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بني جملس التكاملية  العالقة
 حقوق اإلنسان وجملس األمن

  الدويل 
 

 

 

 السعدي  إبراهيموسام نعمت الدكتور 

      



 

 

 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 العالقة التكاملية 

 الدويل األمنوجملس  اإلنسانبني جملس حقوق 

 الدكتور وسام نعمت إبراهيم 
 مدرس القانون الدويل العام 

 امليثاق وحقوق اإلنسان:
إن األساس القانوني للحماية الدولية لحقوو  اننسوان يسو إد إلو  اوا يوال قوي الجقور        

رام   ان الميثوا    اون  ن األاوم الم حود   عمو   لو     ن ي ويع قوي العوالم اح و 55ان  الماد  / 
حقوو  اننسووان والحر وواا األساسوية للالميووع  ووب  مييوس بسوولل الالووإل  و اللتوة  و الوود ن و   جر وو  

  (1) ين الريال والإسال وارا ا   لك الحقو  والحر اا قعًب  

 و   يضووًا يميووع الوودول األ ضووال با لووام اووا  لووسم اوون  موو  اإجوورد ن 56و لووسم الموواد  /  
  اووووون 55ا ووووو ربين واال عووووواون اوووووع المإقموووووة الدوليوووووة ل حقيووووو  المقا ووووود الووووووا د  قوووووي  المووووواد  / 

 .(2)الميثا 

حاليووووًا  ال ووووي موووو ل ا الماللوووول  -و  لوووون لالإووووة حقووووو  اننسووووان  االلوووول حقووووو  اننسووووان
  اون الميثوا    انيورالاا الم علقوة  68ثانيوة اون  المواد  / ا ق صادي وا ي ما ي طبقًا للجقر  ال

بحقووو  اننسووان وحما   ووا وامصووادقة بوو  اوون الالمايووة العااووة والماللوول ا ق صووادي وا ي مووا ي 
إيوووة ال وووي يالوووو  للماللووول   وهوووي اللالإوووة الوحيووود  ال وووي و د مبرهوووا قوووي الميثوووا   وووين اللالوووان الج (3)

 . (4)   يل ا 

 

 

                                                           

 : ايثا  األام الم حد  .  إقر  1 

   ان ايثا  األام الم حد  .56: نص  الماد  /   إقر  2 

   ان ايثا  األام الم حد  .68: نص  الماد  /   إقر  3 

 .76: باسي   وسف    سييل  وا ث و هداف الحماية الدولية لحقو  اننسان   اصد  سا     ص  إقر  4 



 

 

 مجلس حقوق اإلنسان بإيجاز: 

بصج ه ال يئة السياسية  2006 ن أا الالماية العااة لألام الم حد  االلل حقو  اننسان قي 
دولة  ضوًا اإ لبة  47م حد  المعإية بحقو  اننسان. و  ألف الماللل ان الرئيسية لألام ال

   عين  ن   م ع بأ قع المس و اا ان حيث  عس س حقو  اننسان وحما   ا. 

و ال مع الماللل قي يلساا اإ قمة  ل  ادا  العام  و م ن  ن يال مع قي يلساا خا ة  إال 
ل. و م ن للماللل اعالالة القضايا دولة ان الدول األ ضال قي المالل 16 ل  طلل 

 الموضوعية والمسائ  القطر ة لحقو  اننسان   ل  السوال  وال قدم   و ياا ب أن ا إل  الدول.

 مظاهر التكاملية في العمل بين الجهازين: 

الدولي ا ااه قي االال ا ابعة قضايا  األانوااللل  اننسانيما س االلل حقو   .1
 .إيرالاا  وان قرا اا  ب أن او اإاسل وا لام اا ه اننسانحقو  

حقو    وضاعيع مد ا ثإان  ل  ماا المإقواة القانونية الم صلة  د اسة و قييم  .2
الم حد   األام  قر هالم حد  واا  األام  حيث  إطل  ا ثإان ان اإقواة ايثا  اننسان

وغير ملك ان   المية وإ بنااوهيئا  ا ان ا جاقياا دولية   ي س  ا ل  اخ بف 
 .اننسانحقو   ا ااال إقم االال اعين ان   ويي ه و ياا وابادئ 

يعم  ا ثإان قي االال بحث  ي حا ا  إطوي  ل  وقوع ان  اك اعين  ل سام دولي  .3
 .اننسانبحماية حقو  

الم حد  بقرا   د   ن  األام  هأ ن با  با ه ي ا   اننسانيلر  االلل حقو     .4
الم حد  ماا ال لصص قي العم  قي  األاماإقمة   ي س العااة  ن بونه احد الالماية 

 األخرى  األي س سائر  و أ يدد م  إل االال حماية الحقو  وبجالة اح راا ا وهو بحاية 
الدولي قي  األانالنب بقداه االلل  وال أ يدالد م   هميةقي المإقمة الدولية و   إكر 

  عس س ا انة هنا الماللل.

 صو ًا  لآلخر نالم حد  يعطي  لألاملراط الوثي   ين هنا الماللل واين الالماية العااة ا .5
حقيقيًا  ن الثق  الكلير الني باا   م ع به هنا الال ا  ان خبل ارياية الالماية 

 فيه. األ ضال مثيًب للدول  واألكثر واألوسع واألكلر األهمالعااة با  با ها الال ا  

ان حيث ارا ا   األ ضالوال إوع قي  اننسانضو ة قي االلل حقو  الع اساحة  اد   .6
الم ام  إطا العادل يضيف و د م ان ا انة الماللل قي  وانقليميال و  ع الالتراقي 

 .إليهال ي  وب  



 

 

 دود  وان قا   األانالعااة والالماية العااة وااللل  األاانةان قل   إليهالملجاا  إحالة .7
 ان قا لية هنا الماللل قي العم . س د  ب أن االماللل 

خر    وقي السلم  اننسانهنا الماللل   ول  د اسة  ي حالة ان  اك لقانون حقو   إن .8
الد اساا الم صلة   نا الموضوع  إنضا و  ول  الماللل  اننسانيالقانون الدولي   ح ام

  نواعد  و   ي  لالان ال لجة لبحث ب  ال جا ي  المر بطة بالموضوع اح  الد اسة
  ول   قديم وثائقه  اننساني ون هإاك اوقف ثا ت و صو  واضح لماللل حقو  

المإاسبة ال ي  كج   انيرالااماك ا ضمإًا  و يا ه با لام   واللا ة   نا الموضوع 
 الحد ان ملك ا ن  اك.

با ها با   اننسانالقيمة القانونية للوثائ  ال ي  صد   ن االلل حقو   إنكا   يم ن  .9
د  ان الللراا الم راكمة لدى الماللل لدى الماللل ولالانه إوثائ  ماا اصداقية اس 

اميس  قي االال  و يف الحالة اللا ة بحقو   قيمةواال الي  كون  لك الوثائ  ماا 
 .اننسان

الدولي با  با ه الال ا  ال إجيني الني  إوب  ن المإقمة قي ا لام اا  راه  األانااللل  .10
وثائ   إل الحاية  بأالو دا ير  كج  اح رام اقا د المإقمة ي ون  إيرالاا ان اإاسباً 

ل حد د اسؤولية بعض الدول  ن ا  كاب ان  اكاا  اننسانالماللل الدولي لحقو  
 يرائم دولية.  و اننسانيسيمة لحقو  

قديم حدود   بان دو ه يقف قي إما اننسانااللل حقو   نن القيمة  قي المقا     .11
بالإسبة له واع ويود  األار  ن      اننساناللا ة بحقو   األبحاثالد اساا و طو ر 

قي حم  الدول  ل  ال حرك بجا لية  الإبًا   ثرهالدولي يصبح ل نا الماللل  األانااللل 
واا يحم  ملك ان  األانااللل    وقة إل   إ ق ان  اك قد يالع  الجا ه  إثبااان 

ول باح مالية ا لاما  دا ير قمع بحق ا خا ة اع  طو  وظائف الاطر    دد  لك الد
   .  اننسانيوا   راف  وايل ال دخ   اننسانيالدولي قي االال ال دخ   األانااللل 
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