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 شكر وتقدير

فضهل ُلرممه ُعله ُيليه ُبعيهياُنعمه ُل هلطُنهل ان  ُُحمهداُ هللُالذيُبنعمته ُتهتاُاللهالحا  ُُالحمدُ 

 ُلأنهههل ُالمتلاضهه ُينههمُلهه ُأنههبامُاتمههااُلههذاُالعمههطُأنُ ُلُ تحلهه ُتعههدُلاُلع ايههااُالتهه ُالمنهه ُ

ُنبحان ُأنُينف ُب ُلأنُينددُعل ُالدممُالخ  .

ُ العلهاُُعله ُأنُأتاحه ُله ُ لهمُ ُ أتقداُال ُ امعةُالشم ُاأللن ُالمهلرم ُبخهالاُالشهرمينمن ُأن 

ُبينُ نباتها.

ُُل علههه ُُأراديميههاُ ُمشههمفاُ ُنُ ع ههيُ لتفضههل ُبهههنُيُ ُ للههدرتلمُعبههدُالنههلاُالهمههها ُخههالاُالتقههديمنههديُأُ أن 

ما ُعههنُبرههطُحميههةُلانههتقلليةُمعب ههُلي تهههدُليقههلاُبعملهه ُلباحهه لُالتهه ُمنحهههاُالم لقههةُ ُلثقتهه الباحهه 

ُ.لرناعات ُأفراماُلشخليت 

األلنه  ُعله ُأنُفتحهلاُأمهام ُنهبطُرماُأشهرمُاألنهاتذ ُاألفاضهطُبرليهةُالحقهل ُفه ُ امعهةُالشهم ُ

ُخيمُال زاء.ُ ميعاُ ُجُدمانةُالقانلن ُف زالاُاهللُعن للُل

ُ.المتلاضعةُالقيااُبهذاُالدمانةُف ُتينيمُ ُلرانُنبباُ ُلالشرمُملللطُال ُرطُمنُأنها

ُ

ُالباح ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُأحمدُالمهديُالدليكُُ
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للقانلنُالدلل  ُُاألنان ُامتب ُالقانلنُالدلل ُالعااُمنذُنشهت ُبالدللةُباعتباملاُالشخا

ُتهثماُ لردُممُ  ُبمماحطُعد  ُالعااُُا ُباليملفُالدلليةُلالتاميخية.ُلردُشهد نهايةُالحمم1991ُُفيها

البامد ُليهلمُتحلا ُلائلةُف ُالنيااُالدلل  ُلبزلغُماُيعمفُبالعللمة.ُاألممُالذيُرانُل ُأثماُ

ُ.هام ُلحالةُالدللةُالل نيةُلأمرانف ُالمفالياُال ديد ُف ُالقانلنُالدلل ُالمعال

بمحاللةُتحديدُتهثيمُالتغيما ُالدلليةُف ُفتم ُماُبعدُالحممُالبامد ُُلذلكُرام ُلذاُالدمانة

ُيلمناُ ُلحت  ُالعشمين  ُتنعينيا ُالقمن ُم ل  ُمنذ ُالمعالم  ُالدلل  عل ُبعضُ لانمُالقانلن

ُف ُفمعين ُمتمثلة ُالدلل ُلحقل ُااُلماُمن ُلذا  ُلآلينناالقانلن ُللبيئة  ُالدلل  ُلالقانلن تينُن 

ألُُالدللةُالل نيةُ ُأنملذجرمةُال نائيةُالدللية ُلماُلا هالمحاألمنُالدلل ُُلُم لسُلماُألنفاذا

ُ.المعالم ُالقانلنيةت الا ُااالدلليةُُلُف ُيطُلذاُالتحلا ُالقلمية 

ُف ُالقانلنُُ ناسُعااأمنُُالدمانةُحي ُان لق  ُللدللة ُالضمانا ُالقانلنية ُتحديد لل

ُالمؤثم  ُلأدلاتها ُالدللية ُالتغيما  ُملمح ُألا ُعل  ُالتعمف ُثا ُالعاا  ُالحممُُالدلل  ُانتهاء بعد

ُالتحلطالبامد  ُ ُثا ُلمن ُعل ُ  ُلخالةُ ُالذيُ مأ ُالمعالم  ُالقانلن المتعلقةُُالمبادئُمضامين

ُ ُمبدأ ُلمنها ُُنياد بالدللة  ُالتدخطُالدلطلانتقلط ُعدا ُالدلطُلمبدأ ُشؤلن ُمنُف  ُلانتقالها ُ  



 ك
 

ُالدللةُالل نيةُعل ُلتداعيات ُأثمُذلكُتحديدُال ُلللاُ قليديُال ُالمفهلاُالمعالم ُالمفهلاُالت

ُ.ألُالقلمية

ف ُمضامين  ُُربيماُ ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُردُشهدُتحلاُ ُلردُخلل ُالدمانةُال ُأنُ 

 ُمغاُألُالقلميةُالدللةُالل نيةُلأنُ يةُبشرطُلاضحُعل ُآليا ُت بيق  ُلردُأثم ُالتغيما ُالدلل

رلنهاُالشخاُاألنان ُف ُالقانلنُالدلل ُفقدُتما ع ُمرانتها ُنتي ةُعلامطُعد  ُلل ُف ُلذاُ

ُا ُمن ُالممحلة ُتباد ُا ُتختف ألتغيما   ُُرشخاُدلل  ُل ُأزمة ُتلا   ُدللة ُللرنها ُلأزمة نياد 

ُمن ُانهياملا.ُلاُال ُ ملةُمنُاألدلا ُلاآلليا ُتحتاجُمعه

 . ُالعللمةنُالدلل ُالمعالم ُالدللةالقانُلالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

 The development of the Public International Law was related to the 

state, since its inception as a person of international law. Both of them have 

had witnessed several stages in which they were affected by the 

international and historical circumstances.   

In this context, the year 1990, have  witnessed the end of the cold 

war and the appearance of major transformations in the international 

system, leading to the emergence of what is known as the globalization, 

which had many affects on the contents of the new contemporary 

international law, and the nation state and its pillars. 

Therefore, this study was aimed for the determination of 

international changes in the period after the cold war on some aspects of 

the contemporary international law, represented in two branches which are 

the international human rights law, and the international law of 

environment, also the new concepts to apply the international law 

represented in the role of UN Security Council and the establishment of the 

International Criminal Court. And finally to conclude what the nation-state 

has faced under these transformations. 



 م
 

The study started  from a general foundation, which is the definition 

of international guarantees for the state in the general international law , 

and then identify the most important features of international changes and 

it's influential tools, then the shift in the content of contemporary law, 

specially the principles related to the state, such as the principle of 

sovereignty and the principle of non-interference, and its transition from 

the traditional concept  to the contemporary concept, also the fate of the 

nation state. 

Finally the study concluded that the contemporary international law 

had witnessed a huge shift in its concepts, and the international changes 

have clearly influenced the mechanisms of its implementation. 

 Therefore, the nation state, despite being the main person in the 

international law, has lost a lot of its role due to several factors, and at this 

stage of changes the state does not disappear, yet it faces a crisis of 

sovereignty and a crisis of state, which points to the need of set of tools and 

mechanisms to prevent its collapse.  

Key words: the contemporary international law, nation state, globalization. 
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ُاألولالفصل 

 لميتهاخلفيةُالدمانةُلأ

 تمهيد: الا أو 

ُالشخاُال ُل  ُالعااالدللة ُالدلل  ُالقانلن ُف  ُبناُلُ مئيس ُف  ُاانانية ُاللحد  ءُل 

بشرطُأنان ُعل ُُانتقمامُالم تم ُالدلل ُيقلالذلكُفانُأمنُُلُ نيام ُالحدي الم تم ُالدلل ُُل

ُالتعالنُالبناءُفيماُبينهاُلف ُرلاعدُالقانلنُالدلل .انتقمامُالدلطُُل

يعن ُرطُمنُتخا ب ُأحرااُُفانُالشخاُأاُدللياُ ُرانُداخلياُ أف ُالنيااُالقانلن ُنلاءُُل

ُالقانلن ُلتمل ُعلي ُمبا ُالنياا باماُالقانلنُالدلل ُالعااُباعتُلُ التزاما ُألُلتمنح ُحقلراُ ُشم لذا

لذاُالشخليةُتتعينُُلُ مرابت خااُالدلليينُالخاضعينُلقلاعداُُلنيااُرانلن ُللُالذيُيعينُااش

الةُف ُبل  ُعااُبهممينُأنانيينُلما:ُاالطُللُالقدم ُعل ُالتعبيمُعنُاماد ُذاتيةُمنتقلةُخ

ُالدلليةُلفقاُ ااختلالا ُقل ُُلالثان ُللُالقدم ُعل ُممامنةُبعضُالحُلُ م اطُالعلرا ُالدللية

ُالعااأل ُالدلل  ُالقانلن ُمُلُ (1)حراا ُالدللة ُالقانلنيةتعد ُالناحية ُالدلليينُُن ُااشخاا ألن 

ُ.(2)اُزال ُتعتبمُأحننُتنيياُنيان ُف ُالم تم ُالدلل لُُ نل ةُلُاختلالاُ 

ُ  

                                                           
 .167دار السنهوري، بيروت: لبنان، ص ،1، طالقانون الدولي العام(. 2015العطية، غسان ) (1)
 .5، دار السنهوري، بيروت: لبنان، ص6، طالقانون الدولي العام(. 2007المجذوب، محمد ) (2)



2 
 

لاارلياُل :ُالشعمُلترلينُالدللةُُلُأمرانعل ُضملم ُا تماعُثل ُفق ُالقانلنُالدلل ُُردُاتف ُلُ

عل ُذلكُرماُيدطُُ القانلنُالدلل ُاللضع ف ُالقضاءُُلُأردُانتقمُلذاُالمبدُلُ الحارمةُالنل ةُل

ُ.(2)نللاُبعضُااتفاريا ُلُ 1)بعضُرماما ُالتحريا

ُُنُ أُااُ  ُالدلل  ُالقانلن ُُلالعاا ُرانلن  ُبالدللةرنياا ُشهدُ علرت  عبمُُحلاُ تُلُت لماُ ُرد

ُُلُيملفُلُمماحط ُتاميخية ُتغيما  ُالعالم ف  ُُ النياا ُُأن حي  ُيقتلم ُيعد ُالقلاعدُلا عل 

ُالنيمُف ُأنسُالقانلنُالدلل ُُلألبحُمنُالضملميُاعادُلُ التقليدية مةُادخاطُالتغييما ُاللُز 

ُ.(3)األشخااُالذينُيخا بهاعل ُالملضلعا ُالت ُيعال هاُُل

ُننةفُ ُلنتفاليا ُمعالد  ُالقلميةُال ُأد ُالت ُلُ ا 1648منذ ُالدلط ُعنُُلُ يهلم نتج

ُمُلاارماُم ُرياا ُألبداية ُدلل  ُالتاميخ تم  ُف  ُمم  ُتحقق لط ُُلُ. ُااي الية ُف ُاللحدتان االمانية

عتبامُالفرم ُاُمنُفقهاءُالقانلنُالدلل ُ انباُ ُمادعاُ منتلفُالقمنُالتان ُعشمُعل ُأنسُرلمية

ُمكبحي ُي مُااعتمافُلرطُ ماعةُتنتم ُال ُعنلمُمشتُ للقانلنُالدلل ُالعااُالقلميةُأناناُ 

ُاانعقُلالحممُالعالميةُاالل ُبُمملماُ ُ.(4)ةبلفةُالدلل انداعُحت ُُ ا1919دُمؤتممُباميسُننة

ُا ل ماُالمتحد ُُلمنيمةُاألُبانشاءُ ا1945ننةُُنتهائهااُلُ ا1939الحممُالعالميةُالثانيةُننةُ

ُالت ُينبغ ُعل ُالدلطُاألعل ُالمبادئُُلالذيُناُُميثارها ُلتحقي عضالقلاعد ُالنيمُعليها ُاء

ُ ُُلتحقي ُالتعالنُف ُالملدلليينُُلالنلاُامنُُلل ُحفيُاألُلمقالدلا اا تماعيةُيادينُاارتلادية

ُ.(5)ةااننانيةُذا ُاللبغةُالدلليالثقافيةُُلُل

                                                           
 .1، طمرجع سابق(. 2112غسان ) ،العطيةانظر:   1
 .1، مادة 1933لحقوق وواجبات الدول لسنة  اتفاقية مونتفيديو  (2)
 .6، طمرجع سابق(. 2007المجذوب، محمد )  (3)
 .161-158، ص1، طمرجع سابق(. 2015العطية، غسان )  (4)
 والمادة األولى من الميثاق. ميثاق هيئة األمم المتحدةديباجة   (5)
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ُُحد ُحاداُ ُلُمفللياُ ُتحلاُ ُأنُ ُااُ  ُننة ُالحممُالبامد  ُنهاية غُيالم ُبزُلُلُ ا1990م 

ُمبُنُ أبحي ُُ العللمة ُمن ُت ملة ُرد ُالمعالم ُالدلل  ُالقانلن ُهادئ ُمباشم ُغيمُأثم ُبشرط ل

ُالثُلُ مباشم ُالمبادئ ُبينها ُالمتعلقةمن ُالمعالمُيشهدُحي ُ.(1)بالدللةُل  ُالدلل  ُالقانلن

ُُ ةتداعيا ُللتحلطُف ُمضامينُالعلرا ُالدللي ُالتغيما ُم ُماُتض ُمفهلا ُف ُلا هة النياد 

ُثلم ُااتلاا ُردأنُالت لمُالترنللل  ُالهائطُُلُرماُ.(2)الدللةُتحلطُف ُدلممنُُينتتب ُذلك

ُأتقييدُمبدُلُ اضعافُالدللةُالقلميةُمنُألمها:ُ القانلنُالدلل ُمنُ لانمُعد ُبشرطُربيمُف ُأثما

ُ.(3)النياد 

رلاعدُممثلةُف ُالعللمةُعل ُُثيمُالتغيما ُالدلليةتهُلذلكُتهت ُلذاُالدمانةُف ُنيا ُبح 

د ُعل ُف ُفتم ُمابعدُالحممُالباُمُتهثيمُلذاُالتغيما ُتحديداُ ُحي ُتتنالطُ المعالمُالقانلنُالدلل 

ُالقانلنُلآليا ُانفاذا ل ُالدللةُلكُعل ُشخل ُاألناسُُلمنُثاُتداعيا ُذُلُ بعضُرلاعدُلذا

لالت ُتلطُال ُحدُُ حلطُأزمةُأنملذجُالدللةُالتقليديُمنُ ملحا ُلماُيثامُ التقليديةُأمرانهاُل

انتقماءُلض ُالدللةُانلنيةُت بيقيةُتناعدُف ُتفنيمُُلماُيؤمطُأنُيلفمُدمانةُرُ القلطُباختفائها

ُف ُالقانلنُالدلل ُالمعالم.

  

                                                           
، دار الحامد 1، طمبادئ القانون الدولي العام في ظل المتغيرات الدولية)العولمة((. 2012) ،الحديدي، طلعت جياد لجي  (1)

 .83والتوزيع، عمان: االردن، صللنشر 
موسوعة العولمة والقانون الدولي الحديث بين الواقعية السياسية والحاكمية (. 2013) ،أبي خليل، رودريك ايليا  (2)

 .9، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: لبنان، ص1، طالعالمية
 .110-82، ص6، طمرجع سابق (.2007) ،المجذوب، محمد (3)
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 أسئلتها: مشكلة الدراسة و ثانياا 

ُمشر ُتتلخا ُلض  ُتحديد ُمحاللة ُف  ُالدمانة ُالدلل ُُلدللةالة ُالقانلن ُرلاعد ضمن

ف ُُمايثام ُُللبملزُيالم ُالعللمةُبعدُانتهاءُالحممُالبامد ف ُضلءُالتغيما ُالدلليةُُالمعالم

ُ.يةمالدللةُالقُلُنملذجُالدللةُالل نيةُألأ ُُمليمُحلطُلذاُاللدد

ُعلي ُتبمزُمشرلةُالدمانةُمنُخلطُاانئلةُالتالية:ُل

المنتقم ُف ُُماُال بيعةُالقانلنيةُللقانلنُالدلل ُالعااُلعلرت ُبالدللةُلضماناتهاُالقانلنيةُ -1

ُ؟العااُالقانلنُالدلل 

ُالتغيُمُ -1 ُتهثيم ُاُا ما ُالم تم  ُُلف  ُالبامد  ُالحمم ُنهاية ُبعد ُالدلل  ُعل يهلم ُلعللمة

القانلنُالدلل ُُللما:ُفملع ُفمعينُمنُمتمثلةُف ُ بعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالم

ُا ُلآليالحقل  ُللبيئة  ُالدلل  ُلالقانلن ُألتننان ُالدلل ُللما:ُنفاذاين ُاألمن ُ م لس

 ؟المحرمةُال نائيةُالدلليةُل

التغيما ُالدلليةُممثلةُف ُالعللمةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُُرطُمنُماُتداعيا ُ -2

ُ؟التقليديةأمرانهاُبعضُضماناتهاُالقانلنيةُُلُلُعل ُالدللة

 : أهداف الدراسةثالثاا 

ُتهدفُلذاُالدمانةُال :

تنلي ُالضلءُعل ُال بيعةُالقانلنيةُللدللةُلبعضُضماناتهاُالقانلنيةُف ُالقانلنُالدلل ُ -1

 العاا.
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بعضُ لانمُُيهلمُالعللمةُعل فتم ُماُبعدُالحممُالبامد ُُلُالتغيما ُالدلليةُثيمدمانةُته -1

 .القانلنُالدلل ُالمعالم

عل ُلض ُُالمعالمالدلل ُُالقانلنُف ُلالتحلا ُالدلليةُتلكُالتغيما ُداعيا بح ُتُ -2

ُ.الدللة

 : أهمية الدراسةرابعاا 

ُيتنالطُال - شخاُاانان ُف ُالقانلنُالدلل ُانُألميةُالدمانةُتنب ُمنُرلنُملضلعها

ُالدللةُل ُالدلل ُلُ ل  ُالم تم  ُبناء ُعليها ُيقلا ُالحدي ُلُالت  ُُلُ نيام  أمن ُبالتال 

ُانتقماما.ُل

ت لما ُالقانلنُلميةُالنيميةُلهذاُالدمانةُف ُمحاللةُمب ُاألُتيهمبااضافةُال ُذلكُُل -

فتم ُماُبعدُالحممُشهدلاُعالمناُيالنميعةُالت ُالدلل ُالمعالمُلمبادئ ُبالتغيما ُالحاد ُُل

ُردُينالاُ أمران ُلُتبعا ُذلكُعل ُشخاُالدللةُالتقليديُلُ البامد  ف ُاضافةُُمبماُبما

 ف ُلذاُالم اطُال ُالمرتبةُالعمبية.ُيةدمانةُرانلن

ُ للمنهههؤللينُفههه ُبلهههدانناُالعمبيهههةُالدمانهههةلهههذاُمهههنُالناحيهههةُالت بيقيهههةُفهنههه ُيؤمهههطُأنُتهههلفمُُل -

ألُُ"القلميهة"شمطُللار ُالدللهةُأالمهتمينُبهذاُالشهنُنتائجُعلميةُردُينتفادُمنهاُف ُمقامبةُُل

ُ.المعالمُت لما ُالقانلنُالدلل ُلُالتغيما ُالدلليةُف ُيطُ امليملُلُالل نية
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 : حدود الدراسةخامساا 

ُالحدود الزمانية:

ف ُا امُُ(لأزمةُالدللةُالقانلنُالدلل ُالمعالممانةُالزمانيةُلملضلعُ)نترلنُحدلدُالد

ُ ُعاا ُالبامد  ُالحمم ُنهاية ُمنذ ُالزمنية ُف حُ ا1990ُالفتم  ُالدمانة ُلذا ُا ماء ُلر  ُعااُت 

 ا.1117

ُُالحدود المواوعية:

ُالثل ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُبعضُالنللاُالقانلنيةُالممتب ةُبقلاعدُنتتنالطُالدمانةُُُُُ

ف ُُلمبدأُعداُالتدخطُبينُالدلطُلمبدأُالمنالا ُالدلطُنتقلطلل ُمبدأُنياد ُلاُ متعلقةُبالدللةلا

ُشؤلنُالدلط ُُالنللاُالقانلنيةبعضُمنُخلطُ  ُُف اللامد  لالمعالدا ُُ المتحد ميثا ُااما

رذلكُبعضُرماما ُم لسُاامنُُلُ حرااُمحرمةُالعدطُالدلليةأُلُرماما ُال معيةُالعامةُلُ الدللية

بهذاُالنللاُلذاُيخمجُعنُن ا ُلذاُالدمانةُماُاُيتعل ُُلملادُنيااُملماُاألنان  ُ الدلل 

ُ.العااُلالمعالمُف ُالقانلنُالدلل ُبالدللةالممتب ةُ

 : محددات الدراسةسادساا 

بههالمغاُمههنُتههلفمُالعنالههمُاألنانههيةُلهههذاُالدمانههةُلالمتمثلههةُفهه ُنلههلاُالقههانلنُالههدلل ُلمبادئهه ُُُ

المتعلقههةُبالدللههة ُلرههذلكُالبحههل ُالتهه ُتتنههالطُتغيههما ُفتههم ُمههاُبعههدُالحههممُالبههامد ُليهههلمُالعللمههةُ

ُ:اهالملضلعُيلا  ُلعلبا ُعد ُألمُلتداعياتها ُفهنُالباح ُف ُلذا
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ُتنههالطُأللهه ُاتنههاعُم ههاطُالبحهه ُفهه ُلههذاُالملضههلعُلتعههددُمحههالما ُالههذيُيشههمطُمههنُناحيههة -

لمنُناحيةُثانيهةُالتغيهما ُ ُل بيعتهاُالقانلنيةُرلاعداُالممتب ةُبالدللةُلُعااالقانلنُالدلل ُال

الههدلل ُالمعالههم ُلمههنُناحيههةُالعللمههةُلتهثيماتهههاُعلهه ُات الهها ُالقههانلنُفهه ُالدلليههةُممثلههةُ

ثالثهههةُتهههداعيا ُرهههطُمهههنُتلهههكُالتغيهههما ُالدلليهههةُلات الههها ُالقهههانلنُالهههدلل ُالمعالهههمُعلههه ُ

 .متنلعةُبينُمحالمُعد ُدريقاُ ُملضلعياُ ُشخاُالدللةُالقلمية ُاألممُالذيُيت لمُمب اُ 

شههههامطُالشههههرطُبهههههذاُالُلههههعلبةُالحلههههلطُعلهههه ُمما هههه ُمختلههههةُتتنههههالطُملضههههلعُالدمانههههةُ -

ُلمحالمُمعينهةُالملضلعُبشرطُمحددُيتنالطُمعيمهاُالعمبيةُلاألن ليزية ُحي ُأنُلغتينبال

ُ.ألُمنُزاليةُلاحد 

 مصطلحات الدراسة: سابعاا 

 ُغيملههاُمههنلقانلنيههةُالتهه ُتحههددُحقههل ُالههدلطُُلم ملعههةُالقلاعههدُاُ:المعاصتتر القتتانون التتدولي

لمتبادلهةُبينههاُفه ُتننه ُالعلرها ُاُلُالتنييمها ُالدلليهةُلتعهينُلا باتههاُلالتزاماتههاالريانا ُُل

ُ.(1)ال ماعا لألفمادُُلالحميا ُاانانيةُألرا ُالنلاُلالحممُلالحيادُلتمع ُالحقل ُُل

 :يخضههعلنُفهه ُارلههياُمحههددُُلُ-نههبيطُاانههتقمامعلهه ُ-م ملعههةُمههنُاافههمادُيقيمههلن الدولتتة

 .(2)عل ُأفمادُالم تم حارمةُلهاُالنياد ُعل ُاارلياُُللنل ةُ

ُ

  

                                                           
 .5ص  ،مرجع سابق(. 2007) ،المجذوب، محمد  (1)
 .190، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان: األردن، ص2، طالقانون الدولي العام في ثوبه الجديد. )2111) ،السيد، رشاد  (2)
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 للدراسة : االطار النظريثامناا 

يشمطُُلُ للدمانةلعااُاا امُاُتتنالطُف ُبدايتهاُ تقناُالدمانةُال ُخمسُفللطُمئينية

ُُلُلُ التمهيد ُالدمانة ُالدمانةُلُ ألميتهاُلُ لألدافهاُ أنئلتهامشرلة ُحدلد ُ لمحدداتهاُ رذلك

ُ.فيهاُالمتبعةُالمنه يةُلُ منهاُملر ُالدمانةُالحاليةلالدمانا ُالنابقةُُلُ لالمل لحا ُاا مائية

ال بيعةُالقانلنيةُلهذاُالقانلنُمنُُانلنُالدلل ُالعااُلالدللة ُلتبيانال ُالقُت مر ُمنُثاُل

ُُل ُالتقليديُالدللةالتعميفُبناحيةُمفهلم ُلملادما  ُلأمرانها ُالقانلنيةُمفهلمها ة ُلبعضُضماناتها

المتعلقةُبالدللة ُلنللاُمنُميثا ُُللقانلنُالدلل ُالعااُ ُلل ُالمبادئُالثل ف ُالقانلنُالدلل 

ُلالمعالدا ُالدللية ُلرماما ُال معيةُالعامةُلألماُالمتحد  ُلأحرااُالقضاءُالدلل ُ األماُالمتحد 

ُذا ُالللة.

رذلكُالتغيما ُالدلليةُالت ُشهدتهاُالفتم ُاللحقةُانتهاءُالحممُالبامد ُممثلةُف ُلتنالل ُ

ُاليالم العللمة ُ ُالمميز ُحي ُعال  ُمفهلاُلأدلا ُلذا ُعل منُثاُُل ُلنماتها القانلنُُتهثيملا

القانلنُالدلل ُلحقل ُُ:فمعينُمنُفملعُالقانلنُالدلل ُللماُبح ُمنُخلطُ الدلل ُالمعالم

ُلأيضاُ ننانُلالقانلنُالدلل ُللبيئةاأل ُعل هتُ  ُممثلةُف ُم لسُاُثيملا منُالدلل  ُألآليا ُانفاذا

ُلالمحرمةُال نائيةُالدللية.

ُُل ُثا ُتداعمن ُمنُيا  مح  ُف ُرل  ُلالتحلط ُالدللية ُالدلل ُُالتغيما  ُالقانلن مبادئ

ُمنُتحديا .ُ ُلماُتلا ه لأمرانهاُالثل ُالل نيةلُأُالقلميةالمعالمُعل ُالدللةُ
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 : الدراسات السابقةتاسعاا 

ُالدراسات العربية:

ُلاشاُبنُعلضُبنُ سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي (.1112ُ)ُ حمدأآطُابماليا,

ُ,ُرليةُالحقل ,ُ امعةُالشم ُاأللن ,ُعمان:األمدن.منالةُما نتيمُغيمُمنشلم  وظاهرة التدويل,

ُالمفهلاُ ُف  ُت لم ُمن ُعلي  ُ مأ ُلما ُالحدي  ُبشرل  ُالنياد  ُمفهلا ُالدمانة ُلذا ت مح

ُعنالمُرانلنية.التقليديُلنياد ُالدللةُنتي ةُالتدليطُف ُعد ُ

ُالني ُمن ُالدللة ُنياد  ُمفهلا ُتحلط ُف  ُالدمانة ُلذا ُم  ُدمانتنا ُال ُالتتف  ُالم لقة د 

ُلما ُالمبدأ ُلذا ُتهخذ ُللرنُدمانتنا ُالدللة  ُمنؤللية ُف ُات اا ُلذلكُرممحلة ُالمقيد   ُ مأُالنياد 

منهاُماُيتعل ُعلي ُمنُ لانمُأشمط ُمنهاُماُيتعل ُبت لمُمضملنُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُُل

 نياد ُالدللة.ُالعللمةُلتداعياتهاُعل ُمبدأُبالتغيما ُالدلليةُممثلةُف 

مظاهر حماية البيئة في القانون الدولي وأثره (.1115ُ)ُ محملد ُمحمدُالحننُللدُأحمد

ُمنالةُما نتيمُغيمُمنشلم  ُرليةُالحقل  ُ امعةُال زائم:ُال زائم.ُعلى التشرير الموريتاني،

ُرفمعُتنالل ُ ُالبيئة ُعل ُالقانلنُالدلل ُف ُم اطُحماية ُالت لمُالذيُ مأ ُالدمانة لذا

ُمعالمُمنُفملعُالقانلنُالدلل ُالعاا ُلأثمُلذاُالت لمُالدلل ُعل ُالتشميعا ُف ُملميتانيا.

 ُرماُانلنُالدلل ُللبيئةلتتف ُدمانتناُمنُحي ُالمقامبةُم ُلذاُالدمانةُف ُتنالطُت لمُالق

ُال ُم  ُالدللة ُتتف  ُنل ة ُاختلالا  ُأحد ُعل  ُالمعالم ُالت لم ُلذا ُتهثيم ُحي  ُمن  مح

 ُللرنُدمانتناُتهخذُلذاُالفمعُلللُحمايةُبحتاُ ُداخلياُ ُشهناُ ُلنيادتها ُلللُالتشمي ُلالذيُرانُنابقاُ 
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ُال ُ انمُفملعُلآ ُالقانلنُالدلل ليا ُأخمىُاالبيئة رمؤشما ُللت لمُف ُالقانلنُالدلل ُُ نفاذ

ُعالم ُلتذلمُلدمانةُأشمطُلتداعيا ُلذاُالت لمُعل ُالدللة.الم

ُأبلبرمُ أبلرمين ُابماليا دور محكمة العدل الدولية في تطوير مفهوم  (:2016) محمد

ُاامدن.ُ لن  امعةُالشم ُاألُ منالةُما نتيمُ،سيادة الدولة

الدلليةُف ُت ليمُدلمُمحرمةُالعدطُالدللةُمنُناحيةُمفهلاُالنياد ُُلتنالل ُلذاُالدمانةُ

ُفيهاُت ليمُمفهلاُنياد ُالدللة لمفهلاُاُلخلل ُال ُت لمُلذاُ رلاعدُالقانلنُالدلل ُالعااُبما

ُتحلل ُمنُالمفهلاُالتقليديُال ُالمفهلاُالحدي .بت لمُالم تم ُالدلل ُُل

ُالعدطُ ُارتلم ُعل ُتبيانُدلمُمحرمة ُمنُحي ُأنها ُعنُدمانتنا ُالدمانة تختلفُلذا

خمينُمبدأينُآُ اضافةُال ُلذاُالمبدأُ بينماُتتنالطُدمانتناُ ف ُت ليمُمفهلاُنياد ُالدللةالدلليةُ

ُبينُالدلطُُلُلُ منُمبادئُالقانلنُالدلل ُيتعلقانُبالدللة ُالمنالا  ُمبدأ ُالتدخطُف ُُدأمبلما عدا

الدلل ُف ُُذلكُمنُناحيةُتهثمُلذاُالمبادئُالقانلنيةُالثل ُبالتغيما ُف ُالم تم ُلُ شؤلنُالدلط

ُبعدُالحممُالبامد  ُ ف ُحينُتشرطُرماما ُمحرمةُالعدطُالدلليةُاللامد ُف ُلذاُالدمانةُ فتم ُما

باألضافةُال ُُالت ُتشمطُلُ,يةُالمتعدد ُللدللةُف ُدمانتنالاحد ُفق ُمنُم ملعةُالضمانا ُالقانلن

ُرماما ُليئةُااماُالمتحد .نللاُااتفاريا ُالدلليةُُلذلكُ

 منهجية الدراسة: عاشراا 

الذيُيهتاُبدمانةُاليلالمُُ المنهج الوصفي التحليليالدمانةُاعتماداُعل ُلفُت مىُن

الدللةُُلُدمانةُال بيعةُالقانلنيةُللقانلنُالدلل ُالعااُذلكُمنُخلطُلُدريقاُ ُملضلعياُ ُلللفهاُللفاُ 

ُلالضمانا ُالقانلنيةُالمُ أمرانهاُل لالتغيما ُالدلليةُُ القانلنُالدلل ُرلاعدف ُنللاُُلتعلقةُبها
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لتهثيماتهاُعل ُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُلمحاللةُتحليطُأثمُلذاُُ أدلاتهاممثلةُف ُيالم ُالعللمةُُل

 .المع يا ُعل ُالدللةُلللرلفُعل ُلضعهاُالحال 

 أدوات الدراسة الحادي عشر:

ُاارليميةُالمتعلقةُبملضلعُالدمانة.ُلُااتفاريا ُالدلليةُ .1

 ذا ُالللةُبالدللة.ُلأحرااُالقضاءُالدلل  ُرماما ُالمنيما ُالدللية .1

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الفصل الثاني

 لدولةاو  القانون الدولي العام

 مقدمة:

ُالباحثينُ ُرانلن ُممتب ُأناناُ أيعتبمُمعيا ُالقانلنُالدلل ُرنياا الدللةُُبل لدُنُل لد

م ُيهلمُاألشراطُُ مالثان ُعشمُلالثال ُعشقمنُالدللةُيهم ُف ُالُبماُأنُ ُلُ بمفهلمهاُالحدي 

ُ.(1)لذاُالتاميخُالحدي ُعنُالقانلنُالدلل ُرنيااُرانلن ُربطُيلعمفان ُُ لل ُللدلطُف ُألملبااا

لذلكُُ ثاُتحلطُبالتدميجُال ُيالم ُعالميةُ نُنشهُالتنيياُالدلل ُريالم ُالملبيةفمنذُأ

حي ُُ بيهلمُالدللةُالقلميةُرنتي ةُلللماعُبينُالنل ةُالزمانيةُلالنل ةُالملحيةُممثلةُف ُالبابا

ُالدلل  ُالتنييا ُف  ُاألناس ُلح م ُاأللل  ُاللبنة ُتشرط ُالقلمية ُالدللة بمماحطُُمملماُ ُ ألبح 

تشابكُالملالحُُماُأدىُال ُ تاميخيةُعد ُأد ُف ُنهايةُالم افُال ُنياد ُشرطُالدللةُالمعالم 

ُالد ُللتنييا ُمعينة ُليغة ُف  ُأنهم  ُالت  ُااالدللية ُمن ُلائلة ُم ملعة ُعل  ُرائا تفاريا ُلل 

عمل ُعل ُتنيياُالعلرا ُالدلليةُف ُعددُمنُالميادينُالدلليةُعل ُأنسُُ لالمعالدا ُالدللية

ُ.(2)دائمةُلثابتة

                                                           
 .13، صمرجع سابق، 6(. ط2117المجذوب، محمد، )  (1)
-13، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة: مصر، ص1، طالدوليالتنظيم (. 2112نافعة، حسن وعبدالعال، محمد شوقي، )  (2)

12. 
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ُأخمى ُأشخااُدللية ُالدلل ُيهلم ُالقانلن ُشهد ُفاُ لاذ ُذا ُالنياد ُن ُالمنتقلة الدلط

فيماُتعتبمُالمنيما ُالحرلميةُالدلليةُملاضي ُثانليةُُ يل ُل ُالملضلعُالمئين ُللقانلنُالدلل 

ُ.(1)حي ُتنتمدُشخليتهاُالقانلنيةُمنُاعتمافُالدلطُاألعضاءُبهاُلفقاُلنللاُميثا ُتهنينها

الدلل ُفهن ُيلبحُحقيقةُبهنُنُلعل ُالمغاُمنُالتعقيدا ُالت ُأعار ُيهلمُتفعيطُالقانُل

ُلاضحاا ُبشرط ُت لم ُرد ُالتاميخية ُالناحية ُمن ُالدلل  ُللقانلن ُت الزُُ حتماا ُعل  ُذلك لناعد

بلان ةُربلطُالدلطُلقلاعدُالنللكُالت ُُ الفلض ُف ُالعلرا ُالدلليةُلتحديدُاختلالا ُالدلط

ُ.(2)تحراُأعضاءُالم تم ُالدلل 

نلنُالدلل ُُمحطُخلفُفقه ُمنُحي ُتحديدُاألناسُالذيُلران ُالقلاعدُالقانلنيةُللقا

بحي ُرانُلناكُات الين:ُاأللطُيمىُف ُالقانلنُبلفةُعامةُتعبيماُعنُاماد ُُ تنتمدُمن ُرلتها

لللُُ نلاءُران ُمنفمد ُألُم تمعةُلأنهاُل ُالت ُتنبغُعل ُالقانلنُالدلل ُرلت ُالملزمةُ الدللة

ُعمفُ"بالمذلمُاألمادي" ُالعلامطُُلُ ما ُل  ُالدلل  ُللقانلن ُاأللزامية ُأناسُالقل  ُأن ُيمى الثان 

ُااُالملضلعية ُالمنتقلةُعنُاألماد  ُبالمذلمُالملضلع "ُ ننانيةالمادية ُعمفُ" لرلُُ لللُما

ُالغمب  ُالفق  ُنادا ُالمذلبين ُبالنيااُُ لذين ُالقانلنية ُالقلاعد ُأناس ُيمب  ُثال  ُات اا ُبمز فيما

ُ.(3)مُالمامرن "األرتلاديُلللُ"المذل

                                                           
المحكمة الجنائية الدولية: دراسة لتطور نظام القضاء الدولي الجنائي والنظام (. 2111عبد الحميد، محمد عبد الحميد، )  (1)

 .414ص، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، 1، طاألساسي للمحكمة في ضوء القانون الدولي المعاصر
 .22، دار وائل للنشر، عمان: األردن، ص4، طمبادئ العالقات الدولية(. 2112توفيق، سعد حقي، )  (2)
 .39-38، ، ص1، طمرجع سابق (.2112العطية، عصام، )  (3)
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ُاُ ُتهريدُلف ُلذا ُأل امُيل د ُ لزااُف ُالقانلنُالدلل الدللةُرهناسُااعل ُشم ُمضا

بحي ُأن ُلر ُتتحلطُالمبادئُال ُرلاعدُرانلنيةُملزمةُفهنُاألناسُللُمضاُالدلطُاللميحُألُ

ُ.(1)الضمن ُبالخضلعُألحرام 

1917ُأيللط7ُُعل ُذلكُبالحراُاللادمُعنُمحرمةُالعدطُالدلليةُالدائمةُف ُُلينتدط

ُالللتس ُالمنتقلةُ ف ُرضية ُالدلط ُالعلرا ُبين ُينيا ُالدلل  ُ"القانلن ُأن ُفي  لأنُُ لالذيُ اء

ُالدلط ُلذا ُاماد  ُالقانلنُالت ُتمب ُالدلطُأنانها ُالمثبتةُف ُااُ رلاعد ُالحم  تفاريا ُتلكُااماد 

الغمضُمنهاُحراُعلرا ُال ماعا ُُ يةُألُف ُالعمفُالم م ُعلي ُالذيُيقمُمبادئُرانلنيةالدلل

ُ.(2)بقلدُالتللطُال ُغايا ُمشتمرة"ُ المنتقلةُالمتعايشة

 ُأنُماُي مح ُأنلامُالمذلبينُليخلاُالدرتلمُمحمدُالم ذلمُف ُلذاُالنيا ُرذلكُال

بملرفهاُمنُالعلرةُبينُالقانلنُُ ال ُحدُماُ ب ماديُلالملضلع ُيؤديُال ُنتي تينُلذلكُممتاا

ُلالقانلنُالل ن  أيُالمذلمُالذيُيمن ُأناسُالقانلنُالدلل ُُ ماديفالمذلمُااُ الدلل ُالعاا

ُ ف ُحينُأنُالمذلمُالملضلع ُ يقلدُال ُنيميةُثنائيةُالقلانينُ العااُعل ُاماد ُالدلطُلمضالا

ُأناسُالقانُل ُالدللةأيُالمذلمُالذيُيبح ُعن ُاماد  ُالدلل ُخامج ُلحد ُُ ن يفض ُال ُنيمية

ُ.ُ(3)القلانين

ُلالدللةُلاذ ُالعاا ُالدلل  ُالقانلن ُمن ُلرط ُلالمفاليا ُالتعميفا  ال بيعةُُلتتشعمُ تتعدد

ينتل مُتلضيحُلذاُالمفالياُلالملاب ُالقانلنيةُف ُمقدمةُتمهيديةُُفان ُ القانلنيةُلالعلرةُبينهما

لالدللةُلأمرانهاُلضماناتهاُالقانلنيةُف ُالقانلنُالدلل .ُلعلي ُُ لماليةُالقانلنُالدلل ُلخلائل 

                                                           
 .47، منشورات جامعة دمشق، ص8، طالمدخل الى القانون الدولي العام(. 2111شكري، محمد عزيز، )  (1)
 .41، ص1، طمرجع سابق(. 2112صام، )العطية، ع  (2)
 .112، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد ) (3)
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ُ نتهلل ُتبيانُاألنسُلالمفالياُالقانلنيةُالعامةُلرطُمنُالقانلنُالدلل ُالعاايتنالطُلذاُالفلطُاا

:ُالمبحث األوليتنالطُُ أنانيينُمبحثين لذلكُف ُ لالعلرةُبينهماُ  ُالمئين ُلللُالدللةلشخل

ُيتنالطُُ القانلنُالدلل ُالعاا ُف ُالقانلنُالمبحث الثانيبينما ُالقانلنية ُلبعضُضماناتها ُالدللة :

ُ.الدلل ُالعاا

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 ولأل ا مبحثال

 العام  القانون الدولي

ُ ُالم تم  ُم تمعاُ يعتبم ُالتعبيم ُ از ُان ُفُلُ رانلنياُ ُالدلل  ُتمتبهاُابالتال  ُالت  ُاآلثام ن

ُمنُتنندُالي ُالقاعد ُالقانلنيةُحقاُ ُلُ ل ُاماُتخليطُح ُألُفمضُالتزااُ القاعد ُالقانلنيةُالدللية

ُالتزاماُ  ُتفمضُعلي  ُالقانلن (ُأل ُ)الشخا ُالقانلن  ُاللار  ُف  ُالشخليةُُ ينم  ُأن باعتبام

ُالع ُعن ُالتعبيم ُل  ُُلالقانلنية ُمعينة ُلحد  ُبين ُتقلا ُالت  ُمحددلرة ُرانلن  لالقانلنُُ.(1)نياا

شهن ُف ُذلكُُ لالم تم ُالدلل ُفي ُمنُالتنيياُ ف ُم ملعةُمنيمةُريالم ُا تماعيةُاُتنشهُااُ 

ُرانلن ُيحتليُعلُ شهنُالم تم ُالل ن  ُمرن ُمنُاي ادُنياا  ُم ملعةُمنُالقلاعدُالمتف ُما

عليهاُلالقابلةُللت بي ُأاُلل ُرلاعدُالقانلنُالدلل ُالعااُالت ُتحراُالعلرا ُبينُأشخال ُلتحددُ

ُ.(2)اختلالا ُلالتزاما ُرطُمنها

ُأنُ  ُال  ُلالملافقةُُليشام ُالحا ة ُلما ُالدلل  ُالم اط ُف  ُالقانلن ُيل د ُالذي األناس

 بيعةُلذاُالم تم ُالدلل ُالذيُتنلدُفي ُالقلاعدُالقانلنيةُالدلليةُُاذُأنُ ُ (3)المتبادلةُبينُأشخال 

ُبالمضائية ُيتنا ُالعاا ُالدلل  ُالقانلن ُأد ُال ُ عط ُالدلطُُ رد ُباماد  ُاا ُأحرام  ُتنشه حي ُا

ُ للذاُلض ُ بيع ُنتي ةُلغيامُنل ةُعلياُتنملُعل ُاماد ُالدلطُ المخا بةُب ُلباتفارهاُالحم

ف ُحرمهاُاللادمُف ُرضيةُالللتسُبتاميخُُةعل ُذلكُحراُالمحرمةُالدائمةُللعدطُالدلليُلردُأردُ 

7ُُ ُننة ُرضيةُُ 1917أيللط ُف  ُحرمها ُف  ُالدللية ُالعدط ُمحرمة ُاألت اا ُلذا ُعل  لأرد 

                                                           
 .77، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، ص3. طالقانون الدولي العام(. 1984) سلطان، حامد،  (1)
 .22-19تونس، ص، دار أقواس للنشر، تونس: 1، طقانون العالقات الدولية(. 2114) ،العبدلي، عبد المجيد (2)
، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان: 1، طدراسات في القانون الدولي العام(. 2112) ،الحديدي، طلعت جياد لجي (3)

 .31األردن، ص
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التعليضُعنُاألضمامُالت ُتليمُاألماُالمتحد ُبقللها:ُ"انُليئةُاألماُالمتحد ُلين ُدللةُتعللُ

نلفُيتنالطُلذاُُ .ُلللتعميفُبماليةُالقانلنُالدلل ُالعااُرنيااُرانلن ُبشرطُمل ز(1)لط"عل ُالد

ُم لبينُأثنينُعل ُالنحلُاآلت :المبحث 

ُ.لخلائل ُ:ُمفهلاُالقانلنُالدلل ُالعااالمطلب األول -

ُالقانلنُالدلل ُالعاا.ُ:ُملادمالمطلب الثاني -

  

                                                           
والتوزيع، عمان: ار الثقافة للنشر ، د1، طالقضاء الدولي األقليمي(. 2114)يد، مرشد احمد  وجواد، خالد سلمان،الس (1)

 .22األردن، ص
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 المطلب األول

 وخصائصه القانون الدولي العاممفهوم 

فقدُُ لفقاُلليملفُاللارعيةُالت ُمم ُبهاُالعلرا ُالدلليةُتعدد ُتعميفا ُالقانلنُالدلل 

ألنُُ عمف ُالفق ُالتقليديُبهن ُعبام ُعنُم ملعةُالقلاعدُالقانلنيةُالت ُتنياُالعلرا ُبينُالدلط

تنيياُالعلرا ُلذلكُفقدُانلمُعل ُ.ُُل(1)عل ُالدلطُالم تم ُالدلل ُف ُالماض ُرانُمقتلماُ 

الم تم ُالدلل ُُأنُ ُ.ُااُ للحدت ُاألنانيةُ باعتباملاُالشخاُاللحيدُف ُالقانلنُالدللُ بينُالدلط

منهاُالمنيما ُُ دلليةُبحي ُألبحُالقانلنُالدلل ُيشمطُعد ُأشخااُ تعدد ُمرلنات ت لمُُل

ُ.(2)غيملاُمنُأشخااُالقانلنُالدلل ُالعااُلُ الدلليةُلاارليمية

ُ"بُالقانلنُالدلل ُُعمفلكُللذ ُالقانلنيةهن  ُالقلاعد ُالعلرا ُُم ملعة ُلتنيا الت ُتحرا

ُ.(3)شخااُالقانلنُالدلل "أبينُ

ُ"ُ ُبهن : ُمنُلرذلك ُلغيملا ُالدلط ُعلرا  ُتنيا ُالت  ُالقانلنية ُالقلاعد ُمن م ملعة

ُ.(4)األشخااُالدلليةُببعضهاُالبعض"

أنُُالحظن الدراسة تفأُ الدلل ُالعااُلتعددُتعميفات لمغاُااختلفا ُحلطُمفهلاُالقانلنُ

ُلالم ُتلكُالتعميفا ُا مااُ  ُالعلرا ُالدللية ُتنيا ُرانلنية ُرلاعد ُالدلل ُتتمحلمُحلطُل لد تم 

ُ.بهشخال ُالمختلفة

                                                           
 .6، ص1، طمرجع سابق(. 2112العطية، عصام، )  (1)
 32-31، القاهرة: مصر، صالقانون الدولي العام(. 1969سرحان، عبدالعزيز محمد، )  (2)
 12، ص2، طمرجع سابق (.2111السيد، رشاد، )  (3)
التوزيع، عمان: األردن،  ، دار الثقافة للنشر و6، طالوسيط في القانون الدولي العام(. 2112علوان، عبد الكريم ،)  (4)

 .21ص
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نُتنميةُلذاُالنيااُالقانلن ُرماُل ُتعميفات ُردُمم ُبمماحطُتاميخيةُلاضافةُال ُذلكُفه

ربطُأنُينتقمُانتخدااُُ فقدُأ ل ُعلي ُفقهاءُالشميعةُاألنلميةُاناُ"رانلنُالنيمُلالمغازي"ُ عد 

نُانتخدم ُالفقي ُألالذيُشاعُلاتف ُعلي ُالفقهاءُبعدُال لحُ"ُالقانلنُالدلل "ُالمعملفُحالياُ

هاُحي ُنب ُانتخدااُلذاُاال لحُمنميا ُعد ُمنُ 1789عااُ(Benthamُ)اان ليزيُبنتااُ

ُ.(1)"ُالقانلنُعبمُالدلط"ما"ُلالشعلم"ُالذيُانتخدم ُالملمانُل"ُالقانلنُبينُاألُ ُ"ُرانلن

لالت ُتشيمُرذلكُُمنُالخلائاليمرنُالقلطُأنُالقانلنُالدلل ُالعااُردُتميزُب ملةُُ

حي ُذرمُالدرتلمُُ ال ُالمبادئُاألنانيةُالت ُرااُعليهاُمنذُنشهت ُثاُت لماُعبمُمماحطُمختلفة

ُ ُالدلل : ُللقانلن ُخاليتين ُتلفي  ُحق  ُتقليدياُ ُاألولىنعد ُالدلط ُالشخاُالمئيسُف ُُأن ل 

ُالقلمية ُالدللة ُعليها ُي ل  ُلالت  ُاللن   ُالقملن ُمنذ ُالعاا ُالدلل  ُفرم ُُوالثانيةُ القانلن أن

ُل ُعمطُ لع ُللدللةاا ُال ُرانلنُالعالا ُال ُم(2)نضماا ُلذلكُف ُاشام  ُرلاعدُ. ُعلي  ُتقلا ا

ألُُ تفاريا ُالدلليةلميحُالمتمثطُف ُالمعالدا ُألُاااذُتقلاُعل ُالمضاُالُ القانلنُالدلل ُالعاا

المضاُالضمن ُبقلاعداُالمتمثطُف ُاألعمافُالدلليةُالمتعامفُعليهاُبينُأشخااُالقانلنُالدلل ُ

ُ.(3)العاا

ُ ُتتلخاُف ُاآلت :ُ لذاُالقانلنم ملعةُألن ُمنُالخلائاُالت ُتميزُرماُأ ضيف  

لماُرانُلهذاُالقانلنُأنُينشهُللُلاُترنُلناكُدلطُُ ينتندُالقانلنُالدلل ُال ُنياد ُالدلط -1

 يهدفُلتحقي ُالتعالنُبينُالدلط.ُالعل ُرداُالمنالا ُفيماُبينهُ ذا ُنياد 

                                                           
 .9. ص2، طمرجع سابق(. 2111السيد، رشاد، )  (1)
 .24، ص4، ط(.  مرجع سابق2112توفيق، سعد حقي، )  (2)
 .31، صمرجع سابق (.2112الحديدي، طلعت  جياد لجي، )  (3)
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ُالدلط -1 ُبين ُأحرام  ُانشاء ُف  ُبالمضائية ُيتنا ُالدلل  ُالقانلن ُف ُلباألختياُمُ أن ية

 اختلااُالقضاءُالدلل ُف ُالمنازعا ُالدللية.

ُالدلل  -2 ُالتنييا ُعلم ُف  ُالدللة ُنياد  ُمبدأ ُعل  ُت لم ُال ُُ  مأ ُينيم بحي ُألبح

ُل  ُمنُالقانلنُالدلل ُلخاضعة ُلنابعة ُمحدلد  ُرانلنية ُفرم  ُعل ُأنها ليتل مُُ النياد 

ُالقانلنُللل ُالت ُمنمها ُالحدلد ُأنُاُتت الز ُتبق ُتلمفاتهاُُ حياتهاعل ُالدللة لأن

ألبح ُُ ضمنُالحدلدُالت ُتدخطُف ُنيادتها.ُفالدللةُف ُالم تم ُالدلل ُالمعالمُاذن

 دللةُرانلنُتلتزاُبهحرااُحددلاُالقانلنُالدلل .

مماُيؤديُف ُغالمُاألحيانُال ُأنُُ بالعلامطُالنيانيةُرانُالقانلنُالدلل ُلاُيزاطُمتهثماُ  -4

يرلنُألعتباما ُالمللحةُاألللليةُعل ُاألعتباما ُالقانلنيةُالبحتة.ُليؤديُذلكُاللض ُ

ال ُأنُيرلنُانشاءُرلاعدُالقانلنُالدلل ُعنُ مي ُالمعالدا ُالدلليةُمنُاألملمُالمعقد ُ

 بنبمُيملفُالترتل ُلاللماعا ُالنيانية.

حي ُنشهُبعدُريااُالدللةُالحديثةُالمتحمم ُمنُللايةُالباباُُ حدي ُالقانلنُالدلل ُرانلن -5

ُالقاما ُلمختلفُأنحاءُُ لاألمبما لمُف ُمنتلفُالقمنُالنادسُعشم ُال ُ مي  لامتد

 المعملم ُلالديانا ُلانتح ُبالفعطُلفةُالدللية.

بعضُمنهاُاتن ُالتمااُالقانلنُالدلل ُالمعالمُليشمطُالعديدُمنُالم اا ُالت ُرانُال -6

ُللدلط ُالداخلية ُالقلانين ُن ا  ُف  ُتعالج ُمض  ُااُ فيما ُحقل  ُلحميات ُلمنها ننان

لح ُالشعلمُف ُتقميمُمليملاُلنيادتهاُعل ُملامدلاُُ لتلل ُالبيئةُُلالبحامُ األنانية

 .(1)رتلاديةُلالتنميةلالقضاياُااُ ال بيعية

                                                           
 .32-34، ص2، طمرجع سابق(. 2111رشاد، السيد، ) (1)
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أنُلذاُالخلائاُالت ُتميزُالقانلنُُ ف ُلذاُاللددُوبناء على ما تقدم  يستخلص الباحث

للُنيااُرانلن ُممنُلمت لمُيؤثمُليتهثمُُ أيُالقانلنُالدلل ُالعااُ تشيمُال ُأن ُ الدلل ُالعاا

رماُتدطُرذلكُعل ُأن ُمغاُألميةُلمحلميةُالدللةُرشخاُُ بالم تم ُالدلل ُليملف ُلمتغيمات 

ف ُم اا ُُمتزايداُ ُنُالدلل ُالمعالمُيشهدُاتناعاُ ااُأنُالقانُلُ دلل ُلمرانتهاُف ُالقانلنُالدلل 

ُالتمام ُلملضلعات .

ُالمطلب الثاني

ُمصادر القانون الدولي العام

تعنهههه ُبعههههضُالمما هههه ُفهههه ُنههههبيطُالتعميههههفُُفهههه ُا ههههامُتعميههههفُُملههههادمُالقههههانلنُالههههدلل  

لمهنُثهاُينههطُالللهلجُاله ُُ لالتلنيفُبملادمُالقانلنُالهدلل ُالعهااُبهدءُب همحُفرهم ُلهذاُالملهادم

ُ تحديههدُلتلههنيفُلههذاُالملههادم.ُحيهه ُت ههمحُفرههم ُلههذاُالملههادمُفهه ُا ههامُمباحهه ُفلنههفةُالقههانلن

ُمنُملادمُالقانلنُبل  ُعااُلما:ُلالت ُتميزُعاد ُبينُنلعينُ

فعندماُي ميُالحدي ُعنُملهادمُالقهانلنُم همد ُبهلُُ الملادمُالماديةُلالملادمُالشرلية

للهه ُال ههم ُالفنيههةُألُُ الهه ُالملههادمُالشههرليةُللقههانلنُةُفههانُذلههكُينلههمفُتلقائيههاُ تللههيفُألُاضههاف

اللنهههائطُاأل مائيهههةُالتههه ُيهههتاُبلانههه تهاُتخليههه ُالقلاعهههدُالقانلنيهههةُمهههنُملهههادملاُالماديهههةُللهههياغتهاُ

لالتههه ُلههه ُفههه ُ بيعتههههاُمهههزيجُمهههنُُ لابمازلهههاُالههه ُالعهههالاُالخهههام  ُبعهههدُأنُرانههه ُم هههمدُمهههاد ُألليهههة

رهههالقياُلالتقاليهههدُُ رتلهههاديةُلالنيانهههيةُلالمفهههالياُالمثاليهههةاا تماعيهههةُلااُ اللرهههائ ُالماديهههةالعنالهههمُُل

لينهههلدُفههه ُفقههه ُُ الثقافيهههةُلالمعتقهههدا ُلالعقائهههدُلالتههه ُتشهههرطُفههه ُم ملههههاُالملهههادمُالماديهههةُللقهههانلن

 ُاللضهههع ُلالملضهههلعدمُالقهههانلنُالهههدلل ُللمهههاُالمفههههلاُالقهههانلنُالهههدلل ُمفههههلمينُحهههلطُفرهههم ُملههها
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خههتلفُاألنانهه ُبينهمههاُبشههههنُ بيعههةُالقههانلنُالههدلل ُلأنههاسُالقههل ُالملزمهههةُننههبةُالهه ُااُ مادياا

تفا ُف ُأنُالملادمُالماديةُل ُالملادمُالمنشئةُللقهانلنُلأنُالملهادمُالشهرليةُله ُلااُ لقلاعدا

ذاُالقهههانلنُريمهههةُتهههذرمُلههههُللرهههنُالمحلهههلةُالنهائيهههةُلههه ُأنههه ُاُ  مائههه ُلتهريهههدُرهههانلنُمل هههلدُنهههابقا

للت بيهه ُداخههطُا ههامُرههانلن ُُالمل ههلدُخههامجُاأل ههامُالقههانلن ُدلنُتحديههدُا ههامُاتفههار ُي علهه ُرههابلُ 

ُ.(1)معين

لعليهه ُفههانُملههادمُالقههانلنُالههدلل ُالتهه ُيههتاُتحديههدلاُلُتلههنيفهاُلهه ُالملههادمُالشههرلية.ُ

لهزااُارتنهب ُلهفةُاامنيمةُلنهللكُالهدلطُلينتندُتلنيفُالملادمُالشرليةُللقانلنُالدلل ُرقلاعدُ

يم ه ُاله ُمهؤتممُالهايُالثهان ُللنهلاُُ ال ُنيا ُتاميخ ُفقه ُضمنُت هلمُالقهانلنُالهدلل ُاحقاُ 

حيهه ُرانهه ُبدايههةُمحاللههةُلضهه ُنلههلاُرانلنيههةُتحههددُملههادمُالقههانلنُالههدلل ُفهه ُُ 1917عههااُ

دلليهههةُالمعقهههلد ُفههه ُالمهههاد ُالنهههابعةُمهههنُاتفاريهههةُالهههايُالثانيهههةُعشهههمُبشههههنُانشهههاءُمحرمهههةُللغنهههائاُال

حي ُتضمن ُلذاُالماد ُذرهمُُ بنبمُالخلفا ُبينُاألعضاءُلالت ُلاُتنشهُفعلُ ُ 18/11/1917

لذلكُبلضهعهاُُ القانلنُاللا مُالت بي ُأمااُالمحرمةُالمذرلم ُعندُنيمُالقضاياُالمعملضةُأمامها

تفاريههها ُالدلليهههةُثهههاُالعهههمفُباايبهههدأُُ لهههثل ُملهههادمُشهههرليةُللقهههانلنُالهههدلل ُمتهههدم اُ ُتماتبيهههاُ ُتعهههداداُ 

ذلههكُلفهه ُالههناُالتههال :ُ"اذاُرانهه ُالقضههيةُُلُنلههاف المبههادئُالعامههةُللعدالههةُلاالُينتههه ُبُ الههدلل 

القانلنيهةُالمثههام ُمنلللههاُعليهههاُفهه ُاتفاريههةُنافههذ ُبههينُالدللههةُالمتحامبههةُالحهها ز ُلدللههةُأخههمىُترههلنُ

لاذاُلهاُتل هدُمثهطُ" ُتفاريهةفهانُالمحرمهةُتتقيهدُبهحرهااُااُ ل ُبذاتهاُألُأحدُمعايالاُ مفاُفه ُالنهزاع

                                                           
 .114-113، دار وائل للنشر، ص 1، طالقانون الدولي األنساني(. 2111العنبكي، نزار )  (1)
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ُ لعنهدُعهداُل هلدُرلاعهدُعامهةُمعتهمفُبههاُ نُالمحرمةُت ب ُرلاعهدُالقهانلنُالهدلل فاُ لذاُاألحراا

ُ.(1)نلاف" ُلفقاُللمبادئُالعامةُللعدطُلاانُالمحرمةُتقضفا

لههذاُلهاُُ مهةُالدلليهةُللغنهائاااُأنُلذاُالناُلاُيهدخطُحيهزُالتنفيهذُبنهبمُعهداُانشهاءُالمحر

مهنُالنيهااُُفيماُ اءُناُآخمُتاُت بيق ُلأعتبمُ هزءُ ُ نيميةُفائد ُتاميخيةُُليبق ُل ُف ُالتاميخُاا

اللههادمُفهه ُُ (ُمههنُنيههااُمحرمههةُالعههدطُالدلليههةُالدائمههة28للههلُنههاُالمههاد ُ)ُ القههانلن ُاللضههع 

لعنهههدُانشهههاءُليئهههةُاألمهههاُالمتحهههد ُلضهههاُنيهههااُُ لالتههه ُرانههه ُتابعهههةُلعلهههبةُاألمهههاُ 16/11/1911

(ُمههنُلههذاُالنيههااُنههاُالمههاد ُالتهه 28ُتبنهه ُالمههاد ُ)ُ محرمههةُالعههدطُالدلليههةُالهه ُالميثهها ُاألممهه 

ُ.(2)تحمطُالمراُذات ُف ُنيااُالمحرمةُالنابقة

(ُمههههنُالنيههههااُاألنانهههه ُلمحرمههههةُالعههههدطُالدلليههههةُالملههههادمُالتهههه 28ُلرههههدُحههههدد ُالمههههاد ُ)ُ

لالته ُانهتخلف ُمحرمهةُالعهدطُالدلليهةُُ رمةُعندُالنيمُبالمنازعا ُالته ُتعهمضُعليههاتعتمدلاُالمح

ُبقللها:1911ُالدائمةُللمث ُنيامهاُاألنان ُاللادمُعااُ

ُلفقاُ ُ-1" لل ُُ ألحرااُالقانلنُالدلل ُلييفةُالمحرمةُأنُتفلطُف ُالمنازعا ُالت ُتمف ُاليها

ُت ب ُف ُلذاُالشهن:

لليةُالعامةُلالخالةُالت ُتض ُرلاعدُمعتمفُبهاُلماحةُمنُ انمُالدلطُتفاريا ُالدااُ-أُُُ

ُالمتنازعة.

ُردليطُعل ُالتلاتمُالمقبلطُبمثابةُرانلن.ُ العمفُالدلل ُ-مُُ

                                                           
، تعريب المؤلف لنص المادة 112، ص1، طمرجع سابق(. 2111مشار اليها في كتاب األستاذ الدكتور نزار العنبكي )  (1)

 من اتفاقية الهاي الثانية عشر عن األصل الفرنسي. 7
 .381، ص 6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد )  (2)
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ُمبادئُالقانلنُالعامةُالت ُأرمتهاُاألماُالمتمدنة.ُ-جُ

ما.ُليعتبمُلذاُلذاكُأحرااُالمحاراُلمذالمُربامُالمؤلفينُف ُالقانلنُالدلل ُمنُمختلفُاألُ-دُ

ُ.59لنيلةُمناعد ُلتعيينُرلاعدُالقانلنُلذلكُم ُمماعا ُأحرااُالماد ُ

ُاُيتمتمُعل ُالناُالمتقداُذرماُأيُاخلطُبماُللمحرمةُمنُنل ةُالفلطُف ُالقضيةُلفقاُ ُ-1

ُ.(1)لمبادئُالعدطُلاألنلافُمت ُلاف ُأ مافُالدعلى"

ُنا ُأن ُاللاضح ُمن ُفهن  ُالنيا  ُلذا ُ)ُلف  ُ)ُ (7الماد  ُالمذرلمتين28لالماد  ُآنفاُ ُ(

ُلملادمُالقانلنُالدلل ُعل ُالنحلُالتال :ُمتلافقاُ ُردُلضعتاُتلنيفاُ ُ تفليلُ 

ُ:ُالمعالدا ُالت ُتعدُألطُالملادمُلألمها.ألاُ 

ُالتلاتمُف ُاألنتعماط.ُ:ُالعمفُالذيُيدطُعلي ثانياُ 

ُ:ُالمبادئُالعامةُللقانلن.ثالثاُ 

ُملادمُالثانليةُاألخمىُالت ُيل هُاليهاُالقاض ُعندُعداُتلافمُالملادمُالنالفةُالذرم.ُ:ُالمابعاُ 

ُ للذلكُتقناُلذاُالملادمُبشرطُعااُال ُُملادمُألليةُ)المعالدا ُلالعمفُلالمبادئُالعامة(

ُ(.لغيملاُلملادمُاحتيا يةُألُانتداليةُ)أحرااُالمحاراُلالفق ُالدلل 

ُ نتهلل ف ُالمبح ُاأللطُمنُلذاُالفلطُاادمُالقانلنُالدلل ُالعااُلبعدُتلضيحُمفهلاُلملا

نيتنالطُشخل ُالمئين ُلل ُالدللةُمنُحي ُمفهلمهاُلأمرانهاُلضماناتهاُُُالمبحث الثانيفانُ

ُالقانلنيةُف ُالقانلنُالدلل .

                                                           
 .91-89، ص1(. مرجع سابق، ط2119) سهيل حسينالفتالوي،  (1)
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 بحث الثانيالم

 الدولة

الذيُل دُف ُاأللطُمنُأ طُمئيسُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُالشخاُالُتعتبمُالدللةُل 

.ُللقدُران ُالدللةُأعل ُلأمر ُالت معا ُالت ُانت اع ُت نيدُلدفُتلحيدُ هلدُاألفمادُ(1)الدلط

حت ُُ ي ابيةُلتضافمُ هلدُال ماعةُمغاُفناءُاألفمادلضمانُالعمطُلانتممامُالنتي ةُااُ ال ماعية

ُ.(2)لن ُلألمةتشخياُرانُ أيُالدللةُ ذلمُبعضُالفق ُال ُللفهاُبهنها

ت لمُأنما هاُبمماحطُتاميخيةُعد ُحت ُللل ُالبشميةُ ُُلهلردُمم ُالدللةُمنُحي ُالنش

1648ُفمنذُمعالد ُلنتفالياُعااُُ ال ُلذاُالشرطُمنُالتنيياُُلشخاُالدللةُف ُعلمناُالحال 

اانتقلطُُلُالنياد لطُالقلميةُلتاُارمامُمبادئُالمنالا ُُليهم ُالدُ الت ُأنه ُحممُالثلثينُننةُل

الذيُأرمُ ملةُمنُالقلاعد1815ُُمملماُبمؤتممُفييناُعااُُ للدلطُليبدأُريااُم تم ُدلل ُأللطُمم 

ُالهامة ُالدلطُعل ُأنسُرلميةُمثطُايُ الدللية ُرياا ُُلثا ُلالمانيا ُمنخُفرم ُُ دلطُالبلقان اليا ما

بحي ُي مُُ القلميةُأناناُللقانلنُالدلل عتبامُالفرم ُلميةُلدف ُُفق ُالقانلنُالدلل ُاالدللةُالق

ُ.(3)دبيةُمشتمرةُبلفةُالدللةأافُلرطُ ماعةُذا ُملاب ُثقافيةُللغليةُُلعتُماا

نفم ُأنسُرلميةُُلالت ُرام ُعل ُأُلُ (1918-1914أللل ُ)بالحممُالعالميةُاُمملماُ 

ُاألما ُعلبة ُميثا  ُلض  ُأُ ُالت ُلُ عن ُالت  ُالغايا  ُتحقي  ُلتندل ُُ ُ ئنشفشل ُف  ُأ لها من

بانشاء1945ُُالت ُ م ُالليل ُعل ُالبشميةُلتنته ُعااُُلُ 1929ممُالعالميةُالثانيةُعااُالح

                                                           
 .181، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد، ) (1)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري(. 2114الخطيب، نعمان أحمد، ) (2)

 .31عمان: األردن، ص
 .161-128، ص1، طمرجع سابق(. 2112العطية، عصام، ) (3)
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ُُلمنيمةُاألماُ ُالت ُينبغ ُعل ُالدلطُلالذيُناُعل ُالمبادئُُلُ لنُميثارهااعالمتحد  القلاعد

ُالنيمُعليه ُالمنيمةااعضاء ُانشاء ُلتحقي ُمقالد ُالدلليينُُللل ُحفيُاألمنُلالنُ ا تحقي ُلا

ردُيل ُُلُ.(1)ننانيةُذا ُاللبغةُالدلليةاالالثقافيةُُلُ تماعيةاارتلاديةُُللتعالنُف ُالميادينُااا

ُاُالدللة ُألمحلم ُالتقليدي ُالدلل  ُالقانلن ُف  ُلتماا ُرديما ُالثانيةلحت  ُالعالمية ُالحمم  ُانتهاء

يشمطُةُليبزغُالقانلنُالدلل ُالحدي ُُلدلليماُتفمعُعنهاُمنُمنيما ُلتهنيسُليئةُااماُالمتحد ُُل

ُرشخاُُأشخالاُ  ُبقائها ُلم  ناسُف ُالقانلنُالدلل ُالحدي ُفانُن ا ُالتمااُأدلليةُ ديد  

ُعل ُيتمرز ُبدأ ُالحدي ُرد ُالدلل  ُُلالقانلن عل ُحنامُُمتلنعاُ ُ التنمية ُمنائطُحقل ُااننان

ُالمح ُالتقليدين ا ُالنياد  ُف ُالقانلن ُرشخاُدلل ُف ُالقانلنُُمن لُ ُلُ فليُللدلط تما عها

ُ.(2)الدلل ُالحدي 

يهلمُماُينم ُبالنيااُالعالم ُال ديدُلالعللمةُُل1991ُانتهاءُالحممُالبامد ُعااُُحت ُ

ُ ت لمُللقانلنُالدلل ُالمعالممنُتداعيا ُُلُانتتب ُذلكُماُلُ تغيمُف ُنم ُالعلرا ُالدلليةلال

حت ُُدلملاُف ُالعلرا ُالدلليةُلُلمفهلاُالنياد ُالل نيةُلعلرت ُبالدللةُختلالا لترييفُلل

ُ.(3)لماُي محُمنُتحديا ُ ال ُرطُأنما ُالدلطُ يلمناُلذا

ُليتنالطُلذاُالمبح ُالثان ُالدللةُف ُم لبينُأثنين:

ُ:ُمفهلاُالدللة.المطلب األول -

ُبعضُنللاُالقانلنُالدلل .:ُأمرانُالدللةُلضماناتهاُالقانلنيةُف ُالمطلب الثاني -

                                                           
 . الديباجة والمادة األولى من الميثاق، 1942، نيويورك، ميثاق هيئة األمم المتحدة  (1)
 .6، ص1، طقطوف اللؤلؤ الدانية للوضع القانوني للدول في القانون الدولي العام(. 2119الجندي، غسان هشام، )  (2)
         ، بحث منشور على األنترنت على موقع العولمة والسيادة اعادة صياغة وظائف الدولة(. 2119) ،خليل، محمود  (3)

  www. Adelamer. com منتديات دار العلوم القانونية واألسالمية واألنسانية:
.     
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 المطلب األول

 مفهوم الدولة 

ُاا امُفان ُت دمُاا ُال ُأن ُاُيل دُناُتعارديُدلل ُيهخذُعل ُعاتق ُف ُلذا شام 

تعميفُالدللةُبانتثناءُبعضُالمحالا ُلالمشامي ُلالت ُلاُتؤديُبل نةُالقانلنُالدلل ُال ُاخماجُ

ُ.ُ(1)تعميفُمحددُللدللة

ُ ُالقانلنُالدلل ُنتداطُعل ُأنُ يمرنُااف ُحينُأن  ُتعددُلُ فق  المختلفةُُتعميفات ُمغا

ف ُالدللةُمنُالناحيةُاللارعيةُلبغضُالنيمُعملماُعل ُاألمرانُاللا مُتلافملاُُاتف ردُُ للدللة

بهنهاُُالدللةُف ُالفق ُالغمب ُعمف فُ.بحي ُيرلنُلناكُمعاييمُللدللةُيملفُنشهتهاعنُعلامطُُل

يهدفُال ُُاُ معينُرانلنياُ ُلُلنيانياُ ُياُمعينُلتتب ُنياماُا تماعياُ منُالناسُتنتقمُعل ُارل" ماعةُ

ُ.ُ(2)ينتندُال ُنل ةُمزلد ُبللحيا ُاارماا"تحقي ُاللالحُالعااُُل

ربيمُمنُالناسُيق نُعل ُنبيطُُبهنهاُ"م ملعُلعمب ُتاُتعميفُمفهلاُالدللةف ُالفق ُاُل

رماُتاُتعميفهاُُ (3)نتقلطُالنيان "بالشخليةُالقانلنيةُلالنيااُلااُليتمت ُمعيناُ ُنتقمامُارليماُ اا

يخضعلنُلنل ةُنيانيةُبللم ُدائمةُفل ُارلياُ غماف ُُلُنهاُ ماعةُمنُالناسُيعيشلنهبرذلكُ"

ُارليماُ ُ (4)معينة" ُيق نلن ُاألفماد ُمن ُ"م ملعة ُبهنها ُأيضا ُدائمةُُمعيناُ ُ غمافياُ ُلعمف  بلفة

                                                           
 .29، ص1، طمرجع سابق(. 2119الجندي، غسان هشام، ) (1)
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ُ ُمنُلمنتقم  ُأشخاا ُعن ُأنانها ُف  ُتنتقط ُنيانية ُلنل ة ُشؤلنها ُتنييا ُف  ليخضعلن

ُ.(1)يمامنها"

ُتلافم ُاألمرانُالثلثةُ)الشعم لبقيااُالدللةُفهنهاُُ لالنل ة(ُرام ُالدللةُ لاألرلياُ لاذا

ُالمعنلية ُالشخلية ُاأللل  ُبخليلتين: ُالنياد ُ تتميز ُال ُُ لالثانية ُالفق  ُأغلم ُيذلم حي 

شهنهاُف ُُ لتزاما لتحمطُااُ الت ُتؤللهاُارتنامُالحقل ُ عتمافُللدللةُبالشخليةُالقانلنيةاا

ُ.(2)لانُيل ُمنتقلةُعنهاُ ذلكُشهنُاألفمادُال بيعيينُالمرلنينُلها

 المطلب الثاني

 أركان الدولة واماناتها القانونية في القانون الدولي العام

ضههماناتهاُالقانلنيههةُفهه ُالقههانلنُالههدلل ُُلُألنانههيةُالههثل ُللدللههةيتنههالطُلههذاُالم لههمُتبيههانُاألمرههانُا

ُالعاا ُلذلكُمنُخلطُفمعين:

ُ:ُأمرانُالدللة.الفرع األول

ُ:ُالضمانا ُالقانلنيةُللدللةُف ُبعضُنللاُالقانلنُالدلل ُالعاا.الفرع الثاني

  

                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 11، طالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري(. 2117الخطيب، نعمان، ) (1)

 .21عمان:األردن، ص
 .31، ص1، طمرجع سابق (.2114الخطيب، نعمان أحمد، ) (2)
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 أركان الدولة: الفرع األول

 أوال: ركن الشعب

ُ منُال ننينُالذينُيقيملنُبلفةُدائمةُف ُا امُارلياُالدللةيقلدُب ُم ملعُاألفمادُُل

ُُلبغضُالنيمُعنُ ُلالعمرية ُلالدينية ُالقلمية ُشعمُُ المذلبيةانتماءاتها ُيشرللنُف ُم ملعها اذ

لُأعمُالدللةُل لمُاألنتماءُلقلميةُاُيشتم ُالقانلنُالدلل ُالعااُف ُاألفمادُالمرلنينُلشلُُالدللة.

ُ.(1)م ُعددُمحددُمنُأفمادُالشعمُر ُتقلاُالدللةاُيشتلُُ أمةُمعينة

ُ ُالدللة ُشعم ُالذُناناُ أليترلن ُالملا نين ُُلمن ُرانلنية ُبعلرة ُبها ُيمتب لن يةُنيانين

ُُلعلُتمتمُآثاماُ الت ُُلُ متمثلةُف ُال ننية ُلالمعاية ُعل ُالملا نُف ُاللاء ُالدللةُف ُالحماية

تض ُلهاُمعاييملاُمنُالنل ةُالل نيةُف ُرطُدللةُُلبهاُل ُمنُالمنائطُالت ُتختاُُلُ لالخضلع

ُلأللطُانقا هاُ ُاحي ُلفقدانها ُمُلُ لُانتزاعهاأرتنابها ُين اُعنها ُلا با .نُحقل ُُلرذلكُما

ُ انمُملا ُل ُال  ُيل د ُاألفماد ُفئا ُاخمىُمن ُالدللة ُبالن  ُللدللة ُينتنبلن ُا ُللاُممن  ننية

ُيضمهاُمفهلاُالنرانُال ُملا ن ُالدللة.ُلُعنُالملا نالذينُيختلفُممرزلاُالقانلن ُُلُ  انمألا

ُ ُفانُالتشميعا ُالدحي ُأن  ُالدللة ُلأل انمُالمقيمينُعل ُارليا ُممرزُبالننبة ُللدلطُتحدد اخلية

ُاُلُ األ نب  ُباحتماا ُاالتزاا ُ مفاُ الرنُضمن ُالدللة ُالت ُترلن ُينياُُلُفيهاُتفاريا ُالدللية بما

اُلُُ العمطُلالدمانةُمنهاُلاُيقيملنُعل ُارلياُالدللةُلعد ُأنبامُلُ حقلرهاانمُُلأحرااُمعاملةُاأل 

نتخامُألُالتمشحُااُاذاُارتنبلاُ ننيةُالدللةُالمقيمينُااُممامنةُالحقل ُالنيانيةُرح ُايح ُله

لللُُ ماُبشقي ُ"ُالشعمُاا تماع "ُلي ل ُمل لحُالشعمُعل ُملا ن ُدللةُ للقانلنُبهاُلفقاُ 

نتخامُا ُاحانلاُيتمتعلنُبالحقل ُالنيانيةُرالمقيمينُعل ُارليمهاُنلاءُأرةُ ننيةُالبلدُُلمنُحمل
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ُراألشخااُعديم ُاألُاُألُ التمشحُل ُفارديُشمل ُاألنتخاميتمتعلنُبها ُأل ُالشعمُُ للية ل"

الحقل ُح ُلهاُممامنةُيُلُ دللةُبماب ةُال ننيةللُمرلنُمنُاألفمادُالذينُيمتب لنُبالالنيان "ُُل

ُ.(1)نتخاماخالةُح ُاالنيانيةُُل

 قليمثانيا: ركن اال

يخض ُلنياد ُيُينتقمُعلي ُالشعمُبلفةُدائمةُلمنتمم ُُلرلياُللُالن ا ُالماديُالذاا

ُرامط ُبشرط ُيرُ الدللة ُبحي  ُالثبا  ُبخاليت  ُاارليا ُاليتميز ُداالن ُبشرط ُعلي  ُ ئانتقمام

ُُل ُتمامسُفي  ُبشرط ُلثباتها ُُلُالدللةلضلحُحدلدا ُلللحياتها ُاختلااُنشا ها ينته ُعندلا

ل ُُلُ  ُتخض ُ ميعهاُلنياد ُالدللةرلياُمنُعنالمُثلاا ُالحرلميةُالمختلفة.ُليترلنُاالنل 

ُت ُما ُلرط ُاألمض ُأيُاليابنة ُمئين ُاألرليا ُُلبشرط ُرال باط ُ بيعية ُمنُمعالا البحيما ُحتلي 

ُف ُبا نُاألمضألنهامُُلاُل الدلطُالناحليةُفهن ُيشمطُال زءُمنُالبحمُالذيُُلف ُحالةُ رطُما

رلياُاليشمطُُ رليم اليعمفُبالبحمُاُ ميلُبحمياُبات ااُعمضُالبحم11ُيل ُالناحطُال ُمنافةُ

الدللةُرذلكُ بقا ُال لُالت ُتعللُارلياُالدللةُاألمض ُلبحملاُاألرليم ُال ُالحدُالذيُيبدأُمع ُ

ُ.(2)الفضاء

 ثالثا: ركن السلطة

تنيياُالنيان ُلالقانلن ُلهاُعتمافُلل ماعةُبلفةُالدللةُفان ُابدُأنُيتلافمُعنلمُاللل

أيُُ يشرلنُلحدلماُدللةُرلياُبدلنُحرلمةُاألنُالشعمُلااُ ضافةُال ُالعنلمينُالنابقينابا

شمافُعل ُالشعمُاالت ُتتلل ُاُ ل لدُليئا ُرانلنيةُلنيانيةُتؤلفُم ملعُالنل ا ُالعملمية

                                                           
 .12-12، ص1، طالوجيز في النظم السياسية ومبادئ القانون الدستوي(. 2112الليمون، عوض، )  (1)
 .172-174، ص1، طمرجع سابق(. 2112العطية، عصام، )  (2)



31 
 

تملر ُمنُنل ا ُبماُُ نمللالحفيُريانهاُلتحقي ُانتقماملاُُلاللزمةُُةادام ُالمماف ُالعامرلياُُلااُل

أيُردمتهاُُ ل ُالفعليةةُينبغ ُانُتتلفمُعل ُشمل ُعد ُُللذاُالنل ُلُ تشميعيةُلتنفيذيةُلرضائية

ُرانلن ُنياا ُارامة ُن ا ُعل  ُراملُ ا ُف  ُالدللة ُباالتزاماُلُ رليا ُالقانلنُ ُلفائها ُيفمضها الت 

يُرمامُتمااُدلنُأنُتخض ُأادم ُعل ُانتعماطُحقهاُف ُاتخاذُيُرأترلنُذا ُنياد ُأنُالدلل .ُُل

نانيينُلما:ُلنل انُخام  ُم ُتقيدلاُبقلاعدُالقانلنُالدلل .ُلتتبدىُنياد ُالدللةُف ُميهمينُأ

ادام ُممافقهاُلداخليةُلتنيياُُلدللةُف ُتلميفُشؤلنهاُاالذيُيتمثطُف ُحميةُالُلُ الميهمُالداخل 

ميهمُُلُ لالقضاءحقهاُف ُالتشمي ُرليمهاُُلاف ُُالملامدلفمضُنل اتهاُرافةُعل ُاألفمادُُلُ العامة

نُتتلل ُالدللةُادام ُعلراتهاُالخام يةُم ُالدلطُاألخمىُباماد ُحم ُدلنُخضلعُهلذلكُبُخام  

ُتمثيطُ ُ ا نبيةُ ُل ةُ لن ُلابمااُ ُمن ُُلللمعاُدبللمان  ُاُنضماااالدا  ُلالدلليةاللمنيما  ُ رليمية

ُ.(1)رافةُاألنش ةُالخام يةُللدللةُل

 ُالمغاُمنُاتفا ُعلعتبامُأن ُمنُاأللميةُبمرانُأنُيؤخذُف ُااُفهن ُ منُ انمُآخم

ُحديثاُ ُفقهياُ ُااُأنُلناكُات الاُ ُ األنانيةُللدللةلُالعنالمُأُالقضاءُعل ُاألمرانالفق ُالدلل ُُل

ُاللدد ُلذا ُألمداُ ف  ُبما ُذلك ُف  ُالباح  ُرتاب ُُلينتدط ُف  ُال ندي ُغنان ُالدرتلم األنتاذ

ت الا ُالحديثةُاأنُاُمنُ "ر لفُاللؤلؤُالدانيةُلللض ُالقانلن ُللدلطُف ُالقانلنُالدلل ُالعاا"

ُتتمثطُف ُ لعنالمُالدللةُلفق ُالقانلنُالدلل ُردُأخذ ُبمعاييمُفقهيةُ ديد ُتلعمُمنُمقلما 

ُُلأنُترلنُالدُلنتقلطُُلاا ُالشمعيةُالخام لةُممثلةُبشرطُديمقما  ُلشعبها يةُالمتمثلةُف ُتحتما

ُُل ُاآلمم  ُالداالقلاعد ُحقل ُاالشمعية ُف ُاحتماا ُالمتمثلة ُتمتب ُُ يا ننانُلحقل ُاألرلاخلية لأن
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ُُل ُلثقافية ُتاميخية ُمشتمرةبملاب  ُاُ دينية ُلعضلية ُاألما ُمنيمة ُف  عتمافُااُلُ المتحد لدللة

ُ.(1)بها

بمختلفُمدامن ُلمغاُتعددُتعميفات ُُفق ُالقانلنُالدلل ُأنُيستخلص الباحث مما سبقو 

ُنتغناءُعنهاأنانيةُايمرنُااُلُعنالمأعل ُضملم ُل لدُثل ُأمرانُُردُانتقمُتقليدياُ ُ للدللة

ُالشعمُلاا ُُللترلينُالدللةُلل : ُالحارمةرليا ُأخمىُأنُتل ها ُُ النل ة ُيبدلُمنُ هة ااُأن 

تحديدُمفهلاُالدللةُلأمرانهاُُحديثةُحلطُانلنُالدلل ُردُتشيمُال ُأنُلناكُأفراماُ حديثةُلفق ُالق

ُ.ب محُمعاييمُ ديد ُمنهلةُفقهيةُخلفيةُلرابلةُللتغيمُلالت لممنتقبل ُُلمبماُت محُ لمقلماتها

 للدولة في القانون الدولي العامالامانات القانونية : فرع الثانيال

ردُران ُمحلمُالقانلنُالدلل ُمنُللحد ُاألناسُف ُالم تم ُالدلل ُانُالدللةُباعتباملاُا

لذلكُفقدُأحا هاُالقانلنُُ أمنُلذاُالم تم القانلنيةُلهاُلضمانُانتقمامُُلُحي ُتلفيمُالضمانا 

ُللحفايُعل ُنيادتها ُمنُالضمانا ُالقانلنية ُُلُالدلل ُب ملة ُلنلفُنلمتهالانتقماملا ُعمضي.

ُ انبين:منُُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُلذاُالضمانا ُالقانلنيةُللدللةبعضُلُفرعاللذاُ

الضمانا ُالقانلنيةُ :ثانياا و   مبادئُالقانلنُالدلل ُالعاا:ُالضمانا ُالقانلنيةُللدللةُف ُبعضُالا أو 

ُ.القضاءُالدلل ُف ُلذاُالشهنالملاثي ُالدلليةُلأحرااُُف ُنللاُبعضُللدللة

 مبادئ القانون الدولي العامبعض  في الامانات القانونية للدولة: أوالا 

نانيةُألالمبادئُاُليتنالطُلذاُالفمعُ منُالمبادئُالممتب ةُبالدللةُيتضمنُالقانلنُالدلل ُ ملة

ُُلثالثا ف ُشؤلنُُعداُالتدخطلمبدأُُ بينُالدلطُالمنالا ُلمبدأُ الدلطُنياد ُلانتقلطلل ُمبدأ
                                                           

 . 112-111، ص1، طمرجع سابق(. 2119، )الجندي، غسان هشام (1)
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باعتبامُلذاُالمبدأُللُُ مقامنةُبالمبدأينُاألخمينُمبدأ سيادة الدولةم ُالتلن ُف ُعمضُُ الدلط

ُاألناسُالقانلن ُلهما.

 مبدأ سيادة واستقالل الدول-0

منُالمعملفُأنُنيااُالدللةُالقلميةُالحديثةُيعتمدُعل ُمبدأُالنياد ُالقلمية.ُلالذيُيعلدُ

 لق ُفرم ُالدللةُألالت ُُ 1648ال ُمعالد ُلنتفالياُعااُف ُمأيُالرثيمُمنُالباحثينُباألناسُ

ُالحديثة ُالقلمية ُللدللة ُأنانية ُرنمة ُالنياد  ُلفرم  ُلأنن  ُالُ القلمية ُعل  ُيتعين ُران دللةُاذ

ُالم تم ُف  ُرعضل ُذاتياُ المعتمفُبها ُمنتقلة ُترلن ُأن ُالدلل  ُرانلنياُ متحُلُ  ُتدخطُُمم  ُأي من

ُُلأُلُ خام   ُالقانلن ُأماا ُالمنالا  ُتمنح ُاأن ُلديها ُيرلن ُبمعالدا ُن ُالدخلط ُف  ُالم ل  لح 

النادسُُأماُنيميةُنياد ُالدللةُبشرلهاُالمترامطُفقدُيهم ُأللطُمم ُف ُالقمنُاتفاريا ُدللية.ُل

عمفهاُميةُالنياد ُف ُالفق ُالقانلن ُُلالذيُأدخطُنيُلُ )*(عشمُعل ُيدُالمفرمُالفمنن ُ انُبلدان

ُالنل ة ُبهنها ُلل مهلمية ُالرتمُالنتة ُُلُف ُمؤلف  ُالملا نين ُعل  ُالم لقة ُلالت ُاالالعليا ُمعايا

ُ القمنُالنادسُعشمالنيميةُفق ُردُناد ُلذاُُلُ المنتقلةُعنُأيةُنل ةُأخمىتخض ُللقلانينُُل

أنُلاحمُالنياد ُمنُثاُف ُالقمنُالناب ُعشمُذلمُالفيلنلفُللبزُال ُأبعدُمنُذلكُبحي ُُل

نيميا ُالقانلنُالعااُُردُيل ُفرم ُالنياد ُنائد ُف ُلُ نُالنياد ُاُتت زأأُلُا لراُ ُاُيتقيدُبشئ

حي ُت لم ُفرم ُالنياد ُعماُران ُُ لائطُالقمنُالعشمينآالقانلنُالدلل ُالتقليديُحت ُالداخل ُُل

ُالتقليدي ُالدلل  ُالقانلن ُف  ُاُلُ علي  ُات   ُمعياماُ الذي ُالنياد  ُيميزلاُعتبام ُللدللة عنُُرانلنيا
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ف ُحينُات  ُالفق ُالحدي ُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُال ُُ رليميةااغيملاُمنُاللحدا ُالنيانيةُُل

ُ.(1)ن ُلهاتحليطُ بيعةُاختلالا ُالدللةُرمعيامُرانُل

اارمااُبانتخدااُالقل ُالت ُتحترمُنل ةُاألممُُلُ ةُآمم ُعلياتعن ُنياد ُالدللةُأنهاُنل ُل

حي ُتقلاُالنل ةُُ المعنليينُداخطُا امُالدللةامادتهاُعل ُاألفمادُال بيعيينُُلتمرنهاُمنُفمضُ

حت ُللُرانُلناكُمعتمضلنُعل ُُ التشميعيةُبالدامُالتشميعا ُالت ُترلنُنافذ ُعل ُال مي 

ُممامنتُ الداملا ُعند ُالتنفيذية ُالنل ة ُأن ُُلرما ُليائفها ُالقماُمها ُملزمةُالداملا ُترلن ا 

ُ.(2)رذلكُاألممُبالننبةُلألحرااُالقضائيةُاللادم ُمنُالمحاراُالل نيةُلُ للمحرلمينُفيها

ُألُالدائميةُبغضُل ُعلي ُاانتمممية ُي ل ُ ُبما ُالدللةُتتنا النيمُعنُاألشخااُُنياد 

ُللنل ة ُاألشخاا ُلؤاء ُبتمك ُالنياد  ُلذا ُتنته  ُا ُبحي  ُالدللة ُنل ة ُيمامنلن .ُ(3)الذين

درتلمُيمىُالُلُ.(4)ل لدلاف ُاألناسُلنل ا ُالعامةُف ُالدللةُُلبالتال ُفانُالنياد ُتعدُاأللطُلُل

لالمتعل ُُ ميثا ُاألماُالمتحد منُُ الثانيةُ ُالفقم ُالنابعةأنُالقيدُاللامدُف ُالماد ُُمفيدُشهام

ُللدللة ُالداخل  ُالنل ان ُلميا ُمن ُتعد ُالت  ُالمنائط ُف  ُالتدخط ُلحمايةُُ بعدا ُيهدف لالذي

عل ُالمنيمةُالدلليةُلاختلالاتهاُف ُملا هةُالدلطُُممامنةُالدللةُألختلالاتهاُلاذُيعدُريداُ 

لاُيعن ُالتعامضُم ُُمسُنيادتهاعل ُالدلطُاألعضاءُنفنهاُالت ُتماُيعدُأيضاُريداُ ُ األعضاء

ُ لأنُنياد ُالدللةُ بقاُألحرااُميثا ُاألماُالمتحد ُيتحتاُتفنيملاالثانيةُالفقم ُاأللل  ُُناُالماد 

ُ.(5)عل ُأنهاُنياد ُف ُحدلدُاألحرااُالت ُرمملاُالميثا 

                                                           
 223، ص1، طمرجع سابق(. 2112العطية، عصام، )  (1)
 22، ص1، ط(. مرجع سابق2112الليمون، عوض )  (2)
 .62، منشاة المعارف، األسكندرية، صالنظم السياسية و القانون الدستوري(. 2111الحلو، ماجد راغب )  (3)
 .24، صمرجع سابق(. 1997بسيوني، عبدالغني )  (4)
 .222، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، ص8، طالمنظمات الدولية(. 1988شهاب، مفيد )  (5)
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حي ُاُيمرنُأنُيمفضُُ ينتندُمبدأُنياد ُالدللةُال ُعد ُحقل ُمنهاُالح ُف ُالل لدُل

مىُباانتيلءُعل ُبالتال ُاُي لزُانُتقلاُدللةُربُلُ  ُالمنالمةُف ُالحيا ُالدلليةح ُالدلطُف

رذلكُالح ُف ُانتخدااُدأُيع  ُالدللةُالح ُف ُالتنلحُلالدفاعُعنُالنفسُُللذاُالمبُلُ دللةُأخمى

ُ.(1)أمنهاللنائطُالخالةُلضمانُانتمماملاُُلا

ُالنياد ُل  ُداخل ُن ار ُُ لدللةُُف ُميهمينُأنانيينلتتبدىُنياد ُا بحي ُيرلنُلمبدأ

ُ.(2)لل  ُخام  ُن ار ُعلرةُالدللةُبغيملاُمنُالدلطُ علرةُالدللةُبملا نيهاُضمنُارليمها

تقلاُبادام ُشؤلنُاألرلياُتلل ُالدللةُتنيياُادام ُالحراُُلفف ُم اطُااختلالا ُالداخليةُت

ُالمختل ُلبمهمت  ُلالقضاءفة ُاُلُ التشمي  ُتتلل  ُالخام ية ُااختلالا  ُم اط ُتنيياُف  لدللة

مُالمؤتمما ُلابمااُحضُلادطُالتمثيطُالنيان ُلالقنلل ُُلخمىُعنُ مي ُتبألعلراتهاُم ُالدلطُا

ُ.(3)شتماكُف ُالمنيما ُالدلليةااالمعالدا ُُل

ُل :اُالقانلن ُلفا ُيتل مُتلافملاُُللنياد ُالدللةُبمفهلمهُل

ُلايةُُ وحدة السيادة -1 ُارليمها ُحدلد ُف  ُالدللة ُلاية ُالضملم  ُبحرا ُالنياد  ُأن بمعن 

 . مُعل ُالدلطُاألخمىُاحتمامهاانفماديةُيتُل

ُ حت ُف ُالدلطُالممربةُ)ُأيُاألتحادية(ُلُ تعدديعن ُأنهاُاُتُ السيادة ال تقبل التجزئة -1

ةُالنياد ُنالكُللُتعددُممارزُممامنرطُماُلبق ُلاحد ُبيدُالنل ةُالممرزيةُُلفانُالنياد ُت

 النل ا ُالمحليةُف ُلذاُالحالة.بينُالنل ةُالممرزيةُُل

                                                           
 .21، دار وائل للنشر. عمان: األردن، ص3، طمبادئ العالقات الدولية(. 2112أنظر:  كتاب سعد حقي توفيق، )  (1)
، سلسلة بحوث سياسية، مركز البحوث الراهنة و مفهوم السيادة الوطنيةالتطورات الدولية (. 1994) ،الرشيدي، أحمد  (2)

 .3، ص82والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، عدد 
 .124، منشأة المعارف، األسكندرية: مصر، ص1، طالقانون الدولي العام(. 1972) ،أبوهيف، علي صادق  (3)
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ألنُالدللةُالت ُتتنازطُعنُنيادتهاُُ أيُعداُ لازُالتنازطُعنهاُ السيادة ال تقبل التصرف -2

 لشخليةُالدللةُالقانلنية.ُتفقدُللفاُ 

ُأخمىُال محل لهما التقادم المسقطدم المكسب و التقا -4 ُال  ُدللة ُمن ُالنياد  ُنقط ُ ف 

 .(1)فالنياد ُاُترتنمُبم مدُمملمُاللر ُلاُتنق ُلعداُممامنتهاُبالمد ُال ليلة

ُمنها:ُ عل ُالقانلنُالدلل ُالعااُآثاماُ ُفرم ُالنياد ُتمتمُُلُُُ

أنُنلءُُلُ أنهاُمشملعةُف ُالقانلنُالدلل ُمفتمضالدللةُُأنُالتلمفا ُالت ُتقلاُبها -1

ُاُيفتمضُبالدلط.ُالنية

ُاُيل دُخضلعُلييف ُللدلطُنحلُأشخااُالقانلنُالدلل ُاآلخمينُنلاءُرانلاُدلاُ  -1

 ألُمنيما ُدللية.

 أنُتحديدُالنياد ُي مُأنُيفنمُبشرطُضي . -2

 (2)أنُمبدأُالنياد ُللُأناسُالعلرا ُبينُالدلطُاألعضاءُف ُمنيمةُاألماُالمتحد . -4

 

ُنياد  ُمبدأ ُرلن ُمن ُالمغا ُاألنانيةُلعل  ُالمبادئ ُأحد ُلل ُردُافُ الدللة ُالمبدأ ُلذا ن

مؤيدُ ُبينُمنتقدُل ُُلرانُمحطُ دطُفقهُلُ القانلن ت لمُالتاميخ ُُلخض ُلرثيمُمنُال

ُلل لدا.

ُ  

                                                           
 216-212، ص1، طمرجع سابقالسيد، رشاد،   (1)
، دار وائل 1، ط(. قطوف اللؤلؤ الدانية للوضع القانوني للدول في القانون الدولي العام2119) ،ندي، غسان هشامالج  (2)

 .86-82للنشر، عمان: األردن، ص
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نُفرم ُالنياد ُف ُالقانلنُألبحُاُمعن ُلهاُف ُالقانلنُالدلل ُأفقدُمأىُبعضُالفقهاءُ

ُاُتتف ُمع أُلُ الحال  ُخا ئةُلللُالذيُيعمرطُُ نها ُفرم  ُبالنياد  بطُلأنُالتمنكُبتمت ُالدللة

ُ.(1)القانلنُالدلل ُالعاا

نهاُأتبق ُل ُاللفةُالمميز ُللدللةُُلخملنُأنُالنياد ُآلعل ُالعرسُمنُذلكُأردُفقهاءُ

ُ.(2)لعدلاُآخملنُح مُالزاليةُف ُنيااُالقانلنُالدلل ُالقائاُ تتلاف ُم ُنملُالقانلنُالدلل ُالعاا

ُمعياماُ  ُالفقهاء ُبعض ُاعتبملا ُن ارهاُُخا ئاُ ُفيما ُف  ُالدللة ُألن ُالقانلنية ُالناحية من

ُُلُالداخل  ُالتلمف ُم لقة ُالين  ُلنيلة ُُلل  ُمعايالا ُغايةنعاد ُن ارهاُُ لين  ُف  لرذلك

اُرذلكُلين ُم لقةُالتلمفُبطُتخض ُللقانلنُالدلل ُالعافهنهاُُ أيُعلراتهاُالدلليةُ الخام  

ُ.(3)شخااُالقانلنُالدلل أعلراتهاُم ُعمالهاُُلأالذيُيقيدُالرثيمُمنُ

بحي ُُ لللُمعيامُااختلالا ُللدللةُ ات  ُبعضُالفق ُلمعيامُرانلن ُاخمُللدللةُلذلك

الذيُتنتمدُُ تميز ُالدللةُعنُغيملاُمنُالهيئا ُبخضلعهاُالمباشمُلنل انُالقانلنُالدلل ُالعاا

بشرطُشامطُينمحُلهاُبالتدخطُُلُ من ُاختلالاتهاُمباشم ُلبلان ةُنل اتهاُالل نيةُبرطُحمية

ُ.(4)أمناُ ُلُشميةُلارمامُماُتمااُعداُ ف ُتنيياُالحيا ُالب

فالدللةُذا ُالنياد ُاُتخض ُأليةُنل ةُُ ستقاللالحق اخمُلللُلينب ُعنُالنياد ُح ُا

نتقلطُينمحُللدلطُبهنُاللذاُالح ُف ُاُ ألُليئةُاخمىُتفمضُعليهاُماُلاُيرنُذلكُبملافقتها

                                                           
، 1، طمرجع سابقاألساتذة سير جون فيشر وليام زان  واالستاذ كافاريه واألستاذ بريرلي، أنظر: كتاب العطية، عصام،  (1)

 .224ص
 .228، ص1، طالمرجع سابقاألستاذة باستيد واالستاذ شوارزنبرجر، أنظر:  كتاب العطية، عصام،   (2)
 .222، ص1، طمرجع سابقرأي العميد ديكي، مشار اليه في كتاب العطية، عصام،   (3)
 .228، ص1، طالمرجع سابقالعطية، عصام،   (4)
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.ُليعن ُالحميةُمنُالني م ُألُالتدخطُمنُ انمُ(1)تعمطُعل ُابعادُأيُتدخطُف ُالشؤلنُالداخلية

ُأخمى ُالقياد ُبالتال ُلُ.(2)دللة ُح  ُالدللة ُف  ُالعليا ُللنل ة ُيمنح عل ُرطُُفانُح ُاألنتقلط

المتضمنُللدللةُُلُ"بااختلااُالرامط"ُذلكُممتب ُبماُيعمفُرانلناُ ُلُ األشخااُالخاضعينُلها

ُ.(3)ختلالا ُالخام يةااالداخليةُُلختلالا ُشقينُلماُاا

المتعلقةُبالنياد .ُلذاُالخلائاُليذرمُالفقي ُبيامُدلبليُ"أنُالدلطُال ديد ُت المُبرطُ

ُ.(4)نتقلطُللُف ُألطُالنياد ُالمرتنبةُحديثا"لأنُاا

ُالخاليةُاأللل ُ يمىُاألنتاذُشامطُملنلُأنُانتقلطُالدللةُيتمثطُف ُخلائاُمميز ُل

ُااُل ُمانعية ُُلُ ختلالا ل  ُدللة ُاا ُما ُأرليا ُعل  ُتمامسُالنل ة ُأن ُي لز ُا احد ُبحي 

ُ ُ مي  ُبها ُُلااتحلم ُيمثطُختلالا  ُبشرط ُتنافنها ُاخمى ُنل ة ُل لد ُدلن تحترملا

ُالمان  ُااُلُ ااختلاا ُحمية ُل  ُالثانية ُبلان ةُُ ختلالا الخالية ُالدللة ُتباشم بحي 

ُ  يها يُدللةُأخمىُألاممُألُتُلأتهاُبرطُحميةُدلنُأنُتفمضُعليهاُنل اتهاُالل نيةُاختلالا

بحي ُتتمت ُالدللةُباختلالا ُشاملةُف ُُ ختلالا  ُعملميةُاافلالخاليةُالثالثةُتتمثطُ

ُارلي ُضمن ُالبشمية ُالحيا  ُذلكُنلىُاالُُ مهاتنييا ُمن ُيحد ُالقانلنُا ُبها ُيقض  لتزاما ُالت 

ُ.(5)الدلل 

ُُلُل ُبنيادتها ُدللة ُرط ُتمنك ُران ُيؤدلما ُم ل  ُبشرط ُالعلرا ُانتقللها ُعمرلة ُال  ي

فهنُالدلطُتتنازطُعنُ زءُمنُُ نيمُنللكُالم تم ُالدلل عداُالقدم ُعل ُحننُتنيياُُلُ الدللية
                                                           

 .21، ص4. طمرجع سابق(.2112توفيق، سعد حقي )   (1)
، الجزء األول، تعريب عباس العمر، مدخل الى القانون الدولي العام، القانون بين األممجيرهارد، فون غالن،   (2)

 .142، ص1971منشورات دار اآلفاق الجديدة، بيروت:لبنان، 
 .21. ص4، طمرجع سابق(. 2112مشار اليه في كتاب توفيق، سعد حقي )  (3)
، مجد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1، طالدولي العام القانون(. 2118باري، ماري دوبوي )  (4)

 .741بيروت: لبنان، ص
 .228-227، ص1، طمرجع سابقروسو، شارل. مشار اليه في كتاب العطية، عصام.   (5)
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للذاُالتنازطُيت لب ُتنيياُالعلرا ُالدلليةُلت بي ُرلاعدُالقانلنُُ نيادتهاُللالحُالم تم ُالدلل 

ُ.(1)الدلل 

ُأنان ُف ُالقانلنُُوالخالصة ُالدللةُمبدأ ُالنيا ُأنُنياد  ُف ُلذا الت ُيمرنُانتنبا ها

ُُلُ الدلل  ُف  ُالديتبدى ُدلل -للةتمت  ُاللعيدينُُ-رشخا ُعل  ُلالمزايا ُالحقل  ُمن ب ملة

لل ُلانُُ ااُأنُلذاُالنياد ُلاُتعدُم لقةُرماُران ُعندُنشه ُالدللةُالقلميةُ الخام  الداخل ُُل

ُرمبدأ ُمنُحي ُالن ا ُلالم اطُ ران ُمانخة ُمتغيم  ُالدلل ُُلالمفهلا ُفهنها ُالقانلن ُت لم م 

ُلالمتغيما ُالدلليةُالمعالم .

ُمبدأ المساواة بين الدول  -1

ُ القانلنُالدلل اللا با ُالت ُيقملاُأيُالمنالا ُف ُالحقل ُُلُ انلنيةالمنالا ُالقُ يقلدُبالمنالا 

ُ.(2)ألنُالدلطُتختلفُبحراُردماتهاُ ل ُاُتعن ُالمنالا ُالماديةُبينُالدلطُل

ُُل ُتلذا ُالقانلنية ُبالحلانا ُالقضائيةُالمنالا  ُاأللتزاما ُلالتمت  ُتبادط ُ مي  ُعن تم ا

د ُباحتمااُلذاُيت لمُتعهدُ مي ُالدلطُذا ُالنياُلُالمنالمةُف ُالمنيما ُالدللية.لعداُالتمييزُُل

ُالدلليةُُل ُتقيدُب ُامادتهاُمنالتزاماتها من ُعتمافُبماُيتضاامعالدا ُبمل مُالقانلنُالدلل ُُلُما

ُ.(3)مبدأُالنياد ُمنُمنالا ُبينُالدلط

                                                           
شر والتوزيع، عمان: ، دار الثقافة للن2، طالقانون الدولي العام. حقوق الدول وواجباتها(. 2119الفتالوي، سهيل حسين ) (1)

 .26األردن، ص
لقانون طان، حامد. الشريعة األسالمية واسل. 32، ص2، طالمرجع السابقالفتالوي، سهيل حسين.  :مشار اليه في  (2)

، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة 1ج1969الدولي، مجلة القانون والعلوم السياسية، الحلقة الدراسية الثالثة،، بغداد يناير

 .317ص ،1972
، 2، ترجمة مركز الخليج لألبحاث، طتركيبة المجتمع الدولي: مقدمة لدراسة العالقات الدولية(. 1999ستيرن، جفري. ) (3)

 .113-111مركز الخليج لالبحاث، ص
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رلياُلدلطُلغيم ُاةُارعية.ُفهناكُدلطُلانععل ُالمغاُمنُتفال ُالدلطُمنُالناحيةُاللاُل

نيمةُنيانيةُأدلطُذا ُُ دلطُذا ُشعلمُرليلةُالح الدلطُذا ُشعلمُربيم ُالح اُُلُ األرليا

لرنُف ُم اطُالقانلنُالدلل ُاُمنتقم ...الخ.ُُلمنتقم ُلدلطُذا ُأنيمةُنيانيةُضعيفةُلغيمُ

اللا با ُبغضُالنيمُف ُالحقل ُُلُرانلناُ ُ.ُفهلُيعدلاُ ميعاُمتنالية(1)تعن ُلذاُاألختلفا ُشيئا

ُ.(2)لُارتلادياُ أُألُ غمافياُ ُتلفا ُبينهاُنرانياُ عنُااخ

ُالنياد ُل ُلمبدأ ُالبعضُنتي ةُمن قية ُعدا ُالمنالا  ُالخ ُُ مبدأ ُردُيلعمُتحديد بطُأن 

ُالدلطُمنُناحيةُُلالف ُمنُناحيةُأخمىالطُبينُمنالا  ُيعتمدُُلُ نيادتها ااعتمافُللدلطُبالنياد 

ُتعالنها ُلااُخضع ُُعل  ُالدلط ُبين ُالمنالا  ُلالذيُأنان  ُالدلل  ُأشخااُالم تم  ُبقية م 

الت ُتقملاُُاللا با لا ُف ُالحقل ُُلنالا ُتعن ُالمنافالمُ فقد ُبالتال ُانتقللهااحدالاُلألخمىُُل

نُلرطُدللةُالح ُف ُأنُت ب ُالقانلنُالدلل ُالعااُف ُعلراتهاُم ُغيملاُمنُأُلُ القلاعدُالدللية

لذاُيت لمُأنُتتنالىُامادا ُُلُ لاحدُاُغيمُبينُدللةُلأخمىُالدلطُت بيقاُملحداُيقلاُعل ُمعيام

ف ُرطُُلُ يُف ُمختلفُفملعُاألماُالمتحد  ُالت ُت ُمالدلطُمنُحي ُالقانلنُفيماُيتعل ُبالمدالا

ُ.(3)رماما اُيمرنُانُيلدمُعنهاُمنُتلليا ُُلم

ااُُ نُأشخال ُابدُأنُيرلنلاُمتناليينُأمام افُف ُأيُنيااُرانلن عل ُالمغاُمنُأن ُُل

ُتقتلمُف ُالقانلنُالدلل ُالعااُعل ُالمنالا ُالقانلنيةُألُالنيمية حي ُُ أنُلذاُالمنالا ُلارعيا

ُ ُيتعل ُبتل د ُالربمىُفيما ُلالدلط ُالنامية ُالدلط ُبين ُفعلية ُُلالتفمرة ُف ُُ متيازا ألاحقل  خالة

منُم لسُاألُميدانُاأل ماءا ُال ماعيةُنلاءُمنُحي ُماُيشرل ُح ُالفيتلُمنُتغييمُنل ا 

                                                           
 .22. ص4، طمرجع سابق(. 2112توفيق، سعد حقي، )   (1)
 .173، منشأة دار المعارف، األسكندرية: مصر، ص، )د.ط(القانون الدولي العام(. 2112أبوهيف، علي صادق، )  (2)
، دار الحامد للنشر و التوزيع، عمان: 1ط ،دراسات في القانون الدولي العام(. 2112الحديدي، طلعت جياد لجي، )  (3)

 .21-21األردن، ص
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تهاُ بقاُلماُيناُعلي ُالميثا ُألُماُتعل ُمنهاُبنل ا ُم لسُاألمنُذاُ األماُالمتحد ُمنُ هةُل

ُ.(1)أثملاُف ُانتقلطُاللييفةُالقضائيةُعل ُالمنتلىُالدلل ُل

ُم ُالعضليةُالدائمةُف ُالم لسُميهماُ ُ-الفيتل-حي ُيشرطُتمت ُبعضُالدلطُبهذاُالح 

ُالدلط ُبين ُالمنالا  ُعدا ُميالم ُمثطُُ من ُبعضُالمنيما  ُف  ُالتللي  ُأن ُال  باألضافة

ُبحنمُريمةُاألشتماكُ ُلالتعميمُيرلنُالتللي ُفيها ُالدلل ُلالبنكُالدلل ُلألنشاء لندل ُالنقد

ُ لرذلكُيمتلكُعدداُمنُالدلطُأنلحةُالدمامُالشامطُبينماُتحماُدلطُاخمىُمنُامتلرهاُ المدفلع

.ُرماُأن ُلف ُنفسُالنيا ُلمنذُ(2)اُالتمييزُف ُمتابعةُت بي ُرلاعدُحقل ُاألننانُف ُالدلطلرذ

لمنهاُدعلا ُالدلطُغيمُُ تهنيسُاألماُالمتحد ُردُلدم ُدعلا ُال ُالغاءُح ُالفيتلُألُتقليل 

ُ.(3)نتياءُمنُال ميقةُالت ُانتخداُبهاُلذاُالح لذلكُتعبيماُعنُااُ المنحاز 

ُ الدلطُالربمى"ُل"ُالدلطُاللغمى"رماُيشهدُالم تم ُالدلل ُتلنيفُدلل ُلفقاُلمفهلاُ"ُ

ُالم ذلماُلف ُمايماا ُال ُ لدرتلمُمحمد مبن ُعل ُمعيامُخا ئُُالتقنياُأنُلذاُلالذيُيشيم

ُتقلاُف ُالحقطُالدلل لغيم ُُأنُلناكُدلاُ ُلُ مبن ُعل ُالقل ُالماديةُأنان ُلُ ليةتفمض ُالدلطُالق

ُُل ُمها ُالعيم بدلم ُالعنرمية ُالدلط ُتفل  ُخدما ُربمى ُلألننانية ُالقل ُُ تؤدي ُمعيام ُفان لذا

فتلبحُالدلطُالربمىُُ التعالنُالدلل مفاليةُُلاليزلطُليحطُمحل ُمعيامُالحضام ُُلُالماديةُي مُأن

مُمنُرثتنع ُأُلُ لاألخل الحميةُأربمُرن ُمنُالنعاد ُلالثقافةُُلُال ُتلكُالت ُتلفمُلملا نيه

ُ.(4)الفرمُف ُأرليمهاغيملاُلمف ُمنتلىُالمعيشةُُل

                                                           
 .731-729، دار النهضة العربية، ص3، طالقانون الدولي العام(. 1984سلطان، حامد، )  (1)
 .32-34، ص1، طمرجع سابق(. 2119الفتالوي، سهيل حسين )  (2)
 .348، ص4، طمرجع سابق(. 2112توفيق، سعد حقي )   (3)
 .297-296،  ص6، طمرجع سابق (.2117المجذوب، محمد )  (4)



42 
 

ُبينُ ُالفعلية ُالمنالا  ُعدا ُمعال ة ُالدلل ُيمم ُال ُمحاللة ُف ُالقانلن ُات اا ُيهم لرد

مثطُالقلاعدُُ الدلطُلذلكُبلض ُرلاعدُرانلنيةُتقلطُمنُعداُالمنالا ُلالفلام ُاللامخةُبينُالدلط

ُباا ُالخالة ُالفقيم  ماءا ُالتفضيلية ُالمتحد ُُ للالحُالدلط ُاألما ُاتفارية ُنل ُعلي  ُما لمنها

ُ.(1)منُمزاياُالدلطُالحبينةُلالمتضمم ُ غمافياُ 1981ُلقانلنُالبحامُلعااُ

ُف ُُينتخلاُن الباحثعلى ما تقدم فا بناءا و  ُالدلط ُبين ُالمنالا  ُمبدأ ُل لد ُم  أن 

م ُُ عل ُعداُالمنالا ُاللارعيةُتقتلماللُمنالا ُبينُالدلطُُالفرم ُالقائلةُبهنهنُفُ القانلنُالدلل 

ُالقانلنية ُتحتاجُ ل لدُالمنالا  الممامنا ُُفحاُأشمطُمنُخلطبح ُُلُال ُدمانةُأعم ُمبما

اذُُ ت بيقات بينُالدلطُعل ُالقانلنُالدلل ُُلُةاللارعيُعداُالمنالا منُحي ُمدىُتهثيمُُ الدللية

ُ.أنُاللُمنالا ُف ُالقانلنُلاللار ُل ُالملحيةُا ماا ُف ُالنللكُالدلل ُيرى الباحث

 مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول  -3

ُالمتحد ُُُُُُ ُاألما ُميثا ُليئة ُالت ُتضمنها ُمنُالمبادئُاألنانية ُالمبدأ ُلذا الذيُ اءُُلُ يعد

الدلل ُبعدُالحممُالعالميةُليعبمُعل ُمدىُالت لمُالحالطُف ُالعلرا ُالدلليةُلرلاعدُالقانلنُ

ضمانُحقل ُالدلطُلحفيُالنلاُلرذلكُعل ُالمامُالم تم ُالدلل ُعل ُضملم ُُ الثانيةُمنُ هة

خلطُاعدادُُلُ.(2)اُنيماُبعدُالرلام ُالت ُحل ُبالم تم ُالدلل ُ األمنُالدلليينُمنُ هةُثانيةُل

اضافةُشم ُلقبلطُعضليةُالدلطُف ُفقدُتقدم ُبعضُالدلطُبارتماحُيتضمنُُميثا ُُاألماُالمتحد 

ردُمفضُلذاُالمقتمحُألن ُيخالفُبشرطُُلُ تمااُالدلطُللنيااُالديمقما  المنتياُاألمم ُيتضمنُاح

                                                           
جدة ، مقال منشور في مجلة وأثر التحوالت الدولية الراهنة على مفهوم السيادة الوطنية(. 2116) ،بوبوش، محمد  (1)

 www.oujdacityar.html-1676-article-. Net/regionalسيتي، على الرابط األلكتروني: 
 .229-127. صالوسيط في قانون السالمالغنيمي، محمد طلعت.   (2)

http://www.oujdacity/
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يؤردُأنُالمنيمةُُ للميثا ُلفقاُ ُ حي ُأنُلذاُالمبدأ.ُ(1)لميحُمبدأُعداُالتدخطُف ُشؤلنُالدلط

ُفل ُالدلط ُالداخليةُعنُاختلااُُليقممُانتقلطُ الدلليةُلين ُنل ةُعليا الدلطُف ُشؤلنها

ُ.ُ(2)المنيمة

ُالتدخطُف ُشؤلنُالدُلُل ُعدا ُالقانلن ُفانُمبدأ ُالبناء طُيمتب ُبمبادئُرانلنيةُمنُناحية

ُ يعدُمبدأُنياد ُالدللةُللُاألناسُالقانلن ُالذيُيقلاُعلي ُمبدأُعداُالتدخطُفمنُناحيةأخمى.ُ

فقدُنل ُالماد ُالثانيةُمنُالميثا ُف ُفقمتهاُاأللل ُعل ُأنُتقلاُالمنيمةُعل ُمبدأُالمنالا ُف ُ

ُالمنالا ُف ُالنياد ُُلمنُناحيةُأخمى.ُ(3)النياد ُبينُ مي ُأعضائها فهنُالنتي ةُالمن قيةُلمبدأ

ُ.(4)1615ليةُرد ُعلي ُالتُلأللذاُماُُ دخطُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلطبينُالدلطُللُمن ُالت

ُُ ُالدلل ُيترلنُمنُدلط ُف ُالحقل ُلاللا با فالم تم  ُالمنالا ُاحتُلُ متنالية ُلذا ماا

ُبالتال ُيعدُالتدخطُعملُ ُلُ التدخطُف ُشؤلنُالدلطُاألخمىُالعمطُبهاُيحتمانُعل ُرطُدللةُعداُل

ُرانلن  ُمنلغ ُأي ُال  ُينتند ُلا ُمشملع ُافتئاتاُ ُلُ غيم ُالحميةُُيشرط ُف  ُالدللة ُح  عل 

ُ.(5)نتقلطلاا

ُلاُ ُلنللاُالميثا  ُالمتحد  ُاألما ُمن ُالقماما ُلاألعلنا ُاللادم  ليلحيُأنُ مي 

ُااُف ُحالتين:ُ ت زُللمنيمةُالدلليةُح ُالتدخطُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلط

ُرانُمنُشهنُان -1 ُلاألمنُالدلليينتهاكُحقل ُاااذا ُالنلا أيُأنُالتدخطُُ ننانُأنُيهدد

 يمن ُريااُحممُعالمية.

                                                           
 .89، صمرجع سابق(، 2119) ،أنظر: كتاب الجندي، غسان  (1)
 ، الفقرة السابعة من المادة الثانية.مرجع سابقميثاق األمم المتحدة،    (2)
 .226-221، ص8، طمرجع سابق (.1988شهاب، مفيد. )  (3)
 .87، ص1، طمرجع سابق(.2119) ،الجندي، غسان هشام  (4)
 .313، ص6، ط(. مرجع سابق2117) ،المجذوب، محمد  (5)
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 .(1)اذاُ لب ُالدللةُمنُاألماُالمتحد ُأنُتتدخطُلعداُردمتهاُعل ُفمضُليبةُالقانلن -1

لردُتحلطُمبدأُعداُالتدخطُال ُراعد ُملزمةُحي ُرام ُل نةُالقانلنُالدلل ُلألماُالمتحد ُ

ُ.(2)بارماماُااُف ُحاا ُانتثنائيةُ)حالةُالدفاعُالشمع (

محكمة  وأحكام الدولية والقرارات المواثيقبعض  في الواردة الامانات القانونية للدولةثانيا: 

 العدل الدولية

ممثلهةُفه ُمهاُُللدللهةرانلنيهةُلبعضُماُتضمن ُلذينُالملهدمينُمهنُضهمانا ُُيعمضُلذاُالفمع

ُلبعههضُالمعالههدا ُاارليميههةُلالدلليههة ُللهه ُميثهها ُاألمههاُالمتحههد ُ لمدُفهه ُبعههضُالملاثيهه ُالدلليههة

ُ.لمالمدُف ُبعضُرماما ُمحرمةُالعدطُالدلليةُ ا ُال معيةُالعامةلبعضُرماُم

فتي بعتض متواد ميثتاق األمتم المتحتدة والمعاهتدات  الواردة الامانات القانونية للدولة -0

ُالدولية:

شههمطُحفههيُالمتحههد ُتُفهه ُالمههاد ُاألللهه ُمنهه ُأنُمقالههدُاألمههاميثهها ُاألمههاُالمتحههد ُتضههمنُُ

لمن ُاألنبامُالته ُتههددُةُلأن ُتحقيقاُلهذاُالغايةُتتخذُالتدابيمُالمشتمرةُالفعالُ النلاُالدلل األمنُُل

ائطُالنههلميةُتتههذمعُباللنههنههلا ُُلخههلطُبالغيملههاُمههنُل ههلاُاازالتههها ُلتقمهه ُأعمههاطُالعههدلانُُلالنههلاُلا

خههلطُبالنههلاُألُ ُااالدلليههةُالتهه ُرههدُتههؤديُالههُالقههانلنُالههدلل ُلحههطُالمنازعهها لفقههاُلمبههادئُالعههدطُُل

عههاتهاُعضههاءُبفههضُمناُزتضههمن ُالفقههم ُالثالثههةُمههنُالمههاد ُالثانيههةُمههنُالميثهها ُالتههزااُاأللتنههليتها ُُل

ضهاف ُألنهلاُلاألمهنُلالعهدطُالهدلل ُعمضهةُللخ هم ُُلالدلليةُباللنائطُالنلميةُعل ُل ه ُاُي عهطُا

فهه ُُلههلُامتنههاعُاعضههاءُالهيئههةُ ميعههاُ ُلُ عضههاءآخههمُعلهه ُاألُاُ الفقههم ُالمابعههةُمههنُنفههسُالمههاد ُالتزامهه

                                                           
 .48، ص1، طسابق مرجع(. 2119الفتالوي، سهيل حسين )  (1)
 .64، ص1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا )  (2)
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نهههتقلطُااُلأماضههه ُألطُالقهههل ُألُانهههتخدامهاُضهههدُنهههلمةُاعلرهههاتهاُالدلليهههةُعهههنُالتهديهههدُبانهههتعما

ُ.ُُ(1)مقالدُالمنيمةُليتف ُُاُنيان ُأليةُدللةُألُعل ُل  ُآخمال

األلله ُعله ُ"ُأنُتقهلاُالمنيمهةُعله ُنل ُالماد ُالثانيةُمهنُميثها ُاألمهاُالمتحهد ُفه ُفقمتههاُُل

فهه ُالفقههم ُالنههابعةُمههنُالمههاد ُُميثهها الُلقههدُأرههدُ ُلُ.(2)مبههدأُالمنههالا ُفهه ُالنههياد ُبههينُ ميهه ُاعضههائها"

نُتتههدخطُفهه ُالشههؤلنُالتهه ُترههلنُمههنُأالميثهها ُمههاُينههلغُلألمههاُالمتحههد ُُالثانيههةُأنهه ُ"ُلههيسُفهه ُلههذا

يقتضهه ُاألعضههاءُأنُيعمضههلاُمثههطُلههذاُالمنههائطُُلههيسُفيهه ُمههاُلُ الههمياُالنههل انُالههداخل ُلدللههةُمهه

مههنُالقههانلنُالههدلل ُالعههااُبالم ههاطُالههل ن ُُلاعتمافههاُ ُ.ُلالتهه ُتعههدُترمينههاُ (3)ألنُتحههطُبحرههاُالميثهها "

ُ.(4)المحفليُلرطُدللة

ُ لذلكُف ُأرثمُمهنُملضه ُبالميثها ُلامةُعل ُمبدأُالنياد ُالم لقةُتضمنُالميثا ُريلداُ ُل

رهدُآلينهاُنحهنُشهعلمُاألمهاُالمتحهد ُُل" منُلذاُالقيلدُماُيتعل ُُبنبذُالحممُرماُ هاءُفه ُالديبا هةُُل

علههه ُُعلههه ُأنفنهههناُأنُننقهههذُاأل يهههاطُالمقبلهههةُمهههنُليهههل ُالحهههممُالتههه ُفههه ُخهههلطُ يهههطُلاحهههدُ لبههه 

اُخهههذُأنفنهههنه ُنههبيطُلهههذاُالغايههها ُاعتزمنههاُأنُنفهههعنههههاُالللههف...ُُلُيع هههزُننههانيةُمهههمتينُأحزانههاُ اا

ُ نُنضهاُرلانهاُره ُنحهتفيُبالنهلاُلاألمهنُالهدلل أُلُ حننُ لامف ُنلاُُلُلأنُنعي ُمعاُ ُ حبالتنام

تنهههتخداُالقهههل ُالمنهههلحةُفههه ُغيهههمُالملهههلحةُُمنهههاُالخ ههه ُلههههاُأاُ نُنرفهههطُبقبللنهههاُمبهههادئُمعينهههةُُلأُل

ُ.(5)"المشتمرة

                                                           
 (.4(،)2)،(1)، الموادمرجع سابقميثاق األمم المتحدة،   (1)
 ( الفقرة األولى.2المادة ) ،مرجع سابق ،ميثاق األمم المتحدة  (2)
 ( الفقرة السابعة.2، المادة )ميثاق األمم المتحدة  (3)
، القاهرة: مصر، 1، دار النهضة العربية للنشر، طمقدمة لدراسة القانون الدولي العام(. 2117عامر، صالح الدين )  (4)

 .687ص
 ، الدبباجة.مرجع سابقميثاق األمم المتحدة،   (5)
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ُتهاعلهه ُنههيادُحفايههاُ ُالقههدم ُعلهه ُتنههليةُالنزاعهها ُنههلمياُ ُالميثهها ُأنُيههلفمُللههدلطُ رههدُنههعُل

علههههه ُعهههههددُمهههههنُاللنهههههائطُ(ُمهههههنُالميثههههها 22ُفقهههههدُنلههههه ُالمهههههاد ُ)ُ أماضهههههيهاُةلنهههههلمُهالانهههههتقلل

ُلالل ههلءُالهه ُاللرهههاا ُألُ ةالتنههليةُالقضهههائيرالمفالضهها ُلالتحقيهه ُلاللنهها ةُلالتلفيههه ُلالتحرههياُُل

التهه ُمههنُالممرههنُأنُيتفهه ُعليهههاُُ القانلنيههةغيملههاُمههنُاللنههائطُالدبللمانههيةُُلُرليميههةُألالتنييمهها ُاا

ُ.(1)أ مافُالنزاع

مههنُلضهه ُُبههدءُ ُ اللضهه ُالقههانلن ُللدللههةُتفاقيتتات الدوليتتةاال منههخ ُُلفهه ُالنههيا ُذاتهه ُفقههد

ن هدلاُفه ُعهددُمهنُلالته ُُ لحته ُترهميسُالمبهادئُالهثل ُالمتعلقهةُبههاُ أمرانهاُلعنالملاُالقانلنيهة

لالمبممهةُبهينُالهدلطُاألمميريهةُُ الخالةُبحقل ُالدلطُللا باتههاُ لمنهاُاتفاريةُملنتفيديلُ تفاريا اا

ُحي ُتناُف ُمادتهاُاأللل ُعل ُأن :ُ 1922رانلنُاأللط11ُُف ُ

ُ"ي مُلر ُتعتبمُالدللةُشخلاُمنُأشخااُالقانلنُالدلل ُأنُتتلافمُفيهاُالشمل ُاآلتية:

ألليهههههةُالهههههدخلطُفههههه ُعلرههههها ُمههههه ُالهههههدلطُ-دُ حرلمهههههة-جُ ارلهههههياُمعهههههين-مُ شهههههعمُدائههههها -أ

ُ.(2)األخمى"

أنُ"ُالدلطُمتناليةُُحي ُلمدُبهاُ مبدأُالمنالا ُبينُالدلطُعل ُتفاريةُذاتهاااُنل ُلرد

اُتنتندُلذاُالحقل ُبالننبةُلُُ سُاأللليةُلممامنةُلذاُالحقل نففه ُتتمت ُبنفسُالحقل ُُلُ رانلناُ 

ُال ُمقدمتهاعل ُال ُرطُم ُال ُم مدُل لدلاُرشخاُمنُأشخااُالقانلنُُلُ انتعمالهانها انما

ُالمبدأُ.(3)الدلل " ف ُعديدُالملاثي ُالدللية.ُُ لللُالمنالا ُبينُالدلطُذا ُالنياد ُ لردُلمدُلذا

                                                           
 .6-2ن، ص، دار وائل للنشر، عمان: األرد1، طالوظيفة القضائية للمنظمات الدولية (.2113الموسى، محمد خليل )  (1)
 .مرجع سابق، اتفاقية مونتفيديو لحقوق وواجبات الدولانظر:   (2)
 .294-293، ص6، طمرجع سابق (.2117المجذوب، محمد )  (3)
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ُ ُميثا ُبلغلتا ُالدلطُاألمميرية1948ُمنها ُاألفميقيةُ الذيُأنسُمنيمة ميثا ُُلُ لميثا ُاللحد 

ُ.(1) امعةُالدلطُالعمبية

لرانُمبدأُعداُالتدخطُرذلكُأحدُالمبادئُاألنانيةُف ُعد ُملاثي ُدللية.ُمنهاُتلميحُ

ُاللادمُعااُ لرذلكُُ لالذيُمثطُخ ةُاتحادُالدلطُاألمميريةُف ُالتضامنُالنيان 1928ُليما

ُالمبدأُبالماد ُ القانلنيةُ ُفي ُالقلاعدُيمنمنُميثا ُمنيمةُالدلطُاألمميرية.ُلالذيُأُ 18ُلمدُلذا

ُ.(2)لرافةُاألحرااُالمئينيةُالت ُتخض ُلهاُلذاُالدلط

منع ُأيُدللةُمنُفمضُأيُمعالد 1969ُُلعااُُاتفاريةُفييناُلقانلنُالمعالدا رماُأنُ

ُاللنائُ دلليةُعل ُدللةُأخمىُدلنُمضالا  بامُطُالقنميةُالماديةُألُالمعنليةُاألُأنُتنتخدا

ُ.(3)تمغمُبهادللةُعل ُتنفيذُالتزاما ُاُ

 المتحدة:ض قرارات الجمعية العامة لألمم في بع الواردة الامانات القانونية للدولة -7

ُالعامُتلليا ُلرماما ُلدم ُعد ُلقد ُال معية ُالمتحد من ُلألما ُلنياد ُُ ة ُانتقلط لضمان

ُُل ُبينهاُلُحميتهاالدلط ُف ُشؤلنهاُالمنالا  ُالتدخط ُُ لعدا ُمرا ُتلليتها ُعن381ُُفف  اللادم 

أدان ُال معيةُالعامةُأيُتدخطُمنُربطُدللةُف ُُ 1951تشمينُالثان 17ُُال معيةُالعامةُف ُ

ُ.(4)الشؤلنُالداخليةُلدللةُأخمىُلغايا ُتغييمُحرلمةُشمعيةُلانقا هاُبالل لءُال ُالقل 

                                                           
 .127، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص4، طالوجيز في مبادئ القانون الدولي العام(. 2114) ،صباريني، غازي  (1)
، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، عمان: أالردن، 1، طموسوعة علم السياسة(. 2119) ،الجاسور، ناظم عبدالواحد  (2)

 .34ص
( أوجبت بطالن المعاهدات التي تفرض بالقوة، والمادة 21، المادة )1969 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعامانظر:   (3)

 ( حرمت استخدام وسائل األكراه ضد ممثل الدولة.22)
 .1921تشرين الثاني  17الصادرة في  381رقم  ة الجمعية العامة لألمم المتحدةتوصيانظر:   (4)
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ُ ُمرا ُرماملا ُ-)د0901ُلف  ُف  ُاللادم 14ُُم( ُالثان /دينمبم أرم ُُ 1961رانلن

ُا ُأل ُال زئ  ُالتقليض ُتنتهدف ُمحاللة ُرط ُأن ُالعامة ُلالنلمةُال معية ُالقلمية ُلللحد  لرل 

ُ.(1)رليميةُلبلدُماُترلنُمتنافيةُلمقالدُميثا ُاألماُالمتحد ُلمبادئ اا

ُحميةُ ُرضية ُفيها ُأثيم  ُلالت  ُالمتحد  ُلألما ُالعامة ُلل معية ُعشم  ُالنابعة ُالدلم  لف 

ُالل نيةُبغيةُانترماطُعنالمُانتقللهاالدلطُف ُالتلمفُب ُمراُفقدُألل ُف ُُ ثملاتها رماملا

ُالراملة1961ُُ رانلنُاأللط/دينمبم14ُُاللادمُف 0813ُُ بح ُالشعلمُلاألماُف ُنيادتها

ُ.(2)عل ُملادمُثملاتهاُال بيعية

أرد ُبعداُح ُأيُدللةُُ 1965رانلنُاأللط11ُُاللادم ُف 7030ُُلف ُتلليتهاُمراُ

ُحي ُلمدُبهاُماُيل :ُ أنُتتدخطُف ُشؤلنُدللةُأخمى

ف ُالشؤلنُُ بللم ُمباشم ُألُغيمُمباشم ُلأليُنبمُرانُ "ُليسُأليُدللةُح ُالتدخط -1

ُأخمى ُدللة ُألية ُالخام ية ُأل ُتهديدُُ الداخلية ُرط ُأل ُمنلح ُتدخط ُرط ُبالتال  ليش م

 يانيةُلاألرتلاديةُلالثقافية.ينتهدفُشخليةُالدلطُالُعنالملاُالن

ُاألرتلاديةُا -1 ُالتدابيم ُانتخداا ُدللة ُألية ُالنيانيةُ ي لز ُمنُُ أل ُآخم ُنلع ُأي أل

ُانتخدامهاُ التدابيم ُتش ي  ُحقلرهاُُ أل ُممامنة ُعن ُالنزلط ُعل  ُأخمى ُدللة ارماا

ُأن ُاُي لزُأليةُدللةُتنيياُالنشا ا ُُ النيادية ُعل ُأيةُمزايا.ُرما ألُللحللطُمنها

ُ ألُالمنلحةُالماميةُعل ُتغييمُنيااُالحراُف ُدللةُأخمىُبالعنفُ الهدامةُألُاألملابية

ُالنشا ا  ُلذا ُالتحميضُعليهاُ ألُمناعد  ُالتغاض ُُ ألُتش يعهاُ ألُتمليلهاُ أل أل

 عُالداخل ُالحالطُف ُأيةُدللةُأخمى.ألُالتدخطُف ُاللماُ عنها
                                                           

 .1961كانون األول  14(، الصادر في 6ب(، المادة )-)د 1214رقم  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدةأنظر:   (1)
 .611بية للنشر، القاهرة: مصر، ص، دار النهضة العر2، طالوسيط في القانون الدولي العام(. 2111) ،أبوالوفا، أحمد  (2)
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ُخمراُ  -2 ُيشرط ُالقلمية ُلليتها ُالشعلمُمن ُلحممان ُالقل  ُانتعماط ُالقابلةُُان ُغيم لحقلرها

 لمبدأُعداُالتدخط.ُللتلمفُلخمراُ 

ُ ف ُنلاُلتزاما ُل ُشم ُأنان ُلضمانُعي ُاألماُمعاُ انُالمماعا ُالدريقةُلهذاُاا -4

دخطُاُيقتلمُأمماُعل ُخم ُميثا ُاألماُالمتحد ُألنُممامنةُأيُشرطُمنُأشراطُالت

 بطُلتؤديُرذلكُال ُخل ُحاا ُتهددُالنلاُلاألمنُالدلليينُبالخ م.ُ لنلاُ ُملحاُ 

 تماعيةُلااُ رتلاديةلااُ لرطُدللةُح ُغيمُرابطُللتلمفُف ُاختيامُنيمهاُالنيانية -5

 دلنُتدخطُمنُ انمُأيةُدللةُاخمى.ُ لالثقافية

لت ميُُ لف ُاألنتقلطُ الدلطُاحتمااُح ُالشعلمُلاألماُف ُتقميمُالمليمعل ُ مي ُ -6

ُلدلنُأيُضغ ُأ نب  ُالح ُبحمية ُلذا ُالم ل ُلحقل ُااُ ممامنة ُاألحتماا ننانُم 

ُالدلطُ لالحميا ُاألنانية ُف ُالقضاااُ بالتال ُ لعل ُ مي  ُعل ُالتمييزُنهاا ُالتاا ء

 .(1)لميالمانتعماميُبرافةُأشرال ُالعنلميُلاا

عههههاا33/013ُُفهههه ُرماملههههاُمرههههاُُمبههههدأُعههههداُ ههههلازُالتههههدخطعلهههه ُُال معيههههةُالعامههههةُأرههههد ُقههههدلُل

1981(2).ُ

ُ ُأن ُمرارما 3780ُُ القمام ُاألرتلادية(بشهن ُللا باتها ُالدلط ُحقل  ُُ )ميثا  ُف  11ُاللادم

النيانيةُس(ُأنُالعلرا ُ-ردُأردُف ُفلل ُاأللطُف ُالفقما ُ)أُ 1974رانلنُالثان /دينمبمُ

ُلغيملاُتخض ُل ملةُمبادئُمنها:رتلاديةُلاا

                                                           
 .1962كانون األول  21الصادرة في  2131في الدورة العشرين رقم  توصية األمم المتحدةانظر:   (1)
المتعلق بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في  1981الجلسة العامة عام  36/113رقم  قرار الجمعية العامةأنظر:   (2)

 الشؤون الداخلية للدول.
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عداُُ تناليُ مي ُالدلطُف ُالنياد ُ رليميةُلانتقللهاُالنيان ااُنياد ُالدللةُلنلمتها

ُالتدخطُ عتداءاا ُلالعادلةُ عدا ُالمتبادلة تناليُالشعلمُف ُالحقل ُُ التعاي ُالنلم ُ المنفعة

علجُالميالاُالت ُفمض ُبالقل ُلالت ُتحماُُ المنازعا ُنلمياُ تنليةُُ مليملاُلحقهاُف ُتقميم

ُمن ُأمة ُال بيع ُأية ُلنمائها ُالضملمية ُال بيعية ُُ اللنائط ُالدلليةباخلاُباااللفاء ُ لتزاما 

ُااُاحتمااُل ُاألنانيةحقل  ُلالحميا  ُالنفلذُ ننان ُلمنا   ُالهيمنة ُ لم ُمحاللة تعزيزُُ عدا

ُاا ُالعدالة ُااُ الدللية تماعية ُأ ط ُمن ُالدلل  ُلمنهاُُ نماءالتعالن ُالبحام ُال  ُالمملم لحمية

ُ.ف ُا امُالمبادئُالمذرلم ُآنفاُ ُللبلدانُغيمُالناحلية

 ،لرطُدللةُح ُالنياد " ُعلنُذات ُأنُ د ُاأللل ُمنُالفلطُالثان ُمنُاالنل ُالماُ

ُللتلمف ُالقابط ُاا ،"غيم ُنيامها ُاختيام ُفضلُ ف  ُالنيان ُرتلادي ُالم اط ُف  ُنيمها ُعن

ُلفقاُ  ُلالثقاف  ُشعبهااُلاا تماع  ُمنُُ ماد  ُبهيُشرط ُخام   ُتهديد ُأل ُأرماا ُأل ُتدخط دلنما

ُ.(1)األشراط"

 ردهتاوااستتخدام مللدللهةُالحه ُفه 378/7/3ُُ مرهاأع  ُرمامُال معيةُالعامهةُلألمهاُالمتحهد ُُل

اتخهاذُالتهدابيمُاللزمهةُالته ُاأل نبيهةُفه ُن ها ُلايتههاُُلاما ُنهتثمتحديهدُااُلُ الطبيعية بحرية تامتة

نهزعُالملريهةُُ نبيهةُألألفه ُتههمياُالممتلرها ُاُلههاُالحه ُلُ لهذاُالنشها ا ُ بقهاُلقلانينههاُترفطُتنيهيا

ُ.(2)عل ُأنُتعلضُألحابهاُبالتعليضُالمنانم

الشههعلمُالحهه ُفهه ُنُال معيههةُالعامههةُرههدُأرههد ُعلهه ُأنُلرههطُلفهه ُدلمتهههاُالحاديههةُلالعشههمينُفهها

)اعهلنُمبهادئُالقهانلنُالهدلل ُالمتعلقهةُحهلط7379ُُلرذلكُمهاُلمدُبهالقمامُُ تقميمُممرزلاُالنيان 
                                                           

 انظر: على شبكة األنترنت على الموقع األلكتروني:   (1)
www.un.org/Arabic/documents 

كانون الثاني  12ادية، الخاص بميثاق حقوق الدول  وواجباتها األقتص 328/2/3رقم  قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  (2)

 (.Res/A/24/3281الوثيقة المرقمة: ) ،1972
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األلط/أرتهههلبمُتشهههمين14ُُاللهههادمُفههه ُُ المتحهههد ( لميثههها ُاألمهههاُبالعلرههها ُاللديهههةُبهههينُالهههدلطُلفقهههاُ 

الهه ُخلهه ُحههاا ُُللميثهها ُبههطُمؤديهاُ ُلالهذيُاعتبههمُالتههدخطُفه ُشههؤلنُالههدلطُلههيسُفقه ُخمرههاُ ُ 1984

 .(1)تهددُالنلاُلاألمنُالدلليين

 بعض قرارات محكمة العدل الدوليةمانات القانونية للدولة الواردة في الا -3

حيهه ُأنُلهههذاُُ انُرههماما ُالمحههاراُالدلليههةُألههبحُلهههاُدلمُمهههاُفهه ُت ديههدُالقلاعههدُالقانلنيههةُالدلليههة

للهههبعضُُ لال معيهههةُالعامهههةُ المحههاراُنشههها ُربيهههمُيتعلهه ُبالهههدامُاألماءُاألنتشهههاميةُلم لهههسُاألمههن

لبههههذاُفهههانُاألماءُاألنتشهههاميةُالتههه ُتلهههدملاُالمحرمهههةُلالفتهههالىُلههههاُريمهههةُُ األ ههههز ُالدلليهههةُاألخهههمى

مههنُناحيههةُتحديههدُرلاعههدُللههلُمههاُيع هه ُألميههةُللمحههاراُلرماماتهههاُُ رانلنيههةُلههدىُفههملعُاألمههاُالمتحههد 

ُ.(3)لانشاءُنلاب ُرضائيةُتشرطُمبادئُرانلنيةُدلليةُ (2)القانلنُالدلل ُالعااُلتفنيما

لالته ُمنههاُرهماما ُُاألحرهااُالقضهائيةُالدلليهةالفتهالىُُلُديدُمنالعُف ُلذاُالنيا ُفانُلناكُل

نتشهاميُاللهادمُفه ُااُعدطُالدلليةُالدائمهةُفه ُمأيههاحي ُألضح ُمحرمةُالُ تتعل ُبنياد ُالدللة

لأرهد ُُ بشهنُممانياُال ننيةُأنُ"ُتحديدُنياد ُالدللةُاُيفتمضُف ُالقهانلنُالهدلل "1911ُشبا ُ

فهه ُرضههيةُالت ههاممُالنلليههةُالفمننههيةُأنهه :1947ُُمحرمههةُالعههدطُالدلليههةُفهه ُحرمهههاُاللههادمُعههااُ

أنُتفنههههمُبشههههرطُُ"عنههههدماُتقههههلاُدلطُبتبنهههه ُتلههههميحا ُتقيههههدُحمرتهههههاُفهههههنُلههههذاُالتلههههميحا ُي ههههم

ُ.(4)ضي "

                                                           
، ()حق تقرير المصير 1المادة  ،12(، التعليق رقم:1984) للجمعية العامة لألمم المتحدة عشرون الدورة الحادية وال  (1)

 : على الموقع
http://www.tbinternet. Ochr.org. 

 .118، ص6، طمرجع سابق(. 2112علوان، عبدالكريم )  (2)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، طتسويتهاالمنازعات الناجمة عن خالفة الدول وسبل (. 2112ابراهيم، صفاء سمير، )  (3)

 .211عمان: األردن، ص
، مجد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت: 1، طالقانون الدولي العام(. 2118دوبوي ماري، بيار ) (4)

 .741لبنان، ص
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عهداُُ لمنُاألنهسُال للميهةُفه ُالقهانلنُالهدلل ُلالته ُرمنهتهاُمحرمهةُالعهدطُالعليهاُالدائمهة

فلقدُذرم ُفه ُرماملهاُُ امرانُامغااُأيةُدللةُعل ُأنُتحيطُنزاعهاُم ُدللةُأخمىُال ُمحرمةُدللية

أنُلهههيسُفههه ُُ قهههانلنُالهههدلل بههههنُ"مهههنُالمبهههادئُالمقهههمم ُفههه ُالُ اللهههادمُفههه ُرضهههيةُراميليهههاُالشهههمرية

نهلاءُاله ُاللنها ةُألُُ األمرانُامغااُأيةُدللةُدلنُملافقتهاُعل ُاحالةُخلفاتهاُم ُالدلطُاألخهمى

ُ ليمرههنُتقههدياُمثههطُلههذاُالملافقههةُفهه ُشههرطُالتههزااُ ألُأيُ ههمازُأخههمُمههنُالتنههليةُالنههلميةُ التحرههيا

ُ.(1)اُالدللية"يتخذُ لاعيةُلبمحضُاألماد ُالحم ُالم لقةُبقبلطُاألحرا

لذلكُمهاُأعلنته ُمحرمهةُالعهدطُالدلليهةُفه ُُ رذلكُترميسُمبدأُعداُالتدخطُف ُشؤلنُالدلط

ُ.(2)ف ُرضيةُرلمفلُبينُبمي انياُلألبانيا1949ُنينان9ُُحرمهاُاللادمُف ُ

أنُمبههدأُعههداُالتههدخطُيشههيمُالهه ُحهه ُرههطُدللههةُذا ُنههياد ُفهه ُتل يهه ُأململههاُبههدلنُأرههد ُُل

ااُأنه ُُ لألضح ُالمحرمةُبهن ُبالمغاُمنُأنُاألمثلةُعله ُانتههاكُلهذاُالمبهدأُرثيهم ُ تدخطُخام  

لللل ُالمحرمهةُاله ُنتي هةُمفادلهاُأنُاحتهمااُاألختلهااُُ منُالقانلنُالدلل ُالعمف ُألبحُ زءُ 

ُ.ُُ(3)األرليم ُبينُالدلطُللُمبدأُمنُالمبادئُاألنانيةُللم تم ُالدلل 

اُتل هدُرلاعهدُفه ُالقهانلنُالهدلل ُالعهااُتفهمضُعله ُالهدلطُالتقيهدُبهنه ُُالقضاءُالهدلل ُأرمُل

عههنُمحرمههةُالعههدطُُيُاألنتشههاميُاللههادمأليت لهه ُذلههكُفهه ُالههُمُ يههياُالنيانهه بههنم ُمحههددُمههنُالتن

نهه ُاُأشههام ُالمحرمههةُالهه ُأحيهه ُُ مستتألة الصتتحراء الغربيتتةفهه 1975ُُالدلليههةُفهه ُتشههمينُاأللطُ

نُأرمههاُُ نُتتشههرطُلفهه ُليرليههةُمعينههةأنُالدللههةُي ههمُهتقضهه ُبههاعههد ُرانلنيههةُدلليههةُلاحههد ُتل ههدُر

                                                           
 .11، ص1، طمرجع سابق(. 2117فؤاد، مصطفى أحمد )  (1)
، منشوورات األموم المتحودة،    1991-1948 م والفتاوى واألوامر الصادرة عنن محكمنة العندل الدولينة    موجز األحكاانظر:   (2)

 ، على الموقع:6(، صST/LEG/SER.F/1، الوثيقة )1992نيويورك، 

www. Icj-cij.org. 
 .214، عمان:األردن، ص1، طمرجع سابق (.2119الجندي، غسان )  (3)
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نُانتمههاءُدللههةُالهه ُأفهه ُنيرههاماغلاُالهه ُُاألنشتتطة العستتكرية األمريكيتتةالمحرمههةُأشههام ُفهه ُرضههيةُ

ُ.(1)ايديللل ياُمعينةُاُيشرطُمخالفةُللقانلنُالدلل ُالعمف 

مههنُُالحدلديههةُبههينُرههلُ ُرمههاُأنُرههماما ُمحرمههةُالعههدطُالدلليههةُعنههدُنيملههاُلقضههاياُالخلفهها 

رهههدُُ 1994ُفبمايهههم2ُليبيهههاُلتشهههادُاللهههادمُفههه ُُلُ 1961يلنيهههل15ُُتايلنهههدُلرمبلديهههاُاللهههادمُفههه ُ

بممهه ُفهه ُالدللههةُلالتهه ُأُ تفاريهها ُالنههابقةُلتعيههينُحههدلدُد ُالدللههةُاألرليميههةُبنههاء ُعلهه ُاارمنهه ُنههيا

أنُتتهههذمعُبنيميهههةُتغييهههمُُُيمرهههنُلدللهههةلبالتهههال ُاُ لقلاعهههدُالقهههانلنُالهههدلل ُنهههتعماميةُلفقهههاُ الحقبهههةُاا

نهتقلطُملزمهةُبمعالهدا ُتعيهينُالحهدلدُلأنُالدلطُحديثةُااُ نهاءُالعمطُبمعالد ُالحدلداليملفُا

ُ.ُ(2)النابقة

ُ أنهه ُيمرههنُالقههلطُبهههنُانههتعماضُمفهههلاُالقههانلنُالههدلل ُالعههااُلشخلهه ُاألنههاسُوالخالصتتة

لدلمُرههطُمنهمههاُفهه ُتمنههيخُُ يلضههحُالهه ُحههدُربيههمُالتههماب ُلالعلرههةُالعضههليةُبينهمههاُ للههلُالدللههة

لالته ُيرمنههاُرهطُُ رماُأنُفحاُبعضُالضمانا ُالقانلنيةُللدللةُف ُالقانلنُالهدلل ُالعهااُ اآلخم

تفاريها ُالدلليهةُلااُ ماُنلفُذرهماُمهنُنلهلاُفه ُالميثها ُلرهماما ُال معيهةُالعامهةُلألمهاُالمتحهد 

علهه ُُنيميههاُ -يفتههمضُأنهههاُ يبههينُأنُلنالههكُمنيلمههةُرانلنيههةُدلليههةُ ما ُمحرمههةُالعههدطُالدلليههةلرههما

ُل بيعت ُُ لللُالدللةُ تشرطُضمانةُرانلنيةُتحافيُعل ُالشخاُالمئيسُللقانلنُالدلل ُ-األرط

ُ  

                                                           
 .88، عمان:األردن، ص1، طالسابقمرجع (. 2119الجندي، غسان، )  (1)
 .26-22، صالمرجع السابق(. 2119الجندي، غسان، ) (2)
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ااُأنُمانههلفُذرههماُمههنُخلههائاُالقههانلنُالههدلل ُالعههااُرههدُيشههيمُالهه ُأنهه ُمههنُُ القانلنيههة

مهاُُ بهالمتغيما ُالدلليهةُ القهانلنُالهدلل ُلالدللهةُ الناحيةُاللارعيةُأنُرطُذلكُردُاُيمن ُتههثمُرليهمها

للهههذاُمهههاُُ يهههؤديُالههه ُتهههداعيا ُعلههه ُمضهههامينُالقهههانلنُالهههدلل ُلأنمهههلذجُ"لنهههتفاليا"ُللدللهههةُالتقليديهههة

ب همحُالتغيهما ُالدلليهةُمهاُبعهدُالحهممُالبهامد ُممثلهةُفه ُُالفصل الثالتثلدمانةُف ُعمضُل ُلذاُانت

ُ.العللمة ُلتهثيملاُعل ُبعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالم

ُ
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 الفصل الثالث

 )العولمة( التغيرات الدولية

 والقانون الدولي المعاصر

ُمقدمة:

شرطُبدايةُعهدُ ديدُف ُُ عااُنهايةُالحممُالبامد ُ (1989يل دُاتفا ُعل ُأنُعااُ)

فقدُتميزُذلكُالعااُبهحدا ُلت لما ُمهمةُلاُتزخمُبمثلهاُحقبةُف ُالتاميخُُ نيااُالعلرا ُالدللية

ُ لالتلق ُبتلكُاألحدا ُلالت لما ُالدعلا ُال ُالديمقما يةُلحقل ُاألننانُ الحدي ُلالمعالم

ُ ُالمدن  ُالم تم  ُدعائا ُالقانلنُلامناء ُمبادئ ُعل  ُالقائمة ُالغمبية ُالمعاييم ُلف  ُالبيئة لحماية

ُالنياُالقانلنيةُلين ُنيماُ .ُلاُشكُأنُ(1)لبد ُتلكُلرهنهاُمفمدا ُلعلمُ ديدُراداُ ال بيع 

لت ُلهاُأثملاُالثاب ُم مد ُمنعزلة.ُفالقانلنُاُيمرنُأنُيدمكُعل ُحقيقت ُاذاُعزطُعنُالعلامطُا

فالقانلنُللُبمثابةُالمؤننةُالحيةُبطُللُنتاجُاننان ُخالاُيتهثمُبرطُماُُ ت لماف ُنشلئ ُُل

ُ.(2)التاميخيةةُلالفلنفيةُلالنفنيةُلالثقافيةُُلرتلاديا تماعيةُلااننانُمنُالعلامطُااايؤثمُف ُ

لف ُلذاُالنيا ُأدىُانهيامُالنيااُالعالم ُالذيُرااُبعدُالحممُالعالميةُالثانيةُال ُانتهاءُ

رماُدخل ُرتلةُعداُاألنحيازُف ُلض ُيشب ُحالةُُ ةُالحممُالبامد ُلممحلةُالحملمُباللرالةممحل

م ُاشتعاطُبؤمُُ للا ه ُبعضُالدلطُأزما ُحاد ُمثطُالعما ُلليبياُلالنلدانُلرلباُ انعدااُاللزن

                                                           
، دار 1، طدراسة في البعد الداخلي واألقليمي-األقليات واألمن القومي العربي(. 2112العزاوي،  دهام محمد دهام ، ) (1)

 .123وائل للنشر، ص
 736، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، صي وقت السلمالقانون الدولي العام ف(. 1962سلطان، حامد، )  (2)



26 
 

شماطُتلتمُ ديد ُف ُيطُميزانُالقلىُال ديد ُرالحممُف ُيلغنلفياُليهلمُالمشرطُالرمديُف ُ

ُ.(1)العما 

ُالمفاليااألنسُُلُعل ثيمُلاضحُهرانُلهاُتُ نُالت لما ُالمتلحقةمُشهدُالعالاُنلنلةُل

ُلالعلرا ُالدللية ُالدلل  ُالنياا ُعليها ُراا ُأبمزلُلُ الت  ُران ُالما ُالشمر انهيام ليهلمُُ عنرم

ُعملرةتر ُارتلادية ُبعضُالمُلُ تل  ُعالمية ُعل  ُالدالتمريز ُرضايا ُمثط يملرما يةُلضلعا 

لمافق ُلذاُالت لما ُالت ُ مأ ُعل ُليرطُُ الحفايُعل ُالنلالحقل ُااننانُلحمايةُالبيئةُُل

لفمُانتهاءُالحممُالبامد ُُلُ.(2)المنؤلليا ُالملرللةُلألماُالمتحد لنيااُالدلل ُتغيما ُف ُالمهااُُلا

ُ.(3)األماُالمتحد ألعاد ُترييفُبعضُليائفُأ هز ُمثاليةُُف ُم ل ُالتنعينا ُيملفاُ 

حي ُ مأُتغيمُف ُملرفُاألماُالمتحد ُازاءُاللماعا ُالمنلحةُغيمُذا ُال اب ُالدلل ُ

اذُانفمد ُاللايا ُالمتحد ُرقل ُعيم ُبقياد ُالعالاُف ُضلءُماُُ ا1991ف ُالفتم ُاللحقةُللعااُ

ءُالشمعيةُالت ُتمىُلف ُضُلُ تملر ُمنُمقلما ُنيانيةُلارتلاديةُلعنرميةُمحاللةُفمضُامادتها

ُتخداُملالحها ُعندُ(4)أنها ُالعالم ُال ديد( ُلف ُنيا ُالتغيما ُالدلليةُيهمُمل لحُ)النياا .

امناطُالقلا ُاألمميريةُللخليجُلالذيُتضمنُفرم ُ)علمُ ديد(ُل)حقبةُللحمية(ُل)زمنُللنلا(ُ

ُيرلنُمتحمماُ ُ لرطُالشعلم ُعالم ُ ديد( ُ)نياا ف ُ لمُُلأرثمُأمناُ ُ منُاألملامُبحي ُيقاا

ُ.(5)أنُتنعاُبالمخاءُلتعي ُف ُتناغاُ علمُتنت ي ُفي ُرطُأماُالعالاُ النلا

                                                           
 .12-12، الناشر للطباعة والنشر والتوزيع، صالنظام العالمي الجديد وخيار المواجهة(. 1992شفيق، منير )  (1)
 .317، ص6، ط(. مرجع سابق2117المجذوب، محمد )  (2)
 .82، ص1طمرجع سابق، (. 2111نزار )، العنبكي  (3)
، دار 1، طتدخل األمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي(. 2112قاسم، مسعد عبد الرحمن )  (4)

 .241الجامعة الجديدة للنشر، القاهرة: مصر، ص
 .111، دار وائل للنشر، عمان: األردن، ص1، طالمواطنة العالمية(. 2111جرار، أماني غازي )  (5)
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لالذيُشامر ُفي ُاللايا ُُ 1991لردُرمسُمؤتممُباميسُلألمنُلالتعالنُاأللملب ُننةُ

ُال ديد ُالدلل  ُالنياا ُمضملن ُاأللملبية ُلالدلط ُلرندا ُلتملينُُ المتحد  ُبناء ُعل  بتمريزا

ُ ننانُلاألرليا ُلالحميةُاألرتلاديةلعل ُحمايةُحقل ُااُ لديمقما يةُبللفهاُنياماُلحيداُللحراا

ليهم ُات الا ُ ديد ُأفمزلاُاللار ُالدلل ُال ديدُبللفهاُمبادئُألُُ لغيملاُمنُمبمما ُالتدخط

ُ  ُلحفيُالنلالمنُألاُلذاُاألت الا ُامناطُرلاُ رلاعدُرانلنيةُدلليةُرابلةُللت بي ُلالممامنة

لالمب ُبينُمف ُُ لفمضُالعقلبا ُ نتخابا ُالل نيةلمماربةُااُ لالتفتي ُعل ُالمنشآ ُالعنرمية

ُالشامط ُالدمام ُأنلحة ُتدميم ُلبين ُالعما ( ُحالة ُ)ف  ُلااُ العقلبا  ُاائتمانا  نتثماما ُلمب 

ُشيلعيُ لالقملض ُران  ُالت  ُالبلدان ُف  ُ ذمية ُارتلادية ُاللحا  ُعل ُُ ةبا ماء لاأللمام

ُ.(1)مقابطُت بي ُالعلرا ُ األخذُبالديمقما ية

ُالمختلفة ُب لانبها ُالدللية ُالتغيما  ُت ند ُمعالم  ُريالم  ُالعللمة ُالحقلطُُلبمز  ف 

ُالعلامطُلالت لما ُالترنللل يةُُ  تماعيةُلالثقافيةالتقنيةُالنيانيةُلاارتلاديةُلاا بحي ُأنُلذا

ُالقانلنُ ُف ُرثيمُمنُالمفالياُلاألنسُلالمبادئُالت ُرااُعليها ُمهما المتلحقةُردُأحدث ُتغييما

.ُلم ُبدايةُالقمنُاللاحدُلالعشمينُلانتشامُلذاُالمفالياُال ديد ُفانُماُي مُ(2)الدلل ُمنذُرملن

ىُتهثيمُلذاُالتغيما ُلالمفالياُال ديد ُعل ُالعلرا ُالدلليةُللُمدُ التناؤطُعن ُف ُلذاُالقمن

ُ.(3)لرلاعدُالقانلنُالدلل 

                                                           
، منشور في: مجموعة باحثين، ماذا بعد العالم العربي بعد حرب الخليج: نظرة من موسكو(. 1992نعومكين، فيتالي )  (1)

 .44عاصفة الصحراء؟ رؤية لمستقبل الشرق األوسط، مركز األهرام للترجمة والنشر، القاهرة: مصر، ص
 .111، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد )  (2)
، ترجمة م العالمي الجديد" حدود السيادة، حقوق األنسان، تقرير مصير الشعوب"النظا(. 2111سيلرز، مورتمر )  (3)

 .17، عمان: األردن، ص1صادق عودة، دار الفارس للنشر والتوزيع، ط
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ُ ُيبحث  ُما ُالعللمةُُالفصل الثالثللذا ُف  ُممثلة ُالتغيما  ُلذا ُمالية ُتبيان ُخلط من

ريالم ُشاملة ُلمنُثاُمحاللةُملدُتهثيمُلذاُالتغيما ُالدلليةُعل ُبعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُ

ُ:مبحثينمنُخلطُُ لمُمنذُم ل ُتنعينيا ُالقمنُالماض ُلحت ُيلمناُلذاالمعا

ُ:ُالتغيما ُالدلليةُ)العللمة(.المبحث األول -

ُتهثيمُالتغيما ُالدلليةُ)العللمة(ُعل ُالقانلنُالدلل ُالمعالم.ُ:والمبحث الثانيُ-
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 المبحث األول

 )العولمة( التغيرات الدولية 

(Globalization) 

رانُمنُأبمزلاُيهلمُُ انتهاءُالحممُالبامد ُردُلحق ُ ملةُمنُالتغيما ُالدلليةُالفامرةانُ

ُفهنُلذاُالدمانةُُ ريالم ُمتعدد ُاألل  ُعبم ُعنُال لانمُالمختلفةُلهذاُالتغيما ُ العللمة لذا

ُالدلل ُالمعالم ُعل ُالقانلن ُتداعيا ُالتغيما ُالدللية ُلدمانة ُرمدخط ُاليالم  ُلذا ُمنُ تض 

ُ:مطلبينلالذيُيتنالطُالعللمةُف ُُ المبحث األولخلطُلذاُ

ُ:ُليتنالطُماليةُالعللمةُال لحاُلمفهلما.المطلب األول -

ُلالملرفُالفرميُمنها.ُ :ُليتنالطُنما ُالعللمةُلأدلاتهاالمطلب الثانيُ-

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 المطلب االول

 ماهية العولمة

حديثههةُت نههدُالتغيههما ُالدلليههةُفهه ُفتههم ُمههاُبعههدُالحههممُانُمعمفههةُالعللمههةُلمضههامينهاُريههالم ُُُُُُُ

لفهههاُ بيعههةُالتحههلا ُفهه ُمضههامينُالعلرهها ُالدلليههةُلالقههانلنُالههدلل ُُأنانههياُ ُالبههامد  ُيعههدُمههدخلُ 

ُف ُفمعين:ُالمطلب األولالمعالم ُلللُماُي مح ُلذاُ

ُ.:ُالعللمةُال لحاُ الفرع األول-

ُ:ُتعميفُالعللمة.الفرع الثاني-

 العولمة اصطالحأ: األول الفرع

ُ(ُلالتهههه ُتتههههم اُأحيانههههاُ Globalization)ُن ليههههزيفيههههةُالعللمههههةُلهههه ُتم مههههةُللملهههه لحُاال

بهاحثين ُلألهبحُبهينُالُرثهمُاشهتهاماُ األلُالرلربهةُألُالشهلملة ُااُأنُمله لحُالعللمهةُلهلُبالرلنيةُأ

بههالمعن ُاللغههليُيعنهه ُتعمههياُعههلا ُلتحليههطُالرلمههةُلههطُالنيانههةُلاارتلههادُلاابههينُأُاألرثههمُشههيلعاُ 

مهنُُ هاء ُتلليهداُ ُالشئُلارناب ُاللبغةُالعالميةُلتلني ُدائمت ُليشمطُالعالاُرله  ُلالعللمهةُملهدماُ 

مههةُب ميقهةُالتلليههدُالقيانهه  ُلأمهاُلههيغةُالفعللههةُلللههلُعهللاُيعههللاُعُلُرلمهةُعههالا ُليفتههمضُلههاُفعههلُ 

ضهافة ُلله ُمماثلهةُفه ُلهذاُمفههلاُاألحهدا ُلااُمطُللتعبيهمُعهنالت ُتهت ُمنهاُالعللمةُفهنمهاُتنهتع

ُ.(1)اللييفةُلليغةُالتفعيط

  
                                                           

 ، بحث منشور على الرابط األلكتروني:مفهوم العولمة ونشأتها. بقنه، مبارك عمر  (1)

http://www.saaid.net/Doat/mubarkl5.htm. 
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 تعريف العولمة: الفرع الثاني

ُ انُتعميفا ُالعللمةُردُتعدد ُُلحمل ُمضامينُشت ُمختلفةُلف ُالمقامبةُلالتحليطُلها

ُمفضاُ  ُازاءلا ُلات الاتها ُلالمفرمين ُالباحثين ُربلاُ ُلملارف ُباانحيازا ُُأل ُالتعميفا  ُتلك لتهثم

يعمفُالعللمةُباعتباملاُم ملعةُمنُالعمليا ُالت ُتغ  ُُعاماُ ُلناكُات الاُ ُااُأنُ ُ األيديللل ية

ف ُُىُتعميقاُ رماُتتضمنُالعللمةُمنُناحيةُاخُمُ أغلمُالرلرمُألُالت ُتشي ُعل ُمنتلىُالعالا

ُ.(1)طُلالم تمعا ُالت ُتشرطُالم تم ُالعالم عتمادُالمتبادطُبينُالدُلمنتليا ُالتفاعطُلاا

مل لحُي ندُالتفاعل ُالمتزايد ُالتعقيدُبينُاألفمادُلالشمرا ُ"فقدُعمف ُالعللمةُبهنها:ُُ

لنقدُالدلل ُلننةُ.ُلعمفهاُالتقميمُالننليُللندل ُا(2)"لالمؤننا ُلاألنلا ُعبمُالحدلدُالل نية

ُ"اا1997ُ ُبهنها ُالمتنامع ُلانتقاطُندماج ُاألملاط ُمؤلس ُلتدف  ُالت ام  ُعبم ُالعالم  لألرتلاد

ُ.(3)الترنللل ياُلانتشامُشبرا ُاألتلاطُلتيامُالتثقف"

ُ ُلاارتلاديةُ"لمنُتعاميفها: ُخلي ُمنُالمؤتمما ُالنيانية ُتغيمُميالمُُ أنها أيُأنها

 مال ُبادطُالشامطُلااعمليةُالت"لعمف ُبهنهاُُ "الحيا ُاليلميةُلبلفةُخالةُف ُالدلطُالمتقدمة

ُ.ُ(4)"ننانيةُبهرملهاتحلطُالعالاُال ُمح ةُتفاعليةُللبينُمختلفُأ مافُالرلنُاذُبمقتضااُي

ُ  

                                                           
 ، بحث منشور على األنترنت على  موقع:(. العولمة والسيادة اعادة صياغة وظائف الدولة2119)، خليل، محمود  (1)

  www.adelamer.com(20/4/2017)منتديات دار العلوم القانونية واألسالمية واألنسانية  
، الحروب وانتقاء الثروات تحد عالمي متنام )التقرير السنوي عن أعمال المنظمة(منع اندالع (. 1999) ،كوفي عنان  (2)

 .71ص
، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات 1، طمبادئ  في العالقات الدولية، من النظريات الى العولمة(. 2112) ،محمد، منذر  (3)

 .292والنشر والتوزيع، بيروت: لبنان، ص
 .181، ص مرجع سابق، 1، طالتنظيم الدولي(. 2119أنظر لمزيد التفاصيل: كتاب د.سهيل حسين الفتالوي )  (4)

http://www.adelamer.com/
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القلىُالت ُاُيمرنُالني م ُعليهاُف ُاألنلا ُ"لمنُبينُالتعاميفُأيضاُأنهاُعبام ُعنُ

ُرلميةُ الدللية ُدللة ُلاءُألية ُال ننيا ُالت ُليسُلها ُحت ُللف ُبهنهاُ(1)"لالشمرا ُمتعدد  .

نيااُيميُمف ُالحلا زُلالحدلدُأمااُالشبرا ُلالمؤننا ُُ نيااُيقفزُعل ُالدللةُلاألمةُلالل ن"

ُ.(2)"لبالتال ُاذابةُالدللةُالل نيةُ لالشمرا ُالمتعدد ُال ننية

ُ اندماجُأنلا ُالعالاُف ُحقلطُالت ام ُلاألنتثماما ُالمباشم "ُلرذلكُعمف ُالعللمةُبهنها:

خضلعُُلتالياُ ُ لانتقاطُاألملاطُلالقلىُالعاملةُلالثقافا ُلالتقانةُضمنُا امُمأنماليةُحميةُاألنلا 

نحنامُالربيمُف ُنياد ُ ُاختما ُالحدلدُالقلميةُلال ُاامماُيؤديُالُ العالاُلقلىُالنل ُالعالمية

لأنُالعنلمُاألنان ُف ُلذاُاليالم ُل ُالشمرا ُالمأنماليةُالضخمةُمتخ يةُُ القلميةالدللةُ

ُ.(3)"القلميا 

تمريزُالتعميفا ُالنابقةُعل ُالمضملنُاألرتلاديُللعللمةُبشرطُُف ُلذاُالنيا يالحظ و 

ُلنالكُات الاُ ُ أنان  ُُفيما ُبمضملنُأشمطُبهنها: التداخطُاللاضحُألملمُُ"آخمُيحالطُتعميفها

ُلاارتلااا ُذا ُد ُللدلط ُالنيانية ُبالحدلد ُيذرم ُاعتداد ُدلن ُلالنللك ُلالثقافة ُلالنيانة  تماع

.ُاألممُ(4)"النياد ُألُاألنتماءُال ُل نُمحددُألُلدللةُمعينةُلدلنُالحا ةُال ُا ماءا ُحرلمية

أيُأنها ُأيُالعللمة ُُ ملنالذيُي عطُالعللمةُمؤثم ُف ُأرثمُمنُ انمُلتحمطُأرثمُمنُمض

                                                           
، مركز دراسات الوحدة العربية، 221، مجلة المستقبل العربي، العدد العولمة والعرب(. 1997عبيد، نايف علي )  (1)

 .28بيروت: لبنان، ص
، مركز 228، مجلة المستقبل العربي، العدد مة والهوية الثقافية، عشر طروحاتالعول(. 1998الجابري، محمد عابد )  (2)

 ، 19دراسات الوحدة العربية، بيروت: لبنان،  ص
، مركز دراسات الوحدة 229، مجلة المستقبل العربي، العددالعرب والعولمة، ما العمل؟(. 1998األطرش، محمد )  (3)

 .111العربية، بيروت: لبنان، ص
، مجلة المستقبل العربي، الكوكبة: الرأسمالية في مرحلة ما بعد األمبريالية(. 1997اهلل، اسماعيل صبري )عبد  (4)

 .2، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: لبنان، ص222العدد
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األ تماع ُُ األنتماتي  ُ النيان ُ يالم ُا ماليةُتشمطُاألرتلادي"بهذاُالمحتلىُلاألبعادُتشرطُ

ُ.(1)"لالثقاف 

ت نيدُلحليلةُماُحفطُب ُالتاميخُُ"فيماُلض ُلهاُتعميفُضمنُالنيا ُالتاميخ ُبهنهاُ

من لقات ُمماُحفطُب ُالقمنُالتان ُعشمُُ الحدي ُللبشميةُلتهنيسُم تم ُعللم ُ ديدُلألننان

ُ منُأ طُتهنيسُالقمنُاللاحدُلالعشمينُ"رابيتاليا"ُ لمماُحفطُب ُالقمنُالعشمينُامبميالياُ ُ رلللنياُ 

ُرانُاأللطُعنرمياُ  ُاذا ُرانُالثان ُنيانياُ ُ بمعن : ُارتلادياُ ُ لاذا ُفهنُالثال ُنيرلنُاُمحالة

ُ.(2)"بالدم ةُاألناس

منُتعميفا ُيمرنُالقلطُأنُتعميفا ُالعللمةُتتعددُلأنُمفهلمهاُلان ُُما سبقبناء على و 

ااُأن ُيمرنُملحيةُأنهاُ ميعاُتشيمُال ُتفاعطُعنالمُعد ُارتلاديةُلنيانيةُُ بشرطُربيم

تتضمنُرطُُ بهدلا ُمختلفةُ لثقافيةُلا تماعيةُلتقانيةُبشرطُيغيمُرلاعدُالعلرا ُالدلليةُالتقليدية

لشخل ُُ ماُيؤديُبالضملم ُال ُتهثمُرلاعدُلمبادئُمنُالقانلنُالدلل ُالتقليديُ نالملذاُالع

ُالتقليدي ُلدلملا لي محُأمامهاُتحديا ُارتلاديةُلنيانيةُُ األناسُلللُالدللةُلانحنامُنيادتها

ُلثقافيةُربيم .

  

                                                           
 .281، ص1، طمرجع سابق(، 2113) ،أنظر: كتاب الدكتور رودريك ايليا أبي خليل  (1)
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 1، طمفهوم العولمة في التنظيم الدولي المعاصر(. 2116) ،زكريا، جاسم محمد  (2)

 .416لبنان، ص
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 المطلب الثاني

 ها دواتسمات العولمة وأ

فانه ُيمرهنُُ للعللمةُلخللةُلتعميفاتهاُالمتعدد ُاألل ه بناءُعل ُماُنب ُذرماُمنُمفالياُ

تت ههه ُأنانهههاُلتهههدليطُالنهههل ُلالقهههياُلاألفرهههامُلمؤلسُُ ملحيتههههاُريهههالم ُبهههامز ُذا ُأل ههه ُمتعهههدد 

مههاُيههؤديُالهه ُُ رههلم ُفهه ُفضههاءُالم تمهه ُالههدلل -ل نهه ُألُعبههم-بشههرطُعبههمُ األمههلاطُعبههمُالعههالا

نُالعللمةُفه ُلهذاُاأل هامُتتنهاُب ملهةُمهنُالخلهائاُالته ُللذلكُفاُ انحنامُدلمُالدللةُلنيادتها

لفه ُُ تميزلا ُلالت ُتمتمُملارفُفرميةُمتباينةُمنههاُعله ُمنهتلىُالعهالا ُلمهنُذلهكُمن قتنهاُالعمبيهة

للهذلكُُ منُخللهاُلتهؤثمُعبملهاُمنُاألدلا ُلالمؤننا ُالت ُتتفاعطُنفسُاللر ُفه ُتمتلكُ ملة

ُ:فمعينُلماُالمطلبيتنالطُلذاُ

ُ :ُنما ُالعللمةُلالملرفُالفرميُالعمب ُمنهاالفرع األول -

ُ:ُأدلا ُالعللمة.ُوالفرع الثاني -
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ُوالموقف الفكري العربي منها العولمة سمات: الفرع األول

تتلهههههفُبنهههههما ُمختلفهههههةُتشهههههرطُُ انُالعللمهههههةُريهههههالم ُتشهههههمطُ لانهههههمُمتعهههههدد ُلمتشهههههعبة

ُلمنُبينها:ُ خلائلهاُلمحتلالاُالمميز

رتلهادُتمثهطُفه ُالقهلىُالفاعلهةُللرتلهاديُلالم:ُلتعنه ُالمحتهليُااالسمة األقتصتادية -0

لالتهههه ُتهههههدفُالهههه ُالنههههي م ُعلهههه ُُ لأدلا ُالعللمههههةُاألرتلههههاديةُلمؤننههههاتهاُالمختلفههههةُ المأنههههمال 

لذلهكُمهنُخهلطُلهذاُالمؤننها ُلبشهرطُيضه ُاأل هامُالمشهتمكُلنهيمُالعلرها ُُ األرتلادُالعهالم 

ُ بحيه ُيهتاُضهمانُا هل ُحميهةُالت هام ُ الهدلطُاألعضهاءُفه ُمنيمهةُالت هام ُالعالميهةُالت اميةُبهين

لحمايهههةُالهههدلطُُ للضههه ُحهههدُللفلضههه ُفههه ُالعلرههها ُالت اميهههةُبهههينُالهههدلطُ لفهههتحُأنهههلا ُدلطُالعهههالا

مههدادُبالنههل ُمهه ُحميههةُاختيههامُلذلههكُبضههمانُااُ لمحاللههةُتحقيهه ُفائههد ُالمنههتهلكُلالمنههتجُ الناميههة

ليفيههدُالمنههتهلكُمههنُُ العالميههةُأمههااُتلههميفُبضههاعت ُدُالمنههتجُمههنُفههتحُاألنههلا حيهه ُيفيههُ المنههتج

اذُُ تتمتهمُعله ُذلهكُارتلهاديةُنهلبيةُلناكُآثاماُ ُأنُ ُاُ اُ لينمُلللطُالنل ُلالخدما ُالي ُبنهللةُ 

 ُليههؤديُالهه ُتقنههياُدلطُالعههالاُالههُ رههدُيشههرطُذلههكُرامثههةُعلهه ُارتلههادُالدللههةُللههناعتهاُالل نيههة

ُ لفئههةُمنههتهلرةُ ربيههماُ ُفئههةُمنت ههةُلملههدم ُللخههدما ُلالنههل ُلالتهه ُنتشهههدُمفالههاُارتلههادياُ ُ فئتههين

رماُيتاُمف ُالحلا زُبينُالدلطُللمناعد ُفه ُادام ُأعمهاطُمنت ه ُالبضهائ ُُ ارتلادياُ ُلتشهدُتدللماُ 

ييهطُالنهع ُلحمايهةُُفيماُ ماُيحلطُالعالاُال ُنيااُارتلاديُلاحدُللُالنيااُالمأنمال ُ لالخدما 

اذُتمضهه ُفهه ُات ههااُيلقهه ُُ منهههلةُشههائرةُ الفقههماءُلتحنههينُفههماُالتعلههياُلالعمههطُلالحمايههةُالقانلنيههة
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لتشهعمُالعديههدُمهنُالهدلطُالناميههةُُ عهنُالدللهةُمنههلةُالضهمانُاا تمهاع ُعلهه ُعهات ُالشهمرا ُبههداُ 

ُ.(1)بهنهاُرام ُباتخاذُخ لا ُربيم ُنحلُتحميمُاألنلا ُللرنهاُلاُتحلطُعل ُالنتائجُالمم ل 

:ُلقدُأدخل ُالعللمةُتحهلا ُمهمهةُلعميقهةُعله ُليرهطُلمهلازينُالقهل ُالسمة السياسية -7

يههامُاألتحههادُالنههلفيات ُلانتهههاءُبعههدُانهُ لبشههرطُيههؤثمُبشههد ُعلهه ُنيانهها ُالههدلطُ فهه ُالنيههااُالههدلل 

حيهه ُأعيههدُُ اذُألهبحُلههذاُالنيههااُأحهاديُالق بيههةُبقيهاد ُاللايهها ُالمتحههد ُاألمميريهةُ الحهممُالبههامد 

رتلههاديةُلالعلميههةُلالترنللل يههةُعلهه ُحنههامُااتشههريطُخام ههةُلمههلازينُالقههلىُبمههاُيههم حُألزانُالقههل ُ

رمههاُأعيههدُتمتيههمُاألللليهها ُُ أنُتفقههدُاألخيههم ُثقلهههاُدلنُ القههلىُالتقليديههةُ)العنههرميةُلالديملغمافيههة(

فتما عهه ُالقضههاياُالتقليديههةُالتهه ُرانهه ُتحتههطُمرههانُاللههدام ُفهه ُُ علهه ُ ههدلطُأعمههاطُالنيههااُالههدلل 

لتقههدياُُ مثههطُرضههاياُاللههماعُبههينُالشههم ُلالغههممُألُبههينُالشههماطُلال نههلمُ ممحلههةُالحههممُالبههامد 

لمشههرطُاألملههامُلحقههل ُُ الدلليههةُررههطُمثههطُرضههاياُالبيئههةرضههاياُ ديههد ُمتعههدد ُتلا ههههاُال ماعههةُ

لل ُأملمُالبح ُتنتل مُتدخطُالم تم ُالهدلل ُبمهاُيهؤثمُعله ُُ ننانُلأنلحةُالدمامُالشامطاا

بحي ُتحهلطُالعهالاُالهدلل ُاله ُدليلهةُُ ماُيدف ُف ُات ااُ عطُالعالاُلحد ُنيانيةُ.(2)نيانةُالدللة

ُ.(3)لغيم 

لقههدُ علهه ُالعللمههةُبمههاُلههاحبهاُمههنُثههلم ُتقنيههةُالعههالاُيههذلمُبات ههااُ:ُالستتمة التقانيتتة -3

"رميهههةُرلنيهههةُلهههغيم "ُحيههه ُبانهههت اعةُأيُاننهههانُلفههه ُأيُبلهههدُأنُيتلهههطُبههههيُشهههخاُمهمهههاُرهههانُ

حيه ُُ تلهاا ُعقبهةُالحهدلدُال غمافيهةاذُاُتقهفُبل ه ُلهذاُااُ تل ه ُالثقاف ُألُانتماؤاُالنيانه 

                                                           
 .191-183، ص1، طمرجع سابق(. 2119) ،الفتالوي، سهيل حسين (1)
ت جامعة ، منشورا1، طالعالقات الدولية(. 2111) ،أنظر: كتاب الدكتور ماجد الحموي، والدكتور احمد عبد العزيز  (2)

 .219-218دمشق، دمشق: سوريا، ص
، منشأة المعارف، األسكندرية: مصر، 1، طالنظم السياسية والقانون الدستوري(. 2112) ،جمال الدين، سامي  (3)

 .148-147ص
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.ُاذُ(1)أمهههااُاتلهههاطُالنهههاسُفيمهههاُبيهههنهاُحتههه ُاللغهههةُاُتشهههرطُعائقهههاُ أنُمن ههه ُالزمهههانُألُالمرهههانُألُ

يحُلألفههمادُلالههدلطُلالتهه ُتتههُ تلههاا فهه ُم ههاطُترنللل يههاُالمعللمهها ُلاايهههم ُالت ههلما ُالمثيههم ُ

لالته ُتتهمالحُبهينُالريهبل ُالضهلئيةُلالفارنها ُُ متبا ُبعددُاُيحله ُمهنُاللنهائطلالم تمعا ُاا

الهه ُأ هههز ُالرمبيههلتمُلالبميههدُاالرتملنهه ُُضههافةبااُ لالقنههلا ُالفضههائيةُالتهه ُتبهه ُبمام هههاُالمختلفههة

بحيه ُتحلله ُُ نتمنه ُالته ُتهمب ُالعهالاُبترهاليفُأرهطُلبلضهلحُأرثهمُعله ُمهدامُالنهاعةلشبرا ُاا

مههنُملههادمُالثههمل ُألُرههل ُمههنُالقههلىُاا تماعيههةُلالنيانههيةُترنللل يههاُالمعللمهها ُالهه ُألههاُملههدمُ

لرهدُعمله ُلهذاُالحمرهةُعله ُتهلفيمُالفهماُللعلهاُلالمعمفهةُلنشهمُُ لالثقافيةُالرانهحةُفه ُعهالاُاليهلا

ُ.(2)الثقافةُبشرطُمثيمُلبرلفةُأرطُلبزمنُفام ُلبم هلدُأرط

أمهينُعهااُالمنيمهةُُ يقلطُاألنتاذُمحمدُفهاي  لف ُا امُالملرفُالفرميُمنُالعللمة 

العمبيةُلحقل ُاألننهان:ُ"ُلللعللمهةُشهقين ُأللهمها:ُشه ُلارعه ُألُمهاديُ هاءُنتي هةُالت هلمُالعلمه ُ

لماتمتهههمُعليههه ُمهههنُثهههلم ُفههه ُلنهههائطُاألتلهههاطُلاألعهههلاُلانتشهههامُالمح ههها ُُ لالترنللهههل  ُالهائهههط

لرلرههمُدلنُأنُتحههدلاُالفضههائيةُالتهه ُتبهه ُبمام هههاُالهه ُرههطُأنحههاءُالرلرههمُللرههطُالبشههمُعلهه ُلههذاُا

للههذاُال انههمُمههنُالعللمههةُُ لأيضههاُفهه ُثههلم ُالمعللمهها ُالهائلههةُالتهه ُت نههدلاُشههبرةُاألنتمنهه ُ حههدلد

للهيسُأمامنهاُااُُ للقبلطُألُالمفضُفهلُلار ُألبحُأحهدُيهلالمُالعلهمُالهذيُنعيشه ُليسُم ملحاُ 

فه ُعالمنها.ُأمهاُالشه ُالثهان ُُللرنُعليناُأنُنعمفُريفُنتعامطُمع ُلنرلنُأرثهمُتههثيماُ ُ أنُنقبطُب 

نتهاجُالمأنهمال ُالهذيُفهمضُال هاب ُالتلنهع ُالتنافنه ُلهنم ُاا هاءُنتي هةُُ للعللمة:ُفهلُش ُريم 

لعههززاُباتفاريههةُالت ههام ُالعالميههةُ)ال هها (.ُللههذاُال انههمُلههلُالههذيُيثيههمُُ ارتلههادُالنههل ُعلهه ُالعههالا

                                                           
، تصدر عن نقابة المهندسين األردنيين، 62مجلة المهندس األردني، العدد  العولمة،(. 1998عمارنة، صالح الدين )  (1)

 .73عمان: األردن، ص
 .192-191، ص1، طمرجع سابق(. 2119الفتالوي، سهيل حسين )  (2)
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العللمهةُلهلُالهذيُي عهطُمهنُالعللمهةُمنههلةُُللذاُال انمُالقيم ُمنُ الرثيمُمنُالمخالفُلالشرلك

ُ.(1)خلفية"

اذُلرهفُلهؤاءُملارهفُمختلفهةُُ لف ُلذاُاللددُتباينُملرهفُالمفرهمينُالعهممُت هااُالعللمهة

بحيههه ُانقنهههملاُالههه ُفئههها ُعهههد ُُ لفقهههاُألختلفهههاتهاُالنيانهههيةُلاأليديللل يهههةُلالفرميهههةُ ت هههااُالعللمهههة

نههتعمامُالتهه ُأفمزتهههاُعههنُأعلهه ُمماحههطُااُلنُفيهههاُتعبيههماُ ينُيههُمالفئههةُاألللهه ُالمافضههلنُلالههذُ متباينههة

لالفئهههةُالثانيهههةُُ لأدا ُامبمياليهههةُانهههتعماميةُتحههه ُالهيمنهههةُاألمميريهههةُ الثهههلم ُالترنللل يهههاُلالمعللماتيهههة

فههلُُ ليملنُأنُعالاُاليهلاُغيهمُاألمهسُ لالذينُيش علنُتلا دُالعللمةُبالمن قةُالعمبيةُ الممحبلن

ُ لاينمحُلذاُالعلهمُبهانغل ُالشهعلمُعله ُنفنههاُ تلاا ُالرلنيةلالترنللل ياُلااُعلمُالعللا

لالفئهههةُُ للههنُينتيهههمُر هههامُالعللمههةُالمتهههمددينُمهههنُشههعلمُالعهههالاُالثالههه ُ ألُالتقلرهه ُداخهههطُحهههدلدلا

الثالثةُتمثهطُالتيهامُالحيهاديُالهذيُيهدعلُاله ُاي هادُشهرطُمنانهمُمهنُأشهراطُالعللمهةُيتفه ُلملهالحُ

أيُُ لله ُتقبهطُماينهاعدُشهعلبهاُعله ُالنمهلُلالت هلمُباختيهامُمهاُينانهبهاُ حا ُالدلطُالعمبيهةل مُل

مؤيته ُبم ماتيهةُُ اي ابيهاُ ُلالفئةُالمابعةُتمثطُتيامُالعللمةُالمحايدُحيهاداُ ُ اُتقبطُرلهاُلاتمفضُ لها

مه ُتهريهدُالنهياد ُُ لل ُفئةُتهدعلُاله ُاللنه يةُبهينُالتحيهزُالرامهطُلالهمفضُالرامهطُللعللمهةُ نفعية

لههه ُمهههنُالمفرهههمينُاألنهههلميينُُ لالفئهههةُالخامنهههةُ لتمنهههيخُالهليهههةُالثقافيهههةُالعمبيهههةُ الفرميهههةُالعمبيهههة

ليهههدعلنُالههه ُعللمهههةُُ للهههاُيمفضهههلنُأيُشهههرطُمهههنُاشهههراطُالعللمهههةُفههه ُلهههلمتهاُالحاليهههةُ العهههمم

يههدعلُالهه ُعللمههةُُليههملنُأنُاألنههلاُ لتحههافيُعلهه ُديههنهاُلتههماثهاُ انههلميةُتقههليُعههمىُالمنههلمين

لمغههاُاألنقنههااُبههينُُ دلنُتنههازطُعههنُالمعتقههدا ُلالتقاليههدُاألنههلميةُ تنههتفيدُمنهههاُالههدلطُاألنههلمية

                                                           
، حقوق األنسان في عصر العولمة: رؤية عربيةأنظر: كلمة أ. محمد فابق، أمين عام المنظمة العربية لحقوق األنسان،   (1)

  .rushd.0rg-www.ibn(24/4/2017):   ، منشورة على األنترنت على الموقع2111مارس  24-برلين
 

http://www.ibn-rushd.0rg/
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يلحههدُبيههنهاُللههلُالمحههاذيمُمههنُنههي م ُُمشههتمراُ ُااُأنُلنههاكُرانههماُ ُ المفرههمينُالعههممُحههلطُالعللمههة

ُ.(1)العللمةُلليمنتهاُعل ُالدلطُالنامية

للهلُُ المحاذيمُمنُالعللمةُفه ُأنحهاءُأخهمىُخهامجُالهل نُالعمبه للعطُلناكُماُيعززُلذاُ

أمههمُيمرههنُملهههداُفهه ُاانههتياءُالمتزايهههدُبنههمعةُفهه ُنهايهههةُالعقههدُاألخيههمُللقهههمنُالعشههمينُضههدُمرهههنُ

مههاُُ نتي ههةُنيانههاتهاُاألحتراميههةُألُتلههكُالخ ههم ُعلهه ُالبيئههةُ ااُللههلُالشههمرا ُ العللمههةُاألنانهه 

للههلُبحا ههةُالهه ُضههلاب ُت عههطُمههنُُ لمههةُلنههلرهاُالعههالم ُغيههمُمنههتيايههدف ُالهه ُاألعتقههادُبهههنُالعُل

ُ.(2)أللليةُتنتل مُالتحقي ُ لمنتلزما ُتحقي ُالمبحُ التلفي ُبينُم المُالمنؤلليةُاا تماعية

 أدوات العولمة : الفرع الثاني

ُفعلههه ُال انهههمُارتلهههاديُلنهههاكُثهههل ُ انُللعللمهههةُأدلا ُلمؤننههها ُمختلفهههةُلفلاعهههطُعهههد 

لتشهمفُعله ُترهلينُالبنيهةُالتحتيهةُُ دلليةُربهمىُتقهلاُبامنهاءُرلاعهدُلبنيهانُليرهطُالعللمهةُمؤننا 

ُ:(3)لهاُلل 

منُخلطُالدلمُالذيُ ،:ُلالت ُتعدُأخ مُالمؤننا ُالمتعلقةُبالعللمةمنظمة التجارة العالميةُ-1

اُال ُارتلاديا ُلتحليطُاألرتلاديا ُالمحليةُالمغلقةُعل ُذاتهُ تقلاُب ُف ُترميسُتلكُاليالم 

ُ.ةمفتلحةُمدم ةُفعلياُف ُاألرتلادُالعالمي

لتحقي ُمزيدُمنُالداف ُلالحافزُُ :ُلالذيُينهاُف ُدعاُات الا ُالعللمةصندوق النقد الدوليُ-1

ُاألرتلادي ُالعللمة ُف ُُ لدىُالدلطُعل ُاألنخما ُف ُتيام ُالمتمثلة ُالمئينية منُخلطُليائف 

                                                           
 .114-113، ص1، طمرجع سابق(. 2111) ،جرار، أماني غازي  (1)
 .231، 1، طمرجع سابق(. 2113) ،أبي خليل، رودريك ايليا  (2)
 .92-94، ص2ط، مرجع سابق(. 2117) ،المجذوب، محمد (3)
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لانتعاد ُتلازنهاُلتحقي ُانتقمامُنعمُُ ملازينُالمدفلعا ُللدلطُاألعضاءتلحيحُاألختلا ُف ُ

ُ مافُللمدفلعا ُالدللية.لارامةُنيااُمتعددُاألُ لتحميمُالمدفلعا ُال اميةُ لمفُعملتها

ُالي ُالبنك الدوليُ-2 ُمعها ُينيم ُألبح ُالت  ُالدم ة ُال  ُأنش ت  ُلتلنع  ُت لم  ُلالذي :

ُثل ُمؤننا ُُم ُتضا ُالبنكُالدلل ُلألنشاءُرم ملعة ُالبنكُلل : ُم ملعة ُي ل ُعليها ئينية

ُلمؤننةُالتمليطُالدللية.ُ لالماب ةُالدلليةُللتنميةُ لالتعميم

ُاألتلال ُ ُال انمُالمعللمات  ُلات الاتهاُ لعل  ُتياما ُالعللمة ُمنُخلل  ُتتداف  تبمزُُ لالذي

ُألمها:ُ فلاعطُمئينيةُلمؤثم 

ُلزياد ُتماب  ُلاتلال .ُ تمامسُدلملاُالمئين ُف ُتلحيدُالعالا:ُلالت ُشبكة األنترنتُ-1

ُ:ُلالت ُتت الزُالمائةُمليامُننليا.التجارة األلكترونيةُ-1

:ُلالت ُألبحُلهاُدلملاُالمهاُف ُاعاد ُتشريطُالتل  ُالمنظمات الجماهيرية غير الحكوميةُ-2

ُ.ةالعالمياأل تماع ُالعااُلخل ُمأيُعااُمنتنيمُت ااُالقضاياُ

ُلنقطُفلميُلألخبام.ُ :ُلالت ُتحق ُلييفةُاتلاليةالتغطية األعالمية الكونيةُ-4

ُأنيمةُُ لالشبرا ُ :ُحي ُأتاحُت لمُتقنيةُاألتلاا شبكة األتصاالت العالمية -9 لانتخداا

لعالاُردم ُلائلةُعل ُ عطُنرانُاُ تلاا ُالخلليةُباألرمامُاللناعيةُمباشم لااُ الهلاتفُالنقالة

ُباختلفُأمارنهاُممتب ينُببعضهاُالبعض.

ُ  
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ُأيضاُ  ُتنم  ُلالت  ُال ننيا ( ُمتعدد  ُ)الشمرا  ُمن ُم ملعة ُعل  ُالعللمة ُتعتمد ُرما

اذُتزامنُالتزايدُف ُعددُُ لالت ُعمل ُعل ُتفعيطُالعللمةُ (trans-national)عبمُالل نية(ُ)

لتمحلم ُمبادا ُُ لذاُالشمرا ُم ُلذاُالحمرةُالعالميةُلالت ُعاد ُعليهاُبهمباحُلمناف ُلائلة

ُ)النف  ُر اعا ُمئينية ُال ننيا ُحلطُأمبعة الترنللل ياُُ النياما ُ الشمرا ُالعيم ُالمتعدد 

دُعل ُخل ُشبرةُمعتبم ُمنُالفملعُف ُلالت ُتعتمُ منُالدلطُالملنعةُالمتقدمةُ البنلك(ُ العالية

ُ لتنتحلذُتلكُالشمرا ُالعيم ُعل ُ طُالمبادا ُالعالميةُ الخامجُبماُف ُذلكُالدلطُالنامية

ُ.(1)منُاألنتثماما ُالمباشم ُف ُالخامجُ%79لتحق ُ

ُلمنُال ديمُبالذرمُلناُاألشام ُال ُذلكُالتهثيمُالهائطُ)لألنتمن (ُالشبرةُالعالميةُاأللن 

ُلالحضام (ُ للمعللما  ُ)الرلن ُمعللما  ُ مع  ُعالم ُُ حي  ُمعللما  ُبنك ُأربم لشرل 

لف ُضلءُلذاُُ ننانُأنُيتلطُب ُلينشمُمعللمات ُلآمائ ُدلنُشمل ُمنبقةينمحُللُ دينامير 

ُالهائط ُالمعمف  ُأحضانُُ التمارا ُف  ُيللد ُالذي ُالقادا ُباألرتلاد ُتتعل  ُحضامية ُأبعاد تللد 

ُالمعللما ( ُارتلاد ُأل ُالمعمف  ُ)األرتلاد ُللل ُاا ُمريزت ُُ المأنمالية ُالمعللما  ُتشرط الذي

ُ.ُ(2)األنانيةُلنلعةُرابلةُللتدالطُريمةُلمعن 

مانةُنتت م ُف ُ ُفهنُالدةُلمضامينهاُف ُلذاُالمبح ُاأللطلبعدُتلضيحُمفهلاُالعللم

ُمنُلذاُالفلطُال ُتهثيملاُعل ُبعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالم.ُالمبحث الثاني

ُ

ُ

                                                           
 .211، ص1، طمرجع سابق (.2119) ،الفتالوي، سهيل حسين  (1)
 .111، ص1، طمرجع سابق(.2111) ،جرار، أماني غازي  (2)
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 المبحث الثاني

 )العولمة(  تأثير التغيرات الدولية

ُعلى بعض جوانب القانون الدولي المعاصر

ُتبمزُخلائاُالعللمةُبشرطُيالمُف ُيطُتحلا ُلهاُتداعياتهاُعل ُالعلرا ُالدللية 

لذلكُالماب ُالبنيليُلاللييف ُبينُالقانلنُالدلل ُالعااُلالعلرا ُالدللية ُاذُأنُت لمُمضامينُ

لالمنلغا ُُ العلرا ُالدلليةُف ُيطُلذاُالمتغيما ُلارب ُبالضملم ُت ليمُمفالياُالقانلنُالدلل 

بحي ُلاُُ.(1)نالت ُتشمعُتخ  ُحدلدُالنياد ُف ُحاطُرانُلناكُمنُتهديدُللنلاُلاألمنُالدلليي

ُمقتلماُ  ُالعاا ُالدلل  ُالقانلن ُنياد ُيعد ُذا  ُدلط ُبين ُالتعاي  ُرلاعد ُالقلاعدُُ عل  ُلف  أي

بطُألبحُلذاُالقانلنُيشمطُم ملعةُأخمىُمنُالقلاعدُالت ُتهدفُال ُتحقي ُالتعالنُُ التقليدية

اللر ُفقدُتهثم ُ.ُلف ُنفسُ(2)اللثي ُلالمثممُبينُالدلطُمنُأ طُمنتقبطُأفضطُلل نسُالبشمي

لاضحُف ُيطُالنيااُالعالم ُال ديد ُبعدُانهيامُالتلازنُُمرانةُللض ُالقانلنُالدلل ُالعااُُبشرطُ 

الدلل ُبانهيامُاألتحادُالنلفيات ُلليمنةُالق مُاللاحد ُلالذيُتميزُب ملةُمنُالخلائاُالمؤثم ُ

ُ.ُ(3)عل ُ بيعةُالقانلنُالدلل 

ُ  

                                                           
 .71، ص1، طمرجع سابق (.2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (1)
 . 11، صمرجع سابق(. 2117المجذوب ، محمد، )  (2)
 .61-27، ص1، طمرجع سابق(. 2119دة، غالب عواد )للمزيد أنظر كتاب: الفتالوي، سهيل حسين والحوام  (3)
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أن ُاُيمرنُبهيُحاطُف ُنيا ُلذاُالدمانةُ محُرطُتهثيما ُالتغيما ُالدلليةُُوبالتأكيد

بعضُأل  ُُالمبحث الثانيلذاُيتنالطُلذاُُ عل ُرافةُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالمُبشرطُشامط

لالمتمثلةُف ُبعضُفملعُالقانلنُالدلل ُُ لذاُالتهثيمُعل ُبعضُ لانمُالقانلنُالدلل ُالمعالم

ُعل ُالقانلنُالدلل لبعضُآليا ُالتهثيمُبشرطُعاا ُلذا ُف ُفها ُينالا ُرد ُبما ُالدللية  ُ  ُانفاذا

ُلذلكُمنُخلطُم لبين:

ُ:ُليتنالطُتهثيمُالتغيما ُالدلليةُعل ُبعضُفملعُالقانلنُالدلل ُالمعالم.المطلب األول -

ُالمطلب الثانيُ-ُ ُانفاذ ُآليا  ُبعض ُعل  ُالدللية ُالتغيما  ُتهثيم ُليتنالط ُالدلل ُ: القانلن

ُالمعالم.
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 المطلب األول 

 تأثير التغيرات الدولية )العولمة( 

 على بعض فروع القانون الدولي المعاصر

ُف ُ ُآفارها ُلاتناع ُالدللية ُالمفاليا ُت لم ُعلم ُتمثط ُأنها ُالعللمة ُنما  ُألا ُمن ان

لتق ُحقل ُاألننانُف ُللبهاُُ منُالقانلنُالدلل ُالمعالمُفملعُعد ُلمنهاُ م اا ُمختلفة

ُلتشرطُأحدُأبمزُالميادينُالت ُتهثم ُبها رماُيبمزُالتلل ُالبيئ ُرهحدُالهملاُاألرثمُُ لأنانها

بماُيشرل ُمنُخ مُدالاُيتهددُاألمضُلينتل مُا ماءا ُلآليا ُُ عل ُالناحةُالدلليةُحضلماُ 

تهثيمُالتغيما ُالدلليةُ)العللمة( ُُولالمطلب األ لذلكُنيبح ُلذاُُ دلليةُرفيلةُبالحدُمنُخ لمت 

ُعل لاي اباُ ُنلباُ  ُالدلل ُالمعالمُفملعُفمعينُمنُ  ُلللُالفرع األول  القانلن ُمانخُلمت ذم :

ُ:ُف ُ لمُالنشلءُلالت لمُلللُالقانلنُالدلل ُللبيئة.ُوالفرع الثانيُ القانلنُالدلل ُلحقل ُاألننان

 القانون الدولي لحقوق األنسان الفرع األول:

ُاألننان ُبحقل  ُالمتعلقة ُالمعاييم ُمن ُب ائفة ُالمعالم ُالدلل  ُالقانلن ليض ُُ يعتمف

ُف ُ ُتتعمضُل  ُعدلان ُأل ُانتهاك ُأي ُالحقل ُضد ُلذا ُحماية ُترفط ُالضمانا ُالت  بمقتضالا

ُاألنتهارا  ُلذا ُتحد ُفيها ُالت ُرد ُالدلل ُلعل ُذلكُيمرنُتعميفُُ اليملفُالمختلفة القانلن

ذلكُال زءُمنُالقانلنُالدلل ُالذيُيتضمنُم ملعةُمنُالقلاعدُالقانلنيةُالت ُ"لحقل ُاألننانُبهن ُ
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تهدفُال ُحمايةُالحقل ُلالملالحُالحيليةُللذا ُاألننانيةُف ُأحلاطُالنلاُرماُف ُأحلاطُالحممُ

ُ.(1)"لاليملفُالمماثلة

ُاا ُاألننالتتميز ُلحقل  ُالدللية ُالدلليةتفاريا  ُالمعالدا  ُمن ُغيملا ُعن بهنُُ ن

لبالتال ُُ المنتفيدينُمنُأحرامهاُلاُاألشخااُالمل لدلنُف ُارلياُالدللةُلالداخللنُف ُلايتها

فهلُالتزااُدلل ُات ااُالم تم ُالدلل  ُلف ُنفسُاللر ُالتزااُُ نُالتزااُالدللةُللُالتزااُمزدلجفا

ُ.(2)ل ن ُداخل ُات ااُملا ن ُالدللةُلاألشخااُالخاضعينُللايتها

ااُأن ُتهثمُبمن لقا ُُ لعل ُالمغاُمنُالت لمُالذيُيشهداُالقانلنُالدلل ُلحقل ُاألننان

الل  ُُ ل ُل هينُمتنارضينُف ُلذاُالم اط.ُلين ليُلذاُالتهثيمُللعللمةُع(3)العللمةُبشرطُربيم

ُنلب  ُحقل ُاألننانُ األلط ُلحماية ُالضمانا ُالقانلنية ُمنُل لد ُلعل ُالمغا عل ُُ حي ُأن 

حي ُلاُُ عليهاُفانُالتقداُالتقن ُالذيُتشهداُالعللمةُبا ُيشرطُخ ماُ ُ اللعيدينُالمحل ُلالدلل 

لخالةُف ُُ التقداُالتقن ُف ُتقييدُحقل ُاألننانتعدُلذاُالضمانا ُرادم ُعل ُتلف ُتهثيمُلذاُ

ةُف ُأملمُعديد ُمنها:ُالتنل ُاذُتبدلُميالمُلذاُالتهثيمُالمقيدُلاضحُ م اطُالحميا ُالعامة

ُالنم اا ُانتما  ُأل ُلممُ لرتملن  ُلالحانلم ُالحديثة ُالتلليم ُآا  ُالضغل ُلانتخداا امنة

تلاا ُبلنائطُشت ُماُيشرطُهاكُنميةُالممانل ُلااءُال ُانتلالل ُلُ ننانلالتهثيمُف ُحميةُاا

ُُغيمُرانلنيةُلتنتهكُحقلرا ُدنتلمية.ُلنائطُلالت ُتعدُ.(4)لحقل ُاألننانُلحميات ُاألنانيةُانتهاراُ 

ُ  

                                                           
 92، ص1، طمرجع سابق(.2111العنبكي، نزار، ) (1)
 .179، ص1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا، ) (2)
 .181، ص1، طمرجع سابق(. 2112الخزرجي، عروبة جبار، ) (3)
 .111-111، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد، ) (4)
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حي ُُ ف ُح ُالتليفُل محُمفالياُ ديد ُلاضحاُ ُرماُأثمُالنيااُالعالم ُال ديدُتهثيماُ 

بحي ُلاُتعدُرادم ُعل ُحمايةُالمليفُمنُ ش ُالشمرا ُُ حل ُالشمرا ُالربمىُمحطُالدللة

ُلاحتراملا ُاألنتغناءُُ الدللية ُعل  ُتما ع ُعمل  ُأمباحها ُرلفة ُأن ُالشمرا  ُلذا ُل د  فرلما

ُ.(1)ال ماع ُلم ملعا ُربيم ُمنُالعاملينُلدلنُالنيمُال ُاآلثامُاا تماعيةُالنا مةُعنُذلك

األممُالذيُدف ُمرتمُالعمطُالدلل ُالتاب ُلمنيمةُالعمطُالدلليةُال ُا ل ُحمل ُتح ُعنلانُ

ُ.(2)منُأ طُتهمينُالعمطُلحمايةُالفقماء" األمنُاأل تماع ُلل مي "

ملامُف ُبعضُاألحيانُال ُانترانةُف ُبعضُالممامنا ُف ُا امُمرافحةُاالراد ُ

ُُ م اطُحقل ُاألننان ُالدللية ُالعفل ُرال ُمنيمة ُالت ُلرع ُف ُ"اذ 11ُأنُاألحدا ُالمملعة

منُالحرلما ُُااُأنُعدداُ ُ نبتمبم/أيللطُتعدُ ميمةُضدُاألننانيةُلدم ُالعالاُلغيم ُملمح 

ُ ردُلعد ُاأل ماءا ُالقمعيةُلأنُمبدأُعالميةُحقل ُاألننانُيلا  ُاألنُأربمُتحدُعل ُاأل ل 

ُالقاعد فهلبحُازدلاجُالم ُاألنتقائ ُلما ُلال اب  ُف ُُ "عاييم ُالن ناء ليندمجُضمنُذلكُمعاملة

عل ُمعاييمُحقل ُاألننانُالمتعامفُُمباشماُ ُراعد ُغلانتاناملُلن نُأبلغميمُبشرطُيمثطُل لماُ 

ُ.(3)عليها

ُاآللنةُُ ُف  ُاألرليا  ُلحقل  ُاألننان ُحقل  ُميدان ُشهدا ُالذي ُالت لم ُمن ُالمغا لعل 

ُاألنتقائيةُ ُلألبح  ُالت بي   ُف  ُاألننان  ُال انم ُعل  ُالنيان  ُال انم ُ غ  ُفقد األخيم  

ُالمعاييم ُنمةُ  ُالذاتيةُُيالم ُ ُلازدلا ية ف ُالتعامطُمنُ انمُالقلىُالربمىُلاألللليةُلملالحها

ا ُلللُماُيمرنُأنُنمااُمنُخلطُماُحد ُف ُالعشميةُاألخيم  ُحي ُن دُالدلطُالربمىُلحلفاؤل

                                                           
 .127-126، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان: األردن، ص3، طحقوق األنسان(. 2111الفتالوي، سهيل حسين، ) (1)
(2)ww.ILO.ORGwhttp://  
 .182-181، صمرجع سابق(. 2112الخزرجي، عروبة جبار، )(3)

http://www.ilo.org/
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.ُ(1)لبضغ ُمنهاُعل ُاألماُالمتحد ُتلدمُالعديدُمنُالقماما ُلتح اُعنُالدامُرماما ُأخمى

ُاألننان ُ ُاللع  ُتلافم ُبمدى ُربيم  ُحد ُال  ُممتب  ُاليلا ُعالا ُف  ُلالتنفيذ ُللتنفيذ  ُتبق  فالعبم 

ُ.(2)حضاميُلدىُاألفمادُلال ماعا لال

ُللقانلنُالدلل ُلحمايةُحقل ُاالف ُالمقابطُيمرنُالقلطُأنُالتل ها ُالحديث ننانُردُة

ُمنُلاضحاُ ُشهد ُت لماُ  ُالدللةُلمعايالا ُتتدخطُف ُعلرة ُ ُحي ُلام ُالتل ها ُالمعالم   

بشرطُيؤديُال ُتغييمُ للميُُ خلطُمعالدا ُلاتفاريا ُدلليةُتقيدُتلمفا ُالدللةُت ااُملا نيها

.ُ(3)عنُالن ا ُالداخل ُللدللةُخام اُ ُننانُأمماُ نُالدلل ُبحي ُتلبحُرضيةُحقل ُااف ُالقانُل

ماُ عطُالملا نُُ لبالتال ُيهم ُرنلا ُعد ُيمرنُأنُيتفاعطُمنُخللهاُالفمدُم ُالنيااُالعالم 

 ُتدخطُانتهارا ُحقل ُالفمدُضمنُالتدالطُلبالتالُ الفمدُأحدُالمخا بينُمنُ انمُالقانلنُالدلل 

ُ.(4)ف ُم اطُالعلرا ُالخام يةُلبشرطُمشملع

ُم ل ُ ُمنذ ُالمعالم ُالدلل  ُالقانلن ُت بيقا  ُف  ُربيم ُبشرط ُالتل   ُلذا ُملد ليمرن

ننانُالمتفمعةُعنُالعهدُالدلل ُلمنُذلكُماُأرمت ُل نةُحقل ُااالتنعينيا ُف ُالقمنُالماض  ُ

ُف ُتقميمُ للحقل ُ ُلالمدنية  ُُالنيانية ُف ُعاا ُلدم ُمنُأنُ 1992لها ُف ُلايةُُ  ُرانلن ل لد

رليبكُالرنديةُيلزاُبانتخدااُاللغةُالفمننيةُفق ُللدعايةُلاألعلن ُيخالفُحميةُالتعبيمُاللامد ُف ُ

ُأنُ  ُرما ُلالمدنية  ُالنيانية ُللحقل  ُالدلل  ُاااُالعهد ُحقل  ُلحماية ُاأللملبية ُردُننلمحرمة ان

عداُريااُالنل ا ُالتمريةُباتخاذُا ماءا ُُال ُأنُ 1111ُُآذام16ُأشام ُف ُحرمهاُاللادمُف ُ

ُيشرطُ ُلتهديدا   ُتلقيها ُبعد ُالرمدية ُاللحف ُلملزع  ُاألرماد ُاللحفيين ُلحماية ُمنانبة أمنية
                                                           

 .174-173، ص1، طع سابقمرج(. 2113البهجي، ايناس والمصري، يوسف، )  (1)
 .897، ص6، طمرحع سابق(. 2117المجذوب، محمد، )  (2)
 .196، بيروت: لبنان، ص1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (3)
السياسة الدولية، مركز األهرام، القاهرة، األمم المتحدة وحقوق األنسان: تطور األليات، (. 1994الجويلي، عمرو، )  (4)

 .127(، ص117العدد )
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التعبيم ُلرذلكُُ(ُمنُاألتفاريةُاأللملبيةُلحمايةُحقل ُاألننانُلالمتعلقةُبحمية11للماد ُ)ُانتهاراُ 

من 1116ُُشبا 1ُُننانُف ُحراُلهاُلدمُف ُلمحرمةُاألمميريةُلحمايةُحقل ُاا اءُللفُا

ُ.(1)أحدُالملا نينُف ُلندلماسُمنُانتخدااُلغةُالنرانُالقبليةُاأللليةُبهن ُانتهاكُلحميةُالتعبيم

منتلىُعمطُللتعزيزُالدلمُالدلل ُف ُلذاُالم اطُ م ُ ملةُمنُالت لما ُالهامةُعل ُ

ُ ُننة ُاألننان ُلحقل  ُالعالم  ُفيينا ُلتلليا ُمؤتمم ُلانت ابة ُاذ ُالمتحد . ُرام 1992ُاألما  

 ُلالخااُبانتحدا ُمنلمُالمفلض48/141ُال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُبالدامُرماملاُمراُ

 ُم اطُ لسُاألمنُف.ُلرذلكُيمرنُف ُلذاُاللددُملدُازديادُفعاليةُم(2)النام ُلحقل ُاألننان

حي ُأن ُُ ننانُعقمُانتهاءُالحممُالبامد ُمنُخلطُعددُاأل ماءا ُالت ُاتخذلاحمايةُحقل ُاا

ننانُاذاُران ُلناكُانتهارا ُلحقل ُااابانُلذاُالحممُنيمُالم لسُف ُخمسُمنانبا ُفيماُ

للنلاُبدم ةُتبممُلتنلغُاتخاذُتدابيمُبمل مُالفلطُالناب  ُلم ُأن ُلاُينشئُخلطُُتشرطُتهديداُ 

ُ ُمنُعاا 1945ُُالفتم  ُفا12ُنلى1978ُُال ُعاا ُفق ُلحفيُالنلا  ُأرثمُمنُعملية ُأنشه ن 

ُبينُعام ُ ُالعمليا ُفيما ُمن ُالعدد ُذلكُلانتناداُ ُفضلُ ُ 1997ل1978ُضعفُلذا ال ُُعن

ننانُف ُأرثمُمنُحد ُذا ُالللةُبانتهارا ُحقل ُااعمليا ُاألماُالمترماما ُالم لس ُ م ُ

منهاُأن لاُلبلملنديُلرمبلدياُلالنلفادلمُل لاتيمااُللاييت ُُ 1989منذُالعااُُاثنت ُعشم ُبلداُ 

ُ.(3)لملزمبي ُلناميبياُلملانداُلالللماطُل نلمُأفميقياُليلغنلفياُالنابقة

ُمفه ُيبمز ُالت لما  ُنيا  ُااُللف  ُلحقل  ُمعالم ُ"باألمنُا ُيعمف ُما ُللل ننان

ُالحمايةُُ األننان " ُاأللل ُلتهمين ُفق ُعل ُالحفايُعل ُالنلا ُأمنُتقتلم ُرلمة ُتعد حي ُلا
                                                           

 .128-127، عمان: األردن، ص1، طالراحة والريحان في القانون الدولي لحقوق األنسان(. 2112الجندي، غسان، ) (1)
، والخاص بانشاء 1991ديسمبر  02الصادر في  84/181قرار الجمعية الجمعية العامة رقم أنظر: أألمم المتحدة،  (2)

 .1993ان، نيويورك منصب المفوض السامي لحقوق األنس
، المركز القومي 1، طالرقابة الدولية على انفاذ أحكام القانون الدولي )دراسة مقارنة((. 2114الديربي، عبد العال، ) (3)

 . 21-19لألصدارات القانونية، القاهرة: مصر، ص
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ُاألعتداءا ُلالنمرة ُلمنُُ للملا نُضد ُالخلفُلال لعُلالممض  ُمن ُالحماية ُلتشمط ُتعدت  بط

ال ُُع ُلالنيان ُلالثقاف ُلاألرتلادي ُاضافةُ  تمالرذلكُالحمايةُمنُالحممانُااُ ال هطُلاألمية

ُ.ُ(1)ال لانمُالبيئية

بانشاءُ"ل نةُلمتابعةُالبعد1111ُُلين طُف ُلذاُال انمُريااُمنيمةُالعمطُالدلليةُعااُ

األ تماع ُللعللمة" ُرهيئةُمنتقلةُف ُا امُمنيمةُالعمطُالدللية ُبمل مُرمامُمنُم لسُادام ُ

ُ ُالدلل   ُالعمط ُلمنح ُمرتم ُللعللمة  ُاأل تماع  ُالبعد ُعن ُمنم  ُتقميم ُباعداد ُرلف  لالت 

ُعند ُعملها ُف  ُالتامة ُُلُاألنتقللية ُالي   ُالمشام ُالتقميم ُأيةُاعداد ُللياغة ُرضايا ُأية تنالط

ُ(5)ُعنُعضلا ُفضلُ ُ(19)ُمقتمحا ُألُتلليا ُف ُا امُأدائهاُلمهمتها ُلتترلنُالل نةُمن

ُ.ُ(2)عضلا14ُيمةُالعمطُالدلليةُبا مال ُأعضاءُبحراُمنلبهاُف ُمن

ُانشاءُل انُ لف ُا امُاألتفاريا ُالدلليةُف ُم اطُحقل ُاألننانُشهد ُاألماُالمتحد 

 ُل نةُ(3)مرابيةُ ديد ُذا ُللحيا ُلانعةُف ُلذاُالم اطُلل :ُل نةُحقل ُالعماطُالمها مين

ُ.(5)ارة ُل نةُحقل ُاألشخااُذليُاألع(4)ختفاءُالقنميحاا ُاا

ُف ُم اطُحقل ُاا ُالمعالم ُالناب ُلألماُلالت لم ُالعاا ُاألمين ُالذيُانتخلل  ننان

يلغ ُالتمييزُُ ديداُ ُرانلنياُ ُالمتحد ُالنيدُب مسُغال ُمنُل هةُنيما ُللُبالنتي ةُيخل ُنياماُ 

ُالدلل  ُالداخل ُلالنياا لالتنني ُبينُننانُضمنُالتعالنُليض ُحقل ُااُ التقليديُبينُالنياا

ننانُلاليهاُالدللةُاألنملذجُف ُضمانُحقل ُااحي ُي مُأنُترلنُُ الدلطُلالمنيما ُالدللية

                                                           
 .189-188، ص1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا، ) (1)
، اللجنة العالمية المعنية عولمة عادلة: توفير الفرص للجميعللمزيد حول اللجنة وعملها، أنظر: مكتب العمل الدولي،  (2)

 وما بعدها. 134، ص2114بالبعد األجتماعي، الطبعة األولى، جنيف، أبريل 
 .1991لعام  األتفاقية الدولية لحماية جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهمأنشئت بموجب  (3)
 .2116لعام  األتفاقية الدولية لحماية جميع األشخاص من األختفاء القسريأنشئت بموجب  (4)
 .2116لعام  األتفاقية الدولية لحقوق األشخاص ذوي األعاقةأنشئت بموجب  (5)
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لحينماُترلنُالدللةُغيمُ ديم ُُ أنان ُحمايةُحقل ُاألفمادُي مُأنُيعهدُالم تم ُالدلل ُبشرطُ 

ُالمنؤللية ُتحمط ُعل  ُرادم  ُلغيم ُالمهمة ُذاتُ بهذا ُالدللة ُتنتهك ُحينما ُالمبادئُلذلك ُلذا ها

لللُماُلاُُ منُحمايتهاُلتتحلطُال ُالدامُحقل ُالملا نينُبداُ ُ األنانيةُلميثا ُاألماُالمتحد 

فلُيمرنُأنُُ لدللةُماُاخفاؤاُعنُالمأيُالعااُف ُيطُثلم ُالمعللما ُالت ُنعيشهاُاليلاُيعدُممرناُ 

ُ(1)ةُشملليةُأللدامُحقل ُالملا نينتلبحُحمايةُالنياد ُألُالتمنكُبهاُذميعةُتنتتمُلماءلاُأنيم

 القانون الدولي للبيئة :الفرع الثاني

تعتبمُحمايةُالبيئةُمنُملضلعا ُالقانلنُالدلل ُالحديثة ُلعل ُالمغاُمنُحداثت ُفقدُعدُ

منُمبادئُحقل ُاألننان ُفتخلياُاألننانُمنُبيئةُمللثةُيعن ُتخليل ُمنُالفناءُلالدمام ُلللُ

البيئةُتعن ُحمايةُاألحياءُالبميةُلالمائية ُلحمايةُالنياُال بيعيةُلانتغللهاُح ُ بيع  ُلحمايةُ

ُ.(2)عل ُنحلُيضمنُانتمماملاُف ُالعمطُعل ُلف ُنيااُ بيع ُمتزنُدلنُتبذيمُللملامدُالمتاحة

 ُترميناُلل لدُحقطُخااُمن1971ُلردُ اءُانعقادُمؤتممُاألماُالمتحد ُف ُنتلرهللاُ

ُيه ُالدلل  ُ"أنُ القانلن ُفي : ُ اء ُلرد ُبالبيئة. ُالحاضمُُتا ُأل ياط ُلتحنينها ُالبشمية ُالبيئة للن

اُنبيطُلبن ُالبشمُااُتحقيق " ُلردُلض ُلذاُالمؤتممُمفهلماُللبيئةُبهنها:ُُلالمنتقبطُألبحُلدفاُ 

ُالرائنا ُ ُلنمل ُعل ُحيا  ُالمؤثم  ُالمباشم  ُلغيم ُالمباشم  ُالمؤثما ُلاليملفُالخام ية "م ملعة

.ُليعمفُلذاُالفمعُالحدي ُلللُالقانلنُ(3)لحيةُألُل ُاللن ُال بيع ُالذيُيعي ُفي ُاألننان"ا

                                                           
مركز األهرام، القاهرة، ، السياسة الدولية، حقوق األنسان بين الديمقراطية والتنمية(. 1993غالي، بطرس بطرس، )  (1)

 .142(، ص114العدد )
 .91، ص3، طمرجع سابق(. 2111الفتالوي، سهيل حسين، )  (2)
، على شبكة األنترنت على (1990األعالن الصادر عن مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية )استوكهولم،أنظر:   (3)

 الموقع:

http://www.un..org/ar/globalissues/environment 

http://www.un..org/ar/globalissues/environment
http://www.un..org/ar/globalissues/environment
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الدلل ُللبيئةُبهن :ُ"م ملعةُرلاعدُلمبادئُالقانلنُالدلل ُالت ُتنياُنشا ُالدلطُف ُم اطُمن ُ

ُ.(1)نياد "لتقليطُاألضمامُالمختلفة ُالت ُتنتجُعنُملادمُمختلفةُللمحي ُالبيئ ُألُخامجُحدلدُال

لردُأد ُالتغيما ُالدلليةُبعدُانتهاءُالحممُالبامد ُال ُاحدا ُت لمُلااُيعرسُالتبدطُف ُ

العلرا ُالدللةُم ُيهلمُالنيااُالعالم ُال ديدُليالم ُالعللمة ُحي ُبدأ ُمعياُالدلطُتتحالمُ

طُغنيةُلأخمىُمنُمن ل ُملالحهاُالخالةُدلنُتعلمُأليديللل يةُمعينة ُفانقناُالعالاُال ُدُل

ُفهلبح ُ ُتبدل ُملارفُالدلطُمنُالشهنُالبيئ   ُلمنُلنا ُلأخمىُنامية  ُألُدلطُلناعية فقيم 

ُبهذاُ ُعقد  ُالت  ُالدللية ُلالمؤتمما  ُالقماما  ُخلط ُمن ُذلك ُلييهم ُالناب  ُمن ُليلنة أرثم

ُ.ُ(2)الخللا

ُلالذيُناُعل ُأن: 1991ُلننة45/94ُُحي ُلدمُرمامُال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُمراُ

ُتف ُبمت لبا ُلحت ُلمفال ُ" ُالح ُف ُأنُيعي ُف ُبيئة ُالقمامُرطُُ "لرطُفمد لدعا

ُنحلُ ُال ُتعزيزُ هلدلا ُلالمنيما ُغيمُالحرلمية ُالدللية الدلطُاألعضاءُلالمنيما ُالحرلمية

 ُننانُعل ُدمانةُمشارطُالبيئةُلللتهاُبحقُلئةُأفضطُلألح ُلش  ُل نةُحقل ُااضمانُبي

ُأفضطُ ُبيئة ُأ ط ُمن ُال هلد ُملاللة ُعل  ُالللة ُذا  ُالمتحد  ُاألما ُليئا  ُلح  األننان 

ُ.(3)لألح

ُبيئةُ ُف  ُانعراسُللتغيم ُلل ُللبيئة ُالدلل  ُالقانلن ُف  ُاللاضح ُالت لم ُأن ُالقلط ليمرن

ُمنُ ُنلنلة ُبعقد ُالت لم ُلذا ُبدأ ُحي  ُالماض   ُالقمن ُتنعينيا  ُم ل  ُمنذ ُالدللية العلرا 

                                                           
 .131، ص1994، 177، السياسة الدولية، العدد مقدمات القانون للبيئة(. 1994امين، حسن، )  (1)
، الموريتانيمظاهر حماية البيئة في القانون الدولي وأثره على التشريع (. 2112محمود، محمد الحسن ولد أحمد، )  (2)

 .24صرسالة ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر: الجزائر، 
 .4،3،2،1، المواد1992كانون األول/ديسمبر 18في 84/94قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم أنظر:   (3)

 A/RES/45/94الوثيقة رقم:            
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 ُلالذيُعمف1991ُما ُالدلليةُالهامة.ُبدايةُمنُمؤتممُميلُديُ انيملُف ُالبمازيطُننةُالمؤتم

ُاشام ُ  ُاألمض" ُتمخضُعن ُُ"بقمة ُلرد ُالقمة  ُمنتلى ُعل  ُلالتمثيط ُالدلل  ُالحضلم ُرثافة ال 

ُعملياُ ُلالذيُيمثطُمشملعاُ ُ" دلطُأعماطُللقمنُاللاحدُلالعشمين"الدامُخمسُلثائ ُأنانيةُل :ُ

ُل ُالمنتدامة  ُالتنمية ُميل"بشهن ُالحقل ُُ"اعلن ُتشمط ُالت  ُالمبادئ ُمن ُ ملة ُيض  الذي

ُ"اتفاريةُاألماُالمتحد "الذيُيهدفُال ُحمايتها ُلُ"بيانُمبادئُالغابا "لالمنؤلليا ُعل ُالدلط ُل

نبعاثا ُاعيةُمنُأ طُالتقليطُمنُاابشهنُتغيمُالمناخُلالت ُشمل ُمعاييمُدلليةُملزمةُللدلطُاللن

 1111ُالغازيةُالت ُتتنبمُف ُتلل ُالهلاء ُثاُانعقدُمؤتممُ للاننبمغُف ُ نلمُأفميقياُننةُ

لالفقماءُلأنهاُبينُغالبيةُتمىُاألشراطُالمئين ُف ُالهل ُبينُاألغنياءُُلاضحاُ ُلالذيُشهدُانقناماُ 

 ُتمفضُالمقتمحا ُلتمىُُشراليا  ُلأرليةُمنُالدلطُلعل ُمأنهاُاللايا ُالمتحدالنبمُف ُبار ُاا

المنؤلليةُمشتمرةُبينُال مي  ُلردُنتجُعنُالمؤتممُخ ةُنمي ُ"بمفرم ُالقمنُالحاديُلالعشمين"ُ

لمنُألاُماُتضمنت ُالمنؤلليةُالمتمايز ُالذيُتتبنااُالدلطُالنامية ُرماُتضمن ُانتهدافُخفضُ

 ُلمن1115ُربطُحللطُالعااُُعددُالنرانُالذينُيلا هلنُمشرطُالماءُاللالحُللشممُال ُالنلف

ف ُر م ُلالذيُتاُتمديداُيلاُاضاف ُللخملجُبنتائجُممضيةُف 1111ُُثاُ اءُمؤتممُالدلحةُ

ُالمنيما ُغيمُ ُتدخط ُشهد ُلرد ُالبيئية  ُالمشارط ُعن ُالمنؤلط ُعن ُالدلط ُبين ُحاد ُ داط يط

ايفاءُالدلطُالغنيةُُالحرلميةُبتقدياُارتماحا ُشمل ُالتمريزُعل ُلض ُآليا ُتنفيذيةُتتمرزُحلط

يعية ُلردُن اُعنُلذاُتخاذُا ماءا ُلتمشيدُالملامدُال بالماليةُلتش ي ُالدلطُالناميةُاُبالتزاماتها

ُاا ُالمؤتمم ُالعاا ُلتحديد ُثانية  ُلفتم  ُريلتل ُبملتلرلط ُتمديد ُعل  ُلمما عة1114ُُتفا  رملعد

ُلانشاءُ"ا ُلللُلندل ُيملطُالتزاما ُالدلطُخفضُانبعاثا ُالغازا ُالدفيئة  للندل ُاألخضم"

ُ.(1)المشامي ُالمنتقبليةُللدلطُالناميةُف ُم اطُالتنمية
                                                           

 .28-24، صمرجع سابق(. 2112حمد، )للمزيد أنظر: محمود، محمد الحسن ولد أ  (1)
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 لما  ُفهذاُالبملتلرلطُالملح ُباتفاريةُليشرطُبملتلرلطُريلتلُعلمةُفامرةُف ُلذاُالت

ُ ُمتضمناُ 1997 اميةُلتغييمُالمناخُردُتاُتبني ُف ُمؤتممُاأل مافُالثال ُعااُاألماُالمتحد ُاا

ماد ُلملحقينُل  ُلالذيُترمنُألميت ُف ُاحتلائ ُعل ُاحرااُمحدد ُرابلةُللت بي  18ُُديبا ةُل

حتباسُالحماميُبننمُمعينةُتختلفُللناعيةُبتخفيضُانبعاثاتهاُمنُاامثطُالزااُعددُمنُالدلطُا

ُامتثاطُ ُل نة ُلأنشاء ُمحدد   ُآ اط ُف  ُالننم ُلذا ُال  ُتتللط ُأن ُعل  ُأخمى  ُال  ُدللة من

ُالدلطُام ُل ُتنفيذ ُالقدما ُالترنلسُتنفيذيُلمتابعة ُلبناء ُآللية ُم ُانتحداث  ُف ُلتزاماتها  للل ية

ُالدلطُالدلطُالناميةُلذا ُاا ُالم اط ُم ُالزاا ُلتش ي ُالتعالنُالدلل ُف ُلذا ُالمتحلط  رتلاد

ُااأل مافُبا ُلتنفيذلا ُلااُلتزاماتهاألبلغُعنُمدىُتقيدلا ُالمحدد   الفلميُعنُأيُلض ُبلغ

ُ.ُ(1)ببيئتهاُمفا ئُردُيلح ُضمماُ 

ُ ُالعاا ُف  ُانعقد ُالذي ُاأللفية ُبمنانبة ُالمتحد  ُاألما ُمؤتمم ُأع   ُالبيئة1111ُلرد ُحماية  

ُاآلت :ُحي ُأرمُ ُخالاُ ُالمشتمرةُالتماماُ 

بذطُال هدُلتخلياُالبشميةُ معاء ُف ُاللر ُالحاضمُلالمنتقبط ُمنُخ مُالعي ُعل ُ -1

ُألشباعُرلرمُ ُترف  ُملامدا ُتعد ُللا ُفي   ُم عة ُا ُنحل ُعل  ُالبشمية ُاألنش ة أفندت 

 احتيا اتها.

 تهريدُدعاُمبادئُالتنميةُالمنتدامةُالمتعلقةُبالبيئةُلالتنميةُالمنتدامة. -1

ُلمعايتها ُ -2 ُال بيعة ُلحفي ُالبيئة  ُأنش ة ُف  ُال بيعية ُالبيئة ُف  ُأخلريا ُ ديد  ت بي 

 لالعمطُبماُيهت :

                                                           
 .381-361، ص1، طمرجع سابق(، 2113لمزيد من التفاصيل: أنظر كتاب الدكتور رودريك ايليا أبي خليل، )  (1)
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ُف ُملعدُاُيت الزُالذرمىُبذطُ -أ رلامىُال هدُلضمانُبدءُنفاذُبملتلرلطُ)ريلتل(

 1111ُالننليةُالعاشم ُانعقادُمؤتممُاألماُالمتحد ُالمعن ُبالبيئةُلالتنميةُف ُعااُ

 لالشملعُف ُالخفضُالم للمُانبعا ُالغازا ُالدفيئة.

ُلحفيُ -م ُأنلاعها ُب مي  ُالغابا  ُألدام  ُال ماعية ُال هلد ُتنميةُترثيف ُلتنميتها ها

 منتدامة.

ُالتلحمُتنفيذاُ ُ -  ُالتنلعُالبيللل  ُلاتفاريةُمرافحة ُاتفارية ُعل ُتنفيذ ُتاماُ ُالح ُبشد 

ُلخالةُف ُلل فافُألُلف ُالبلدانُالت ُتتعمضُ ُخ يم  ُبللم  لتلحمُألُلرليهما

 أفميقيا.

 - ُُ ُبلض ُانتماتي يا ُألدام  ُالمياا  ُعل ُلرفُاألنتغلطُغيمُالمحتمطُلملامد المياا

رطُمنُاللعيدُاارليم ُلالل ن ُلالمحل  ُبماُيعززُامرانيةُالحللطُعليهاُبللم ُ

 عادلةُم ُتلافملاُبرميا ُرافية.

ُلالرلام ُالت ُيتنبمُُ -ج ُلآثامُالرلام ُال بيعية ترثيفُالتعالنُمنُأ طُخفضُعدد

 فيهاُاألننان.

رفالةُحميةُاللللطُال ُالمعللما ُالمتعلقةُبتنلنطُال ينُالبشميُلم ملعةُالعلامطُُ -ح

 .(1)اللماثية

ُمنؤلليةُ ُالدللة ُتحميط ُألمها ُنتائجُمن ُعنُعد  ُالعللمة ُأنفم ُالتغيما ُف ُيط لرد

ُتُم ُاألرليم ُاذا ُالنياد ُلن ارها ُلمبدأ ُلفقا ُالمشملعةُالت ُرام ُبها تمُدلليةُمباشم ُعنُأفعالها

ُألُتلق ُنفايا ُف ُم مىُمائ ُ ُتحم ُمناحا ُشانعةُمنُغاباتها ُفعندما عليهاُضممُللغيم 

                                                           
، مشار اليه في كتاب 2111/أيلول/8الصادر من الجمعية العامة لألمم المتحدة في اعالن األمم المتحدة بشان األلفية  (1)

 .92-94، ص3، طمرجع سابق(. 2111الدكتور سهيل حسين الفتالوي )
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لدلل ُيممُف ُأماضيها ُألُت ميُت اممُريماليةُالُنلليةُرممُحدلدُ يمانها ُيلبحُمنُح ُ

ُ.(1)يخطُبالتلازنُالبيئ ُألُيضمُباللحةُالعااُالدلطُمقاضاتهاُلاعتبامُتلمفهاُعملُ 

نيا ُيبمزُدلمُالقضاءُالدلل ُحي ُيشرطُمفهلاُالضملم ُف ُم اطُالقانلنُلف ُلذاُال

عل ُالدلطُتاُترمين ُلحمايةُالبيئة ُرماُللُالحاطُف ُحراُمحرمةُالعدطُالدلليةُُالدلل ُالتزاماُ 

ناغيماملسُبينُلنغامياُلنللفاريا ُحي ُعقدُال مفانُ-ف ُالقضيةُالمتعلقةُبمشملعُغابتشيرلفل

ُبشهنُاا1977ُاتفاريةُننة ُنهمُالدانلمُبهدفُالتنميةُ  ُالمشتمكُلق اعُمنُمياا نتغلطُالعاا

ُالنهمُ ُمياا ُتضمم ُعدا ُضمان ُم  ُالفيضانا   ُمن ُالنهم ُحافت  ُعل  ُاللارعة ُالمنا   لحماية

ُل ه ُ ُالمقابط ُلف  ُلنغاميا  ُ انمُحرلمة ُمن ُعن  ُالتخل  ُتا ُلالذي ُالناشئة  ُال بيعة لحماية

لبدأ ُالعمطُبمشملعُبديط ُحي ُرمم ُُياُال ُاغل ُالم مىُالمائ ُتدمي ياُ حرلمةُتشيرلنللفار

 ُعداُأحقيةُلنغامياُف ُايقاف1997ُنبتمبم15ُُمحرمةُالعدطُالدلليةُف ُحرمهاُاللادمُف ُ

ُالخااُبها ُالعمطُف ُال زء ُالتزامها ُالتخل ُعن ُعل ُالنهمُلف ُُالمشملعُأل ُالند ُأعماط من

فُب ُف ُالقانلنُالدلل ُحالةُالضملم ُنبمُمعتُمُدللتين ُلمأ ُالمحرمةُأنُ تفا ُالملر ُبينُالاا

(ُمن16ُلتزااُالدلل .ُحي ُأشام ُالماد ُ)عداُمشملعيةُفعطُاُيتماش ُم ُاانتبعادُالعمف ُا

اعلنُميلُديُ انييملُالخااُبالبيئةُلالتنميةُعل ُأن ُي مُعل ُالنل ا ُالل نيةُأنُتنع ُ

ؤللينُللتبعا ُالبيئية ُلعل ُاألخذُباألعتبامُأنُالملل ُي مُمنُحي ُالمبدأُلضمانُتحمطُالمن

أنُيتحمطُمنؤلليةُالتلل  ُلابدُمنُمماعا ُالمللحةُالعامةُف ُايُا ماءا ُمنُشهنهاُانُتؤثمُ

ُ.(2)نتثمامُالدلليينعل ُالت ام ُلااُنلباُ 

                                                           
 .97-96، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد )  (1)
ماجستير  ، رسالةمفهوم سيادة الدولة دور محكمة العدل الدولية في تطوير(. 2116أبوقرين، محمد ابراهيم أبوبكر )  (2)

 وما بعدها. 116غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، عمان: األردن، ص 
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1116ُأيللط19ُُللادمُف ُمحرمةُالعدطُاألمميريةُلحقل ُاألننانُف ُحرمهاُاُرماُأنُ 

ُاعتبم ُحميةُالتعبيمُح ُلم ملعةُمنُا ألشخااُف ُرضيةُرللدُمايسُلاآلخمينُضدُتشيل  

ُبهنُل نةُاا نتثماما ُالخام يةُف ُحرلمةُتشيل  ُردُح ب ُعنهاُمعللما ُحلطُلالذينُادعلا

ُانتناداُ  ُلبعضُالمشامي ُاألرتلاديةُعل ُالبيئة  الدلل ُللحقل ُالمدنيةُُال ُالعهدُاآلثامُالضام 

ُحقل ُااُلالنيانية  ُالعالم ُلحماية ُينمحُلالتلميح ُبشرط ُالتعبيم ُلاللذانُيفنمانُحمية ننان 

عل ُانتقماءُمعالد ُمقالمةُالفنادُلاتفاريةُالحللطُُبحميةُانتقباطُالمعللما  ُلأرم ُرذلكُبناءُ 

ُالمشامرةُالعامةُفيها  نتثماما ُالخام يةُف ُنةُاابهنُل ُعل ُمعللما ُمتعلقةُبالبيئةُلضملم 

ُ.(1)بتلفيمُالمعللما ُالمتعلقةُبالبيئةُحرلمةُتشيل ُملزمةُ 

ُللة ُذل ُتنعينيا ُالقمنُُبالبيئة ُلف ُ انمُآخم ُف  ُاللماعا ُالمنلحة ُازدياد لم 

لللُتعزيزُدلمُالقانلنُالدلل ُالماض ُبمزُت لمُلااُل ُعلرةُبحمايةُالبيئةُف ُزمنُالحمم ُ

نان ُلالذيُمنُألداف ُحمايةُالنرانُالمدنيينُخلطُالنزاعا ُالمنلحةُلضمانُبقائهاُعل ُريدُناا

ُمنتحيلة ُ ُالبشمية ُترلنُالحيا  ُالت ُمنُدلنها ُال بيعية ُالبيئة ُينع ُال ُحماية ُلمنُثا الحيا  

عل ُليمرنُملحيةُلذاُالت لمُف ُ انبينُمهمين:ُأللهماُعمطُالل نةُالدلليةُلللليمُاألحممُ

ُالنزاعا ُ ُخلط ُلحمايتها ُالبيئة ُباحتماا ُالتزاماتها ُعل  ُالمنلحة ُالقلا  ُأفماد ُا لع ضمان

المنلحة ُمنُخلطُاعتمادُخبمائهاُ"مبادئُتل يهيةُلألدلةُلالتعليما ُالعنرميةُبشهنُحمايةُالبيئةُ

يةُالعامةُلألماُال ُال مع1994ُف ُألرا ُالنزاعُالمنلح" ُلردُأحيل ُلذاُالمبادئُالتل يهيةُعااُ

ُااُالمتحد  ُيهلمُالت ُألل ُرطُالدلطُبايلئها ُلثانيهما ُاألنان ُعتبامُاللا مُ  ُملما نياا

                                                           
 .128، ص1، طمرجع سابق(. 2112مشار اليه في كتاب الدكتور غسان الجندي ) (1)
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ُ ُلعاا ُالدللية ُال نائية ُلالذيُيعتبم1998ُللمحرمة ُ ميمةُحممُرطُاألعماطُالت ُتلح ُضمماُ  

ُ.(1)بالبيئةُال بيعيةُلينتهكُمبدأُالتنانمُلان ُالن ا ُل ليطُاأل طُلشديداُ 

ُاألننانُأنُ ُومن الممكن القول ُلحقل  ُالدلل  ُالقانلن ُللما ُالهامين ُالحقلين ُ لذين

ُت لماُ  ُلذا ُيلمنا ُلحت  ُالتنعينيا  ُم ل  ُمنذ ُشهدا ُرد ُللبيئة  ُالدلل  ُمغاُلاضحاُ ُلالقانلن  

ُرانُم ال ُمقتمنةُ ُاُ القانلنُالدلل ُأيُ ُلعدالةُنترانا  ُلتبق ُفعاليةااُاللعلبا ُلالعماريط ُلأحياناُ 

ُ.المطلب الثانيلالت ُتمتب ُبالمحي ُالدلل ُليملف  ُلللُماُنيبحث ُلت بيق ُنفاذاُابآليةُ

 المطلب الثاني

 على بعض آليات انفاذ القانون الدولي المعاصر )العولمة( تأثير التغيرات الدولية

امد ُل ُاآلليا ُالدلليةُممُالبانُمنُال لانمُالت ُتهثم ُبالتغيما ُالدلليةُبعدُنهايةُالح

للعطُمنُأبمزُلذاُُ،المناخُالملئاُلذلكُالدلليةُنفاذُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُاذُليه ُاليملفا

للُبملزُدلمُم لسُاألمنُالدلل ُلترييفُاختلالات ُُأللهما ُلامينُالتهثيما ُالملحليةُ انبين

ُم ل ُ ُف  ُالدللية ُالعلامط ُمن ُلغيملا ُالفيتل ُانتخداا ُانحنام ُنتي ة ُمثيط  ُل  ُينب  ُلا بشرط

ُ ُالقانلنُُلثانيهماالتنعينيا   ُانفاذ ُف ُم اط ُحديثة ُرآلية ُ)الدائمة( ُال نائية ُالمحرمة ُانشاء لل

ُال نائية ُلالحماية ُاألننان  ُُالدلل  ُيتنالل  ُما ُللذا ُاألننان  ُلحقل  ف ُُالثاني المطلبالدللية

ُفمعين:

ُم لسُاألمنُالدلل ُالفرع األول:

ُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُالفرع الثاني:

  
                                                           

 مر على شبكة األنترنت:،  أنظر موقع اللجنة الدولية للصليب األحالبيئة والقانون الدولي األنساني (1)
warfare.htm-hostilities/environmemt-law/conduct-and-http://www.icrc.org/ara/war.  

(15/04/2010)             

http://www.icrc.org/ara/war-and-law/conduct-hostilities/environmemt-warfare.htm
http://www.icrc.org/ara/war-and-law/conduct-hostilities/environmemt-warfare.htm
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 مجلس األمن الدولي :الفرع األول

انُحفيُاألمنُلالنلاُالدلليينُيعدُمنُألاُالمقالدُالت ُأنشئ ُف ُنبيلهاُمنيمةُاألماُ

ُ.(1)لناُعلي ُميثارهاالمتحد ُ

ُالتنفيذيةُ ُأدات  ُلذلكُعبم ُالمتحد  ُاألما ُليئة ُال ماع ُمنُأنسُرياا ُاألمن ُفرم  لتعد

ُبالميثا ُلل ُم لسُاألمنُالدلل  ُالم اطُ اللامد  ُ (2)لالذيُيمتلكُنل ةُتقديميةُراملةُف ُلذا

ديدُللم لسُالح ُف ُتقميمُماُاذاُرانُردُلر ُتهُ (29الماد ُ)ُ فلفقاُللفلطُالناب ُمنُالميثا 

للذاُالناُيقمُُ منُأعماطُالعدلانُخلطُبهماُألُرانُماُلر ُعملُ للنلاُلاألمنُالدلليينُألُاا

ُألُ ُالدلليين ُلاألمن ُالنلا ُعل  ُالمحافية ُأ ط ُمن ُالملئمة ُبالللم  ُالتدخط ُف  ُالم لس ح 

ُ.(3)لم لسُالمماثطُبالننبةُألعماطُالعدلاناعادتهماُال ُنلابهماُبااضافةُال ُح ُا

لذلكُبعدُزلاطُُ ف ُتاميخُالعلرا ُالدلليةُ ديداُ ُلردُشرطُانتهاءُالحممُالبامد ُمنع فاُ 

لبشرطُحادُماُأدىُال ُتحلطُ للميُف ُعمطُاألماُُاللماعُعندُمنتلىُالقمةُُلانتشاماُارليمياُ 

لقدُلفمُانتهاءُالحممُالبامد ُف ُ" يقلطُاألنتاذُالدرتلمُنزامُالعنبر ُلف ُلذاُالنيا ُُ.(4)المتحد 

ُللفلطُالناب ُلبماُُم ل ُالتنعينا ُيملفاُ  مثاليةُلم لسُاألمنُليعيدُترييفُاختلالات ُلفقا

ُالدلل  ُال اب  ُذا  ُغيم ُالمنلحة ُالنزاعا  ُف  ُالتدخط ُل  ُأنُُمن لقاُ ُ يتيح ُمفادا ُترييف من

ُالخ يم  ُأثُاألنتهارا  ُتمترم ُالت  ُاألننان  ُالدلل  ُتهديداُ نللقانلن ُتعد ُالنزاعا  ُلذا للنلاُُاء

                                                           
 (1، مرجع سابق، المادة )تحدةميثاق هيئة األمم المأنظر:   (1)
، الهيئة المصرية العامة 1، طالمنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية(. 1978األبياري، محمد حسن )  (2)

 .331للكتاب، القاهرة: مصر، ص
، الدار الجامعية 1ط، التنظيم الدولي: دراسة في النظرية العامة والمنظمات الدولية(. 1984شلبي، ابراهيم احمد )  (3)

 .321للطباعة والنشر، بيروت: لبنان، ص
المنظمات الدولية األقليمية والدور الجديد لألمم المتحدة في النظام الدولي: ضرورات (. 1996الرشيدي، أحمد )  (4)

 .234-233، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت: لبنان، صاألصالح بعد نصف قرن: وجهة نظر عربية
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ُُل ُف ُالماد  ُالمعمفة ُالعامةُعنُحفيُالنلاُُ 29تدخطُف ُن ا ُنل ت  ألُف ُن ا ُمنؤلليت 

ُ ُالماد  ُف  ُالمنللاُعليها ُالدلليين ُالميثا 24ُلاألمن ُتبعاُ ُ من ُحيالها ُنل ةُُليملك لذلك

ُ.(1)"اننانيةُعنُ مي ُاتخاذُالتدابيمُالمنانبةُلحنمُيملفُرطُحالةعتباما ُالتدخطُا

ُيمرنُمل ُالت ُتل ُتفركُاالبالتال ُفانُألاُما تحادُالنلفيات ُلنهايةُحيت ُعنُالفتم 

الحممُالبامد  ُللُتما  ُلانخفاضُننبةُانتخدااُح ُالنقضُمنُ مفُاألعضاءُالدائمينُف ُ

البامد  ُلماُيؤردُذلكُللُتزايدُعددُالقماما ُالت ُألدملاُم لسُم لسُاألمنُمقامنةُبفتم ُالحممُ

ُ.(2)األمنُف ُملا هةُالعديدُمنُالنزاعا ُالدلليةُلالداخلية

ُ منُناحيةُالراُبازديادُنشا  ُبشرطُلاُينب ُل ُمثيطُحي ُشهدُعمطُم لسُاألمنُتحلاُ 

(ُ ُالفتم  ُخلط ُتشيمُاألحلائيا ُال ُأن  ُتبن ُال1994-1991اذ ُرماماُ 242م لسُ)( لالت ُُ (

تعادطُأرثمُمنُنلفُالقماما ُالت ُتبنالاُخلطُالخمسُلاألمبعينُننةُالنابقةُمنُعمطُاألماُ

ف ُحينُرانُالم لسُُ ف ُالننةُاللاحد ُ(ُرماماُ 64لخلطُنفسُالفتم ُتبن ُم لسُاألمنُ)ُ المتحد 

لعندُمقامنةُنشا ُم لسُاألمنُف ُُ (1989-1946ف ُالننةُف ُالفتم ُ)ُ(ُرماماُ 12يتخذُحلال ُ)

ف ُحينُُ  لنةُعل ُالتلال 55ُل59ُ(ُن دُأن ُعقد1988ُ-1987ا امُ لنات ُالمنميةُللفتم ُ)

ُ ُللفتم  ُالمنمية ُ لنات  1994ُُ-1992بلغُعدد ُعل ُالتلال 161ُل171ُعدد لبالننبةُُ  لنة

ُبلغ ُالفتم ُ نةُعل ُالتلال ُأمااُ ل61ُل41ُعدد1988ُُ-1987لل لنا ُغيمُالمنميةُفهنها

ُ.(3)1994-1992 لنةُعل ُالتلال ُخلطُالفتم 172ُُل152ُ

                                                           
 .82، ص1، طمرجع سابق  (.2111نزار ) ، العنبكي  (1)
سلطات مجلس األمن في تطبيق الفصل السابع: بين أحكام الميثاق والممارسات الدولية (.  2112حساني، خالد )  (2)

 .463، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: لبنان، ص1، طالمعاصرة
(3) aging arms in peace processes,ManEstanisloa Angel (1996): Zawels                                         

UNIDIR, United Nation, NewYork P. 8-9. 
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رانلنُالثان 21ُُليشامُف ُلذاُاللددُال ُأنُرمةُم لسُاألمنُالدلل ُالت ُعقد ُف ُ

ُ ردُأفض ُال ُيهلمُ ملةُمنُالمبادئُ-أللطُمم -عل ُمنتلىُمؤناءُالدلطُلالحرلما 1991ُ

ُاأليديللل  ُمفضُالبناء ُ يديللل يا ُالمتباينةألنتهاءُعلمُااُ للعلرا ُالدلليةُ ُرهناسُ منها

ُالعلرا ُلاألناسُاأليديللل  لأعتبامُالديمقما يةُلحقل ُاا ُاألنتخابا ُل ُرلاا ُ ننانُلحمية

ُا ُألمية ُعل  ُاالالتهريد ُضد ُال ماع  ُل لعمط ُالمناند  ُلالنيا ُفمضُالعقلبا ُُملام بلان ة

م ُتقليةُدلمُم لسُاألمنُلتلني ُُ الل لءُال ُانتخدااُالقل ُالعنرميةُرتلاديُأللالحلامُاا

ُالمتحد  ُلألما ُالعاا ُالنلاُُ ن ا ُللحيا ُالنرمتيم ُعل  ُالحفاي ُبها ُالمنل  ُاآللية باعتباملا

ُالدلليين ُاألننانُ لاألمن ُلحقل  ُالديمقما ية ُ)الدبللمانيةُُ لتمنيخ ُمبدأ ُت بي  ُف  ُالبدء م 

ُ.(1) ُتتنبهُباألزما ُلتتلدىُلهاُربطُلرلعهااللرائية(ُلالت

بعدُفتم ُُربيماُ ُفقدُاختلف ُممامنا ُم لسُاألمنُاختلفاُ ُ ت ااُال ديدلبناءُعل ُلذاُاا

اختلف ُالدلاف ُمنُُ فف ُمنهلةُالعقلبا ُالدلليةُ انتهاءُالحممُالبامد ُعنهاُف ُأثناءُلذاُالحمم

ال ُالل لءُُالتلاتمُلالترمامُألبحُم لسُاألمنُأرثمُميلُ فمنُحي ُُ لماءُالعقلبا ُلرذلكُن ارها

ُ  داُ ُلعرن ُرمامات ُمنذُم ل ُالتنعينيا ُتلكُالحقيقةُبشرطُلاضحُ ُ ال ُأنللمُفمضُالعقلبا 

ُ حي ُأنُالم لسُلاُيل هُال ُفمضُعقلبا ُخلطُالخمسُلاألمبعينُننةُالماضيةُااُف ُحالتين

ُل نلمُأفميقيا ُملدينيا ُحالتا ُالفتم ُُ للما ُاألنللمُف ُحاا ُخمسُخلط ُلذا ُال  ُل ه لرن 

ُالنابقةُعااُ)ُ (1991لل ُحالةُالعما ُعااُ)ُ 1991-1992 ُ (1991ل مهلميا ُيلغنلفيا

ُعااُ)ُ (1991لالللماطُعااُ) لمنُحي ُنلعُالعقلبا ُُ (1992للايت ُعااُ)ُ (1991لليبيا

حي ُامتدُُ رماُللُف ُحالةُالعما ُلشد ُ ُفقدُألبحُالحيمُأرثمُشملاُ ُ ةُاحرامهالن ارهاُلدم 

                                                           
، كانون 119، العدد المتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلقة، السياسة الدولية(. 1992المجذوب، أسامة )  (1)

 .18الثاني، ص
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لتلن ُم لسُاألمنُُ لشمطُتلزي ُاألغذيةُلاألدليةُبمعمفةُالمنيما ُالدلليةُ ال ُرطُالم اا 

ف ُانتخدااُلذاُالنل ةُبحي ُران ُالعقلبا ُضدُالعما ُشديد ُمنُحي ُالفعاليةُلالتهثيمُبشرطُ

ُالدلليةُليسُل  ُالمنيمة ُف ُتاميخ ُاا(1)مثيط ُفمضُالحلام ُاذ رتلاديُعل ُالعما ُبمل مُ.

لتنبمُُ (ُننة12فمضُالحلامُعل ُالعما ُمد ُ)تاُلالذيُبمل ب ُُ 1991عاا987ُُالقمامُ

ُ.(2)بقتطُأرثمُمنُمليلنُملا نُعمار 

ردُأفمز ُاحياءُأنُنهايةُالحممُالبامد ُُف ُلذاُاا امُال ُالدرتلمُخالدُحنان ُليشيم

نيااُاألمنُال ماع ُبعدماُانتعادُم لسُاألمنُدلماُالمفقلدُنتي ةُتما  ُاألنتخدااُالمترممُلح ُ

غيمُأنُم لسُاألمنُانحمفُف ُُ لللُماُأدىُال ُتفعيطُأحرااُالفلطُالناب ُمنُالميثا ُ الفيتل

ُ ُعن  ُنيابة ُالمنلح ُالتدخط ُنل ة ُبتفليضُالدلط ُالفلط ُلذا ُأحراا ُبعضُالحاا ت بي  ُ ف 

ُأخمى ُحاا  ُف  ُالتدخط ُالم لسُف  ُتنفيذُُ لتهمي  ُف  ُملحد  ُانتماتي ية ُغيام ُأدى حي 

ُبنفن  ُللحيات  ُممامنة ُعل  ُالم لس ُردم  ُعدا ُال  ُالقمعية ُتفليضُلذاُُ التدابيم لضملم 

ُال ُالدلطُاألعضاءُخلفاُ  ُالعنرمية ُبانتعماطُالقل  ُتقتض ُب ُالللحيا ُلالمتعلقة أحرااُُلما

ُالناب  ُحلهاُ(3)الفلط ُايت لم ُرضايا ُف  ُالناب  ُالفلط ُللحيا  ُانتغلط ُال  ُيؤدي ُما .

ُ.(4)انتخدااُالقل ُماُردُيؤديُال ُتحلطُرياُالنيااُالعالم ُال ديدُال ُمفمدا ُعديمةُالفائد 

فف ُالمنهلةُالعماريةُعل ُنبيطُالمثاط ُانتخداُم لسُاألمنُف ُبعضُال لانمُلياغت ُ

ُالت ُلمد ُف ُال ُلل ُالليغة ُالتدابيمُالعنرمية  ُبتنفيذ ُللنللاُف ُالقماما ُالمتعلقة معملفة

                                                           
المتحدة في تحقيق السلم واألمن الدوليين في ظل التحوالت العالمية الراهنة في األمم دور األمم (. 1996نافعة، حسن )  (1)

 .142-144، مركز دراسات الوحدة األفريقية، بيروت، صضرورات األصالح بعد نصف قرن وجهة نظر عربية: المتحدة
 .218، ص1، طمرجع سابق(. 2119الفتالوي، سهيل حسين وحوامدة، غالب عواد )  (2)
 .369-368، ص1، طمرجع سابق (.2112حساني، خالد )  (3)
، السياسة الدولية، مركز األهرام، القاهرة: مصر، العدد األمم المتحدة والنظام الدولي الجديد(. 1993العربي، نبيل )  (4)

 . 123-122(، ص114)
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(ُالت ُتقض ُ"بانتخدااُاللنائطُالضملميةُرافة" ُلبالمغاُمنُأنُرطُالقماما 1991ُ)678ُالقمامُ

حد ُاللحقةُلاُتتضمنُأيُناُي يزُانتخدااُالقل ُضدُالعما  ُلم ُذلكُفقدُل ه ُاللايا ُالمت

ُمن قتينُللحيمُال ليُف ُشماطُ ُتضمن ُانشاء ُعنرمية ُبعملية ُال ُالقياا ُلبمي انيا األمميرية

العما ُل نلب ُتعمفُبعمليةُ)بملفايدُرمفلم ( ُلردُأرد ُرطُمنُاللايا ُالمتحد ُلبمي انياُأنُ

ُ ُالعما ُعنرمياُ 1991)688ُالقمام ُعل  ُبالمد ُينمح ُال ُلُ( ُالحيم ُمن قت  ُاحتماا ي ُلضمان

ُالخااُبلرفُا ل ُالنامُلأنها1991ُ)687ُمضيفةُأنُالعما ُف ُحالةُخم ُماديُللقمامُ )

األممُالذيُ محُل هةُالنيمُالقائلةُبهنُحممُالخليجُلاُترنُُ.(1)بانتخدااُالقل ُمفلضةُضمناُ 

لللايا ُالمتحد ُاألمميريةُلحلفائهاُتح ُمعايةُم لسُاألمن ُُلهيئةُاألماُالمتحد  ُلانماُحمباُ ُحمباُ 

لينتدطُعل ُذلكُبتلميحُاألمينُالعااُالناب ُلألماُالمتحد ُخافييمُبيميزُديُرليلمُللحيفةُ

Le Mondُُُاذُراط:ُ"لقدُنمحُم لسُاألمنُبانتخدااُالقل  1991ُدينمبم9ُُالفمننيةُبتاميخ 

المتحد ُلاُتل دُرلا ُتابعةُلألماُالمتحد  ُألُتمف ُعلمها ُُلرنُلذاُالحممُلين ُحممُاألما

ُاحا ت ُعلماُ  ُالدلطُُليتا ُيدلمُعل ُمنمحُالعمليا ُالعنرميةُمنُخلطُتقاميمُتبعثها فق ُبما

المتحالفة ُلاُننت ي ُالقلطُبهنُاألماُالمتحد ُمنؤللةُعنُلذاُالحمم ُلم ُذلكُفه ُملمحُبهاُ

ُ.(2)منُ انمُم لسُاألمن"

ليشيمُالدرتلمُمنعدُعبدُالمحمنُراناُال ُأنُاأل لاءُالدلليةُالت ُأعقب ُحممُالخليجُ

ُالتدخطُالعنرميُألغماضُ ُرممُأللطُمم  ُاذ ُم لسُاألمنُنابقةُخ يم  ُن ل ُاتخاذ ُرد الثانية

ُالللماط ُف  ُمحضة ُآمنةُُ اننانية ُبيئة ُلتهيئة ُاللزمة ُاللنائط ُرط ُبانتخداا ُالم لس لأذن

                                                           
ار وائل للنشر والتوزيع، عمان: ، د1، طاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصر(. 2114الموسى، محمد خليل )  (1)

 .248األردن، ص
، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: 1، طمستقبل منظمة األمم المتحدة في ظل العولمة(. 2118بن غربي، ميلود )  (2)

 .124لبنان، ص



93 
 

ُ لفلضُاألمينُالعااُلالدلطُاألعضاءُالمعنيةُباتخاذُالتمتيبا ُاللزمةُ غاثةُاألننانيةلعمليا ُاأل

لبدأُالعمطُتح ُأحرااُالفلطُالناب ُمنُالميثا ُمنُأ طُانتخدااُالقل ُلملا هةُالملرفُتح ُماُ

ل اء ُلذاُُ منُأ طُحفيُالنلاُلالعمطُعل ُحفيُالنيااُلاألمنUNOSOM11ُأ ل ُعلي ُ

ُالمتحد األ ماءا ُلألما ُال ديد ُالتل   ُعل  ُبحفيُُ  ُللتهريد ُمعنية ُالمتحد  حي ُاعتبم ُاألما

النيااُداخطُالدلطُاألعضاءُلللُماُلاُتقاُب ُاألماُالمتحد ُمنُربطُرماُأن ُاُتل دُرلاعدُلأحرااُ

عديدُمنُف ُميثارهاُتخلطُلهاُالقيااُبمثطُلذاُالمهاا.ُللذاُران ُلذاُالقماما ُمحطُنيمُمنُربطُال

لف ُيطُمفضُاللايا ُُ الدلطُلرذاُالفق ُخالةُف ُضلءُليمنةُالقلا ُاألمميريةُعل ُالعملية

ُ.ُ(1)المتحد ُأنُتخض ُرلاتهاُألدام ُاألماُالمتحد 

أنُم لسُاألمنُمعمضُُحي ُأيهم ُادام ُاألماُالمتحد ُلألزما ُزمنُالعللمةُعملماُ 

ُرماما ُغيمُدنتلمية ُأنُيمامسُف ُُ ألنُيتخذ ُأنُيرلنُف ُمقدلمُأيُ هازُدلل ُآخم دلن

.ُلردُدفع ُبعضُالملارفُلألماُالمتحد ُ(2)ملا هت ُأيُنلعُمنُأنلاعُالمرابةُالنيانيةُألُالقضائية

لالتدخل ُغيمُالمبمم ُمنُخلطُرماما ُألدملاُم لسُاألمنُالبعضُلفقدانُالثقةُف ُملداريةُ

ماُدف ُات الاُمنُالفق ُال ُالقلطُُ هاُأدا ُلتحقي ُبعضُاأللدافحي ُيهم ُلرهنُ األماُالمتحد 

بهلميةُلض ُنلعُمنُالمرابةُالقضائيةُمنُربطُمحرمةُالعدطُالدلليةُعل ُرماما ُلأعماطُم لسُ

ُ.(3)األمن

ُ ملحا ُ  ُاللدد ُلذا ُف  ُتيهم ُلمنُُرما ُالمتحد  ُاألما ُليئة ُباللح ُتنادي متعدد 

ُالدلل  ُاألمن ُم لس ُ ميعاُ ُلُ خللها ُالدلط ُتمثط ُلالت  ُالعامة ُال معية ُتتمت  ُأن ُمنها
                                                           

 .247-242، ص1، ط(. مرجع سابق2113أنظر كتاب الدكتور مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم )  (1)
، أكتوبر، مشار اليه في كتاب 212، سلسلة عالم المعرفة، العدد األمم المتحدة في نصف قرن(. 1992نافعة، حسن )  (2)

 .264، صمرجع سابق(.2111الدكتور الحموي، ماجد وعبدالعزيز، أحمد )
بحوث والدراسات ، مجلة الاألمم المتحدة في ظل التحوالت الراهنة والنظام الدولي(. 1994عامر، صالح الدين )  (3)

 السياسية، جامعة القاهرة: مصر.
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لاُيتمكُلم ملعةُمنُُ باختلالا ُدلليةُلانعةُلخالةُف ُم اطُحمايةُالنلاُلاألمنُالدلليين

ُ ُعن ُعددلا ُيقط ُالقماما 11ُُالدلط ُباختلالا ُلاتخاذ ُتنفمد ُأن ُاألعضاء ُالدلط ُم ملع من

ُالعامة ُال معية ُب  ُتتمت  ُتفل ُما ُبهنُتمنحُُ بللم  ُالقانلنية ُالناحية ُلذا ُتم ُمعال ة ُما لاذا

ماُي عطُُ ال معيةُالعامةُاختلالا ُتتنانمُم ُماُتتمت ُب ُمنُتمثيطُشملل ُللم تم ُالدلل 

ُ.(1)رماماتهاُذا ُلفةُتشميعيةُتتضمنُمأيُالم تم ُالدلل ُماُينه ُمشرلةُالفيتل

ُالت ُالبنية ُتحدي  ُالم ملحة ُاألت الا  ُلذا ُللمنيمةلتشمط ُنللاُُ نييمية لتعديط

حي ُأنُالفلطُالنادسُلالناب ُاللذانُيمترزُعليهماُم لسُاألمنُللمحافيةُعل ُالنلاُُ الميثا 

ُاليهماُ الدلل  ُالمنتند  ُينتلعمُالمهمة ُيعدُمضملنهما فالفلطُالنادسُيتحد ُعنُالحطُُ لا

ُاُ النلم  ُالنلم ُبشرطُللرن  ُالعمط ُلمعاية ُرضاءُُ مباشمُيناُعل ُأيُمؤننة ُيل د لا

ُالفلطُالنادسُالنزاعا ُالدللية ُالي  ُاختياميةُ الزام ُدلل ُيحيط لأماُُ فه ُمؤننا ُرضائية

للرن ُلاُيناُُ رماالمنُثاُلنائطُااُ الفلطُالناب ُفيتحد ُعنُانتعماطُالضغل ُلالعقلبا 

ُ ُانتعماطُالقلىُالعنرميةُلفقاُ نذامُال ُالعقلبا ُالاملةُلعمليةُالنلاُبممتهاُمنُااعل ُآليةُمتر

لل ُالقياد ُُ ثاُأنُالمؤننا ُالت ُرلفهاُالميثا ُالقيااُباأل ماءا ُغيمُمل لد ُ لمعاييمُمحدد 

ُالمشتمرة ُبنيااُُ العنرمية ُالدللية ُالمنيمة ُل لمُأخذ ُاللدد ُف ُلذا ُالم ملحة ُاألفرام لمن

ُالبملُ النل ا ُالثل  ُالعامة ُال معية ُفيها ُالقضائيةُ مانحي ُتمثط ُالنل ة ُالدللية ُ لالمحارا

ُالتنفيذية ُالنل ة ُاألمن ُالعنرميةُ لم لس ُغيم ُالدللية ُالمنائط ُلتشمط ُللحيات  ُتعديط ُ بعد

ُالم لس ُالملاضي ُ لتلني ُعضلية ُمن ُالح ُألرثمُمنُُ لحلمُح ُالنقضُبعدد لمنحُلذا

                                                           
 .146، ص1، ط(. مرجع سابق2119الفتالوي، سهيل حسين )  (1)
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ُالح ُمنُمان ُللتنفيذُال ُتلمفُتحفُ دللة لاي ادُمم  ُدلل ُبديطُُ ي لتغييمُمضملنُلذا

ُ.(1)منُانتعماطُح ُالنقضُعنُح ُالنقضُينمحُبانتئنافُرمامُالم لسُأمام ُبداُ 

 المحكمة الجنائية الدولية: الفرع الثاني

تاُالنيمُال ُانشاءُرضاءُدلل ُدائاُعل ُأنُمنُشهن ُتش ي ُريااُنيااُدلل ُرائاُعل ُ

ُفتم ُ ليلةُلاُيعمفُالم تم ُالدلل ُ)لالذيُرانُمؤنناُ أناسُمنُالقانلن ُلم ُذلكُفهن ُخلطُ

ُعل ُاللعيدُ ُالقضائية ُتمامسُاللييفة ُأ هز  ُللدلط( ُالم لقة ُعل ُالنياد  ُيراد ُأل ُرلية ب ميقة

ت لمُالم تم ُالدلل ُردُأدىُال ُل لدُمثطُلذاُاأل هز  ُلل لدُالقضاءُالدلل ُُالدلل  ُااُأنُ 

ي ةُلذلكُالت لم ُاذُأنُل لدُالمنيما ُالدلليةُللُالذيُنمحُنبباُلنتُ-ف ُنفسُاللر -يعدُ

انشاءُمحاراُعدطُدلليةُدائمة ُللرذاُُبتنيياُاللييفةُالقضائيةُعل ُالمنتلىُالدلل ُلخلللاُ 

فقدلاُالمنيما ُالدلليةُللُالذيُنمحُباللللطُال ُذلك ُلش  ُعل ُانشاءُمحاراُدلليةُحت ُ

ُ.(2)نُذلكُالمحرمةُال نائيةُالدلليةخامجُن ا ُالمنيما ُالدللية ُلم

لاشكُأنُالقضاءُال نائ ُالدلل ُللُأحدُألاُتلكُالت لما ُُف ُم اطُالقضاءُالدلل  ُ

ُبدءُ  ُالحدي . ُالعلم ُف  ُمختلفة ُتاميخية ُبمماحط ُمم ُ"المنتلملن"ُُلالذي ُالحلفاء ُمحاللة من

ُخالة ُ نائية ُمحرمة ُبانشاء ُاأللل  ُم مم ُالحممُالعالمية ُفمنايُلعااُُمحارمة لف ُمعالد 

ُلمحارمةُريلمُألمانياُغليلاُالثان ُلدلماُف ُاشعاطُالحمم ُلفشطُتلكُالمحارمة ُمملماُ 1919ُ

ُتنفمُعنُاتخاذُأيُا ماءُنلاءُمنُربطُالحلفاءُألُمنُربط1912ُبمحارما ُليبزغُ  ُلالت ُلا

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طمجلس األمن الدولي ودوره في حماية السالم العالمي(. 2112سيف الدين، أحمد، )  (1)

 .216بيروت: لبنان، ص
المحكمة الجنائية الدولية: المؤامات ، في كتاب المالمح األساسية للمحكمة الجنائية الدولية(. 2119أبوالوفا، أحمد، )  (2)

، منشورات اللجنة الدولية للصليب األحمر، القاهرة: مصر، 7، اعداد شريف عتلم، طالدستورية )مشروع قانون نموذجي(

 .14-13ص 
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ُممنُمفضُ ُالحممُأل ُ مائا ُامتربلا ُالذين ُالمتهمين ُأيُمن ُضد ُاأللمان ُألمانيا ُالعاا المدع 

ُلللاُ  ُُمحارمتها  ُاندلع ُعاا ُالت  ُالثانية ُالحممُالعالمية ُم دداُ 1929ال  ُتللا ُلما منُُ 

ُ ُف  ُالنازيين ُألمانيا ُراد  ُمن ُالحمم ُلم مم  ُ"المنتلملن" ُالحلفاء ُالعنرميةُ"محارمة المحرمة

 ُلمحارمةُم مم ُالحممُالمئينيينُف ُالشم ُاألرل ُبعدُلزيمة1945ُبهلمانياُعااُُ"بنلممبمج

 ُلاللتان1946ُف ُ لريلُعااُُ"المحرمةُالعنرميةُالدلليةُللشم ُاألرل "اليابانُلانتنلمهاُف ُ

ُمثلُ  ُبرلنهما ُعليهما  ُالتحفي ُمن ُالمغا ُال مفُُعل  ُعل  ُالحمم ُف  ُالمنتلم ُال مف اماد 

ن ُردُتاُان ازُننبةُأربمُمنُةُالعقلبةُلغيملاُمنُالتحفيا  ُفالانتهاكُمبدأُعداُم عيالمهزلا ُ

ُتاُ ُلرد ُاأللل   ُالعالمية ُالحمم ُالحمم ُابان ُان ازا ُتا ُما ُعن ُالحمم ُم مم  ُمحارمة فاعلية

ُ.(1)لياغةُمبادئُنلممبمجُر زءُمنُالقانلنُالدلل 

ف ُاألماُالمتحد ُينع ُُل ُممثلُ ل يلةُأرثمُمنُخمسُلأمبعينُننةُيطُالم تم ُالدُل

ألنتخلاُدملسُنلمنبمج ُأل طُارامةُرضاءُدلل ُ نائ ُدائاُلارمامُمدلنةُدلليةُ نائية ُُ الداُ 

تلكُال هلدُماح ُندى ُليل ُمنارشا ُل نةُالقانلنُالدلل ُالمرلفةُبلض ُمدلنةُلل مائاُُأنُ ُااُ 

أنان ُلمحرمةُ نائيةُدلليةُلرهنهاُلنُتلطُال ُضدُالنلاُلاألمنُالدلل ُللبشميةُلبلض ُنيااُ

ُلالت ُ ُالبامد  ُالحمم ُبانتهاء ُالشمرية ُالرتلة ُلتهالي ُالنلفيات  ُاألتحاد ُنقل  ُآذن ُحت  غايتها 

ُ.(2) الماُلرف ُف ُل  ُأيُت لمُف ُم اطُانشاءُرضاءُدلل ُ نائ 

 ُلذاُالفمعُالقانلن .ُلبالتال ُفهنُُالتغيما ُالدلليةُردُليه ُاألنبامُلحدل ُت لمُلااُف

ُ ُاللدد ُلذا ُف  ُالعنبر  ُنزام ُالدرتلم ُاألنتاذ ُاألماُ"ليقلط ُال  ُاألنيام ُتت   ُأن ُالبديه  فمن

                                                           
 وما بعدها. 21دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، ص  ،1، طمرجع سابق(. 2111عبد الحميد، عبد الحميد محمد، )  (1)
الحماية الدولية الجنائية لحقوق األنسان وحرياته األساسية: دراسة في المصادر (. 2111شبل، بدر الدين محمد، )  (2)

 .247، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص1، طواآلليات النظريةوالممارسة العملية
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المتحد ُانيماُبعدُأنُتهيه ُلهاُاليملف ُنتي ةُانتهاءُيملفُالحممُالبامد  ُامرانيةُانتخدااُ

ُالميثا ُبم لسُاألمنُف ُم اطُحفيُالنلاُ لاألمنُالدلل ُبلفت ُ هازلاُالنل ا ُالت ُيني ها

ُالتدابيمُ ُالنل ا ُباتخاذ ُبهذا ُالت ُعهد ُل  ُاألعضاء ُالدلط ُعن ُنيابة ُالي   ُالملرط المئين 

اللزمةُلحفيُاألمنُألُللن ُألُاعادت ُال ُنلاب ُبعدُاألخلطُب  ُلذلكُببن ُنل ت ُالمتعلقةُ

ُب   ُاألخلط ُأل ُالنلا  ُحاا ُتهديد ُف  ُأعماط ُمن ُيتخذا ُاألنتهارا ُُبما ُلتشمط ُالعدلان  أل

ال ُتلليفُي عطُلذاُُال نيمةُالت ُتتعمضُلهاُحقل ُاألننانُأثناءُالنزاعا ُالمنلحة ُانتناداُ 

ُالدلل ُلبالتال ُتدخطُضمنُُخ يماُ ُالُخمراُ ُالتعديا ُمنُبينُاألعماطُالت ُتشرطُتهديداُ  للنلا

( ُلالت ُتخلل ُاتخاذ48ُ-29متحد ُ)الملادُنل ات ُالملنلمةُف ُالفلطُالناب ُمنُميثا ُاألماُال

ُ.(1)"تدابيمُرنميةُلملا هتها

ُالقضاءُ ُم اط ُف  ُالهامة ُالت لما  ُمن ُنلنلة ُالماض  ُالقمن ُشهد ُتنعينيا  لبذلك

ُالت ُأنشئ ُف ُ ُلالمختل ة ُالخالة ُالدللية ُال نائية ُمنُالمحارا ُنلنلة ُبانشاء ال نائ ُالدلل  

ُ ُانشاء ُحي ُتا ُمختلفة  ُبمل مُرمامُم لسُرضايا ُالنابقة ُليلغنلفيا ُالدللية ُال نائية المحرمة

(ُ ُاللادمُبتاميخ818ُاألمنُمرا ُعل 1992ُفبمايم11ُُ( ُاأللل ُالتهريد ُلالذيُ اءُف ُفقمت   

انشاءُمحرمةُدلليةُمنُأ طُمقاضا ُاألشخااُالمنؤللينُعنُاألنتهارا ُال نيمةُللقانلنُالدلل ُ

 ُل لمُم لسُاألمنُبمل مُالفقم 1991ُرلياُيلغنلفياُالنابقةُمنذُاألننان ُالت ُأمترب ُف ُا

الثانيةُمنُالقمامُأنُيقداُاألمينُالعااُلألماُالمتحد ُتقميماُمفللُعنُرافةُ لانمُالملضلعُخلطُ

ُيلماُ 61) ُمشملعُُ( ُتضمن ُتقميم ُبتقديا ُالعاا ُاألمين ُراا ُالقمام ُلهذا ُلتنفيذا ُالقمام  منُلدلم

ُاألنان ُ)النياا ُمرا ُاألمن ُم لس ُرمام ُلدم ُبحي  ُللمحرمة   817ُ ُلننة بانشاء1992ُُ(

                                                           
 .224، ص1، طمرجع سابق(. 1211العنبكي، نزار، )  (1)
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.ُلف ُنفسُاأل امُلانت ابةُلل مائاُالفييعةُ(1)المحرمة ُلاعتمادُمشملعُالنيااُاألنان ُللمحرمة

لحقل ُاألننانُلللقانلنُُفاضحاُ ُالت ُامتربتهاُربيلت ُالهلتلُلالتلتن ُف ُملاندا ُماُشرطُانتهاراُ 

ُاأل ُ)الدلل  ُمرا ُالقمام ُاألمن ُم لس ُألدم ُفقد 955ُننان   ُف  )8ُُ بتهنيس1994ُُنلفمبم

المحرمةُال نائيةُالدلليةُف ُملانداُبناءُعل ُ لمُمنُحرلمةُملاندا ُليختلفُاختلااُالمحرمةُ

ُ مائاُ ُبنيم ُالنابقة ُليلغنلفيا ُالدللية ُال نائية ُاختلااُالمحرمة ُعن ُلملاندا ُالدللية ال نائية

ُ ُاذ ُالتحديدُالحمم  ُل   ُعل  ُلل  ُفق  ُالحمم ُ مائا ُأفعاط ُبعض ُف  ُالنيم ُعل  يقتلم

ُاتفاريا ُ  ُف  ُالمشتمرة ُالثالثة ُالماد  ُنل ُعليها ُالت  ُاألنتهارا  ُلاشتم 1949ُنيفُلعاا  

نان ُللمحرمةُألعتبامُال ميمةُمنُال مائاُضدُاألننانية ُأنُتمترمُبشرطُل لاُلان ُالنيااُاا

 ُأناسُدين ُألُعنلميُألُنيان ُألُرلم  ُلردُشرل ُمحارمةُمئيسُمنياُضدُأيُمدن ُعل

ُلرنن ُبشرطُبامزُ ُاألننانية ُضد ُال مائا ُ لم ُمنُمفهلا ُمهمة  ُنابقة ُالناب ُلملاندا اللزماء

ُ.(2)القانلنُالدلل ُاألننان  ُلأل د ُمفهلاُالعدالةُالتعليضيةُالذيُيتل  ُال ُالضحايا

ُأنُانشاءُالمحرمةُال نائ ُالمهمةُف ُُ يةُالدلليةُالدائمةُشرطُالت لمُاألبمزبيد لالخ ل 

ُخ ماُ  ُال مائا ُأشد ُممترب  ُلمعاربة ُمحارمة ُلدف  ُدائا  ُدلل  ُ نائ  ُرضاء ُتمنيخ عل ُُا ام

الم تم ُالدلل ُبهنما ُال ُحدُاعتبامُانشاءُالمحرمةُثان ُألاُاألن ازا ُالدلليةُبعدُانشاءُاألماُ

ُالتحضيميةُ(3)المتحد  ُالل نة ُل هد ُتتلي ا ُ)الدائمة( ُالدللية ُال نائية ُالمحرمة ُانشاء ُحي ُ اء .

المشرلةُلهذاُالغمضُمنُربطُال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُعنُ مي ُل نةُالقانلنُالدلل  ُلالت ُ

ُالمؤتم ُال  ُلأحالتها ُالدللية  ُال نائية ُالمحرمة ُبانشاء ُالمتعلقة ُاألتفارية ُاعداد ُمن مُانته 

بمقمُمنيمةُاألغذيةُلالزماعة1998ُُيلليل17ُُيلنيلُل15ُالدبللمان ُالذيُانعقدُف ُالفتم ُبينُ
                                                           

 .11-11، ص1، طمرجع سابق(. 2116شنان، المختار عمر سعيد، )  (1)
 .249، ص1، طمرجع سابق(، 2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (2)
 .1، ص1، طمرجع سابق(. 2116شنان، المختار عمر سعيد، )  (3)
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ف ُملماُالذيُاعتمدُالنيااُاألنان  ُلمنُثاُفتحُبامُالتلري ُعلي  ُلبامُالتلدي ُ بقاُألحرااُ

ي ُالنتلنُالنيااُاألنان  ُلدخطُحيزُالنفاذُف ُاليلاُاأللطُمنُالشهمُالذيُتلُارتماطُالتلد

ُ.(1)11/17/1111بتاميخُ

ُ:(2)لردُ اءُانشاءُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُليحق ُاألغماضُاآلتية

ُبمقتض ُ -1 ُ نيمة ُ مائا ُامترام ُيعتزملن ُالذين ُلألشخاا ُالمادع ُبدلم ُالمحرمة تقلا

 القانلنُالدلل .

الذينُيتحمللنُالمنؤلليةُاأللليةُعنُتقدياُ-تقلاُبدلمُالمحمكُللمدعينُالعامينُالل نيينُ -1

 حت ُيباشمُلؤاءُمنؤللياتها.ُ-المنؤللينُعنُلذاُال مائاُال ُالعدالة

ُعمليةُُ -2 ُف  ُلالبدء ُالحقيقة ُلرشف ُالعدالة ُلتحقي  ُالفملة ُلعائلتها ُللضحايا نتلفم

 الملالحة.

 نحلُلض ُحدُافل ُال نا ُمنُالعقام.ُالمحرمةُخ ل ُمئينيةُ -4

ُمعالد ُ ُيعد ُأن  ُمنها: ُالدلليةُبعد ُخلائا  ُال نائية ُاألنان ُللمحرمة ليتميزُالنياا

ُمفالضا ُ م ُبشهن ُ ُلللُلليد ُعنها دلليةُلبالتال ُفهنُالدلطُلين ُملزمةُباألمتبا ُب ُمغما

ي لزُالتحفيُعلي ُأيُأن ُُالدللية ُلاُلتنميُبشهن ُتقميباُرطُالقلاعدُالت ُت ب ُعل ُالمعالدا 

اُيت زأ ُلتنلىُالمنازعا ُالخالةُب ُاذاُران ُمتعلقةُبالليائفُالقضائيةُللمحرمةُُيشرطُرلُ 

بقمامُمنُالمحرمةُنفنهاُلاذاُتعلق ُالمنازعا ُبت بي ُألُتفنيمُالنيااُاألنان ُالت ُتنشهُبينُ

                                                           
، وء أحكام النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدوليةالجرائم ضد األنسانية في ض(. 2116بكة، سوسن تمر خان، )  (1)

 .87-86، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت: لبنان،ص1ط
، الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، على شبكة IOR 40/001/2044، الوثيقة رقم: منظمة العفو الدوليةأنظر:   (2)

 األنترنت على الموقع:

http://www.amnesty.org/ar/documents/IOR40/001/2004/AR.  

http://www.amnesty.org/ar/documents/IOR40/001/2004/AR
http://www.amnesty.org/ar/documents/IOR40/001/2004/AR
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ُاماُعنُ مي ُالمف ُال ُ معيةُدللتينُألُأرثمُيتاُحلها الضا ُبينُالدلطُالمتنازعةُألُباحالتها

ُ.(1)الدلطُاأل ماف

ُال ماعيةُلال مائاُضدُااف ُأمب ُ مائاُل ُُلتختاُالمحرمةُملضلعياُ  ننانيةُااباد 

ُلردُحدد  ُالعدلان  ُالحممُل مائا ُالحممُبهمبعةُ لائفُل ُااُل مائا  نيمةُنتهارا ُال مائا

ُ ُاألمب  ُ نيف ُلاااتفاريا  ُللقلانين ُالخ يم  ُالدلليةُلاانتهارا  ُالمنازعا  ُعل  ُالنامية عماف

المشتمرةُبينُاتفاريا 2ُُنتهارا ُال نيمةُللماد ُب ُللقانلنُالدلل  ُلااالمنلحةُف ُالن ا ُالثا

ُال ُعند ُلاا نيف ُالدللية  ُغيم ُالمنلحة ُلاألعمافُمنازعا  ُللقلانين ُاألخمى ُالخ يم  نتهارا 

ختلااُالشخل ُ اب ُالدلل  ُأماُفيماُيتعل ُبااالمنازعا ُالمنلحةُغيمُذا ُالُالناميةُعل 

منميةُللمتهمين ُلبالتال ُعداُنُالنيااُاألنان ُللمحرمةُردُناُعل ُعداُااعتدادُباللفةُالفا

ُالعااُاا ُبالمبدأ ُاألنان  ُالنياا ُأخذ ُفقد ُالزمان  ُاألختلاا ُلبخللا ُبالحلانة  عتداد

انلنُال نائ ُبهثمُم ع  ُ مي ُاألنيمةُالقانلنيةُف ُالعالاُبعداُ لازُت بي ُالقالمعملطُب ُف ُ

ف ُُختلااُالمران ُللمحرمةُفهن ُاذاُران ُالدللةُالت ُلرع ُعل ُارليمهاُال ميمةُ مفاُ لأماُاا

ُتلقائياُ  ُتخض  ُاألنان ُفهنها ُاذاُاُالنياا ُأل ُربل ُباختلااُالمحرمة  ُأل ختلااُالمحرمة

 ميمةُردُلرع ُعل ُمتنُال ائم ُألُالنفينةُالمن لةُفيها ُألُاذاُران ُالدللةُالت ُيرلنُران ُال

المتهاُبامترامُال ميمةُأحدُمعايالاُ مفاُف ُالنيااُاألنان ُألُربل ُباختلااُالمحرمة ُلردُ

يةُنيمةُالقضائيةُالل نل مائاُالدلليةُلالعقامُعليهاُللأع  ُالدلمُاألليطُف ُالمحارمةُعنُا

                                                           
 .31-27ص، 1، طمرجع سابق(. 2119أبوالوفا، أحمد، )  (1)
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ُالترامط ُمبدأ ُيط ُمرملُ ُ ف  ُالدللية ُال نائية ُالمحرمة ُاختلاا ُاعتبام ُعل  ُينا ُلالذي

ُ.(1)ألختلااُالمحاراُالل نية

ليتاُعمضُحالةُانتهاكُالقانلنُالدلل ُاألننان ُلف ُماُلمدُبالنيااُاألنان ُللمحرمةُ

للتحقي ُمنُتلقاءُنفن ُُ ُاماُعنُ مي ُتدخطُالمدع ُالعااُللمحرمةُمباشم  ُلفتح (2)بثل ُ م 

دلنُاحالة ُألُبلان ةُاحالةُدللةُ مفُف ُالنيااُاألنان ُللمحرمةُألُبشرلىُمنُدللةُغيمُ

ُ.(3) مفُال ُالمدع ُالعاا ُألُعنُ مي ُاحالةُم لسُاألمن

ُانُانشاءُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُللُرفز ُنلعيةُف ُمنامُالقضاءُالدلل  ُليشرطُمرناُ 

رانُاألمنُال ماع ُلبالتال ُيعدُ زاءُاُيت زأُمنُاألدام ُالعالميةُالت ُتت ل ُبهبه ُمنُأُمُأنانياُ 

 ُللرنُلناكُمخالفُ ديةُحقيقيةُف ُأنُتنتخداُلذاُاآلليةُالقضائيةُ(4)أل ههاُف ُلذاُالمحرمة

مىُضدُدلطُتتب ُنيانا ُاُتتماش ُم ُنيانا ُالدلطُالربُنيانياُ ُانتخداماُ ُالدلليةُالمهمةُ داُ 

ُالدلل  ُالم تم  ُمقدما  ُعل  ُتهيمن ُالقانلنُُ الت  ُلمعاييم ُاألننان ُحقل  ُحماية تح ُغ اء

ُ.(5)نتهاكُف ُالنزاعا ُالمنلحةُالدلليةُلغيمُالدلليةألننان ُالت ُتتعمضُعاد ُللالدلل ُا

ُردُآذنُبهذينُالت لمينلالتغيما ُالدلليةُالت ُلحقت ُأنُانتهاءُالحممُالبامد ُُوالخالصة

ُالدلل ُالقانلن ُف  ُم لسُاألالهامين ُدلم ُتفعيط ُللما ُالمعالم ُال نائيةُُ من  ُالمحرمة لانشاء

لالتدخطُُ ر هازُتنفيذيُلحفيُالنلاُلاألمنُالدلليينُبقل ُُم لسُاألمنُحي ُبمزُدلمُالدللية 

ت ُمنُلأنهم ُممامناُ تفعيطُمبدأُاألمنُال ماع ُلاألت ااُنحلُ األننانُلاألرليا ُلحمايةُحقل 

                                                           
 .762-729ص، 1، طمرجع سابق(. 2111شبل، بدرالدين محمد، )  (1)
 من نظام روما األساسي. 14المادة   (2)
 من نظام روما األساسي. 13المادة   (3)
 .318، ص1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (4)
 .617، ص1، طمرجع سابق(. 2111العنبكي، نزار، )  (5)
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ُالمنلحة ُات الا ُمعالم ُف ُرلاعدُُ ناحيةُالدامُالقماما ُألُالتدخطُبانتخدااُالقل  ف ُبللم 

ُالعاا ُالدلل  ُيخاُالنزاعا ُُ القانلن ُفيما ُالناب  ُالفلط ُلف  ُاختلالات  ُترييف ُف  تتمثط

لطُتل  ُتفليضُدللةُألُدُليهمُ المنلحةُغيمُالدلليةُبشرطُأتاحُل ُالتدخطُعل ُن ا ُلان 

لشرطُُ نرميةُامتدُلحاا ُمختلفةللتدخطُبانتخدااُالقل ُالعُرانلنياُ ُف ُلذاُالشهنُماُأع  ُغ اءُ 

ُلالت ُنشهدُتداعياتهاُحت ُيلمناُلذا.ُ األماُالمتحد ُف ُدلمُتحلاُ 

ات ااُالفق ُالدلل ُلاآلماءُالقائلةُبضملم ُالعمطُعل ُلض ُُيؤيد الباحثلف ُلذاُاللددُُ

لخالةُف ُُبالنيمُال ُآثامُتدخلت ُالنابقةُ مرابةُرضائيةُدلليةُعل ُعمطُم لسُاألمنُالدلل 

ُالعمبيةُبشرطُخاا  ُاللددُمنُُدلطُالعالاُالثال ُلمن قتنا ُيثامُعل ُن ا ُلان ُف ُلذا لما

اعاد ُالنيمُف ُُاألخذُبال ملحا ُالمناديةُبضملم ُيؤيدُلُ ات انحمافُالم لسُف ُانتخدااُنل 

ُالمتحد ُلُالميثا   ُاألما ُلهيئة ُلتشميعية ُليرلية ُاللحا  ُلذاُُا ماء ُداخط ُالديمقما ية ترمس

ينتيمُمن ُأنُيبللمُُ لاماُ ُنائيةُالدلليةُحدثاُ فيماُشرطُانشاءُالمحرمةُال ُلُ.المنتياُاألمم ُالهاا

ُعادل ُت بيقية ُف ُآليأننا ُرانلن ُمعالم ُت لم ُرهلا ُالهاا. ُالم اط ُف ُلذا ُة القانلنُا ُانفاذ

انتغلطُالمحرمةُأللدافُنيانيةُُت محُحلطُبااعتبامُالمحاذيمُالت ُالدلل  ُفان ُينبغ ُاألخذ

ُ.اُتمضخُللقلىُالمهيمنةُ ُلانتخدامهاُضدُدلطُبعينهامعينةُاُ  مافتخداُأ

لتهثيملاُعل ُبعضُفملعُالقانلنُالدلل ُالمعالمُُ عل ُالتغيما ُالدلليةُلءلبتنلي ُالض

تداعيا ُرطُُ لانمُ ُفهن ُيمرنُاللللجُال ُالنيمُف ُبعضالفصل الثالثنفاذاُف ُلذاُالآليا ُ

ُالفصل الرابرذلكُعل ُالشخاُالدلل ُاألنان ُف ُالقانلنُالدلل ُلللُالدللة ُللذاُماُنيتنالل ُ

ُمنُلذاُالدمانة.
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 الفصل الرابر

 في اوء التغيرات الدولية الدولة

 المعاصر قانون الدوليوال

 مقدمة:

ُمبادئُالقانلنُالدلل ُمضامينُُلعل ُُينعرسالم تم ُالدلل ُُماُ مأُمنُتغيما ُعل ُان

ُاألناسلالت ُ ُعل ُشخل  ُالمباشم ُأثملا ُأُ ت د ُالحديثة ُالقلمية ُالدللة ُلنتفاليا"ُللل  ُدللة "

ُ ُبشرطُفعاطُف ُالعلرا ُالدلليةُ المعملفبنملذ ها لأخذُُ حي ُألبح ُالعللمةُت محُنفنها

ُ.(1)القلميةُللطُبلنعهاُالتخلاُمنُالضغل ُالت ُتفمضهاُالعللمة-حلطُالدللةُذلكُي محُتناؤاُ 

ال ُالماطُُ النيانيةُاذُأد ُالعللمةُبنبمُالعلرةُالمتناميةُبينُالت ام ُلالتقنيةُلالعلرا 

ُالتقليدية ُلللحدا ُالنيانية ُالتقليدية ُالنيانية ُالدلطُف ُ(2)الحدلد ُحي ُألبح ُالعلرا ُبين .

لما:ُاألعتمادُالمتبادطُبينُالدلطُالقليةُبهدفُتحقي ُُ يطُالعللمةُتتشرطُحلطُمحلمينُأنانيين

يةُالدلطُالناميةُللدلطُالقليةُلتبعُ المللحةُالمشتمرةُلتلكُالدلطُخالةُف ُالم اطُاألرتلادي

ُ.(3)بنبمُعداُردم ُالدلطُالناميةُعل ُاشباعُاألحتيا ا ُاألنانيةُلملا نيها

ُردُ ُاألنحياز ُعدا ُتتبن  ُالت  ُالثال  ُالعالا ُدلط ُ"ان ُتلفي  ُحق  ُنعد ُالدرتلم ليقلط

ُ ُبالعللمة ُتمثل  ُالت  ُال ديد  ُالمتغيما  ُبلان ة ُنياد  ُلأزمة ُدللة ُأزمة ُال  لالترامطُتعمض 

ُاا ُلنزعة ُتلكُ(4)رليمية"األلملب  ُتع  ُأن ُالدلط ُلعل  ُالتحديا  ُمن ُالعديد ُتضا ُفالعللمة .

                                                           
(1)Foreign Policy, ، HegemonicInternational Politcal Economy: Beyond elen (1988). "Milner,H

U.S.A، Speing، p. 120. 

 .181، صمرجع سابق(. 2112الخزرجي، عروبة جبار، )  (2)   

 .مرجع سابق(. 2119خليل، محمود، )  (3)   
 .26، ص4، طمرجع سابق(. 2112توفيق، سعد حقي، )  (4)
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حي ُأن ُليسُبمقدلمُالدللةُالقلميةُُ فتعمطُبللم ُ ماعيةُللتقليطُمنُآثاملاُالضام ُ التحديا 

ُالمتزايد  ُلم ابهةُتحديا ُالعللمة ُمنفمد  ُالدلطُُل(1)أنُتعمطُبللم  ُتلا   ُاذ ُف ُالعالاُ. خالة

ُالدلطُالعمبيةُ الثال  ُ لالمشارطُالبيئيةُ لالتضخاُالنران ُ ف ُمشارطُالفقمُازدياداُ ُ لمنُبينها

ُالمياا ُلاألرتلاديةُ لندم  ُالنيانية ُلالتبعية ُلشحُالملامد لف ُنفسُاللر ُُ.(2)لمشرل ُال ارة 

ليؤديُلذاُالتآرطُف ُالنياد ُال ُأنُتلبحُُ تؤديُالعللمةُال ُتقلاُنياد ُالدلطُلتهمي ُدلملا

ُملا نيها ُاأل تماع ُت اا ُبالتزاما ُالعقد ُاللفاء ُعن ُعا ز  لعل ُالمنتلىُالثقاف ُفهنُُ الدللة

ُ.(3)الهليةُالقلميةُتتعمضُلتهديدُشديدُبحي ُتلبحُاألللليةُللملا نةُالعالمية

ف ُيطُُنتقبطُالنياد ُالل نيةمدلمُالدللةُُلُالعديدُمنُالمؤىُحلطُرطُذلكُأدىُال ُ مح

ُنُالدللةُالل نيةُال ُزلاطُف ُيطُالتغيما ُالدلليةأفهناكُمنُاعتبمُُ لالمتغيما ُالدلليةُالعللمة

ُال ُاضمحلطُلتلش أُل نُنيادتهاُآخذ ُف ُاألنحنامُتامرةُمرانهاُلني م ُمنت  ُأُلُ نُدلملا

ُلالخدما  ُُلُرماُ النل  ُردمتها ُف ُانحنم ُفي  ُف تهثيملا ُ (4)أنما ُاألنتهلكمنتلىُُلُالتحرا

رماُحل ُل ُُ علي ُفهنُالشمرا ُمتعدد ُال ننيةُنلفُتحطُاليلاُبشرطُتدمي  ُمحطُالدللةُل

بحي ُتقفزُالشمرا ُالمنت ةُفل ُأنلامُالدللةُالمتمثلةُف ُالحلا زُُ نابقاُمحطُنل ةُاألر اع

ُأل ُُلُال ممرية ُالنقدية ُالنيانا  ُممامنة ُالنيانيةُ ماليةالحدلد ُالنل  ُحدلد ُب ُُلُ أل حدلد

ُُلُ ما ُلاألفرامالمعلُل ُاللاء ُل ُالفاعطُألُُ.(5)الخضلعألُحدلد ُالقلمية ُالدللة ُتعد لبالتال ُلا

ُدلماُ ُتلعم ُالت  ُال ننيا  ُمتعدد  ُالشمرا  ُمنتلى ُعل  ُاألرتلادية ُللفاعلية ُالمئين  المحدد

                                                           
 .71، صمرجع سابق(. 1999عنان، كوفي، )  (1)
، عام 422النظام العالمي الجديد ومشاكل العالم الثالث في ضوء اكتشاف أمريكا قبل (. 1996نويبرت، هارالد، )  (2)

 .14-2، دار الطليعة، بيروت: لبنان، ص1ترجمة محمد الزعبي ود. ممتاز كريدي، ط
 .119، ص1، طمرجع سابق(. 2111جرار، أماني غازي، )  (3)
، مركز (1994-1994لعولمة والتنمية العربية من حملة نابليون الى جولة األوروغواي )ا(. 1999أمين، جالل، ) (4)

 .122دراسات الوحدة العربية، ص
 .مرجع سابق خليل، محمود.  (5)
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ُالم اط ُف ُلذا ُأنُمنُدعا ُالعللمةُ.(1)محلميا لمشاميعهاُمنُيمىُبهنُالعقبةُالمئينيةُف ُُرما

ُ.(2)حي ُأنُل لدلاُيعي ُترلينُنيااُدلل ُفعاطُ تحقي ُالنلاُلاألمنُالدلليينُل ُالدللةُالقلمية

لاحبةُللعللمةُمنُازالةُللقيلدُلالحلا زُأمااُتدف ُبالمقابطُيمدُعل ُذلكُأنُالتغيما ُالمُل

ل ُالمحفزُلدلمُالنل ةُالل نيةُبطُُ عن ُزلاطُدلمُالدللةالثقافا ُاُيلقياُُلاالنل ُلمأسُالماطُُل

ُااتهثيملُل ُاألنش ة ُادام  ُف  ُلااا ُُلرتلادية ُلالثقافية ُلالمدنية ُخلُ العلمية تماعية ُامناءُمن ط

ُُل ُالمدن  ُالم تم  ُالمعمفةأنس ُعل  ُالقائا ُاألرتلاد ُدعائا ُُلُارامة ُاحياء ُال  ُبع باألضافة

ُ.(3)الثقافيةالمبادما ُالفمديةُاألرتلاديةُلالفرميةُُل

.ُبحي ُ(4)انُ بيعةُالدللةُلنل اتهاُذا ُالنياد ُتتغيمُبطُتتعمضُللخ مُب م ُأنانية

لاُتعدُالدللةُالقلميةُالنيد ُحنمُالمفهلاُاللنتفال  ُالفاعطُاللحيدُف ُالعلرا ُالدللية ُبنبمُ

ُلالثقاف ُ ُاألرتلادي ُالعالم  ُالمد ُيالم  ُبفعط ُالنل ة  ُيتقانملنها ُآخمين ُمنافنين يهلم

ل نيةُُلاأل تماع  ُاذُيهم ُعل ُالناحةُالدلليةُريانا ُتختم ُنل تهاُمنُفل ُلميالمُعبم

ُبطُ ُلللفُدانياط ُبمفمدلا  ُحلها ُعن ُعا ز  ُبدلملا ُلأضح ُالدللة ُنل تها  ألبح ُتت الز

Danial Bellُُالدللةُالقلميةُألبح ُألغمُمنُأنُتتعامطُم ُالمشارطُالربمىُ"لذاُاللض  ُبهن

ُاللغمى ُالمشارط ُم  ُبفعالية ُتتعامط ُأن ُعالماُ "لأربمُمن ُخلق ُالعللمة ُفلقد يدا ُبالتعقُمليئاُ ُ 

للدم ةُالت ُدفع ُبالدللةُال ُالتمريزُعل ُالمشارطُالربمىُراألمنُلاألرتلادُالدلل  ُلالتخل ُمنُ

ُع ز ُعنُأداءُ ُللرنها ُللُأربمُلأخ م( خلطُالخلخلةُعنُالمشارطُاللغمىُ)لتتفمغُلما

                                                           
 .44-43، ص143، مجلة السياسة الدولية، العدد العولمة دور جديد للدولة(. 1998مصطفى، هالة، )  (1)
، مجلة مركز الوثائق والدراسات األنسانية، النظام الدولي الجديد وموقع العرب منه(. 6199المسفر، محمد صالح، )  (2)

 .196(، الدوحة، ص8العدد )
 .29-28، ص1(. ط2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (3)
، ترجمة سمير عزت نصار وجورج أفول السيادة: كيف تحول ثورة المعلومات عالمنا(. 1994رستون، ولتر، )  (4)

 .14، دار النسر للنشر والترجمة، عمان: األردن، ص1ي، مراجعة الدكتور ابراهيم أبو عرقوب، طخور
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.ُ(1)لدللةالمهااُالربمىُألنهاُارتشف ُأنهاُ)أيُالدللة(ُألغمُمنُلذاُالمهاا ُللناُت ند ُأزمةُا

التغيما ُُمنُاآلنُفلاعداُ العللمةُ)ُلللتعمفُعل ُلذاُاألزمةُالت ُتلا ههاُالدللةُالقلميةُف ُيط

ُمنُلذاُالدمانةُلذاُالتداعيا ُف ُمبحثين:ُُُالفصل الرابريتنالطُُ( الدللية

التغيههما ُالدلليههةُلات الهها ُالقههانلنُُ:ُليتنههالطُالمبههادئُالمتعلقههةُبالدللههةُفهه ُضههلءلمبحتتث األولا -

ُ.المعالمالدلل ُ

الهههدلل ُُالتغيهههما ُالدلليهههةُلات الههها ُالقهههانلنُ:ُليتنهههالطُأمرهههانُالدللهههةُفههه ُضهههلءالمبحتتتث الثتتتانيُ-

ُ.المعالمُ

ُ

ُ

  

                                                           
، الموسوعة الجزائرية للدراسات قدسية سيادة الدولة القومية بين التفكك واألندماجرياحي، أمينة، )بدون تاريخ(.  (1)

 dz.com-www.politicsالسياسية واألستراتيجية، بحث منشور على األنترنت على الموقع:

http://www.politics-dz.com/
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 المبحث األول

 التغيرات الدولية المبادئ المتعلقة بالدولة في اوء

 واتجاهات القانون الدولي المعاصر

ُ ُمبادئ ُتهليلهاُان ُبيان ُنب  ُلالت  ُبالدللة ُالمتعلقة ُاألنانية ُالثل  ُالدلل  القانلن

ُلااالقانلن ُف ُالف ُالنياد  ُعداُلطُالثان  ُلل ُمبدأ ُلمبدأ ُبينُالدلط  ُالمنالا  نتقلط ُلمبدأ

ُماُ ُللل ُالحممُالبامد   ُانتهاء ُبعد ُالتغيما ُالدللية ُتداعيا ُتهثيم ُلضع ُبملا هة ُرد التدخط 

ُف ُم المُثل :ُ المبحث األول ُلذاُيتنالل

لات الههها ُالقهههانلنُالهههدلل ُُالتغيهههما ُالدلليهههةُنهههتقلطُفههه ُضهههلء:ُمبهههدأُالنهههياد ُلااالمطلتتتب األول -

ُ.المعالم

لات الهها ُالقههانلنُالههدلل ُُالتغيههما ُالدلليههةُ:ُمبههدأُالمنههالا ُبههينُالههدلطُفهه ُضههلءالمطلتتب الثتتاني -

ُ.المعالم

ُ.لات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُالتغيما ُالدلليةُالتدخطُف ُضلء:ُمبدأُعداُالمطلب الثالث -

ُ
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 المطلب األول 

 مبدأ السيادة واالستقالل

 في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر

ُالنياد  ُال  ُالنيم  ُتغيم ُلل ُالحممُالبامد  ُبعد ُما ُنما ُممحلة ُألا ُمن ُتعدُُ ان فلا

لانتشامُحقل ُُ لبملزُرلىُغيمُالدللةُ .ُحي ُأنُنيااُالعللمة(1)النياد ُم لقةُرماُران ُنابقا

ُ.(2)رلهاُمؤشما ُلتضيي ُلتقييدُن ا ُنياد ُالدللةُ نناناا

تحادُالنلفيات ُانهيامُافقدُأدىُاُ ف ُمفهلاُالنياد ُشهدُالنيااُالعالم ُال ديدُت لماُ لردُ

أنق  ُحرلما ُُحي ُ اللاحدُعل ُالعالاُال ُتهثمُالنياد ُف ُالعديدُمنُالدلطلليمنةُالق مُ

ُران ُف ُالناب ُلُ لفمض ُأنيمة ُم لقةُرما ُالنياد  ُتعد خالةُبعدُتلري ُاتفاريةُمنيمةُُ لا

ُ ُعاا ُممار  ُف  ُالعالمية ُاألشخااُُ 1994الت ام  ُحمرة ُمن  ُف  ُحم  ُالدللة ُتعد ُلا بحي 

ُالعالمية ُالت ام  ُاتفاريا ُمنيمة ُتتعامضُم  ُرلانين ُلالدام ُالدلل ُُ لاألملاط ُالم تم  ُأن رما

خليةُعندماُت دُانتهارا ُلالمنيما ُالمتعلقةُبحقل ُاألننانُلام ُتتدخطُف ُشؤلنُالدلطُالدا

ُ.(3)ننانُف ُلذاُالدلطالحقل ُا

ُ ُالملاب ُالت اميةُلالماليةُلالت ُتاُنن هاُعبمُالحدلدُال ُفقدانُالحرلما ُ انباُ للقدُأد

.ُحي ُبات ُالرم ُ(4)منُردمتهاُعل ُالمرابةُالت ُران ُتمامنهاُعل ُادام ُاألرتلادُالل ن ُربيماُ 

                                                           
، النظام الدولي الجديد: دراسة في مستقبل العالقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة(. 1999توفيق، سعد حقي، )  (1)

 .112-114، األهلية للنشر والتوزيع، عمان: األردن، ص1ط
 .27، ص1، طمرجع سابق(. 3211أبي خليل، رودريك ايليا، )  (2)
 .28، دار الثقافة، عمان: األردن، ص2، طمرجع سابق (.2119الفتالوي، سهيل حسين، )  (3)
 .223، دار المستقبل العربي، القاهرة: مصر، ص1، طسوسيولوجيا العالقات الدولية(. 1986ميرل، مارسيل )  (4)
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ُالبعضُعبمُالبلملا ُالت ُتقلاُبالت ام ُباأللما ُالماليةُعالمياُ ُاألمضيةُمتللةُمالياُ  ُببعضها

ُبينُالق اعا ُاألخمى ُترلنُل ُاأللا ُمب ُتراد ُمنُعملية ُت ندا ُلتق ُُ لما ُاألخ ام لتزداد

حي ُيؤديُلذاُالتماب ُال ُأنُالنياد ُف ُلذاُالم اطُل ُُ الضحاياُلأللهاُمفهلاُالنياد ُالل نية

ُ.(1)ألنُالنياد ُاألناسُلناُل ُللنل ُ شب ُمعدلمة

رتلاديةُمنُنل ةُالدللةُال ُنل ةُالقمامُكُيتاُنقطُبعضُمقلما ُالنياد ُاالذلُلتبعاُ 

ُااُ األرتلاديُالمعللا ُاألمن ُالدلطلرذلكُاخضاع ُاألرتلاديُبين ُلألمن ُدللة ُ رتلاديُلرط

ُ.(2)منُاألرتلاديُبينُالدلطبمعن ُل لمُعداُتعامضُاألمنُاألرتلاديُداخطُالدللةُم ُاأل

ُعقدُ ُم ل  ُف  ُالدللية ُالعلرا  ُمحي  ُف  ُحدث  ُالت  ُال ذمية ُللمتغيما  لنتي ة

ُالدلل ُال ديد ُتتلاف ُلماينم ُالنياا ُلمل لحا ُ ديد  لمنُبينهاُُ التنعينيا ُبمز ُمفاليا

ُالتدخط ُُلُ مبدأ ُغمبية ُلنيانية ُمن لقا ُفرمية ُال  ُينتند ُلالذي ُتعتبم ُلحقل ُالت  الديمقما ية

ُاألنانيةاا ُملادملا ُباعتباملاُُمت الز ُ ُ ننان ُفيها ُالمتدخط ُللدلط ُالل نية ُالنياد  ُمبدأ بذلك

ُالدلل ُمئيناُ ُشخلاُ  ُليسُمنُأ طُُ ف ُالم تم  ُالنياد  ُالتفريمُف ُمنهلة للذلكُل مُاعاد 

رمامُبهن ُمنُماُبقلدُاالانُ اضعافُ للملاُالذيُل ُألميةُحانمةُف ُاألمنُلالتعالنُالدلليين

ُ.(3)الممرنُأنُتتخذُمنهلةُالنياد ُأرثمُمنُشرطُلأنُتؤديُأرثمُمنُلييفة

ُريداُ  ُالمنيما ُالدللية ُنل ان ُشرط ُالدللةُلرد ُماُُ عل ُنياد  ُتحديد لازداد ُلعلبة

ُالدللية ُال ماعة ُت لم ُم  ُاألختلااُالداخل ُللدللة ُالتنيياُُ يعتبمُمنُلميا ُيقن  حي ُلا

                                                           
 .71-69ص ،1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (1)
 .113، ص1، ط(. مرجع سابق2111جرار، أماني غازي، )  (2)
، المركز 1، طالمواطنة في القانون الدولي والشريعة األسالمية(. 2113البهجي، ايناس محمد والمصري، يوسف، )  (3)

 .174صالقاهرة: مصر، القومي لألصدارات القانونية، 
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ُفماالد ُارليمها ُخامج ُالدللة ُعل ُنياد  ُريلد ُمن ُفمض  ُداخطُلل ُبما ُالنياد  ُال ُتلك ُيتنلط ح

ُ.(1)رليااا

(ُ ُاألنتاذ ُتزعم  ُحدي ُف ُالنياد  ُات اا ُف ُذلكُبشرطُلاضحُيهلم ُ (Dengلنالا

اُلانمُ ينيمُاليهاُعل ُأنهاُامتيازُم ل ُلالذيُيمىُأنُالنياد ُُالت ُتحي ُبهاُالدلطُي مُااُ 

ُملا نيها ُت اا ُلمنؤلياتها ُلا باتها ُأداء ُف  ُالدللة ُأخفق  ُما ُاذا ُتعليق  ُالفقي ُُ يمرن ُأن بط

(Deng ُُيمىُأنُالنياد ُتتضمنُلا با)ُ ُعل ُالدلطُبالتدخطُاذاُأخفق ُالدللةُاألخمىُف ُُخام يا

ُ.ُ(2)القيااُبلا باتهاُتلك

مفهلاُنياد ُالدللةُبشرطُ ل ُف ُت ااُيمرنُرماء ُلذاُالتحلطُال للميُف ُلف ُلذاُاا

بعدُا تماعُرمةُم لسُُ أدبيا ُالتقميمُالمقداُمنُاألمينُالعااُالناب ُلألماُالمتحد ُب مسُغال 

لالذيُيقلطُفي ُ:ُ"ُانُاحتمااُلمياُنياد ُالدلطُلنلمتها1991ُُينايم21ُُاألمنُالمنعقد ُف ُ

نُالنياد ُالم لقةُردُمض  ُفالنيميةُلناُللُأممُحاناُلتحقي ُأيُتقداُدلل ُمشتمك ُبيدُأنُزم

لاُتعدُتن ب ُعل ُاللار  ُلمهمةُراد ُالدلطُاليلاُل ُتفهاُلذاُاألممُلاي ادُتلازنُبينُحا ا ُ

ُتماب اُ  ُيزداد ُلمت لبا ُعالا ُالمحل   ُلاألملمُُالحرا ُلاألتلاا   ُفالت ام  ُيلا  ُبعد البيئيةُيلما

ُ.(3)ننان"لتزااُبحقل ُااذاُالمشارطُف ُاامت لبا ُحللطُلليرمنُأحدُدامية...ُتتعدىُالحدلدُاا

ُعنان ُرلف  ُالمتحد  ُلألما ُالناب  ُالعاا ُلألمين ُالننلي ُالتقميم ُف  ُال ُُ لرذلك المقدا

ُ ُننة ُالمتحد  ُلألما ُالعامة ُف ُُ 1999ال معية ُيمم ُالدللة ُنياد  ُمفهلا ُان "ُ ُفي : لالذيُ اء

                                                           
-122، منشأة المعارف باألسكندرية، األسكندرية: مصر، ص1، طالتنظيم الدوليفي (. 1974الغنيمي، محمد طلعت، )  (1)

132. 
دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر ، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر(. 2111العيسى، طالل ياسين، )  (2)

 .24ول،  ص، العدد األ26، مجلة جامعة دمشق للعلوم األقتصادية والقانونية، المجلد الحاضر
، مجلة الحقوق، جامعة البحرين، المجلد األول، العدد الثاني، التدخل ألعتبارات انسانية(. 2114علوان، عبدالكريم، ) (3)

 .321،  ص2114يوليو
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ُالعمي  ُمعناا ُلف  ُتحلطُ  للما ُالعللمةُُبعملية ُضغ  ُتح  ُلرلع  ُال  ُفق  ُتعلد ُا ربمى

ُ.(1)فالدلطُي مُأنُينيمُاليهاُاآلنُباعتباملاُأدلا ُف ُخدمةُشعلبها"ُ لالتعالنُالدلل 

النياد ُلاُتعدُخالةُبالدللةُالقلميةُالت ُأنُرماُراطُف ُنفسُالنيا ُف ُتللماُللنياد ُ"

لل ُتعن ُالحميا ُاألنانيةُُ للرنُتتعل ُباألفمادُانفنهاُ تعتبمُأناسُالعلرا ُالدلليةُالمعالم 

ُالنياد ُيقتض ُمنؤلليةُ(2)لرطُفمدُلالمحفليةُمنُربطُميثا ُاألماُالمتحد " .ُلذلكُفاحتمااُمبدأ

الدلطُعنُحمايةُشعلبهاُمماُيعن ُأنُع زُلفشطُالدلطُف ُالقيااُبمنؤلياتهاُت ااُشعلبهاُيؤديُ

ُ.(3)النياد ال ُفقدانُمزيةُُتلقائياُ 

ت ااُيمنخُلذاُاا1115ُمتحد ُف ُالعااُلاشكُأنُالتقميمُالننليُلألمينُالعااُلألماُال

بالمغاُمنُأنُاألماُالمتحد ُل ُمنيمةُتضاُالدلطُالنيد  ُلرنهاُ"لالذيُأردُفي ُأن ُُ المعالم

ُ.(4)أنشئ ُلتخداُحا ا ُلآماطُالشعلمُف ُرطُمران"

  

                                                           
 .71، ص1، طمرجع سابق(، 2113مشار اليه في كتاب أبي خليل، رودريك ايليا )  (1)
 .للجمعية العامة للمنظمة 48الكلمة األفتتاحية للدورة في  كوفي عنان. األمين العام لألمم المتحدة  (2)
 Cijse.gc.ca-WWW.ICISS( على األنترنت: ICISS) اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولأنظر: موقع   (3)

 من تقرير اللجنة. 7-2الفقرات من     
تقرير األمين العام لألمم المتحدة، ، الحرية أفسح: صوب تحقيق التنمية واألمن وحقوق األنسان للجميعفي جو من   (4)

 .14، القسم األول، فقرة ب2112

http://www.iciss-cijse.gc.ca/
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 المطلب الثاني

 مبدأ المساواة بين الدول 

 في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر 

ُالماض  ُتنعينيا ُالقمن ُبداية ُبمز ُف  ُمشرلة ُالدلط ُبين ُالمنالا  ُمبدأ حي ُُ يلا  

.ُماُأدىُ(1)أل ب ُالعللمةُلاألممرةُأنُتتنازطُالدلطُعنُالعديدُمنُحقلرهاُللالحُالدلطُالربمى

لمنُُ منُالناحيةُاللارعيةُألُمنُالناحيةُالقانلنيةُنلاءُ ُ ازديادُف ل ُعداُالمنالا ُبينُالدلطال ُ

ُ.(2)بينُالعلامطُالت ُتزيدُتلكُالف ل ُمنيمةُالت ام ُالعالمية

ُالحلا زُبينُالدلط ُالعالمية ُالت ام  ُال ُُ حي ُتقلطُمنيمة ُيعن ُتحليطُدلطُالعالا ما

ُبماُُ يااُالمأنمال نيااُارتلاديُلاحدُلللُالن لل ُعمليةُردُتتلاف ُم ُالدلطُالغمبيةُلنيمها

للرنهاُاُتتف ُم ُالدلطُالفقيم ُالت ُترادُأنُتنعداُفيهاُُ تملر ُمنُامرانا ُارتلاديةُللناعية

اذُامتف ُم مطُُ .ُماُيؤديُبالنتي ةُال ُاتناعُالهل ُبينُاألغنياءُلالفقماء(3)مرانيا ذاُاامثطُل

لأمن ُالعللمةُُ ف ُحينُامتف ُعددُالفقماءُالفعل ُ ننلياُ%1.5الم ُاللن  ُبننبةُالدخطُالع

ُ ف ُنيارهاُالمبن ُعل ُالت ام ُالحم ُلاألنلا ُالحم ُتبعيةُارتلاديةُعالميةُلبشرطُغيمُمباشم

تملكُلتني مُمباشم ُعل ُعمليةُُ نتثمامُالخااُبلان ةُشمرةُغيمُل نيةعبمُلنائطُشت ُراا

ُ.(4)األنتاج

ردُتضمن ُعد ُألدافُ اء 1994ُُ(ُلعااGATTُلعل ُالمغاُمنُأنُاتفاريةُالرا ُ)

ُنلاء ُحد ُعل  ُلالربمى ُاللغمى ُالدلط ُالمعممة"ُُ لمللحة ُ"التفضيل  ُينم  ُما ُف  متمثلة
                                                           

 .34، ص1، طمرجع سابق(. 2119الفتالوي، سهيل حسين وحوامدة، غالب عواد، )  (1)
 .112، ص1، طمرجع سابق(. 2112الحديدي، طلعت جياد لجي، )  (2)
 .188، ص1، طمرجع سابق(. 2119الفتالوي، سهيل حسين، )  (3)
 .231-229، ص1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (4)
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ُاللغمى ُالدلط ُال ممريةُ لمللحة ُالتعمفة ُخلط ُمن ُالل نية ُاللناعا  ُحماية ُتشمط ُ لالت 

ُالل نية ُالمعاملة ُلمبدأ ُاألرثمُحيل  ُالت ُُ لشمل ُالدللة ُالملئمة ُاألمضية لالت ُتهدفُلتهيئة

ُالمنيمة ااُأن ُف ُالمقابطُُ لذلكُبدخلطُأربمُعددُممرنُمنُالدلطُف ُعضليتهاُ تعمطُفيها

ُتريُ  ُأن ُعضل ُدللة ُرط ُعل  ُالمبادئيتل م ُتنفيذ ُبغية ُالتشميعا  ُلتنن ُالداخلية ُرلانينها ُف

ماُيفتحُالبامُأمااُالمزيدُمنُعداُالمنالا ُلذلكُألنهاُتعمطُعل ُتحقي ُُ لالقلاعدُاللامد ُبالرا 

(ُمنُالت ام ُالعالميةُالت ُتتمرزُ%81لالت ُتنتهثمُم)ُ ألدافُلغايا ُالدلطُاللناعيةُالربمى

ُلاليابان ُلاللايا ُالمتحد  ُالغمبية ُعل ُ)الرا (ُ ف ُألملبا ُاللمنالا ُُبماُ لالت ُتنتحلذ ي ند

رماُتنت ي ُاللايا ُالمتحد ُأنُتلرفُاتفاريةُ)الرا (ُلمنيمةُالت ام ُالعالميةُعنُُ بشرطُ ل 

لالت ُتناُعل ُأن ُيح ُُ 1974(ُمنُرانلنُالت ام ُاألممير ُلعاا112ُالعمطُبمل مُالماد ُ)

لاُالقانلنُاألممير ُلللايا ُالمتحد ُ"فمضُعقلبا ُمنُ انمُلاحدُضدُلادما ُالدلطُالت ُيعد

ألُاتخاذلاُا ماءا ُُ ضام ُبالملالحُاألمميريةُألُعداُاحتمااُحقل ُاألننانُألُاتهامهاُباألملام

ُ.(1)تضمُبالملالحُاألمميريةُألُت بيقهاُرلانينُتخالفُالقلانينُاألمميرية"

المنالا ُُقن ُفهنُالعللمةُرذلكُبماُمثلت ُمنُثلم ُترنللل يةُردُرمن ُعدالف ُ انبهاُالت

ُ رتلادُلالعللاُبيدلابمىُللتقنيةُردُعمطُعل ُتمريزُاافامتلكُالدلطُاللناعيةُالرُ بينُالدلط

.ُحي ُناعد ُالثلم ُ(2)لبالتال ُتمرينهاُمنُأنُترلنُف ُمرانةُأعل ُتختلفُعنُغيملاُمنُالدلط

الت ُتملكُأحد ُللرنُالدلطُُ را15ُالتقنيةُعل ُانتخماجُالمعادنُمنُأعما ُبحميةُتلطُال ُ

                                                           
 .112-112، ص1، طمرجع سابق(. 2112أنظر: الحديدي، طلعت جياد لجي، )  (1)
 .112، األسكندرية: مصر، ص1الجامعية، ط، دار المطبوعات التنظيم الدولي(.  1986الدقاق، محمود السعيد الدقاق، )  (2)
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عنُالدلطُُاللنائطُالترنللل يةُل ُالت ُانت اع ُلحدلاُارتشافُالثملا ُالبحميةُلانتغللهاُدلناُ 

ُ.(1)النامية

ُالرتطُ ُتلزي  ُلتغيم ُنتي ة ُالعامة ُال معية ُدلم ُتغيم ُالبامد  ُالحمم ُنهاية ُعل  لتمتم

تي ةُتفركُاألتحادُالنلفيات ُالتلليتيةُفيها ُحي ُازدادُعددُاألعضاءُف ُال معيةُبشرطُربيمُن

ُلتشيرلنللفاريا ُبحي ُاختف ُالرتلةُالشمريةُررتلةُ لعددُمنُدلطُالرتلةُالشمريةُمثطُيلغنلفيا

تلليتيةُف ُال معيةُالعامة ُليهم ُرتلةُتلليتيةُ ديد ُلل ُرتلةُالدلطُاألعضاءُف ُمؤتممُ

ُ ُعضليت  ُتت الز ُالذي ُاأللملب  ُلالتعالن ُلبا51ُاألمن ُعداُدللة  ُم ملعة ُرتلة ُفهن لتال 

ُاط ُم ملعة ُأل ُالتقليدية  ُف 77ُُاألنحياز ُالعامة ُثلث ُأللا ُال معية ُعل ُحشد ُرادم  ُتعد لا

ُ.(2)ملا هةُالدلطُالمهيمنةُعل ُالنيااُالدلل ُحالياُ 

ُأنُ ُال ُرانلنياُ ُ محاُ ُلناكرما ُيرلنُلناكُترميسُيشيم ُرد ُف ُالقانلنُُأن  اللمنالا 

لينتدطُعل ُُ الدامُلمبدأُح ُالتقاض ُلُلفرم ُالممرزيةُف ُا امُالتنيياُالدلل ُتغليمالدلل ُُل

ُ,7117( لسنة 0177رقم ) رمامُم لسُاألمنُذلكُبفحاُبعضُرماما ُم لسُاألمنُلمنها

ُالدلل ُل ُالعاملينُضمنُرلا ُحفيُالنلا أنُالقمامُُلالت ُتبينُ القاض ُبمنحُالحلانةُلألفماد

يحماُفئةُأخمىُمنُالدلطُ مافُُلأنُيحفيُح ُفئةُمنُالدلطُغيمُااُبحنمُليغت ُمنُالممرن

ُتقبطُباختُ نفنها ُالدلليةأيُالت ُلا ُال نائية ُرمامُم لسُُلُ لااُالمحرمة بالتال ُفانُليغة

ُت ُنلعُؤاألمنُلذا ُُلُرد ُاألخيمُف ُمعال ت ُلمثطُلذا ُلذا ُالت ُيتبعها ُاللُمنالا  النلعُمنُح ا

سُاألمنُالمعبمُعنُاماد ُللُين ليُعل ُنيانةُالقل ُالت ُت ل ُف ُ عطُرمامُم لُلُ القضايا

                                                           
 .118، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد، )  (1)
 ..413-399، ص1، طمرجع سابقللمزيد حول هذا الموضوع  أنظر: كتاب الدكتور خالد حساني،   (2)
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ُُل رانلنيةُ ديد ُلخ يم ُمنُردُيشرطُنابقةُُلُ المتمثلةُف ُالدلطُالخمسُالدائمةُالعضليةمحدد 

ُ.(1)نُتخل ُزعزعةُلقلاعدُالقانلنُالدلل ُالمنلاُب أشهنهاُ

 المطلب الثالث

ُمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول 

 المعاصر الدولي في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون

عل ُالمغاُمنُأنُمبدأُعداُالتدخطُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلطُيعدُمنُالمبادئُالثابتةُف ُ

ُالدلل  ُالمتحد ُلُالقانلن ُف ُميثا ُاألما ي المُُمتزايداُ ُلناكُات الاُ ُأنُ ُااُ ُ المنللاُعليها

لعداُالتذمعُبالنياد ُالل نيةُعندماُتمترمُ مائاُضدُُ بالتدخطُعندماُيتعل ُاألممُبحمايةُالمدنيين

المفهلاُالتقليديُللنياد ُُألُ لذلكُبغضُالنيمُعنُالحدلدُ النرانُالمدنيينُللحيلللةُدلنُالتدخط

ُ.(2)فاد ُمنُالحميا ُاألنانيةذيُلاُيعدُيلب ُت لعا ُالشعلمُللالُل

ُ 1989لردُأرد ُعل ُلذاُالتل  ُالماد ُالخامنةُمنُائحةُمعهدُالقانلنُالدلل ُالعااُ

حي ُأعتبمُالتدخطُُ ننانُلمبدأُعداُالتدخطُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلطُلالمتعلقةُبحمايةُحقل ُاا

لللُماُانتند ُالي ُدلطُالتحالفُلتبميمُالتدخطُف ُُ مشملعاُ ُاننانياُ ُننانُتدخلُ لحمايةُحقل ُاا

ُآنذاكُ العما  ُلشعب  ُالعمار  ُالنياا ُبين ُاألض مابا  ُأن ُاألمن ُم لس ُاعتبم لتدف ُُ حي 

لذلكُُ ليبممُبالتال ُالتدخطُلتحقي ُالحمايةُ عل ُالنلاُلاألمنُالدلليينُيؤثمُنلباُ ُالل ئينُأمماُ 

ُ.(3)1991لعااُ(ُاللادمُا688لقماماُمراُ)ُلفقاُ 

                                                           
 .217-211، ص1طمرجع سابق، (. 2116شنان، المختار عمر سعيد، )  (1)
 للجمعية العامة لألمم المتحدة. 24لألمم المتحدة كوفي عنان في الدورة  كلمة األمين العام  (2)
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الجزائر: التدخل األنساني دراسة حالة العراق(. 2111نصيرة، طويل، )  (3)

 .121الجزائر، ص
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ت ااُف ُيطُانتهاءُالحممُالبامد ُبحي ُأنُعمليا ُحفيُالنلاُردُأخذ ُلترمسُلذاُاا

لحمايةُحقل ُُ بنبمُزياد ُنشا ُاألماُالمتحد ُف ُميدانُحفيُالنلاُلاألمنُالدلليينُمتزايداُ ُشرلُ 

ُأنشئُفخلطُالننلا ُاألمب ُاأللل ُللتنعينيا ُأنشه ُعمليا ُ ديد ُتزيُ نناناا دُعنُرطُما

ُالت ُنبقتها ُف ُالننلا ُاألمبعين ُُ منها ُالعاا ُف ُم ل  ُالمتحد  1994ُحي ُاض لع ُاألما

لللطُعددُاألفمادُالمشامرينُفيهاُُ (ُعمليةُمنُعمليا ُحفيُالنلاُف ُشت ُأنحاءُالعالا17م)

ُ.(1)مليلنُدلام(1411ُلردُبلغ ُتراليفهاُ)ُ (ُفمد81.111ال ُماُيمبلُعل ُ)

ُ عنُمبدأُعداُالتدخطُف ُالعلرا ُالدلليةُماُأدىُال ُالتحلطُبات ااُح ُالتدخطُبديلُ 

ُاللاضح ُالتدخط ُمن ُالنم ُال ديد ُُ منُخلط ُننة ُبنما ُغزل ُماُُ 1989الذيُران ُفاتحت  ثا

ُحممُ ُحلطُف ُالبلقانُ 1991حلطُف ُشماطُالعما ُبعد ُلالهمنكُعااُ-لرذلكُما البلننة

لرانُالنندُف ُذلكُرل ُمبدأُ"منُأ طُُ 1111لمقدلنياُعااُُ 1999عااُُلف ُرلنلفلُ 1995

ُ ُننة ُب مسُغال  ُالنيد ُالمتحد  ُلألما ُالعاا ُاألمين ُأعلن  ُالذي ُألبحُُ 1991النلا" لالذي

منُخلطُدعل ُُ لالذيُلن ُمنُللحيا ُاألماُالمتحد ُ القاعد ُاألنانيةُلمبدأُالتدخطُاألننان 

ُالمبدأالدلطُاألعضاءُلالرب لردُتاُارمامُُ مىُخالةُال ُلعمُدلمُمهاُلربيمُأل طُت نيدُلذا

األممُالذيُ عطُفرم ُانتخدااُاألماُُ.(2)1991ينايم21ُُذلكُف ُا تماعُرمةُم لسُاألمنُف ُ

ُالم تم ُ ُف  ُلمعتمفُبها ُمقبللة ُأناسُاننان  ُعل  ُما ُدللة ُشؤلن ُف  ُللتدخط ُللقل  المتحد 

ُ.(3)ف ُدلمُاألماُالمتحد ُاُ لللُماُاعتبمُتحُلُ الدلل 

                                                           
، السياسة الدولية، مركز سياسية الدوليةاألمم المتحدة واحتواء الصراعات العرقية ال(. 1994غالي، بطرس بطرس، )  (1)

 .9، ص1994(، يناير 112األهرام، القاهرة، العدد )
 .128-127، ص1، طمرجع سابق(. 2113البهجي، ايناس محمد، )  (2)
 .397، ص4، طمرجع سابق(. 2112توفيق، سعد حقي، )  (3)
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ُألُم ملعةُ ُلاحد  ُدللة ُمعن ُمبادم  ُيهخذ ُالتدخطُألغماضُاننانية ُمفهلا ُأخذ لمنُثا

لذلكُبمزُف ُلذاُالنيا ُنه انُمتمايزانُُ.(1)دلطُمتحالفةُلمهمةُتنفذُتح ُمعايةُاألماُالمتحد 

راناُعل ُالنقيض:ُفاماُاللرلفُملرفُالمتفمجُحياطُتزايدُُ ف ُالننلا ُاألخيم ُمنُالقمنُالعشمين

ُ-بح ةُأنُماُيحد ُشهنُداخل ُلالتدخطُفي ُيمسُنياد ُالدللة-أعدادُالقتل ُف ُلفلفُالمدنيين

لتتمددُالدلطُُ لاماُنشمُرلا ُعنرميةُتتخذُتدابيمُعنرميةُلحمايةُالنرانُالمنتضعفينُلالمهددين

ُألنبامُمفهلمة ُالمنتناغينف ُاُ األعضاء ُالخيامينُغيم ُلذين ُأحد ُلقل ُاألماُُ نتقاء فيما

ُنه اُ  ُمنؤللية"ُلاضحاُ ُمفاليمياُ ُالمتحد  ُباعتباملا ُ"النياد  ُأنُ ُ لفرم  ُعل  ُشدد النياد ُُلالذي

ُبالتزاماتهاُاألنانيةُعل ُلعيُ تنتتب ُعل ُالدلطُلا با ُازاءُشعلبها دُتلفيمُتتمثطُف ُلفائها

ُ.(2)ننانُال للميةل ُااالحمايةُباحتمااُحق

ُف ُُل ُالمعالم ُاألت اا ُلذا ُيهلم ُمافق  ُالت  ُالت بيقية ُالدللية ُالممامنا  ُبح  لعط

ُالمعالمُبدم ا ُمتفالتةُُمتزايداُ ُالقانلنُالدلل  ُيلضحُبملزاُ  ُاألت اا ألماءُنارد ُلمتحفيةُلهذا

فف ُلذاُالنيا ُيذرمُالدرتلمُمنعدُعبدُالمحمنُراناُأنُاأل لاءُالدلليةُلالت ُُ لألنبامُمختلفة

ُبايعازُمنُاللايا ُالمتحد ُ ُالمتحد  ُاألما ُال ُأنُتقلا ُران ُمهيه  أعقب ُحممُالخليجُالثانية

ُألدمُم لسُاألمنُالقمامُُخ يم ُ ُلران ُنابقةُ ُ بالتدخطُف ُاللماعُالداخل ُالللمال  عندما

ُالتدخطُالعنرميُألغماضُاننانيةُمحضةُ 1991ُننة794ُ ُرممُأللطُمم  لأذنُالم لسُُ اذ

بانتخدااُرطُاللنائطُاللزمةُلتهيئةُبيئةُآمنةُلعمليا ُاألغاثةُاألننانيةُف ُالللماطُف ُأنمعُ

لفلضُاألمينُالعااُلالدلطُاألعضاءُالمعنيةُباتخاذُالتمتيبا ُاللزمةُلتنفيذُلذاُالقمامُُ لر ُممرن

                                                           
، ملخص بحث منشور في السياسة الدولية ، انسانيةهل هناك حق للتدخل ألغراض (. 1994كرين وود، كريستوفر، )  (1)

 .332، ص1994(، يناير 112مركزاألهرام، العدد )
، اطروحة سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي وظاهرة التدويل(. 2113آل ابراهيم، هاشم بن عوض بن احمد )  (2)

 .6ص ماجستير غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الشرق األوسط، عمان:األردن،
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لأدىُاشتدادُاللماعُالداخل ُال ُالدامُم لسُاألمنُف ُُ نُأ طُحمايةُاألمدادا ُاألننانيةم

16ُُ 1992ُُمامس ُمرا ُالميثا 814ُالقمام ُمن ُالناب  ُالفلط ُأحراا ُتح  ُأ طُُ للعمط من

منُأ طُحفيUNOSOM11ُُانتخدااُالقل ُلملا هةُالملرفُف ُالللماطُتح ُماُأ ل ُعلي ُ

للتهريدُعل 794ُُل اءُلذاُالقمامُبعدُالقمامُُ يُالنيااُلاألمنُف ُالللماطالنلاُلالعمطُعل ُحف

ُالدلل  ُذا ُال اب  ُغيم ُالتدخطُف ُالنزاعا ُالمنلحة ُف ُم اط ُالمتحد  ُلألما ُال ديد ُ التل  

ُاألماُ ُب  ُتقا ُلا ُما ُللل ُداخطُالدلطُاألعضاء ُبحفيُالنياا ُمعنية ُالمتحد  حي ُاعتبم ُاألما

رماُأن ُاُتل دُرلاعدُلأحرااُف ُميثارهاُتخلطُلهاُالقيااُبمثطُلذاُالمهاا.ُللذاُُالمتحد ُمنُربط

ران ُلذاُالقماما ُمحطُنيمُمنُربطُالعديدُمنُالدلطُلرذاُالفق ُخالةُف ُضلءُليمنةُالقلا ُ

دام ُاألماُالمتحد ُرماُلايا ُالمتحد ُأنُتخض ُرلاتهاُالف ُيطُمفضُالُ األمميريةُعل ُالعملية

ُ.(1)انُي المُبذلكُاألمينُالعااُلألماُالمتحد ُ"ب مسُغال ")*(ر

لتدخطُردُتحد ُلتحقي ُعمليةُاُليشيمُالدرتلمُحنااُلنداليُبخللاُالتدخطُال ُأنُ 

ُأنهاُتحد ُللعمطُعل ُحمايةُالنياُالديمقما يةُُ ننانألُحمايةُحقل ُااننانيةُالحمايةُاا رما

غيمُأنُأنسُلذاُالتدخطُاُزال ُمحطُخلفُُ 1994ف ُبعضُالدلطُرماُحد ُف ُلايت ُننةُ

ألن ُاُتل دُرلاعدُرانلنيةُدلليةُلاضحةُلمحدد ُمنُشهنهاُالنماحُبمثطُُ نلاءُبينُالدلطُألُالفق 

.ُاألممُالذيُردُي عطُمنُ(2)يةُالت ُتنياُمثطُلذاُالتدخطلذاُالتدخطُلرذاُغيامُاآلليا ُالقانلن

حي ُأنُُ ف ُشؤلنُالدلطُلف ُحا ةُال ُاعاد ُالنيمُفي ُنافماُ ُالممامنا ُالدلليةُماُيعدُتدخلُ 

بعضُالتدخل ُردُتمتمُالمنؤلليةُالدلليةُف ُملا هةُالدللةُالمتدخلةُألُالمنيما ُالدلليةُالت ُ

                                                           
تدخل األمم المتحدة في النزاعات (. 2113لمزيد من التفاصيل أنظر كتاب الدكتور مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم )  (1)

، والذي يشير فيه الى تقرير 247-242، دار الجامعة الجديدة، األسكندرية: مصر، ص1، طالمسلحة غير ذات الطابع الدولي

 .1993بطرس غالي،  للعام  األمين العام لألمم المتحدة
، نظرة واقعية ومستقبلية-مدى التزام مجلس األمن بقواعد الشرعية الدولية(. 1994هنداوي، حسام أحمد محمد )  (2)

 .99، ص1994، يوليو 11السياسة الدولية، العدد
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ُالعمليا ُ ُاللددُ منُالتدخطتمع ُمثطُلذا ُف ُلذا ُف ُضلءُبعضُالت اممُالدللية ُ خالة

كُالعديدُمنُاألنتهارا ُم ُأنُلناُ ف ُملا هةُالدلطُالضعيفةُالتدخطُاُيرلنُااُ ُلالت ُأثبت ُأنُ 

تحاديةُلرذاُف ُاللينُلغيملاُمنُالدلطُللاُتحمكُلحقل ُااننانُف ُدلطُأخمىُمثطُملنياُاا

أنهاُاُُمماُيؤردُاختلطُالمعاييمُالدلليةُف ُلذاُاللددُليشيمُأيضاُ ُ.اُنارناُ األماُالمتحد ُازائه

ُ.(1)تقلاُعل ُأنسُرانلنيةُلانماُعل ُأنسُنيانية

ُالقلطالُيذلمُل ُحد ُال  ُاللالح ُانماعيط ُالمحمن ُعبد ُأل طُبُدرتلم ُالتدخط ُح ة هن

تتخذُرهدا ُلتنفيذُالمخ  ا ُاألنتعماميةُالماميةُال ُزياد ُملحُُ لاُتزاطُ حمايةُاألرليا ُران 

ُالمتاعمُُ نفلاطُلدىُلذاُاألرليا لالترتطُلااُ التممد لمنُثاُانتخدامهاُرلمرةُضاغ ةُألثام 

ُغيمُالممغلمُفيها ُالحرا ُأنيمة ا ُلحمايةُحقل ُأدىُالتدخطُف ُشماطُالعُمُحي ُ.(2)ف ُل  

ُاا ُبشرط ُالُرلضننان ُلألماطنل ة ُمخيبة ُنتائج ُال  ُالنل ةُُال ُأدىُفقدُ دللة اضعاف

ُُلاُلُ الممرزية ُالنيان  ُاألنتقمام ُعدا ُالرمديينُل ُشيلع ُالحزبين ُبين ُاللماعا ُالدملية انداع

ُ.(3)ننانُمنُ انمُالفميقينالانتهاكُحقل ُاُ المتنافنين

أنُغالبيةُ هلدُحفيُالنلاُالت ُرام ُبهاُمنيمةُُألنتاذُالدرتلمُغنانُال ندييمىُاُل

للرنهاُُ أرثمُبملزاُ ُعنرمياُ ُاألماُالمتحد ُف ُعمليا ُال يطُالثان ُمنُحفيُالنلاُاتخذ ُشرلُ 

مُف ُبعضُاألعضاءُالرباُشيمُال ُتناؤطليُ رماُحد ُف ُالللماطُ يد ال ُنتائجُ ُيلاُتؤد

ُ.(4)العمليا ُلمخا ملاُفعاليةُتلكالمنيمةُالعالميةُعنُرلفةُُل

                                                           
 .242، ص1، طمرجع سابق(. 2113قاسم، مسعد عبد الرحمن زيدان )  (1)
، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، دراسة نقدية لميثاق منظمة الوحدة األفريقية(. 1988الصالح، عبدالرحمن أسماعيل )  (2)

 .76، ص93العدد
 .311، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد ) (3)
ئل للنشر، عمان: األردن، ، دار وا1، طأركيولوجيا المعرفة في عمليات حفظ السالم الدولية(. 2111الجندي، غسان )  (4)
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ُال ُف ُحقطُُت ااُمنم ذلمُف ُنفسُااليذلمُالدرتلمُمحمد أنُت اممُاألماُالمتحد 

فف ُبعضُالحاا ُذلب ُالقلا ُالدلليةُف ُانتخدااُالقل ُضدُُ التدخطُاألننان ُلاُترنُملفقة

الضحاياُمنُُفهدىُذلكُال ُنقل ُ تت لب ُاأللضاعنةُال ُأبعدُمماُتقتضي ُاليملفُُلدللةُمعي

ُ.(1)عل ُالنحلُالذيُحد ُف ُالللماطُ المدنيين

منُبعضُُنلبياُ ُللناُينبغ ُاألشام ُال ُأن ُف ُأحيانُأخمىُاتخذ ُاألماُالمتحد ُملرفاُ 

بللم ُدفع ُال ُُ النزاعا ُالمنلحةُالداخليةُعل ُالمغاُمنُالمآن ُاألننانيةُالت ُتمتب ُعليها

رلطُاألمينُالعااُالناب ُلألماُالمتحد ُب مسُغال ُ"بهنُلناكُلماعا ُمنلحةُيتيمةُاُت دُمنُ

تلف ُُ 1991.ُفمنذُالعااُ(2)لملالحُالقلىُالربمىُف ُالعالا"ُيفرمُفيهاُذلكُألنهاُاُتشرطُتهديداُ 

لبلدانُالنامية ُلذاُناليكُعنُأرثمُمنُثلثةُمليينُننمةُبنبمُالنزاعا ُالمنلحة ُمعيمهاُف ُا

المنلحةُلانتهارا ُحقل ُمليلنُاننانُمنُالمشمدينُف ُأل انهاُبنبمُالنزاعا 15ُُأرثمُمنُ

ُ.(3)نناناا

ُبشرطُم ل ُلخلفاُ  ُل  ُالمافضة ُأل ُعل ُالتدخط ُالمتحفية ُايناسُُ لآلماء ُالدرتلم  تقلط

ننان ُللرنُبهشمافُاألماُ ُالتدخطُاا ُحلطُنق ةُ للميةُللأنُالفق ُالدلل ُيرادُيتف"البه  ُ

ألن ُف ُالمقابطُايمرنُأنُيبق ُالم تم ُالدلل ُمرتلفُُ المتحد ُألُالمنيما ُاألرليميةُاألخمى

ننانيةُلشعمُمنُالشعلمُف ُمرانُماُمنُلذاُالعالاُااُت الزا ُخ يم ُتهدمُالحقل ُاااأليديُأم

ُاأللرا  ُلر ُمن ُمشملعيةفُ لف  ُبعدا ُرلنا ُااُاذا ُالدلطالتدخط ُنياد  ُعل  ُتعد ُألن  ُ ننان 

ننان ُف ُحاا ُتخلطُبح ُالتدخطُفيهاُاألماُالمتحد ُفيرلنُبذلكُفرذلكُنقلطُبل لمُالتدخطُاا
                                                           

 .312-311، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد ) (1)
، جريدة األهرام المصرية في األمم المتحدة ومسؤولية مواجهة المعاناة البشرية(. 1992غالي، بطرس )  (2)

 .11، ص27/8/1992
، 121، ص2111عودة، دار الفارس، بيروت: لبنان،  ، ترجمة صادق ابراهيمالنظام العالمي الجديدسيلرز، مورتمر ،   (3)

 .189، ص 1(. مرجع سابق، ط2113مشار اليه في كتاب الدكتور رودريك ايليا أبي خليل )
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ُالدلطُالضعيفةُُ شمعياُ ُاننانياُ ُتدخلُ  ُات اا ُالقلية ُالفمديُللدلط ُالتدخط للرنُالذيُاُيقبطُلل

ُالمتحد بدعلىُحمايةُاألرليا ُلبدلنُتفليضُ ألُمنُالهيئا ُاألرليميةُاألخمىُُ منُليئةُاألما

ُ.(1)"لباشمافُدلل ُذا ُالللةُم ُالتهريدُعل ُعداُانتخدااُالقل ُااُف ُمدىُضي ُ داُ 

ُمنُتباينُاآلماءُحلطُملضلعُالتدخطُااُأنُنيارا ُالت لمُف ُالعلرا ُ لعل ُالمغا

نُانتهارا ُفييعةُلحقل ُاألننانُف ُملا نُعد ُمنُلماُشهداُالعالاُمُ الدلليةُلالتغيما ُالدللية

اذُدفع ُُ ردُأد ُبالضمم ُال ُتحلا ُ للميةُف ُلذاُالشهنُ العالاُعقمُانتهاءُالحممُالبامد 

األمينُالعااُالناب ُلألماُالمتحد ُرلف ُعنانُال ُالتناؤطُف ُتقميمُاألمانةُالعامةُأللفيةُاألماُ

ُرانُ"1111ُالمتحد ُعااُ فريفُُ غيمُمقبلطُعل ُالنياد ُعدائياُ ُالتدخطُاألننان ُيمثطُحقاُ اذا

ُأنُ  ُبملانداُينبغ  ُشبيهة ُاخمى ُلفيائ  ُالدلل  ُالم تم  ُنمبمينتشاُ ينت يم ُمنُُ أل ُأي أل

نتهارا ُال نيمةُلحقل ُاألننانُالت ُتلداُالضميمُاألننان ُلتنئُال ُرطُمبدأُمنُمبادئُاا

ُالمشتمرة؟ ُأُ "اننانيتنا ُللتدخطُلرد ُالدللية ُ"الل نة ُانشاء ُف  ُتتمثط ُانت ابة ُال  ُال مح دىُلذا

ُالدلط ُ)*لنياد  "ICISSُ ُف ُالحماية"1111نبتمبم16ُ( ُ"منؤلية ُلالت ُردم ُفرم  لمعال ةُُ  

ف ُالحمايةُمنُانتهارا ُُالتنارضُاألنان ُبينُح ُالدللةُف ُالنياد ُلمنؤلليةُالم تم ُالدلل 

ُ.(2)ننانحقل ُاا

ُ ُف ُلم  ُالمتحد  ُلألما ُالعامة ُلل معية ُالنتين ُالدلم  ُ اء  ُال ديد  ُاأللفية بداية

14/11/1115ُ ُالعالم  ُالقمة ُلمؤتمم  1115ُُ ُمن ُالفتم  ُف  ُالمتحد  ُاألما -14ألعضاء

                                                           
 .172، ص1، طمرجع سابق(. 2113البهجي، ايناس محمد والمصري، يوسف، )  (1)
، رسالة دكتوراه غير م القانون الدولي العاممبدأ مسؤولية الحماية في ظل مبادئ وأحكا(. 2112مصطفى، قرزان ،)  (2)

 .3منشورة، كلية   الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان: الجزائر، ص

 International Commission on Intervention and State)  للجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدولا *
Sovereignty) 

 ciise.gc.ca-www.icissلى األنترنت: أنظر موقع اللجنة ع 

http://www.iciss-ciise.gc.ca/
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ُفعاطُ 16/11/1115 ُتضامن  ُعالم  ُنياا ُلبناء ُال هلد ُل ه  ُملا هةُُ لالت  ُعل  رادم

ُيلا هها ُالمعالمُالتهديدا ُلالتحديا ُالت  ُالعللمةُُ العالا ُبفضط ُلاحد ُيعي ُرم تم  لالذي

ُاألتلاط ُالعمطُ للنائط ُممحلة ُالنقا ُال  ُممحلة ُمن ُاألنتقاط ُمقمما ُ(1)لضملم  ُألا ُلمن .

-128لالت ُتمدُف ُالبنلدُ)ُ تلكُالمتعلقةُبعقيد ُ"منؤلليةُالحماية"ُ 1115مؤتممُالقمةُالعالم ُ

ُالُ (141 ُالنران ُبحماية ُلالت هيمُلالخالة ُالحمم ُل مائا ُال ماعية ُاألباد  ُ مائا ُمن مدنيين

المنؤلليةُعنُحمايةُالنرانُمنُلالت ُلمد ُتح ُعنلانُ"ُ العمر ُلال مائاُالممتربةُضدُاألننانية

لبناءُعلي ُفهن ُُ باد ُال ماعيةُل مائاُالحممُلالت هيمُالعمر ُلال مائاُالممتربةُضدُاألننانية"اا

ُالدُل ُالم تم  ُمنتعداُ عل  ُيرلن ُأن ُلبال م ُاُل  ُالمنانم ُاللر  ُف  ُحانمة ُا ماءا  تخاذ

لبالتال ُيرلنُُ ف ُحاطُالع زُألُعداُالمغبةُمنُربطُالدللةُف ُتلل ُتلكُالمنؤلليةُ المنانبة

ُ.ُ(2)الم تم ُالدلل ُردُربطُ"منؤلليةُالحماية"

ُعل ُأنُ 1118ُتملز15ُُلردُأردُخ امُاألمينُالعااُلألماُالمتحد ُبانُر ُملنُف ُ

بطُللُمبن ُعل ُمفهلاُاي اب ُُ للتدخطُاألننان ُ ديداُ ُمفهلاُ"المنؤلليةُف ُالحماية"ُليسُتعبيماُ 

ُ.(3)لللُمبدأُمانخُتماماُف ُمبادئُالقانلنُالدلل ُ للنياد ُرمنؤللية

ملحيةُتبللمُاألت الا ُالمعالم ُالت ُتشيمُال ُتحلطُف ُمضملنُُومما سبق يمكن

ُم ُبقائ ُميهماُ المب ُالنياد  ُفمبدأ ُبالدللة  ُالثل ُالمتعلقة ُالدللةُرشخاُُادئُاألنانية لرينلنة

ُأ ُبحي  ُالمنؤللة"  ُ"الدللة ُال  ُالنيد " ُ"الدللة ُمن ُتحلط ُأن  ُاا ُتتعل ُدلل   ُالدللة ُنياد  ن

ُترلنُدللةُنيد .بمنؤلليتها ُأيُرلماُران ُدللةُمنؤللةُ
                                                           

 .RES/A/1/61رقم   وثيقة األمم المتحدةأنظر:   (1)
 .141، 139، 138، المواد الوثيقة السابقةأنظر:   (2)
 األنترنت على ، على2118تموز  12، برلين، كلمة األمين العام لألمم المتحدة بان كي مون  (3)

 HTTP://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11701.doc.htm.  (22/4/2017):الموقع
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أماُمبدأُالمنالا ُبينُالدلطُفان ُيلا  ُلعلبةُحقيقيةُف ُيطُاللمنالا ُف ُاللار ُنتي ةُ

مع يا ُالعللمةُاألرتلاديةُلالت اميةُلالتقنية ُحي ُازداد ُالهل ُبينُدلطُالعالاُالغنيةُلالمتقدمةُ

ُف ُالقانلنية ُاللُمنالا  ُاشرالية ُتنتمم ُرما ُلالفقيم   ُالنامية ُالعالا  ُيطُليرطُاألماُلبار ُدلط

لأماُماُيخاُمبدأُعداُالتدخطُفان ُيمرنُالقلطُبهن ُشهدُالمتحد ُالحال ُلأ هزتهاُلتشميعاتها ُ

رهت ااُمعالمُمنُخلطُأنش ةُاألماُالمتحد ُف ُحفيُالنلاُُح ُالتدخطُحي ُبمزُلاضحاُ ُتحلاُ 

ُالتدخطُالمقدسُالُ لاألمنُالدلليين ُعدا ُالتحلطُمنُمبدأ ُتا ُالح ُف ُالتدخطُ لتدمي يا ُ مبدأ

فياُتتبللمُآماءُمتحفيةُعل ُلذاُاألت ااُالمعالمُمعللةُذلكُبعداُُ ال ُ"منؤلليةُالحماية"ُلللاُ 

األممُالذيُيؤديُلف ُتلكُاآلماءُُ ل لدُاألنسُالقانلنيةُلاآلليا ُاللزمةُمنُربطُاألماُالمتحد 

ماُين اُعن ُآثامُنلبيةُُ نسُرانلنيةُضعيفةال ُأُال ُالتدخطُخامجُا امُالقانلنُالدلل ُلانتناداُ 

ل ُأنسُنيانيةُلليسُليثيمُالشرلكُف ُرلنُالتدخطُيقلاُعُ الدلطُمحطُالتدخطُللتدخطُعل 

مفهلاُمنؤلليةُالحمايةُحلطُضملما ُالتدخطُاألننان ُف ُملا نُُلف ُالمقابطُترمسُ رانلنية

ُالمتحد  ُلباشمافُاألما ُالذيُُ معينة ُال ُُلاألمم ُاايشيم ُف ُتحديد ُمعضلة ُالقانلن ُ لد  ام

ُلمآات ُُل ُلمداا ُالنا مةُعن منُيللتدخطُمنُحي ُمبممات ُلآليات  ال ُُلالحا ةُ تحمطُالمنؤلية

رمنُف ُالتهليطُالقانلن ُلهذاُاُيُردُشراطُمبماأنُااُويرى الباحثُ حلل ُتلاف ُالم تم ُالدلل 

ننان ُلالم تم ُحينماُيرلنُالضميمُااُ ألُالحمايةت الا ُالمعالم ُللقانلنُالدلل ُُللتدخطُاا

ُ ُفياعا  ُازاء ُااُلارعيةُلُ"حقيقية"الدلل  ُااُ ننانيةبح  ُيرمن ُما ُالت بيقا ُبقدم ُف  شراط

ال ُُحتماُ ُتاجلالت ُتحُ الربمىُالمهيمنةُ مافمنُربطُبعضُااُ يةُالدلليةُلهالالممامنا ُالعمل

لبح ُالمنؤلليةُالقانلنيةُمنُحي ُمبمماتهاُلآلياتهاُُ لالتقيياُالملضلع ُنلعُمنُالمرابةُالقضائية

ُلخلللاُ  ُعلارمُلنتائ ها  ُمن ُالنابقة ُالت امم ُبعض ُشهدت  ُما ُيط للتدخط ُُرامثيةُف 

ُ.بشرطُنافمُنقا ُدلطُلتحقي ُالني م تح ُشعاما ُعد ُاُللتدخطُلمبممجُُلانتغلطُممنهج
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نتقلطُالنياد ُلااُ رذلكُأنُانتعماضُلذاُالمبادئُالثل ُوفي العموم تالحظ الدراسة

ُالتدخط ُلعدا ُالدلط ُبين ُف ُمضمُ لالمنالا  ُت لما ُ للمية ُال  ُالتغيما ُيشيم ُيط ُف  لنها

يختلفُعماُرانُعلي ُف ُالقانلنُالتقليدي ُُ لقانلنُالدلل ا ُلت بيقاُت الا ُالمعالم الدلليةُلاا

ي عطُالفلطُُ أنُالتماب ُلالتداخطُالهائطُبينُلذاُالمبادئرطُلاضحُنتنتاجُبشيقلدُال ُاارماُ

أنُتهثمُأحدُلذاُُليعن ُ لمفاُ ُمنه ياُ ُيمياُ نُليرادُيرلنُ محاُ ُ لعمُالمناطُأمماُ ُبينهاُلارعياُ 

ُ.ف ُاللار ُال ُتهثمُالمبدأينُاألخمينُبالضملم ُيؤديُالثل ُالمبادئ

ُ ُالتغيما  ُتداعيا  ُدمانة ُالمعالمُالدلليةلتقلد ُالدلل  ُالقانلن ُمبادئُُلات الا  عل 

القانلنُالدلل ُاألنانيةُالمتعلقةُبالدللة ُال ُبح ُالتداعيا ُعل ُأمرانهاُالثل ُالمعملفة ُلللُ

ُ.المبحث الثانيماُيتنالل ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 المبحث الثاني

 أركان الدولة في اوء التغيرات الدولية 

 الدولي المعاصر  القانونواتجاهات 

ُعل ُ ُالدلليين ُلالقضاء ُالفق  ُأ م  ُالت  ُللدللة ُاألنانية ُالثل  ُاألمران ُبيان ُتا لقد

التغيما ُالدلليةُُضملمتهاُلل لدُالدللة ُبحي ُلام ُمانخةُلف ُرلاعدُالقانلنُالدلل  ُااُأنُ 

ُ ُت محأنت الا ُالمعالم ُف ُالقانلنُالدلل ُتلق ُبيللهاُعل ُلذاُاألمرانُالثل  ُُرماُلاا

ُالدلل ت الاااُبعض ُالقانلن ُلفق  ُالحديثة ُلالت   ُمنُُ  ُتلعم ُ ديد  ُفقهية ُبمعاييم أخذ 

ُالدللةُمقلما  ُُلااُتتمثطُف ُ لعنالم ُممثلةُ أنُترلنُالدُلنتقلط ُ بشرطُديمقما  ُلشعبهاُلة

خليةُالمتمثلةُف ُاحتمااُحقل ُالشمعيةُالداُلُ يةُالمتمثلةُف ُالقلاعدُاآلمم تماُالشمعيةُالخام تحُل

لدللةُف ُلعضليةُاُ دينيةُمشتمرةلأنُتمتب ُبملاب ُتاميخيةُلثقافيةُُلُ يا ننانُلحقل ُاألرلاا

منُاألزمةُالت ُتلا ههاُالدللةُُأنانياُ ُماُي عطُذلكُ زءُ ُ.(1)عتمافُبهاااُلُ منيمةُاألماُالمتحد 

ُف ُثل ُم المُل :ُثانيال المبحثالل نيةُالتقليديةُف ُعلمناُالحاضم ُللذاُماُيتنالل ُلذاُ

ُف ُضلءُالتغيما ُالدلليةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالم.ُرليامرنُاا:ُالمطلب األول

ُف ُضلءُالتغيما ُالدلليةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالم.ُمرنُالشعم:ُالمطلب الثاني

ُف ُضلءُالتغيما ُالدلليةُلات الا ُالقانلنُالدلل ُالمعالم.ُمرنُالنل ة:ُالمطلب الثالث

ُ

                                                           
 . 112-111، صمرجع سابق (.2119الجندي، غسان هشام، )  (1)
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 المطلب األول

 في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر االقليمركن 

ُ ُلالذي ُالتقليدية ُالدللة ُارليا ُالدللةان ُأمران ُضمن ُبيان  ُمنُُ نب  ُرط يتعمضُلتهثيم

التغيما ُالدلليةُلت بيقا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُعل ُحدُنلاء.ُفقدُأد ُالعللمةُال ُالماطُ

ُالدللية ُالنيانية ُلللحدا  ُالتقليدية ُالنيانية ُعل ُ(1)الحدلد ُالشئ ُلض  ُال  ُتهدف ُفالعللمة .

ُ دلدُالدللةُالقلمية(ُالممارمُمنُربطُ)النل ا ُالل نية(أيُنقل ُمنُالمحدلدُ)بحُ منتلىُعالم 

ُ.(2)الذيُينهىُعنُرطُمماربةُمحليةُ ال ُفضاءُاللمحدلدُ)ت الزُحدلدُالدللةُالقلمية(

ُ"ل ُالخ ُا ُلأينُتنته ُاذُأنُحدلدُالدللةُالقلميةُالت ُعمف ُبهنها لذيُيحددُأينُتبدأ

ُ امتين..اا ُلدللتين ُتخض  ُالت  ُااراليا ُيفلط ُخ  ُل  ُالمعالم  ُتمامسُ.لالحدلد ُالت  راليا

يتاُف ُعلمناُالحاضمُمها متهاُلالم البةُبالغائهاُرحدلدُنيانيةُللدللةُُ (3)نيادتينُمختلفتين"

لعا ز ُلغيمُُ القلميةُاللاحد )*( ُألنهاُضيقةُلاُتنتلعمُالنشا ا ُلاألعماطُالعلميةُالحديثة

دلنُأنُيرلنُلناكُامرانيةُضب ُُ رليم ُلرطُدللةديدُالن ا ُاالتحذا ُأثمُللاُتعدُنلىُمملزُ

ُ.(4)رليات ُتت الزلاُال ُأيُمرانُداخطُااالتحراُلالمماربةُعلي  ُف ُل  ُالتقنيا ُال

ُاا ُعل  ُالني م  ُتيط ُالنياد لاذ ُعنالم ُألا ُمن ُلاحد  ُالنياد ُُ رليا ُ بيعة ُأن اا

ُ رليميةُألعمُف ُحاا ُمعينةت عطُتهثيمُالني م ُااُالمعللما لألميتهاُأخذ ُتتغيمُألنُثلم ُ

                                                           
 .181، ص2، طمرجع سابق (.2112الخزرجي، عروبة جبار، )  (1)
 .92، ص6، طمرجع سابق(. 2117المجذوب، محمد، )  (2)
 .348، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمان: األردن، ص1، طنذر العولمة(. 1999زلوم، عبد الحي يحي، )  (3)

 للمزيد أنظر: ،"مشروع نماذج لنظام دولي")*(  اصدر دعاة العولمة مشروع زوال الحدود القومية للدول تحت تسمية 
( 8، مجلة مركز الوثائق والدراسات األنسانية، العدد )منه النظام العالمي الجديد وموقع العرب، ، محمد صالحالمسفر

 .196، ص1996الدوحة، 
 .111-99، ص1، طمرجع سابق(. 2112الحديدي، طلعت جياد لجي، )  (4)
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لف ُمختلفُاليملفُنارلةُاألخبامُلالبيانا ُال ُرطُُ حي ُمب  ُاألرمامُاللناعيةُعالاُاليلا

ُاألمض ُااُ نران ُالحدلد ُرطُُ رليميةمختمرة ُال  ُالحرلميين ُلالمماربين ُالحديد ُنتائم لمت الز 

ُ.(1)مل ن

ُالت اميُ ُالتخ   ُيتا ُللقاما ُألُرما ُالشمرا ُالعابم  ُعنُ مي ُأنش ة ُالقلمية للحدلد

ُال ننيا  ُُ المتعدد  ُالقلمية ُللحدلد ُالمعللمات  ُالتخ   ُلتقنيا ُليتا ُالنمي  ُالنمل ُ مي  عن

رلياُردُتضاعفُبشرطُحتم ُاذُأخذ ُالدللةُبحي ُأنُتفريكُااُ.(2)تلاا ُعابم ُالقلميا اا

ت ااُليبدلُأنُلذاُااُ رليميةالت ُران ُخاضعةُاختلالاتهاُااُحتراما منُااُمهماُ ُتفقدُ زءُ 

رماُللُُ رتلاديةُملض ُالت بي يؤديُبالمقابطُال ُلض ُالحدلدُااال ُازالةُالحدلدُالنيانيةُ

لأنُلذاُالتبديطُللحدلدُالنيانيةُُ حاطُالترامطُف ُشم ُآنياُلالذيُحق ُأرالياُارتلاديةُمتميز 

ُ.(3)للتهثيمُلالتغيما ُف ُالمنمحُالدلل ُ ديداُ ُيمثطُأنملذ اُ ُرتلاديةبالحدلدُاا

الل نيةُيعن ُفق ُحمايتهاُمنُُلف ُيطُالعللمةُتبمزُمفالياُ ديد  ُاذُلاُيعدُأمنُالحدلد

بطُبدأ ُالدلطُتع ُمخا مُغيمُُ رليم ُلالدلل الخام يةُلالمحافيةُعل ُالنلاُااعتداءا ُاا

ُلالمدلدُفتبدل ُاأل ملحا ُاُ عنرمية ُبالتنلح ُاألمن ُيمب  ُالذي ُالرلنير  ُالمفهلا ُمن ألمنية

اضافةُال ُال لانمُُ  تماعيةُلالنيانيةال ُتهمينُ لانمُحيا ُااننانُاارتلاديةُلااُ العنرمية

ُ.(4)اللحيةُلالبيئية

                                                           
 .24-12، ص1، طمرجع سابق(. 1994رستون، ولتر، )  (1)
السياسية لتكنولوجيا األتصال: دراسة  ثورة المعلومات ووسائل األتصال: التأثيرات(. 1996علم الدين، محمود، )  (2)

 .112(، ص123، السياسة الدولية، مركز األهرام، العدد )وصفية
 .412، ص4، طمرجع سابق(. 2112توفيق، سعد حقي، )  (3)
 .189، ص1، طمرجع سابق(، 2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (4)
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منُ انمُآخمُفانُالقمنُاللاحدُلالعشمينُمبماُيرلنُرمنُاألرليا ُلتح اُالدلطُبامتيازُ

ُ ُالعللمةف  ُالعنفُُ علم ُانتشام ُال  ُبالهلية ُالحمرا ُلاألرليا ُالم البة حي ُيؤديُلعلد

ُمرلنةُبذلكُترتلُ ُ لالمؤديُف ُالنهايةُال ُانفلاطُ ماعا ُبشميةُعنُالدللةُاألاُالنيان ُأحياناُ 

ُالدللةُ  ديداُ ُنيانياُ  ُمن ُالدلطُبشرطُ ل ُمنتقبُ لانفلاطُأ زاء ُعدد ُيؤديُال ُازدياد ُلُ ما

ُ لالت ُتتلزعُعل ُرطُأ زاءُالعالاُم ُل لدُالنليمُاألربمُف ُمناحةُالعالاُالعمب ُلاألنلم 

ف ُيطُل لدُمشملعُلت زئت ُباي ادُأرثمُمنُثلثينُبؤم ُانفلاطُيرلنُأنانهاُدين ُألُمذلب ُ

ياُف ُدلطُينتبعدُمنُذلكُألملباُففيهاُدلطُممشحةُلليهلمُلل ُاآلنُعبام ُعنُأرالُلاُ ألُعمر 

بلدُُ غاليسُ رتاللنياُ رلمنيراُ فلندمُ لمنُلذاُاألرالياُعل ُنبيطُالمثاط:ُفاللنياُ ربيم ُننبياُ 

ُ.(1)لشماطُاي الياُ  نلمُاي الياُ بلدُالغاطُ انرتلنداُ البانك

ُبفعطُ ُمنتقلة ُال ُريانا ُمتعدد  ُالداخل ُلتفريرها ُتآرلها ُالقلميا ُتشهد ُمتعدد  فالدللة

تحادُالنلفيات ُمنُااُشتماريةُألاُميالماُابتداءُ   ُلالذيُشرطُانف امُالمنيلمةُاااألنف امُالعمر

ُ.(2)للحمرا ُاألنفلاليةُاألخمىُربيماُ ُال ُيلغنلفياُلتشيرلنللفاريا ُاألممُالذيُأع  ُدفعاُ 

الخالةُتفاريا ُا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُف ُاالف ُلذاُاللددُيمرنُملحيةُت بيق

ذاُاذُأنُ بيعةُلُ بتقنياُأماض ُالبلننةُلالهمنكُلالت ُانفلل ُعنُ مهلميةُيلغنلفياُالنابقة

منُأماض ُالبلننةُلالهمنكُُ%49حي ُأرم ُاع اءُننبةُُ رلياااتفا ُترمسُلار ُالت زئةُلل

ُمنُاألمضُللمنلمينُ%51لننبةُُ منُألطُالنرانُ%21للممُالبلننةُالذينُيشرللنُننبةُ

ُ ُم ملعها ُيشرط ُالذين ُالنرانُ%61لالرملا  ُالتمريبةُ(3)من ُلف  ُالدللة ُارليا ُتلزي  ُبمعن  .

                                                           
 .216، ص1، طسابقمرجع (. 2113لبهجي، ايناس محمد والمصري، يوسف، )ا  (1)
 .مرجع سابقرياحي، أمينة.   (2)
 .11، دار سعاد الصباح، الكويت، القاهرة، ص1، طالبوسنة والهرسك(. 1992محمد، جمال الدين سيد، )  (3)
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ُماُيدف ُللتناؤطُريفُتخ  ُاألماُالمتحد ُلتقنياُدللةُأعلن ُانتقللهاُلربل ُعضلاُ ُ النرانية

نيةُللبلننةُأنُالتقنيما ُالنياُال ُأ نحةُالنزاعُال يلنيانيةُيبينُاذُأنُالنيمُ ف ُاألماُالمتحد 

منفللينُلما:ُاتحادُُ-ريانين–لالهمنكُالت ُأنشئ ُبمل مُبملتلرلطُدايتلنُللنلاُتتهلفُمنُ

ُلالهمنك ُالبلننةُ-البلننة ُلمم ُل مهلمية ُلالرملا   ُالبلشنا  ُمن ُاألنانية ُرلميات  لمعيا

ُرياناُ  ُألبح  ُالت  ُبيمتشرل ُمقا عة ُال  ُاضافة ُاللمم  ُمن ُُمنفللُ ُلمعيمها 1999ُعاا

ُ.(1)بللفهاُلحد ُاداميةُتتمت ُبالحراُالذات ُتح ُنياد ُالبلننةُلالهمنك

عندُتنالل ُللمنهلةُالمتعلقةُباألرليةُُ ف ُلذاُالنيا ُلرذلكُلعمُم لسُاألمنُالدلل ُدلماُ 

ُ 1996تملز15ُُف 127ُُحي ُألدمُم لسُاألمنُالقمامُمراُُ اللمبيةُف ُ مهلميةُرملاتيا

اُيت زأُمنُ مهلميةُُبهنُأرالياُنللفينياُالشمريةُلبامانياُلنمميلاُالغمبيةُتشرطُ زءُ لالذيُيقض ُ

ُ.(2)رملاتيا

ُ ُتنام ُحمرا ُاألنتقلط ُاليلا ُعالا ُااليشهد ُمثط ُبقل   ُالمتحد  ُالمملرة ُال ُت اعن ا

ُا ُلانضماا ُانرتلندا  ُبعيداُ انفلاط ُلاتحادلا ُلل نلبية ُالشمالية ُالمُيملندا ُالمملرة ُلف ُعن تحد  

ُنتفتاءُبخملجُبمي انياُمنُاألتحادُاأللملب ُبللف ُانعراناُ األشمطُيمرنُأنُينيمُال ُااُاأل ام

ُلاالملا ني ُالقلمية ُالنزعة ُلديها ُتزيد ُاألنقنااُن ُمخا م ُمن ُيزيد ُبشرط ُالمحلية ُبالشؤلن لتماا

الدلطُلتقليدُالنملذجُالبمي ان ُداخطُالمملرةُالمتحد ُُنفنها ُلردُتنتشمُالعدلىُلتخمجُالعديدُمنُ

ُألملباُ ُلشم  ُلن  ُدلط ُلخالة ُبملرنط  ُنل ة ُملا هة ُف  ُالمحل  ُبالناخم ُاألنتقلاء ف 

غيمُُزمةُالآل ئين ُحي ُنبمُمليلنُا ئُانقناماُ لملبيةُبخللاُأملءا ُاا ُمنُااالمتضمُم
                                                           

عشرون عاما على ابرام بروتوكول دايتون للسالم في البوسنة والهرسك.. هل ما (. 2112بشير، بشير محمد علي، )  (1)

 ، بحث منشور على األنترنت على موقع :النزاع وآثار التهجيرحاضرة في منطقة البلقان الغربية؟؟ زالت تبعات
www.sudanesonline.com(12/05/2015)      

، منشورات الحلبي الحقوقية، 1، طحقوق األقليات وحمايتها في ضوء القانون الدولي العام(. 2112برع، محمد خالد، )  (2)

 .224بيروت: لبنان، ص

http://www.sudanesonline.com/
http://www.sudanesonline.com/
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ُلحدلداُ  ُالقام   ُف  ُللعلداُ ُمنبل  ُأخمى  ُملا هة ُف  ُلترتل  ُلليمينُُمغلقة  ُمنبل  غيم

ُلع زاُ  ُمشتمرةُالمت مف  ُملا هة ُآلية ُتنني  ُيُؤُ عن ُالنيان ُما ُالمشملع ُلشاشة ُعل  رد

ُ.(1)لملب ُف ُملا هةُاألزما اا

للن ا ُالماديُُأنُالحدلدُالتقليديةُمغاُأنهاُتيطُمحدداُ ُيمكننا القولوبناء على ما سبق 

ااُأنهاُتق ُتح ُتهثيمُالعللمةُبشرطُُ العااُالتقليديُرلياُلف ُرلاعدُالقانلنُالدلل لللُااُ للدللة

رلياُالرثيمُمنُفعاليتهاُلمضملنهاُ ُيفقدُحدلدُاالبالتالُ رليميةفقدُالدللةُالرثيمُمنُني متهاُااي

رماُأنُالتغيما ُالدلليةُلت بيقا ُالقانلنُالدلل ُالمعالمُتفعطُُ رعنلمُأنان ُف ُنياد ُالدللة

ُ ُالتهثيم ُف  ُالدلطفعلها ُُ عل ُحدلد ُ ُمتغيم  ُالعلرا ُُلل علها ُف  ُللتغيم ُانت ابة لين ُثابتة

ُللماعاتها ُ ديُ لنياناتهاُالدللية ُدلط ُبانشاء ُحت  ُأل ُأخمى ُضا ُأل ُأراليا ُلفقاُ بارت اع ُد 

ُ.لالحُأ مافُمعينةتفاريا ُلرماما ُدللية ُلمخ  ا ُممنلمةُتخداُما

 المطلب الثاني

 التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصرفي اوء  الشعب ركن

يشهدُلذاُال انمُيهلمُتل  ُمعالمُلنقدُالملا نةُالتقليديةُلالتشريكُبهاُضمنُالدللةُ

ُمناعداُ ُ التقليدية ُران  ُلان ُانتيااُُفه  ُف  ُامتراز ُلنق ة ُالتعددية ُلالديمقما ية ُالقانلن لدللة

تغيمُاليملفُالمحي ةُلاألحدا ُالربمىُردُت عطُالملا نةُألل ُالضحاياُُأنُ ُااُ ُ الحقطُالل ن 

ُالل ن  ُاللعيد ُالحميةُ عل  ُعل  ُاألمن ُمفهلا ُيعلل ُالحقل ُ حي  ُعل  ُالقلمية ُ لالمللحة

                                                           
 ، بحث منشور على األنترنت على موقع:حكاية خروج بريطانيا من األتحاد األوروبي كلها(. 2116ناصر، أحمد، ) (1)

http://www.m.huffpost.com/ar/entry/10712346(29/6/2016)      

http://www.m.huffpost.com/ar/entry/10712346
http://www.m.huffpost.com/ar/entry/10712346
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ذيُمعن ُف ُلبالتال ُيلبحُامتلكُاألشخااُلل ننيةُغيمُُ لدللةُالبلليسُعل ُدللةُالقانلن

ُ.(1)نتمائهاُالدين ُألُالقلم ءُلالحراُالمنب ُعل ُ ماعا ُايطُأشراطُالتمييزُلاارلا

عل ُاللعيدينُُ  ُلعل ُالمغاُمنُل لدُالضمانا ُالقانلنيةُلحمايةُحقل ُاألننانرماُأنُ 

عل ُالملا نةُف ُم اطُُفانُالتقداُالتقن ُالذيُتشهداُالعللمةُبا ُيشرطُخ ماُ ُ المحل ُلالدلل 

ُالعامة ُالتنل ُُ الحميا  ُمنها: ُعديد  ُأملم ُف  ُلاضحة ُالمقيد ُالتهثيم ُلذا ُميالم ُتبدل اذ

ُالنم  ُانتما  ُأل ُالضغل ُُ األلرتملن  ُلممامنة ُلالحانلم ُالحديثة ُالتلليم ُآا  لانتخداا

لالل لءُال ُانتهاكُنميةُالممانل ُلاألتلاا ُبلنائطُشت ُماُيشرطُُ لالتهثيمُف ُحميةُاألننان

ُ.(2)ننانُلحميات ُاألنانيةانتهاراُلحقل ُاأل

يمرنُالقلطُأنُالتل ها ُالحديثةُللقانلنُالدلل ُردُألبح ُتتدخطُف ُعلرةُُلف ُالمقابط

ُبشرطُ ُملا نيها  ُت اا ُتلمفا ُالدللة ُتقيد ُمعالدا ُلاتفاريا ُدللية ُمنُخلط ُلمعايالا الدللة

عنُُخام اُ ُننانُأمماُ نُالدلل ُبحي ُتلبحُرضيةُحقل ُاايؤديُال ُتغييمُ للميُف ُالقانُل

.ُاألممُالذيُخل ُرنلا ُعد ُيمرنُأنُيتفاعطُمنُخللهاُالفمدُم ُالنيااُ(3)الن ا ُالداخل ُللدللة

العالم  ُماُ عطُالملا نُالفمدُأحدُالمخا بينُمنُ انمُالقانلنُالدلل  ُلبالتال ُتدخطُانتهارا ُ

ُ.(4)لبشرطُمشملعحقل ُالفمدُضمنُالتدالطُف ُم اطُالعلرا ُالخام يةُ

ُف  ُأربم ُبشرط ُالتل ها  ُلذا ُبملز ُملحية ُألاُُليمرن ُرهحد ُاألرليا  ُحماية م اط

لذلكُلاضحُمنُخلطُابمااُالعديدُمنُاللثائ ُالدلليةُالخالةُبتلكُُ ميادينُعمطُاألماُالمتحد 

العامةُلالت ُتتضمنُحقل ُاألرليا ُضمنُاللثائ ُالعملميةُر زءُمنُالحقل ُلالحميا ُُ الحقل 
                                                           

 .218، ص1، طمرجع سابق(. 2111جرار، أماني غازي )  (1)
 .111-111، ص6، طمرجع سابق(. 17،21المجذوب، محمد، )  (2)
 .196، بيروت: لبنان، ص1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (3)
 .127(، ص117العدد )مرجع سابق،(.1994الجويلي، عمرو، )  (4)
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ُالمتحد ُ ننانلل ُاألما ُميثا  ُف  ُااعلالاُ متمثلة ُلحقل  ُالعالم  ُالدلليةُلااُ ننانن تفارية

لااتفاريةُالدلليةُللحقل ُاارتلاديةُُ ختياميُالملح ُبهالمدنيةُلالنيانيةُلالبملتلرلطُااللحقل ُا

ُلالثقافيةلاا ُالخللل ُ  تماعية ُال اب  ُذا  ُالدللية ُاللثائ  ُمنُُ ثا ُم ملعة ُتضا الت 

ُمعينةاا ُ ائفة ُال ُحمية ُأل ُح  ُحماية ُأ ط ُمن ُااُ تفاريا  ُبمن  ُالخالة ُااتفارية باد ُمثط

تفاريةُالخالةُبالشعلمُاأللليةُلالقبليةُف ُلااُ تفاريةُالخالةُبمنالضةُالتعذيملااُ ال ماعية

ُاالملبيةُُ رليميةبمم ُتح ُاشمافُالمنيما ُاالت ُأُ لاللثائ ُاُ البلدانُالمنتقلة مثطُااتفارية

ُاا ُاالالنُ ننانلحقل  ُلحقل  ُاألممير  ُااُ ننانياا ُلحقل ُُ فميق لالميثا  ُالعمب  لالميثا 

تفاريةُذاُاللددُال ُماُتاُتضمين ُف ُااشام ُبشرطُخااُرمم عيةُف ُل.ُُليمرنُاا(1)نناناا

لالت ُنل ُعل ُأن ُ)اُي لزُف ُالدلطُالت ُُ (17الدلليةُللحقل ُالمدنيةُلالنيانيةُف ُالماد ُ)

رليا ُالمذرلم ُمنُأنُيحماُاألشخااُالمنتمينُال ُااُ ألُدينيةُألُلغليةُ تل دُفيهاُأرليا ُاثنية

شتماكُم ُألُانتخدااُلغتهاُبااُ ح ُالتمت ُبثقافتهاُالخالةُألُالم الم ُبدينهاُلارامةُالشعائم

رليا ُلبالتال ُفهن ُلف ُلذاُالماد ُيح ُلألشخااُالمنتمينُلألُ األعضاءُاآلخمينُف ُ ماعاتها(

دلنماُخلفُمنُالتعمضُأليُرم ُالُاض هادُُ علنُعنُدينهاُلممامنةُشعائملاُالدينيةحميةُاا

ُالح  ُعل ُُلأنُ ُ للهاُالح ُف ُانشاءُالمؤننا ُالدينيةُلادامتهاُ بنبمُممامنةُلذا اُي بملا

ُ.(2)لمعتقداتهاُالدينيةُالقيااُبهيةُأعماطُتتعامض

ُالتقليدي ُالملا نة ُلمعيام ُمعالم  ُات الا  ُالدللية ُالتغيما  ُالدللةُُ لتحمط ُأن فحلاا

التقليديةُلاُترنُدللةُملا نةُبالمفهلاُالذيُيحمل ُلذاُالمل لحُرلنُالفعطُالنيان ُلديهاُيقلاُ

ُ ف ُالدللةُالحديثةُت لماُ ُبحي ُيشهدُمضملنُالملا نةُ عل ُالتمايزُبينُأبناءُالم تم ُاللاحد
                                                           

 .171-124، ص1، طمرجع سابق(. 2112رع، محمد خالد، )ب  (1)
، دار النهضة العربية، القاهرة: مصر، 1، طحماية حقوق األقليات في القانون الدولي العام(. 2111عالم، وائل احمد، )  (2)

 .161ص
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ةُالثانيةُفف ُبدايةُيهلمُالدللةُالقلميةُبقي ُلناكُللمُللتمييزُااُأن ُف ُأعقامُالحممُالعالمي

ليهلمُُ ننانُخ لا ُلانعةُلشهد ُتلكُالفتم ُتدلينُحقل ُاألننانخ  ُالمنالا ُلحقل ُاا

ُع ُالملدرة ُالدلط ُرافة ُتلزا ُالت  ُالدللية ُلالعهلد ُبمبادئهاالملاثي  ُااُ ليها ُيط ت الا ُلف 

ُلعلميةُ ُلثقافية ُلارتلادية ُتحلا ُنيانية ُمن ُأت ُب  ُلما ُللعللمة ُال ديد ُلالمفهلا ُ المعالم 

ُ لتقنيةُفهن ُت محُفرم ُأنُالعالاُألبحُالل نُاألربمُألُرماُيقاطُالقميةُالرلربيةُالت ُننرنُفيها

(ُلالت Global Citizenshipُلا نةُالعالميةُ)لمنُثاُيهلمُماُيعمفُبالملا نةُالعيم ُألُالم

أنُتلبحُالشعلمُحي ُنلفُتتعمضُالهليةُالقلميةُلتهديدُشديدُيهدفُال ُُ يلبحُلهاُاأللللية

ُ.(1)للتلبحُالتمبيةُالعالميةُنحلُاي ادُملا نُعالم ُ لبلُمرانعالميةُبلُتاميخُ

ُتغيماُ ُ ُالملا نة ُمفهلا ُُليشهد ُالدللية ُالترتل  ُأنُرااضمن ُحي  ُاأللملب   تحاد

الملا نةُف ُالريانُال ديدُردُاُتمر ُال ُمنتلىُال ننيةُالت ُتمنحهاُالدللةُالنيد ُلملا نيها ُ

ُحقلراُ  ُاأللملبية ُالملا نة ُلحامل  ُتع   ُف ُُللرنها ُت ديد ُل  ُلنا ُلالملا نة ُمهمة  لامتيازا 

ُأحد ُ ننية ُشخاُيحمط ُرط ُأن ُتقتض  ُلالت  ُالدلل  ُملا ناُ ُالقانلن ُيعتبم ُ منُُاألعضاء

لللُات ااُمعالم ُحي ُلاُتعدُُ نتخامُللم السُالبلديةلااتحادُيتمت ُبح ُالتللي ُملا ن ُاا

لملبية ُلالمعن ُأن ُي مُبانشاءُالملا نةُنتنم ُالملحُااُال ننيةُل ُمعيامُلذاُالحقل  ُللرذا

ُالملحد  ُالملا نلنُُأيضاُ ُبطُا تماعياُ ُاُ اُيرلنُفق ُنيانيُأنُ ُ لر ُتخل ُريانُالملبا أنان 

ُ.(2)األلملبيلن

ُالتقليديةُ ُلالقانلنية ُالنيانية ُالماب ة ُحدلد ُيت الز ُتل   ُملمح ُيشرط ُمبما ُذلك رط

يلغ ُالتمييزُالتقليديُبينُالنيااُالداخل ُُ ديداُ ُرانلنياُ ُللملا نةُالمتمثلةُبال ننية ُلينشئُنياماُ 
                                                           

 .24-21، ص1، طمرجع سابق (.2113البهجي، ايناس محمد والمصري، يوسف، )  (1)
 .مرجع سابقرياحي، أمينة.   (2)
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حي ُُ ننانُضمنُالتعالنُلالتنني ُبينُالدلطُلالمنيما ُالدلليةليض ُحقل ُااُ لالنيااُالدلل 

ُي مُأالدللةُاألنملذجُف ُضمانُحقل ُااي مُأنُترلنُ ُالم تم ُالدلل ُننانُلاليها نُيعهد

لحينماُترلنُالدللةُغيمُ ديم ُبهذاُالمهمةُلغيمُرادم ُعل ُُ بشرطُأنان ُحمايةُحقل ُاألفماد

ُالمنؤللي ُالمتحد ُ ةتحمط ُاألما ُلميثا  ُاألنانية ُالمبادئ ُلذا ُذاتها ُالدللة ُتنتهك ُحينما ُ لذلك

ُبداُ  ُالملا نين ُحقل  ُالدام ُال  ُحمايتهاُلتتحلط ُألُُ من ُالنياد  ُحماية ُتلبح ُأن ُيمرن فل

ُ.ُ(1)لدامُحقل ُالملا نينيعةُتنتتمُلماءلاُأنيمةُشملليةُاالتمنكُبهاُذُم

 المطلب الثالث

 في اوء التغيرات الدولية واتجاهات القانون الدولي المعاصر السلطةركن 

لةُءللمنانُتنشئُحرلما ُرابلةُأ طُالحميةُأح ُبعضُالشعلمُبعدُرفاحُ ليطُمنُن 

ما يا ُالدلليةُلرنُالعللمةُبتحليلهاُالنل ةُمنُالدلطُال ُالشمرا ُنمح ُللبيملرُلُ منُالشعم

ُالمنا ُُلُبالتال ُلُ لةءبتقليضُلذا ُلالمناءلة ُف ُعُينتجتغيمُالشفافية ُليسُفق  ُديمقما    ز

ُُلأ ُف ُاللملبا ُُلانما ُالربمىُلُاليابانلايا ُالمتحد  ُارتلاديا ُالعالا ُالشمرا ُاُُ.(2) مي  فهذا

ُنملاُ  ُلاألرط ُالنامية ُبالدلط ُخدمةُُ فحنمُتتحرا ُف  ُالمتقدمة ُالدلط ُتل   ُالت  ُل  ُأنها بط

ُاألرتلادية ُ(3)ملالحها ُالشمرا ُالربمىُمحطُالدللة. ُالل نيةُُ بحي ُحل ُلذا ُالدللة ُتعد للا

ُ.(4)رادم ُف ُبعضُال لانمُعل ُممامنةُدلملاُالتقليدي

                                                           
، السياسة الدولية، مركز األهرام، القاهرة، حقوق األنسان بين الديمقراطية والتنمية(. 1993غالي، بطرس بطرس، )  (1)

 .142(، ص114العدد )
(2)The Erosion of the State, Susan Strange. (1991).  

 Cambridge: Cambridge University Press 
 .181، ص2، طمرجع سابق(. 2112) الخزرجي، عروبة جبار،  (3)
 .127-126، ص3، طمرجع سابق (.2111الفتالوي، سهيل حسين، )  (4)
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حي ُتشرطُثلم ُُ رماُيمرنُف ُيطُالعللمةُملدُتغييما ُ ذميةُف ُتلزي ُالنل ةُلالنفلذ

ُالعالاُرلياُ ُالمعللما ُتهثيماُ  ُف  ُالتقليدية ُالنل ة ُبن  ُلااُمنُ عل  ُالتلزي  ُالهائطُخلط نتشام

ُمتلفماُ  ُيرن ُلا ُبشرط ُالناس ُعل  ُلالمعللما  ُربطُللمعمفة ُبعضُالعقائدُُ من ُلحة ُيهدد ما

ليتحلطُال مهلمُال ُنل ُالرتملن ُُ النيانيةُالمنميةُلملداريةُالزعامةُلانتقمامُنيااُالحرا

تلادُل ن ُممتب ُبت ام ُتنيمهاُرماُينتبدطُنيااُارُ عالم ُيديماُت امُعملةُف ُالق اعُالخاا

ُاألرطُ زئياُ -الحرلمة ُالتنيياُُ-عل  ُتحرا ُن ا  ُخامج ُمتزايد  ُبللم  ُيترامط ُعالم  بارتلاد

ُأخمى ُال  ُيد ُمن ُالنل ة ُفي  ُبعضُمقلما ُالنياد ُُلتبعاُ ُ.(1)الحرلم ُلتتحلط ُنقط ُيتا لذلك

ُمن ُااُاألرتلادية ُالقمام ُنل ة ُال  ُالدللة ُنل ة ُاألمنُُ المعللارتلادي ُاخضاع لرذلك

رتلاديُبمعن ُل لمُعداُتعامضُاألمنُااُ رتلاديُلرطُدللةُلألمنُاألرتلاديُبينُالدلطاا

ُ.(2)رتلاديُبينُالدلطداخطُالدللةُم ُاألمنُاا

ُ ُفهن  ُالقانلنلمنُ انمُآخم ُرانُالفرم ُالتشمي ُميهماُ  ُالتقليديُاذا منُُيمىُف ُفرم 

فهن ُردُحلمُرل ُالتشمي ُالت ُتمتلرهاُالدللةُضمنُالحدلدُال غمافيةُللدللةُُ ميالمُنياد ُالدللة

ُات الاُ ُ ارليمهاُل ُيشهد ُالعللمة ُعلم ُأنُ آخمُلرن ُااُحي  ُالقلانين ُالعابم يهلم ُ ُرتلادية

ُالقاعد  ُرلانينُتمارمُالنل ُاايهم ُُف ُاللاياُفقدُ للحدلدُيغيمُمنُلذا نتماتي يةُ ُالمتحد 

بحي ُتمتدُرلانينهاُال ُُ رماُللُالحاطُف ُم اطُالمعللماتيةُ للهاُال ُأيديُدلطُمعينةتمن ُللُل

ُاللايا ُالمتحد ُ ُالت ُتضعها ُال ُبعضُالبلد ُالمل هة ُعل ُالمعللماتية ُالت ُتمد ُالعقلد  مي 

فرم ُاألممُالذيُيمثطُاحدىُآليا ُاذابةُُ ف ُالعقدُأاُاُنلاءُران ُ مفاُ ُ عل ُالقائمةُالنلداء

                                                           
 .414-413، ص4، طمرجع سابق(. 2112توفيق، سعد حقي، )  (1)
 .113، ص1، طمرجع سابق، (2111جرار، أماني غازي، )  (2)
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ُُ النياد  ُعل  ُالمشملعية ُاضفاء ُأ ط ُاالمن ُاألثم ُالمتعدية ُالتشميعا  ُمب هاُلذا ُيتا رليم 

ُ.(1)عمليا ُالت ام ُالدلليةننانُُلبحقل ُاا

ُاا ُالتل  ليمرن ُلذا ُعل  ُلاضح ُبمثاط ُااُ نتشهاد ُلاللايا ُللل ُاللين ُبين تفارية

ي ُبعدُملافقتهاُعل ُتلرُ الت ام ُالعالميةحلطُشمل ُربلطُاللينُف ُمنيمة1999ُُالمتحد ُعااُ

ُتفاريا ُترلنُاللينُاعتمف ُضمنياُ لبالتلري ُعل ُلذاُااُ ننانميثا ُاألماُالمتحد ُلحقل ُاا

ُا ُالمرابة ُاابهن ُليسُعل ُممامنة ُمبمم  ُالنللكُالنيان ُلعالمية ُلعل  ُالل ن ُفق ُبط رتلاد

ف ُتشمينُاأللطُمنُُلدامُالرلنغمسُاألممير ُرانلناُ نتشهادُف ُلذاُاللددُبا.ُليمرنُاا(2)أيضاُ 

ُ.(3) ُيقض ُبتغييمُنيااُالحراُف ُالعما 1998عااُ

لردُأد ُالعللمةُرذلكُال ُاي ادُملادمُرانلنيةُمنافنةُلنل ةُالدللةُف ُم اطُالتقنينُ

ُالتشمي  ُتقليدياُ ُ أل ُتعد ُاألفماد ُنللك ُتقنين ُعل  ُالدللة ُالت ُُ فقدم  ُالدللة ُنياد  ُميالم أحد

للرنُم ُالعللمةُبات ُالدللةُتنع ُللملءمةُالتشميعيةُُ تمامنهاُعل ُ مي ُالقائمينُعل ُارليمها

ُ.(4)م ُأحرااُالقانلنُالدلل 

ُاُ لناكُتل هُأنُ ُااُ ُ م ُأنُالقانلنُالدلل ُاُيلزاُأ هز ُالدللةُبهنُترلنُممثلةُلشعبهاُل

.ُاألممُالذيُباضفاءُاللبغةُالديمقما يةُعل ُاألنيمةُالنيانيةُف ُالعالاُف ُالقانلنُالدلل ُحديثاُ 

حي ُأنُرلاعدُالقانلنُالدلل ُاُُ التقليديُلمبدأُعداُالتدخطُاُ مخالفف ُلار ُالحاطُمبماُُردُيعد

عنُمحرمةُيبدلُذلكُبلضلحُف ُالمأيُاانتشاميُاللادمُُلُ تلزاُالدلطُباتباعُنم ُنيان ُمعين

                                                           
 .23/3/2111. األهرام، العولمةتطور التشريعات العربية في مواجهة األباصيري، فاروق محمد.   (1)
،  دار العبيكان، الرياض: 1، طالحكم في عالم يتوجه نحو العولمة(. 2112س. ناي، جوزيف ود. دوناهيو، جون، )  (2)

 .291المملكة العربية السعودية، ص
 .26، ص1، طمرجع سابق(. 2119أنظر: كتاب الدكتور سهيل حسين الفتالوي والدكتور غالب عواد حوامدة )  (3)
 .32، ص1، طمرجع سابق(. 2113أبي خليل، رودريك ايليا، )  (4)
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حي ُأشام ُالمحرمةُال ُأن ُُ لةُاللحماءُالغمبيةهف ُمن1975ُلطُالعدطُالدلليةُف ُتشمينُاأل

ُرانلنيةُدلليةُلاحد ُتقض ُبهنُالدللةُ الدليطُي مُأنُتتشرطُلف ُليرليةُمعينةُُلاُتل دُراعد 

ُ.(1)ل عل ُعداُل لدُمثطُلذاُالقاعد ُللُتعددُلاختلفُليرلةُالدللةُف ُالم تم ُالدُل

ُلالهمنكُ ُبالبلننة ُالخالة ُ)دايتلن( ُاتفارية ُالتل   ُلذا ُتاُُفلفقاُ ُ لمثاط ُاألتفارية لهذا

ُثلث  ُحرا ُنياا ُلل ُالبلننة ُف  ُالحرا ُنياا ُأن ُمنُُ تحديد ُمؤلناء ُثلثة ُاختيام ُيتا حي 

لمم( ُلفيهاُيحراُالمئيسُلفتم ُمحدد  ُثاُيعقب ُُ رملا ُ الم ملعا ُالعمريةُالثل ُ)منلملن

ُفلفقاُ  ُنيانية  ُممرزية ُلها ُلين  ُالدللة ُأن ُرما ُاألخمى  ُالعمرية ُالم ملعة ُمن ُالمئيسُاآلخم

تفاريةُتاُتقنياُالهيرلةُالنيانيةُللبلننةُلالهمنكُال ُريانين:ُ مهلميةُلمبنراُلاتحادُالبلننةُلل

ُالرياني ُلذين ُمن ُللرط ُالنيان ُلالهمنك  ُالهيرل  ُالتقنيا ُعل ُلذا ُأخذ ُلرد ُبملمانُخاا  ن

نتلدامُلالتنمليةُف ُالبلد ُحي ُايمرنُايعمرطُالعمليةُالنيانيةُُالعديدُمنُالنلبيا  ُفهلُمثلُ 

ُ.(2)رمامُمنُأحدُالبملمانينُدلنُملافقةُاآلخم

ُالخااُف ُ ُالعاا ُاألمين ُممثط ُراا ُفقد ُرلنلفل ُأزمة ُأبان ُأ15ُرذلكُفان  1111ُيام

رلياُللُتح ُادام ُدلليةُلفلطُاأللطُمنُالدنتلمُأنُلذاُااباعدادُدنتلمُلهذاُاألرلياُلألضحُا

ُ.(3)عتمافُبللحيا ُ زئيةُللنل ا ُالمحليةُالمنتخبةم ُااُ مؤرتة

ُف ُم اطُالحراُ ُالمتحد  ُالمعالمُف ُدلمُلالتزااُمنيمةُاألما ُالتل   لتيهمُملمحُ

1991ُعاا46/127ُُاأللطُلللُالقمامُمراُُ حي ُاتخذ ُاألماُالمتحد ُرمامينُلامينُ لالنل ة

ُتقميمُحلطُتعزيزُالمناعد ُ ُبتقديا ُل المُاألمينُالعاا ُبانتخابا ُحم  ُاأللتزاا ُتهريد لالذيُأعاد

                                                           
 .89-88، ص1،طمرجع سابق(، 2119الجندي، غسان، )  (1)
 .مرجع سابق(. 2112بشير، بشير محمدعلي، )  (2)
 .192، ص1، طمرجع سابق(. 2119الجندي، غسان، )  (3)
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ُلحد ُ األنتخابية ُلانشاء ُالتنفيذية ُاأل ماءا  ُف  ُللمناعد  ُمرتم ُانشاء ُفقمم ُالثان  ُالقمام ُأما

ُ.ُ(1)انُرطُلذاُالت لما ُتمهدُليهلمُماُيمرنُتنميت ُالحراُالديمقما  ُ المناعد ُاألنتخابية

الدامُُ للدللةُالمتحد ُف ُالتدخطُف ُنل ةُالحرالردُيقمأُضمنُلذاُالتل  ُدلمُاألماُ

ف ُنلفمبمُُ(47/11لمراُ)1991ُف ُأرتلبمُُ(46/7ال معيةُالعامةُلألماُالمتحد ُالقمامينُمراُ)

ُااُ 1991 ُاتخاذ ُابشهن ُاللزمة ُامنتيد(ُ ماءا  ُبمتمان ُ) ان ُالمخللع ُالهاييت  ُالمئيس عاد 

ُ.(2)بانقلمُعنرمي

تحادُلمنهاُااُ للعطُبعضُالقلاعدُاألنانيةُلمنيما ُارليميةُلامةُتلمُف ُلذاُاألت اا

ُُ األلملب  ُحي  ُالماد  ُتلنيعها2ُأن ُتا ُرد ُم لسُألملبا ُدنتلم ُمعيامُُمن ُتضمن  بحي 

أنُرطُدللةُعضلُي مُانُتقبطُبمبادئُحراُالقانلنُُاذُ للعضليةُف ُالم لسُا يةُرشم الديمقُم

ُيت ُاالأن ُبحقل  ُنل تها ُتح  ُاألشخاا ُُلمت  ُاألنانيةننان ُالمعيامُُلُ الحميا  ُأدخط رد

ُ.ُ(3)1992ُلحقل ُاألننانُالديمقما  ُف ُرمةُفيينا

مُف ُم اطُالتدخطُلهذاُالتل  ُالمعالُم لسُاألمنُتعزيزاُ لمبماُردُتشرطُبعضُرماما ُ

لمثاطُذلكُاألزمةُالنيانيةُاألخيم ُالت ُلرع ُف ُدللةُغامبياُف ُغممُُ الدللةف ُمرنُنل ةُ

لالمتمثلةُف ُمفضُالمئيسُالناب ُيح ُ ام ُُتنلياُالنل ةُللمئيسُالمنتخمُبعدُاعلنُُ أفميقية

ُللنتخابا ُ ُالملرفُ المئانيةالنتائجُالنهائية ُأدىُال ُتلعيد لتدخطُم ملعةُغممُأفميقياُُ ما

لذلكُبعدُُ ثاُبالتحمكُالعنرميُال ُداخطُأماض ُغامبياُ باللنا ةُبدءُ ُ األرتلاديةُ)ايرلاس(

 ماعُعل ُ هلدُم ملعةُ)ايرلاس(ُعل ُامغااُاألمنُالدلل ُبقمامُلاف ُفي ُباادعاُمنُم لسُ
                                                           

 .388-387، ص4ط، مرجع سابقأنظر كتاب الدكتور سعد حقي توفيق،   (1)
 .49، ص1، طمرجع سابق(، 2119انظر: كتاب الدكتور سهيل حسين الفتالوي وغالب عواد حوامدة )  (2)
(3)  The Role of human rights and democracy in determining membershipA. DUXBURY (2004). 

of European institutions. P435, Nordic Journal of International Law،  
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لم ملعةُدلطُُدعم ُالرامط"حي ُلمدُبقمامُم لسُاألمنُُ النل ةُالمئيسُيح ُ ام ُعل ُتنليا

ُف ُالت ُلضمانُاحتمااُمغبةُالشعمغممُافميقيا ُاأللطُ زامها ُف ُالمقاا ُ "عبمُاللنائطُالنيانية

ُ ُالقمام ُنلم ُ"لدعا ُانتقاط ُلضمان ُالقانلن ُلاحتماا ُالنفس ُضب  ُممامنة ُال  ُاأل ماف رط

ُرمامُم لسُ(1)"للنل ة ُشدد ُرما ُباملُ. ُالمئيسُالمنتخمُأداما األمنُعل ُألميةُضمانُنلمة

ل لمُالقمامُمنُرلا ُالدفاعُلاألمنُالغامبيةُأنُتتحل ُُ ل مي ُالملا نينُالغامبيينُبشرطُرامط

لأردُلا بهاُلالتزامهاُبلض ُنفنهاُتح ُتلمفُالنل ا ُالمنتخبةُُ بهرل ُدم ا ُضب ُالنفس

ُ.(2)ديمقما ياُ 

أثمُالتغيما ُالدلليةُعل ُاألمرانُالثل ُللدللة ُففياُُتالحظ الدراسةبناء على ما سبق و 

للرينلنةُالقانلنيةُللدللةُرماُي م ُعل ُذلكُالفق ُلالقضاءُالدلل  ُُتقليدياُ ُتيطُلذاُاألمرانُأناناُ 

ُلاُميمُتت ُفافهنها ُذلكُال دامُعمضُال ُتحديا ُلتبدا ُلاضحة  ُيعد ُلا ُالدللة الحلينُرليا

حدلدُرثيم  ُرليميةُبشرطُم ل  ُفياُتبدل ُعقمُنهايةُالحممُالبامد ُتتحراُفي ُالنل ةُااالذيُ

ُا ُحدلد ُالماب ةُلازال  ُتلك ُل لد ُانتممام ُفم  ُالشعم ُمرن ُلأما ُللتغيم  ُممشحة ُأخمى رليمية

لاء ُفهنُالنيانيةُلالقانلنيةُالمنميةُالمتعلقةُبال ننيةُرعلرةُبينُالدللةُلملا نيها ُلالممتب ةُبال

الدلل  ُُألن ُلتض ُالملا نُالفمدُف ُالدللةُف ُا امُالقانلنُالتل ها ُالمعالم ُتبللمُمضملناُ 

ُلاضحاُ  ُيبدل ُالنل ة ُمرن ُالتغيما ُالدلليةُلف  ُلأدلاتهاُ دلم ُالعللمة ُف  ُاضعافُُ ممثلة ف 

ُالحرلم ُللدللة ُالتنييا ُف ُبعضُ لانب ُ نل ة منُميالمُنياد ُُالت ُران ُتقليدياُ ُ لتدخلها

ُااُ الدللة ُالتحرا ُف  ُالدللة ُنل ة ُ انمُآخمُ رتلاديلمنها ُالمعالم ُااُنافُلمن ت الا 

                                                           
 :، الموقع األخباري قوات "ايكواس" تدخل غامبيا بعد دعم مجلس األمن لها (1)

www.dw.com(20/4/2017)                                                             
 ، مركز أنباء األمم المتحدة:األمن يطالب بتسليم السلطة في غامبيا الى الرئيس المنتخبقرار باألجماع من مجلس   (2)

www.un.org/arabic/news(19/1/2017 )                                       

http://www.dw.com/
http://www.dw.com/
http://www.un.org/arabic/news
http://www.un.org/arabic/news
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ت لمُدلمُُشيمُال مبماُتُ ف ُالقانلنُالدلل ُالتقليديُلمانخاُ ُلماُرانُنائداُ ُخلفاُ ُ للقانلنُالدلل 

ُرمنيمةُدللية ُالمتحد  التدخطُف ُالنل ةُلنيااُُت ااُ لاألتحادُاأللملب ُرمنيمةُارليميةُاألما

ُتعد ُران  ُلالت  ُالمعيامُُ للدللةُداخلياُ ُعنلماُ ُالحرا ُل لد ُل لم ُعل  ُالتمريز ُحي  من

ُف ُالدللة ُالحرا ُلتبدلُ الديمقما  ُلنل ة ل ُم لسُاألمنُف ُلذاُتدخُلشم ُمنُشمل ها 

ُملمح ُُالم اط ُتقليدياُ للاضحة ُران ُلالذي ُالتل    ُنُألاُضمنُهذا ُبحراُميالم ُالدللة ياد 

لفقا ُلهذاُالتل   ُلماُي ماُذلكُُف ُأيُدللةُالقانلنُالدلل  ُماُيعن ُامرانيةُتغييمُمرنُالنل ة

ُمنُربطُبعضُاا مافُالفاعلةُف ُم لسُاألمن لبذمائ ُُمنُتبعا ُ ماءُامرانيةُتلييف ُدلليا 

ُ..شت .

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 الفصل الخامس

 والتوصياتالخاتمة والنتائج 

 الخاتمة:

 ُ)القانون الدولي المعاصر وأزمة الدولة(الشملليةُملضلعُ مح ُلذاُالدمانةُبشئُمنُ

 ُباعتباماُمنُالملاضي ُالمهمة ُرلن ُيتعل ُبالشخاُاألنان ُف ُلالشائكُلذاُالملضلعُاللان 

شهداُالقانلنُالدلل ُانتقماما ُلخالةُف ُيطُماُأمن ُُلالم تم ُالدلل ُُلُبناءالقانلنُالدلل ُلمنا ُ

منُتداعيا ُللتغيما ُالدلليةُالت ُألق ُبيللهاُ ُلال ُيلمناُلذاُمنذُنهايةُالحممُالبامد ُ لت بيقات

ُ.اُ لل لدُنياد ُ ُالدللةُالل نية ُعل

قتناُمن ُيشهداُالم تم ُالدلل ُمنُأحدا ُأغلمُم الهاُدلطُالعالاُالثال  ُلخالةلماُ

بملزُ ملحا ُللل ُال ُحدُالقلطُبامرانيةُاختفاءُأنملذجُالدللةُالعمبيةُمنُأزما  ُأد ُال ُ

ُبشرطُفاحا ُيُي محُبالضملم ُل لمُاللرلفاألممُالذالل نيةُالتقليدي ُألُأنملذجُ"لنتفاليا".

ُالثل  ُالعنالم ُلذا ُالمتماب ةُعل  ُالمعالمُُ: ُالدلل  ُلالقانلن ُلتداعياتها  ُالدللية التغيما 

ُ ُف ُزمنناُالمعالم. نيةُلمليملالالدللةُالُلُ ل هات لت

ُنشلءُ  ُامتب  ُالدلل  ُالقلمية ُُلت لماُ ُفالقانلن ُللدللة ُ"لنتفاليا" ُنملذج ُيهلم ُمنذ بالدللة

 ُلتلن ُلترمن ُرلاعداُالمختلفةُلانتقم ُلألبحُحقيقةُماثلةُتفمضُنفنهاُف ُالم تم ُالدلل  

ُالقانلنُلت لمُبازديادُأشخال ُالدلليينُلم اا ُ لمع يا ُالدلليةُباُدلنُشكُفعل  ُلتهثملذا

ُتاميخيةُلامة.ُملفُالم تم ُالدلل ُف ُرطُممحلةالمحي ةُلي
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لانهيامُتلازنُالنيااُالعالم ُالذيُانتقمُمنذ1991ُُلردُران ُنهايةُالحممُالبامد ُعااُ

ةُبامز ُماُبعدُالحممُالعالميةُالثانيةُنق ةُتحلطُمفلليةُال ُيلمناُلذا ُحي ُيهم ُتغيما ُدللي

منُألمهاُيالم ُالعللمة ُلالت ُانعرن ُعل ُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُلشخل ُاألنان ُلل ُ

ُالدمانةُالدللة. ُالتغيما لبح ُمضمُرمحاللةُلذلكُ اء ُلذا ُتهثيماتهالنُلذا ُملد ُلمنُثا  ُ

كُ ُلذلالدللةُالل نيةُف ُضلءُرطُذلكُماتلا ه تشخياُُعل ُالقانلنُالدلل ُالمعالم ُبغية

ُفللطُمئينية.ُف ُأمب 

ُبدايةُ  ُالدمانة ُحي ُعم  ُلذا ُلبشرطُمل ز  ُالملضلع ُ  ُالتمهيديُلهذا عل ُالمدخط

ُمفهلم ُلملادما ُ:المتعلقةُبالقانلنُالدلل ُالعااالضملميةُُبعضُالمفالياُاألنانيةُيانببُلذلك

ُللدللة ُالقانلنية ُُ:لال بيعة ُالت مفهلمها ُالقانلنية ُلضماناتها ُالقانلنُُلأمرانها ُرلاعد انتقم ُف 

لل ُمبادئُالقانلنُُ:ذا ُالللةُبالدللةُالحلميةُلاللامد ُف ُبعضُالنللاُالقانلنيةُ الدلل 

ُمبدأُنياد ُلانتقلطُالدلط ُلمبدأُالمنالا ُبينُالدلط ُلمبدأُلثل ُالمتعلقةُبالدللة ُالدلل ُالعااُا

المتحد  ُلالمعالدا ُالدللية ُلرماما ُال معيةُميثا ُاألماُبُلمدُالمُعداُالتدخطُف ُشؤلنُالدلط 

ُالللة ُذا  ُالدلل  ُالقضاء ُلبعضُرماما  ُالمتحد   ُلألما ُمئينيينُُلُ العامة ُمبحثين ُف  ذلك

ماُ مأُُلملحيةُملدلُردُتمهدُضملمية ُمضيةأبماُيشرطُُيتعلقانُبالقانلنُالدلل ُالعااُلالدللة.

ماُُف ُيطُالتغيما ُالدلليةعل ُالقانلنُالدلل ُالعاا ُُت لما ُلتل ها ُمعالم ُُبعدُذلكُمن

ُبعدُالحممُالبامد .

انتقل ُالدمانةُال ُبح ُالتغيما ُالدلليةُالت ُ مأ ُبعدُنهايةُالحممُالبامد  ُلأبمزلاُُثا

ُالعللمة  ُااُيالم  ُلالثقافيةبمضامينها ُلالتقانية ُلالنيانية ُمفهلاُُ رتلادية ُباي از  ُبين  حي 

تهثيمُلذاُالتغيما ُعل ُمضملنُلات الا ُبعضُمنُثاُبحث ُالعللمةُلنماتهاُلأدلاتهاُالفاعلة ُُل
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ُعل ُبح ُمنُخلطُ-لاي اباُ ُنلباُ -قانلنُالدلل ُالمعالم لانمُال ُ مأ فمعينُمنُالقانلنُُما

نفاذاُلآليتينُدلليتينُادلل ُللبيئة ُننانُلالقانلنُالالمُلماُالقانلنُالدلل ُلحقل ُااالدلل ُالمع

مئينيين ُألضحُُمنُخلطُمبحثينُرطُذلكُلماُم لسُاألمنُالدلل ُلالمحرمةُال نائيةُالدللية 

ُالقانلنُالدلل ُالمعالم.ُلذينُالفمعينُمنُعل ُاتهاتهثيُمُالعللمة ُفيماُ محُثانيهماُأللهما

لات الا ُُ  محهاالت ُتاُُالتغيما ُالدلليةا ُتلكُلات ه ُالدمانةُبعدُذلكُلملدُتداعي

بادئُالقانلنُمنُحي ُمُللضعها ُ ُعل ُالدللةُالل نيةبحثهاالت ُتاُلنُالدلل ُالمعالمُالقان

ُالعتيد ُالضامنةُلهاالدلل ُ ُالمرلنةُلل لدلاُلأمرانها ُعل ُلُبشرطُيبين  ُ مأ ُالمبادئُمنُما ذا

ُتلا ه ُ ُيمرنُمنُتلليفتلكُاألمرانُمنُات الا ُلما ُرد ُبما الدللةُُللض ُألن ُاشراليا  

ُ.أمضيةُرانلنيةانتنادا ُال ُُالمعالمُالل نيةالقلميةُألُ

ُلبعضُ لانمُالقانلنُ ُالمتغيما ُالدللية ُالثل   ُتلكُالعنالم ُدمانة ُأنُتا ُبعد للرذا

ن ُتاُنهايةُالحممُالبامد  ُفاُماُبعدُبشرطُمتماب ُبيملفُالدلل ُالمعالمُلالدللة ُلتهثملاُ ميعاُ 

ُالتللطُال ُالنتائجُلالتلليا ُالتالية:

 النتائج: -أوال

الههدلل ُالههذيُنههادُُم تمهه لحههدل ُالتغيههما ُالهائلههةُفهه ُالُ 1991عههااُُانتهههاءُالحههممُالبههامد ُان -1

شههرطُنق ههةُتحههلطُرههدُُ النههاب ُفهه ُالنيههااُالههدلل التههلازنُاخههتلطُبعههدُالحههممُالعالميههةُالثانيههةُُل

ُنهههلباُ -القهههانلنُالهههدلل ُالمعالهههمُلشخلههه ُاألنانههه ُللههه ُالدللهههةُرهههطُمهههنُأثهههم ُعلههه ُفامرهههة 

بمضهههههامينهاُُالعللمهههههةُريهههههالم ُحديثهههههة ُفههههه ُلهههههذاُالنهههههيا ُبهههههمز ُلُحتههههه ُيلمنهههههاُلهههههذا.ُ-لاي ابهههههاُ 

نهههاُبشههرطُأُمهمههاُ ُعههاملُ ُ اُالفاعلههةأدلاتهههة ُلمههنُخههلطُرتلههاديةُلالنيانههيةُلالتقانيههةُلالثقافيههاا
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الهه ُرههلنُالتغيههما ُالدلليههةُغيههمُُلاي ابههاُ ُ ُليشههيمُالتذبههذمُفهه ُالتهههثيمُنههلباُ التهههثيم لهه ُفهه ُذلههكُ

 منتيمة.

مهنُناحيهةُُتحهلاُ ُرهدُشههدُف ُيطُالتغيما ُالدلليةُفان ُ لمعالمالقانلنُالدلل ُابُفيماُيتعل اذُ -1

لمنههههاُ)ُم لهههسُاألمهههنُُلآليههها ُانفهههاذاُ)ُحقهههل ُاألننهههانُلحمايهههةُالبيئهههة( لمنههههاُُبعهههضُفملعههه 

 اآلت :عل ُالنحلُُالمحرمةُال نائيةُالدللية( ُلُالدلل ُ

مُاللنائطُمقيداُللحميا ُالعامةُبنبُتهثيماُ ُمنُ هةُف ُم اطُحقل ُاألننانُلالت ُشهد  -أ

ح ُالتليفُالذيُحل ُتما  ُُلُالحميا ُاألنانيةُلمنهاُالخلللية ُالتقنيةُالت ُتنتهك

ُ ُمحط ُالربمى ُالشمرا  ُبعضُفي  ُلرذلك ُاأل تماعية  ُاآلثام ُيماع  ُا ُبشرط الدللة

لمنهاُمعاملةُالن ناءُبشرطُيخالفُُ مرافحةُاألملامُشمعيةُالممامنا ُالقمعيةُف ُا ام

ف ُُالمناعد ُتلاا ُلالتقنيةُعل عمل ُثلم ُااُننان ُلمنُ هةُأخمىمعاييمُحقل ُاا

للفم ُالتل ها ُُمنُالممرنُاخفاؤا بشرطُلاُيعدُُلتلثيقهاُننانرشفُانتهارا ُحقل ُاا

ُمتفاعلُ  ُالفمد ُالدلل ُرنلا ُألبحُمنُخللها ُللقانلن ُالعالم ُلأحدُُالحديثة ُالنياا م 

ُالدلل   ُالقانلن ُ انم ُمن ُنياماُ ُالمخا بين ُيخل  ُالتمييزُُ ديداُ ُرانلنياُ ُبشرط يلغ 

ُالدلل   ُلالنياا ُالداخل  ُالنياا ُبين ُاُالتقليدي ُاألما ُدلم ُُللتلن  ُرااتهاُللمتحد 

ُف ُم اطُحمايةُحقل ُاا األمنُف ُم اطُُفعاليةُم لسُم ُازديادُننان المتخللة

لفلطُالناب  ُللتدخطُف ُحاا ُاانتهارا ُاتخاذُتدابيمُبمل مُابُ ننانحمايةُحقل ُاا

 ننان.الفييعةُلحقل ُاا

ُلالذي -م ُالبيئة  ُحماية ُم اط ُااُف  ُمبادئُحقل  ُمن ُاعتبم ُاألماُننان  ُربط ُمن بارماما

ُللبيئ ُالدلل  ُالقانلن ُفمع ُلشهد ُت لماُ المتحد   ُالدلطُُ لاضحاُ ُة ُبين ُالهل  ُاتناع مغا

ُالم تم ُالدلل ُنهل ُالتعالنُملئمةُف ُلذلكُبتلفمُبيئةُالمتقدمةُلالدلطُالناميةُلالفقيم  
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ُالمتلحقةُالدلليةعلنا ُلالمعالدا ُيهلمُنلنلةُلامةُمنُااأد ُال ُُف ُلذاُالم اط 

ُعل ُتلل ُالبيئةمنُأ طُبيئةُأفضطُلألحُللبشمية ُلالني م  نتغلطُغيمُللرفُااُ  

ُال بيعية  ُللملامد ُالمنلحة ُالمحتمط ُالنزاعا  ُزمن ُالبيئة ُعل  ُعل ُُلالحفاي لالتمريز

ُالدللية ُاُللدللةُالمنؤللية ُرماما عن ُللدلم ُالبيئ   ُالدلل ُلتلل  ُلذاُُللقضاء ف 

  ُلتلزمهاُبالحفايُعل ُالبيئة.رليم ُلنياد ُالدللةالن ا ُااُتدخطُضمنت ُالم اط

لمنُناحيةُآليا ُانفاذُالقانلنُالدلل  ُفقدُحلطُتحلطُ للميُف ُدلمُم لسُاألمنُُ -ج

ُالنقضُ)الفيتل(  ُانتعماطُح  ُتما   ُألمها ُتنفيذي  ُاُر هاز ُاألمنُلالتل   ُمبدأ حياء

ُالم لسُلفقاُ ُال ماع   ُترييفُاختلالا  ُنل ةُُلاعاد  ُل  ُأتاح ُما ُالناب   للفلط

داُللنلاُلاألمنُالتدخطُف ُالنزاعا ُالمنلحةُغيمُذا ُال اب ُالدلل ُباعتباملاُتشرطُتهدي

القماما  ُُعددُلائطُمنُبالدامُرماُ ُنشا ُالم لسُبشرطُغيمُمنبل  دُازداالدلليين ُُل

ُفمضُلريفاُ  ُال  ُأرثم ُشملاُ ُالعقلبا ُبات ال  ُأرثم ُُلشد  ُبشرط نتائجُُُتنبمُف ما

ُعادلةُلخيمة ُالشعلم ُلغيم ُبعض ُال ُال ُالمتزايدُالميطُم ُعل  التدخطُُالل لء

ليهلمُات ااُمبادم ُُدللةُُ نيابةُعن ُالعنرميُبتفليضُدللةُألُدلطُأعضاءُف ُالم لس

ف ُت بيقا ُُلماُن اُعنُذلكُمنُانحمافا ُ ألُدلطُللتدخطُتح ُغ اءُم لسُاألمن

ُالدلل  ُالقمامُ القانلن ُلن  ُف  ُبعضُالقلى ُتهثيم ُالم لسُلزياد  ُأضعفُ داخط ُما

 .بشرطُعااُياُاألمم تالمنديمقما يةُلفعاليةُ

ُُ-د ُملما ُلف ُنياا ُالدللية ُال نائية ُالمحرمة ُانشاء ُليشرطُالت لمُاألبمزُف 1998ُ اء  

لمن ُلمنُيمتربلنُانتهارا ُفييعةُلحقل ُاألننان ُالمدعُبغمضُُآليا ُانفاذُالقانلنُالدلل  
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عران ُلانُليدلطُبشرطُلاضحُعل ُمدىُالتغيمُف ُالم تم ُالدلل ُ افل ُال نا ُمنُالعقام

 .لآليا ُانفاذاُالمعالمُالقانلنُالدلل عل ُتل ها ُ

ُمزدل ةلُ -2 ُتداعيا  ُشهد  ُفقد ُبالدللة  ُيتعل  ُما ُمنُأما ُالدلليةُلرط ُات الا ُلُ التغيما 

 عل ُالنحلُاآلت ُذرما:ُ القانلنُالدلل ُالمعالم

ُبالدللةُشهد ُ -أ ُالمتعلقة ُالتقليدية ُالثل  ُالدلل  ُالقانلن ُالنياد ُُ مبادئ ُمبدأ لل 

ُالدلطُلُ نتقلطلاا ُبين ُالمنالا  ُتُ مبدأ ُالدلط  ُشؤلن ُف  ُالتدخط ُعدا  لما ُلمبدأ

 : للميةُف ُمضملنها

التغيما ُالدلليةُلماُن اُعنهاُمنُملاب ُارتلاديةُُتما  ُمبدأُنياد ُالدللةُنتي ةُحي 

منُمفهلمهاُالتقليديُالم ل ُُانحنم ُلأخمين ُُدلليينُللالحُمنافنينُ لماليةُلنيانية

ُتحلطلمنُُ للالحُالقانلنُالدلل  ُ مأ ُمفهلاُمنُانتقطُبهاُعل ُمضملنهاُ للميُثا

ُ ُال  ُالنياد  ُمنؤُلُ المنؤلليةمفهلا ُنيادتهابحي ُتلبح ُعنلان ُل  ُالدللة ُداخلياُ ُلية

تلبحُأدا ُلخدمتهاُُ النل ةُالم لقةُعل ُملا نيهاللدللةُمنُأنُترلنُُلبداُ ُ لخام ياُ 

الت ُنع ُُالرثيمُمنُال هلدُأماُمبدأُالمنالا ُبينُالدلطُفعل ُالمغاُمنُ لمنؤللةُعنها

ُلالقانلن ُ لترمين  ُاللارع  ُالمنتلى ُعل  ُالتغييم ُعلامط ُمن ُلرثيم ُخض  فالثلم ُُ فقد

ف ُم اطُردُلنع ُالهل ُبينُالدلطُالمتقدمةُلالدلطُالناميةُُنيةُلبملزُأدلا ُالعللمةالتق

ُاللار  ُف  ُاللاضحُُ المنالا  ُلالتهثيم ُالممرزي ُالنياا ُيبدل ُالقانلنية ُالمنالا  ُم اط لف 

ُالتنفيذية ُلأ هزت  ُاألمم  ُالمنتيا ُعمط ُف  ُالربمى ُالقلى ُالتلازنُُ لبعض ُانهيام بعد

ُالتلليتيةُُالدلل   ُالرتط ُتلزي  ُتغيم ُنتي ة ُالمتحد  ُلألما ُالعامة ُال معية ُدلم لتما  

ُفيها التقل ُالدلط.ُ مؤشماُيدية ُبين ُالقانلنية ُالمنالا  ُعدا ُالتدخطُلأُعل  ُعدا ُمبدأ ما
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ُ منُعداُالتدخطُبحي ُتحلطُبدايةُ لاضحاُ ُت لماُ فقدُشهدُرذلكُُ يريةبللمت ُالرلن

م ُيهلمُاشراا ُف ُتحديدُُ مع يا ُاننانيةانت ابةُلُلدلاف ُعد ُال ُالح ُف ُالتدخط

ُعن   ُالنا مة ُلالمنؤللية ُللتدخط ُالقانلن  ُات ااُلللاُ ُاأل ام ُتبللم ُللُال  ُمعالم

لنالاُف ُرطُُ.المعالمف ُالقانلنُالدلل ُُحدي ُرمبدأُرملالذيُأُ ُ "منؤلليةُالحماية"

ف ُانتخدااُالقل ُعل ُُلالذيُيتمثطُ دلمُلمهااُاألماُالمتحد ُتل  ُ ديدُف ُذلكُيهلم

ُالنلاُال ُمنيمةُاحلطُالنلا.ُبحي ُيتحلطُدلملاُمنُمنيمةُلحفيُ أناسُاننان 

اغن ُلاُرعنالمُُمعمُلالنل ة ُلم ُانتممالمنُناحيةُأمرانُالدللةُالثل  ُاألرلياُلالش -م

بشرطُيفقدلاُُتح ُالتهثيمُ ُفانهاُتق األنانيةُف ُالقانلنُالدلل ُالدللةُأمرانُعنهاُتشرط

ُمن ُضلءُالرثيم ُف  ُاألرليمية ُفالحدلد ُلفعاليتها  ُالمعالم ُمضملنها ُالدللية ُالتغيما 

ُف  ُااُتضعفُفعاليتها ُالني م  ُالدللة ُبلنائطُشت منح ُت الزلا ُيتا ُاذ ُالراملة  ُرليمية

الدلطُلأراليمهاُتغيما ُربيم ُبعضُشهد ُحدلدُُمنُ انمُآخم ُُلرليميةتختم ُالنياد ُاا

بحي ُُ ُبشرطُي علهاُغيمُثابتة  ابةُللتغيمُف ُالعلرا ُالدلليةمنذُم ل ُالتنعينا ُانت

ف ُرثيمُمنُُتزاطُالعمليةُمنتمم ُبشرطُيهددُبعضُالدلطُلاُ دلطُنشئ ُ أرالياُلأُ ُع ُ  رتأُ 

ُت محُتل هاُ ُنُالملمحُالمعالم لأماُمرنُالشعمُفاُلخالةُف ُمن قتنا.ُأنحاءُالعالا 

ُالتقل ُلالقانلنية ُالنيانية ُالماب ة ُحي ُتلبحُحقل ُاايت الزُحدلد ُللملا نة  ننانُيدية

ُللدللة ُخام اُ ُأمماُ  ُالداخل  ُالن ا  ُتتشرطُُعن ُلفيما ُالشعم  ُأفماد ُت اا ُلها لمقيد 

ُر ُالدللية  ُبعضُالترتل  ُف  ُات ااااالملا نة ُلف  ُاأللملب   ُالقانلنُُتحاد ُف   ديد

ن ُطُيعززُالريانُالنيان ُللدللة ُفامتيازا ُللملا نُدلنُال ننية ُبشرالدلل ُيع  ُاا

ُيهددُلُ تشرطُحقل ُالملا نة ُلخالةُحقل ُاألرليا  ُعاممنُالعالاُُف ُأمارنُأخمى

ُُل ُاضعافاُ تمانك ُفيشهد ُالنل ة ُمرن ُلأما ُالدللة. ُنتي ةُُبقاء ُالحرلم  ُالتنييا لنل ة
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متزايد ُُحديثةُ ُلتبمزُات الا  رتلاديُلالتشميعنل ةُالتحراُااُ ُلخالةعلامطُأخمى

رليميةُف ُالتمريزُعل ُالمعيامُالديمقما  ُلنل ةُضُالمنيما ُاالبعلدلمُاألماُالمتحد ُ

مُم لسُملمحُللعُف ُالقانلنُالدلل ُالتقليدي ُم ُلماُرانُنائداُ ُ ُخلفاُ لحراُف ُالدلطا

 .نيادياُ ُداخلياُ ُذيُرانُشهناُ الُلُالمتعل ُبنل ةُالحرا,ُف ُلذاُالن ا  ُاألمنُدلماُ 

اتزاطُالشخاُاألنان ُف ُالقانلنُالدلل  ُمغاُتما  ُمرانتها ُُالدللةُفهنُلبشرطُعااُ -ج

ُ لخالةُدلطُالعالاُالثال ُ ألُالقلميةُالدللةُالل نيةها ُأيُلبملزُأشخااُآخمين.ُللرن

تتعمضُال ُأزمةُنياد ُنهاُ ُفارشخاُدلل ُرلياُ حي ُأنهاُاُتبادُُ ل لدلام ُانتممامُُل

ماُي بملاُعل ُُهةُالتحلا ُالمعالم ُالهائلةُلالعميقة ت دُنفنهاُف ُملا ُاذ ُلأزمةُدللة

ُرماُأنُ ُ تاجُاليهاُالتنيياُالدلل م ُبقائهاُرنل ةُيحُ منُللحياتهاُالتنازطُعنُرثيم

م ُحدل ُُ منُالناحيةُالقانلنيةُتيطُمل لد ُ ُ-الشعمُلاارلياُلالنل ة-أمرانهاُالتقليدية

ُاللارعية. ُالناحية ُمن ُعليها ُربيم ُلااُم ُلُتغيم ُالمعالم  ُالدلل ت الا   ُلقانلن

ُنُالدللةفاُ أ مافُمعينةلالت ُردُتخداُملالحُُ ف ُالعلرا ُالدلليةُلتلييفاتهاُالمختلفة

ُاختلطُالتلازنُالدلل  ُلتداعيا ُف ُيطُالمشارطُالربمىُلخالةُ ُُ.تلا  ُأزمةُحقيقية

ف ُبالضملم ُضعهاُ ُلتملا هتهاُمنفمد ُالقلميةُألُ نيةاُتنت ي ُالدللةُالُلُحتماُ ُالت ُل

 . ُبشرطُيلعمُعليهاُت نمُتداعياتهاُالهائلةاألزمةمنامُ
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 ومن خالل النتائج التي تم التوصل اليها، يوصي الباحث بالتوصيات التالية:

ُالتوصيات: -ثانيا

لرذلكُمنُُ بذطُالمزيدُمنُال هدُمنُربطُالدلطُللمنادا ُباحتمااُالقلاعدُالقانلنيةُالمنتقم  -1

ُمطُللالحُم ملعلآليا ُتعُاللةُالبح ُعنُرلاعدُرانلنيةُ ديد ربطُالفق ُالدلل ُف ُمح

ُ.لتحميهاُالضعيفةُلُالناميةُلتماع ُخالةُالدلطُ دلطُالعالا

ُالع -1 ُبضملم  ُاللع ُلااُمطُعل تلل ُالدمانة ُالقانلنُالدلل ُلفملع ُنشم ُبقلاعد لماا

ُالمعالم لاتُالمختلفة ُلملار ُ  الات  ُلالمؤننا  ُالنخم ُالقمام,ُضمن ُلةُ لخاُلن 

  ُلآليا ُانفاذُالقانلنُالدلل .ف ُم اطُحقل ُاألننانُلحمايةُالبيئةالت لما ُالمعالم ُ

للحُتنييم ُلآلياتهاُبحا ةُملحةُال ُاتهاُيئةُاألماُالمتحد ُرمنتياُأمم ُلأ هُزانُل -2

نُذلكُالتنيياُالممرزيُالذيُنشهُعقمُالحممُفمنُاللاضحُأُ ديمقما  ُليرل ُلتشميع 

ضملم ُبُف ُلذاُاأل امُ ُلتلل ُالدمانةالعالميةُالثانيةُلاُيعدُيلئاُعالاُاليلاُلت لمات 

ُ ُالميثا ُ ملحا تبن  ُف  ُالنيم ُرُلاللحُاعاد  ُاألمن ُتمتلكُهدم لس ُتنفيذية ا 

ُالقضائيةللحيا ُخ يم  ُالمرابة ُمن ُنلع ُاي اد ُعل  ُلالعمط ُعنُُ  ُالمنؤللية لبح 

 ُلردُي نمُالم تم ُختلالا ُالمنل ةُب لم لس ُبماُيرفطُنلمةُتنفيذاُللأعماطُا

 .المعالمُنحمافُف ُت بيقا ُالقانلنُالدلل تبعا ُلليل ُاال ُالدُل

نتهارا ُيةُالدللية ُبشرطُيمدعُممترب ُااآليةُالمحرمةُال نائنتفاد ُمنُالعمطُعل ُااُ -4

 ُليمن ُافلتهاُدلنُتمييزُعل ُحدُنلاءُأنحاءُالعالاُرافةننانُف ُااالفييعةُلحقل ُ

 .لبعيدا ُعنُااعتباما ُالنيانيةُمنُالعقامُلف ُأنسُرانلنية
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5- ُ ُلأزمتها ُالربمى ُالتحديا  ُملا هة ُف  ُالل نية ُالدللة ُل لدلاُالمعالم ان ُتهدد ُ الت 

ُمحاُل ُعد  ُعل  ُالفعاط ُالعمط ُال  ُااتحتاج ُالعللمة ُتحديا  ُملا هة ُفف  رتلاديةُم 

ُانيةُلالتقانيةُلالماليةُلالثقافية ُلمشارطُالغذاءُلاللحةُلالتعلياُلاألمن ُفانُاألمميلالن

 ابدُمنُتشرلها. ُألُالقلميةُلتعالنُضمنُفضاءا ُأربمُمنُالدللةُالل نيةيت لمُاُحتماُ 

ُفا -6 ُالقانلنية  ُالناحية ُتحفيمن ُلامة  ُتشميعية ُمؤاما  ُا ماء ُال  ُتحتاج ُالدللة ُبهاُن

ُاألنانيةُلثلابتهاُخللليتها ُلتنتلعم ُالدلل اا  ُالقانلن ُف  ُالمعالم  ُت الا 

لمحاللةُاحتلاءُُ لاألنسُ ماءا بي ُم ملعةُمنُاات ال ُالمبادم ُُلُ لالتغيما ُالدللية

ُلفقاُ  ُلتل يهها ُالدللةُاألزمة ُااُلُ لمللحة ُعل  ُيعززُالعمط ُبشرط ُالتشميع  للح

ُالذيُرمم ُاهللُننان نة ُليضمنُاحتمااُحقل ُااالملا ننان ُفهلاُاألمنُااليرمسُم 

ُالدللة  ُااُداخط ُلذا ُتحتلي ُي علها ُشعبهاُبشرط ُمللحة ُيخدا ُبما ُلتريفها ت الا 

ُللليته ُلايلريمهاا ُاا  ُلذا ُبملا هة ُت علها ُلرد ُتعم ُمنُأزمتها عمطُت الا ُالت ُرد

ُ. ُبشرطُتلقائ ُألُمفتعطعل ُانهائها

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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 قائمة المراجر

 باللغة العربية: -أوالا 

 الكتب:

,ُالمنازعتتات الناجمتتة عتتن خالفتتة التتدول وستتبل تستتويتها(.1111ُ)ُ ابهماليا,ُلههفاءُنههميمُ -1

 .ال بعةُاأللل ُلالتلزي ,ُعمان,دامُالثقافةُللنشمُ

,ُدامُالنهضهةُالعمبيهةُللنشهم,ُالوسيط فتي القتانون التدولي العتام(.1111ُ)ُ أبلاللفا,ُأحمدُ -1

 ال بعةُالخامنة.ُالقالم :ُملم,

 ُ,ُمنشهههه ُالمعهههامف,ُاألنهههرندميةالقتتتانون التتتدولي العتتتام(.1971ُ)ُ أبلليهههف,ُعلههه ُلهههاد ُ -2

 .ال بعةُاأللل 

 .,ُمنشه ُدامُالمعامف,ُاألنرندميةالقانون الدولي العام(.1115ُ)ُ أبلليف,ُعل ُلاد ُ -4

موستتتوعة العولمتتتة والقتتتانون التتتدولي الحتتتديث بتتتين (.1112ُ)ُ أبههه ُخليهههط,ُملدميهههكُايليهههاُ -5

  ُال بعةُاأللل .,ُمنشلما ُالحلب ُالحقلرية,ُبيمل الواقعية السياسية والحاكمية العالمية

,ُالدوليتتة الحديثتتة وفكتترة الحكومتتة العالميتتة المنظمتتات(.1978ُ)ُ األبيههامي,ُمحمههدُحنههنُ -6

 . ُال بعةُاأللل الهيئةُالملميةُالعامةُللرتام,ُالقالم 

,ُم هد,ُالمؤننهةُال امعيهةُللدمانها ُالقتانون التدولي العتام(.1118ُ)ُ بامي,ُماميُدلبهليُ -7

 ال بعةُاأللل .لالنشمُلالتلزي ,ُبيمل ,ُ

,ُالعتام ايتهتا فتي اتوء القتانون التدوليحقتوق األقليتات وحم(.1111ُ)ُ بمع,ُمحمهدُخالهدُ -8

 . ُال بعةُاأللل منشلما ُالحلب ُالحقلرية,ُبيمل 
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 ُمنشا ُالمعهامفُباألنهرندمية,ُاألنهرندميةُ النظم السياسية(.1997ُ)ُ بنيلن ,ُعبدالغن ُ -9

 ال بعةُاأللل .

الجتتترائم اتتتد األنستتتانية فتتتي اتتتوء أحكتتتام النظتتتام (.1116ُ)ُ برهههة ُنلنهههنُتمهههمُخهههانُ -11

 . ُال بعةُاأللل  ُمنشلما ُالحلب ُالحقلرية ُبيمل للمحكمة الجنائية الدوليةاألساسي 

 ُمنشهلما ُمستتقبل منظمتة األمتم المتحتدة فتي ظتل العولمتة(.1118ُ)ُ بنُغمبه  ُميلهلدُ -11

 . ُال بعةُاأللل الحلب ُالحقلرية ُبيمل 

المواطنتتتتة فتتتتي القتتتتانون التتتتدولي (.1112ُالبه هههه ,ُاينههههاسُمحمههههدُلالملههههمي,ُيلنههههفُ)ُ -11

 . ُالقالم  ُال بعةُاأللل ,ُالممرزُالقلم ُلأللداما ُالقانلنيةوالشريعة األسالمية

النظام الدولي الجديد: دراسة في مستقبل العالقتات الدوليتة (.1999ُ)ُ تلفي ,ُنعدُحقه ُ -12

  ال بعةُاأللل .األلليةُللنشمُلالتلزي ,ُعمانُ،بعد انتهاء الحرب الباردة

 ُال بعههةُ,ُدامُلائههطُللنشههم,ُعمههانمبتتادئ العالقتتات الدوليتتة(.1111ُ)ُ تلفيهه ,ُنههعدُحقهه ُ -14

 المابعة.

دامُم ههههداليُللنشههههمُُ ةموستتتتوعة علتتتتم السياستتت(.1119ُ)ُ ال انهههلم,ُنههههاياُعبداللاحهههدُ -15

  ُال بعةُاأللل .لالتلزي ,ُعمان

 ُال بعههههةُ,ُدامُلائهههطُللنشهههم,ُعمهههانالمواطنتتتة العالميتتتة(.1111ُ)ُ  هههمام,ُأمهههان ُغهههازيُُ -16

 .األلل 

 ُمنشههه ُالمعههامف,ُالتتنظم السياستتية والقتتانون الدستتتوري(.1115ُ)ُ الههدين,ُنههام  مههاطُُ -17

 . ُال بعةُاأللل األنرندمية
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قطتتتوف اللؤلتتتؤ الدانيتتتة للواتتتر القتتتانوني للتتتدول فتتتي (.1119ُ)ُ ال نهههدي,ُغنهههانُلشهههااُ -18

 عمان ُال بعةُاأللل .ُ,القانون الدولي العام

,ُدامُعمليتتات حفتتظ الستتالم الدوليتتة أركيولوجيتتا المعرفتتة فتتي(.1111ُ)ُ ال نههدي,ُغنههانُ -19

 . ُال بعةُاأللل لائطُللنشم,ُعمان

ُ  ُعمهانالراحة والريحان في القانون الدولي لحقوق األنسان(.1111ُ)ُ ال ندي ُغنانُ -11

 .ال بعةُاأللل 

,ُال هزءُاأللط,ُالقانون بين األمتم, متدخل التى القتانون التدولي العتام يملامد,ُفلنُغلن,ُُ -11

 .1971م,ُمنشلما ُدامُاآلفا ُال ديد ,ُتعميمُعباسُالعم

,ُدامُالحامههدُدراستتات فتتي القتتانون التتدولي العتتام(.1111ُ)ُ الحديههدي,ُ لعهه ُ يههادُل هه  -11

 . ُال بعةُاأللل للنشمُلالتلزي ,ُعمان

مبتادئ القتانون التدولي العتام فتي ظتل المتغيترات (.1111ُ)ُ الحديدي,ُ لعه ُ يهادُل ه ُ -12

  ُال بعةُاأللل .للنشمُلالتلزي ,ُعمان,ُدامُالحامدُالدولية )العولمة(

سلطات مجلتس األمتن فتي تطبيتق الفصتل الستابر: بتين أحكتام (.1115ُ)ُ حنان  ُخالدُ -14

  ُال بعةُاأللل . ُمنشلما ُالحلب ُالحقلرية ُبيمل الميثاق والممارسات الدولية المعاصرة

 ُالمعههامف,ُهشهه,ُمنالتتنظم السياستتية والقتتانون الدستتتوري(.1111ُ)ُ الحلههل,ُما ههدُماغههمُ -15

 .األنرندمية

,ُمنشهلما ُ امعهةُدمشه ,ُ(. العالقتات الدوليتة1111)ُ احمهدُعبهدالعزيز ما دُُلالحملي ُُ -16

 .ال بعةُاأللل ُدمش ,
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دامُُ يالوسيط في التنظم السياستية والقتانون الدستتور (.1114ُ)ُ الخ يم,ُنعمانُأحمدُ -17

  ُال بعةُاأللل .الثقافةُللنشمُلالتلزي ,ُعمان

,ُدامُالثقافهةُالوسيط في النظم السياسية والقانون الدستتوري(.1117ُ)ُ نعمانالخ يم,ُُ -18

  ُال بعةُالحاديةُعشم.للنشمُلالتلزي ,ُعمان

,1ُ,ُدامُالم بلعها ُال امعيهة,ُ التنظيم الدولي(.1986ُ)ُ الدرا ,ُمحملدُالنعيدُالدرا ُ -19

 . ُال بعةُاأللل األنرندمية

,ُم ههد,ُالمؤننهةُال امعيههةُللدمانهها ُالتتدولي العتام القتتانون(.1118ُ)ُ دلبهليُمههامي,ُبيهامُ -21

 . ُال بعةُاأللل لالنشمُلالتلزي ,ُبيمل 

الرقابة الدولية على انفتاذ أحكتام القتانون التدولي )دراستة (.1114ُ)ُ الديمب  ُعبدُالعهاطُ -21

  ُال بعةُاأللل . ُالممرزُالقلم ُلأللداما ُالقانلنية ُالقالم مقارنة(

,ُتم مههةُأفتتول الستتيادة: كيتتف تحتتول ثتتورة المعلومتتات عالمنتتا.ُ(1994)ُ منههتلن,ُللتههمُ -21

نههميمُعههز ُنلههامُل ههلمجُخههلمي,ُمما عههةُالههدرتلمُابههمالياُأبههلُعمرههلم,ُدامُالننههمُللنشههمُ

 . ُال بعةُاأللل لالتم مة,ُعمان

المنظمات الدولية األقليمية والدور الجديد لألمتم المتحتدة فتي (.1996ُ)ُ المشيدي,ُأحمدُ -22

,ُممرههزُدمانهها ُصتتالب بعتتد نصتتف قتترن: وجهتتة نظتتر عربيتتة: اتترورات االالنظتتام التتدولي

 .124-122اللحد ُالعمبية,ُبيمل :ُلبنان,ُا

,ُمنشههلما ُمفهتتوم العولمتتة فتتي التنظتتيم التتدولي المعاصتتر(.1116ُ)ُ زرميهها,ُ انههاُمحمههدُ -24

 . ُال بعةُاأللل الحلب ُالحقلرية,ُبيمل 

,ُالمؤننةُالعمبيةُللدمانها ُلالنشهم,ُعمهان,ُنذر العولمة(.1999ُ)ُ زللا,ُعبدُالح ُيح ُ -25

 ال بعةُاأللل .
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الحكتتم فتتي عتتالم يتوجتته نحتتو العولمتتة, (.1111ُ)ُ س.ُنهاي,ُ لزيههفُلد.ُدلنههاليل,ُ ههلنُ -26

 ال بعةُاأللل .ُالعبيران,ُالمياض دام

تركيبتتة المجتمتتر التتدولي: مقدمتتة لدراستتة العالقتتات الدوليتتة, (.1999ُ)ُ نههتيمن,ُ فههميُُ -27

 . ُال بعةُالثانية,ُممرزُالخليجُللبحا خليج لألبحاثترجمة مركز ال

 .,ُالقالم القانون الدولي العام(.1969ُ)ُ نمحان,ُعبدالعزيزُمحمدُُُ -28

,ُدامُالنهضههةُالعمبيههة,ُفهه ُلرهه ُالنههلاُالقتتانون التتدولي العتتام(.1961ُ)ُ نههل ان,ُحامههدُُ -29

 .القالم 

 ُال بعههةُالعمبيههة,ُالقههالم ُ,ُدامُالنهضههةالقتتانون التتدولي العتتام(.1984ُ)ُ نههل ان,ُحامههدُ -41

 الثالثة.

,ُدامُلائهطُللنشهمُلالتلزيه ,ُالقانون الدولي العام فتي ثوبته الجديتد(.1111ُ)ُ النيد,ُمشادُ -41

  ُال بعةُالثانية.عمان

,ُدامُالثقافههةُقليمتتيالقاتتاء التتدولي اال(.1114ُ)ُ حمههدُل ههلاد,ُخالهدُنههلمانأالنهيد,ُممشههدُُ -41

 األلل . ُال بعةُللنشمُلالتلزي ,ُعمان

مجلتتس األمتتن التتدولي ودوره فتتي حمايتتة الستتالم العتتالمي, (.1111ُ)ُ نهيفُالههدين,ُأحمههدُ -42

 . ال بعةُاأللل ,ُبيمل منشورات الحلبي الحقوقية

نستتان, النظتتام العتتالمي الجديتتد" حتتدود الستتيادة, حقتتوق اال (.1111ُ)ُ نههيلمز,ُمههلمتممُُ -44

 ُال بعههةُشههمُلالتلزيهه ,ُعمههان,ُتم مههةُلههاد ُعههلد ,ُدامُالفههامسُللنتقريتتر مصتتير الشتتعوب"

 .األلل 
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وحرياتته  نستانالحمايتة الدوليتة الجنائيتة لحقتوق اال (.1111ُ)ُ شهبط ُبهدمُالهدينُمحمهدُُ -45

 ُدامُالثقافههةُللنشههمُةاألساستتية: دراستتة فتتي المصتتادر واْلليتتات النظريتتة والممارستتة العمليتت

 .عمان ُال بعةُاأللل ُلالتلزي  

,ُالناشهمُلل باعهةُلالنشهمُالمي الجديد وخيار المواجهةالنظام الع(.1991ُ)ُ شفي ,ُمنيهمُُ -46

 لالتلزي .

,منشهههلما ُ امعهههةُالمتتتدخل التتتى القتتتانون التتتدولي العتتتام(.1111ُ)ُ شهههرمي,ُمحمهههدُعزيهههزُُ -47

  ُال بعةُالثامنة.دمش 

التنظتيم التدولي: دراستة فتي النظريتة العامتة والمنظمتات (.1984ُ)ُ شلب ,ُابمالياُاحمهدُُ -48

 . ُال بعةُاأللل ال امعيةُلل باعةُلالنشم,ُبيمل ,ُالدامُالدولية

 ال بعةُالثامنة.ُ,ُدامُالنهضةُالعمبية,ُالقالم ,المنظمات الدولية(.1988ُ)ُ شهام,ُمفيدُُُ -49

,ُدامُالثقافهةُللنشهمُالوجيز في مبادئ القانون التدولي العتام(.1114ُ)ُ لبامين ,ُغهازيُُ -51

 ال بعةُالمابعة.ُلالتلزي ,

,ُدامُالفرههمُالعمبهه ,ُالتتنظم السياستتية والقتتانون الدستتتوري(.1988ُ)ُ ال مههالي,ُنههليمانُ -51

 .القالم 

,ُدامُالنهضةُالعمبيهةُمقدمة لدراسة القانون الدولي العام(.1117ُ)ُ عامم,ُللحُالدينُ -51

  ُال بعةُاأللل .للنشم ُالقالم 

ر نظتام المحكمة الجنائية الدولية: دراسة لتطو (.1111ُ)ُ عبدُالحميد,ُمحمدُعبدُالحميدُ -52

,ُدامُالقااء الدولي الجنائي والنظام األساسي للمحكمة في اوء القانون التدولي المعاصتر

  ُال بعةُاأللل .النهضةُالعمبية,ُالقالم 
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 ُ,ُدامُأرهههلاسُللنشهههم,ُتهههلنسقتتتانون العالقتتتات الدوليتتتة(.1114ُ)ُ العبهههدل ,ُعبهههدُالم يهههدُ -54

 ال بعةُاأللل .

دراستة فتي البعتد -قليتات واألمتن القتومي العربتياأل(.1111ُ)ُ العزالي,ُدلهااُمحمهدُدلهااُ -55

 .ال بعةُاأللل ُ,ُدامُلائطُللنشم,قليميالداخلي واال

  ُال بعةُاأللل .دامُالننهلمي,ُبيمل ُ,القانون الدولي العام(.1115ُ)ُ الع ية,ُغنانُ -56

,ُدامُحمايتتتة حقتتتوق األقليتتتات فتتتي القتتتانون التتتدولي العتتتام(.1111ُ)ُ عهههلا,ُلائهههطُاحمهههدُ -57

 . ُال بعةُاأللل العمبية,ُالقالم النهضةُ

,ُدامُالثقافهههةُللنشهههمُالوستتتيط فتتتي القتتتانون التتتدولي العتتتام(.1111ُ)ُ علهههلان,ُعبهههدُالرهههمياُ -58

 عمان ُال بعةُالنادنة.ُلالتلزي ,

 ُعمهههان ُال بعهههةُ,ُدامُلائهههطُللنشهههمنستتتانيالقتتتانون التتتدولي اال (.1111ُ)ُ العنبرههه ,ُنهههزامُ -59

 األلل .

,ُمنشهههه ُالمعهههامفُباألنهههرندمية,ُفتتتي التنظتتتيم التتتدولي.ُ(1974)ُ الغنيمههه ,ُمحمهههدُ لعههه ُ -61

 . ُال بعةُاأللل نرندميةاا

  ُالقالم .الوسيط في قانون السالمُ الغنيم ,ُمحمدُ لع ُ -61

,ُدامُالقتتانون التتدولي العتتام. حقتتوق التتدول وواجباتهتتا(.1119ُ)ُ الفههتللي,ُنهههيطُحنههينُ -61

 . ُال بعةُالثانيةالثقافةُللنشمُلالتلزي ,ُعمان

 ُ,ُدامُالثقافههةُللنشههمُلالتلزيهه ,ُعمههاننستتانحقتتوق اال (.1111ُ)ُ الفههتللي,ُنهههيطُحنههينُ -62

 .ال بعةُالثالثة

تدخل األمتم المتحتدة فتي النزاعتات المستلحة (.1112ُ)ُن منعدُعبدُالمحمنُزيداُرانا ُُ -64

  ُال بعةُاأللل .نرندمية,ُدامُال امعةُال ديد ,ُااغير ذات الطابر الدولي
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ُ,ير التتوجيز فتتي التتنظم السياستتية ومبتتادئ القتتانون الدستتتو (.1115ُ)ُ الليمههلن,ُعههلضُُ -65

 عمان ُال بعةُاأللل .

 ُال بعهههةُ,ُدامُالنهههنهلمي,ُبيهههمل القتتتانون التتتدولي العتتتام(.1117ُ)ُ الم هههذلم,ُمحمهههدُُ -66

 النادنة.

,ُدامُنهههعادُاللهههباح,ُالرليههه ,ُالبوستتتنة والهرستتتك(.1991ُ)ُ محمهههد,ُ مهههاطُالهههدينُنهههيدُُ -67

 .األلل  ُال بعةُالقالم 

,ُم هدُلعولمتةاُمبادئ في العالقات الدوليتة, متن النظريتات التى(.1111ُ)ُ محمد,ُمنهذمُُ -68

 . ُال بعةُاأللل المؤننةُال امعيةُللدمانا ُلالنشمُلالتلزي ,ُبيمل 

,ُدامُلائهطُللنشهم,ُالوظيفة القاائية للمنظمات الدوليتة(.1112ُ)ُ الملن ,ُمحمدُخليهطُُ -69

  ُال بعةُاأللل .عمان

 ُدامُلائهطُاستخدام القوة في القانون الدولي المعاصتر(.1114ُ)ُ الملن  ُمحمدُخليطُُ -71

 . ُال بعةُاأللل للنشمُلالتلزي  ُعمان

 ُ,ُدامُالمنهتقبطُالعمبه ,ُالقهالم سوسيولوجيا العالقات الدولية(.1986ُ)ُ ميمط,ُمامنيطُُ -71

 .ال بعةُاأللل 

,ُمرتبهةُالشهمل ُالدلليهة,ُلتنظيم الدوليا(.1111ُ)ُ نافعة,ُحننُلعبدالعاط,ُمحمدُشلر ُُ -71

  ُال بعةُاأللل .القالم 

النظتتتام العتتتالمي الجديتتتد ومشتتتاكل العتتتالم الثالتتتث فتتتي اتتتوء (.1996ُ)ُ نههليبم ,ُلامالهههدُُ -72

,ُتم مهههةُمحمهههدُالزعبههه ُلد.ُممتهههازُرميهههدي,ُدامُال ليعهههة,ُعتتتام 911اكتشتتتاف أمريكتتتا قبتتتل 

 . ُال بعةُاأللل بيمل 
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,ُال هزءُاأللط,ُتم مهةُالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية.ُ(1977)ُ للمبل,ُاندميه ُ -74

  ُال بعةُالثانية.عل ُمقلد,ُشفي ُحداد,ُاأللليةُللنشمُلالتلزي ,ُبيمل 

 :الرسائل الجامعية

دور محكمة العتدل الدوليتة فتي تطتوير مفهتوم (.1116ُ)ُ أبلرمين ُمحمدُابمالياُأبلبرمُُ -1

ما نتيمُغيمُمنشلم  ُرليهةُالحقهل  ُ امعهةُالشهم ُاأللنه  ُعمهان:ُُمنالة ُسيادة الدولة

 األمدن.

ستيادة الدولتة بتين مفهومهتا التقليتدي (.1112ُ)ُ حمدأآطُابماليا,ُلاشاُبنُعلضُبنُُُ -1

ما نهههتيمُغيهههمُمنشهههلم ,ُرليهههةُالحقهههل ,ُ امعهههةُالشهههم ُاأللنههه ,ُُمنهههالةوظتتتاهرة التتتتدويل, 

 عمان:األمدن.

مظتتاهر حمايتتة البيئتتة فتتي القتتانون التتدولي (.1115ُ)ُ أحمههدُمحمههلد ُمحمههدُالحنههنُللههدُُ -2

منهههالةُما نهههتيمُغيهههمُمنشهههلم  ُرليهههةُالحقهههل  ُ امعهههةُُوأثتتتره علتتتى التشتتترير الموريتتتتاني،

 ال زائم:ُال زائم.

مبتتدأ مستتؤولية الحمايتتة فتتي ظتتل مبتتادئ وأحكتتام القتتانون (.1115ُ)ُ ملهه ف ,ُرههمزانُُ -4

رليهةُالحقهل ُلالعلهلاُالنيانهية,ُ امعهةُأبه ُبرهمُُ,ُمنهالةُدرتهلمااُغيهمُمنشهلم ,الدولي العتام

ُ.بلقايد,ُتلمنان:ُال زائم

,ُمنههالةُما نههتيمُغيههمُنستتاني دراستتة حالتتة العتتراقالتتتدخل اال (.1111ُ)ُ نلههيم ,ُ ليههطُُ -5

 منشلم ,ُ امعةُال زائم:ُال زائم.

ُ
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 :المقاالت واألبحاث

(http://www.m.huffpost.com/ar/entry/10712346. (29/6/2016ُ

www.ibn-rushd.0rg. (24/4/2017)                   ُ

.ُتطتتتور التشتتتريعات العربيتتتة فتتتي مواجهتتتة العولمتتتة ( 1111 ُ)األبالهههيمي,ُفهههامل ُمحمهههد .1

ُ.12/2/1111األلماا,ُ

فه ُدمانهةُمنشهلم ُُ المالمت  األساستية للمحكمتة الجنائيتة الدوليتة ُ(1119)ُ أبلاللفا ُأحمد .1

ُالمؤامهههها ُالدنههههتلميةُ)مشههههملعُرههههانلنُنمههههلذ  ( ُاعههههدادُرتههههامُالمحرمههههةُال نائيههههةُالدلليههههة:

ُ.لليةُلللليمُاألحمم ُالقالم  ُمنشلما ُالل نةُالد7شميفُعتلا ُ ُالمنتشام

,ُم لهههههةُالمنهههههتقبطُالعمبههههه ,ُالعتتتتترب والعولمتتتتتة, متتتتتا العمتتتتتل ُ (1998)ُ األ هههههم ,ُمحمهههههد .2

ُ.اللحد ُالعمبية,ُبيمل ُ,ُممرزُدمانا 119العدد

لعولمة والتنمية العربية من حملة نتابليون التى جولتة األوروغتواي اُ (1999)ُ أمين,ُ هلط .4

ُ,ُممرزُدمانا ُاللحد ُالعمبية.(0258-0558)

ُ.1994 177ُ ُالنيانةُالدللية ُالعددُلقانون للبيئةمقدمات ُ (1994)ُ مين ُحننأ .5

على ابرام بروتوكتول دايتتون للستالم فتي  عشرون عاماا   (1115)ُ بشيم,ُبشيمُمحمدُعل  .6

البوستتنة والهرستتك.. هتتل متتا زالتتت تبعتتات النتتزاع وآثتتار التهجيتتر حااتترة فتتي منطقتتة البلقتتان 

 .www.sudanesonline.com :,ُبحهه ُمنشههلمُعلهه ُاألنتمنهه ُعلهه ُملرهه الغربيتتة  

(12/05/2015)ُ

علههه ُالهههماب ُُعلههه ُاانتمنههه ُمنشهههلمُمقهههاط ُ. مفهتتتوم العولمتتتة ونشتتتأتهابقنههه  ُمبهههامكُعمهههم .7

ُ.http://www.saaid.net/Doat/mubarkl5.htmاأللرتملن :
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,ُأثتتر التحتتوالت الدوليتتة الراهنتتة علتتى مفهتتوم الستتيادة الوطنيتتةُ (1116)ُ بلبههل ,ُمحمههد .8

 .www.oujdacityلرتملنهههه :ُ ُم لههههةُل ههههد ُنههههيت ,ُعلهههه ُالههههماب ُاامقهههاطُمنشههههلمُفهههه

Net/regional-article-1676-ar.htmlُ

ملرههه ُالل نهههةُالدلليهههةُُ( ُمقهههاطُمنشهههلمُعلههه 1111)ُ نستتتانيالبيئتتتة والقتتتانون التتتدولي اال   .9

-http://www.icrc.org/ara/war-andلللهههههههههليمُاألحمهههههههههمُعلههههههههه ُشهههههههههبرةُاألنتمنههههههههه :

warfare.htm. (15/04/2010)-hostilities/environmemt-law/conductُ–ُ 

,ُم لهةُعشتر طروحتات,ُالثقافيةالعولمة والهوية ُ (1998)ُ ال ابمي,ُمحمدُعابهد .11

ُ.لحد ُالعمبية,ُبيمل ,ُممرزُدمانا ُال118المنتقبطُالعمب ,ُالعددُ

,ُالنيانهههةُنستتتان: تطتتتور األليتتتاتاألمتتتم المتحتتتدة وحقتتتوق اال ُ (1994)ُ ال هههليل ,ُعمهههمل .11

ُ.117الدللية,ُممرزُاأللماا,ُالقالم ,ُالعددُ

,ُبحه ُالعولمتة والستيادة اعتادة صتياغة وظتائف الدولتة ،(1119) ُخليط,ُمحملد .11

 ننههانية:نههلميةُلاانتههديا ُدامُالعلههلاُالقانلنيههةُلاانتمنهه ُعلهه ُملرهه ُممنشههلمُعلهه ُاا

Adelamer.com. wwwُ

,ُالتطتتورات الدوليتتة الراهنتتة ومفهتتوم الستتيادة الوطنيتتةُ (1994)ُ المشههيدي,ُأحمههد .12

ُ.يانية,ُ امعةُالقالم لالدمانا ُالننلنلةُبحل ُنيانية,ُممرزُالبحل ُ

 ُالملنهلعةُال زائميههةُنتتدما ة الدولتة القوميتتة بتين التفكتتك واال قدستتية ستتياد ،ميهاح  ُأمينهة .14

للدمانههههههههها ُالنيانهههههههههيةُلاألنهههههههههتماتي ية ُبحههههههههه ُمنشهههههههههلمُعلههههههههه ُاألنتمنههههههههه ُعلههههههههه ُالملرههههههههه :ُ

www.politics-dz.comُ

,ُدراستة نقديتة لميثتاق منظمتة الوحتدة األفريقيتة ،(1988)ُ اللالح,ُعبدالمحمنُأنهماعيط .15

ُ.92م لةُالنيانةُالدللية,ُالقالم ,ُالعدد
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األمم المتحدة في ظل التحوالت الراهنتة والنظتام التدولي, (.1994ُ)ُ عامم,ُللحُالدينُ .16

 ,ُ امعةُالقالم :ُملم.مجلة البحوث والدراسات السياسية

مرحلتتتة متتتا بعتتتد  الرأستتتمالية فتتتيالكوكبتتتة: ُ (1997)ُ عبهههداهلل,ُانهههماعيطُلهههبمي .17

ُ,ُممرزُدمانا ُاللحد ُالعمبية,ُبيمل .111,ُم لةُالمنتقبطُالعمب ,ُالعددمبرياليةاال

,111ُ,ُم لةُالمنتقبطُالعمب ,ُالعهددُالعولمة والعربُ (1997)ُ عبيد,ُنايفُعل  .18

ُ.للحد ُالعمبية,ُبيمل ممرزُدمانا ُا

,ُالنيانههةُالدلليههة,ُممرههزُوالنظتتام التتدولي الجديتتداألمتتم المتحتتدة ُ (1992)ُ العمبهه ,ُنبيههط .19

ُ.114األلماا,ُالقالم :ُملم,ُالعددُ

ثيرات السياستتية ثتتورة المعلومتتات ووستتائل األتصتتال: التتتأ ،(1996)ُ علههاُالههدين,ُمحمههلد .11

ُ.112,ُالنيانةُالدللية,ُممرزُاأللماا,ُالعددُتصال: دراسة وصفيةلتكنولوجيا اال 

 ُم لهةُالحقهل  ُ امعهةُالبحهمين ُعتبتارات انستانيةتتدخل الالُ (1114)ُ عللان ُعبدالرميا .11

ُ.1114الم لدُاأللط ُالعددُالثان  ُيلليل

,65ُ,ُم لههةُالمهنهههدسُاألمدنهه ,ُالعهههددُالعولمتتتة ،(1998)ُ عمامنههة,ُلههلحُالهههدين .11

ُتلدمُعنُنقابةُالمهندنينُاألمدنيين,ُعمان.

دراستة فتي ,ُالتقليتدي والمعاصترالستيادة بتين مفهومهتا ُ (1111)ُ العين ,ُ هلطُيانهين .12

رتلهاديةُلالقانلنيهة,ُ,ُم لهةُ امعهةُدمشه ُللعلهلاُاامدى تدويل السيادة فتي العصتر الحااتر

ُ,ُالعددُاأللط.16الم لدُ

,ُالنيانهههةُنستتتان بتتتين الديمقراطيتتتة والتنميتتتةق اال حقتتتوُ (1992)ُ غهههال ,ُب هههمسُب هههمس .14

ُ.114زُاأللماا,ُالقالم ,ُالعددُالدللية,ُممر
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,ُالنيانهههةُنستتتان بتتتين الديمقراطيتتتة والتنميتتتةال حقتتتوق اُ (1992)ُ مسُب هههمسغهههال ,ُب ههه .15

ُ.114الدللية,ُممرزُاأللماا,ُالقالم ,ُالعددُ

السياستتية  األمتتم المتحتتدة واحتتتواء الصتتراعات العرقيتتةُ (1994)ُ غههال ,ُب ههمسُب ههمس .16

ُ.1994(,ُينايم115ُلقالم ,ُالعددُ),ُالنيانةُالدللية,ُممرزُاأللماا,ُاالدولية

,ُ ميهههد ُاألمتتتم المتحتتتدة ومستتتؤولية مواجهتتتة المعانتتتاة البشتتتريةُ (1995)ُ غهههال ,ُب هههمس .17

ُ.17/8/1995األلمااُالملميةُف ُ

14ُ-,ُبههملينعصتتر العولمتتة: رؤيتتة عربيتتة نستتان فتتي, حقتتوق اال (1111محمههد ُ)ُ,فههاي  .18

 عل ُاألنتمن ُعل ُالملر ُ:ُ,ُمنشلم1111مامسُ

,ُملخهاُبحه ُللتتدخل ألغتراض انستانيةهتل هنتاك حتق  ُ(1994)ُ رمينُللد,ُرمينهتلفم .19

ُ.1994(,ُينايم115ُاأللماا,ُالعددُ)ُمنشلمُف ُالنيانةُالدلليةُ,ُممرز

,ُالنيانهةُالمتغيرات الدولية ومستقبل مفهوم السيادة المطلقةُ (1991)ُ الم ذلم,ُأنامة .21

ُ.119الدللية,ُالعددُ

,ُم لههةُممرههزُالعتترب منتتهالنظتتام التتدولي الجديتتد وموقتتر ُ (1996)ُ المنههفم,ُمحمههدُلههالح .21

ُ(,ُالدلحة.8اللثائ ُلالدمانا ُاألننانية,ُالعددُ)

ُ.142,ُم لةُالنيانةُالدللية,ُالعددُالعولمة دور جديد للدولةُ (1998)ُ مل ف ,ُلالة .21

 ُالل نههةُالعالميههةُعولمتتة عادلتتة: تتتوفير الفتترص للجميتتر ( 1114)ُمرتههمُالعمههطُالههدلل   .22

 .1114األلل  ُ نيف ُأبميطُُ تماع  ُال بعةالمعنيةُبالبعدُاا

,ُبحه ُمنشهلمُتحاد األوروبتي كلهتاحكاية خرو  بريطانيا من اال   (1116)ُ نالم ُأحمهد .24

 عل ُاألنتمن ُعل ُملر :
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دور األمتتم المتحتتدة فتتي تحقيتتق الستتلم واألمتتن التتدوليين فتتي ظتتل ُ (1996)ُ نافعههة,ُحنههن .25

وجهة نظتر  صالب بعد نصف قرنهنة في األمم المتحدة: ارورات االالتحوالت العالمية الرا

ُ,ُممرزُدمانا ُاللحد ُاألفميقية,ُبيمل .عربية

,ُالعتالم العربتي بعتد حترب الخلتيج: نظترة متن موستكوُ (1991)ُ نعلمرين,ُفيتال  .26

منشههلمُفهه :ُم ملعههةُبههاحثين,ُمههاذاُبعههدُعالههفةُاللههحماء؟ُمؤيههةُلمنههتقبطُالشههم ُاأللنهه ,ُ

ُممرزُاأللمااُللتم مةُلالنشم,ُالقالم .

-مدى التزام مجلس األمن بقواعد الشرعية الدوليةُ (1994)ُ لندالي,ُحنااُأحمدُمحمد .27

ُ.1994,ُيلليل11ُ,ُالعددنظرة واقعية ومستقبلية, السياسة الدولية
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 :تفاقيات والمعاهدات الدوليةاال 

 .1922اتفاريةُملنتفيديلُلحقل ُللا با ُالدلطُلننةُُ -1

 .1945ُميثا ُليئةُاألماُالمتحد ُ -1

 .1969يناُلقانلنُالمعالدا ُلعااُاتفاريةُفيُ -2

 .1991تفاريةُالدلليةُلحمايةُ مي ُحقل ُالعماطُالمها مينُلأفمادُأنملاُلعااُااُ -4

 .1998ءُالمحرمةُال نائيةُالدلليةُنيااُملماُاألنان ُالخااُبانشاُ -5

 .1116ختفاءُالقنميُلعااُخااُمنُااتفاريةُالدلليةُلحمايةُ مي ُاألشااُ -6

 .1116تفاريةُالدلليةُلحقل ُاألشخااُذليُاألعارةُلعااُااُ -7

 قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة وتقارير األمين العام:

ُ.1951تشمينُالثان 17ُُف ُُ ُاللادم ُعنُال معيةُالعامة 381رقم تلليةُُ -1

ُ.1961رانلنُاأللط14ُُف ُُ, ُاللادم ُعنُال معيةُالعامة0901قرار رقم   -1

 .1965رانلنُاأللط11ُُف ُُ عنُال معيةُالعامةاللادم ُُ 7030رقم تلليةُُ -2

 .(1971ُ)انتلرهللا علنُاللادمُعنُمؤتممُاألماُالمتحد ُالمعن ُبالبيئةُالبشميةُااُ -4

المتعلهه ُبشهههنُعههدا1981ُُعههااُفهه ُُ ُاللههادمُعههنُال معيههةُالعامههة 33/013قتترار رقتتم   -5

  لازُالتدخطُب مي ُأنلاع ُف ُالشؤلنُالداخليةُللدلط.ُ

ُالخااُ,1975رانلنُالثان 15ُُف ُ,ُ ُاللادمُعنُال معيةُالعامة378/7/3قرار رقم   -6

 (.Res/A/14/2181اللثيقةُالممرمة:ُ)ُرتلادية بميثا ُحقل ُالدلطُللا باتهاُاا
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المهاد ُُ 11(,ُالتعليه ُمرها:1984لل معيةُالعامهةُلألمهاُالمتحهد ُ)الدلم ُالحاديةُلالعشملنُُ -7

 .م()ح ُتقميمُالملي1ُ

 1991ُرههههانلنُاأللط/دينههههمبم14ُُ ُفهههه عههههنُال معيههههةُالعامههههةُ ُاللههههادم19/59رقتتتتم  قتتتترار  -8

 A/RES/45/94.ُاللثيقةُمرا:4ُ 2 1 1الملاد

شهاءُ ُلالخهااُبان1992دينهمبم11ُُف ُ ُعنُال معيةُالعامةُاللادمُ 18/010قرار رقم    -9

 .1992ننان ُنيليلمكُمنلمُالمفلضُالنام ُلحقل ُاا

ُ ُحههلط(1999)ُالتقميههمُالنههنليُالمقههداُُرههلف ُعنههان ُاألمههينُالعههااُلمنيمههةُاألمههاُالمتحههد  -11

 . ُمنيمةُاألماُالمتحد  ُنيليلمكمن ُانداعُالحملمُلانتقاءُالثملا ُتحدُعالم ُمتناا

فه ُ هلُمهنُالحميهةُأفنهح:ُلهلمُُ( 1115لألمهينُالعهااُلألمهاُالمتحهد ُ)ُالتقميمُالنهنليُُ -11

 .ميةُلاألمنُلحقل ُاألننانُلل مي تحقي ُالتن

ُ.1118تملز15ُُرلمةُاألمينُالعااُلألماُالمتحد ُبانُر ُملن ُبملين,ُُُُ -11

 محكمة العدل الدولية

,1991ُ-1948مل زُاألحرهااُلالفتهالىُلاأللامهمُاللهادم ُعهنُمحرمهةُالعهدطُالدلليهةُُ -1

ُ(ST/LEG/SER.F/1,ُاللثيقةُ)1991منشلما ُاألماُالمتحد ,ُنيليلمك,ُ

 منظمة العفو الدولية

ُمرا:اللثيقةُُلدللية منيمةُالعفلُا -1

IOR 40/001/2044ُ,.ُالخالةُبالمحرمةُال نائيةُالدللية
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