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انمهخض:
هتىف  ًٙٛجُىٌجْس ئىل ئذٍجَ ووٌ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،يف ضـىٍَ وضوٌ٘ن هىجػى جُوحٗىٕ
جُىويل ذحػطرحٌٛح جصتهحَ جُػحٗىٌ جُىجتْ جُطحذغ ُِؿٔؼُس جُؼحٓس ،ئٗـالهحً ٖٓ جُظالقُحش جُىجٌوز يف ٗض
جظتحوز  ٖٓ 31جظتُػحم ،قُع ضرٌن جْهحٓهح جعتحّ ٖٓ نالٍ جُؼَٔ جُىويل ،وجُطأُّْ ظت٘ظىٓس ضشٍَؼُس ووُُس
ض٘ظْ جُؼىَى ٖٓ ججملحالش جُيت حتٌْ جُؼالهحش جُىوُُس ،ػًِ جٍُؿْ ٖٓ جظتٌحٗس جُؼؼُلس ُِوحٗىٕ جُىويل
يف ئؿحٌ ُٓػحم جألْٓ جظتطكىز.
انكهماث انمفخاحٍت:
جظتُػحم ،صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،ضوٌ٘ن ،ضـىٍَ ،ضشٍَغ وويل.
Abstract :
This study aims to highlight the role of the International Law Commission in the
development and codification of the rules of international law as a permanent secondary
organ of the General Assembly, on the basis of the powers mentioned in the text of section
13 of the Charter, It shows its important contribution through international work and the
establishment of an international legislative system that regulates many areas that govern
international relations, despite the weak position of international law within the
framework of the Charter of the United Nations.
key words: The Charter, the International Law Commission, codification,
development, International legislation.
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مكدمة:
ٓغ ئٗشحء ُٛثس جألْٓ جظتطكىز أوُص أمهُس ذحُـس يف جُىكغ ذحُطـىٌ جظتطٓحٌع ُوىجػى
جُوحٗىٕ جُىوُُس ،نحطس يف ظَ جضٓحع ٗـحم جُوحٗىٕ جُىويل ،وجُطكىٍ جصتًٌٌ يف ضًٍُر ٚججملطٔغ
جُىويل ،وجضٓحع ٗـحم ٗشحؽ ٓ٘ظٔس جألْٓ جظتطكىز ،وذٍوَ ووٌٛح جُلؼحٍ ذؼرؾ وض٘ظُْ
جُطلحػالش جُُٓحُْس وجالهطظحوَس ،وكوح ُألٛىجف وجظترحوب جُىجٌوز يف جظتُػحم ،وكن هىجػى
هحٗىُٗس ٓورىُس.
ويف ًٛج جالجتح ٙكإ ٓىػىع ووٌ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل يف جُؼَٔ ػًِ جُطوٌ٘ن وجُطـىٍَ
جُطىٌجيٍ ُوىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،ذحػطرحٌ جُوحٗىٕ جُىويل مبهطِق هىجػى ٙجألوجز جظتػًِ يف
ججملطٔغ جُىويل ُطكوُن جْطوٍجٌ جُِْٓ وجألٖٓ جُىوٌُُن ٌٍَِ ،جتُٓىج عتًج جالجتح،ٙوٍٓو يُي
ئىل إٔ أقى جظتهحّ جٍُتُُٓس يف غتحٍ ئمنحء وضـىٍَ هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،هى نىُّص ُِؿٔؼُس
جُؼحٓس وكوح ألقٌحّ ٗض جظتحوز ( )13جُلوٍز (أ) ٖٓ جظتُػحم ٖٓ ،أؾَ إٔ َِؼد جُوحٗىٕ جُىويل ووٌج
يف ضىؿُى جُ٘ظحّ جُىويل جًٌُ أٌٍْ جظتُػحم وػحتٔ ،ٚوٖٓ أؾَ ضىكًن جُظٍوف جظتشُؼس ُِٓالّ،
وئجيحو جُٓرَ جٌُلُِس ُطكوُن جُطؼحوٕ جُىويل ،وأنًش جصتٔؼُس جُؼحٓس ػًِ ػحضوهح ًٛج جُىوٌ،
جٗـالهح ٖٓ ًىهنح جصتهحَ جُؼحّ جٍُتٍُٓ ُِطىجوٍ ،وٖٓ ًىهنح يف إٔ ضٌىٕ جصتهحَ جُطشٍَؼٍ جُىويل،
مبىؾد أقٌحّ جظتحوز ( )13جُلوٍز (أ) ،وضطْ ػٖ ؿٍَن صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،جُيت ػهى ئُُهح
ُطأؿًن ػُِٔس جُطوٌ٘ن وجُطـىٍَ جُطىٌجيٍ ُِوحٗىٕ جُىويل.
وئٗـالهحً ٖٓ يُي كإ جإلشٌحُُس جٍُتُُٓس ػتىٌ جُىٌجْس ضطٔػَ يف :ئىل أٌ ٓىي أْهٔص
صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ذحػطرحٌٛح جصتهحَ جُلٍػٍ جًٌُ ػُهى ئُُ ٚمبىؾد جظتُػحم ٓهٔس جُؼَٔ ػًِ
جُطوٌ٘ن وجُطـىٍَ جُطىٌجيٍ ُوىجػى جُوحٗىٕ جُىويل؟
وذىوٌٛح ضـٍـ  ًٙٛجإلشٌحُُس رتِس ٖٓ جُطٓحؤالش جُلٍػُسٓ :حٛى جألْحِ جُوحٗىين
جًٌُ جْط٘ىش ئُُ ٚيف  ًٙٛجظتهٔس؟ وٓح  ٍٛجُـرُؼس جُوحٗىُٗس عتًج جصتهحَ؟ و َٛوجؾهص يف ٓهٔطهح
طؼىذحش؟ وٓح  ٍٛأ ْٛضـرُوحهتح جُؼُِٔس وأغٍ يُي ػًِ ٓلهىّ ئٌْحء ٓ٘ظىٓس ضشٍَؼُس ووُُس؟
وُطكَُِ جإلشٌحُُس جٍُتُُٓس مت ضىظُق رتِس ٖٓ جظت٘حٛؽ جُؼُِٔس ذىءج ذحظت٘هؽ جُىطلٍ،
ويُي ذاُوحء ٗظٍز ػًِ ؿرُؼس ًٛج جصتهحَ ،وِْـحض ٚوطالقُحض ،ٚمث جالػطٔحو ػًِ جظت٘هؽ
جُطكٍُِِ ،مبؼحصتس وحتَُِ وضوُُْ ػَٔ ًٛج جصتهحَ ،وئغرحش جُىوٌ جُطشٍَؼٍ ألؾهُز جألْٓ
جظتطكىز ،وآُُحش جُطوٌ٘ن جظتٓطكىغس ،ووٕ ئؿلحٍ جالْطؼحٗس ذحظت٘هؽ جُطحٌخيٍ ،جظتٍضرؾ ذٌن ػُِٔس
ضـىٍَ هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،وجُطـىٌجش جُـحٌتس ػًِ ظٍوف ججملطٔغ جُىويل ،وٓٓطؿىجش وجهغ
جُؼالهحش جُىوُُس.
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مت ضوُْٓ جُىٌجْس ئىل ٓركػٌن؛ جألوٍ َط٘حوٍ جإلؿحٌ جُؼحّ ظتٌحٗس جُوحٗىٕ جُىويل يف
جظتُػحم ،وئىل ؿرُؼس صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل وأْحِ ٓرحشٍز ِْـحهتح .أٓح جظتركع جُػحين :كُط٘حوٍ
جُظؼىذحش وٓؼىهحش جُيت وجؾهص ػَٔ جُِؿ٘س وجالْطىالٍ ذرؼغ جُطـرُوحش جُؼُِٔس جُيت ضربَ
ؾهىو صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،يف ُْحم ػُِٔس جُطوٌ٘ن وجُطـىٍَ جُطىٌجيٍ ُوىجػى جُوحٗىٕ
جُىويل.
املبحح األول :ملاىة الكاىىن الدولٌ يف مًجاق االمه املتحدة
حتطَ جصتٔؼُس جُؼحٓس ٌٓحٗس ٓطُُٔز يف ٓ٘ظىٓس جألْٓ ،ذحػطرحٌٛح جصتهحَ جٍُتٍُٓ جُؼحّ

ُِطىجوٍ ،1وعتح ووٌ ًرًنج يف ٗشحؽ جألْٓ جظتطكىز ،جْط٘حوج ُِِٓـحش وجُظالقُحش جُيت ٓ٘كهح عتح
جظتُػحم ،وجُيت أقىغص ضـىًٌج ٛحٓح ػًِ رتُغ جألطؼىز ،وأٌْص جُؼىَى ٖٓ جظترحوب وجُوىجػى جُيت
وٌوش يف جُؼىَى ٖٓ ٗظىص ُٓػحم جألْٓ جظتطكىز.
املطلب األول :سلطة اجلنعًة العامة التشريعًة على ضىء أحلاو املًجاق
جصتٔؼُس جُؼحٓس حتطَ ٌٓحٗس ٛحٓس وٌتُُٓس ،يف ُٛثس جألْٓ جظتطكىز ،نىٍ عتح جظتُػحم،
رتِس ٖٓ جُِٓـحش وجُظالقُحش ،وضطُُٔ ذٌىهنح يجش ؿرُؼس ػحٓس ،وًٛج ٓح هٌٍض ٚجظتحوز ()10
ٖٓ ُٓػحم جألْٓ جظتطكىز.

2

الفرع األول :األساس الكاىىىٌ لفلرة التكيني والتطىيرالتدرجيٌ للكاىىن الدولٌ
ئٕ ئقىي جظتهحّ جُؼحتىز ُِؿٔؼُس جُؼحٓس يف ًٛج ججملحٌٍ ،شتهح جظتُػحم ٖٓ نالٍ ًٛج جُىوٌ
جُرحُؾ جألمهُس ،جًٌُ أًٌْ جظتُػحم أْحْ ٖٓ ٚنالٍ ٗض جظتحوز ( ٖٓ )13جظتُػحم .وهى قٍص
وجػؼى جظتُػح م ػًِ إٔ َُؼُٔ٘ىج جظتُػحم ٗظح هحٗىُٗح ٌَلَ ضـىٍَ جُوحٗىٕ جُىويل ،وئمنحء ،ٙػًِ
ؿتى َطٓن ٓغ جُ٘ظحّ جُىويل جصتىَى ،جًٌُ أًٌْ جظتُػحم وػحتٔ ٚذؼى جضتٍخ جُؼحظتُس جُػحُٗس،
وئٗشحء ٓ٘ظٔس جألْٓ جظتطكىز ،وَطرٌن ٖٓ جْطوٍجء ٗظىص جظتُػحم أٗ ٚأكٍو ُِوحٗىٕ ذٌن ٗظىطٚ
ٌٓحٗح ٛحٓح ،وٌْْ ُ ٚذٌن أؾهُض ٚووٌج كؼحالً 3 ،وجختحي جطتـىجش جُالَٓس ُطىوَٖ جُوحٗىٕ جُىويل،
وئمنحء ٙجظتـٍو ،كإ ٓلهىّ ًٛج جُىوٌ ال َوطظٍ ػًِ جُوحٗىٕ جُىويل يف طىٌض ٚجُطوُِىَس ،وئمنح
َؼين ئمنحء جُوحٗىٕ جُىويل وضـىٍَ ٙيف ٓلهىّ جظتُػحم ،وكن جظترحوب جٍُتُُٓس جُيت جشطَٔ ػُِهح ،
وُوى أًى جُؼىَى ٖٓ جُلوهحء جُوحٗىٕ جُىويل ػًِ أمهُس جألطىٍ جحملىغس ،مبىؾد ٗض جظتحوز
( )13جُلوٍز (أ) يف ػُِٔس ضٌىَٖ جُوحٗىٕ جُىويل.4
الفرع الجاىٌ :أهنًة االجتاه إىل وضع تشريعات دولًة ملتىبة
ٌؿْ جظتٌحٗس جُؼؼُلس جُيت ٓ٘كهح ُٓػحم جألْٓ جظتطكىز ُِوحٗىٕ جُىويل ،وًٛج َؼىو ئىل إٔ
جُِْٓ وجألٖٓ جُىوٌُُنً ،حٕ ديػَ أُىَس ُىجػؼٍ جظتُػحم ،قُع إٔ جُىجكغ جٍُتٍُٓ إلٗشحء جألْٓ
جظتطكىز ًحٗص جُـحَس ٓ٘ٛ ،ٚى جضتلحف ػًِ جألٖٓ وجُِْٓ جُىوٌُُنًٛ ،5ج ٓح ؾؼَ وجػؼٍ جظتُػحم
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قحوُىج ضوُِض ِْـحش جصتٔؼُس جُؼحٓس ،وػىّ ئػـحءٛح ِْـحش ضشٍَؼُس أوْغ ،ؽتح أػلً ؿحذغ
جُـٔىع وجالُطرحِ ػًِ ٗض  ًٙٛجظتحوز ،يف ٓوحذَ إٔ جُطـىٍَ َأنً ٓلهىّ ٓىْغ ُِؼُِٔس
ذاطالـ جُوحٗىٕ وطُحؿس جُوىجػى جُىجؾرس جُطـرُن .6ويف أغ٘حء ػُِٔس وػغ جظتُػحم ،ذٍَ ججتحٙ
هىٌ ظت٘غ ٓ٘ف جصتٔؼُس جُؼحٓس طالقُس ْٖ هىجػى ُِوحٗىٕ جُىويل ،ضٌىٕ ُِٓٓس ُألػؼحء ،ذؼى
ئهٍجٌٛح ٖٓ ؿٍف غتِّ جألٖٓ ،وٌكؼىج ختىََ جصتٔؼُس جُؼحٓسِْ ،ـس كٍع ٓؼحٛىجش ئُُجُٓس
ذأًػٍَس ٓؼُ٘س ،وجٗرػن ػٖ ًٛج جظتىهق ٖٓ كٌٍز ػىّ ٓ٘ف جصتٔؼُس جُؼحٓس ِْـس ضشٍَؼُس ،أو
حتىٍ ًٛج جظت٘طىي جُؼحظتٍ ئىل ذٍظتحٕ ػحظتٍَ ،طلىم ذظالقُحض ٚػًِ جُىوٍ جألػؼحء يجش
جُُٓحوز.7
كحُطوٌ٘ن ٛى ػُِٔس هتىف ئىل ضوىمي هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل يف طُـس ٌٓطىذس ،ذظُـس
ُِٓٓس ُِىوٍ ،مب٘هؿُس ٓؼُ٘س يف ٓىػىع ٓؼٌن ،وػُِٔس جُطوٌ٘ن ٓح  ٍٛئال حتٍَي ووكغ ُِؼُِٔس
جُطشٍَؼُس ،وٛى ٓح أشحٌ ئُُس جألْطحي ٌوذٍش آؿى ٖٓ إٔ ػُِٔس جُطىوَٖٓ ،ح  ٍٛئال ػُِٔس ضٍٍٓ
ئىل ئػـحء طُـس ٌٓطىذس ُِوحٗىٕ ،وٓح  ٍٛئال ٗطُؿس ُطـًنجش ججملطٔغ جُىويل ،وجضٓحع ٌهؼط،ٚ
وجُطـًنجش جصتىٍَٛس جُيت ؿٍأش ػُِ ،ٚنحطس ذظهىٌ جُىوٍ جصتىَىز وجضتحؾس جظتحْس ئىل ئػحوز
جُ٘ظٍ يف جُوىجػى جُطوُِىَس يف جُوحٗىٕ جُىويل ،وضٌُُلهح ٓغ جُطكىالش جُيت ؿٍأش ػًِ ضٌىَٖ
ججملٔىػس جُىوُُس ،وٛى ٓح ًحٕ جُىجكغ جٍُتٍُٓ يف وكغ قًٍس جُطوٌ٘ن.8
وٍَؾغ يُي ئىل ختىف جُىوٍ ٖٓ ئجيحو ِْـس ضشٍَؼُس ضلىم ُْحوجش جُىوٍ ،وجإلذوحء
ػًِ أمهُس جإلٌجوز وػ٘ظٍ جُطٍجػٍ يف ضٌىَٖ هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،كحُورىٍ جُ٘هحتٍ ُ٘ض
ٓشٍوع جُطىوَٖ ػٍوٌٌ إلػـحء جالضلحهُس قؿُس جُطىوَٖ جُلؼٍِ وجضتوُوٍ .ػٖ ؿٍَن كٍَ
هىجػى ؾىَىز ضٓطؿُد ضتحؾحهتح ،وذٌن ٓؼحٌػس جُىوٍ جٌُربي جُيت ضٍي يف ػُِٔس جُطىوَٖ
ذحظتؼىن جُؼُن كٍطس ُطٌٍَّ جُوىجػى جُؼٍكُس جُوىديس ،وزتحَس ٓظحضتهح ػى جظتؼحٌػس
جُىجتٔس ُِىوٍ جُ٘حُٓس جصتىَىز.9
قُع كٍػص جُطـًنجش جصتىَىز ٗلٓهح ،وجٗؼٌّ يُي ػًِ هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،،ؾؼَ
وؾىو جُطؼحوٕ ذٌن جُىوٍ ػٍوٌز ِٓكس ،وجٗؼٌّ يُي ػًِ ضـىٌ جُوحٗىٕ جُىويل ٖٓ ،هحٗىٕ
جُىوٍ ،ئىل هحٗىٕ ٛحوف ،وإٔ جُوحٗىٕ جُىويل جًٌُ وؾى يف جألطًَ ،أوجز ضُ٘ٓن ذٌن ُْحوجش
جُىوٍ ،حت ىٍ ئىل هحٗىٕ َإوٌ ئىل ٓهٔس ضـًُن ججملطٔغ جُىويل،و٘ٛح ديٌٖ جُوىٍ أٗ٘ح يف ججتحٙ
ضـىٌ ُِوحػىز جُوحٗىُٗس جُىوُُس ،وجًٌُ ضؼطرب جظت٘ظٔحش جُىوُُس أقى ط٘حػ .ٚقُع وؾىش
جُىوٍ كٍططهح يف ئػحوز جُ٘ظٍ يف جُوىجػى جُطوُِىَس ُِوحٗىٕ جُىويل وضٌُُلهحٓ ،غ جظتؼـُحش
وجُطكىالش جُيت ػٍكهح ججملطٔغ جُىويل.10
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كحصتٔؼُس جُؼحٓس ٖٓ نالٍ يُي ،ضؼَٔ ػًِ ضأًُى ٓرحوب ٓؼُ٘س ُوىجػى جُوحٗىٕ جُىويل،
وضؼَٔ ًًُي ػًِ ضرين جالضلحهُحش وجإلػالٗحش ،جُيت ضؼغ ض٘ظُٔح ُِِٓىى جُىويل ،11وهى ًحٕ
ُِؿٔؼُس جُؼحٓس ووٌج ًرًنج يف ؽتحٌْس  ًٙٛجُظالقُس ،يف ْرَُ ضوٌ٘ن وضـىٍَ ذؼغ جظتلحُْٛ
جُوحٗىُٗس جٍُتُُٓس جُيت وٌوش يف جظتُػحم ،وهى أػـُص ُِؿٔؼُس جُؼحٓس وكن  ًٙٛجظتحوز جُؼَٔ
ػًِ ضُ٘ٔس جُطوىّ جظتـٍو ُِوحٗىٕ جُىويل ،وضىوَ٘ ٚهبىف دتطٌن أوجطٍ جُِْٓ وجألٖٓ جُىوٌُُن،
ػًِ جٍُؿْ ٖٓ ػىّ جُ٘ض ػًِ يُي طٍجقس.12
املطلب الجاىٌ :إىشاء جلية الكاىىن الدولٌ كآلًة تشريعًة دولًة
هحٓص جصتٔؼُس جُؼحٓس ذاٗشحء صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،جُيت ػهى ئُُهح ٓهٔس طُحؿس
وضٍضُد هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،ذحُ٘ٓرس ُِٔؿحالش جُيت َىؾى كُهح ِْىى ػٍِٔ ُِىوٍ ،أو
أػٍجف وٓرحوب ٓٓطوٍز.13
الفرع األول :الطبًعة الكاىىىًة للجية الكاىىن الدولٌ
ضؼطرب صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،أقى جُُِحش جُيت دتحٌِ ٖٓ نالعتح جصتٔؼُس جُؼحٓس ُألْٓ
جظتطكىزِْ ،ـحهتح يف وػْ ٓٓحٌ جُطىوَٖ ،ويُي ذاٗشحء جُِؿ٘س ًؿهحَ كٍػٍ ضحذغ ُِؿٔؼُس جُؼحٓس
وخيؼغ ٍُهحذطهح ًٙٛ .14جُُِس ضٍضرؾ مبلهىّ جُطوٌ٘ن وجُطـىٍَ جُطىٌجيٍ ُوىجػى جُوحٗىٕ
جُىويل ،وجًٌُ ػهى هبح جظتُػحم ُِؿٔؼُس جُؼحٓس طٍجقس مبىؾد ٗض جظتحوز (/13أ) ٖٓ جظتُػحم.15
وػًِ ػٌّ ُٓػحم ػظرس جألْٓ ،كإ ُٓػحم جألْٓ جظتطكىز ،هى أوىل ػ٘حَس نحطس ٖٓ أؾَ وكغ
ٓٓحٌ ضوٌ٘ن وضـىٍَ هىجػى جُوحٗىين جُىويل ،وأوي يُي ئىل جَوٛحٌ قًٍس ضوٌ٘ن هىجػى جُوحٗىٕ
جُىويل جُؼٍيف ،ويف ًٛج جُظىو ٍَي جألْطحي ٌوذٍضى أؿى ،إٔ ٓ٘ظٔس جألْٓ جظتطكىز ،ضِؼد ووٌ
ًرًن يف ٓٓحٌ ػُِٔس ضىوَٖ جُوحٗىٕ جُىويل ،ويُي ٖٓ نالٍ ئٗشحء صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،وإٔ
جُوحٗى ٕ جُىويل جُُىّ ُٓوو ذىْحتَ ٓ٘حْرس ُؼُِٔس جُطىوَٖ ،و ٍٛػحَٓ ٓهْ يف ضٓهَُ ٓٓحٌ ضِي

جُؼُِٔس.16

كرحوٌش يف 11وَٓٔرب ،1946ئىل جػطٔحو جُوٍجٌ( ،)94جًٌُ شٌِص مبىؾر ٚصت٘س ٓإُلس
ٖٓ ( ) 17ػؼى ،ذـُس وٌجْس جُـٍم ،جُيت ديٌٖ ُِؿٔؼُس جُؼحٓس ٖٓ نالعتح ضشؿُغ جُطـىٌ
جُطىٌجيٍ ُِوحٗىٕ جُىويل ،وجُىْحتَ جظت٘حْرس ُطكوُن جُطؼحوٕ ،ذٌن ؼتطِق أؾهُز جألْٓ جظتطكىز
عتًج جُـٍع ،وًًُي ؿٍم جؾطًجخ ٓٓحػىز جألؾهُز جُىؿُ٘س ،وجُىوُُس جُوحوٌز ػًِ جظتٓحمهس
يف حتوُن ٛىف ضشؿُغ جُطـىٍَ جُطىٌجيٍ ُِوحٗىٕ جُىويل ،وػُِٔس جُطوٌ٘نْ ،ىجء ػٖ ؿٍَن
ئهٍجٌ جُوىجػى جُوحتٔس ،أو ٖٓ نالٍ طُحؿس هىجٌٗن ؾىَىز.

17

جًطٓرص صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل طلس جعتُثس جُلٍػُس جظتٌِلس ذطـرُن أقٌحّ جظتحوز ()13
جُلوٍز (أ) ٖٓ جظتُػحم ،وجُيت ًحٕ عتح جألغٍ جٌُرًن يف ٓٓحمهس كؼحُس يف ػُِٔس جُطوٌ٘ن ،وجُطـىٍَ
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جُطىٌجيٍ ُوىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،وهحٓص ذاػىجو ٓشحٌَغ جضلحهُحش ووُُس ،مت ضرُ٘هح ٖٓ هرَ
ٓإدتٍجش وذِىٓحُْس ض٘ؼوى حتص ئشٍجف ٓ٘ظٔس جألْٓ جظتطكىز.
الفرع الجاىٌ :مواو جلية الكاىىن الدولٌ:

ٗظص جظتحوز جألوىل جُلوٍز ٌهْ ٖٓ 01:جُ٘ظحّ جألْحٍْ ُِؿ٘س جُوحٗىٕ جُىويل

إٔ ٛىف جُِؿ٘س ٛى ضؼَُُ جُطـىٌ جُطىٌجيٍ ُِوحٗىٕ جُىويل وضىوَ٘ ،ٚوَطْ يُي ٖٓ نالٍ
ئػىجو ٓشحٌَغ ،جضلحهُحش ٗشأش ٓىػىػحش مل َ٘ظٔهح جُوحٗىٕ جُىويل ذؼى ،أو مل َـىٌ جُوحٗىٕ
ذشأهنح ذؼى ضـىٍَ ًحكُح يف ؽتحٌْحش جُىوٍ ،18وؾتى إٔ وجػؼٍ جُ٘ظحّ جألْحٍْ ُِؿ٘س ،هى
ضىنىج جْطهىجّ أْحُُد ؼتطِلس ،ئىل قى ٓح كُٔح َطؼِن ذحُطـىٍَ جُطىٌجيٍ ٖٓ ٗحقُس،
وجُطىوَٖ ٖٓ ٗحقُس أنٍي ،وٌأوج أٗ ٖٓ ٚجُظحتد ئٗحؿس جظتهطٌٔن ذِؿ٘س وجقىز ،وجْطرؼىوج كٌٍز
ضأُُق صتحٕ ٓٓطوِس ُِوحٗىٕ جُىويل جُؼحّ ،وجُوحٗىٕ جُىويل جطتحص ،وجُوحٗىٕ جُىويل جصت٘حتٍ،
ًٔح ض٘ض جظتحوز جألوىل جُلوٍز (" :)2ضؼين جُِؿ٘س يف جظتوحّ جألوٍ ذحُوحٗىٕ جُىويل جُؼحّ ،ووٕ إٔ
حيىٍ يُي ذُ٘هح ،وذٌن جُىنىٍ يف غتحٍ جُوحٗىٕ جُىويل جطتحص ،ذؼى إٔ جُِؿ٘س هى جهطظٍ
ػِٔهح أغ٘حء ووٌجهتح جُطٓغ وجُػالغىٕ جألوىل يف ُٓىجٕ جُوحٗىٕ جُىويل.19
وكوح ُِ٘ظحّ جألْحٍْ ُِؿ٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،ال ضشٍع صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ٌشتُح
ذطوىمي جالهطٍجقحش ٖٓ أؾَ جُطـىٍَ ،وئمنح حتُِهح ئىل جصتٔؼُس جُؼحٓسٓ ،ػِٔح ؾحء يف ٗض جظتحوز
(ٗ ٖٓ ) 16ظحٓهح جألْحٍْ ،أو ئىل أػؼحء جألْٓ جظتطكىز وجُىًحالش جظتهىُس ذًُي وكن ٗض جظتحوز
( ٖٓ )17يجش جُ٘ظحّ ،وٖٓ جظتطظىٌ ٘ٛح إٔ ضوىّ جُِؿ٘س ذطوىمي ٓشٍوع جضلحهُس ووُُس ،مث ضوٌٍ
جصتٔؼُس جُؼحٓسٓ ،ح ئيج ًحٕ َ٘رـٍ جختحي ضىجذًن ُطكوُن ئذٍجّ جضلحهُس ووُُس.
وَؼطرب ٓلهىّ جُطوٌ٘ن يف جُ٘ظحّ جألْحٍْ ُِؿ٘س ػٔال ضشٍَؼُح ٖٓ ،نالٍ طُحؿس
جُوىجػى جُؼٍكُس يف وغحتن غحذطس ،ضطلن ػُِهح جُىوٍ ،وضٌىٕ ػحوز يف طىٌز جضلحهُحش ووُُس ،أو
هٍجٌجش ضظىٌ ػٖ ٓ٘ظٔس ووُُس ،وضطْٓ  ًٙٛجُوٍجٌجش ذحُـحذغ جُطشٍَؼٍ ،وًُُي َأنً جُطوٌ٘ن
جُـحذغ جٍُشتٍ قىت ٌَىٕ ُِٓٓح وٓؼطٍكح ذ.20ٚ
وهى ُوُص ػُِٔس جُطوٌ٘ن ٓؼحٌػس ًرًنز ،قُع ذٍَ جالػطوحو جُٓحتى ُىي ذؼغ جُىوٍ،
ذإٔ ػُِٔس جُطوٌ٘ن ضظُد جُوىجػى جُوحٗىُٗس جُىوُُس جظتٍٗس ذحصتٔىو ،وَٓطىؾد ضؼىَِهح كُٔح
ذؼى ػَٔ شحم وٛى ػٍوٌز قظىٍ ٓىجكوس رتُغ جُىوٍ ػًِ ػُِٔس جُطؼىََ ،وَظهٍ ًٛج جالجتحٙ
ُىي جُىوٍ جألؾتِىٌْٓىُٗس ،وٗلىٌٛح ٖٓ كٌٍز جُطوٌ٘ن ،ودتٌٓهح ذحُؼٍف ،وحتؿؿهح أَؼح
ذحُـٔىع ،جًٌُ ٌَط٘ق جُؼىَى ٖٓ ٓؼحٛىجش جُطوٌ٘ن ،ذَ قىت ٓؼحٛىز جظتُػحم ٗلًٓٔ ،ٚح ضطكؿؽ
ذإٔ ػُِٔس جُطوٌ٘ن ضلوى جُوىجػى طلطهح جُؼٍكُس ٌُٖ ،ؾتحـ ػُِٔس جُطوٌ٘ن ،وضىطَ جُىوٍ ئىل
ئذٍجّ ٓؼحٛىز جُطوٌ٘ن ،ك٘ىش ًٛج جٍُأٌ ،كحُوىجػى جُؼٍكُس جُيت ؾٍي ضوُ٘٘هح ضروً ُِٓٓس يف
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ٓىجؾهس جُىوٍ جُيت مل ضظحوم ػًِ ٓؼحٛىز ضوٌ٘ن ،حبُع ضروً ُِٓٓس يف ٓىجؾهس جُىوٍ جُيت مل
ض٘ؼْ أو مل ضظحوم ػًِ جالضلحهُس ،وضظَ ُِٓٓس ُِؿُٔغ.21
كحُطوٌ٘ن ٘ٛح ال َ٘لظَ أذىج ػٖ جُطوىّ جظتـٍو ُِوحٗىٕ جُىويل ،وًُُي كإ ٓؼحٛىجش
جُطوٌ٘ن حتطىٌ ػًِ هىجػى هىديس ،وأنٍي ؾىَىزَ ،ظؼد جُلظَ وجتٔح ذٌن جُ٘ىػٌن ،يُي إٔ
جُوىجػى جُوىديس َؼطٍَهح ذؼغ جُطؼىََ ،وََُىٛح جُطوٌ٘ن ٌْىنح ووػىقح ،وال ضلوى طلطهح
ًوىجػى ػٍكُسًٔ ،ح حتَٔ ػُِٔس جُطوٌ٘ن رتِس ٖٓ جظتٌحْد ،كٖٔ ؾهس أهنح هتىف ئىل وػغ
ٓىوٗس شرُهس ذحُطشٍَؼحش جُىؿُ٘س ،جُيت ضطٔطغ ذحُوىز جإلُُجُٓس وختؼغ عتح جُىوٍ ،ػًِ جٍُؿْ
ٖٓ إٔ  ًٙٛجُلٌٍز مل ض٘ؼؽ ذؼى ػًِ جظتٓطىي جُىويل.22
املبحح الجاىٌ :تكدير عنل جلية الكاىىن
الدولٌ يف سًاق عنلًة تكيني وتطىير الكاىىن الدولٌ
ئٕ ػتحوُس ضوىٍَ ػَٔ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،يف ُْحم ػُِٔس ضوٌ٘ن وضـىٍَ هىجػى
جُوحٗىٕ جُىويل جُؼحّ ذظىٌز ػحٓس ،ال ض٘ظد ػًِ جُ٘طحتؽ كوؾ ،ذَ ضطؼىي ئىل ٓىي كؼحُُطهح
ًأِْىخ كؼحٍ يف ْرَُ ػُِٔس ضٌىَٖ جُوحٗىٕ جُىويل ،وٌؿْ جُؼىَى ٖٓ جظتؼىهحش ،مبح خيىّ
جظتظححل جألْحُْس ُِؿٔحػس جُىوُُس ،ذىػغ هىجػى يجش ؿرُؼس نحطس وؾىَىز ،وذٌن ٍٓجػحز
ُْحوز جُىوٍ قىت ضؼٖٔ هرىٍ جُىوٍ عتح وجقطٍجٓهح ،وذٌن ئْطٍجضُؿُس جصتٔغ ذٌن جظتلهىّ
جُؼُن ُِطىوَٖ ،وجظتلهىّ جُىجْغ ُِطـىٍَ جُطىٌجيٍ ،وجصتٔغ ذٌن كٌٍيت جُُٓحوز وٓٓحٍَز ضـىٌ
ٓلهىّ جصتٔحػس جُىوُُس.
املطلب األول :الصعىبات واملعىقات اليت واهو عنل جلية الكاىىن الدولٌ
ٖٓ جُػحذص إٔ جُوحٗىٕ جُىويل ْىجء جالضلحهٍ أو جُؼٍيفٛ ،ى جظتؼرب جملٔىػس جُوىجػى
جُوحٗىُٗس جُيت ضؼٌّ وجهغ جُؼالهحش جُىوُُس ،وضوطٍٕ طُحؿس ضِي جُوىجػى جُط٘ظُُٔس مبح
جيٓى ضىجَٕ جُوىي ذٌن جُىوٍ جظتهُٔ٘س ػًِ ججملطٔغ جُىويل ،وضـىٌ ظحٍٛز جُط٘ظُْ جُىويل ،عتًج
ؾحءش ٓ٘ظٔس جألْٓ جظتطكىز ًطٍرتس كؼُِس إلٌجوز جُىوٍ.23
الفرع األول :تأثري العىامل السًاسًة وفلرة السًادة
ال شي إٔ ٘ٛحى ضٍجذؾ وغُوح ذٌن جُرُثس جُُٓحُْس جُىوُُس ،وذٌن جُوحٗىٕ جُىويل يف قى
يجض ،ٚوأؾهُز جألْٓ جظتطكىز جظتٌِلس ذطٌىَٖ جُوحٗىٕ جُىويل ،كطلحػَ رتِس ٛحض ٚجُؼىجَٓ ٖٓ
شأهنح إٔ ضإوٌ ئىل شَِ أو جتُٔى ٛحض ٚجُؼُِٔس ،كطحٌز جتى ٗلٓهح ٓوُّىز ذاٌجوز جُىوٍ ،وضحٌز
أنٍي يف ٓؼٔىٕ جُوىجػى جُوحٗىُٗس جُىوُُس جٌُالٌُُْس ،أو ٖٓ ؾٍجء ؿرُؼس جُؼَٔ وجنَ
جألؾهُز جظتؼُ٘س ذؼُِٔس ضـىٍَ وضىوَٖ جُوحٗىٕ جُىويل ،ئي إٔ ٘ٛحى ضٍجذـح وغُوح ذٌن جظت٘حل
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جُُٓحٍْ جُىويل ،جًٌُ َٓىو ػالهحش جُىوٍ وذٌن أوجء أؾهُز جألْٓ جظتطكىز ،كٖٔ جُػحذص إٔ
ضلؼَُ وضـىٍَ ػَٔ جألؾهُز جألؽتُسٛ،ى كؼَ إلٌجوز ضىجكوُس ذٌن جُىوٍ.
ًُُي ًحٕ ٖٓ جُـرُؼٍ ،إٔ جتى ؾهىو جألْٓ جظتطكىز وأؾهُهتح يف ضـىٍَ جُوحٗىٕ جُىويل،
وئمنحت ٚػتٌىٓح ذحٌُحَٓ ،ذـرُؼس جُؼالهحش جُٓحتىز ذٌن جُىوٍ ،وذحُطحيل إٔ كٌٍز وػغ ٓ٘ظىٓس
ضشٍَؼُس ووُُس ،ذوُص ٌُ٘ٛس ذحُظٍجػحش جُىوُُس ،وْررح ٌتُُٓح يف ضؼُِن جظتشٍوػحش جُيت
أػىهتح صت٘س جُوحٗىٕ جُىويلًٛ ،ج جالٗوٓحّ أغٍ ػًِ ججملطٔغ جُىويل ،وجُيت أُوص ذطىجػُحهتح
جُِٓرُس ػًِ غتٍي جُؼالهحش جُىوُُس ػٔىٓح وػًِ ووٌ ٓ٘ظٔس جألْٓ جظتطكىز حتىَىج ٓىجٌ ٓىز
ستٓس ػوىو ٖٓ جُُٖٓ ،كوى ًحٕ ُِكٍخ جُرحٌوز وضىجػُحهتح جظتشكىٗس ذحُظٍجػحش جُُٓحُْس
وجإلَىَىُىؾُس وقىت جُؼٌٍَٓس ،أغٍجً ِْرُح ،ػًِ ػُِٔس ضـىٍَ جُوحٗىٕ جُىويل ،ويف جتُٔى
ػىز ٓشحٌَغ هحٗىُٗس وأغٍش ذشٌَ ذحُؾ ػًِ ػَٔ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،جُيت وؾىش ٗلٓهح
ٌُ٘ٛس جُطؿحيخ جُُٓحٍْ وجإلَىَىُىؾٍ.
ظِص كٌٍز جُُٓحوز ذٌن جُىوٍ ٓرىءج أْحُْح ال جيىَ جظتٓحِ ذ ،ٚووكوح ألقٌحّ جُوحٗىٕ
جُىويل ،كإ ًحكس جُىوٍ ضطٔطغ حبوىم ٓطٓحوَس وٓطالَٓس ُلٌٍز جُىوُس مبؼىن إٔ ًَ ووُس
ضطٔطغ ذحْطوالٍ وويل كُٔح ضطٔطغ حبوىم ٓطٓحوَس وٓطالَٓس ُلٌٍز جُىوُس جُىجنُِس ووٕ ئٓالء
ٖٓ أَس ؾهس أؾ٘رُس ،وؿحظتح ٓح دتطؼص جُىوٍ وقٌىٓحهتح حبظّحٗس ٓـِوس ،ػى جالنطظحص جظتىين
وجصت٘حتٍُ ،وؼحء جُىوٍ جألنٍي.24
وإٔ ٌَُ ووُس ضرحشٍ ُْحوهتح ػًِ أٌجػُهح ،وٖٓ ٘ٛح كإ ٗوَ جنطظحص جُىوُس جُىؿين،
ئىل جنطظحص جُوؼحء جُىويل ٖٓ شأٗ ٚإٔ َىُى هُىج وئٗطوحطح ٖٓ ُْحوز جُىوُسًٔ ،ح إٔ ٖٓ

شإٔ يُي إٔ َؼطرب وُِْس ٖٓ وْحتَ جُطىنَ يف جُشإوٕ جُىجنُِس ُِىوٍ.25

ٖٓ ًٛج َظهٍ إٔ جُىوٍ ظِص ٓطٌٔٓس ذلٌٍز جُُٓحوز٘ٓ ٖٓ ،ـِن قٍطهح أَؼح ػًِ
ضوُُى صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل يف وػغ جُوىجػى جُوحٗىُٗس ،ذَ قٍطص ػًِ إٔ ضٓهْ يف وػغ
وضىؾُ ٚضِي جُوىجػى ،نىكح ٖٓ وؾىو هحٗىٕ ٖٓ شأٗ ٚإٔ ٌٍَِ وؾىو ِْـس ػُِح ضؼِى ِْـس
جُىوٍ ،وذحُطحيل وؾىو ضأغًن ٓرحشٍ ُِوىجػى جُوحٗىُٗس ،جُيت ضؼؼهح جظت٘ظٔحش جُىوُُس ،وجنَ
ٗـحم ئهُِْ ووٍ جألػؼحء أو ػًِ جألكٍجو ،وَإوٌ جألغٍ جُوحٗىين جًٌُ ديٌٖ إٔ َ٘شأ ذحُطرؼُس
ػًِ أٌ ئؾٍجء ضشٍَؼٍ أو ض٘لًٌُ ،أو هؼحتٍ ،ئىل ئُُجّ جألكٍجو وجنَ أٌ ووُس ،ذىوٕ أٌ
ضىنَ ٖٓ ؾحٗد ضِي جُىوُس ،وٖٓ مث ضإوٌ جُِٓـس كىم جُىؿُ٘س ئىل جإلقالٍ جصتُتٍ ُُِٓحوز،
وضٌٍَّ جُط٘ظُْ جُوؼحتٍ جُىويل ٖٓ ،شأٗ ٚإٔ َ٘شأ ِْـس ػحظتُس ضطهـً قىوو جُىوُس
جُوىُٓس ،وذحُطحيل ضأغًن ٓرحشٍ ػًِ جُِٓـس جُىؿُ٘س .26ؽتح َظهٍ طؼىذس جُطىكُن ذٌن جُوحٗىٌٗن
جُىؿين وجُىويل ،ألٕ ئقىي جظتظح ٍٛجٍُتُُٓس ُُِٓحوز يف جُ٘ظحّ جُىويل ضطٔػَ يف ػٍوٌز
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جُورىٍ جظتٓرن ُِىوُس ،يف ضٌىَٖ جُوىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،وضـرُو ٚذىجْـس جُوؼحء جُىويل
وذٌن ئطٍجٌ جُىوٍ ػًِ جالقطلحف ذحنطظحطهح ذظ٘حػس جُوحٗىٕ جًٌُ َ٘ظٔهح.
وٌؿٔح ػٖ يُي ،كوى أوي جُطـىٌ جًٌُ ؿٍأ ػًِ أقٌحّ جُوحٗىٕ جُىويل ،ئىل جُطأغًن ػًِ
كٌٍز جُُٓحوز جظتـِوس ُِىوٍ كٔلهىّ جُُٓحوز جظتـِوسٛ ،ى آٍٓ مل َؼى ُ ٚوؾىو ًٔح أٗ ٚمل َؼى
َ٘ٓؿْ ٓغ جُطًٍُرس جصتىَىز ُِٔؿطٔغ جُىويل ،وإٔ كٌٍز جُُٓحوز جظتـِوس ُِىوُس يف ئؿحٌ
ججملطٔغ جُىويل جظتؼحطٍ مل َؼى عتح وؾىو ػًِ وؾ ٚجالْطوالٍ ،ألٕ ججملطٔغ جُىويل أطرف ٛى
جُلُظَ قُع َؼَٔ يف ئؿحٌ حيون ٓظحضتَ ٚوؼٍ ذحضتى ٖٓ ُْحوز ووُس ذحُؼٍوٌز جُيت حتٍٔ
ٓظِكس ججملطٔغ جُىويل.
الفرع الجاىٌ :املعىقات املتعلكة بطبًعة ظروف العنل داخل جلية الكاىىن الدولٌ
ػَٔ جُِؿ٘س مل ٌَٖ ْهال ػًِ جإلؿالم ،كرحإلػحكس ئىل جالػطرحٌجش جطتحٌؾُس ،ظهٍش
ٓؼىهحش وجنَ جُِؿ٘س يف قى يجهتح ،كحألوٍ َطؼِن أْحْح ذحألْحِ جُوحٗىين ُلٌٍز جُطوٌ٘ن
وجُطـىٍَ ػًِ ػىء ٗض جظتحوز  13جُلوٍز (أ) ٖٓ جظتُػحم ،كهْ وجػؼى جُ٘ظحّ جألْحٍْ إٔ
جُطـىٍَ جُطىٌجيٍٛ ،ى ؾهى وجعٍ ؿتى ئجيحو هىجػى ؾىَىز ُِوحٗىٕ جُىويلْ ،ىجء ػٖ ؿٍَن
ضوٌ٘ن ٓىػىع ؾىَى ،أو ػٖ ؿٍَن جُط٘وُف جُشحَٓ ُِوىجػى جظتىؾىوز ،،وًُُي َأنً جُطوٌ٘ن
جُـحذغ جٍُشتٍ قىت ٌَىٕ ُِٓٓح وٓؼطٍكح ذ.27ٚ
وهى ُوُص ػُِٔس جُطوٌ٘ن ٓؼحٌػس ًرًنز ،قُع ذٍَ جالػطوحو جُٓحتى ُىي ذؼغ جُىوٍ،
ذإٔ ػُِٔس جُطوٌ٘ن ضظُد جُوىجػى جُوحٗىُٗس جُىوُُس جظتٍٗس ذحصتٔىو ،وَٓطىؾد ضؼىَِهح كُٔح
ذؼى ػَٔ شحم وٛى ػٍوٌز قظىٍ ٓىجكوس رتُغ جُىوٍ ػًِ ػُِٔس جُطؼىََ ،قُع إٔ جألؿِرُس
جُٓحقوس ٖٓ جُىوٍ ،جُيت شحًٌص يف ئػىجو جظتُػحم ٌكؼىج ئػـحء جظت٘ظٔس ِْـس جُطشٍَغ ،ذىػغ
هىجػى ُِٓٓس يف جُوحٗىٕ جُىويل ،وجتٓى ًٛج جُطهىف ٖٓ نالٍ ئقؿحٓ ٚػٖ ٓ٘ف جصتٔؼُس
جُؼحٓس ِْـس كٍع جضلحهُحش ػحٓس ػًِ جُىوٍ ذىجْـس أِْىخ جُطظىَص ذحألؿِرُس،28
أٓح جُػحين ٍٓضرؾ ذحُـٔىع وجُطىجنَ يف جظتحوز(13أ) قىٍ جظتؼىن جُؼُن وجظتىّْغ ُلٌٍيت
جُطوٌ٘ن وجُطـىٍَ ًٍِّ ،طؼىذس جُطُُُّٔ ذٌن جظتظـِكٌن ًحٕ أَؼح ػحٓالً ٓإغٍجً يف ٗطحتؽ أػٔحٍ
جُِؿ٘س يف ظَ جُظٍجع ذٌن جُوىي جٌُربي جُيت دتَُ ئىل جظتلهىّ جُؼُن حبُع ٘ٛح جُؼُِٔس ضِؼد
ووٌ جٌُشق ػٖ جُوحٗىٕ ،وذحُطحيل ضؼَٔ ػًِ ضٌٍَّ جُوىجػى جُؼٍكُس جُوىديس ًكٔحَس ظتظحضتهح
ػرب ٛحض ٚجُوىجػى ،يف قٌن دتَُ جُىوٍ جصتىَىز ئىل جظتلهىّ جظتىّْغ ُِؼُِٔس ،قُع جتى كٍططهح
يف إٔ جُطـىٍَ جُطىٌجيٍ َِيب قحؾُحهتح وَٓطؿُد ظتظحضتهح ،ووؾىش جُِؿ٘س ٗلٓهح ٓوُّىز
ذاٌجوز جُىوٍ وضىؾُهحهتح ،ويف حتوُن جظتؼحوُس جُظؼرس ذٌن جُطأغًن جُِٓيب ُلٌٍز جُُٓحوز ،وذٌن
حتوُن ٓطـِرحش ججملٔىػس جُىوُُس.29
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وذحُطحيل كإ جُِؿ٘س وؾىش ٗلُهح ذٌن جُطـًنجش وجُطـىٌجش جضتىَػس ُِؿٔحػس جُىوُُس،
وجُوُىو جُيت ضلٍػهح ُْحوز جُىوٍ ،وذحُطحيل جئغ أؿِد جُلوهحء إٔ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ًٌُش
يف أػٔحعتح ػًِ جظتُحوَٖ جُطوُِىَس ُِوحٗىٕ جُىويل ،30كؼُِٔس جُطوٌ٘ن ٍٛ ،يف جألْحِ ػُِٔس
ئقالٍ جُوحٗىٕ جُؼٍيف ،ذـٍَوس ضِوحتُس ،ػرب جالػطوحو وجُشؼىٌ ذحإلُُجّ ٖٓ ،هرَ أػؼحء
ججملٔىػس جُىوُُسُ ،وحٗىٕ ٓشٌَ ئٌجوَح ٓىٌؼ يف ٗظىص ٌٓطىذس ،و ًٙٛجُؼُِٔس ض٘ظد أطال ػًِ
جظتىػىػحش وجظتٓحتَ يجش جألمهُس جٌُربي يف جُوحٗىٕ جُىويل .31قُع إٔ ٖٓ شإٔ يُي إٔ َإغٍ
ػًِ جظت٘ظىٓس جُوحٗىُٗس جُىوُُس ،ؽتح َىُّى طؼىذس ،يف جُطىكُن ذٌن كٌٍز ئػحوز جُ٘ظٍ يف هىجػى
جُوحٗىٕ جُىويل ،وضٌُُّلهح ٓغ جُطكىالش جُيت ؿٍأش ػًِ ججملٔىػس جُىوُُس ،ذــُحٕ جالػطرحٌجش
جُُٓحُْس ػًِ جالػطرحٌجش جألًحوديُس.32

ًٔح إٔ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويلُِٓٓ ،س ػًِ ػٍع ضوٍٍَ ْ٘ىٌ قىٍ قظُِس ٗشحؿهح
جٍُشتٍ ،أٓحّ جُِؿ٘س جُٓحوْس -جُِؿ٘س جُوحٗىُٗس -جُطحذؼس ُِؿٔؼُس جُؼحٓس ،كطٌىٕ جُلٍطس
ظتٔػٍِ جُىوٍ إلذىجء ٓالقظحهتْ  ،قىٍ جظتٓحتَ جإلنطالكُس ،كطربَ ٍٓز أنٍي ئٌجوز جُىوٍ يف
ػٍهِس ػَٔ جُِؿ٘س ،كُإوٌ يُي ئٓح إلمهحٍ أو ضؼـَُ جظتشحٌَغ ،33وٛى ٓح ضظهٍ ُْـٍز ئٌجوز
جُىوٍ ،يف ًٛج ججملحٍ ٖٓ نالٍ ضٍووٛح جٌُرًن يف ٓ٘ف ًحَٓ غوطهح يف صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،قُع
صتأش جألْٓ جظتطكىز ،وٖٓ نالٍ جُىوٍ ئىل ػتحوُس ػٍهِس ػَٔ جُِؿ٘س ٖٓ ،نالٍ جُِؿىء ئىل
جُركع ػٖ أْحُُد أنٍي ُطوٌ٘ن جُوحٗىٕ جُىويل قُع وجتٔح ضلؼَ جُىوٍ جُِؿىء ئىل صتحٕ يجش
دتػَُ قٌىٍٓ ٓىْغ ،أو ٖٓ نالٍ جظتإدتٍجش جُىذِىٓحُْس.34
املطلب الجاىٌ :تطبًكات ألعنال جلية الكاىىن الدولٌ
ٌؿْ إٔ أػٔحٍ ججملحٍ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،هى جهطظٍش ػًِ جظتُحوَٖ جُطوُِىَس ُِوحٗىٕ
جُىويل ،وٓحُص أًػٍ ئىل جُطىوَٖ ذحظتلهىّ جُؼُن ،كإ ًٛج ال دي٘غ عتح ٖٓ جالػطٍجف عتحٌ ،ؿْ
جُوُىو جُيت ضلٍػهح ُْحوز جُىوٍ وئْهحٓهح جٌُرًن يف وكغ قًٍس جُطىوَٖ نظىطح نالٍ جُلطٍز
جُيت جػطٔىش كُهح جالضلحهُحش جٌُربي ويف ٓوىٓطهح هحٗىٕ جظتؼحٛىجش وغتحٍ جُوحٗىٕ جُىويل
جصت٘حتٍ.
الفرع األول :يف جمال قاىىن املعاهدات

ػ٘ى جؾطٔحع صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل يف ووٌهتح جألوىل ْ٘س  ،1949جضلوص ػًِ ٓىػىػحش

ٓؼُ٘س ؾؼِص عتح جألوُىَس يف ػُِٔس جُطوٌ٘نٗ ،ظٍج ُ٘ؼؽ جُوىجػى جٍِٓز ،جُيت حتٌٔهح،
وألمهُطهح يف ض٘ظُْ جُؼالهحش جُىوُُس ،وًحٕ ٖٓ ذٌن  ًٙٛجظتىػىػحش هحٗىٕ جظتؼحٛىجش ،35وذىأش
جُِؿ٘س يف ٓ٘حهشس ٓىجو ًٛج جُطوٌ٘ن يف ووٌهتح جضتحوَس ػشٍ ْ٘س  ،ّ1959وجٗطهص ئىل ئهٍجٌ
أٌذؼس ػشٍ ٓحوز ٖٓ ٓىجو جُطوٌ٘ن جظتوطٍـ ،وٌأش جُِؿ٘س ػٍوٌز جُؼىوز ئىل كٌٍز طُحؿس ٓشٍوع
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جضلحهُس رتحػُس ُوحٗىٕ جظتؼحٛىجش ،وػٌُن جالؾتٌُُِ "وجُىوى مهلٌٍ" ٓوٌٍج ؾىَىج ،وذؼى
ضوىمي جالهطٍجقحش ٖٓ جظتوٌٍ جػطٔىش جُِؿ٘س (ٓ )29حوز يف جُىوٌز جٍُجذؼس ػشٍ ْ٘س ،ّ1964
وأٌِْص  ًٙٛجظتىجو ُِكٌىٓحش ُِطؼُِن ػُِهح.36
يف  05وَٓٔرب 1966أطىٌش جصتٔؼُس جُؼحٓس جُوٍجٌ (-2166و ،)21ذؼى جُ٘ظٍ يف ضوٍٍَ
صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل وضىطُحهتح ،وجًٌُ َىػى ئىل ػوى ٓإدتٍ وويلُ ،ركع هحٗىٕ جظتؼحٛىجش،
ووػغ ٗطحتؽ جُركع يف جضلحهُس ووُُس ،أو أٌ وغحتن ٓ٘حْرس.
هٌٍش جصتٔؼُس جُؼحٓس وكن جُوٍجٌ (2389و )23-جظتإٌل يف  06وَٓٔرب ،ّ1967ػوى
جُىوٌز جألوىل ظتإدتٍ جألْٓ جظتطكىز ُوحٗىٕ جظتؼحٛىجش يف كُ٘ح يف ٓحٌِ ،ّ1968وقؼٍ ًٛج جظتإدتٍ
ؽتػِى  103ووُس ،وٍٓجهرىٕ ػٖ  13وًحُس ٓطهظظس ،وػوىش ووٌز غحُٗس يف ٓحٌ،ّ1969
قؼٍٛح  110ؽتػِى ووُس وٍٓ 15جهد ٖٓ ،جُىًحالش جظتطهظظس وجظت٘ظٔحش جضتٌىُٓس ،ومت يف
جظتإدتٍ جػطٔحو جضلحهُس كُُ٘ح ُوحٗىٕ جظتؼحٛىجش يف ٓ 23حٌ ،ّ1969وضطٌىٕ جالضلحهُس ٖٓ وَرحؾس
وستٓس وذتحٌٗن ٓحوز وٍٓكن،

37

وًٌٛج كإ أمهُس ًٛج جظتىػىع ٛى جًٌُ وكغ جصتٔؼُس جُؼحٓس،

ذ٘حءً ػًِ ضىطُس جُِؿ٘س جُٓحوْس ،ئىل جػطٔحو جُوٍجٌ ( 3333و ،)29-وجًٌُ مبىؾر ٚهٌٍش
جصتٔؼُس جُؼحٓس ئطىجٌ ضىطُس ،ضطؼٖٔ جُىػىز ئىل رتُغ جُىوٍ ،ئىل إٔ ضظرف أؿٍجكح يف
جضلحهُس كُ٘ح ُوحٗىٕ جظتؼحٛىجش،38
وهى ؾحء ٓشٍوع  ًٙٛجالضلحهُس ،ػٖٔ ُْحم ضـىٍَ جُوحٗىٕ جُىويل ،ػًِ ؿتى ٓح ٛى
أكؼَ ،نحطس جظتٌٓد جٌُرًن يف جػطٔحو كٌٍز جُوىجػى جٍِٓز ٖٓ نالٍ ٗض جظتحوز (ٖٓ )53
جالضلحهُس ،وػًِ جٍُؿْ ٖٓ قٓحُْس ًٛج جظتىػىع ،نحطس كُٔح َطؼِن يف ٓٓأُس جُطكلظحش ،ئال
إٔ جضلحهُس كُُ٘ح ُ ّ1969وحٗىٕ جظتؼحٛىجش ،ضشٌَ ٌٓٓرح ًرًنج ،مت ٖٓ نالعتح ذًٍ ؾهى ًرًن
قىت َطْ جُطىطَ ئىل ضىجكن يف ًٛج جظتُىجٕ.
الفرع الجاىٌ :يف جمال الكاىىن الدولٌ اجليائٌ
يف ظَ ؿُحخ ؾهحَ ضشٍَغ وويل ٓطلن ػُِ ،ٚحيىو ٓلهىّ جصتٍجتْ جُىوُُسْ ،ؼص ٓ٘ظٔس
جألْٓ جظتطكىز ٖٓ أؾَ وػغ ضشٍَغ وويل وجػف َطؼٖٔ ضؼٍَق جصتٍجتْ جُىوُُس وحتىَى
أًٌحهنح ووػغ جُؼوىذحش جظت٘حْرس عتح ،وًُُي كوى أطىٌش جصتٔؼُس جُؼحٓس ُألْٓ جظتطكىز هٌٍجٛح
ٌهْ  177ذطحٌَم ٗ 21ىكٔرب ٓ ّ1947طؼٔ٘ح جِيت:
أ  -ضٌُِق صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل جُطحذؼس ذظُحؿس ٓرحوب جُوحٗىٕ جُىويل جظتؼطٍف هبح قٓد ٗظحّ
ٗىٌٓربؽ وجُوٍجٌ جًٌُ أطىٌض،ٚ
خ  -وػغ ٓشٍوع هحٗىٕ ُِؿٍجتْ جظتىؾهس ػى جُٓالّ وْالٓس جإلٗٓحُٗس حيىو ذىػىـ ،جظتٌحٕ
جًٌُ َطٍضد ئػـحؤُِٔ ٙرحوب جظتشحٌ ئُُهح أػال،ٙ
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وهى هٌٍش جُِؿ٘س أهنح أوُص جٛطٔحٓح إلٌٓحُٗس ئٗشحء ؿٍكس ووُُس يف ػتٌٔس جُؼىٍ
جُىوُُس ،وئٌٗ ٚؿْ ئٌٓحُٗس حتوُن يُي ػٖ ؿٍَن ضؼىََ جُ٘ظحّ جألْحٍْ كإ جُِؿ٘س ال ضىطٍ
ذ.39ٚ
وذؼى إٔ هىٓص صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل يف ووٌهتح جُٓحوْس جظت٘ؼوىز يف ػحّ ٓ 1954شٍوػح
ظتىوٗس جصتٍجتْ جظتهِس ذِْٓ جإلٗٓحُٗس وأٓ٘هح ٓظكىذح ذطؼُِوحهتح ئىل جصتٔؼُس جُؼحٓسٌ ،أش
جصتٔؼُس جُؼحٓس يف هٍجٌٛح ٌهْ ( 897و  )9-جظتإٌل يف  4وَٓٔرب  ،1954إٔ ٓشٍوع ٓىوٗس
جصتٍجتْ جظتهِس ذحُِٓ ْ جإلٗٓحُٗس وأٓ٘هح ًٔح طحؿص جُِؿ٘س َػًن ٓشحًَ يجش طِس وغُوس
ذحظتشحًَ جُيت َػًنٛح ضؼٍَق جُؼىوجٕ ،وإٔ جصتٔؼُس جُؼحٓس هى ػهىش ئىل صت٘س نحطس مبهٔس
ئػىجو ضوٍٍَ ػٖ ٓشٍوع ضؼٍَق جُؼىوجٕ وهٌٍش ئٌؾحء جُ٘ظٍ يف ٓشٍوع جظتىوٗس ئىل إٔ ضوىّ
جُِؿ٘س جطتحطس ضوٍٍَٛح.40
ومبىؾد جُوٍجٌ ( 488و )5-جظتإٌل يف وَٓٔرب ،1980هٌٍش جصتٔؼُس جُؼحٓس ئٌْحٍ ًٙٛ
جُظُـس ئىل قٌىٓحش جُىوٍ جألػؼحء ُِطؼُِن ػُِهح ،وؿِرص إٔ ضٍجػٍ جُِؿ٘س ػ٘ى ئػىجو ٓشٍوع
هحٗىٕ جصتٍجتْ جظتهِس ذِْٓ جإلٗٓحُٗس ،وأٓ٘هح جظتالقظحش جُيت ضىيل هبح وكىو جُىوٍ جألػؼحء،

41

ويف ذىجَس جُ طٓؼُ٘حش وضـًن جظتؼـُحش جصتىَىز يف جُؼالهحش جُىوُُس ،قحوُص جصتٔؼُس
جْطث٘حف جظتشٍوع ،كأطىٌش جُالتكس 45/41ذطحٌَم ٗ 28ىكٔرب 1990وجُالتكس  46/54ذطحٌَم
 1991/12/09ضـِد كُ ٖٓ ٚصت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ٓطحذؼس أشـحعتح ُطىوَٖ هحٗىٕ جصتٍجتْ ،وإٔ
ضؼـٍ جألوُىَس عتًج جظتىػىع جظتطؼِن ذاٗشحء جحملٌٔس جصت٘حتُس جُىوُُس.
وجْطؿحذص صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ًُُي ،يف جُىوٌز جٍُجذؼس وجألٌذؼٌن ْ٘س ،1992وهىٓص
صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ٓشٍوػهح وضوٍٍَٛح جُ٘هحتٍ ئىل جصتٔؼُس جُؼحٓس ،وٖٓ ؾهطهح هحٓص
جصتٔؼُس جُؼحٓس ذاٗشحء جُِؿ٘س جُطكؼًنَس ػٖ ؿٍَن جُالتكس  ،50/46ذطحٌَم ،1995/12/11
وًِلطهح ذطكؼًن جضلحهُس ضٌىٕ ٓورىُس ػًِ ٗـحم وجْغ إلٗشحء جحملٌٔس جصت٘حتُس جُىوُُس.
وػًِ جٍُؿْ ٖٓ ٛحض ٚجطتـىز جإلجيحذُس ئال أهنح ضؼٍػص يف ٓشٍوػهح ًٛج ئىل جٗطوحوجش
ػىَىز ،أمههح إٔ جُِؿ٘س أهطظٍ ػِٔهح ػًِ غتٍو ضىوَٖ جُوىجػى جظتىؾىوز ،قُع أًطلص جُِؿ٘س
ذطكىَى ؿحتلس جصتٍجتْ جُىوُُس ووٕ وػغ ضؼٍَق عتح ،وأَؼح يف جهطٍجقهح جظتطؼِن ذاٗشحء
ػتٌٔس مل ضرٌن ؿرُؼس ٛحض ٚجحملٌٔس ،ومل ضىػف جظتٓحتَ جظتىػىػُس وجإلؾٍجتُس ،وَظهٍ يُي
ًِ ٚجُربوَ جُىجػف إلٌجوز جُىوٍ وُْحوهتح ،ؽتح أغٍ ػًِ ؿرُؼس جظتشٍوع ،وػًِ ٓظىجهُس ػَٔ
جُِؿ٘سًٛ ،ج جُطٍوو وجُـٔىع أوي ذحُىوٍ ئىل جُركع ػٖ أِْىخ آنٍ ػٖ ػُِٔس جُطوٌ٘ن ،وآكحم
ضـىٍَ جُوحٗىٕ جُىويل ،وٛى ٓح أوي ئىل أٗ ٚأغ٘حء جإلػىجو الضلحهُس ٌوٓح ،مت ئمهحٍ وضـُرد
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ٓشٍوع صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،وإٔ أْحِ جػطٔحو جضلحهُس ٌوٓحٛ ،ى جُطوٍٍَ جُ٘هحتٍ ُِؿ٘س
جُطكؼًنَس ظتإدتٍ ٌوٓح وجًٌُ جٗطهً ذحػطٔحو جحملٌٔس جصت٘حتُس جُىوُُس جُىجتٔس.42
ذؼى ضوىمي صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ذطوٍٍَ ٙجُ٘هحتٍ ،ئىل جصتٔؼُس جُؼحٓس ُألْٓ جظتطكىز،
هحٓص جصتٔؼُس جُؼحٓس ٖٓ ؾهطهح ذاٗشحء جُِؿ٘س جُطكؼًنَس ذحُالتكس  50/46يف  11وَٓٔرب
 ،1995و ٍٛصت٘س نحطس أوًِص عتح ٓهٔس حتؼًن جضلحهُس ضٌىٕ ٓورىُس ػًِ ٗـحم وجْغ إلٗشحء
ػتٌٔس ؾ٘حتُس ووُُس ،وٛى ٓح أوي يف جألنًن ئىل جػطٔحو ٓشٍوع ٗظحّ جألْحٍْ ،ذؼى ئطىجٌ
جصتٔؼُس جُؼحٓس جُالتكس  51 /627ذطحٌَم  16وَٓٔرب  ،1996جُيت هٌٍش ذ٘حءج ػُِ ٚجْطىػحء
ٓإدتٍ وذِىٓحٍْ ُِٔلىػٌن وجًٌُ ػوى ٓح ذٌن  15ؾىجٕ و 17ؾىَُِس ْ٘س  ،1998وجٗطهً
ذحػطٔحو جضلحهُس ٌوٓح جظتإْٓس ُِٔكٌٔس جصت٘حتُس جُىوُُس جُىجتٔس.
وٗشًن يف نطحّ ًٛج جُلٍع إٔ ئْهحٓحش جصتٔؼُس جُؼحٓس ُألْٓ جظتطكىز ،ػرب صت٘س جُوحٗىٕ
جُىويل ،مل ضوطظٍ ػًِ  ًٙٛججملحالش جُيت َ٘ظٔهح جُوحٗىٕ جُىويل ،ذَ ًحٕ ُِؿ٘س ئْهحٓحش يف
ػىز ٓىجػُغ عتح أمهُس ذحُـس يف جُؼالهحش جُىوُُس ،وَطؿًِ يُي أًػٍ يف ٓٓحمهس صت٘س جُوحٗىٕ
جُىويل يف ضوٌ٘ن جُؼىَى ٖٓ هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،وضـىٍَٛح جُطىٌجيٍ وٖٓ يُي:
 جضلحهُيت كُ٘ح  ،ّ1983 ،1978جظتطؼِوس ذحُطىجَٕ جُىويل وجْطهالف جُىوٍ، جضلحهُحش كُ٘ح ُِؼالهحش جُىذِىٓحُْس يف  14أكٍََ،ّ1961 وجضلحهُس كُ٘ح قىٍ جُؼالهحش جُو٘ظُِس أكٍََ ،ّ1963وجُِطحٕ ْحمهطح يف ضوٌ٘ن جُوىجػىجُؼٍكُس ُِوحٗىٕ جُىويل جُىذِىٓحٍْ ،ذظىٌز ػحٓس ٌؿْ إٔ أػٔحٍ ججملحٍ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل،
هى جهطظٍش ػًِ جظت ُحوَٖ جُطوُِىَس ُِوحٗىٕ جُىويل ،وٓحُص أًػٍ ئىل جُطىوَٖ ذحظتلهىّ جُؼُن،
كإ ًٛج ال دي٘غ عتح ٖٓ جالػطٍجف عتحٌ ،ؿْ جُوُىو جُيت ضلٍػهح ُْحوز جُىوٍ وئْهحٓهح جٌُرًن يف
وكغ قًٍس جُطىوَٖ نظىطح نالٍ جُلطٍز جُيت جػطٔىش كُهح جالضلحهُحش جٌُربي قىٍ جُؼالهحش
جُىذِىٓحُْس ،وجُو٘ظُِس وهحٗىٕ جظتؼحٛىجش.43
خامتة:
ٓػَ جُوحٗىٕ جُىويل أقى جُػىجذص جألْحُْس يف ُٓػحم جألْٓ جظتطكىز ،وجألْحِ جُىؿُى
جًٌُ ضوىّ ػُِ ٚجظت٘ظٔس ،عتًج ًٍِّ جظتُػحم ٛىف ضشؿُغ ضـىٍَ جُوحٗىٕ جُىويل وجقطٍجّ
جالُطُجٓحش جُىوُُس ػًِ جُىوجّ أقى جصتىجٗد جألْحُْس ألٗشـس جألْٓ جظتطكىز .وضوىمي جُىػْ
ُِشرٌس جظتط٘حُٓس ٖٓ جظتؼحٛىجش جُىوُُس ،وآُُحش قَ جظت٘حَػحش جُىوُُس .وضٍضٌُ  ًٙٛجصتهىو ػًِ
جُوُْ وجظترحوب جألْحُْس ُألْٓ جظتطكىز ،وضٓهْ ذظىٌز ًرًنز يف جصتهىو جُىوُُس جصتٔحػُس ُظىٕ
جُِْٓ وجألٖٓ جُىوٌُُن ،وضؼَُُ قوىم جإلٗٓحٕ ،وضؼَُُ جُطُ٘ٔس جظتٓطىجٓس.
أوالً  -اليتائج:
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 أػـً جظتُػحم ُِؿٔؼُس جُؼحٓس ُألْٓ جظتطكىز ضٌُِلح وجػكح ذىػْ جُطوىّ جظتـٍو ُِوحٗىٕجُىويل جُؼحّ .وكن ٗض جظتحوز ُٓ ٖٓ 13ػحم جألْٓ جظتطكىز ،حتىَىًج ،ػًِ إٔ "ض٘شة جصتٔؼُس
جُؼحٓس وٌجْحش وضشًن ذطىطُحش ذوظى )...( :ضشؿُغ جُطوىّ جظتـٍو ُِوحٗىٕ جُىويل وضىوَ٘.ٚ
وكٍٓش جظتٔحٌْحش جُالقوس ًٛج جُ٘ض ذأٗ ٚضلىَغ شحَٓ ذىػغ ٓؼحٛىجش ؾىَىز ختطض ذأوْغ
ٗـحم ٖٓ جظتىػىػحش وضرين ضِي جظتؼحٛىجش وجُطىطُس هبح ُىي جُىوٍ ُِطىهُغ ػُِهح القوًح
وجظتظحوهس ػُِهح وجالٗؼٔحّ ئُُهح.
 ججتهص جصتٔؼُس جُؼحٓس يف ُْحم جظتٓحمهس يف ضـىٍَ هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ٖٓ ،نالٍ ئٗشحءآُُحش ضٍضرؾ ذحألْحِ ،ذحظتلهىّ جٌُالٌٍُْ ُِوحٗىٕ جُىويل ،و ٍٛوظُلس ػُهىش ئُُهح ،مبىؾد
أقٌحّ جظتحوز  13جُلوٍز (أ) ٖٓ جظتُػحم ،ووكن يُي أٗشأش جصتٔؼُس جُؼحٓسُٛ ،ثطهح جُلٍػُس
جٍُتُُٓس ،جظتٌِلس ذطـرُن أقٌحّ جظتحوز ( )13جُلوٍز (أ) ،وجإلشٍجف ػُِهح يف ْرَُ ضٍَٓغ ػُِٔس
ئػىجو ،وضوٌ٘ن هىجػى جُوحٗىٕ جُىويل ،و ٍٛصت٘س جُوحٗىٕ جُىويل.
 أػٔحٍ ججملحٍ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ،هى جهطظٍش ػًِ جظتُحوَٖ جُطوُِىَس ُِوحٗىٕ جُىويل،وٓحُص أًػٍ ئىل جُطىوَٖ ذحظتلهىّ جُؼُن ،كإ ًٛج ال دي٘غ عتح ٖٓ جالػطٍجف عتحٌ ،ؿْ جُوُىو جُيت
ضلٍػهح ُْحوز جُىوٍ وئْهحٓهح جٌُرًن يف وكغ قًٍس جُطىوَٖ.
 ضأغًن جالػطرحٌجش جُُٓحُْس ئي إٔ ٘ٛحى ضٍجذـح وغُوح ذٌن جظت٘حل جُُٓحٍْ جُىويل ،جًٌُ َٓىوػالهحش جُىوٍ وذٌن أوجء أؾهُز جألْٓ جظتطكىز ،كٖٔ جُػحذص إٔ ضلؼَُ وضـىٍَ ػَٔ جألؾهُز
جألؽتُسٛ،ى كؼَ إلٌجوز ضىجكوُس ذٌن جُىوٍ.
 ُْـٍز ئٌجوز جُىوٍ ،يف ًٛج ججملحٍ ٖٓ نالٍ ضٍووٛح جٌُرًن يف ٓ٘ف ًحَٓ غوطهح يف صت٘سجُوحٗىٕ جُىويل ،قُع صتأش جألْٓ جظتطكىز ،وٖٓ نالٍ جُىوٍ ئىل ػتحوُس ػٍهِس ػَٔ جُِؿ٘س،
ٖٓ نالٍ جُِؿىء ئىل جُركع ػٖ أْحُُد أنٍي ُطوٌ٘ن جُوحٗىٕ جُىويل قُع وجتٔح ضلؼَ جُىوٍ
جُِؿىء ئىل صتحٕ يجش دتػَُ قٌىٍٓ ٓىْغ ،أو ٖٓ نالٍ جظتإدتٍجش جُىذِىٓحُْس.
 ٖٓ ذٌن أػظْ ٓ٘ؿُجش جألْٓ جظتطكىز ٛى ضـىٍَ غتٔىػس ٖٓ جُوىجٌٗن ،وجالضلحهُحشوجظتؼحٛىجش وجظتؼحًَن جظتًٍَُس ُطؼَُُ جُطُ٘ٔس جالهطظحوَس وجالؾطٔحػُس ،وًًُي وكغ ػؿِس
جُٓالّ وجألٖٓ جُىوٌُُن جُىوُُس .وضشٌَ جُؼىَى ٖٓ جظتؼحٛىجش جُيت أقىغطهح جألْٓ جظتطكىز أْحِ
جُوحٗىٕ جًٌُ حيٌْ جُؼالهحش ذٌن جُىوٍ.
 هحٓص صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ذؼَٔ ؾرحٌ ،ال ديٌٖ ئٌٗحٌ ٙيف ْرَُ جإلغٍجء ،وضوٌ٘ن هىجػىجُوحٗىٕ جُىويل ،ويف ضىػُْ جُطٍْحٗس جُوحٗىُٗس ٖٓ ،نالٍ ووٌٛح يف جػطٔحو جضلحهُحش ؾُ٘ق
جألٌذغ ُوحٗىٕ جُركحٌ ُٓ٘س  ،ّ1958وجضلحهُس جُؼالهحش جُىذِىٓحُْس  ،ّ1961وجضلحهُس
جُؼالهحش جُو٘ظُِس ػحّ ،ّ1963وجضلحهُس كُ٘ح قىٍ هحٗىٕ جظتؼحٛىجش ّ1969ويف غتحٍ ئذٍجَ
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ٓؼحمل جُوحٗىٕ جُىويل جصت٘حتٍ ًَ ،يُي َربَ جُىوٌ جُلؼحٍ ُِؿ٘س يف ضشٌَُ جُوحٗىٕ جُىويل ،وٛى
ٓح شتكص ذ ٚيف ئؿحٌ طالقُحهتح جحملىوز ًٙٛ ،جضتظُِس ػٔىٓح ججيحذُس ذشٌَ ئرتحيل ػًِ
جٍُؿْ ٖٓ جظتشحًَ جُيت وجؾهطهح ،ووػؼُس جصتٔىو جُيت وجؾهطهح ٗىػح ٓح ،وػؿُٛح أقُحٗح ػٖ
جُطٌُُق ػٖ ٓٓحٍَز جُطـًنجش ،وجُطـىٌجش يف جٌُػًن ٖٓ جألقُحٕ.
ثاىًا  -املكرتحات:
 ٌؿْ ججملهىو جصترحٌز ُِؿٔؼُس جُؼحٓس ٖٓ ،نالٍ صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ئال إٔ جُ٘طحتؽ ًحٗصضٌىٕ أُ ْٛىال جُوُىو جُىجٌوز يف ِْـحش  ًٙٛجألؾهُز ،نحطس يف غتحٍ جُوُحّ ذِٓـس جُطشٍَغ
جضتوُوٍ.
 ػٍوٌز وؾىو ئونحٍ ٗض طٍَف يف جظتُػحم َؼـٍ ُِؿٔؼُس جُؼحٓس ُألْٓ جظتطكىز طلس جُِٓـسجُطشٍَؼُس ػًِ جظتٓطىي جُىويل.
 ئػـحء ووٌ جًرب ُِؿٔؼُس جُؼحٓس ُألْٓ جظتطكىزْ ،ىجء يف ججملحٍ جُطشٍَؼٍ ،ذاػـحء ِْـسجُطشٍَغ جضتوُوُس.
 ػٍوٌز ضٍهُس صت٘س جُوحٗىٕ جُىويل ئىل ٓظحف جصتهحَ جٍُتُّ ٖٓ ،أؾهُز جألْٓ جظتطكىزٌِٓق ذحُطوٌ٘ن.
 وَروً ًٛج ٓؼِوحً ذاقىجظ ضـًُن ؾى ٌٍٛيف ُٓػحم جألْٓ جظتطكىز ،مبح َطىجكن ٓغ ٓطـِرحشجُىجهغ جُىويل جُُىّ،وجًٌُ ال ديحغَ جُظٍوف جُيت أُٗشأ كُهح جظتُػحم ،نحطس ذاقىجظ ضىجَٕ
ؾى ،ٌٍٛذٌن جصتهحَ جُط٘لًٌُ ُألْٓ جظتطكىز ،غتِّ جألٖٓ وجصتٔؼُس جُؼحٓس ،وجعتُثس جُطىجوُُس
ُِٔ٘ظٔس.
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