریم علوان د.) ١(
مصدر  خالد حساني، د.وانظر أیضا  ،٣٢٨ص ،٢٠٠٤یولیو، ،العدد الثاني األول،
  . ١٤ص سابق،

دار وائل للنشر  ،القوة في القانون الدولي المعاصراستخدام  ،محمد خلیل الموسى د.) ٢(
  ٣٥ص ،٢٠٠٤عمان االردن، ،زیعوالتو 
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  . ١٦ص مصدر سابق، ،خالد حساني د.) ١(
  .١٠٤ص مصدر سابق، ،محمد یعقوب عبد الرحمن د. )٢(
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  الفرع الثاني
  املتحدة لألممأسس التدخل اإلنساني 

           


    



      

                          

الطبعة  ،سیادة الدول في ضوء الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان ،بجك یوسف باسیل ) باسیل١(
یة االمارات العرب ،ابو ظبي ،ت للدراسات والبحوث االستراتیجیةمركز االمارا ،االولى
 . ١٠١ص ،٢٠٠١،المتحدة

ث جلة االكادیمیة للبحو الم ،المتحدة في النزاعات االثنیة تدخل األمم ،خالد حساني د. )٢(
-٧٣ص ٢٠١٠لسنة  ٢-ددالع ،بجایة ،جامعة عبد الرحمن میرة ،كلیة الحقوق ،القانونیة

٨١.  
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(1) Fann Kerbrut la reference au chapitre vll de la charte des Nation 
unies acaractere humantion duconseil de securite l.G.D Jfrance 
1995 p.12.  

مجلة المستقبل  یة الجدیدة،المتحدة والمنازعات الدولاألمم  بطرس بطرس غالي، د. )٢(
   ٠٤ص ،١٩٩٥لعام -  ٢-دالعد ،العربي

 .١١٤ص مصدر سابق، ،بجك باسیل یوسف باسیل  )٣(
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 ،جامعة الیرموك ،لة ابحاث الیرموكمج الحق في المساعدة اإلنسانیة، ،محمد مخادمة د. )١(
 .٢١٧ص ،١٩٩٧،)١العدد الثاني ( ،المجلد الثالث عشر

أن تتدخل “ لألمم المتحدة”لیس في هذا المیثاق ما یسوغ على انه  ٧الفقرة  ٢) تنص المادة ٢(
لدولة ما، ولیس فیه ما یقتضي  في الشؤون التي تكون من صمیم السلطان الداخلي 

هذا المبدأ ال  األعضاء أن یعرضوا مثل هذه المسائل ألن تحل بحكم هذا المیثاق، على أن 
   دابیر القمع الواردة في الفصل السابع.یخّل بتطبیق ت

 اهللا علي عبو،وینظر ایضا" د. عبد.١٨٩ص ،مصدر سابق ،حسام احمد محمد هنداوي د.) ٣(
  .٩١ص ،٢٠١٠دهوك، ،الطبعة االولى المنظمات الدولیة،
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  طلب الثانيامل
  اإلطار القانوني لتدخل منظمة األمم املتحدة عسكريا وتطبيقاتها




         


             


       
   



  الفرع األول
  الشرعية الدولية وعالقتها باملشروعية الدولية







            

                          

 من اتفاقیة فینا حول قانون المعاهدات.  ٥٣نص المادة  :) ینظر١(
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 ،جدلیة الشرعیة والمشروعیة العام،واحكام القانون الدولي  قضیة لوكربي ،) میلود المهذي١(
  . ٥٥ص ،١٩٩٦،طرابلس ،انوار الجماهیریة للنشر
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دار  ،فقا لقواعد القانون الدولي العاممشروعیة التدخل الدولي و  ،لصالحياعاطف علي  د.) ١(
  .٦٢ص ،٢٠٠٩ ،الطبعة األولى القاهرة، العربیة،النهضة 
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  الفرع الثاني
  اإلطار القانوني لتدخل األمم املتحدة عسكريا

 
      

           
       

   






             


                          

مجلة الرافدین  ،لدولیة والموقف من احتالل العراقالشرعیة ا ،وريخلف رمضان الجب د. )١(
   .٢٩٤ص ،٢٠٠٩ ،٤٠العدد  عة الموصل،جام ،كلیة الحقوق للحقوق،
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بتاریخ في مؤتمر سان فرانسیسكو، من میثاق األمم المتحدة الموقع  ٥٥) المادة ١(
٢٦/٦/١٩٤٥.  

ا كانت ترفض ادعاءات الدول فیما ) ونشیر في هذا الصدد إلى أن األمم المتحدة كثیرا م٢(
ذلك الن هذه المادة لم تعد  ،ومن ثم تقرر اختصاصها ٧الفقرة  ٢یخص تطبیق نص المادة 

تدخل مرغوبا فیه من تشكل عائقا أما تدخل المنظمة في الحاالت جمیعها والتي یكون ال
مد أبو ألوفا، اح د. ،كل هیئة في میثاق األمم المتحدة الن األغلبیة ضمن ،طرف األغلبیة

الحمایة الدولیة لحقوق اإلنسان القرار النافذ في إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت 
  . ٢٣٥، ص٢٠٠٠الدولیة المتخصصة، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة األولى، 
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)٢(

                          

ون د ،اإلسكندریة ،الدار الجامعیة للطباعة والنشر ،التنظیم الدولي ،محمد سعید الدقاق د. )١(
  .٢٣٥ص سنة نشر،

On comprend a L inverse que les defenseurs des dorits de lindividu 
s efforcent d abord d exclure des ces affaires tout ce qui 
concerns les libertes fondamentales et le notion dintervention au 
cas d incursion violentes . 

Mario,Bettati ,le droit d ingerence ,Mutation de lorder interntional 
,Edition Odile Jacobr Parisl .p.21.  

موجه ضد االستقالل السیاسي في ما إذا كان التدخل اإلنساني هو ذاته  لة تثارلمشكلكن ا )٢(
إال أن العدید من الفقهاء ینفون هذه الحالة لكون التدخل اإلنساني لیس له طابع  ،لدولة

  =ینظر في ذلك ایضا" الحتالل.ا
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  الفرع الثالث
  تطبيقات تدخل األمم املتحدة عسكريا

Murphy       
            


Stowell

      
Lauterpacht  








            
   




    


                                                               

        ،الدار الجامعیة الجدیدة الوطنیة،التدخل الدولي وتراجع مبدأ السیادة  ،بوراس عبد القادر =    
 .١٩٦ص ،٢٠٠٩،الجزائر ،الطبعة األولى

 ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،التبدلالتدخل الدولي مفهوم في طور  ،) لیلى نیقوال الرحباني١(
  .٤٥ص ،٢٠١١بیروت، ،ولىالطبعة األ
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  .٤٦ص مصدر سابق، ،نقوال الرحباني ) لیلى١(
  . ٤٧، ٤٦ص ،المصدر نفسه) ٢(
) یمكن االطالع على النص الكامل للجلسة من موقع األمم المتحدة /وثائق مجلس األمن ٣(

  ..www.un.orgمنشورة على االنترنت 
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  .٤٦ص مصدر سابق، ،لیلى نقوال الرحباني ) ١(
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 ،نس یحیى الصائغمحمد یو  من التفصیل عن هذه الحاالت من التدخل ینظر د. للمزید )١(
الطبعة  ،جامعة الموصل ،دار ابن األثیر للطباعة والنشر ،الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان

  .٣٣٢-٣٣٠ص ،٢٠١٢،األولى
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  املطلب الثالث
  )التدخل يدعم السيادةولية (السيادة كمسؤ
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  الفرع األول
  حتول التدخل اإلنساني إىل مسؤولية احلماية

         
       ICISS  

  
                          

  .٢٣٧ص مصدر سابق، التدخل العتبارات إنسانیة، ،عبد الكریم علواند.) ١(
ربي منار، التدخل اإلنساني ومسؤولیة الحمایة، الصوت نشرة إلكترونیة    د. محمد ابو الع )٢(

 . ٤-٣، ص٢٠١٢تصدرها لجان الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في سوریا،
 Interinational commission onنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدولیترأس اللج )٣(

intervention and state sovereignty  ادیث ایفانز والجزائري محمد االسترالي غ
التدخل االنساني ومسؤولیة مبدا السیادة بین  خالد حساني، وینظر ایضا" د. .حسون
  .١٩ص مصدر سابق، ،الحمایة
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  :_ى موقع اللجنة على شبكة االنترنتتقریر اللجنة المعنیة بالتدخل وسیادة الدولة عل :نظری) ١(
www.iciss.iciss.gc.ca  
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 .٣٠_٢٤ص ،نة المعنیة بالتدخل وسیادة الدولتقریر اللج :نظری )١(
مجلة  ة الحمایة،األمم المتحدة من التدخل اإلنساني إلى مسؤولی ،ولید حسن فهمي د. (٢)

  .٣٧_٣٦ص ،٢٠٠٧اكتوبر  ،١٧٠العدد  ،السیاسة الدولیة
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(1) Gareth evans, the responsibility to protect ending mass atrocity   
grimes once and for all, brookings institution press,2008, pp44, 
and56.  
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  .٣١ص مصدر سابق، ،نة المعنیة بالتدخل وسیادة الدول) تقریر اللج١(
 .٣٧ص مصدر سابق، ،ولید حسن فهمي د.) ٢(
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  .٣١ص مصدر سابق، ،ة الدولنة المعنیة بالتدخل وسیاد) تقریر اللج١(
٨٦ص المصدر السابق، ) لیلى نقوال الرحباني،٢(  
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  الفرع الثاني
  إقرار مفهوم املسؤولية يف احلماية يف منظمة األمم املتحدة

 iciss


            
       


    










    


     ICISS       
            

            


                          

(1) Thomas G weiss,military-civilian interaction humanitarian crises 
and the responsibility to protect,rowman 20 andlitlefield 
inc,usa,2005,p199. 
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  ..٣٨ص مصدر سابق، ،ولید حسن فهمي د. )١(
  :_ها مجلس األمن في هذا الشأن نذكرمن القرارات التي اصدر  ٢)(

في  ٧٨٣والقرار  ١٩٩٢شباط  ٢٨في  ٧٤٥القرار  ١٩٩٠ایلول  ٣٠في  ٦٦٨القرار 
 ١٩في ٧٨٨بشأن االنتخابات الحرة والنزیهة في انجوال القرار  .١٩٩٢تشرین االول  ١٣

اع في لیبریا وجمیع الجهات بشأن ضرورة التزام جمیع اطراف النز  ١٩٩٢تشرین الثاني 
القانون الدولي اإلنساني وكذلك تنظیم انتخابات حرة ونزیه  بإحكاماألخرى المعنیة 

 مصدر سابق، ،حسام احمد هنداوي ر د.انظ حل سلمي للنزاع في هذا البلد، إلیجاد
  .١٦٢ص

عیة جامدمقرطة منظمة األمم المتحدة (اطروحة دكتوراه) المؤسسة ال ،نعیمة عمیمر )٣(
وینظر ایضا" لیلى نقوال .٤٤ص ،٢٠٠٧بیروت،لبنان، ،للدراسات والنشر والتوزیع

  .  ٨٨ص مصدر سابق، ،الرحباني
(4) david kennedy. on law  and war.princetown university  press, 

princetown. 2005, pp 108.164.   
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 المستوى المعني بالتهدیدات عالم أكثر أمنا مسؤولیتنا المشتركة تقریر الفریق الرفیع  )١(
 .٢٩البند جیم السیادة والمسؤولیة الفقرة  ٢٠٠٤،األمم المتحدة ،والتحدیات والتغییر
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" ال یمكن أن یستخدم مبدأ عدم التدخل یأتي وقد نصت على ما ٢٠٠الفقرة  ،) المصدر نفسه١(
ل الوحشیة الواسعة في الشؤون الداخلیة لحمایة إعمال اإلبادة الجماعیة أو غیرها من األعما

النطاق للقانون الدولي اإلنساني أو التطهیر العرقي الواسع النطاق وهو ما یمكن أن یعد 
  ". هذا یستوجب اجراء من مجلس األمن الدولي وعلى لألمنبحق تهدیدا 

" ثمة اعتراف متزاید بان المسالة لیست حق یأتيوقد جاء فیها ما  ٢٠١) المصدر نفسه الفقرة ٢(
من جانب أي دولة بل هي مسؤولیة الحمایة التي تقع على عاتق دولة عندما یتصل  التدخل

االمر بمعناة السكان من كارثة یمكن تفادیها كالقتل الجماعي واالغتصاب الجماعي 
 لألمراضوالترویع والتجویع المتعمد والتعرض  باإلكراهوالتطهیر العرقي عن طریق الطرد 

 تحمل المجتمع الدولي األوسع عندما تكون الحكومات ذاتوثمة قبول متزاید لوجوب أن ی
السیادة غیر قادرة أو راغبة في حمایة مواطنیها من كوراث من هذا النوع على الرغم من 

  .نفس النص في تقریر اللجنة".. ونجد ل المسؤولیة الرئیسیة في حمایتهمانها تتحم
     ICISS ,the responsidility to protect ,op,cit p.11,part 202-2.4.   

  .٢٠٣) المصدر نفسه الفقرة ٣(
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قریر ) في جو من الحریة أفسح صوب تحقیق التنمیة واألمن وحقوق اإلنسان للجمیع ت١(
  . ١٤فقرة ب  ،،القسم األول ٢٠٠٥ ،األمین العام لألمم المتحدة

ر المصد ، ICISSونفسه في تقریر لجنة ١٢٦فقرة  ،) المصدر نفسه القسم الثالث٢(
  .٥٢- ٤٧ص ،السابق

(3) A/59/PV 89,8 April ,89 plenary meeting of the General Assemdly 
pp4-6 on the UN official website www.un .org 

(4  ) Gareth Evans "From Principle to Practice:  
Implementing the Responsibility  to Protect Keynote address 
Presiple of international Crisis Group and Co Chair of  intention= 
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=Commission on internationalState Sovereignty  to Elmont  
Conference and Expert Seminar ,Brussels 26April 2007 

         http:// www..crisisgrop .org /home/index .cfm?id =4802&1=1 
(1   ) A/RES/60 /1,24 October 2005 60/1.2005 World Summit  

Outcome,p.p1-30  
                                    www.un.org..  
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  ٢٨المنعقدة في  ٥٤٣٠الذي اتخذه مجلس األمن في جلسته  ١٦٧٤) انظر نص القرار ١(
 ،حة الفقرة الرابعةالصراعات المسلوالمتعلق بشأن حمایة المدنیین في  ٢٠٠٦نیسان 

   .ة الختامیة لمؤتمر القمة العالميمن الوثیق ١٣٩,١٣٨ الذي اكد على الفقرتین
(2) S/PV.5476 ,28 June 2006,p16  
(3) S/PV5319 ,9Desemder 2005,p7  

وخاصة القرار  ١٧٦٩و١٧١٤و ١٧٠٦نصوص القرارات  ینظر على سبیل المثال
  .R2Pالذي اعاد التأكید على  ١٧٥٥

(4) S/PV5319 ,9Desemder 2005,p8. 
(5) S/PV5476,28(2006)June p16. 

وخاصة القرار  ١٧٦٩و١٧١٤و ١٧٠٦نصوص القرارات  على سبیل المثال :وینظر     
 .R2Pالذي اعاد التأكید على  ١٧٥٥
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القرار  وخاصة ١٧٦٩و١٧١٤و ١٧٠٦القرارات  نصوص على سبیل المثال :ینظر )١(
  ..R2Pعلى  الذي اعاد التأكید ١٧٥٥

(2) UN Secetarty _General Ban Ki-moon Identifies R2P as a Priority 
,http:// www.responsibility to protect /index .php /united –nation 
/1073?theme =altl.  

بشأن التدخل  ١٩٧٣مالي وبخصوص التدخل العسكري في  ٢٠٨٦) قرار مجلس األمن ٣(
  العسكري في لیبیا.

(4)  UN Secetarty _General Ban Ki-moon address at an event on   
ResponsibleSoveignty :International Coopertion  for a Changed 
World ,Berlin 15 july 2008  

     http://www.un.orgL/News/Press/docs /2008/sgsmIl1701.doc.htm.  
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  الفرع الثالث
  ملبدأ املسؤولية يف احلماية العدالة االنتقالية اثر مباشر

         



       


           

                          

(1  ) In Ban Ki-moon world :today theon Responsibility to Protect in a 
concept ,not yet a policy ,an aspiration ,not yet a reality .   

   .  .٩٥مصدر سابق،ص ،لیلى نقوال الرحباني  
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(1) http://www.icty.net/arabic.  
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   . ٩٧ص مصدر سابق، ،لیلى نقوال الرحباني )١(
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 . ١٠٠- ٩٨ص مصدر سابق، ،) لیلى نقوال الرحباني١(
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 .٢٠٠٥) دستور جمهوریة العراق لعام ١(
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3- http://www.un.org/News/ossg/sg/stories/staments-
seach-full.asp?ID=28

4- http://www.icty.net/arabic. 
5- http://www.un.org. 
6- http://www.un.orgL/News/Press/docs 

/2008/sgsmIl1701.doc.htm. .  
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