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 الملخص
خيصننناع   نننا ان  م ننن  ، ال يمكنننن اركنننية المينننا من نننول يم منننن منننناين  ن نو  نننة ا  م ننني  

، ية خالنهي من ول يم من منناين  نا  مره، ييال  منحةب ن من ينمي ت ن في منقةن من  ة ن
يكننين لننافهي منننة ي  لنني ، منمتحننا  م مننليلنن م منني افننل مننناي  من إننةء انننة ار نني  مر مننا 

ا منة ي ا منتي يقيل عو هي  ي ييلي احا منم يائ م ، منحفيظ عوة من ول يم من مناين  ن
 تزم ننا  منرزمعنني  ي  ننا مرتهنني  منحننةر من ننيةا  فنني ايمخننة منقننةن من  ننة ن، منر ننيل منننايني

و  تها ننامع نو ننول مإلر ننين خط ننة  نحقنني   ياحننا   مرتهي نني ، منامخويننا   ننكي كإ ننة ي ننكت
 م ون  مختصني يل م ي ري انت منت يمي مل ل م منتها ا  اخي ضنمن ، يم من مناين  ن

من ي ايكي انيه مهما منقييل  حفظ من ول يم من مناين  ن. يب نك ت ا حمييا حقي  م من 
منمتحا  ن ال تهي منم ي نة   ين نول يم منن  م مليع نمر ما ا ي يلافيع ة ي يع يمإاا  ينمإلر 

منامخويننا إهنناّ حوتهنني يت نني تهي  منرزمعنني  تنناي ييلنن ا من ال ننا كيرنن   ننإ يع فنني ، مننناين  ن
 يمنحفيظ عوة من ول يم من مناين  ن.

 .من، منايني، من ول، م مإلر ينحقي   الكلمات المفتاحية:
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Summary 

     The importance of international peace and security for all 

mankind cannot be denied especially after the scourge of the two 

world wars in the twentieth century ،during which the  

international peace and security collapsed. The fundamental 

principles underling the international system  ،and after the end of 

the Cold War in the late twentieth century  ،internal conflicts 

increased dramatically  ،caused serious violations of human rights 

 ،and posed a threat to international peace and security  ،which 

means that dealing with this threat falls within the jurisdiction. 

The Security Council which is entrusted with the task of 

maintaining international peace and security. Thus  ،the protection 

of human rights is a major objective and fundamental principle of 

the United Nations for its direct relationship with international 

peace and security. and this relationship was the reason for the 

internationalization of internal conflicts in order to resolve and 

resolve and maintain international peace and security.  

Key words: human rights, peace, security, international     

 المقدمة
يلن م ي رني انت منت يمني منل ، منامخويا خطةمع عونة من نول يم منن منناين  ن ت كي منرزمعي  

مننن ي ايكنني انيننه مهمننا ، م ونن  م مننن مختصنني يت نني تهي  نناخي ضننمن  لنن ا منرزمعنني 
، منقييل  حفظ من ول يم من مناين  ن يم عياتهمي انة رصيإهمي في حي  ي يع مني  خني إهمني

 تننناي ييته عو هننني عإنننة مختصيصننننورزمعننني  منامخوينننا يممية نننا م منننن  نقنننا ترنننيي  م وننن 
مننن م نني  منرطنني  منمح ننيز ن ننييا  مننناي   اي اخننةمه لنن ا منرزمعنني ، منامخويننا منرزمعنني 

من متخي  مإل نةم م  منتني يمتو هني فني منم  ني  م من  انة منرطي  منايني نتمك ن م و 
منامخويا تيم ههي م ي ي  عات   منرزمعي  تاي ياالت ان مهما منم و  في ، إهاّ ت ي تهي

 تنناي يفني م منن  يمنتني تحتنيه انننة م ين ني  نتن ن ي لنن ا منم ي ني  يتف  ني اية م ونن 
 . منامخويا يت ي تهي منرزمعي 
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 منامخويننا مننن  إنني م ونن  منرزمعنني  تنناي يت مننن الميننا من حننن فنني انت  أهميةةة الثحةة :•
يمنتننني تهننناّ اننننة ، ا فننني منم تمنننل منننناينيي نننات منننن منميمضنننيل منمتطنننية  يمنحا  نننم منننن 

 من مالرتهي ي  منخط ة . مإلر ين حمييا حقي  
منامخوينننا يانت ر يةلننني ال  تت ونننش م نننكوا من حنننن فننني خطنننية  منرزمعننني  إشةةةيالية الثحةةة :•

إنني تمتننا انننة منم تمننل ، تقتصننة عوننة من ننان منننامخوي نونناي  منتنني ت ننيري مننن منرزمعنني 
االت انت لريك م ي ي  عات  ، مإلر ينمن  يما نحقي    ي خيصاع في  ي مالرتهي، منايني

يمنننن  نننلت تها ننا من نننول يم منننن ، يت نني تهي لننن ا منرزمعننني  تنناي ي ننا ت نننين  ننإ يع فننني عنننال 
 مناين  ن. 

، ينني  مناينينناتفي ت تمننا مناةم ننا عوننة منمننرها مال ننتقةم ي نرصنني  مال منهجيةةة الثحةة :•
 صي  يمنقةمةم .فضالع عن منمرها منتحو وي عإة تحو ي منر

تلت تق يل ل م من حن عوة  ال ا م يحن فضالع عن مقاما يخيتما منتني  هييلية الثح :•
 يمنرزمعني مإلر نين  كة ف هي الل منرتي ا يمنمقتةحي . تريي  منم حن م ي  مفهيل حقني  

،  م ننيائ منقننيرين مننناينيمإلر ننين يمن حننن من ننيري ك نن  عال ننا حمييننا حقنني  ، منامخويننا
  منامخويا. في منرزمعي مإلر ين منم حن من ينن فاة  م ي ي  تحق ش حمييا حقي  يامتي 

 المثح  األول
  الداخلية والنزاعاتاإلنسان مفهوم حقوق 

نقنننا كنننين الرتهننني  منحنننةر من نننينمي   من يرينننا م  نننة م إنننةز فننني منتا ننني  يمنتا  نننا عونننة  
يمن الل ل ا مآل نية لني ار ني  ، م يائ ي يمعا  يريريا تحكل من ال ي  مناينيا إ ن مناي 

ت رننة   نناين من ننينل يت نن ة انننة تحق ننش من ننول  (منمتحننا  م مننلمر مننا )مر مننا عينميننا 
 عننالنمنمتحننا  يمإل م مننلعإننة م  نني  مإلر ننين فترننيمة ماللتمننيل  حقنني  ، يم منن مننناين  ن

ا فني امخني منامخوي يمل مرتهي  منحةر من يةا  مرت ة  منرزمعي مإلر ين، نحقي   من ينمي
منناي  ي نكو  احناء الننل مصنياة منخطنة نوهنناّ مننة ي  منن ي  يمنن  منن ا ونه مر مننا 

ييفنش مني تقنال رق نل لن م منم حنن عونة  ،منمتحا  يلني حفنظ من نول يم منن منناين  ن م مل
يفي من يري رك   ، منامخويا يمنرزمعي مإلر ين رتريي  في م ي  ت ة   حقي  ، مطوإ ن

  . مإلر ينيني من حمييا حقي  عن مي   منتر يل منا



 الداخلية النزاعات تدويلوأثرها في  اإلنسانحماية حقوق 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

296 

 المطلب األول
 الداخلية والنزاعاتاإلنسان تعريف حقوق 

منن منمفنيليل يم ن ا منرطني  فني مإلر نين : ي ا مفهيل حقني  مإلر ينت ة   حقي   :ايالع 
توننك منحقني  منمتاصننوا فنني ”عونة ارهننيمإلر ننين فقنا  نني  مفهننيل حقني  ، عينمرني منم يصننة

توك منحقي  منتي ”. كمي عةتف  ارهي(1)ن إايرهي ان ي يش من  ة"يمن  لت ال يمك، طإي تهي
تطإننش عوننة  ميننل منرنني  إنناي  تم  ننز يمحتننةمل لنن ا منحقنني  يم ننر فنني كيفننا من ننةّي 

 ارهنني مإلر ننين يعننةتّ  ننيمي  مصننطوحي  منقننيرين منننايني حقنني  ، (2)يمنننر ل من يي ننيا"
ي  ننةما ت نن يل اي تة يننا يمنتنن مإلر ننين"م ميعننا مننن منحقنني  منم ننرا  انننة كةممننا  ننخ  

 .(3)محتةممهي خاماع نصينح من ميل"
، عوننننة مختيننننية تصننننةفيته إرف ننننه مإلر ننننين نننناة  ”يي ةفهنننني من م ننننا ةي ننننكي  ييرننننا  ارهنننني  

منننننل مةمعننننني  منق نننننيا منمفةيضنننننا نمصنننننوحا ، يممية نننننا ر نننننيطيته منمختوفنننننا اين عيم نننننش
"ع ننية  عننن حمييننا  فنني اي ننل م يريننه  ارهننيمإلر ننين . ييمكننن ت ة نن  حقنني  (4)منم تمننل"
يحة ني  لنل عنن ، منن منتناخي منت  نفي يمرنل اي محنييال  نوقضني  عونة حينيتهل م فةما

مإلر نننين ييفقنننيع نمننني تقنننال روحنننظ انت حقننني  ، (5)طة نننش تنننيف ة منحميينننا منقيريرينننا يمن امننننا"
ا  يمكننن ، تتضننمن من ا ننا مننن منحقنني  م نني منحقنني  مال تميعيننا يمال تصننيايا يمن يي ننيا

ايتنيع كنين ريعنه ، يل ا منحقي  فطة ا يمكت ن ا، يمتوك حقي   تمتل إهي مإلر ين منقي  انت 
م  معت ننية اي اي ، نغتننه يعة ننهي  ي ر نن ته يا رننه ييضنن ه مال تمننيعي اي  ننيختالّ  قيفتننه

اخةء من حقه ان يمتوك  ميل ل ا منحقني  اين مننتحكل ف هني اي منت  ن  ف هني منن  إني 
 .ينمإلر كيرهي  ي   نصينح ، مآلخة ن

                                                           

 . 7ص ،1989المتحدة  األممالمتحدة: مبادئ تدريس حقوق اإلنسان، منشورات منظمة  األمم( 1)

 ،1994المتحدة،  األممالمتحدة: حقوق اإلنسان والخدمة االجتماعية، منشورات منظمة  األمم( 2)

 . 20ص

الداتخلي أو المجال المحجوز للدولة في ظل التنظيم الدولي  تختااص( علي رضا: مبدأ اال3)

 . 326ص ،1997، دار النهضة العربية، 1طالمعاصر، 

دستور األمريكي، ترجمة: محمد لبين شنب، بدون سنة ( روسكو باوند: ضمانات الحرية في ال4)

 . 11ص ،1995طبع، دار المعرفة، القاهرة، 

، دار الكتب الوطنية، 1طواآلفاق الجديدة،  إقليم ( ماطفى عبد هللا أبو القاسم: القانون الدولي ال5)

 . 388ص ،2004ليبيا، 



   (2021لعام )ا(/36/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

297 

منامخويننا:   ننا مرتهنني  منحننةر من ننيةا  فنني ايمخننة منقننةن من  ننة ن  ت ة نن  منرزمعنني  : يريننيع 
ا  ، يكيرننن  تونننك منفتنننة  م   نننة اميينننا، منم نننوحا منامخوينننا   نننكي كإ نننة  هنننة  منرزمعننني 

منم وحا منامخويا مقيةراع  ينفتة  منتي   ق  رهيينا منحنةر   ها  ا إة عاا من منرزمعي 
منرننزمع منننامخوي لنني: كنني صننةمع اي رننزمع م ننوح يقننل إنن ن منقننيم  منحكيميننا يي ننا ، من ننيةا 

يبنن ن افننةما منم يةضننا منم ننوحا إهنناّ ا ننقيق منحكيمننا منقي مننا اي مالرفصنني  عننن مناينننا 
ي ا  هاّ انة منت إ ة عن حينا منت مة من  إي من يل من م يضيع من ني ا  رت  نا ، م ل

 . (1) تحيم  عوة من ةيم  منطإي يا يغ ةلي زما حيا  كيالرفةما  ين وطا اي مال
 تصنية كني منرهل ، تصنيةع ف وني إن ن طنةف ن اي ا  نة”منامخوينا  ارهني  يعةتف  منرزمعي  

 الننامّن اللمنني يم عي ننا تحق ننش  اي عننال كفييننا منمننيمةا، ه مننل مآلخننة الننامّعننال تيمفننش 
 .(2)لل"
ه م ميعننا م  رننا مننن يضننل ت ننين فينن”منامخويننا  ارهنني  يي ننةتّ  ننيم  ايةتنني منرزمعنني  

 يم  ا ين  إ وا اي م ميعا عة يا اي نغييا اي  قيفيا اي ا ريا اي م تميعينا اي ، م فةما
ترخنننةق فننني ت ننننيةا منننل م ميعننني  اخننننةء ، م تصنننيايا اي  يي نننيا اي اي  ننني  رخننننة

متري ضنننا ف نننالع اي تإننناي ارهننني  النننامّ نت كننني لننن ا منم ميعننني  ت ننن ة نتحق نننش ، م  رنننا
مرهيية اي ت ط ي فني منر نيل مال تمنيعي يمن يي ني منقني ل ”ايضيع  ارهي  . يعةف (3)ك نك"

  .(4)كمي في منصيمي  ينإرين"، اين ان يصح ه  ينضةية  إةيز ر يل إا ي
 المطلب الثاني

  اإلنسانموقف التنظيم الدولي من حماية حقوق 

                                                           

سسة الجامعية للدراسات والنشر ، المؤ1طالياس أبو جودة: األمن البشري وسيادة الدول، ( 1)

 . 53ص ،2008والتوزيع، بيروت، 

( بيتر فالنستين: مدتخل إلى فهم تسوية الاراعات والحرب والسالم والنظام العالمي، ترجمة: سعد 2)

 ،2006، مطبعة الجامعة األردنية، عمان، 1طالسعد، المركز العلمي للدراسات السياسية، 

 . 35ص

، كاظمة 1طات المتضاربة في العالقات الدولية، ترجمة: وليد عبد الحي، ( جيمس دورتي: النظري3)

 . 144ص ،1985للنشر والترجمة والتوزيع، الكويت، 

عمر عبد الحفيظ شنان: نزاعات الدول الداتخلية، األسباب والتداعيات، دون سنة طبع، دار ( 4)

  .18ص ،2015ية، سكندرالجامعة الجديدة، اإل
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ا  تضنمن  مإلر نين،منمتحنا  تحنيالع  ن ة يع فني م ني  حقني   م منلعك  مرإ ني  مر منا  
 م منلخالفنيع نم  ني  عصن ا مإلر نين  م  من ال نا  حقني   منم  ي  عاامع م  ريع منن منمنيما

منمتحننا   م مننل. ا  ا ننةت  ا  ي ننا م  نني  (1)مننن ي  نني  خينيننيع مننن ايننا ا ننية  صننة حا نهنني
ي يمتنه يفني منحقني  منمت نيييا  مإلر نينا في كةممنا  ي يم مإلر ين منتا  ا عوة حقي  

يتضنننمر  منمنننيا  م يننننة منفقنننة  من ين نننا احنننا ، كإ ةلننني يصنننغ ةلي م منننليمنر ننني  ي نوة ننني  
ا نو ميننل  ي ننيم  يمنحة نني مإلر ننين منمتحننا  يلنني ت ز ننز يت نن يل حقنني   م مننلاغننةما 

( منتني 56. يتنلت تا  نا  ننك فني منمنيا  )(2)اين منتم  ز عوة ا ي  من ر  يمنوغنا يمننا ن
ة ارف ننهل مننن ا نني متخنني  اعمنني   ميعيننا يفةايننا عونن عضنني تقننة ف هنني  ميننل مننناي  م 

ا  يةا في مإلر ين، ييضل منم  ي  ت ز ز حقي  ، منمتحا  م مل الامّت تهاّ تحق ش 
منن  إني مإلر نين ( ني   ينضةية  مال ترتيه  انت لريك منتزمميع  حميينا حقني  55منميا  )
 .(3)”عضي مناي  م 

 1948كننننيرين م ي   10ألمننننل منمتحننننا  فنننني يتنننناعيميع ننننن نك ا ننننةت  من م يننننا من يمننننا ن 
( مننننيا  تضننننمر   و ننننوا مننننن منحقنننني  30ني ننننمي )مإلر ننننين نحقنننني   من ننننينمي عننننالنمإل

. ي  ننا لنن م (4)من يمننا يمن يي ننيا من خصننيا يمال تميعيننا يمال تصننيايا يمن قيفيننا يمنحة نني 
رهننني م يننني  ي نننةمةم  عنننات  حننني  منحقننني  يمنحة ننني متفي منمتحنننا   م منننلمصننناة   عنننالنمإل
يا منخيصنا تفي يمال، 1948يا منخيصا  مرل  ة ما مإل يا  من ميعيا يةاعهي ن يل تفي مال

 1952منم يلننا  منخيصننا  حقنني  منمننةا  من يي ننيا ن ننيل ي  1951إيضننل منال  نن ن ن ننيل 
منتم  ننننز   ميننننل ا ننننكي يننننا منقضنننني  عوننننة متفي ي  1967منإةيتيكنننني  منموحننننش إهنننني ن ننننيل ي 

منتم  نننز ضنننا منر ننني  ن نننيل   مينننل ا نننكي منقضننني  عونننة  ينننامتفي ي  1966من رصنننةي ن نننيل 

                                                           

، مركز دراسات الوحدة العربية، 1طبري: حقوق اإلنسان في الفكر العربي، ( محمد عابد الجا1)

 . 79ص ،2002بيروت، 

المتحدة في شؤون الدول، مجلة الرافدين للحقوق، العدد الثالث،  األمم( عامر الجومرد: تدتخل 2)

 . 143ص ،1997

 ،2001طرابلس، ، دار الرواد، 1ط( أحمد ماباح عيسى: حقوق اإلنسان في العالم المعاصر، 3)

 . 90ص

( لمى عبد الباقي محمود: القيمة القانونية لقرارات مجلس األمن الدولي في مجال حماية حقوق 4)

 . 54ص ،2009، منشورات الحلبي الحقوقية، 1طاإلنسان، 
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منمتحنا  مرن   م منل. ينقا ملتم  (1)1989يا منمت وقا  حقي  منطفي ن يل تفي يمال 1979
و  ن را مختصا  حقي  مإلر ين، إام تهي  حقي   تتان  منن  1946عيل مإلر ين ا   كت
 :(3)ةمحي مآلتيامنمتحا  ضمن منم م مل. ييمكن  كة ر يطي  (2)مرايبي مناي 

 منتي تتضمن:مإلر ين مةحوا صييغا مني ي ش مناينيا نحقي   :المرحلة األولى“ 
 . مإلر يني  مناينيا نحقي  عالرمإل 1  
 . مإلر ينيي  مناينيا نحقي  تفي مال 2  
 مةحوا ت ز ز ير ة  قيفا حقي  مإلر يين. :المرحلة الثانية 
 . مإلر ينمةحوا حمييا حقي   :المرحلة الثالثة 

 المثح  الثاني
 ثمثادئ القانون الدولياإلنسان عالقة حماية حقوق 

ا ا ي نيفني م  ي هني يمني اصناةته منن ي ني ش مإلر نين منمتحنا  حقني   م منل  امي ا نة   
ااتء ، 1966يمن هنا ن منناين  ن ن نيل 1948ن نيل مإلر نين نحقني   من ينمي عالنم ي مإل

. ا  انت مإل ننيا  إهننن ا (4)مإلر ننين يحقنني   ل من ننينميانننة ا  ننيا عال ننا ي يقننا إنن ن من نننال
ا نإلر ين  يحي إي يا عال ا ي يقا إ ن  ي يمنحقي  يتا  ا ايمين من  ير  ينحقي  م 

، منمتحنا  م منلضنمن مقيصنا مإلر نين كمي ت نا حقني  مإلر ين، يحقي   من الل من ينمي
قنننننش االت إت ز نننننز حقننننني  يلننننني مننننني  اكنننننا عونننننة انت حفنننننظ من نننننول يم منننننن منننننناين  ن ال  تح

 .(5)مإلر ين
  ننا مرتهنني  منحننةر  ال ننيميمإلر ننين منننايني فنني م نني  حقنني  م مننن  يمزاما اية م ونن  

يمالعتنننننام  عونننننة منحقننننني  مإلر نننننين ا  مةت إننننن  الرتهي يتيم ننننن ا نقيمعنننننا حقننننني  ، من نننننيةا 

                                                           

، مكتبة زين 1ط( فرست سوفي: الوسائل القانونية لمجلس األمن في تدويل النزاعات وتسويتها، 1)

 . 74ص ،2013ألدبية، بيروت، الحقوقية وا

 . 396ص ( ماطفى عبد هللا أبو القاسم: مادر سابق،2)

 . 72ص ( الياس أبو جودة: مادر سابق،3)

ً للقانون الدولي والتشريع 4) ( نبيل عبد الرحمن نارالدين:ضمانات حقوق اإلنسان وحمايتها وفقا

 . 26ص ،2006ية، سكندر، المكتب الجامعي الحديث، اإل1طالدولي، 

كلية الحقوق رسالة ماجستير،المتحدة في مكافحة النزاعات المسلحة، األمم( درويش سعيد: دور 5)

 . 122ص والعلوم السياسية، جامعة محمد بوقرة، الجزائر،
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ي ني   ،ا نإلر ين كينحش في منحيي  منن ي ي نا محتةممنه  يعنا  موزمنا ن يفنا منناي  ي يم 
م مننن  . ييم نني(1)خننال  لنن ا منفتننة مإلر ننين لنن م منننةبن ت ر ننيع الرت ننية مرتهي نني  حقنني  

ا  غين نننيع مننني  نننزي  منتم  نننز إننن ن من نننول ، ي  نننيلة منمفهنننيل من نننيمي نو نننول منننناينيمإلر نننير
ييفقنيع (2) نك ني نيا مةت نيق ي  نش إ رهمني، يم من مناين  ن يب ن من ول يم من امخي مناي 

رترنننيي  فننني منمطونننر م ي  حميينننا حقننني  ، رق نننل لننن م منم حنننن عونننة مطوإننن ن نمننني تقنننال
يفقننيع نم  نني  مإلر ننين يرك نن  فنني منمطوننر من ننيري حمييننا حقنني  ، يمإنناا من ننييا مإلر ننين 
 منمتحا . م مل

 المطلب األول
  ومبدأ السيادةاإلنسان حماية حقوق 

 نا فكنة  من نييا  ا ني  إرني  ا  ت، منمتحنا  اننة ضنةية  محتنةمل  نييا  منناي  م منلاعن   
 انت منايننا تتصنّة  نيم  ا نين فني رطني   يعت نيةمناينا يتصةفيتهي في منامخي يمنخيةه  

 هي اي عوة ص  ا منم تمل منايني يفش  يمعا منقيرين منايني من يل.ا ويم
منمتحننا  مني يقننا منة ي ننا نو ننةعيا مناينيننا منتنني تحنناا مي نن  منقننيرين  م مننليي ننا م  نني   
منمتحننا   م مننليمرهنني مفهننيل من ننييا . ا   اكننا منم  نني  عوننة  يننيل ، يني مننن منمفننيليلمنننا

. يم  م منني مننةت  اينننا  حينننا مننن (3)عوننة مإنناا منم ننييم  فنني من ننييا  إنن ن  ميننل اعضنني هي
منم تمنل مننايني  فإنت ، منم وحا منامخويا اي حينا طية ا رت  ا من يمةن منطإي يا منرزمعي 

يا ال ت ننا مإلر ننيرم ننيعاتهي االت   ننا ا ريعهنني  ننانت تقننايل منم ننيعام  ال ي ننتطيل منتنناخي ن
فنننإنت مإننناا عنننال مإلر نننين ييفنننش مقتضنننيي  منر نننيل مننننايني نحقننني  ، (4)مرتهي نننيع ن نننيياتهي

منتاخي في من اين منامخويا نوناي  ملتنز   ف ني  نيلد تإناي فني ر نة منم تمنل مننايني النل 
                                                           

عبد الستار حسين الجميلي: تأثير انتهاء الحرب الباردة على سلطات مجلس األمن في حفظ السلم ( 1)

  .257ص ،2007كلية القانون، جامعة السليمانية، دكتوراه، أطروحة واألمن الدوليين،

مجلة ،المتحدة ومفاهيم حماية حقوق اإلنسان األمم( نغم إسحاق زيا: األمن الدولي بين ميثاق 2)

 . 197ص ،2001، 33، العدد 9الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، المجلد 

إنماء العالقات الودية بين ”المتحدة على أنه  مماألنّات المادة األولى، الفقرة الثانية من ميثاق ( 3)

على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها  األمم

 تقرير مايرها، وكذلك اتخاذ التدابير األتخرى المالئمة لتعزيز السلم العام". 

، دار الجامعة 1طوأثرها في سيادة الدول، المتحدة  األممرقيب جاسم الحماوي: تطور وظائف ( 4)

  .13ص ،2013ية، سكندرالجديدة، اإل
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يخيصنناع ، يا من إننةء منتنني ر منن  عننن منحننةيررمإلر ننيمننن لنن ا منم ننيائ. ا  انت منم  نني 
، مننن ريحيننا منحننةب ن من ننينمي تنن ن م ينننة يمن يريننا يم ننتخامل منقنني  كي نن وا نحنني منرزمعنني 

نخ  مال ترنيع إر ننإيا  يتطنية عال ني  مالعتمنيا منمت ننيا  إن ن منناي  منن ريحيننا اخنةء ة ت
يمنننن  نننلت ، نيم نننلإي نننيا  نننييا  مطوقنننا عونننة اةا م اعننني مالمفهنننيل من نننييا  ي ي نننتحينا 

هننننني ا ويم امخننننني مإلر ننننين تقونننني   ننننناة  منحكيمنننني  عونننننة مالرتهي ننننني  منيم نننن ا نحقننننني  
 .(1)منيطري

يمإناا مإلر نين نقا اص ح منفةا يح ة  يلتميل منقيرين مننايني   نا  هنية  نيرين حقني   
يننننل ي نننا ، منم ننناينيا مناينينننا عنننن من نننةم ل من نننينمي   منمي هنننا نو نننالما من  نننة ا يامرهننني

ا  ، تحننن  م ونننا مإننناا من نننييا  منيطرينننامإلر نننين تطيل صنننيرل منقنننةمة مرتهنننيك حقننني  ي ننن
. يلنن ا منتطننيةم  (2)تح ننة  يلتمننيل منم تمننل يمنقننيرين مننناينيينمإلر ننين اصنن ح  حقنني  

يننل ي نا ، مناينيا إةلر  عوة انت مإاا من نييا  منمطوقنا غ نة  نياة عونة ميم هنا منحقني ش
فنني  هالامفننل فنني م يلننا  يي ننتفينيي  ننياةمع عوننة تحق ننش مفهننيل من ننييا  منمطوقننا مننن ي يضنن

 .(3)حفظ من ول يم من مناين  ن في  ي منمتغ ةم  مناينيا منم يصة 
نقنا ااتء  يننيل منت م نني  مناينينا انننة ااخنني  عرصنة  ا ننا انننة عريصنة ت ة نن  من ننييا   

يننا منفةاينا فني نيطنة  تصنيةمع نحنايا من نييا  منيطرينا نوا، منيطريا نواينا يتحا ا رطي هني
يلننني منطنننة  منننن ي م نننتةق منننن ريحينننا تمتنننل منايننننا  ين نننييا  ، ميم هنننا منم تمنننل مننننايني

إ رمنني عمننا مننن ريحيننا اخننةء انننة تقونني  من ننييا  عننن ، نالرضننميل انننة منم تمننل منننايني
 ح نننننن ال  ر نننننا ت نننننيةا إننننن ن مصنننننينح منايننننننا منفةاينننننا يمصنننننينح ، صنننننيةتهي منمطوقنننننا

ماكننامع عوننة ضننةية  محتننةمل مننناي  ن ننييا  ، منتر ننيل مننناينيمنم تم نني  مناينيننا فنني اطننية 
ننح لنن م (4) مننناي  م خننةء ي ننالما اةمضنن هي يعننال منتنناخي فنني  ننايرهي منامخويننا . ي ننا يضت

                                                           

 . 30ص ( رقيب جاسم الحماوي: مادر سابق،1)

 ،1999، دار الجامعية، بيروت، 1ط( محمد المجذوب: الوسيط في القانون الدولي العام، 2)

 . 298ص

، مركز اإلمارات 1طلدولية، ( محمد يعقوب عبد الرحمن، التدتخل اإلنساني في العالقات ا3)

 . 78ص ،2006، اإلمارات، االستراتيجيةللدراسات والبحوث 

( أسامة المجذوب: المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلقة، مجلة السياسة الدولية، العدد 4)

110 . 
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 نانت منت يمني منل ”منتي ه من ا ا م م ن من نيل من نيإش نألمنل منمتحنا  من ن ا  طنة  غنيني 
يناينننا مضننطة  فنني كنني ي نن  انننة ف، من ننينل منخننية ي ننني  م ننةا مختيننية ين رننه ضننةية 

ز ةاينه منة  ، (1)يضل   نيا عونة حة نا تصنةفيتهي نتحق نش مصنوحا منم تمنل من  نةي" يعنزت
يا مإلر نيرمنمتحنا  فني م نامن منتناخي نحميينا  م ملاخةء عإة اعيته نتي يل م اينيي  

فني  فينر ة ا لري نل ت ا ترطإش عونة منيم نل،  قينه: "انت زمن من ييا  منخينصا  ا مضة
يمنت ننية  يمنإ  ننا تت نناء مإلر ننين فقضننييي حقنني  ،  نني عننينل  ننزاما تةم طننيع  يمننيع   ننا  ننيل

  (2)منحايا من ييايا منتقو ايا"
يفنني  نني لنن ا منمتغ ننةم  إنناا منقننيرين منننايني  هننتل  ميمضننيل عننات  ياصنن ح  تنناخي فنني  

 ام فنننننةم  نننننا منقضنننننييي منتننننني كيرننننن  ت نننننا منننننن صنننننميل منقنننننيرين مننننننامخوي م ننننني محتنننننةمل 
 . (3)يم  ويي 

مإلر ننين   ننا ان اصنن ح  حقنني  ، ي رطوننش مفهننيل من ننييا  منر ننإيا مننن فكننة  منم نناينيا 
يبن نك فنإنت مفهنيل من نييا   نا تةم نل ممنيل منتطنيةم  مناينينا ،  ز مع من منم اينيا مناينينا

يننننل ت نننا من نننييا  م نننيغيع الرتهنننيك حقننني  ، عنننن صنننيغته منمطوقنننا اننننة صنننيغته منر نننإيا
ت ونني عوننة حقنني  مننناي  ي ننيياتهي فنني مإلر ننين ياصنن ح  حقنني  ، (4)ا ي ننيم مإلر ننين 

ا نفهنننل منر نننيل  ي نننييا منمة  ينننا م مإلر نننيرياصننن ح  ، ر نننيل منقنننيرين مننننايني منم يصنننة
 .(5)منقيريري منايني يم يا ه ي يمعاا منقيريريا يني   مناي 

، ةل يتحمني حقني  ةعيييلنيييمكن منقي  انت من ييا  منحا  ا لي  نييا  منايننا منتني تحتن 
يعونة لن م ، م  مناينا  ين نييا  ا م اخفقن  فني محتنةمل يحميينا تونك منحقني  ماعي يت قن 

يي  مناينيا ت ين تفي منيمةا  في مالمإلر ين م  ي  فإنت مناينا منتي تقيل  يرتهيك حقي  

                                                           

ات والنشر، ، المؤسسة الجامعية للدراس1ط( ليلى حمود: االستخدام السلمي للفضاء الخارجي، 1)

 . 32ص ،2008بيروت، 

ً لقواعد القانون الدولي العام، 2) ، دار 1ط( عاطف علي الاالحي: مشروعية التدتخل الدولي وفقا

 . 377ص ،2009النهضة العربية، القاهرة، 

 . 34ص رقيب جاسم حمادي: مادر سابق،( 3)

  .84ص فرست سوفي: مادر سابق،( 4)

في ظل القانون الدولي المعاصر، أطروحة دكتوراه، مقدمة  ولة( محمد حسنين ماطفى: سيادة الد5)

 . 187ص ،2010إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، مار، 
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صني اننة ي نا ت، كين زننا اي منمقيط نا مال تصنيايا، م ةضا نتي يل عقي ني  اينينا عو هني
. ياصننن ح مننن حنننش منمر منني  مناينينننا مري  ننا يتحنننةي ايضنننيع (1)حننات منتننناخي من  ننكةي 

 . مإلر ينمناي  يمةم  ا  ويكهي يم ي  ا من  رتهك  يمعا حقي  
 المطلب الثاني

  المتحدة األمموفقًا لميثاق اإلنسان حماية حقوق 
منمتحنا  كتر نيل  منلم ت نكو  مر منا ، 1945مل رهييا منحةر من نينمي   من يرينا عنيل  

منتني ، لنافهي حميينا يحفنظ من نول يم منن منناين  ن، م منلايني  ا ا   ا مرهيية عص  ا 
يل م مي ، اين مال تصية عوة ريع اي ف ا م  رامإلر ين ا ةت م  ي هي حمييا عيما نحقي  

 يحقي نه مإلر نينا  ت هنا  منناي   ينحفنيظ عونة كةممنا ، ( منن منم  ني 55ا اته منمنيا  )
يي نننير ان ت مننني منه  نننا عونننة ،  مي هننني  نننال تم  نننز   نننإر من نننر  اي منوغنننا اي مننننا ن

. يرنن ت منم  نني  (2) ا نو ميننل  نال تم  ننز ي ننيم  يمنحة نني مإلر نين ا نيعا محتننةمل حقنني  
( عوننننة ان ي منننني منم ونننن  مال تصننننياي يمال تمننننيعي فيمنننني  خنننن  2/  62فنننني منمننننيا  )

مإلر ين يت ا حمييا حقي   (3ا يمةمعيتهي ي ي م يمنحة ي مإلر ين ا يعا محتةمل حقي  
منمتحنننا  ن ال يتهننني منم ي نننة   ينهننناّ مننننة ي   م منننليع نمر منننا ا ي نننيلنننافيع ة ي نننيع يمإننناا 

. ييفقنيع (4) ( منن منم  ني 24يلي حفظ من ول يم من مناين  ن يفنش منمنيا  )م من  نم و 
  موزمنين  نينقةمةم  منصنياة  عنن منمتحنا م منل اعضني فنإنت ، (5)( منن منم  ني 25نوميا  )
 يتطإيقهي.م من  م و 

                                                           

، مؤسسة موكرياني 1ط( عبد الفتاح عبد الرزاق: مبدأ عدم التدتخل في القانون الدولي العام، 1)

  .285ص ،2002للطباعة، العراق، 

المتحدة والوكاالت الدولية  األممالدولية لحقوق اإلنسان في إطار منظمة  ( أحمد أبو الوفا: الحماية2)

 . 170ص ،2000، دار النهضة العربية، القاهرة، 1طالمتخااة، 

 المتحدة. األمممن ميثاق منظمة  (الثانية)( بنظر المادة 3)

المتحدة سريعاً  مماألرغبةً في أن يكون العمل الذي تقوم به ” ( من الميثاق على24نّات المادة )( 4)

تلك الهيئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في أألمر حفظ السلم واألمن  أعضاءفعّاالً، يعهد 

الدولي ويوافقون على أّن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه 

 ”. التبعات

المتحدة بقبول قرارات مجلس األمن  األمم اءأعضبتعهد ”( من الميثاق على25( تّات المادة )5)

 ”. وتنفيذها وفق هذا الميثاق
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يحفننظ من ننول يم مننن مننناين  ن ااتء انننة مإلر ننين انت من ال ننا منم ي ننة  إنن ن حمييننا حقنني   
مإلر ننين، منامخويننا منتنني ترطننيي عوننة مرتهي ننيتحقي   منرزمعنني  تنناي يإم مننن   يننيل م ونن 

 يا مناينينا ي نةمةم  يم  نةم م  م ون ي نك عإة منتاخال  مناينيا منتي ي نترا اننة من نةع
 من ينمي عالنمإل 1947في ايةتهي م ينة عيل مإلر ين . ياطوق  ن را حقي  (1)م من 
انة اة ي  ر يل عنينمي نحقني   عالني هاّ ل م مإل، يمن ها ن مناين  نمإلر ين نحقي  
ن  منمنيا  )مإلر ين،  عي ياينني ن ني فنةا حنش منتمتنل إر نيل م تمني”( مرنه اننة 29ا  رصت

تحققننيع  عننالنمنمرصنني  عو هنني فنني لنن م مإل يمكننن ان تتحقننش فنني  وتننه منحقنني  يمنحة نني 
ن  عونة ارنه "ال   نيز فني اي حني   عالن. يةبن مإل(2)”تيميع  ل ا منحقي   ينم  ي  ا  رصت

 . (3)منمتحا  يم يا هي" م ملان تمية د ل ا منحقي  عوة رحي  ري ا مقيصا 
اصنن ح  فنني مني نن  منحيضننة مننن الننل مإلر ننين مييننا حقنني  يت نناة مإل ننية  انننة انت ح 

يلنن م منني ا تننا عويننه م منن ن من ننيل ، من ا ننا منمتحننا  فنني  نني منر ننيل من ننينمي م مننل الننامّ
 (من نننيإش نألمنننل منمتحنننا  كنننيفي عرنننين فننني مقننني  مر نننية ننننه فننني م ونننا )ماليكيريمي ننن 

: "انت  ننةم   منم  نني  مننن ي يقنني  فيننه (مفهومةةان للسةةيادة)  رننيمن  1999منإة طيريننا عننيل 
يني نن  حمييننا مننن  ن ، ي نألفننةمامإلر ننيرمآلن   وترنني رنناةك انت لافننه لنني حمييننا مني ننيا 

انت منتننناخي منم ننننةيع فننني  نننناين منننناي  لنننني منننن ي  ننننتل عإنننة منمر منننني  ، (4) رتهكيرهننني"
مإلر ننين يعوننة  نننك فيننن ي يحننش نننه منتنناخي مننن ا نني حمييننا حقنني  ، يمنه  نني  مناينيننا

منمتحنا  يمنه  ني   م منلفني مختون  منناي  لني مر منا مإلر نين حقني   هي ني يمرتقيا مرت
ي  نننيز نهننن ا مإلر نننين، يننني  مناينينننا نونننافيع عنننن حقننني  تفي مناينينننا منمخيننننا  مي نننر مال

. يتنناعل من ننةعيا مناينيننا (5)من هنني  مال ننت يرا  يننناي  فنني ترف نن  مإل ننةم م  منتنني تتخنن لي

                                                           

 . 187ص أحمد أبو الوفا: مادر سابق،( 1)

العالمي لحقوق اإلنسان، الاادر عن الجمعية العامة لألمم  عالن( من اإل29ينظر: المادة )( 2)

 . 1948المتحدة عام 

 قوق اإلنسان . العالمي لح عالن( من اإل29( ينظر: المادة )3)

 . 297ص ( عبد الفتاح عبد الرزاق: مادر سابق،4)

  .93ص فرست سوفي: مادر سابق،( 5)
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يمنتنني ت ننكي  ننرامع ، ينني تفي ين منمرإ قننا عننن لنن ا مالينني  عننات  يمنو ننمتفي مإلر ننين نحقنني  
 :(1)يي تفي منمحميا  مي إهي. يمن ل ا مالمإلر ين  يريرييع نحمييا حقي  

ننل تحناا لن ا  :1948ية منع جريمةة اإلثةادة الجماعيةة والمعاقثةة عليهةا لسةنة اتفاق 1
ينننه يمكنننن يعو، ينننا م  هنننز  منمختصنننا نمرنننل ي منننل اف ننني  مإل نننيا  من ميعيننناتفي مال

من م ينا من يمنا يمنم ون  مال تصنياي يمال تمنيعي منن م  هنز  منمختصنا  معت ية
ا م م منن  عوة ان  تناخي م ون ، ا م نل تهاا ل ا م ف ي  من ول يم من مناين  ن

تنننلت تها نننا  ننننك يفقنننيع نوفصنننو ن من نننيا  يمن ننني ل منننن منم  ننني . يروحنننظ انت منمنننيا  
 يب ن من ول يم من مناين  ن. مإلر ين قي  يا ةبط  إ ن حتفي من يمرا من مال

يفقنيع  :1973ية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقثة عليها لسةنة تفاقال  2
تت هننا م طننةمّ  ينترف نن  يمنم ننيعا  عوننة ترف نن  ، (2)يننا تفي نومننيا  من يا ننا مننن مال

، ييرمإلر ننننمنتنننني تمرننننل من ننننةعيا نوتنننناخي م مننننن  منقننننةمةم  منصننننياة  مننننن م ونننن 
فنننني منتننناخي نمرننننل  ة مننننا منفصنننني م مننننن  صنننني  نم وننن تينننا تمرننننل مالختفي فيال

يننا مرنننل مإل نننيا  من ميعينننا منتنني ننننل تخصننن   هنننيز متفي عونننة عكننن  ، من رصننةي 
اينيا منم كية  اعالا ت كو  ن ين منيي  تفي مالي مي ر ، منمتحا  م ملمحاا في 

ا تاخالع ار يرييع   يمن ل ا منو ين: ،ت يلايا عات  تمية  مي يمكن عات
ينا متفي مرنا منن منتي  نكو   مي نر منمنيا  من ي لجنة القضاء على التمييز العنصري: 1

يمهمننا لنن ا منو رننا ، 1965منتم  ننز من رصننةي ن ننرا  منقضنني  عوننة  ميننل ا ننكي 
عإة اةم ا منتقية ة منمقاما منن منناي  ، ياتفي لي مةم  ا ترف   مناي  م طةمّ نال

                                                           

ألي من ”ية منع جريمة اإلبادة الجماعية والمعاقبة عليها على أنّ اتفاقمن  (الثامنة)( نّات المادة 1)

ً لميثاق المتحدة المختاة أن تتخذ طبق األمماألطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة   األمما

المتحدة، ما تراه مناسباً من التدابير لمنع وقمع أمثال اإلبادة الجماعية أو أي من األفعال المذكورة 

 ”. في المادة الثالثة

ية الدولية لقمع جريمة الفال العناري والمعاقبة عليها لسنة تفاقمن اال (السادسة)( نّات المادة 2)

المتحدة،  األممية بأن تقبل وتنفذ وفقاً لميثاق تفاقف في هذه االتتعهد الدول األطرا”على أن 1973

القرارات التي يتخذها مجلس األمن بهدف منع جريمة الفال العناري وقمعها ومعاقبة 

المتحدة  األمممرتكبيها، وبأّن تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختاة أتخرى في 

  ”.يةتفاقهذه اال أهدافبغية تحقيق 
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 اعنننالن نننةق ،  الغننني  اي من نننكييي منمقامننا منننن م فننةمامنيمنر نننة فنني ، م طننةمّ
 .(1)مناينا منم ريا ميمفقتهي 

( منننن من هنننا 28منتننني ار ننن    مي نننر منمنننيا  ):  اإلنسةةةاناللجنةةةة المعنيةةةة ثحقةةةوق  2
مهمتهننني ، 1966 نننرا  معتمنننامننننايني منخننني   نننينحقي  منمارينننا يمن يي نننيا منننن ي 

ي منننن منننناي  يمنخيصنننا إيضنننل حقننني  منر نننة فننني منتقنننية ة من نننرييا منمةفيعنننا ان هننن
 .(2)مإلر ين 

يننا منقضنني  عوننة متفي  مي ننر  منتنني ار نن  لجنةةة القضةةاء علةةى التمييةةز ضةةد المةةرأة:  3
يمهمتهني منر نة فنني ، 1979   نرا معتمنامنتم  نز ضنا منمنةا  منتنني   مينل ا نكي 

 نن  منتقننية ة منتنني تةف هنني مننناي  انننة م منن ن من ننيل مننن تننامإ ة ت ننة  يا يغ ةلنني نترف
 .(3)يا تفي مال

ينننا مريلضنننا متفي ( منننن 18  عإنننة منمنننيا  )معتمنننامنتننني  لجنةةةة مناهضةةةة التعةةة يب: 4
مهمتهنني ا نننةم  تحقيقننني  عرننا توقننني م ويمنني  عنننن ي نننيا ، 1984منت نن  ر ن نننرا 

 ننةق ميمفقننا  م فننةماحننيال  ت نن  ر يمنر ننة فنني من الغنني  يمن ننكييي منمقامننا مننن 
 .(4)مناينا

لنني مإلر نين انت تنناخي منمر مني  يمنه  ني  مناينيننا نحميينا حقنني  ييفقنيع نمني تقننال روحنظ “ 
يانت اي مإلر نين، يني  مناينينا منم رينا  حقني  تفي يم ر عو هي ؛ كيرهي مكوفا  مي نر مال

 .”تقيع  عن اام  ل م مناية  تةتر عو هي مخينفا مالنتزممي  مناينيا
 تحةك  مي ر تإويغي   ا مإلر ين ا هز  يمر مي  حقي   مختصي يروحظ ك نك انت  

مإلر ننين تتقننال إهنني مننناي  عإننة منتقننية ة منتنني توتننزل مننناي  إتقننايمهي نإيننين ايضننيع حقنني  
                                                           

في  2106بقرار الجمعية العامة رقم  اعتمدالتمييز العناري،  جميع أشكالية القضاء على اتفاق( 1)

لقوق اإلنسان، منشورات مركز القاهرة  األساسية.للمزيد، ينظر:المواثيق 1965ديسمبر  21

 . 77ص لدراسات حقوق اإلنسان، القاهرة،

 . 1966السياسية لسنة ينظر: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و( 2)

 170ت بقرار الجمعية العامة رقم )اعتمدالتمييز ضد المرأة،  جميع أشكالية القضاء على اتفاق( 3)

لحقوق اإلنسان : مادر  األساسية. للمزيد، ينظر: المواثيق 1979كانون األول  18( في 24

 . 159ص سابق،

كانون األول  10( في 46 29عامة رقم )ت بقرار الجمعية الاعتمدية مناهضة التعذيب، اتفاق( 4)

 . 83ص لحقوق اإلنسان : مادر سابق، األساسية. للمزيد، ينظر: المواثيق 1974
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منمتحا  ان تتاخي م ي ة ع اين تإويغي  منن منناي    نا اة ني   م ملييحش نمر ما ، ف هي
 اي طور تقية ة خيصا عإة ا هزتهي منة ي ا كين م يا من يمنا اي، ن ين تقصي منحقي ش

اي محكمنننا من نننا  مناينينننا عرنننامي ي نننةا عو هننني رنننزمع عإنننة ن نننين حقننني  م منننن  م وننن 
 ننننيم  ا ننننين منتنننني تت  هنننني م ي ننننة ع اي منتنننني ترإ ننننش عننننن منم ونننن  مال تصننننياي مإلر ننننين، 
من هننيز مننن ي  تحمنني م مننن  منمتحننا  ي ننا م ونن  م مننلنم  نني  ”ييفقننيع ، (1) يمال تمننيعي
يمتخني  مإل نةم م  منمري ن ا ، ن نول يم منن منناين  نفي منحفيظ عوة م م  ي يامنم اينيا 

 منننننني فنننننني  نننننننك ت ننننننييا منمريزعنننننني   ننننننينطة  من ننننننوميا يمن منننننني مني نننننني ي ، نهنننننن م منغننننننةا
 منرزمعنننني  تنننناي يفننني م مننننن  . ا  انت م  نننني  منقنننيريري نصننننالحيي  م وننن (2)يمنترف ننن ي

عومنيع انت منم  ني  ، (3)( من منم  ني  34 تم ي في منميا  )مإلر ين منامخويا نحمييا حقي  
االت مإلر نين، فني منتناخي نفنةا محتنةمل حقني  م منن  ال  ر  صةمحاع عوة حنش م ون 

 م مننلعونة مإنناا عننال  ننيمز تنناخي ، مننن منم  نني  (7/  2) نت ري  منننيمةا فنني منمننيا  انت مال
ي ن ة اننة امكيرينا ت يلني منم ون  نمإناا ، عضني منمتحا  فني من ناين منامخوينا نوناي  م 

يمننن  ننلت فهنني ي نن ة ، نتنناخي مننن منحننيال  منتنني ت ننتي ر م ننتخامل منتننامإ ة منق ننة اعننال م
 .(4)”ضمريع انة ي يا ل م منحش

 المثح  الثال 
 الداخلية في النزاعاتاإلنسان معوقات تحقيق حماية حقوق 

ا  انت لرننيك ، منامخويننا نت نني تهي منرزمعنني  تنناي يم ي نني  عننات  فنني م مننن  تيم ننه م ونن  
يع نوم ي ني  منتني تيم نه ا ي نيمنمتحا  منتي ت كي مصناةمع  م ملمن م  ي   رصي  عات 

ييفش مي تقال ، هي نغةا ت ي تهيتاي وخويا ي منام ي و  عرا ت يموه مل م انا منرزمعمنم 

                                                           

 . 298ص ( عبد الفتاح عبد الرزاق: مادر سابق،1)

 . 241ص ( لمى عبد الباقي محمود: مادر سابق،2)

من أن يفحص أي نزاع أو أي المتحدة على أّن"لمجلس األ األمم( من ميثاق 34( نّات المادة )3)

ً كي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو  موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا

 الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم واألمن الدوليين". 

، 1طعمران عبد السالم الافراني: مجلس األمن وحق التدتخل لغرض احترام حقوق اإلنسان، ( 4)

 . 34ص ،2008شورات جامعة قار يونس، ليبيا، من
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م ونن   اعضنني رترننيي  فنني م ي  منم ي نني  منمت وقننا  ، رق ننل لنن م منم حننن عوننة مطوإنن ن
 منقيريريا يمن يي يا يمنمينيا.يفي من يري رك   منم ي ي  ، م من

 المطلب األول
 مجلس األمن أعضاءالمعوقات المتعلقة ث

من ح ن من ضييا منقي ل عونة ا ني  منتم  نز إن ن اي  م من  ي ا طإي ا ت ي ن م و  
منن النل منم ي ني  منتني تيم نه منم ون  فني ، ام ما من ضييا ياي  غ نة ام منا من ضنييا

منمتحنننا  ت ننني ن منم وننن  عإنننة  م منننلا  إننن تن م  ننني  ، ي تهيمنامخوينننا نت ننن منرزمعننني  تننناي ي
 ( مره منتي رصت  عوة: 23منميا  )

 يت نننين ، منمتحننا  م مننل اعضنني مننن خم ننا ع نننة عضننيمع مننن م مننن   تننان  م ونن  1“
 منصننننننن ن يفةر ننننننني يمتحنننننننيا من مهية ننننننني  مال نننننننتةم يا من نننننننيف تيا يمنممو نننننننا   مهية نننننننا  
 مة كينننننننننا م من نننننننننمينيا يمنياليننننننننني  منمتحنننننننننا  م نرنننننننننامنمتحنننننننننا  نإة طيريننننننننني من  منننننننننة يم ة   
 رخنننننننة ن منننننننن  اعضننننننني ام م ننننننن ن فينننننننه. يترتخنننننننر من م ينننننننا من يمنننننننا ع نننننننة   اعضننننننني   
خني   إي نه في  نكغ ة ام م  ن في منم و . ي ةمعة  اعضي منمتحا  نيكيريم  م مل  

 منمتحننننننننا  مننننننننن حفننننننننظ من ننننننننول يم مننننننننن  م مننننننننل اعضنننننننني ي إنننننننني كنننننننني  نننننننني  م ننننننننيلما 
 كمننننننني  ةمعنننننننة ايضنننننننيع منتيز نننننننل من غةمفننننننني ، ي مقيصنننننننا منه  نننننننا م خنننننننةء منننننننناين  ن يفننننننن  
 من يا .  
 عونننننة ارنننننه فننننني اي  ، غ نننننة مننننننام م  ن نمنننننا   ننننرت نم مننننن  م وننننن  اعضننننني  رتخننننر  2 
منن احنا ع نة م منن  م ون  اعضني غ ة منام م  ن   ا ز نيا  عناا  عضي مرتخير نأل  

 م ةب ننننننننننا  عضنننننننننني  ختننننننننننية م رننننننننننين مننننننننننن م ، عضننننننننننيمع انننننننننننة خم ننننننننننا ع ننننننننننة عضننننننننننيمع 
 مإلضننننيف  ن نمننننا   ننننرا يمحننننا  يمن ضنننني مننننن ي مرتهنننن  ماتننننه ال   ننننيز اعننننيا  مرتخي ننننه   
 عوة منفية.  
 .(1)”مراير يمحام من  يكين ن ي عضي في م و  3 

                                                           

  .1945المتحدة لسنة  األمم( من ميثاق منظمة 23ينظر: المادة )( 1)
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عإننة رنن  منمننيا  روحننظ منت نني ن من يي نني يمنننيم  ي منيمضننح إنن ن مننناي  من إننةء ي نني ي  
منمرصنني  عو هنني فنني  عضنني  ن مننناي  م يلنني منني  ت ننيةا مننل مإنناا منم ننييم  إنن، مننناي 

غ ننة  عضنني . كمنني انت منم ينية منم تمننا كا نني  الرتخننير م (1)منمنيا  من يريننا مننن منم  نني 
ا  انت م يننية منم ننيلما فنني حفننظ من ننول يم مننن ، منننام م  ن لنني م يننية غ ننة ميضننيعي

من يمننا  فنني من م يننا عضنني ي ننا    ننة منخالفنني  إنن ن مننناي  م ، مننناين  ن لنني م يننية عننيل
كننين لنن م منم يننية  خضننل نو ننوطا ، غ ننة منننام م  ن عضنني م  الختيننيةا رنني  منتصنني   

( عونننة  كننة منننناي  منام منننا من ضنننييا 23ي نني   منمنننيا  ) ،(2)منتقا ة ننا نوننناي  منمصنننيتا
يل م مي  نا  عونة  منيا رن  ، لي تم ي منقيء من إةء ع كة يع يم تصياييع يعت ية  ،  يال ل
 .(3) مناي  يمكيرتهي عةضاع نوز يا  يمنرقصينا  انت  ي  ، منميا 

( مننن منم  نني  نننل ي ننا متري نن يع مننل ح ننل من ضننييا 23فننإنت رنن  منمننيا  )، ييفقننيع نمنني تقننال
 عضنني منمتحننا  فنني مني نن  منحيضننة  ننيم  ا ننين مننن ح ننن عنناا م  م مننلمنمي ننيا  فنني 

مني  ت نيةا منل يم نل  يلن م، ا  انت لن م من ناا مت نل  ين  ني ، منام م  ن اي غ نة مننام م  ن
غ نننة  عضننني منمتحنننا  كننين م  م مننلف رننا تا ننني  مر منننا ، رمنني من ضنننييا فنني منمر منننا

(   ننا مرضننميل اينننا 193يمن ننيل اصنن ح من نناا منف ونني )، ( عضننيمع 51منننام م  ن يم وننين )
يلن م  ت ننيةا منل  نناة  لن م من نناا عونة تم  نني كنني اي  ،  رنير من ننيامن نألمنل منمتحننا 

 .(4)”يم  ييع صحيحيع في منم و من ينل تم يالع 
كنين احنا النل م  ن ير منتني اات  اننة مرق نيل ، (23انت منتم  ز منن ي  ني    نه منمنيا  ) 

يمننن ي ر ننل  (منيالينني  منمتحننا  مالمة كيننا يمالتحننيا من ننيف تي من ننيإش)من ننينل انننة  طإنن ن 
، م مننن عرننه ر ننير منحننةر من ننيةا  مننن ي كننين نننه مننناية م  إننة فنني ت م ننا اية م ونن 

يااتء ، منامخويا   إر ي نيا مصنينح مت يةضنا إن ن منقطإن ن خيصاع في ت ييا منرزمعي 
                                                           

تقوم الهيئة على مبدأ  1”على 1945المتحدة لسنة  األمممن ميثاق منظمة  (الثانية)( نّات المادة 1)

 ”. المساواة في السيادة بين جميع أعضائها

 ،2010، مؤسسة األهرام، مار، 1طجلس األمن فشل مزمن وإصالح ممكن، ( أحمد سيد أحمد: م2)

 . 38ص

، مركز 1طالمتحدة في ضوء المسيرة المتعثرة للتنظيم الدولي،  األمم( حسن نافعة: إصالح 3)

 . 63ص ،2002الجزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم، 

 . 242ص ( فرست سوفي: مادر سابق،4)
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من منننيعي يمإل نننةمّ فننني م نننتخامل حنننش مننننرقا م منننن  لننن م منت نننيةا اننننة  نننوي ر نننيل
ن نك يم إن  خنال  فتنة  منحنةر من نيةا  مرتهي ني  خط نة  ضنا ، )منف تي( يح ر منمصينح

 .(1)  منيطريا تح  م وا من ييامإلر ين حقي  
منف تنني( نونناي  )مننةت ن إي ننيا حننش منننرقا م مننن  كمنني انت م ننكوا منتصنني   فنني م ونن  

 تنناي يفنني م مننن  منام مننا من ضننييا ي نني  م ننتخاممهي يمإل ننةمّ ف هنني ت ة نني اية م ونن 
ا  ا إتننن  مني ننني ل انت حنننش مننننرقا كنننين احنننا م  ننن ير ، (2)منامخوينننا يت ننني تهي  منرزمعننني 

 يم  ا ين فني م نتخاممه اي فني ، ه الامّفي تحق ش م من    م و منة ي ا في اخفي
يفننني منحنننينت ن  إنننةز ةغ نننا منننناي  فننني ، عنننال م نننتخاممه عرنننامي تننناعي منحي نننا اننننة  ننننك

م تخامل حش منرقا من عامه في تحق ش مصينحهي منخيصا عوة ح ير مصينح  ي ي 
 .(3)مناي 
 منرزمعننني  تننناي يفننني م منننن   انت ي نننيا حنننش مننننرقا ننننه م  نننة من إ نننة عونننة اية م وننن 

ا  ر نل عنن منرنزمع ، ياإةز م ني  عونة  ننك منيضنل منحنيني فني  نية ي، منامخويا يت ي تهي
. ا  انت (4) مإلر ننينمنخط ننة  نحقنني   منننامخوي فنني  ننية ي ا  ننل ارننيمع من ننةم ل يمالرتهي نني 

  ننإر م ننتخامل حننش منننرقا مننن  إنني  عنني ز عننن ي نن  لنن ا مالرتهي نني م مننن  م ونن 
 .يي يمنص ن منوت من يحييالن ام ميع منافيع عن مصينحهميةي 

 المطلب الثاني
 المعوقات القانونية والسياسية والمالية

منمتحنا   م منليمن يي يا يمنمينيا احاء منتحايي  منتني تيم نه  ت كي منم ي ي  منقيريريا 
 منامخويا نت ي تهي. منرزمعي  تاي يفي 
م منن  م ميعا من منميمرل منقيريريا منتي تيم نه م ون  لريك“منم ي ي  منقيريريا: ايال /
 م مننلمرهنني مإناا من ننييا  مننن ي رن ت عويننه م  نني  ، منامخوينا نت نني تهي منرزمعنني  تنناي يفني 

                                                           

 . 360ص ،1989، دارالنهضة العربية، مار، 1طيلحي: المنظمات الدولية، ( محمد الحسيني ما1)

 . 83ص حسن نافعة: مادر سابق،( 2)

 . 69ص عمران عبد السالم الافراني: مادر سابق،( 3)

 . 216ص ( محمد حسنين ماطفى: مادر سابق،4)
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يمن ييا  لي "حش مناينا في فنةا اةماتهني عونة ميمطر هني ، (1)منمتحا  في منميا  من يريا 
امة   ننايرهي منامخوا ويم ي ننيطةتهي عوننة  يننا يمنخية يننا ي منني ال  ت ننيةا مننل  يمعننا هنني يم 
يترتا عرهي عال منتناخي ، . يمن ييا  نهي م هة خية ي يم هة امخوي(2)منقيرين منايني"

. اي انت (3)   اين مناينا يعال فةا منتزممي  عو هي اين اةماتهي يتمت هي  يالختصي 
نت  مينننل ، تهيمنامخوينننا يت ننني  مناينننا لننني منم ننناي  م ي  يمننننة ي  عنننن حننني منرزمعننني  يم 

يلنني منن تقنةة  إينهنني ، يكننين خيضن يع نوايننا عنةيا منم تمنل منننايني نت نييا منرزمعني 
. االت انت تطننية فكننة  من ننييا  يتحينهنني رحنني من ننييا  منر ننإيا فنني  نني تطننية (4)اي ةفضننهي 
يمنتطيةم  مناينيا خيصاع   ا مرتهي  منحةر من يةا  ننل ت نا منايننا مطوقنا مإلر ين حقي  
يعوننة منننةغل مننن مرح ننية فكننة  من ننييا  فنني  نني م ننيائ ، ّة فنني  ننايرهي منامخويننامنتصنن

فننني م منننن  االت ارهننني مننني زمنننن  ت نننكي عي قنننيع ممنننيل تننناخي م وننن ، من ا نننا منر نننيل من نننينمي
نن  عويننه منمننيا   منرزمعنني  منامخويننا إهنناّ ت نني تهي كمنني انت لرننيك عي قننيع  يريريننيع رخننة رصت

منن ي ي رني انت لرنيك ، مننامخوي نوناي  ختصني يلي مال ،منمتحا  م ملمن م  ي  ، (5)2
منننامخوي نونناي  ال   ننيز ت يمنني منم تمننل منننايني  ختصنني م نني ي م  رننا تنناخي فنني مال

 .”م هي  يم  ا ين عإة مناي  ال منمر مي  مناينيا
 يرينننيع / منم ي ننني  من يي نننيا: ت نننا منم ي ننني  من يي نننيا منننن النننل منم ي ننني  منتننني تيم نننه 

ي نننإر  ننننك تونننك ، منامخوينننا إهننناّ ت ننني تهي  رننني  تننناخوهي فننني منرزمعننني ام منننن  م وننن 
، منمتحننا  منتنني تت ننل  ين ميميننا يمنغمننيا م مننلمنصننييغا منتنني  نني   إهنني مننيما م  نني  

يمنتنني نننل ت ننن ، منمتحننا  إرني ع عوننة ضننغيق  يي ننيا م مننلنن نك صنناة   ننةمةم  عننات  فنني 
                                                           

مبدأ المساواة في السيادة تقوم الهيئة على  1”المتحدة على األمممن ميثاق  (الثانية)نّات المادة ( 1)

  ”.بين جميع أعضائها

( تخلف رمضان محمد بالل الجبوري: أعمال الدولة في ظل االحتالل، أطروحة دكتوراه، مقدمة 2)

 . 66ص ،2006إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة الموصل، 

، دار 1طالمتحدة وأثرها على سيادة الدول،  األممرقيب جاسم محمد الحماوي: تطور وظائف ( 3)

 . 48ص ،2013ية، سكندرالجامعة الجديدة، اإل

 . 94ص  ( الياس أبو جودة: مادر سابق،4)

ليس في هذا الميثاق ما يسوغ لألمم المتحدة  7”المتحدة على األمممن ميثاق  (الثانية)( نّات المادة 5)

يقتضي أن تتدتخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداتخلي لدولة ما، وليس فيه ما 

أن يعرضوا مثل هذه المسائل، ألن تحل بحكم هذا الميثاق، على أّن هذا المبدأ ال يخل  عضاءاأل

 بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفال السابع". 
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مإلر نين، غييا منقيرين منايني نحقي   . ا  ني  من(1)ت إة عن منمي   منقيريري من ويل 
االت انت لن ا منناي  من إنةء   ون  ،   يي ني  منناي مإلر نين ةبن منحميينا مناينينا نحقني  
إهننناّ ضنننمين ، ي ننن وا منننن ي ننني ي تحق نننش مصنننينحهيمإلر نننين منحميينننا مناينينننا نحقننني  

ء عونة انت منضغيق من يي نيا منن منناي  من إنة ، (2) يطةتهي يخضيع مناي  منض يفا نهي
منمتحا  يم   يالني عنن تطإ نش احكنيل من نةعيا  م ملمنمتحا  تااي انة عة وا عمي  م مل

منمتحنا   م منلممني  نااي اننة فقنامن ، منامخويا مناينيا منخيصا عرا ت يموهي مل منرزمعي 
نمصام  تهي. يت تخال مناي  من إةء منضغيق من يي يا عإة مال تخامل منمفةق يمنخيطئ 

منن ميم هنا م منن  ممني  نااي اننة ع نز م ون ، ( في م و  م مننف تيم)نحش منرقا
 .(3)”منم ي ي مناينيا يمنامخويا

 م مننننلي  ننننا مرتهنننني  منحننننةر من ننننيةا  اخنننن   منيالينننني  منمتحننننا  مالمة كيننننا تهننننيمن عوننننة “ 
منامخوينننا ياصنن ح  منضننغيق من يي ننيا ال تقتصننة عونننة  خيصنناع مننل منرزمعنني ، منمتحننا 

فنني م مننن  ا   هننة  م ي نني   يي ننيا ممننيل م ونن ، فقننن (منف تنني)م ننتخامل حننش منننرقا 
منامخويننا مننن  منامخويننا مننن مزايم يننا منم نني  ة فنني منت يمنني مننل منرزمعنني  منرزمعنني  تنناي ي

يخضننيعه نننإلةما  م مننن  يليمرننا مننناي  من إننةء عوننة  ننةمةم  م ونن ،  إنني مننناي  من إننةء 
منمتحننا   م منلي انننة عنال تحق نش يلن م  ناا، مننام م  نم مننن  م ون  عضني من يي نيا  
ي قننةمةم  م مننن  كمنني انت م ننتخامل منقنني  اين تفننييا مننن م ونن ، (4)ا  ي ننينم يا هنني م 

فني حفنظ من نول م منن   يي يا من مناي  من إنةء  نر ك    نكي  نوإي عونة اية م ون 
 .(5)”يم من مناين  ن

                                                           

 . 289ص ( فرست سوفي: مادر سابق،1)

ها، مجلة ( عالء عبد الحسن العنزي: مفهوم الحماية الدولية لحقوق اإلنسان والمعوقات التي تواجه2)

، جامعة بابل، كلية 2014، 6المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني، المجلد 

 . 231ص القانون،

، دار الجماهيرية الليبية 1ط( عمر محمد المحمودي: قضايا معاصرة في القانون الدولي العام، 3)

 . 186ص ،1998للنشر، ليبيا، 

ة في ظل النظام الدولي ساسياته األتختااص: ممارسة مجلس األمن ال( ياسين السيد طاهر الياسري4)

 . 163ص ،2012، المكتبة القانونية، بغداد، 1طالجديد، 

، الجزء الثالث، دار الحامد 1طالمتحدة اإلنجازات واإلتخفاقات،  األمم( سهيل حسين الفتالوي: 5)

 . 223ص ،2010للنشر والتوزيع، عمان، 
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، يل  م زمرينا منمر مننا مناينينناتت وننش منم ي نني  منمينينا   ننكي عنن“منم ي نني  منمينينا:  ين نيع /
، (1)منامخوينا منرزمعني  تناي ييمنتي  ر ك  عوة كي م نكي  ار نطتهي  مني فني  ننك م نانا 

لي منتي حاالي  الامّمنمتحا  تحتيه انة ميمةا مينيا تمكرهي من تحق ش  م ملن نك فإنت 
يم زمر تهني  ( منن منم  ني  احكنيل عمويني  تمي ني منمر منا17ي ا حاا  منميا  )، منم  ي 

 منرزمعننني  تننناي يتم ننني منم ي ننني  منمينينننا  م ميعنننا منننن من يممننني منتننني تنننا ة عونننة ، (2)
منامخويننا   ننا مرتهنني  منحننةر  يمننن اإننةز لنن ا من يممنني تزم ننا منرزمعنني ، منامخويننا نت نني تهي

. (3)منامخويننا اننة ز نيا  منرفقنني  منمخصصنا نهنني  يي نتي ر لنن م منتزم نا منرزمعني ، من نيةا 
منمتحا  مر  ر اتهي ينغييا مني   منحيضة ازمنا تمي ني م نتمة   م ملير  مر ما ينقا ع

ي ا  هنة لن م م منة فني م نانا تغطينا ، لي الامّمنمينيا نتحق ش  في تخصي  منميمةا
يلريك عي ش رخنة يلني ، (4) في من يرغي 1962منمتحا  نوطيمةئ عيل  م ملرفقي   يم  

ن  عن افنل م عضي م انا تخو  اي  م  ال نتةم ي  فني منمر منا مناينينا ح نر مني رصت
 منمتحننا  مننن ازمننا تننيف ة منمننيمةا م مننلكمنني ت ننيري ، (5)”( مننن منم  نني 19عويننه منمننيا  )

و  م نانا تنيف ة منمنيمةا، منمينيا في تمي ي    يتهي مناينيا منمينينا احناء  ففي امةفية  كت
ا  يإيا في تحق ش مال نتقةمة فني مال  ير منتي اعي    ييل منمر ما مناينيا إاية م   ة 

 .ا ويل ل م م 

                                                           

  .295ص الجرجري: مادر سابق،وليد أحمد سليمان ( 1)

إّن الجمعية العامة تنظر في ميزانية الهيئة وتاادق عليها.  1”( من الميثاق على17( نّات المادة )2)

تنظر الجمعية  3نفقات الهيئة حسب النااب التي تقررها الجمعية العامة.  عضاءيتحمل األ 2

االت المتخااة المشار إليها في المادة العامة في أي ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية مع الوك

 ( وتاادق عليها وتدرس الميزانيات اإلدارية لتلك الوكاالت لكي تقدم لها توصياتها. 57)

، مركز 1طالمتحدة لحفظ السالم تجربة أردنية،  األمم( عبد كامل الروضان: عمليات قوات 3)

 . 16ص ،2004، أبو ظبي، االستراتيجيةاإلمارات للدراسات 

المتحدة من الحرب الباردة إلى النظام العالمي الجديد، ترجمة: لطيف  األمم( موريس برتران: 4)

 . 78ص ،1994، دار المستقبل العربي، القاهرة، 2طفرج، 

المتحدة الذي يتأتخر عن تسديد اشتراكاته  األممال يكون لعضو ”(من الميثاق على19( نّات المادة)5)

عامة إذا كان المتأتخر عليه مساوياً لقيمة االشتراكات لت في الجمعية االمالية في الهيئة حق التاوي

المستحقة في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا 

  .”اويت إذا اقتنعت بأّن عدم الدفع ناشئ عن أسباب القبل للعضو بهاتالعضو بال
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  الخاتمة
تيصوري اننة م نترتي ي  عنات  رن كة المهني ، من ل ا منةحوا من وميا مالرتهي   ا  

 مل  كة   ا منمقتةحي .
 مال ترتي ي : ايالع 
ن ال تهني ، منمتحنا  م منليع نمر منا ا ي نيلافيع ة ي نيع يمإناا مإلر ين ت ا حمييا حقي   1

يلن ا ، يلني حفنظ من نول يم منن منناين  نم منن  ي ة   ينهناّ مننة ي  نم ون منم 
منامخويننننا منتنننني مرطنننني  عوننننة    ننننا منرزمعنننني  تنننناي يمن ال ننننا كيرنننن   ننننإ يع فنننني 

 .  مإلر ينمرتهي ي  حقي  
نننل ت ننا  ي ننتطيعا حكيمنني  مننناي  منتنني ت ننها رزمعنني  امخويننا يمنتم ننك  مإنناا عننال  2

خيصنناع مإلر ننين، فنني حينننا ي ننيا مرتهي ني  نحقنني  منتناخي فنني من نناين منامخوينا 
يمإاا منم اينيا مناينيا عنن من نةم ل من نينمي   مإلر ين   ا صاية  يرين حقي  
نت من نننننييا  منمطوقنننننا  نننننا مضنننننة، منمي هنننننا نو نننننالما من  نننننة ا نت ، يم  يا مإلر نننننيريم 
ا  انت من نننييا  منم تنننّة إهننني فننني منقنننيرين مننننايني ، ا ي نننياصننن ح  منمة  ينننا م 

مإلر نين، مناي  حقني   لي من ييا  منتي تحتةل يتحمي ف هي حكيمي ، نم يصةم
  منامخويا.  يم  ا ين في ي   من ول اي في منرزمعي 

 م مننل( مننن م  نني  34منامخويننا  مي ننر منمننيا  ) منرزمعنني  م مننن تنناي ي يحننش نم ونن  3
ريننا ت يلنني ي نن ة ضننمريع امكي (7/  2)منننيمةا فنني منمننيا   مال ننت ري  نت ، منمتحننا 

 مإاا عال منتاخي في منحيال  منتي ت تي ر منتامإ ة منق ة ا.
ي ة نني م مننن  فنني م ونن  (منف تنني)انت م ننتخامل مننناي  منام مننا من ضننييا حننش منننرقا  4

اند مإلر ننين منامخويننا منتنني تحننان ف هنني مرتهي نني  نحقنني     ننا منرزمعنني  تنناي ي
 .عضي مل مصوحا احا م  تاي يت يةا من

ضنننةيةي مإلر نننين منامخوينننا منتننني ترطنننيي عونننة مرتهي ننني  حقننني   منرزمعننني   يتننناي انت  5
يعيمني ةاع نوناي  منتني ال ، يا منتي  اعي نهي م ون  م مننمإلر يرنوحفيظ عوة 
 .  مإلر ينتحتةل حقي  
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 منمقتةحي :  يرييع 
يز نيا  ، من ريحينا من ضنييا ير نيل منتصني  م من  اعيا  منر ة في ليكويا م و ” 1

   ننكي  تري نننر مننل ز نننيا  عنناا منننناي  فنني من م ينننام منننن  م ونن  عضننني ا عنناا 
ا م منني اخنن ري إر نن ا منتم  نني منتنني كيرنن  عويننه عرننا ار نني  ، ( اينننا193من يمننا )
 م منل( ايننا فني 51) عضني ا  كنين عناا منناي  م ، 1945منمتحنا  عنيل  م منل
 . ”منمتحا 

 ت هنننا  مينننل  1”ي تنننر  عونننةيمنتننن، منمتحنننا  م منننل( منننن م  ننني  43تف  ننني منمنننيا  ) 2
منمتحننا  فنني  ننإ ي منم ننيلما فنني حفننظ من ننول يم مننن مننناين  ن ان  م مننل اعضنني 

ي  متفي نناي  تفنني إرنني ع عوننة طو ننه يط قننيع الم مننن  يضنن يم تحنن  تصننّة م ونن 
خيصننا منني  وننزل مننن منقننيم  منم ننوحا يمنم ننيعام  يمنت ننهيال  منضننةية ا نحفننظ 

يت ننين مهمننا لنن ا منقننيم  ، ”منمننةية..... يمننن  نننك حننش، من ننول يم مننن منننايني
 م نني منرزمعنني ، حفننظ من ننول يم مننن مننناين  ن يفقننيع نومتطو نني  يمنحي نني  منطية ننا

  منامخويا يغ ةلي.
، منامخويننننا منمتحننننا  فنننني منرزمعنننني  م مننننليضننننل م نننني  ة يمضننننحا تحنننناا كيفيننننا تنننناخي  3

ميضننيع خيضنن يع اين تننةك من، يمنتننامإ ة منيم ننر متخي لنني نم ين ننا لنن ا منرزمعنني 
 م  يمصينح مناي  منام ما من ضييا في م و  م من.عت ية ال

منم وحا منامخويا عموينا متيمزرنا  في حيال  منرزمعي مإلر ين ان ت ين حمييا حقي   4
يان ال  نتل لناة لن ا ، يمتري قا نوحفيظ عوة  ييا  مناينا منتني  نتل منتناخي ف هني

منمتحنا   م منلمنمت نيا  إن ن  منت نيين من ييا   صنية  مطوقنا حفي نيع عونة ضنيم ن 
 يب ن مناينا منتي  تل منتاخي ف هي.

 تننننتل  ينت ننننيين ، منم ننننوحا منامخويننننا فنننني منرزمعنننني مإلر ننننين ان ت ننننين حمييننننا حقنننني   5
يا يمنمر مي  مناينيا غ ة منحكيميا يمر مي  ا ويم يمنم يةكا مل منمر مي  م 

كيرهننني تمتونننك خإنننةم  ، معننني منم تمنننل منمننناري فننني منننناي  منتننني تحنننان ف هننني منرز 
  يم عيا  إري  منم تمل.مإلر ين تمكرهي من ار ي  عمويي  ايقيّ مرتهي يتحقي  
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