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الملخص:

شكلت النزاعات ادلسلحة الغَت الدولية حتديا وجوديا للتنظيم الدويل لتهديدىا السلم واألمن
الدوليُت ،عجزت منظمة األمم ادلتحدة ورللس األمن باعتباره اذليئة التنفيذية من منع اندالع ىذه
النزاعات أو على األقل إجياد حلوؿ سياسية ،دفع ىذا الواقع الدويل مطالبة الرأي العاـ الرمسي
والشعيب بضرورة إصالح عميق دلنظمة األمم ادلتحدة.
تعتنق ىذه الورقة البحثية مقاربة اإلصالح الداخلي دلنظمة األمم ادلتحدة باالعتماد على أحكاـ
ادليثاؽ أألشلي ،تسجد عمليات حفظ السالـ القوية لألمم ادلتحدة قرينة قاطعة على مكنة تفعيل
عمل األمم ادلتحدة.
الكلمات المفتاحية :النزاعات ادلسلحة غَت الدولية ،السلم واألمن الدوليُت منظمة األمم ادلتحدة،

رللس األمن ،عمليات حفظ السالـ القوية.
Abstract :
Non- international armed conflicts has constituted an existential challenge to the
international organization because it threatens international peace and security.
The united nations and especially the security council were unable to prevent
their outbreak or at least find political solutions. This reality has prompted both
official public opinion and popular to the necessity of a deep reform of the
united nations organizations.
This paper embraces the approach of internal reform of the United Nations,
relying on the provisions of the UN charter. The strong UN peace operations
proclaim the decisive evidence of the possibility of activating the work of the
United Nations.
Key Words: international organization , United Nations, security council ,
international peace and security, Non- international armed conflicts, strong UN
peace operations.

مق ّدمة:

جاء ميالد منظمة األمم ادلتحدة بعد التصديق على ميثاقها يف  15أكتوبر  1945و دخولو حيز النفاذ يف
 31جويلية  1945بداية نظاـ دويل جديد سلمي وآمن بعد الفشل الذريع لعصبة األمم ،أكد زلررو ادليثاؽ
أألشلي على وجوب أف يقوـ النظاـ على ادلبادئ التالية ؛ ادلساواة  ،السيادة والتعايش ،التعاوف  ،نبذ اللجوء إىل
القوة واحلل السلمي للنزاعات واحًتاـ حقوؽ اإلنساف ،لذالك محل ادليثاؽ الدوؿ األطراؼ بالتزاـ أف ديتنع أعضاء
اذليئة مجيعا يف عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعماؿ القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالؿ
السياسي ألية دولة أو على أي وجو آخر ال يتفق ومقاصد "األمم ادلتحدة" ،1كما مت إنشاء أجهزة عهد إليها
بتحقيق ىذه األىداؼ أمهها رللس األمن واجلمعية العامة ،يعترب رللس األمن أىم األجهزة التنفيذية لألمم ادلتحدة
ينحصر اختصاصو األصيل يف احلفاظ على السلم واألمن الدوليُت وىذا ما تؤكده أحكاـ ادليثاؽ شلثلة يف ادلادة
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 24وادلادة  ، 39لكن عمل رللس األمن كاف جد متواضع لعجزه يف حل الكثَت من النزاعات ادلسلحة بسبب
عدـ توافر اإلمجاع السياسي بُت الدوؿ اليت دتلك حق الفيتو بسبب احلرب الباردة بُت ادلعسكر الغريب وادلعسكر
الشرقي ،انفجرت عديد النزاعات ادلسلحة غَت الدولية اليت ينبع معظمها من الداخل وتؤدي إىل تفكك الدوؿ
وتستهدؼ السكاف ادلدنيُت بشكل منتظم حيث يطاردوف بسبب انتماءاهتم العرقية ، 2انعكست النزاعات
ادلسلحة غَت الدولية على ادلدنيُت حيث كانوا أكثر ادلتضررين حيث تعرضوا لشىت أنواع األذى من قتل وتعذيب
مثال وصل عدد الضحايا يف رواندا يف مدة  04أشهر أي من  6أفريل  1994إىل  18جويلية  1994إىل ما
بُت  500ألف إىل  800ألف ضحية من التوتسي واذلوتو ادلعتدلُت باإلضافة إىل ماليُت النازحُت وادلهجرين يف
الدوؿ اجملاورة.3
كاف ادلأموؿ من تفكك االحتاد السوفيييت وزواؿ ادلعسكر الشرقي إصالح منظمة ادلم ادلتحدة عموما ورللس
األمن خصوصا لكن إرادة الدوؿ العظمى كاف اإلبقاء على نظاـ األمم ادلتحدة كما ىو ،4ىذا الواقع الدويل
يستحيل معو بلورة تنظيم دويل جديد لكن يفًتض تفعيل عمل رللس األمن عرب ابتداع آليات جديدة دتكن من
احلفاظ على السلم واألمن الدوليُت ضمن إطار ادليثاؽ أألشلي ،دفع ىذا الواقع الدوؿ األطراؼ كما الفقو للمطالبة
بابتداع آلية جديدة دتكن من احلفاظ على السلم واألمن الدوليُت دفع ذالك إىل تطوير عمليات حفظ السالـ اليت
ظهرت يف أواخر اخلمسينات وازدىرت يف تسعينات القرف ادلاضي وبداية القرف اجلديد.
سوؼ تتمحور ىذه الورقة البحثية على معاجلة النقاط التالية؛ أوال التعريف بعمليات حفظ السالـ لألمم
ادلتحدة وتبياف أساسها القانوين ،ثانيا التطور الذي شهدتو ضلو صنع وبناء السالـ األمر الذي تطلب أف تستخدـ
القوة العسكرية واألساس القانوين الذي يربر ذالك.
 - 1عمليات حفظ السالم التقليدية
أعقب إنشاء األمم ادلتحدة اندالع نزاعات مسلحة بسبب الصراع بُت الواليات ادلتحدة األمريكية واالحتاد
السوفيييت السابق فشل رللس األمن يف تفعيل نظاـ األمن اجلماعي الذي وضعو ادليثاؽ األمم ادلتحدة حتت الفصل
السابع ،5بسبب الفشل يف تفعيل أحكاـ ادليثاؽ بإنشاء ىيئة األركاف اليت تفعل نظاـ األمن اجلماعي ،6عجز
اجمللس النعداـ توافر اإلمجاع السياسي بُت الدوؿ اخلمس الكربى اليت دتلك حق النقض " الفيتو" .
ظهر مصطلح عملية حفظ السالـ يف مخسينات القرف ادلاضي بعد العدواف الثالثي على مصر بعد إقداـ
األخَتة على تأميم قناة السويس حيث ىامجت إسرائيل مصر يف  20أكتوبر  1956وفعلت بريطانيا وفرنسا
األمر نفسو يف  31أكتوبر  ،1956أنشئت أوؿ قوة طوارئ دلراقبة احًتاـ اذلدنة واإلشراؼ على انسحاب القوات
العسكرية االصلليزية والربيطانية و اإلسرائيلية من ادلناطق ادلصرية اليت احتلتها.7

 1 – 1تعريف عمليات السالم التقليدية

يعرؼ األمُت العاـ لألمم ادلتحدة " داغ مهرشولد" عمليات حفظ السالـ " قوات ذات طبيعة مزدوجة تًتاوح

بُت العمل ادليداين والعمل العسكري تنشأ مبوجب قرار صادر عن منظمة األمم ادلتحدة بشأف نزاع معُت لفًتة
زلددة "  ،يعرفها السكرتَت العاـ لألمم ادلتحدة " بطرس غايل" بأهنا " مهمات غَت عسكرية يقوـ هبا أفراد غَت
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عسكريوف وتعترب خطوة يف عملية حل النزاعات ادلسلحة بالطرؽ السلمية" ،8كما تعرؼ عمليات حفظ السالـ
استخداـ أفراد ؛ عسكريُت ،شرطة أو مدنيُت دوف أف تكوف ذلم صالحيات قتالية  ،فهي عملية مؤقتة هبدؼ منع
تصاعد أو تفاقم النزاعات ادلسلحة ليس عرب حل ادلشاكل السياسية اليت أدت إىل اندالعها ولكن عرب توفَت ادلناخ
ادلالئم حلل ىذه النزاعات ادلسلحة عرب الوسائل السلمية.9
نستنتج شلا سبق أف التصور الكالسيكي لعملية حفظ السالـ يقوـ على قوات فصل زلدودة العدد يكوف
تسليحها خفيف تعتمد احلياد ادلطلق وعدـ استخداـ القوة إال يف حالة الدفاع الشرعي .
من التعريف السابقة نستشف اخلصائص التالية لعمليات حفظ السالـ؛
 قوات حفظ السالـ ذات طابع سلمي. عمليات حفظ السالـ ذات طابع رضائي. قوات حفظ السالـ ذات طابع حيادي. قوات حفظ السالـ ذات طابع دفاعي.10 2 – 1األساس القانوني لعمليات السالم التقليدية

اعتمد رللس األمن آلية قوات حفظ السالـ ليواجو اندالع النزاعات ادلسلحة اليت اندلعت يف ستينات القرف
ادلاضي معتمدا الفصل السادس من ادليثاؽ لألمم ادلتحدة الذي يؤسس للحل السلمي للنزاعات الدولية حيث

أطلق اجمللس عملية سالـ دلواجهة األزمة يف الكونغو وذالك بإنشاء قوة مسلحة ومنحها اختصاص منع اندالع
حرب أىلية ولو تطلب ذالك استعماؿ القوة من دوف أف يعتمد الفصل السابع كأساس قانوين.11
لقد وضع ميثاؽ األمم ادلتحدة آلية حلفظ السلم واألمن الدوليُت تتمثل يف الدفاع اجلماعي مبوجب الفصل السابع
وعهد باختصاصو إىل رللس األمن لكن عجز رللس األمن النعداـ التوافق السياسي بُت أعضائو خاصة الدوؿ
اخلمس العظمى صاحبة حق الفيتو بس بب احلرب الباردة نتيجة للخالؼ اإليديولوجي بُت ادلعسكر الغريب الليربايل
وادلعسكر الشرقي الشيوعي ،مت جتاوز ذالك بابتداع آلية عمليات حفظ السالـ لكن اإلشكاؿ الذي يطرح نفسو
ىنا ىو األساس القانوين يف أحكاـ ميثاؽ األمم ادلتحدة.
يذىب فريق من الفقو إىل اعتبار الفصل السادس من ميثاؽ األمم ادلتحدة ادلوسوـ حبل النازعات سلميا ىو
األساس القانوين الذي يسند ىذا االختصاص جمللس األمن واجلمعية العامة ،12مبادرة اجلمعية العامة جتد مربرىا
يف عجز رللس األمن النعداـ التوافق السياسي بُت أعضائو خاصة الدوؿ اخلمس العظمى صاحبة حق الفيتو وىذا
ما يظهر جليا يف سابقة اإلحتاد من أجل السالـ ادلسمى " بقرار آتشيسوف " دلواجهة األزمة الكورية سنة

 ،131950كما قامت اجلمعية العامة بعد العدواف الثالثي على مصر يف  1956بإنشاء أوؿ قوة طوارئ دلراقبة
احًتاـ اذلدنة واإلشراؼ على انسحاب القوات العسكرية االصلليزية والربيطانية و اإلسرائيلية من ادلناطق ادلصرية اليت
احتلتها.14
أكدت زلكمة العدؿ الدولية يف رأيها االستشاري ادلتعلق بنفقات األمم ادلتحدة بعد رفض االحتاد السوفييت
ودوؿ أوروبا الشرقية وفرنسا ادلسامهة يف دفع نفقات قوات الطوارئ الدولية مبربر أف ىذه القوة ىي من قبيل أعماؿ
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اإلكراه الواردة يف ادلادة  42من ميثاؽ األمم ادل تحدة اليت ديلك االختصاص فيها رللس األمن وليس اجلمعية

العامة ،15اعتربت زلكمة العدؿ الدولية أف مهمة قوة الطوارئ الدولية تنحصر يف وقف األعماؿ العدوانية عرب
اإلشراؼ على القوات االصلليزية والفرنسية واإلسرائيلية وىذا ما يستشف من القرار الصادر عن اجلمعية العامة،16
كما أف تقرير األمُت العاـ يؤكد بوضوح أف وظائف قوات الطوارئ تتمثل يف الدخوؿ إىل األراضي ادلصرية لكي
تساعد يف حفظ اذلدوء أثناء وبعد االنسحاب وضماف االمتثاؿ للشروط األخرى اليت حددىا قرار اجلمعية العامة
 ،17997خلصت احملكمة إىل أف طبيعة قوة الطوارئ الدولية ىي سلمية وىي لذالك تعترب أحد الوسائل السلمية
حلل ادلنازعات اليت يؤكد عليها الفصل السادس من ميثاؽ األمم ادلتحدة وفصلتها ادلادة .1833
نعتقد أف اجتهاد زلكمة العدؿ الدولية جانب الصواب ذالك أف القوؿ بأف الفصل السادس يشكل أساسا
قانونيا لعمليات حفظ السالـ مسألة غَت متصورة ألف احلل السلمي للمنازعات يفًتض آليات التفاوض ،التوفيق
والتحكيم وليس أنشاء قوات عسكرية مبوجب قرار صادر عن اجلمعية العامة ،كما أف اعتبار الفصل السابع
أساسا قانونيا لعمليات حفظ السالـ يتعارض مع أحكاـ ميثاؽ األمم ادلتحدة الذي يفًتض قياـ رللس األمن
بإصدار قرار ملزـ للدوؿ بناء على تكييف يعترب أف ىناؾ هتديدا أو إخالال بالسلم واألمن الدوليُت ،ديكن جتاوز
ىذا ادلأزؽ باعتناؽ الرأي التوفيقي لألمُت العاـ لألمم ادلتحدة " داغ مهرشولد" الذي يعترب أف أف ال الفصل
السادس دليثاؽ األمم ادلتحدة وال الفصل السابع يوفر األساس القانوين لعمليات حفظ السالـ وإمنا الفصلُت معا
نظرا للطبيعة ادلركبة واذلجينة لعمليات السالـ لألمم ادلتحدة اليت جتمع بُت الطابع السلمي واإلكراىي لذالك يعترب
أف عمليات السالـ أساسها القانوين ىو الفصل السادس والنصف.
 - 2عمليات حفظ السالم القوية
 1 – 2تعريف عمليات حفظ السالم القوية
كاف على رللس األمن مواجهة التحديات اجلسيمة اليت هتدد السلم واألمن الدوليُت عرب اللجوء إىل صنف
جديد من عمليات حفظ السالـ ولكن حتت الفصل السابع يطلق عليها الفقو عمليات حفظ السالـ اليت
توصف بالقوة  ،تقوـ ىذه العمليات على قوات كبَتة العدد تتوافر على أسلحة متوسطة وحىت الثقيلة كما ديكن
أف تتوافر على دعم جوي  ،هتدؼ ىذه العمليات إىل صنع السلم  Peace Makingأو بناء السلم Peace
 Buildingلذالك تتنوع أىداؼ عمليات حفظ السالـ القوي ؛
أوال حفظ األمن والنظاـ العاـ عرب القياـ مبهاـ الشرطة وادلسامهة يف بناء جهاز شرطة مدين عرب التاطَت والتدريب ،
ثانيا محاية ادلدنيُت عرب إقامة مناطق آمنة حترسها قوات أشلية وإقامة سليمات توفر األمن والغذاء والعالج ،
ثالثا ادلساعدة يف تامُت وصوؿ ادلساعدات اإلنسانية وادلساعدة على توزيعها على من حيتاجها.
رابعا ادلساعدة يف عملية ادلصاحلة عرب ادلسامهة يف نزع سالح ادلعارضة ادلسلحة وإعادة إدماج ادلقاتلُت يف قوات
اجليش والشرطة  ،يتطلب حتق يق ىذه األىداؼ احلياد اإلجيايب الذي يفرض استعماؿ القوة العسكرية لقمع أي
اعتداء على القوات األشلية أو أطراؼ النزاع األخرى أو ادلدنيُت ،19ديكن جمللس األمن عند عدـ خضوع أطراؼ
النزاع لقراراتو أف يلجأ إىل معاقبة الطرؼ ادلعتدي عرب عمل عسكري يقوـ بو حتالف دويل.
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تؤكد ادلمارسات احلديثة جمللس األمن جلوءه ادلتزايد إىل عمليات حفظ السالـ القوي اليت تعتمد الفصل
السابع مع بداية األلفية الثالثة  ،يؤكد ذالك عدد عمليات السالـ ؛
 بعثة األمم ادلتحدة يف سَتاليوف ) (MINUSILمن  22أكتوبر  1999حىت  31ديسمرب. 2005 اإلدارة االنتقالية لألمم ادلتحدة يف تيمور الغربية ) (ATNUTOمن  25أكتوبر  1999حىت  20مايو. 2002
 بعثة األمم ادلتحدة يف مجهورية الكونغو الدديقراطية ) (MONUCمنذ  24فيفري . 2007 بعثة األمم ادلتحدة يف إثيوبيا وارتريا ) (MINUEEيف  2000 / 09 / 15حىت . 2008 / 07 / 31 بعثة الدعم لألمم ادلتحدة يف تيمور الغربية ) (MANUTOيف  2002 / 05 / 17حىت / 05 / 20. 2005
 بعثة األمم ادلتحدة يف ليبَتيا ) (MINULمنذ . 2003 / 09 / 19 عملية األمم ادلتحدة يف ساحل العاج ) (ONUCIمنذ . 2004 / 02 / 24 بعثة األمم ادلتحدة يف ىاييت ) (MINUSTAHمنذ . 2004 / 04 / 30 عملية األمم ادلتحدة يف بوروندي ) (ONUBمن  2004 / 05 / 21حىت . 2006 / 12 / 31 بعثة األمم ادلتحدة يف السوداف ) (MINUSمنذ . 2005 / 03 / 24 القوة الدولية لألمم ادلتحدة يف لبناف ) (FINULمنذ . 2005 / 08 / 11 العملية ادلختلطة بُت األمم ادلتحدة واالحتاد اإلفريقي يف دارفور ) (MINUAمنذ . 2007 / 08 / 31 بعثة األمم ادلتحدة يف مجهورية إفريقيا الوسطى وتشاد ) (MINURCATمنذ . 2009 / 01 / 14يوسع الفصل السابع مكنة استخداـ القوة العسكرية من طرؼ قوة عملية السالـ ،باإلضافة إىل حالة الدفاع
ادلشروع جييز نص القرار لألخَتة استخداـ كل الوسائل ادلتاحة لتحقيق أىدافها يستشف من ذالك مكنة اللجوء
إىل استعماؿ القوة العسكرية إذا استدعت ادلعطيات ادليدانية ذالك.
 1 – 2مبررات اللجوء إلى عمليات حفظ السالم القوية
أصبح من الثابت أمهية حقوؽ اإلنساف ليس فقط فيما يتعلق حبفظ السلم واألمن الدوليُت بل يتعداه إىل
التطور االقتصادي والرقي احلضاري للمجتمع الدويل والبشرية لذالك أولت األمم ادلتحدة كل جهودىا لتحقيق
احًتاـ وترقية حقوؽ اإلنساف  ،كاف ادلأموؿ أف تؤدي هناية احلرب الباردة إىل مرحلة سالـ وتعاوف دويل لكن األمر
كاف عكس ذالك حيث حدثت مجلة معطيات عقدت الوضع الدويل ؛
 مل يصبح العنف السياسي حكرا على الدوؿ ظهرت رلموعات مسلحة تشن أعماال إرىابية وحروبا هتدد أمنالدوؿ مربرىا يف ذالك الدفاع عرؽ معُت أو دين معُت أو عن قيم تتجاوز احلدود القطرية.20
– الفشل الكبَت لعمليات السالـ يف التسعينات من القرف ادلاضي وىي ؛ عملية إعادة األمل األوىل والثانية يف
)  ،(ONUSOM IIعملية حفظ السالـ يف البوسنة واذلرسك
الصوماؿ ) (ONUSOM I
) ، (FORPONUعملية حفظ السالـ يف رواندا ) ، (MINUARدفع ذالك األمُت العاـ لألمم
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ادلتحدة "بطرس غايل" إىل تكوين جلنة خرباء يرأسها السيد األخضر اإلبراىيمي لدراسة ادلسالة واخلروج حبلوؿ
عملية جتنب األمم ادلتحدة الفشل مستقبال  ،تكلل عمل اللجنة بتقرير أوصى باعتماد عمليات حفظ السالـ
القوية "  " Robusteوفق الفصل السابع من ميثاؽ األمم ادلتحدة ألنو ديكنها من استخداـ القوة ليس للدفاع
عن النفس بل لتحقيق أىدافها .21
– أدت هناية احلرب الباردة إىل زواؿ التنافر اإليديولوجي خاصة بُت الدوؿ العظمى اليت دتلك حق النقض ما
أصبح معو باإلمكاف حتقيق توافر اإلمجاع السياسي  ،باإلضافة إىل قبوؿ الدوؿ أطراؼ النزاع تدخل األمم ادلتحدة
حلل النزاعات ادلسلحة غَت الدولية عرب التفاوض للوصوؿ إىل أتفاؽ سالـ وأحيانا تقوـ الدوؿ ادلعنية بطلب ذالك
صراحة كما فعلت ليبَتيا ، 22كما ديكن أف يطلب أطراؼ النزاع إنشاء قوة سالـ أشلية لدعم عملية السالـ كما ىو
احلاؿ ببعثة األمم ادلتحدة يف السوداف )،23 (MINUS
 طبيعة النزاعات ادلسلحة غَت الدولية اليت دتتاز مبستوى عنف كبَت يًتتب عنو اهنيار الدوؿ وتفكك مؤسساهتاوىو ما يؤدى إىل نتيجتُت ؛ أوال استحالة احلصوؿ على موافقة الدولة ادلعنية على عملية حفظ السالـ وثانيا
صعوبة مجع أطراؼ النزاع على طاولة مفاوضات للوصوؿ إىل بلورة حل سياسي ينهى النزاع .
 وجود هتديد لقوات حفظ الس الـ وموظفي األمم ادلتحدة نظرا خلطورة الوضع يف ادليداف صلد أف رللس األمنأكد على الوضعية ادليدانية يف تيمور الشرقية تتميز بقياـ ادليليشيات ادلسلحة تقوـ بًتويع ادلدنيُت يف سليمات
الالجئُت كما تقوـ باستفزاز موظفي األمم ادلتحدة يؤكد على ذالك مقتل موظفُت تابعُت لوكالة األمم ادلتحدة

لالجئُت وجنديُت من قوة حفظ السالـ اإلدارة االنتقالية لألمم ادلتحدة يف تيمور الغربية )،24(ATNUTO
كما أكد رللس األمن على أنو مبوجب القرار  1272ال حيق لقوات حفظ السالـ استخداـ القوة حبزـ وجدية
لردع أي عدواف تقوـ بو ادلليشيات ادلسلحة فقط بل جيب عليها اختاذ كل اإلجراءات الكفيلة لتحقيق مهامها.25
– قياـ قوات حفظ السالـ مبهاـ أمنية صلد أف قوة حفظ السالـ اإلدارة االنتقالية لألمم ادلتحدة يف تيمور
الغربية) (ATNUTOأسندت ذلا مهمة إدارة اإلقليم حىت تنظيم استفتاء االستقالؿ  ،مث بعثة الدعم لألمم
ادلتحدة يف تيمور الغربية ) (MANUTOإلدارة اإلقليم بعد االستقالؿ واالنفصاؿ عن اندونيسيا ،كما
أسندت لقوات السالـ عملية األمم ادلتحدة يف ساحل العاج ) (ONUCIمهاـ أمنية دتثلت يف مساعدة
حكومة ادلصاحلة الوطنية يف نزع سالح اجلماعات ادلسلحة عرب جتميعها يف أماكن زلددة ونزع أسلحتها
وتدمَتىا.26
– محاية ادلدنيُت صلد أف بعثة األمم ادلتحدة يف مجهورية الكونغو الدديقراطية ) (MONUCأسندت ذلا مهمة
محاية ادلدنيُت يف إقليم كيفو من اذلجمات والعنف اجلنسي الذي تستخدمو اجلماعات ادلسلحة وكذالك جتنيد
األطفاؿ كما دينحها مكنة مساعدة القوات احلكومية يف زلاربة اجلماعات ادلسلحة األجنبية غَت الشرعية ،27قد
حيدث أف ترفض بعض اجلماعات ادلسلحة التوقيع على اتفاؽ السالـ الذي ينهي النزاع ادلسلح ىنا جتد قوة حفظ
السالـ نفسها ملزمة مبواجهة تلك اجلماعات ادلسلحة باعتبارىا هتديدا لعملية السالـ ،بعد رفض بعض اجلماعات
ادلسلحة التوقيع على اتفاؽ السالـ ادلوقع يف اروشا أكد رللس األمن انشغالو بالتهديد احلاؿ على ادلدنُت والذي
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ديكن أف يفشل عملية السالـ لذالك قرر إنشاء قوة السالـ ادلعروفة بعملية األمم ادلتحدة يف بوروندي

) (ONUBكآلية دتكن من توفَت محاية للمدنيُت ،28وتشكل وسيلة ردعية تدفع اجلماعات ادلسلحة لالنضماـ
لعملية السالـ.29
 – 8نقل ادلساعدات اإلنسانية حيث صلد أف غالبية عمليات السالـ القوية أسندت ذلا مهمة نقل ادلساعدات
اإلنسانية وىذا يتطلب استعماؿ القوة حلمايتها من أف تنهب من اجلماعات ادلسلحة.
 3 – 2األساس القانوني لعمليات السالم القوية
 1 – 3 – 2الفصل السابع من الميثاق األممي
يلعب رللس األمن لو دورا مركزيا وديتلك صالحيات وسلطة تقديرية واسعة مع عدـ وجود ىيئة رقابية ديكنها
من تقدير مشروعية قراراتو دوف أف يعٍت ذالك البتة أف رللس األمن فوؽ القانوف عندما يتجاوز صالحياتو أو

يتعسف يف استعماذلا ، 30جيد قرار إنشاء عمليات السالـ القوية أساسو يف التفسَت الغائي دليثاؽ األمم ادلتحدة ،
تؤكد ادلادة  39على أف رللس األمن يقرر ما إذا كاف قد وقع هتديد للسلم أو إخالؿ بو أو كاف ما وقع عمل من
أعماؿ العدواف  ،يقدـ يف ذلك توصياتو أو يقرر ما جيب اختاذه من التدابَت طبقا ألحكاـ ادلادتُت  41و 42
حلفظ السلم واألمن الدوليُت أو إعادتو إىل نصابو  ،أكد رللس األمن يف القرار  808الصادر يف  22فيفري
 1993والقرار  918الصادر يف  1994على أف احلالة الناشئة يف يوغسالفيا السابقة كما يف رواندا يف ظل توافر
ادلعلومات ادلؤكدة لالنتهاكات ادلعممة للقانوف الدويل اإلنساين تشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليُت  .لقد احًتـ
اجمللس القواعد اإلجرائية فقاـ بعملية التوصيف وفق ما جاءت بو ادلادة  39حىت يؤكد توافر اختصاصاتو يف إطار
الفصل السابع لكن من دوف ذكرىا صراحة

31

 ،ال ديكن اهتاـ رللس األمن بأنو جتاوز صالحياتو أو تصرؼ

بطريقة تعسفية حُت توصيفو نزاع مسلح ذا طبيعة دولية أو غَت دولية بأنو يشكل هتديدا أو إخالؿ بالسلم واألمن
الدوليُت وىو ما مكنو من اللجوء إىل إحكاـ الفصل السابع .
يقرر رللس األمن وجود هتديد أو إخالؿ بالسلم واألمن الدوليُت أو عدواف بعد عملية التوصيف اليت جيب
أف يقوـ هبا مبوجب ادلادة  39مبا ديكن جمللس األمن بعدىا اختاذ ما يراه مناسبا من إجراءات إلعادة السلم واألمن
الدوليُت إىل نصابو أو احملافظة عليو وذلك مبوجب الفصل السابع .تؤكد ادلادة  41على أف جمللس األمن أف يقر
ما جيب اختاذه من التدابَت اليت ال تتطلب استخدا ـ القوات ادلسلحة لتنفيذ قراراتو ولو أف يطلب من أعضاء األمم
ادلتحدة تطبيقها  ،لنا أف نتساءؿ ىنا ىل إنشاء عمليات سالـ قوية ديكن أف يكوف أحد إجراءات ادلادة ، 41
تكمن اإلجابة على ىذا التساؤؿ يف حتديد ما إذا كانت اإلجراءات الواردة يف ادلادة  41جاءت على سبيل الذكر
أـ احلصر حيث يؤكد إمجاع لدى الفقو على أف اإلجراءات الواردة جاءت على سبيل الذكر فقط وعليو فإف اجملاؿ
يًتؾ واسعا أماـ رللس األمن البتداع ما يشاء من إجراءات يراىا تفي بالغرض وال تكوف ذات صفة عسكرية .
يستشف من ادلادة  41أف اإلجراءات اليت يقوـ باختاذىا رللس األمن ال تستلزـ أف تكوف اقتصادية صلد أف
ىناؾ معيارين لتحديدىا ؛ أوال جيب أف ال تستلزـ استعماؿ القوة العسكرية  ،ثانيا جيب أف تكوف ضرورية مبعٌت
اجمللد السادش  -العدد الثاني  -السنة جواى 0202

914

عوليات حفظ السالم القوية لألهن املتحدة

سامل حوة

أف يكوف ىناؾ رابط بُت إنشاء عمليات السالـ القوية واحلفاظ على السلم واألمن الدوليُت وإعادهتما وقد قاـ
رللس األمن نفسو بإثبات ىذا الرابط.
 2 – 3 – 2مسئولية الحماية

يقوـ التنظيم الدويل احلديث على قاعدة احًتاـ سيادة الدوؿ وىو ما يفًتض عدـ تدخل الدوؿ يف شئوف

بعضها البعض لذالك كرس ميثاؽ األمم ادلتحدة قاعدتُت ؛ أوال عدـ التدخل يف الشئوف الداخلية للدوؿ " ليس
يف ى ذا ادليثاؽ ما يسوغ "لألمم ادلتحدة" أف تتدخل يف الشؤوف اليت تكوف من صميم السلطاف الداخلي لدولة ما
 ،وليس فيو ما يقتضي األعضاء أف يعرضوا مثل ىذه ادلسائل ألف حتل حبكم ىذا ادليثاؽ ،على أف ىذا ادلبدأ ال
خيل بتطبيق تدابَت القمع الواردة يف الفصل السابع"  ،ثانيا منع استعماؿ القوة " ديتنع أعضاء اذليئة مجيعا يف
عالقاهتم الدولية عن التهديد باستعماؿ القوة أو استخدامها ضد سالمة األراضي أو االستقالؿ السياسي ألية
دولة أو على أي وجو آخر ال يتفق ومقاصد األمم ادلتحدة" ،32كما أسهمت اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف
تكريس تلك ادلبادئ حيث اعتمدت يف  1965 / 10 / 21باإلمجاع " إعالف عدـ قبوؿ التدخل يف الشئوف
الداخلية للدوؿ ومحاية سيادهتا وسيادهتا " ،33واتبعتو يف  1970 / 10 / 24ب " إعالف مبادئ القانوف الدويل
ادلتعلقة بالعالقات الودية والتعاوف " ،34مث " إعالف عدـ جواز التدخل يف الشئوف الداخلية للدوؿ.35
لقد دتيزت مرحلة ما بعد احلرب الباردة بانفجار نزاعات مسلحة غَت دولية دتيزت مبستوى عنف جسيم كاف
ادلدنيوف ىم أكرب ضحاياه ما دفع رللس األمن لتقرير التدخل العسكري بعدما اعترب قمع األكراد يف مشاؿ العراؽ
والنزاع يف الصوماؿ هتديد للسلم واألمن الدوليُت ،36فشلت جتارب التدخل العسكري يف الصوماؿ  ،رواندا ،
البوسنة واذلرسك وكوسوفو ألنو مل يساعد على حل النزاع ومنع ارتكاب رلازر حبق ادلدنُت بل فاقمها  ،لذالك
أصبح التدخل اإلنساين موضوع نقاش رمسي حاد بعد أف كاف موضوع جدؿ فقهي ما دفع األمُت العاـ لألمم
ادلتحدة " كويف عناف " إىل إرساؿ مذكرة يف سبتمرب  1999للجمعية العامة يف دورهتا  54موسومة " آفاؽ
األمن اإلنساين والتدخل يف القرف ادلقبل " تتضمن دعوة لبلورة حلوؿ دتكن من حتقيق أىداؼ وغايات ادليثاؽ
األشلي خاصة فيما تعلق باحًتاـ حقوؽ اإلنساف.37
لقد أصبح من الثابت أف الدوؿ تتحمل بالتزاـ محاية مواطنيها من كوارث جسيمة وأكيدة الوقوع ؛ أفعاؿ
إبادة  ،تطهَت عرقي  ،عنف جنسي  ،ادلوت جوعا  ،انتشار أوبئة فتاكة ...اخل  ،ينتقل التزاـ احلماية ىذا إىل
اجلماعة الدولية عند عدـ وفاء الدوؿ هبذا االلتزاـ لعجزىا أو لعدـ رغبتها بسبب نزاع مسلح داخلي  ،حرب أىلية
أو عدـ توفر القدرة ادلادية والبشرية لفشل الدولة  ،جيد ىذا االلتزاـ أساسو يف اآليت ؛ أوال مبدأ سيادة الدوؿ
حيث أف الدوؿ ىي من دتتلك شلارسة السلطة احلصرية على إقليمها  ،ثانيا ادليثاؽ األشلي حيث تؤكد ادلادة 24
على اختصاص رللس األمن يف أداء واجبات حفظ السلم واألمن الدوليُت وفقا دلقاصد "األمم ادلتحدة" ومبادئها
واليت من أمهها مسألة حقوؽ اإلنساف ،38ثالثا االلتزامات القانونية ادلًتتبة على القانوف الدويل حلقوؽ اإلنساف
والقانوف الدويل اإلنساين وأخَتا ادلمارسات احلديثة جمللس األمن وأخَتا ادلمارسات احلديثة للدوؿ ورللس األمن
ادلنظمات اإلقليمية  ،يتمثل مضموف مسئولية احلماية يف عدة مستويات ؛
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 أوال مسئولية الوقاية جبب على الدوؿ أف تبذؿ ما يف وسعها لتجنب نشوء األزمات السياسية واالقتصادية طبعاذالك يستلزـ احلكم الراشد الذي يقوـ على الشفافية والدديقراطية التشاركية اليت تكرس احلوار لرسم السياسات
وحل ادلشاكل  ،كما جيب على أعضاء اجملتمع الدويل دوال ومنظمات حكومية دولية مساعدة الدوؿ يف الوفاء
بالتزاـ الوقاية عرب ادلساعدة يف االنتقاؿ الدديقراطي ورفض االعًتاؼ باألنظمة االنقالبية وتقدمي ادلعونة ادلالية
والتقنية لتجاوز األزمات االقتصادية وبذؿ كل الوسع حلل األزمات والنزاعات وديا .
 ثانيا مسئولية رد الفعل عند فشل إجراءات الوقاية جيب على اجملتمع الدويل دوال وادلنظمات احلكومية الدوليةأف ال تكتفي بالتنديد بل جيب أف تقوـ برد فعل مناسب عرب تفعيل إجراءات إكراىية ؛ فرض عقوبات سياسية
واقتصادية وادلتابعة اجلنائية  ،ديكن اللجوء للتدخل العسكري بوصفو إجراءا استثنائيا عند وقوع انتهاكات مكثفة
حلقوؽ اإلنساف تتصف باجلسامة ؛ قتل على نطاؽ واسع بدوافع إبادة سواء أكاف مبسامهة أو تواطؤ سلطات
الدولة ادلعنية بعدـ التدخل أو تقصَت منها بسبب عجزىا نتيجة لفشل الدولة وغياب أجهزهتا  ،أعماؿ تطهَت
عرقي على نطاؽ واسع بالقتل أو الًتىيب باستعماؿ التعذيب والعنف اجلنسي أو التهجَت القسري.
من الثابت أف صلاح عملية التدخل العسكري مرىوف باعتماد ادلبادئ التالية ؛ أوال اإلرادة الصحيحة
 Right intentionحيث أف اذلدؼ األساسي للتدخل ىو وضع حد دلعاناة األفراد عرب وقف انتهاؾ حقوؽ
اإلنساف وذالك عرب استخداـ وسائل اإلعالـ لكسب مباركة الرأي العاـ الدويل واحمللي والقياـ بالتدخل حتت مظلة
منظمة إقليمية ألنو سبيل ضماف مسامهة دوؿ كثَتة  ،ثانيا احلل األخَت فشل الطرؽ الودية وحىت الطرؽ اإلكراىية
غَت العسكرية يف حل النزاع أو األزمة ىنا يصبح التدخل العسكري ضرورة  ،السلطة ادلختصة The right
 authorityجيب أف تكوف اجلهة ادلختصة بتقرير التدخل العسكري رللس األمن وذالك عرب إصدار قرار
باإلمجاع مببادرة من الدوؿ األعضاء أو بناء عل ى طلب من األمُت العاـ لألمم ادلتحدة أو بناء على طلب من
الدوؿ األعضاء يف األمم ادلتحدة  ،إذا عجز رللس األمن عن اختاذ قرار يف ادلسألة بسبب استحالة توافر اإلمجاع
السياسي نتيجة استخداـ دولة عظمى أو أكثر حلق الفيتو وازدادت حدة النزاع من حيث جسامة االنتهاكات
حلق وؽ اإلنساف وهتديد السلم واألمن الدوليُت  ،ديكن دعوة اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة لالنعقاد يف دورة طارئة
لكي تقرر التدخل العسكري كما حدث مع قرار االحتاد من أجل السالـ الذي مت التدخل العسكري يف احلرب
الكورية.
يفًتض صلاح التدخل العسكري توافر الشروط التا لية ؛ أوال حتديد األىداؼ بدقة لذالك جيب أف حيدد قرار
رللس األمن أىداؼ العملية عرب حتديد االختصاصات ادلمنوحة للقوة اليت ستقوـ بالتدخل العسكري  ،ثانيا بناء
نظاـ سلمي فعاؿ لضماف السيطرة والقيادة خاصة وأف القوات العسكرية تتكوف من جنسيات متعددة  ،ثالثا
حتديد ق واعد فك االشتباؾ بدقة حيث جيوز للقوات أف تستخدـ القوة العسكرية للدفاع عن النفس مبا يتناسب
مع شدة االعتداء مع االحًتاـ الصارـ لقواعد القانوف الدويل  ،رابعا التنسيق مع منظمات اإلغاثة .
 ثالثا مسئولية إعادة البناء جيب على اجملتمع الدويل دوال وادلنظمات احلكومية الدولية أف ال يتوقف رد فعلها عندصلاح اإلجراءات اإلكراىية اليت اختذهتا بوقف أعماؿ العنف وبلورة حل سياسي بل جيب عليها أف تدعم ذالك
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ببناء دولة دديقراطية  ،يتطلب الوفاء هبذا االلتزاـ القياـ باإلجراءات التالية ؛ ادلشاركة يف بناء مؤسسات الدولة وإف
لزـ األ مر اإلدارة ادلباشرة لقإقليم من قيل موظفُت أشلُت  ،توفَت قوة حفظ سالـ للقياـ مبهاـ حفظ النظاـ  ،تقدمي
ادلعونة ادلادية والتقنية  ،الرقابة على التحوؿ الدديقراطي من خالؿ حتضَت ورقابة االنتخابات ....اخل .
خاتمة:
نستخلص يف األخَت النتائج التالية؛
 أف موقع رلل س األمن بوصفو اذليئة التنفيذية الدولية ذات االختصاصات الواسعة وادللزمة يلعب دورا فاعالوفعاال يف محاية وحفظ السلم واألمن الدوليُت ،ديثل التفسَت الغائي ألحكاـ ادليثاؽ أألشلي األساس القانوين الذي
اعتمده رللس األمن إلنشػاء عمليات السالـ القوية يتمثل ادلعيار ادلعتمد يف ىذا التفسَت على معادلة جتمع بُت
اإلجراء ادلتخذ واذلدؼ ادلتبٌت ،تعترب عمليات السالـ القوية وادلتكاملة آلية مثلى حلل النزاعات ادلسلحة الغَت
دولية ،تقوـ العملية على إعادة بناء مؤسسات الدولة  ،إطالؽ عملية سياسية دديقراطية لبناء سلطة ومراقبة
االنتخاب ات و تفعيل العدالة االنتقالية دلعاقبة اجلناة وإنصاؼ الضحايا وجرب أضرارىم وىو ما يدعم ادلصاحلة
الوطنية.
 يتطلب حتقيق ذالك توافر الشرطُت التاليُت؛ أوال توفَت اإلمجاع السياسي يف رللس األمن وذالك عرب إصالحوبتوسيع عضويتو ليضم القوى الدولية االقتصادية والعسكرية الصاعدة ،سيمكن ذالك من الضغط على الدوؿ
اخلمس الكربى ومنعها من استخداـ حق الفيتو الذي يعرقل فصل اجمللس يف القضايا ادلعروضة عليو ،ثانيا إدخاؿ
تعديل على ميثاؽ األمم ادلتحدة مبا جيعل اجلمعية العامة اجلهاز البديل الذي ديلك اختصاص محاية السلم واألمن
الدوليُت عند عجز اجلهاز األصيل شلثال يف رللس األمن عن شلارسة اختصاصو.
المراجع
 طاىر منصور .القانوف الدويل اجلنائي واجلزاءات الدولية  ،بَتوت  ،دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة  ،الطبعةاألويل ، 2000 ،ص ص .160 -140
 شيندلر ديًتيش  ،أمهية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعامل ادلعاصر  ،جنيف  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر ،سلتارات  ، 1999ص ص . 24 - 13
 دوميستيسي مت ماري جوزي  ،مئة عاـ بعد الىاي ومخسوف عاـ بعد جنيف  ،جنيف  ،اجمللة الدوليةللصليب األمحر  ،سلتارات  ، 1999ص ص .78 - 59
 غروسيدر بوؿ  ،القانوف الدويل اإلنساين ومبادئو  ،ىل لو مستقبل  ،جنيف  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر ،سلتارات  ، 1999ص .12
 عواشرية رقية  ،محاية ادلدنيُت واألعياف ادلدنية يف النزاعات ادلسلحة غَت الدولية  ،أطروحة دكتوراه ،جامعة عُتمشس ، 2001 ،ص . 389
 ميثاؽ األمم ادلتحدة. قرار رللس األمن  253الصادر يف  28مايو .1968اجمللد السادش  -العدد الثاني  -السنة جواى 0202
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 قرار رللس األمن  827الصادر يف  25مايو .1993 القرار الصادر عن رللس األمن رقم  955الصادر يف  8نوفمرب .1994 قرار رللس األمن  1961 / 161الصادر يف .1961 / 02 / 21 قرار رللس األمن رقم  2005 / 1590الصادر يف  24مارس . 2005 -قرار رللس األمن رقم  2000 / 1319الصادر يف  8سبتمرب . 2000

(حجم )11

 - 1انظر ادلادة  2فقرة  4من ميثاؽ األمم ادلتحدة.
 - 2أنظر ألكثر تفصيل  :شيندلر ديًتيش  ،أمهية اتفاقيات جنيف بالنسبة للعامل ادلعاصر  ،جنيف  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر  ،سلتارات ، 1999
ص ص  ، 24 - 13دوميستيسي مت ماري جوزي  ،مئة عاـ بعد الىاي ومخسوف عاـ بعد جنيف  ،جنيف  ،اجمللة الدولية للصليب األمحر ،
سلتارات  ، 1999ص ص .78 - 59
- Secretary-General Boutros . Ghali said in security council summit 1992 : (Civil wars are no

3

longer civil, and the carnage they inflict will not let the world remain indifferent. The narrow
nationalism that would oppose or disregard the norms of a stable international order and the
micro-nationalism that resists healthy economic or political integration can disrupt a peaceful
global existence. Nations are too inter-dependent, national frontiers are too porous and
transnational realities - in the spheres of technology and investment, on the one side, and
poverty and misery, on the other - too dangerous to permit egocentric isolationism).
 - 4اجتماع رللس األمن على مستوى رؤساء الدوؿ واحلكومات يف  31جانفي .1992
 - 5انظر ادلادة  43من ميثاؽ األمم ادلتحدة " تعهد مجيع أعضاء "األمم ادلتحدة" يف سبيل ادلسامهة يف حفظ السلم واألمن الدويل ،أف يضعوا حتت
تصرؼ رللس األمن بناء على طلبو وط بقا التفاؽ أو اتفاقات خاصة ما يلزـ من القوات ادلسلحة وادلساعدات والتسهيالت الضرورية حلفظ السلم
واألمن الدويل ومن ذلك حق ادلرور.
 -2جيب أف حيدد ذلك االتفاؽ أو تلك االتفاقات عدد ىذه القوات وأنواعها ومدى استعدادىا وأماكنها عموما ونوع التسهيالت وادلساعدات اليت
تقدـ.
 - 3جترى ادلفاوضة يف االتفاؽ أو االتفاقات ادلذكورة بأسرع ما ديكن بناء على طلب رللس األمن ،وتربـ بُت رللس األمن وبُت أعضاء "األمم ادلتحدة"
أو بينو وبُت رلموعات من أعضاء "األمم ادلتحدة" ،وتصدؽ عليها الدوؿ ادلوقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.
 - 6انظر ادلادة  47من ميثاؽ األمم ادلتحدة ".تشكل جلنة من أركاف احلرب تكوف مهمتها أف تسدي ادلشورة وادلعونة إىل رللس األمن وتعاونو يف مجيع
ادلسائل ادلتصلة مبا يلزمو من حاجات حربية حلفظ السلم واألمن الدويل والستخداـ القوات ادلوضوعة حتت تصرفو وقيادهتا ولتنظيم التسليح ونزع السالح
بالقدر ادلستطاع.
 -2تشكل جلنة أركاف احلرب من رؤساء أركاف حرب األعضاء الدائمُت يف رللس األمن أو من يقوـ مقامهم ،وعلى اللجنة أف تدعو أي عضو يف"األمم
ادلتحدة" من األعضاء غَت ادلمثلُت فيها بصفة دائمة لالشًتاؾ يف عملها إذا اقتضى حسن قياـ اللجنة مبسؤولياهتا أف يساىم ىذا العضو يف عملها.
 -3جلنة أركاف احلرب مسئولة حتت إشراؼ رللس األمن عن التوجيو االسًتاتيجي ألية قوات مسلحة موضوعة حتت تصرؼ اجمللس .أما ادلسائل ادلرتبطة
بقيادة ىذه القوات فستبحث فيما بعد.
 -4للجنة أركاف احلرب أف تنشئ جلانا فرعية إقليمية إذا خوذلا ذلك رللس األمن وبعد التشاور مع الوكاالت اإلقليمية صاحبة الشأف".
 - 7انظر قرار اجلمعية العامة  1000الصادر يف  5نوفمرب .1956
8
- Supplément à l’Agenda pour la paix , A/50/60, S/1995/1, 25 janvier 1999, para 33 .
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. 389  ص، 2001 ، جامعة عُت مشس، اطروحة دكتوراه،  محاية ادلدنيُت واألعياف ادلدنية يف النزاعات ادلسلحة غَت الدولية،  انظر عواشرية رقية- 9

10

- Supplément à l’Agenda pour la paix , A/50/60, S/1995/1, 25 janvier 1999, para 33 . (Pour
Boutros Boutros‐Ghali, alors Secrétaire général des Nations Unies, le succès des opérations de
maintien de la paix dépendait « du respect de certains principes fondamentaux, dont trois sont
particulièrement importants : consentement des parties, impartialité et non‐usage de la force,
sauf en cas de légitime défense ». Il considérait même : « si l’on examine les succès et les échecs
récents, on constate qu’à chaque fois qu’une opération a réussi, ces principes avaient été
respectés et que, dans la plupart des autres cas, l’un ou l’autre ne l’avait pas été »
.1961 / 02 / 21  الصادر يف1961 / 161  انظر قرار رللس األمن- 11
. من ميثاؽ األمم ادلتحدة35  انظر ادلادة- 12
.1950  مارس11 الصادر يف7 / 377  انظر قرار اجلمعية العامة- 13
.1956  نوفمرب5  الصادر يف1000  انظر قرار اجلمعية العامة- 14
.1962  يوليو20  الرأي االستشاري حملكمة العدؿ الدولية يف قضية نفقات قوات الطوارئ الدولية لصادر يف- 15
.1956  نوفمرب4  ادلتعلق بطلب خطة إلقامة قوة طوارئ دولية الصادر قي998  انظر قرار اجلمعية العامة- 16
.1956  نوفمرب2  ادلتعلق بطلب التنظيم الشامل لقوة طوارئ دولية الصادر قي997  انظر قرار اجلمعية العامة- 17
" جيب على أطراؼ أي نزاع من شأف استمراره أف يعرض حفظ السلم واألمن الدويل للخطر أف يلتمسوا. من ميثاؽ األمم ادلتحدة33  انظر ادلادة- 18
 أو أف يلجئوا إىل الوكاالت والتنظيمات اإلقليمية أو غَتىا،حلو بادئ ذي بدء بطريق ادلفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية
." ويدعو رللس األمن أطراؼ النزاع إىل أف يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرؽ إذا رأى ضرورة ذلك.من الوسائل السلمية اليت يقع عليها اختيارىا
19

- Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisations des Nations Unies,
cité ensuite sous le nom de Rapport Brahimi , A/55/305, S/2000/809, 21 août 2000 , par 50 .
.12  ص، 1999  سلتارات،  اجمللة الدولية للصليب األمحر،  جنيف،  ىل لو مستقبل،  القانوف الدويل اإلنساين ومبادئو،  غروسيدر بوؿ- 20
21

- Rapport du Groupe d’étude sur les opérations de paix de l’Organisations des Nations Unies,
cité ensuite sous le nom de Rapport Brahimi , A/55/305, S/2000/809, 21 août 2000 .
22
- The representative of Liberia opened the debate and expressed his relief that the Security
Council was responding : That a response is now being made, more than one year since the
conflict started, raises, in my opinion, the imperative need to review, arid perhaps reinterpret,
the Charter, particularly its provision which calls for non-interference in the internal affairs of
member states. Regrettably, the strict application of this provision has hampered the
effectiveness of the Council and its principal objective of maintaining international peace and
security. As a result, millions of innocent men, women and children have continued to be
victimized by conflicts through-out the world, and this world body, which has the moral
obligation and authority, has been prevented from averting these human tragedies).
. 2005  مارس24  الصادر يف2005 / 1590  قرار رللس األمن رقم- 23
. 2000  سبتمرب8  الصادر يف2000 / 1319  قرار رللس األمن رقم- 24
 جانفي31  الصادر يف2001 / 1338  قرار رللس األمن رقم، 1999  أكتوبر25  الصادر يف1999 / 1272  قرار رللس األمن رقم- 25
. 2001
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, 2005  جواف24  الصادر يف2005 / 1609  قرار رللس األمن رقم- 26

. 2006 / 1674  و2005 / 1612  قرار رللس األمن رقم- 27
. 2005  ديسمرب21  الصادر يف2005 / 1650  قرار رللس األمن رقم- 28
. 2006  سبتمرب7  تراجعت اجلماعة ادلسلحة ادلعروفة ب عن موقفها الرافض التفاؽ اروشا وقامت بالتوقيع عليو يف- 29
30
- Prosecutor v. Dusko Tadic, ICTY, IT-94-1-A, Appeal Chamber (Tadic compétence), 15
July 1999, para. 28-30.
-140  ص ص، 2000 ، الطبعة األويل،  دار الكتاب اجلديدة ادلتحدة،  بَتوت،  القانوف الدويل اجلنائي واجلزاءات الدولية. طاىر منصور- 31
.160
.  من ميثاؽ األمم ادلتحدة4  و7  فقرة2  ادلادة- 32
33
- Declaration of the Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and the
Protection of their Independence and Sovereignty” (UN Doc. A/RES/2131 (XX)).
34

- Declaration on the Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-

operation among States in accordance with the Charter of the United Nations”, the so called
“Friendly Relations Declaration” (UN Doc. A/RES/2625 (XXV)).
35

- Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of

States” (UN Doc. A/RES/36/103) , adopted in 9 / 12 / 1981 . with 120 votes in favor, 22 votes
against and 6 abstentions.
36

- Security Council Resolution 688 / 1991. Security Council Resolution 733 / 1992, 23

January 1992, on Somalia . Security Council Resolution 827 / 1993, 25 May 1993, on former
Yugoslavia .
 بإنشاء جلنة من اخلرباء ادلستقلُت " جلنة دولية حوؿ سيادة الدوؿ والتدخل " عهد إليها بصوغ تصور2002  استجابت احلكومة الكندية يف-

37

 قامت اللجنة باإلحاطة بآراء الدوؿ والفقو عرب بعقد اجتماعات مفتوحة يف، جديد للتدخل اإلنساين يناؿ إمجاع الدوؿ على ضوء جتارب التسعينات
 قامت اللجنة بصوغ تقرير كرس مسئولية احلماية وأحالو إىل األمُت العاـ لألمم ادلتحدة، العديد من عواصم العامل وحضور ادللتقيات واألياـ الدراسية
. حٍت يتم اعتماده مث العمل بو
38

- Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, The

Responsibility to Protect ,Ottawa , The International Development Research Centre, 2001 , p
2.
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