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طلظلت اإلاحاطساث العلميت
مسهص حيل البحث العلمي هى مؤطظت علميت أوادًميت ليع لدًه أي غاًاث طياطيت
أو حصبيت أو دًييت ،يهدف مً خالل أوشؼخه وأعماله إلى وشس زلافت البحث العلمي وحعصٍص
مبادئها وكيمها بما ال ًدىافى والثلافت ؤلاطالميت ألاصيلت.
هما ٌظعى اإلاسهص إلى حشجيع الدزاطاث والبحىر العلميت وإًجاد أزطيت مشترهت
للحىاز وجبادل الخبراث وألابحار العلميت بين مخخلف اإلاؤطظاث الخعليميت ومساهص
ألابحار بما ًخدم جىػيد العالكاث اإلاخيىت بين الشعىب .
وجحليلا لهره ألاهداف ًظع اإلاسهص ول خبراجه وخبراث أعظاء لجىخه العلميت جحذ
جصسف الجامعاث والؼلبت مً خالل وشس محاطساتهم على شيل هره الظلظلت العلميت،
همظاهمت مىه في إزساء اإلاىخباث بالدزاطاث والبحىر العلميت.

اإلاشسفت العامت
د .طسوز ػالبي اإلال
جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

3

طلظلت اإلاحاطساث العلميت | اللاهىن الدولي العام | د .طسوز ػالبي اإلال -

شباط

2015

جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

4

طلظلت اإلاحاطساث العلميت | اللاهىن الدولي العام | د .طسوز ػالبي اإلال -

شباط

2015

جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

5

طلظلت اإلاحاطساث العلميت | اللاهىن الدولي العام | د .طسوز ػالبي اإلال -

شباط

2015

جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

6

طلظلت اإلاحاطساث العلميت | اللاهىن الدولي العام | د .طسوز ػالبي اإلال -

شباط

2015

الفهسض
الصفحت
 جىَئت

9

 إلادت جاعٍسُت

11

 أوال :ماَُت القاهىن الضولي الٗام

13

 زاهُا :أشخام القاهىن الضولي الٗام

16

 زالثا :مىٓمت ألامم اإلاخدضة

24

 عابٗا :حامٗت الضوى الٗغبُت

30

 زامؿا :مهاصع القاهىن الضولي الٗام

43

جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

7

طلظلت اإلاحاطساث العلميت | اللاهىن الدولي العام | د .طسوز ػالبي اإلال -

شباط

2015

حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

8

طلظلت اإلاحاطساث العلميت | اللاهىن الدولي العام | د .طسوز ػالبي اإلال -

شباط

2015

جىػئت
ًء
ؾىاا مً الىاخُت اإلاىيىُٖت أو ختى مً الىاخُت الكهلُت.
لقض بضأث حؿخقغ قىاٖض الىٓام الضولي اإلاٗانغ وجثبذ أعماهه
وٍخىقف حٗغٍف أي هٓام أو ختى وحىصٍ في هٓغ بٌٗ فقهاا القاهىن الضولي الٗام في ؾخت ٖىانغ:1
ً .1خهىن أي هٓام بضاَت مً ٖىانغ جدضص مًمىهه أو َُهله أو مليهما مٗا؛
 .2جىحض بحن َظٍ الٗىانغ ٖالقاث أو جضازالث أو بٌٗ الدكابو؛
 .3جهىن َظٍ الٗىانغ والٗالقاث القاتمت بُنها لال مخهامال قض ًخجؼأ وقض ال ًخجؼأ؛
ًٓ .4هغ طلو قضع مً الخىُٓم؛
َ .5ظا الخىُٓم ًئصي الى هىٕ مً الخماؾو أو الخجاوـ باليؿبت للىٓام طاجه؛
َ .6ظا الخماؾو أو الخجاوـ ًدقق فاٖلُت وٖملُت الىٓام مً خُث الخُبُق أو الخجؿُض مً الىاخُت الٗملُت
والىاقُٗت.
وال قو أن أي هٓام أو أي مجخم٘ في خاحت الى قىاٖض قاهىهُت جدنم ؾلىك أفغاصٍ وجبحن خقىقهم والتزاماتهم ،لما َى في
خاحت ماؾت الى أحهؼة مٗىُت بدماًت ومغاقبت جُبُق جلو القىاٖض.
ولقض وحض القاهىن الضولي الٗام لحنم الٗالقاث القاتمت بحن أشخانه فهى لما ٌٗغفه بٌٗ الفقهااٖ ،باعة ًٖ مجمىٖت
مً القىاٖض القاهىهُت التي جدضص خقىو أشخام القاهىن الضولي الٗام وواحباتهم في ٖالقاتهم اإلاخابضلت ،أي بٗباعة أزغي َى
2

طلو القاهىن الظي ًُبق ٖلى الٗالقاث القاتمت بحن الضوى وٚحرَا مً أشخام الجماٖت الضولُت.

هقخهغ َظٍ اإلادايغاث ٖلى اُٖاا فنغة ٖامت خىى القاهىن الضولي الٗام ،وطلو بالخىقف ٖىض الىقاٍ آلاجُت:
أوال :ماهيت اللاهىن الدولي العام
.1

حٗغٍف القاهىن الضولي الٗام وجمحزٍ ًٖ ٚحرٍ مً القىاهحن

.2

فغوٕ القاهىن الضولي الٗام

.3

مؿخىٍاث ؤلالؼام في القاهىن الضولي الٗام

 ،1996ص.549
 1راجع :أحمد ابو الوفاء  ،الوسٌط فً قانون المنظمات الدولٌة ،دار النهضة العربٌة القاهرة
 2أنظر مختلف المراجع الخاصة بالقانون الدولً العام ،السٌما :د .حامد سلطان :القانون الدولً العام فً وقت السلم ،ط ،5دار النهضة
1987؛ د.
العربٌة ،القاهرة ،1965،د .عبد العزٌز محمد سرحان ،اإلطار القانونً لحقوق اإلنسان ،فً القانون الدولً العام ،ط ،1القاهرة،
1987؛ د .أحمد أبو الوفا ،الوسٌط فً القانون الدولً العام ،دار النهضة العربٌة،
عز الدٌن فودة ،مقدمة فً القانون الدولً العام ،القاهرة،
2010؛ وباللغة الفرنسٌة:
القاهرة
P.M. DUPUY, droit international publique, Dalloz, 4ème éd., 1998, P. Daillier et A. Pellet, droit international public LGDJ, 6ème éd. 1999, Daniel Colard, les relations
internationales de 1945 à nos jours, Armand Colin, 6ème èd, 1996 , pp. 355
-360.
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زاهيا :أشخاص اللاهىن الدولي العام
.1

الضولت

.2

اإلاىٓماث الضولُت

.3

ألافغاص والقىي الٗابغة للقاعاث

زالثا :مىظمت ألامم اإلاخحدة
 .1مباصة وأَضاف مىٓمت ألامم اإلاخدضة
 .2ألاحهؼة الغتِؿُت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة
 .3مىٓىمت ألامم اإلاخدضة أو اإلاىٓماث الضولُت اإلاغجبُت باألمم اإلاخدضة
زابعا :حامعت الدول العسبيت
 .1مُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت
 .2مكغوٕ حٗضًل مُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت
 .3أَضاف حامٗت الضوى الٗغبُت
 .4مباصة حامٗت الضوى الٗغبُت
 .5ألاحهؼة الغتِؿُت لجامٗت الضوى الٗغبُت
خامظا :مصادز اللاهىن الدولي العام
.1

اإلاهاصع ألاؾاؾُت ؤلالؼامُت

.2

اإلاهاصع الثاهىٍت الاخخُاَُت

.3

مهاصع القاهىن الضولي لحقىو ؤلاوؿان
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إلاحت جازٍخيت
لقض مان اإلاجخم٘ الضولي قضًما ٖباعة ًٖ ججمٗاث بكغٍت بضاتُت ولنً ٚحر مىٗؼلت ًٖ بًٗها ،بدُث أقامذ ٖالقاث ؾلمُت
أؾاؾها الخباصى والخٗاون ،أو صزلذ في خغوب مً أحل فغى الؿُُغة والهُمىت.
وم٘ مغوع الؼمً أنبدذ َظٍ الخجمٗاث مىٓمت ٖلى قهل صوى ،واهخٓمذ الٗالقاث فُما بُنها ،بدُث صزلذ البٌٗ منها
ًء
في مٗاَضاث نلح وأخالفا صولُت مىض الٗهىع القضًمت.
وم٘ َظا يلذ فنغة الخفىو والؿُُغة ؾاتضة في بٌٗ الحًاعاث القضًمت ،الؾُما الغوماهُت و ؤلاٚغٍقُت ،التي لم حٗغف
جىُٓم قاهىوي صولي مؿخقغ لحنم ٖالقاتها م٘ مسخلف الجماٖاث البكغٍت ألازغي ،واهما ويٗذ قىاٖض جخٗلق بالحغوب ٌٛلب
ٖليها الُاب٘ الضًجي.
أما الٗهىع الىؾُى فلقض جمحزث باهدكاع الحغوب ٖلى مافت اإلاؿخىٍاث ،منها الحغوب ألاَلُت بحن الؿهان فُما بُنهم ،أو
الحغوب الضازلُت بحن الؿلُت الحالمت والاقُاُٖحن ،وأزحرا الحغوب الخاعحُت بحن مسخلف الضوى الىاقئت.
ُ
وم٘ اهدكاع الضًاهت اإلاؿُدُت في القاعة ألاوعوبُت وجىؾ٘ هفىط النىِؿت ،أقهِذ الضوى ٚحر اإلاؿُدُت مً اإلاؿاَمت في وي٘
أؾـ الخىُٓم الضولي .وم٘ َظا اؾخُاٖذ مباصة الكغَٗت ؤلاؾالمُت الؿمداا أن جخٛلٛل الى أوعوبا واإلاؿاٖضة ٖلى جلُُف مً
خضة وقؿاوة الحغوب ووكغ مباصة الٗضى والدؿامذ واإلاٗاملت ؤلاوؿاهُت.
ولقض ٖقض في الٗهىع الىؾُى ٖضة اجفاقاث جخٗلق باإلاالخت البدغٍت .لما ْهغث قاٖضجان صولُخان َما الٛاا الحغوب
الضازلُت ،واقامت الؿفاعاث الضاتمت وحٗؼٍؼ خغمت الؿفغاا.
أما في القغهحن الخامـ والؿاصؽ ٖكغ ،فلقض اهقؿمذ القاعة ألاوعوبُت الى فغٍقحن ،فغٍق ًسً٘ لؿلُت النىِؿت ،وفغٍق
ٖلماوي هاصي بالحغٍت الفنغٍت والخسلو مً ؾُُغة البابا .فؤصي َظا الاهقؿام الى وكىب خغب الثالزحن ٖام ،والتي اهتهذ بببغام
.1648
مٗاَضة وؾخفالُا ؾىت
وحعد معاهدة وطخفاليا أطاض اللاهىن الدولي الخلليدي الري:
 أعسخى مبضأ اإلاؿاواة بحن الضوى ألاوعوبُت،
 علؼ ٖلى الؿُاصة اإلاُلقت للضوى وٖضم زًىٖها لؿلُت أٖلى منها،
 اخخفٔ بدق الضولت اإلاُلق في قً الحغوب والٗضوان،
 لغؽ قاٖضة قغُٖت الاؾخٗماع.
جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015
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وبٗض اهضالٕ الحغب الٗاإلاُت ألاولى ،وما ؾببخه مً زؿاتغ ماصًت وبكغٍت ،أُٖض الىٓغ في قىاٖض القاهىن الضولي الخقلُضي،
وجم اطدبدالها بلىاعد حدًدة وهي:
 الحض مً الؿُاصة اإلاُلقت للضوى وْهىع فنغة الؿُاصة اليؿبُت،
 زًىٕ الضوى الى أخهام القاهىن الضولي "اإلاٗانغ"،
 خٓغ اؾخسضام القىة في الٗالقاث الضولُت اال في خالت الضفإ الكغعي،
ٖ ضم قغُٖت الاؾخٗماع ويغوعة جهفُخه والٛاته،
 مى٘ الخمُحز الٗىهغي،
 خٓغ الجغاتم يض ؤلاوؿاهُت،
 قغُٖت خغماث الخدغع الىَجي وخق جقغٍغ اإلاهحر.

جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

12

طلظلت اإلاحاطساث العلميت | اللاهىن الدولي العام | د .طسوز ػالبي اإلال -

شباط

2015

أوال :ماهيت اللاهىن الدولي العام
جغجبِ فنغة القاهىن بقُام مجخم٘ اوؿاوي ،وما ًغجبه مً الحاحت الى هىٕ مً القىاٖض التي جدنم وجىٓم الٗالقاث التي جيكؤ
بحن أفغاصٍ ،فمىظ ْهىع اإلاجخمٗاث ؤلاوؿاهُت ألاولى ،ولضث فنغة القاهىن.
وفي اإلاقابل وكؤ القاهىن الضولي الٗام ،بمجغص قُام ٖالقاث وجباصالث بحن مجمىٖت مً الضوى ،فما اإلاقهىص بهظا القاهىن
وماهي فغوٖه وما مضي الؼامُخه؟
.4

حعسٍف اللاهىن الدولي العام وجميزه عً غيره مً اللىاهين:

ًىحض الٗضًض مً الخٗغٍفاث للقاهىن الضولي الٗام ،ولقض أحمٗذ جقغٍبا ملها ٖلى اٖخباعٍ طلو القاهىن الظي ًدنم الٗالقاث
الضولُت ،بدُث َى مجمىٖت القىاٖض القاهىهُت التي جدنم وجىٓم اإلاجخم٘ الضولي ،وجدضص خقىو وواحباث أشخانه في
ٖالقاتهم اإلاخباصلت.
ومً َظا اإلاىُلق ًخمحز القاهىن الضولي الٗام ًٖ القاهىن الضازلي ،بدُث ٌٗغف َظا ألازحر بؤهه مجمىٖت القىاٖض القاهىهُت
التي جىٓم اإلاجخم٘ الضازلي أو الىَجي ،أي في هُاو خضوص الضولت التي ويٗخه.
أما القاهىن الضولي الخام ،فهى طلو القاهىن التي جىهغف قىاٖضٍ الى جدضًض القاهىن الىاحب الخُبُق في خاى قُام ٖالقت
قاهىهُت جىُىي ٖلى ٖىهغ أحىبي ،ؾىاا حٗلق َظا الٗىهغ بمهان وكؤة الٗالقت ،أو بمىيىٖها أو بؤخض أَغافها ،وحٗغف َظٍ
القىاٖض بقىاٖض جىاػٕ القىاهحن.
لما ًخمحز القاهىن الضولي الٗام ًٖ قىاٖض اإلاجامالث الضولُت ،فالقاهىن الضولي الٗام ملؼم بحن أشخانه ،بِىما قىاٖض
اإلاجامالث الضولُت ٚحر ملؼمت ،فهي لما ًضى ٖلُه اؾمها مجمىٖت القىاٖض التي حغي الٗغف بحن الضوى ٖلى اجباٖها بهضف جىزُق
ٖالقاتها ،واْهاعا لحؿً الىُت والىص في ٖالقاتها اإلاخباصلت ،صون أن ًهىن الؼام قاهىوي .فال ًترجب ًٖ مسالفاتها مؿئولُت صولُت
واهما قض ًئصي طلو الى اإلاٗاملت باإلاثل.
ولنً قض ًدهل أن جخدىى قىاٖض اإلاجامالث الضولُت الى قىاٖض قاهىهُت ملؼمت ٖىضما جندؿب مً الاجفاو أو الٗغف الضولي
ونف ؤلالؼام ،لما هي الحاى مثال في امخُاػاث وخهاهاث اإلابٗىزحن الضبلىماؾُحن ،بمجغص صزىى اجفاقُت فُِىا بكؤن الٗالقاث
3

 1961خحز الخىفُظ.
الضبلىماؾُت لٗام

ومً حهت أزغيً ،خٗحن الخمُحز بحن قىاٖض القاهىن الضولي الٗام وقىاٖض ألازالو الضولُت ،بدُث جخمثل َظٍ ألازحرة في مجمل
القىاٖض ٚحر اإلالؼمت التي جغاٖيها الضوى هؼوال ٖلى اٖخباعاث آلاصاب الٗامت أو ألازالو الفايلت ،واإلاغواة والكهامت ،ومثاى طلو
جقضًم مؿاٖضاث اوؿاهُت أو ماصًت لضوى حٗغيذ لهىاعر َبُُٗت أو الٖخضاا مؿلح صازلي أو زاعجي.
 ،2007ص.69
 3صالح الدٌن عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدولً العام ،دار النهضة العربٌة ،القاهرة
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وازحرا ًجب الخمُحز بحن القاهىن الضولي الٗام والقاهىن الُبُعي ،فالقاهىن الُبُعي ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً القىاٖض
اإلاىيىُٖت التي ًنكفها الٗقل والتي حؿبق اعاصة ؤلاوؿان لخفغى خنمها ٖلُه ،فهى اطن جهىٍغ قاهىوي هٓغي ٌٗبر ًٖ اإلاثل
4

الٗلُا ،في خحن أن القاهىن الضولي قاهىن ويعي الؼامي ٌؿخمض قىجه ؤلالؼامُت مً مسخلف مهاصعٍ الدكغَُٗت.
.5

فسوع اللاهىن الدولي العام:

لقض فغى الىمى النبحر الظي مغث به الٗالقاث الضولُت ٖلى القاهىن الضولي الٗام ،أوياٖا حضًضة أصث الى اػصَاعٍ وجُىعٍ،
وصفٗذ به الى مجاالث حضًضة جماما ،واهتهذ به مً قاهىن يهخم أؾاؾا بالضوى أو بجماٖت الضوى ،وجضوع قىاٖضٍ وحىصا وٖضما
5

مٗها ،الى قاهىن للمجخم٘ الضوليٌٗ ،مل مً زالى مداوع مخٗضصة ٖلى جىُٓمه وخنم الغوابِ التي جيكؤ في اَاعٍ.

ولقض أصي طلو الى همى القاهىن الضولي الٗام همىا لبحرا ،بدُث باث ًقف الُىم في مىاحهت القاهىن الضازلي بفغوٖه
اإلاسخلفت ،لما جفغٕ بضوعٍ وجىػٖذ قىاٖضٍ بحن فغوٕ ٖضًضة وهي :قاهىن الخىُٓم الضولي ،القاهىن الضولي الاقخهاصي ،القاهىن
الضولي للخىمُت ،القاهىن الضولي للٗمل ،القاهىن الضولي للبِئت ،القاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،وأزحرا القاهىن الضولي لحقىو ؤلاوؿان،
هلخص أهمها هما ًلي:
 كاهىن الخىظيم الدولي:
ًهاص ٌؿلم الفقه الضولي حؿلُما جاما بؤن قاهىن الخىُٓم الضولي ًمثل فغٖا أؾاؾُا مً فغوٕ القاهىن الضولي الٗام.
بدُث ًىقؿم القاهىن الضولي الٗام الى فغٖحن عتِؿُحن َما القىاٖض الٗامت والخىُٓم الضولي .بل أبٗض مً طلو ًخجه البٌٗ
الى اٖخباع قاهىن الخىُٓم الضولي قاهىها مىاػٍا للقاهىن الضولي الٗام.
وصون الضزىى في جفانُل طلو الجضىً ،منً حٗغٍف قاهىن الخىُٓم الضولي بؤهه جلو القىاٖض ألاؾاؾُت التي جخٗلق بالبيُان
ألاؾاسخي للمجخم٘ الضولي ،وجدنم الهُئاث التي جًُل٘ بالقُام ٖلى حؿُحر مغافقه الٗامت .وٖلى َظا الىدى فهى ٖباعة ًٖ
القاهىن ألاؾاسخي لخىُٓم اإلاجخم٘ الضولي.
ولقض اٖخبر بٌٗ النخاب ،بؤن مُثاو ألامم اإلاخدضة َى الىزُقت الضؾخىعٍت للمجخم٘ الضوليٚ ،حر أهه وبالغٚم مً اخخىاا َظٍ
الىزُقت ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصة والقىاٖض الخانت بدىُٓم اإلاجخم٘ الضولي ،زمت َىالو الٗضًض مً الىزاتق الضولُت ألازغي التي
حؿاَم في جهىًٍ الؿماث اإلامحزة لقاهىن الخىُٓم الضولي ،وأبغػَا أهه قاهىها خضًث اليكؤة ،6ؾغَ٘ الخُىعً ،خمحز باإلاغوهت التي
جخالام م٘ َبُٗخه الخانت.

 ،1974دار النهضة العربٌة ،ص.37-36
 4راجع مفٌد محمود شهاب :دروس فً القانون الدولً العام ،القاهرة
 5د .صالح الدٌن عامر ،المرجع السابق ،ص.5
 6نشأ قانون التنظٌم الدولً مع نشأة المنظمات الدولٌة فً أواخر القرن الماضً ،بخالف القانون الدولً العام التً ترجع جذوره التارٌخٌة
إلى العصور القدٌمة.
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 اللاهىن الدولي الاوظاوي:
القاهىن الضولي ؤلاوؿاوي َى أخض فغوٕ القاهىن الضولي الٗام وَى ٖباعة ًٖ مجمىٖت مً القىاٖض الٗغفُت واإلانخىبت َضفها
ألاؾاسخي َى خماًت ألاشخام ،ألامىاى وألاُٖان وألامالً التي لِؿذ لها ٖالقت مباقغة بالٗملُاث الٗؿنغٍت أزىاا الجزاٖاث
اإلاؿلحت.7
فالقاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ًدمي ألاشخام الظًً ال ٌكاعمىن في القخاى ماإلاضهُحن وٖماى الاٚازت وعحاى الضًً والصحفُحن
 ...أو ألاشخام الظًً لم ٌٗىصوا قاصعًٍ ٖلى اإلاكاعلت فُه مثل الجغحى والٛغقى وأؾغي الحغب.
لما ًبؿِ َظا القاهىن في خالت الجزاٖاث اإلاؿلحت خماًخه ٖلى بٌٗ ألاُٖان ،مثل اإلامخلهاث الثقافُت وحمُ٘ ألاُٖان
اإلاضهُت ألازغي ايافت الى اإلايكآث الُبُت الٗؿنغٍت وؾُاعاث ؤلاؾٗاف.
 اللاهىن الدولي لحلىق ؤلاوظان:
أما قاهىن خقىو ؤلاوؿان فهى قاهىن ًدغم ٖلى يمان خقىو الفغص واخترام خقىقه وخغٍاجه اإلاضهُت والؿُاؾُت
والاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت يض أي حٗؿف لؿلُاث صولُت.
ّ
ولقض جنفلذ مسخلف الضؾاجحر بًمان َظٍ الحقىو ،وحؿهغ الضوى ٖلى جىفحرَا إلاىاَىيها ،لما جنفل اإلاجخم٘ الضولي ببُان
 1948زم الٗهضًً الضولُحن الخانحن
الحض ألاصوى لهظٍ الحقىو والحغٍاث مً زالى ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان لؿىت
.1966
بالحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت لٗام
.6

مظخىٍاث ؤلالصام في اللاهىن الدولي العام:

جخماًؼ قىاٖض القاهىن الضولي مً خُث مؿخىٍاث ؤلالؼام ،فهىاك قىاٖض ملؼمت بل وختى آمغة ،وَىاك قىاٖض أقل الؼامُت
هٓغا للمهضع الظي هو ٖليها :اٖالن ،اجفاقُت صولُت أو اجفاقُت زىاتُت ...

8

وخؿب اإلااصة 53مً اجفاقُت فُىا لقاهىن اإلاٗاَضاث " :9ألٚغاى َظٍ الاجفاقُت ًقهض بالقاٖضة آلامغة مً القىاٖض الٗامت
للقاهىن الضولي ،القاٖضة اإلاقبىلت واإلاٗترف بها مً قبل اإلاجخم٘ الضولي لهل ٖلى أنها القاٖـضة التي ال ًجىػ ؤلازالى بها والتي ال
ًمنً حٗضًلها اال بقاٖضة الخقت مً القىاٖض الٗامت للقاهىن الضولي لها طاث الُاب٘".

 ،1984ص.8-7
 7جان بٌكته؛ القانون الدولً االنسانً تطوره ومبادئه ،معهد هنري دونان ،جنٌف
 8سنتوسع فً مصادر القانون الدولً العام فً المحور الثالث واألخٌر من هذه المحاضرات.
 2166المؤرخ
 9اعتمدت من قبل مؤتمر األمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعٌة العامة لألمم المتحدة رقم
 ،1967وقد عقد المؤتمر فً دورتٌن فً فٌٌنا خالل الفترة
 2287المؤرخ فً 6كانون األول/دٌسمبر
 ،1966ورقم
فً 5كانون األول/دٌسمبر
 ،1969واعتمدت االتفافٌة فً ختام أعماله فً22
 1968وخالل الفترة من 9نٌسان/ابرٌل إلى 22آٌار/ماٌو
من 26آذار/مارس إلى 24آٌار/ماٌو
.1980
 ،1969ودخلت حٌز النفاذ فً 27كانون الثانًٌ/ناٌر
 ،1969وعرضت للتوقٌع فً 23أٌار/ماٌو
أٌار/ماٌو
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زاهيا :أشخاص اللاهىن الدولي العام
أشخام القاهىن الضولي الٗام َم :الضولت واإلاىٓماث الضولُت وأزحرا ألافغاص والقىي الٗابغة للقاعاث هخىؾ٘ فيها ماآلحي:
.4

الدولت:

ُ
حٗغف الضولت بؤنها " ججم٘ ؾُاسخي ًئؾـ لُاها طا ازخهام ؾُاصي في هُاو اقلُمي مدضص وٍماعؽ الؿلُت ٖبر مىٓىمت
مً اإلائؾؿاث الضاتمت" .وَظا الخٗغٍف ًخفق ٖلُـه أٚلبُت الفقهاا ألهه ًدـخىي ٖلى الٗىانغ ألاؾاؾُت التي ال بض منها لقُام أي
صولت ،وَظٍ الٗىانغ هي :الحهىمت والكٗب وؤلاقلُم ،باإليافت الى الؿُاصة والاٖتراف بهظٍ الضولت.10
 .aوهلخص عىاصس (أزوان) كيام الدولت هما ًلي:
 الشعب:
ٌٗخبر الٗىهغ البكغي الغلً ألاوى الظي جقىم ٖلُه الضولت ،بدُث ال ًمنً جهىع قُام صولت ان لم ًنً لضيها ؾهاها
ٌِٗكىن ٖلى أعاييها بهفت صاتمت وٍغجبُىن بها بغابُت ؾُاؾُت و قاهىهُت حٗغف بالجيؿُت.11
ومً الىاخُت القاهىهُت ،ال ًئزغ ٖضص الؿهان ٖلى وحىص الضولت ،فهىاك صوال ًخٗضي ٖضص ؾهانها ٖضة مئاث مً اإلاالًحن مثل
الهحن والهىض ،وصوال أزغي ال ًخجاوػ ٖضص ؾهانها مئاث مً آلاالف لضولت قُغ.
 الاكليم:
ٌٗخبر الاقلُم الٗىهغ الثاوي الظي ال ًمنً قُام الضوى بضوهه ،فهى الاَاع اإلااصي الجٛغافي الثابذ واإلادضص مً ألاعى الظي
ًقُم ٖلُه الكٗب ٖلى ؾبُل الضوام والاؾخقغاع ،وجماعؽ فُه الضولت ؾُاصتها وؾلُتها ٖليهم وحؿغي فُه قىاهُنها.
وال ٌكترٍ في الاقلُم مؿاخت مُٗىت لؤن جهىن لبحرة أو نٛحرة ،ولنً ٌكترٍ أن ًهىن له خضوص واضحت اإلاٗالم بٌٛ
الىٓغ ًٖ َغو عؾمها (خضوص َبُُٗت أو انُىاُٖت ،أو وَمُت) ،12فٗملُت عؾم وحٗحن خضوص الاقلُم حٗض ٖىهغ أؾاؾُا في
اؾخقغاع الضوى.
وٍقؿم ؤلاقلُم الى زالر أحصاء هم البري واإلاائي والجىي:
 10ظهرت مجموعة من النظرٌات التً فسرت نشأة الدولة منها:
نظرية األلهيةٌ :رجع أصحاب هذه النظرٌة نشأة الدولة إلى هللا تعالى ،الذي اختار لها كذلك حكاما لٌدٌروا شؤونها؛
نظرية القوةٌ :رى أنصار هذه النظرٌة أن الدولة قد نشأت من خالل سٌطرة األقوٌاء على الضعفاء؛
النظرية الطبيعية :تقوم على الطبٌعة االجتماعٌة لإلنسان الذي ال ٌستطٌع العٌش منعزال عن الجماعة التً لها قٌادة أو سلطة؛
نظرية العقد االجتماعي :ومفادها أن الشعب قد أبرم عقدا اجتماعٌا مع الحكام ٌتقبل فٌها حكمهم مقابل تلبٌتهم حاجاتهم األمنٌة وتنسٌق
عالقاتهم مع بعضهم البعض.
ٌ 11قصد بالسكان كال من المواطنٌن الحاملٌن لجنسٌة الدولة وحتى األجانب الذٌن ٌقٌمون على اقلٌم تلك الدولة.
 12الحدود الطبٌعٌة :كوجود جبال أو أنهار تفصل بٌن الدول؛ حدود صناعٌة :كوضع عالمات من أبراج أو أسوار أو أعمدة أو خالفه؛
حدود وهمٌة :أو متصورة مثل خطوط عرض أو طول … الخ .
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ؤلاكليم البريٌ :كمل مل الُابؿت طاث الحضوص الىاضحت ،لما ٌكمل َبقاث ألاعى وما فىقها مً ؾهىى ومغجفٗاث
وًَاب  ...وما في أٖماقها مً مُاٍ حىفُت ومٗاصن وزغواث باَىُت.
ؤلاكليم اإلاائيً :خهىن مً ألانهاع والبدحراث التي جىحض صازل خضوص الضولت ،ايافت الى أحؼاا مً البذ اع واإلادُُاث اإلاالنقت
للُابؿت ،وَى ما ًُلق ٖلُه باإلاُاٍ ؤلاقلُمُت.
ؤلاكليم الجىيَ :ى الفًاا الظي ٌٗلى مؿاخت ؤلاقلُم ألاعضخي واإلااثي صون جدضًض اعجفاٖه ،ولقض لجؤث الضوى الى ٖقض
مجمىٖت مً الاجفاقُاث بكؤن اإلاالخت الجىٍت وجىُٓم مغوع الُاتغاث ألاحىبُت صازل ؤلاقلُم الجىي لهل صولت.
ٚحر أن ؾُُغة الضولت ٖلى َبقاث الهىاا التي حٗلى اقلُمها الى ما النهاًت في الاعجفإ ،باث مؿخدُال بٗض أن أنبذ في امهان
اَالو الهىاعٍش وؾفً الفًاا وألاقماع الهىاُٖت لخسترو َبقاث الجى في ؾاتغ أهداا الٗالم صون خاحت للحهىى ٖلى
ًء
مىافقت الضولت اإلاٗىُت ،وصون جىافغ أًت قضعة لضي مٗٓم الضوى ألازغي ٖلى مجغص عنض َظا الازتراو فًال ًٖ مىاحهخه أو
القًاا ٖلُه.
 الظلؼت الظياطيت:
حٗخبر الؿلُت الؿُاؾُت مً أَم الٗىانغ ليكؤة وقُام الضوى ،وهي جخمثل في الهُئت الحالمت القاتمت بظاتها وألانُلت التي ال
جيب٘ مً ؾلُت أزغي بل حؿخمض منها الهُئاث وألاحهؼة ألازغي ؾلُاتها وازخهاناتها اإلامىىخت لها .13ولنً ال ٌكترٍ أن جهىن
14

الهُئت الحالمت َُئت وَىُت فقض جهىن أحىبُت مً ٚحر أبىاا البالص لدالت وحىص ؤلاقلُم جدذ ؤلاصاعة الضولُت أو الىناًت...

وجهىن مهمت َظٍ الهُئت ؤلاقغاف ٖلى ؤلاقلُم ومً ًقُم ٖلُه مً مىاَىحن وأحاهب ،وجماعؽ ؾلُتها وؾُاصتها باؾم الضولت
بدُث جهبذ قاصعة ٖلى الؼام ألافغاص باخترام قىاهُنها وجدافٔ ٖلى وحىصَا وجماعؽ وْاتفها لخدقُق أَضافها.
ومً مميزاث الظلؼت الظياطيت:
 جخمحز الؿلُت الؿُاؾُت بؤنها طلؼت ذاث طيادة في الداخل :بدُث جهىن ؾلُت آمغة ٖلُا جفغى أوامغَا ٖلى الجمُ٘ مما
ًقخضخي أن جهىن خاتؼة أللبر قىة ماصًت في الضازل ،وهي القىة الٗؿنغٍت ،ختى جفغى ؾلُانها ٖلى ؾاتغ الجماٖاث في
الضازل وجلؼمهم بُاٖتها.
ًء ًء
وان لم ًنً عيا اإلادهىمحن قغَا الػما لقُام ؾلُت الضولت باألؾاؽ ،اال أهه باث قغَا أؾاؾُا الؾخمغاعَا واؾخقغاعَا
وٖضم حٗغيها إلاساَغ ضخمت تهضص وحىصَا بالؼواى ،الؾُما بٗض الاهجاػاث النبحرة التي خققها الغبُ٘ الٗغبي؛

 13ال ٌنبغً أن تكون هذه السلطة مندمجة أو تابعة لوحدة سٌاسٌة أخرى ،فالوالٌة فً الدول التً تتكون من والٌات متعددة ال ٌتوافر لها
وصف الدولة كالوالٌات الداخلة ضمن الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة أو الجمهورٌات السوفٌتٌة فً عهد اندماجها فً االتحاد السوفٌتً
السابق.
 14وإن كان ٌمكن القول بأنه إقلٌم غٌر كامل االستقالل.
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 لما جخمحز َظٍ الؿلُت بالشخصيت اإلاعىىٍتٌٗ :جي أنها وخضة قاهىهُت مؿخقلت ومخمحزة ًٖ الحهام واإلادهىمحنً ،مننها
مماعؾت مسخلف الخهغفاث القاهىهُت ،ولها طمتها اإلاالُت الخانت بها واإلاؿخقلت ًٖ الظمت اإلاالُت لألًٖاا اإلاهىهحن لها
وإلامثليها الظًً ًخهغفىن باؾمها15؛
 وهي جمثل وحدة كاهىهيت واحدة :فخٗضص ؾلُاتها الٗامت مً حكغَُٗت وجىفُظًت وقًاتُت ولظلو حٗضص ممثلي الضولت وحٗضص
ألاحهؼة وألاشخام التي حٗبر ًٖ اعاصتها وحٗمل باؾمها ال ّ
ٌٛحر مً ونفها لصخو قاهىوي واخض؛
 لما أن للؿلُت الؿُاؾُت ػابع الدوام وؤلاطخلساز :أي ال جؼوى بؼواى الحهام ،واؾخمغاعَا ال ًخؤزغ بخٛحر ألاشخام
اإلامثلحن لها أو بخٛحر هٓام الحنم فيها ،فهي حؿتهضف أٚغايا جخجاوػ ٖمغ حُل بظاجه مً أحُاى قٗبها.
وٍترجب على صفت دًمىمت الدولت آلاحي:
 الحقىو التي جثبذ للضولت في مىاحهت الٛحر ولظلو ؤلالتزاماث التي جخٗهض بها الضولت لهالح الٛحر ،جبقى واحبت الىفاط للضولتأو ٖليها مهما خضزذ الخٛحراث التي جهِب الكهل الضؾخىعي أو ّ
حٛحر الحهام؛
 اإلاٗاَضاث وؤلاجفاقُاث التي جبرمها الضولت م٘ ٚحرَا مً الضوى جبقى قاتمت وواحبت الىفاط ماصامذ الضولت قاتمت بٌٛالىٓغ ًٖ ّ
حٛحر ممثليها؛
 القىاهحن التي جهضعَا الؿلُاث اإلاسخهت في الضولت جبقى هي ألازغي قاتمت وواحبت الىفاط مهما ّحٛحر الىٓام الضؾخىعي الى
أن ًخم حٗضًلها أو الٛائها نغاخت أو يمىا وفقا لإلحغاااث اإلادضصة لظلو.
 الظيادة:
ان قُام الضولت اإلاٗانغة بؤعمانها الثالزت :الكٗب ،وؤلاقلُم ،والؿلُت الؿُاؾُتً ،ترجب ٖلُه جمحزَا بؤمغًٍ أؾاؾُحن؛
ألاوى :جمخٗها بالصخهُت القاهىهُت اإلاٗىىٍت ،لما ؾبق بُاهه ،وألامغ الثاوي :مىن الؿلُت الؿُاؾُت فيها طاث ؾُاصة ،وألَمُت
الؿُاصة في الضوى فقض حٗلها البٌٗ الغلً الغاب٘ مً أعمان الضولت.
ًء
ولقض ٖغفذ الؿُاصة انُالخا بؤنها " :الؿلُت الٗلُا ٖلى اقلُمها وٖلى ما ًىحض فىقه أو فُه التي ال حٗغف فُما جىٓم مً
ٖالقاث ؾلُت ٖلُا أزغي الى حاهبها".
1577م مً زالى لخابه :النخب الؿخت للجمهىعٍت ،وجًمً
واعجبُذ فنغة الؿُاصة باإلافنغ الفغوسخي "حان بىصان" ؾىت
هٓغٍت الؿُاصة.
1879م نضع ؤلاٖالن الفغوسخي لحقىو ؤلاوؿان الظي هو ٖلى أن الؿُاصة لألمت وٚحر قابلت لالهقؿام وال
وفي 26أٚؿُـ
ًء
ًمنً الخىاػى ٖنها ،فؤنبدذ ؾلُت الحالم مؿخمضة مً الكٗب ،وْهغث جبٗا لظلو فنغة الغقابت الؿُاؾُت والقًاتُت
لخهغفاث الؿلُت الخىفُظًت.

 15الذمة المالٌة  :هً مجموع ما ٌكون للشخص من حقوق وإلتزامات مالٌة ،و بإعتبار الدولة شخص قانونً لها ذمة مالٌة خاصة و من ثم
فإن الحقوق واإللتزامات التً ترتبها تصرفات حكام الدولة باسمها ولحسابها ال تعود إلى الذمة المالٌة لهؤالء الحكام ولكنها تكوّ ن حقوق
وإلتزامات لحساب الدولة ذاتها.
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وقض قغع مُثاو مىٓمت ألامم اإلاخدضة مبضأ اإلاؿاواة في الؿُاصة بؤن جهىن مل صولت مدؿاوٍت مً خُث الخمخ٘ بالحقىو
والالتزام بالىاحباث م٘ الضوى ألازغي ألاًٖاا في َظٍ اإلاىٓمت ،ب ٌٛالىٓغ ًٖ أنلها ومؿاختها وقهل خهىمتها .اال أن الضوى
الخمـ الٗٓمى اخخفٓذ لىفؿها بؿلُاث هاقًت بظلو مبضأ اإلاؿاواة في الؿُاصة ،وقض خل مدل ملمت الؿُاصة في الٗغف
الحضًث لفٔ اؾخقالى الضولت.
وللظيادة مظهسان مسجبؼان:
مظهسا خازحيا :وٍهىن بدىُٓم ٖالقاتها م٘ الضوى ألازغي في يىا أهٓمتها الضازلُت ،وخغٍتها في اصاعة قئىنها الخاعحُت،
وجدضًض ٖالقاتها بٛحرَا مً الضوى وخغٍتها في ابغام اجفاقُاث مٗها ،وخقها في اٖالن الحغب أو التزام الحُاص.
والؿُاصة الخاعحُت "مغاصفت لالؾخقالى الؿُاسخي ،ومقخًاَا ٖضم زًىٕ الضولت ناخبت الؿُاصة ألًت صولت أحىبُت،
واإلاؿاواة بحن حمُ٘ الضوى أصحاب الؿُاصة ،فخىُٓم الٗالقاث الخاعحُت ًهىن ٖلى أؾاؽ مً الاؾخقالى" ،وهي حُٗي الؿلُت
الحالمت الحق في جمثُل صولتها والضزىى باؾمها في ٖالقاث م٘ الضوى ألازغي.
ومما ًيبغي ؤلاقاعة الُه أن َظا اإلآهغ ال ٌٗجي أن جهىن ؾلُتها ٖلُا ،بل اإلاغاص أنها جقف ٖلى قضم اإلاؿاواة م٘ ٚحرَا مً
الضوى طاث الؿُاصة ،وال ًمى٘ َظا مً اعجباَها وجقُُضَا بالتزاماث أو مٗاَضاث صولُت م٘ ٚحرَا مً الضوى.
ًء
مظهسا داخليا :وٍهىن ببؿِ ؾلُانها ٖلى اقلُمها ووالًاتها ،وبؿِ ؾلُانها ٖلى مل الغٖاًا وجُبُق أهٓمتها ٖليهم حمُٗا،
فال ًيبغي أن ٌٗلى ٖلى ؾلُت الضولت أي ؾلُت أزغي أو جىافؿها في فغى اعاصتها.
وجىلظم الدول مً حيث الظيادة إلى كظمين:
 دول ذاث طيادة واملت :ال جسً٘ وال جدب٘ في قئونها الضازلُت أو الخاعحُت لغقابت أو ؾُُغة مً صولت أزغي ،ولها مُلقالحغٍت في وي٘ صؾخىعَا أو حٗضًله.
 دول مىلىصت الظيادة :ال جخمخ٘ باالزخهاناث ألاؾاؾُت للضولت لخًىٖها لضولت أزغي أو جبُٗتها لهُئت صولُت حكاَغَابٌٗ الازخهاناث ،مالضوى التي جىي٘ جدذ الحماًت أو الاهخضاب أو الىناًت ومالضوى اإلاؿخٗمغة .وَظا الاؾخقالى أو الخبُٗت
ًء
ًء
ًء
ال ًئزغان ٖلى وحىص الضولت الفٗلي ،وَى لِـ جقؿُما مئبضا بل َى قابل للخُٛحر والخبضًل جبٗا لخٛحر ْغوف مل صولت.
 الاعتراف الدولي:
ًنؿب الاٖتراف مً قبل الضوى ألازغي واإلاىٓماث الضولُت الضولت الصخهُت القاهىهُت الضولُت ،التي جمننها مً مماعؾت
ازخهاناث الؿُاصة الؾُما الخاعحُت منها.
والاٖتراف الضولي ًقىم ٖلى مبضأ ٌؿمى خغٍت الاٖتراف ،ومً مقخًاٍ أن مل صولت مً أًٖاا اإلاجخم٘ الضولي لها مُلق
16

الحغٍت في أن حٗترف بؤًت صولت أزغي أو ال حٗترف بها.

 16كما هو الحال بالنسبة العتراف الدول العربٌة بدولة فلسطٌن ،وفً المقابل عدم اعتراف أغلبٌتها بالكٌان الصهٌونً الغاصب.
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ًء
ًء
ولظلو فقض حغي الٗمل أن ًهىن وحىص الضوى صازل اإلاجخم٘ الضولي مخضعحا ووؿبُا خُث ًقىم َظا الىحىص في مىاحهت
الضوى التي اٖترفذ بالضولت صون ٚحرَا مً الضوى التي لم حٗترف بها.
ًء
ًء
فاالٖتراف بالضولت َى جهغف قاهىوي ًهضع باإلعاصة اإلاىفغصة للضولت اإلاٗترفت ،وقض ًهىن نغٍدا وقض ًهىن يمىُا لؤن جقىم
الضولت بابغام اجفاو صولي أو مٗاَضة م٘ صولت لم حٗترف بها نغاخت.
ًء
وقض ًهىن الاٖتراف قاهىهُا نغٍدا ًترجب ٖلُه ؾاتغ آلازاع اإلاترجبت ٖلى الاٖتراف الضولي ومنها :الدؿاب الضولت للحقىو
والالتزاماث اإلاٗترف بها للضوى ألاًٖاا في اإلاجخم٘ الضولي في مىاحهه الضوى اإلاٗترفت.
لما قض ًهىن مجغص اٖتراف واقعي مئقذ ًغجبِ مهحرٍ بقضعة الضولت اإلاٗىُت ٖلى جىَُض وحىصَا وجثبُذ صٖاتمه ،واال ػاى
َظا الاٖتراف الىاقعي.
ًء
ًء
وٖمىما الاٖتراف الضولي لِـ علىا مكترَا مً أعمان قُام الضوى ،واهما ًنفي لهظا القُام جىافغ ألاعمان الثالزت مً قٗب واقلُم
وؾلُت ؾُاؾُت زم ًؤحي الاٖتراف الضولي لُئلض خقىو الضولت اإلاٗترف بها في اإلاجاى الخاعجي أي مجاى الٗالقاث الضولُت.


أشيال الدول:
جسخلف صوى الٗالم في أقهالها فمنها ما َى بؿُِ مً خُث جهىٍنها ومنها اإلاغلبت التي ًهٗب الفهل بحن ْىاَغَا بضقت.

وحٗىص الازخالفاث في أقهاى الضوى الى هٓام الحنم اإلاُبق فيهاَ ،ل َى خنم مىخض أم أهٓمت خنم مخٗضصة في الضولت الىاخضة ؟
ولظلو جىقؿم صوى الٗالم الى صوى مىخضة وصوى اجداصًت لما ًؤحي:
الدولت اإلاىحدة :الضولت التي جهىن الؿلُت فيها مىخضة فخٓهغ الضولت وخضة واخضة مً الىاخُت الخاعحُت والضازلُت .وجخمحز
الضولت اإلاىخضة بىخضة الحنم والقىاهحن والاقلُم.
الدولت الاجحادًت :جخؤلف الضولت الاجداصًت مً اجداص صولخحن أو ألثر وفقا لضؾخىع أو اجفاقُت لخدقُق أَضاف مكترلت ،م٘
زًىٕ الضوى الضازلُت في الاجداص لحهىمت مكترلت جخىػٕ بمىحبها مؿئولُاث الحنم في الضولت الاجداصًت وابغػ اقهاى الضولت
الاجداصًت هي:
الاجحاد الفيدًساليً :يكؤ َظا الاجداص مً اهضماج مجمىٖت مً الضوى أو الىالًاث في صولت واخضة بهضف جدقُق مهالح
مكترلت ،وطلو بمىحب صؾخىع جىافق ٖلُه مل صوى ألاًٖاا وٍهبذ الىٓام ألاؾاسخي للضولت الجضًضة اإلاىبثقت ٖىه.
وجفقض الضوى أو الىالًاث التي جىٓم لالجداص شخهُتها الضولُت وؾُاصتها الخاعحُت ،في خحن جىدهغ ؾلُاتها في القًاًا
الضازلُت مالخضماث الصحُت والخٗلُمُت والىقل واقامت مكاعَ٘ اقخهاصًت واحخماُٖت لجباًت الًغاتب اإلادلُت ...ومً
أمثلخه أمغٍها وصوى ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة وأؾترالُا .ومً ابغػ زهاتو الاجداص الفُضعالي:
 عتِـ واخض وخالم لهل والًت؛
 ؾُاؾت زاعحُت واخضة؛
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 خهىمت مغلؼٍت وخهىماث مدلُت؛
 حِل وَجي واخض؛
 صؾخىع واخض وصؾاجحر وقىاهحن مدلُت ال جخٗاعى م٘ الضؾخىع الفُضعالي؛
 عمؼ وَجي واخض وحيؿُت واخضة ووكُض وَجي واخض.
الاجحاد الىىهفدزالي ً :قىم َظا الاجداص بحن صولخحن أو ألثر ،وٍهىن مبيُا ٖلى عٚبت َظٍ الضوى في الاجفاو ٖلى اوكاا َُئت
ممثلت لها بؤٖماى ووْاتف مُٗىت يمً اجفاقُاث ًىافق ٖليها حمُ٘ أًٖاا الاجداص ،وطلو بهضف جؤمحن وجدقُق مهالح
مكترلت في الاقخهاص أو الثقافت أو الضفإ الٗؿنغي اإلاكترك أو ألٚغاى أمىُت ومً امثلخه  :الاجداص ألاعوبي ومجلـ
الخٗاون الخلُجي.
.5

اإلاىظماث الدوليت:

لم ٌٗض الٗالم ًخهىن مً مجمىٖت مً الضوى فقِ ،واهما أنبذ ًًم الى حاهب الضوى مجمىٖت مً اإلاىٓماث الضولُت.
فماهي اإلاىٓماث الضولُت وماهي أهىاٖها والقىاٖض القاهىهُت التي جدنم وكؤتها وٖملها؟
 حعسٍف اإلاىظماث الدوليت:
اإلاىٓمت الضولُت هي ٖباعة ًٖ ججم٘ مً الضوى ،ولنً جخمخ٘ اإلاىٓماث الضولُت ببعاصة وؾلُاث طاجُت مؿخقلت ًٖ اعاصة
ًء
الضوى اإلاهىهت لها ،فهي اطا جملو شخهُت مٗىىٍت زانت بها هاججت ًٖ جفىٌٍ نغٍذ مً الضوى بمىحب اجفاقُت صولُت بهضف
خماًت بٌٗ اإلاهالح الخانت.
ًء ًء
جلٗب اإلاىٓماث الضولُت صوعا لبحرا في مُضان الٗالقاث الضولُت ،بىنفها مً أَم أشخام القاهىن الضولي الٗام التي حكاعك
في جفُٗل اعاصة الجماٖت الضولُت ،الؾُما في مجاى يمان جُبُق قىاٖض القاهىن الضولي لحقىو ؤلاوؿان.
 1919بغػث اإلاىٓماث الضولُت ،مخسظة قهل ٖهبت ألامم،
وجغح٘ وكؤة اإلاىٓماث الضولُت الى القغن الخاؾ٘ ٖكغ ،ففي ٖام
ّ
.1945
زم أزظث خلت حضًضة ابان الحغب الٗاإلاُت الثاهُت ،فؤؾؿذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖام


اللىاعد اللاهىهيت التي جحىم وشأة وعمل اإلاىظماث الدوليت:

جخهىن اإلاىٓمت الضولُت مً أعبٗت ٖىانغ أؾاؾُت جخمثل في الهفت الضولُت ،قاهىن اإلاىٓماث الضولُت ،الاصاعة اإلاؿخقلت و
اإلاُثاو:
 الصفت الدوليت:
جنمً الهفت الضولُت للمىٓمت الضولُت في َغٍقت جهىٍنها .فاإلاىٓمت الضولُت جيكؤ بمقخضخى اجفاقُاث صولُت ،وَكهل مجلـ
أًٖائها ٖضص مً الضوى التي جخمخ٘ بهامل ؾُاصتها.
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مً َىا الفغو الجىَغي بحن اإلاىٓماث الضولُت واإلاىٓماث ٚحر الحهىمُت ،ألن اوكاا اإلاىٓماث ٚحر الحهىمُت ال ًؤحي بمىحب
مٗاَضة أو اجفاو صولي لما أن أًٖاا َظٍ اإلاىٓماث َم أشخام َبُُٗىن ولِؿىا صوال.
 1950خُث حاا فُه :ان مل مىٓمت ال جيكؤ ًٖ َغٍق اجفاقاث
وقض أقاع اإلاجلـ الاقخهاصي وؤلاحخماعي لألمم اإلاخدضة ٖام
بحن الحهىماث حٗض مىٓمت صولُت ٚحر خهىمُت.

 كاهىن اإلاىظماث الدوليت:
قاهىن اإلاىٓماث الضولُت َى أخض فغوٕ القاهىن الضولي الٗام ،وَى ٌٗخبر خضًث وؿبُا ألهه وكؤ م٘ وكؤة اإلاىٓماث الضولُت في
أوازغ القغن اإلااضخي.
و ًًم قاهىن الخىُٓم الضولي القىاٖض ألاؾاؾُت التي جىٓم اإلاجخم٘ الضولي في فترة الخىُٓم الضولي اإلاٗانغ.
 ؤلازادة اإلاظخللت:
جيكؤ اإلاىٓماث الضولُت بمىحب مٗاَضة أو اجفاو صولي بحن صوى طاث ؾُاصة ،ومً َظا اإلاىُلق ،جخمحز شخهُتها في اإلاجخم٘
الضولي ًٖ شخهُت الضوى ألاًٖاا ،لما أن لها لُاها صاتما ومؿخمغا ،وأنها جملو الصخهُت القاهىهُت اإلاؿخقلت ،بمٗجى ؤلاعاصة
الظاجُت اإلاؿخقلت ًٖ اعاصاث اًٖااَا.
اال أن َظا الٌٗجي ّ
جفىو اعاصتها اإلاؿخقلت ٖلى اعاصة الضوى ألاًٖاا ،مىن اإلاىٓمت الضولُت ال حٗخبر صولت فىو الضوى.
 اإلايثاق:
ّ
ال ًمنىىا الحضًث ًٖ وحىص مىٓمت صولُت قبل الحضًث ًٖ اإلاٗاَضة التي أبغػتها الى خحز الىحىص .فال وحىص إلاىٓمت اال مً
زالى مٗاَضة مخٗضصة ألاَغاف ،التي حٗخبر قاهىنها ألاؾاسخي.
ولهظا فالبض ان جؤحي مباصعة اوكاا اإلاىٓمت مً زاعج اإلاىٓمت وقبل وحىصَا ،وٍهىن طلو مً زالى اٖضاص مكغوٕ مُثاو
اإلاىٓمت ًٖ َغٍق مئجمغ صولي أو بىاؾُت مىٓمت صولُت قاتمت ،أو مً زالى حٗضًل مٗاَضة صولُت قاتمت.
وجخم الضٖىة الى اوٗقاص اإلائجمغ الضولي بىاؾُت مجمىٖت مً الضوى .وان مان ًمنً لضولت بمفغصَا ان جضٖى الى اإلائجمغ
إلوكاا اإلاىٓمت.
وقض جخىلى مىٓمت صولُت مىحىصة بالفٗل الضٖىة الى مئجمغ صولي للىٓغ في اوكاا مىٓمت صولُت أزغي مثلما جىلى اإلاجلـ
الاقخهاصي والاحخماعي الخاب٘ إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة صٖىة الضوى الى مئجمغ صولي للىٓغ في اوكاا مىٓمت الصحت الٗاإلاُت.
وجخمحز اإلاىازُق اإلايكئت للمىٓماث الضولُت بُبُٗت مؼصوحت  :فهي مً هاخُت حٗخبر مٗاَضاث .وهي مً هاخُت أزغي جخمحز
بُبُٗتها الضؾخىعٍت ،فهي القاهىن ألاٖلى للمىٓمت ولظلو ألًٖاا اإلاىٓمت .بهظا الاججاٍ جىو اإلااصة الؿاصؾت مً مُثاو الامم
جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015

22

طلظلت اإلاحاطساث العلميت | اللاهىن الدولي العام | د .طسوز ػالبي اإلال -

شباط

2015

اإلاخدضة " :اطا أمًٗ ًٖى مً أًٖاا "ألامم اإلاخدضة" في اهتهاك مباصة اإلاُثاو حاػ للجمُٗت الٗامت أن جفهله مً الهُئت ًء
بىاا
ٖلى جىنُت مجلـ ألامً.".
و ًدضص اإلاُثاو َُهل اإلاىٓمت لما ًقىم بخىػَ٘ الازخهاناث بحن فغوٕ وأحهؼة اإلاىٓمت .وٍترجب ٖلى القُمت الضؾخىعٍت
للمٗاَضة اإلايكئت للمىٓمت الضولُت زالر مباصة:
ّ
وججب أو جيسخ أًت مٗاَضة أزغي ًبرمها
اإلابدأ ألاول :اهه مً خُث القُمت القاهىهُت حٗلى اإلاٗاَضة اإلايكئت إلاىٓمت صولُت
الضوى ألاًٖاا في اإلاىٓمت.
اإلابدأ الثاوي :أهه ًجب ٖلى الضوى ألاًٖاا قبىى اإلاٗاَضة اإلايكئت للمىٓمت ٖلى هدى مامل صون ابضاا جدفٓاث.
اإلابدأ الثالث :أن حٗضًل اإلاٗاَضة اإلايكئت للمىٓمت الضولُت  -لقاٖضة ٖامتً -دخج به ججاٍ الضولت التي لم جهضو ٖلى
الخٗضًل.
ومُثاو اإلاىٓمت َى الظي ًمحز الىماالث الضولُت اإلاخسههت اإلاغجبُت باألمم اإلاخدضة ًٖ الهُئاث ألازغي الخابٗت لالمم
اإلاخدضة ،والتي جخمخ٘ ببٌٗ مً الاؾخقالى ،ولننها جخىلى حؿُحر أخض اإلاغافق الضولُت الٗامت ،مثل الهىضوو الضولي لغٖاًت
الُفىلت ،ومىٓمت اٚازت الحئي فلؿُحن .الخ...
فبالغٚم مً أن مل مً َاجحن الهُئخحن لها اعاصة مؿخقلت ومحزاهُت مىفهلت ،وازخهاناث طاجُت جقابل بهىعة ٖامت ما جخمخ٘
به اإلاىٓماث الضولُت اإلاخسههت ،اال انهما قامخا بمىحب قغاع مً الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ،ولِـ بمقخضخى اجفاو صولي،
لما َى الحاى باليؿبت للمىٓماث الضولُت.
 أهىاع اإلاىظماث الدوليت:
لقض حٗضصث اإلاىٓماث الضولُت في ٖهغها الغاًَ وفق مخُلباث الٗالقاث الضولُت ،خُث ًىحض آلان ألثر مً 300مىٓمت
وَُئت صولُت جدىىٕ في مؿخىٍاث ٖملها وما جخمخ٘ به مً ؾلُاث.
ولقض ازخلف فقهاا القاهىن الضولي خىى جدضًض هىٕ مىخض للمىٓماث الضولُت ،وازخلفىا في جقؿُماتهم لها بدؿب ازخالف
َبُٗت الًٗىٍت فيها ،ووكاَاتها ،وازخهاناتها اإلاسخلفت:
 فمً حيث العظىٍتَ :ىاك اإلاىٓماث الضولُت الٗاإلاُت التي جهىن الًٗىٍت فيها مفخىخت لهل الضوى ،17واإلاىٓماث
الضولُت الاقلُمُت التي جقخهغ الًٗىٍت فيها ٖلى بٌٗ الضوى إلاا ًجم٘ بُنها مً أَضاف اقلُمُت مكترلت؛
 ومً حيث وشاػاتها :فهىاك مىٓماث طاث اججاٍ ٖؿنغي وؾُاسخي ماألخالف الٗؿنغٍت ،خُث جهىن الًٗىٍت فيها
ًء
قانغة ٖلى حماٖت مً الضوى ججمٗها مهالح ؾُاؾُت وٖؿنغٍت مثال .وَىاك أًًا اإلاىٓماث الىاقئت بفٗل علب الحغلت
الاقخهاصًت الٗاإلاُت وجُىع الخباصى الضولي وجقؿُم ألاٖماى الضولُت .فهظٍ اإلاىٓماث الضولُت حٗخبر طاث ازخهام اصاعي ماجداص
 17والمقصود بالمنظمات العالمٌة ،تلك المنظمات التً ٌتم تألٌفها بطرٌقة تسمح بانضمام أٌه دولة الٌها ما دامت هذه الدولة تتوافر فٌها
الشروط التً ٌتطلبها مٌثاقها .بحٌث ٌتم التعاون لتحقٌق اهداف معٌنة ٌنص علٌها مٌثاق هذه المنظمة.
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البرًض الٗالمي أو طاث ازخهام مالي واقخهاصي مالؿىو ألاعوبُت اإلاكترلت .وقض جهىن اإلاىٓماث طاث مىاعص ومهالح مُٗىت،
وَىا جهىن الًٗىٍت قانغة ٖلى جلو الضوى التي لها َظٍ اإلاىاعص واإلاهالح اإلاكترلت :لمىٓمت الضوى اإلاهضعة للىفِ.
 أما مً حيث الاخخصاص :فهىاك مىٓماث صولُت ٖامت ومىٓماث صولُت مخسههت .فاإلاىٓمت الضولُت جهىن ٖامت اطا
حٗضصث ازخهاناتها لدكمل مافت مٓاَغ الٗالقاث الضولُت ،لمىٓمت ٖهبت ألامم أو مىٓمت ألامم اإلاخدضة؛ لما جىُىي جدذ
َظٍ الفئت ،اإلاىٓماث الاقلُمُت لمىٓمت حامٗت الضوى الٗغبُت خُث أنها مخٗضصة الازخهام .أما اإلاىٓماث الضولُت
اإلاخسههت فهي جلو اإلاىٓماث التي حؿعى الى جدقُق َضف مٗحن بظاجه ،ماإلاىٓماث طاث الازخهام الاقخهاصي أو الثقافي أو
الفجي أو الهخي ،الخابٗت الى مىٓمت ألامم اإلاخدضة.

زابعا :مىظمت ألامم اإلاخحدة
 )1945زؿاتغ بكغٍت باإلاالًحن ولكفذ عجؼ أوى مىٓمت
-1939
لقض زلفذ الحغب الٗاإلاُت الثاهُت زالى ؾذ ؾىىاث فقِ (
صولُتٖ " :هبت ألامم"ٖ 18لى خفٔ الؿلم ووقف الحغب بحن ألامم ،مما صف٘ باإلاجخم٘ الضولي الى الٗمل ٖلى اوكاا َُئت صولُت
أزغي جدل مدلها وجًمً خفٔ الؿلم وألامً الضولُحنَّ ،م
فخم اقغاع اوكاا َُئت ألامم اإلاخدضة بٗض ؾلؿلت مً اإلائجمغاث
الضولُت.19
 1945في زخام مئجمغ ألامم
ولقض جم ؤلاٖالن عؾمُا ًٖ والصة مىٓمت ألامم اإلاخدضة في مئجمغ ؾان فغاوؿِؿهى في 26خؼٍغان
اإلاخدضة الخام بخؤؾِـ َظٍ الهُئت الضولُت ،بٗض جىقُ٘ الضوى اإلاكاعلت فُه ٖلى مُثاو َظٍ اإلاىٓمت الضولُت ،وٖلى الىٓام
ًء
ًء
20
ألاؾاسخي إلادنمت الٗضى الضولُت الظي ٌٗخبر حؼاا مخمما له.
ًء
وَٗخبر َظا اإلاُثاو مٗاَضة جؤؾِـ َظٍ اإلاىٓمت الضولُت بحن الضوى اإلاىقٗت ٖلُه والظي أنبذ هافظا في 24حكغًٍ ألاوى
1945
بٗض أن ناصو ٖلُه زمـ أًٖاا مئؾؿحن :وَم ألاًٖاا الضاتمىن في َظٍ اإلاىٓمت ،أي الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍنُت ،ؤلاجداص
الؿىفُتي ؾابقا ،بغٍُاهُا ،فغوؿا والهحن ،باإليافت الى ٚالبُت الضوى ٌّ
اإلاىقٗت ألازغي ،أما صولت الفاجُهان فلقض قغعث أن جهىن
ًء
ًء
ًء
ًء
مغاقبا صاتما ولِؿذ ًٖىا مامال بهظٍ اإلاىٓمت.
وؾيخُغو في َظٍ اإلادايغة ألَم مباصة وأَضاف َظٍ اإلاىٓمت وألاحهؼة التي أوكؤتها مً أحل جدقُقها والى اإلاىٓىمت الخابٗت
لها.
 .4مبادئ وأهداف مىظمت ألامم اإلاخحدة:
جقىم مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصة وألاَضاف هلخهها ماآلحي:

 18للمزٌد حول عصبة األمم ومنظمة االمم المتحدةhttp://bu.edu.eg/olc../images/drsatlaw.pdf :
ٌ 19رجى اإلطالع على المؤتمرات التً سبقت مؤتمر سان فرانسٌسكو:
http://www.onefd.edu.dz/3ass/fichiersPDF/322/Histoire/EV1/F322-HIF1.pdf
 20لإلطالع على مٌثاق منظمة األمم المتحدة وعلى النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌةhttp://www.un.org/ar/documents/charter/ :
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 اإلابادئ:
هو مُثاو مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖلى ٖضة مباصة ٖلى اإلاىٓمت هفؿها ومل الضوى ألاًٖاا فيها الالتزام بها واخترامها في
ٖالقاتهم اإلاخباصلت ،وجخمثل َظٍ اإلاباصة في:
 مبضأ اإلاؿاواة في الؿُاصة؛ مبضأ فٌ اإلاىاػٖاث الضولُت بالُغو الؿلمُت؛ مبضأ خؿً الىُت في أصاا الالتزاماث الضولُت، مبضأ مى٘ اؾخسضام القىة أو التهضًض بها في الٗالقاث الضولُت؛ مبضأ مٗاوهت ألامم اإلاخدضة في ألاٖماى التي جقىم بها ،والامخىإ ًٖ مؿاٖضة الضوى التي جفغى ٖليها مىٓمت ألامم اإلاخدضةٖقىباث؛
 مبضأ ٖضم جضزل ألامم اإلاخدضة في الكئون الضازلُت للضوى ألاًٖاا؛ًء
 مبضأ التزام الضوى ٚحر ألاًٖاا في مىٓمت ألامم اإلاخدضة بالٗمل وفقا إلاباصئها ،ولقض ؾمذ َظا اإلابضأ ألازحر إلاىٓمت ألامماإلاخدضة أن جهبذ مىٓمت ٖاإلاُت جفغى ؾُُغتها وجماعؽ ازخهاناتها اإلاسىلت لها بمىحب مُثاقها ٖلى مل صوى الٗالم بما فيهم
الضوى ٚحر ألاًٖاا فيها.
 أهداف مىظمت ألامم اإلاخحدة:
إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة الٗضًض مً ألاَضاف التي أوكؤث مً أحلها مً أَمها:
ًء
ْ
الضولُحن:
 فٌ الجزاٖاث التي قض حكهل زُغا ٖلى الؿلم وألامً خٓغ اؾخسضام القىة ،وجدقُق الؿالم الٗاصى بحن صوى الٗالم؛ْ
ْ
الضولُحن :وقض أوملذ ألامم اإلاخدضة مجلـ ألامً بؿلُت جدقُق الؿلم وألامً الضولُحن ،إلاا ًملنه
 خفٔ الؿلم وألامًمً ؾلُاث وفٗالُاث واؾٗت ،لما أُٖخه مافت نالخُاث جدقُقه ؾىاا بالُغو الؿلمُت ،أم باؾخسضام القىة.
 جىمُت الٗالقاث الىصًت بحن الضوى ٖلى أؾاؽ اإلاؿاواة بحن الكٗىب؛ خق الكٗىب بخقغٍغ مهحرَا.ًء
 جدقُق الخٗاون الضولي في الكئون الاقخهاصًت والاحخماُٖت :وقض أفغصث اإلاىٓمت مً أحل الؿمى بهظا الهضف حهاػاُ
ًء
مسخها َى "اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي" ،الظي أوصخئ مً أحل صٖم الخٗاون بحن الضوى لغف٘ اإلاؿخىي الاقخهاصي
والاحخماعي بُنها ،لما ؾجري؛
ًء
 يغوعة أن جخسظ مىٓمت ألامم اإلاخدضة مغحٗا لخيؿُق أٖماى الضوى ألاًٖاا فيها مً أحل جدقُق الخٗاون والخفاَمالضولي بحن ألامم والكٗىب وختى م٘ باقي اإلاىٓماث الضولُت ألازغي ،ختى ال ًهىن زمت جًاعب وجىافغ فُما بُنها.
 .5ألاحهصة السئيظيت إلاىظمت ألامم اإلاخحدة:
ًخؤلف الهُهل الخىُٓمي إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة مً ؾخت أحهؼة عتِؿُت ،منها أعبٗت أوكئذ ًء
بىاا ٖلى هو اجفاقُت "صمبرجىن
أولـ" ،اإلاغفقت يمً اإلاالخق وهي:
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الجمُٗت الٗامت  ،General Assemblyمجلـ ألامً  ،Security Councilاإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي Economic and Social
 ،Councilألاماهت الٗامت  ،Secretariatوجم ايافت الجهاػًٍ آلازغًٍ ًء
بىاا ٖلى مُثاو "ؾان فغاوؿِؿهى" ،وَما - :مجلـ الىناًت
 Trusteeshipومدنمت الٗضى الضولُت  ،International Court of Justiceؾيخىؾ٘ فيها ملها ماآلحي:

 .1الجمعيت العامت:
حٗخبر الجمُٗت الٗامت مً أَم ألاحهؼة الغتِؿُت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة بدُث ًخم فيها الخضاوى بحن مل صوى ألاًٖاا وٖلى قضم
اإلاؿاواة بؤٚلبُت الثلثحن أو باألٚلبُت البؿُُت ،21لغؾم الؿُاؾت الٗامت لهظٍ اإلاىٓمت ونُاٚت الخىنُاث اإلاخٗلقت بمحزاهُتها او
22
بالؿلم وألامً الضولُحن أو قبىى أًٖاا حضص.
لما جهضع الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة قغاعاث بكؤن مىايُ٘ وقًاًا مسخلفت مغجبُت بؤَضاف اإلاىٓمت الؾُما:
 أن جىٓغ في اإلاباصة الٗامت للخٗاون في خفٔ الؿالم وألامً الضولُحن ،بما في طلو هـؼٕ الؿالح ،وأن جقضم جىنُاث بهضصَظٍ اإلاباصة؛
 أن جىاقل أي مؿؤلت جهىن لها نلت بدفٔ الؿالم وألامً الضولُحن وأن جقضم جىنُاث بكؤنها ،اال اطا مان مجلـ ألامًًىاقل هؼاٖا أو ويٗا ًخٗلق بخلو اإلاؿؤلت؛
 أن جىاقل ،م٘ اهُباو الاؾخثىاا طاجه ،أي مؿاتل جىضعج يمً هُاو اإلاُثاو أو جئزغ ٖلى وْاتف وؾلُاث حهاػ مً أحهؼةألامم اإلاخدضة ،وأن جقضم جىنُاث بكؤن جلو اإلاؿاتل؛
 أن حكغٕ في احغاا صعاؾاث وأن جً٘ جىنُاث لخٗؼٍؼ الخٗاون الؿُاسخي الضولي وجُىٍغ وجضوًٍ القاهىن الضولي واٖماىخقىو ؤلاوؿان والحغٍاث ألاؾاؾُت والخٗاون الضولي في اإلاُاصًً الاقخهاصًت والاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت والثقافُت والخٗلُمُت
والصحُت؛
 أن جقضم جىنُاث لدؿىٍت أي وي٘ قض ٌٗنغ نفى الٗالقاث الىصًت بحن الضوى حؿىٍت ؾلمُت؛ أن جخلقى جقاعٍغ مً مجلـ ألامً وأحهؼة ألامم اإلاخدضة ألازغي وأن جىٓغ فيها؛ أن جىٓغ في محزاهُت ألامم اإلاخدضة وجىافق ٖليها وجقغع ألاههبت اإلاالُت اإلاقغعة ٖلى الضوى ألاًٖاا؛ 21لكل دولة عضو فً منظمة األمم المتحدة صوت واحدا فً الجمعٌة العامة .وٌستوجب فً التصوٌت على القضاٌا الهامة ،مثل
التوصٌات المتعلقة بالسالم واألمن وانتخاب أعضاء مجلس األمن ،موافقة أغلبٌة ثلثً الدول األعضاء ،أما المسائل األخرى فتتقرر
بأغلبٌة بسٌطة .وفً أواخر التسعٌنٌات بُذلت جهود خاصة للتوصل إلى توافق فً اآلراء بشأن القضاٌا الهامة ،بدال من البت فٌها بتصوٌت
رسمً ،وذلك تعزٌزا لتأٌٌد قرارات الجمعٌة ،ولرئٌسها ،من خالل التشاور مع الوفود والتوصل إلى اتفاق معها واعتماد قرار بدون
تصوٌتUnited Nations: The Blue Helmets: A Review of UN Peace-Keeping, 2nd ed., New York, 1990 :
 22لإلطالع على الدول األعضاء بمنظمة األمم المتحدة http://www.un.org/ar/members/:
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 أن جيخسب ألاًٖاا ٚحر الضاتمحن في مجلـ ألامً وفي مجالـ ألامم اإلاخدضة وأحهؼتها ألازغي وأن حٗحن ألامحن الٗام بىاا ٖلىجىنُت مً مجلـ ألامً.
ومً حهت أزغي حٗخبر الجمُٗت الٗامت "بغإلاان الضوى" الظي ًخم فُه مىاقكت ووي٘ اإلاٗاًحر وجضوًٍ القاهىن الضولي .وجىٗقض
الجمُٗت في صوعة ٖاصًت منثفت مل ؾىت مً أًلىى /ؾبخمبر  -ماهىن أوى/صٌؿمبر ،أو ملما اقخًذ الحاحت لظلو.
ٚحر أن قغاعاث الجمُٗت الٗامت لِـ لها الُاب٘ ؤلالؼامي بدُث ٌٗىص للضوى خغٍت الالتزام بها مً ٖضمه ،وم٘ َظا حٗخبر َظٍ
ًء ًء
القغاعاث مئقغا َاما ٖلى الغأي الٗام الٗالمي وجمثل الؿلُت ألاصبُت للمجخم٘ الضولي ،لما اجسظث الجمُٗت الٗامت احغاااث -
ؾُاؾُت واقخهاصًت واوؿاهُت واحخماُٖت وقاهىهُت – في ٚاًت ألاَمُت ومً أَمها:23
( 1950القغاع( 377ص ً :))5-سجى مً الجميع
 القغاع اإلاٗىىن بـ "ؤلاجحاد مً أحل الظالم" اإلاخسظ في حكغًٍ الثاوي/هىفمبرالليام ببحث كصير حىل اللساز "ؤلاجحاد مً أحل الظالم" – صفحخين على ألاهثر -هظسا ألهميخه واعخبازه طابلت
ومً أهم اللسازاث الصادزة عً الجمعيت العامت إلاىظمت ألامم اإلاخحدة ،وآليت دوليت فعالت لخىفير كسازاتها.
2000؛
 ؤلاٖالن الخاعٍخي بكؤن ألالفُت الظي اٖخمض في ٖام الىزُقت الخخامُت الحخمإ القمت الٗالمي لألمم اإلاخدضة لٗامّ 2005ٌٗبران ًٖ التزام الضوى ألاًٖاا ببلى ٙأَضاف
ِّ
مدضصة لخدقُق الؿالم وألامً وهؼٕ الؿالح حىبا الى حىب م٘ الخىمُت والقًاا ٖلى الفقغ ،وخماًت خقىو ؤلاوؿان
وحٗؼٍؼ ؾُاصة القاهىن وخماًت بُئخىا اإلاكترلت ،وجلبُت الاخخُاحاث الخانت ألفغٍقُا ،وحٗؼٍؼ ألامم اإلاخدضة.
 .2مجلع ألامً:
ٌٗخبر مُثاو مىٓمت ألامم اإلاخدضة مجلـ ألامً ،الجهاػ ألاوى اإلاؿئوى ًٖ خفٔ الؿلم وألامً الضولُحن ،لظا ألؼمه
باالوٗقاص ملما ماها مهضصان لما حٗل قغاعاجه ملؼمت لجمُ٘ الضوى.
ًء
وٍخهىن اإلاجلـ مًًٖ 15ىا ،منهم زمؿت أًٖاا صاتمحن وَم :عوؾُا ،الهحن ،فغوؿا ،اإلاملنت اإلاخدضة والىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍنُت؛ أما ألاًٖاا الٗكغة آلازغون فخيخسبهم الجمُٗت الٗامت لفتراث مضة مل منها ؾيخان .وال جؼاى الضوى ألاًٖاا جىاقل
24
امهاهُت احغاا حُٛحراث في ًٖىٍت اإلاجلـ وأؾالُب ٖمله لهي حٗنـ جلو الخُٛحراث الحقاتق الؿُاؾُت والاقخهاصًت الغاَىت.
وجخُلب قغاعاث مجلـ ألامً اإلاخٗلقت بدفٔ الؿلم وألامً الضولُحن ،حظعت أصىاث إًجابيت مع طسوزة عدم اعتراض أي
دولت مً ألاعظاء الدائمىن أي ما ٌٗغف باؾخٗماى القىي الٗٓمى لحم الىلع ،أما الخهىٍذ ٖلى اإلاؿاتل ؤلاحغاتُت ،فبهه
جنفي حؿٗت أنىاث أًٖاته ولى لم ًنً مً بُنهم الخمـ الضاتمىن.
وٖلى مجلـ ألامً ٖىض الىٓغ في خالت جىُىي ٖلى تهضًض للؿلم وألامً الضولُحن ،أن ًجض وؾاتل ؾلمُت لدؿىٍت الجزإ
مقترخا خلىال والٖبا صوع الىؾاَت م٘ يغوعة الخضزل إلًقاف اؾخٗماى القىة واَالو الىاع ،لما ًجىػ له أن ًىفض بٗثت لحفٔ
الؿالم إلاؿاٖضة ألاَغاف في الحفاّ ٖلى الهضهت وللفهل بحن القىاث اإلاخىاػٖت.
والجضًغ بالظلغ أن إلاجلـ ألامً اجساط مجمىٖت مً الخضابحر لخىفُظ قغاعاجه ،لفغى حؼاااث اقخهاصًت أو ألامغ بفغى
خٓغ ٖلى ألاؾلحت ،أبٗض مً طلو فلقض اؾخسضم اإلاجلـ الٗمل الٗؿنغي الجماعي ،لًمان جىفُظ قغاعاجه.
 23لالطالع على قرارات الجمعٌة العامة لمنظمة األمم المتحدةhttp://www.un.org/ar/ga/68/resolutions.shtml :
 24لإلطالع على تفاصٌل انتخابات مجلس األمن واألزمة التً أثارتها المملكة العربٌة السعودٌة:
http://www.un.org/ar/documents/journal.asp
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وعمىما ًمىً جلخيص أهم مهام و طلؼاث مجلع ألامً فيما ًلي:
-

اإلادافٓت ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن وفقا إلاباصة ألامم اإلاخدضة ومقانضَا؛
الخدقُق في أي هؼإ أو خالت قض جفضخي الى زالف صولي؛
جقضًم جىنُاث بكؤن حؿىٍت جلو اإلاىاػٖاث أو بكغوٍ الدؿىٍت؛
وي٘ زُِ للخهضي ألي زُغ ًتهضص الؿالم أو أي ٖمل ٖضواوي ،وجقضًم جىنُاث باإلحغاااث التي ًيبغي
اجساطَا؛
صٖىة حمُ٘ ألاًٖاا الى جُبُق الجؼاااث الاقخهاصًت وٚحرَا مً الخضابحر التي ال حؿخدب٘ اؾخسضام القىة للحُلىلت
صون الٗضوان أو وقفه؛
اجساط احغاااث ٖؿنغٍت يض اإلاٗخضي؛
الايُالٕ بمهام ألامم اإلاخدضة للىناًت في " اإلاىاق٘ الاؾتراجُجُت "؛
جقضًم الخىنُاث الى الجمُٗت الٗامت باهخساب ألامحن الٗام ،أو بقبىى أًٖاا حضص في مىٓمت ألامم اإلاخدضة
والقُام م٘ الجمُٗت ،باهخساب قًاة اإلادنمت الضولُت ،وبكؤن الكغوٍ التي ججحز للضوى أن جهبذ أَغافا في
الىٓام ألاؾاسخي للمدنمت؛

 .6اإلاجلع الاكخصادي والاحخماعي:
ًء
ًدكهل اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي مًًٖ 54ىا جيخسبهم الجمُٗت الٗامت لفتراث مضة مل منها زالر ؾىىاث .وَى
ًجخم٘ ٖلى مضاع الٗام وَٗقض صوعة عتِؿُت في جمىػً/ىلُهٌٗ ،قض زاللها احخمإ زام عفُ٘ اإلاؿخىي ٖلى مؿخىي الىػعاا
إلاىاقكت اإلاؿاتل الاقخهاصًت والاحخماُٖت وؤلاوؿاهُت الهامت.
وججخم٘ الهُئاث الفغُٖت للمجلـ بهىعة مىخٓمت وجغف٘ له جقاعٍغ ،مً بحن َظٍ الهُئاث الفغُٖت لجىت خقىو ؤلاوؿان
 2006بٗض نضوع قغاع الجمُٗت الٗامت عقم ( ،)GA res. 60/251الظي
 1946وازخخمذ أٖمالها ٖام
التي أوكاَا َظا اإلاجلـ ٖام
25
أوكاا مجلـ خقىو ؤلاوؿان .لما تهخم َُئاث أزغي بمؿاتل ًظلغ منها الخىمُت الاحخماُٖت ،ووي٘ اإلاغأة ،ومى٘ الجغٍمت،
واإلاسضعاث ،والخىمُت اإلاؿخضامت ،وجًُل٘ زمـ لجان اقلُمُت ،مل منها في مىُقتها ،بخٗؼٍؼ الخىمُت الاقخهاصًت وجضُٖم
الٗالقاث الاقخهاصًت.
وٍقىم اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي جدذ الؿلُت الكاملت للجمُٗت الٗامت ،بخيؿُق ألاٖماى الاقخهاصًت
ًء ًء
والاحخماُٖت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ووماالتها اإلاخسههت ،بدُث ًلٗب صوعا َاما في حٗؼٍؼ الخٗاون الضولي ألٚغاى الخىمُت،
بىنفه اإلاىخضي الغتِسخي إلاىاقكت القًاًا الاقخهاصًت والاحخماُٖت الضولُت ووي٘ الخىنُاث اإلاخٗلقت بالؿُاؽة الٗامت.
ًء
ًء
وٍدكاوع اإلاجلـ أًًا م٘ اإلاىٓماث ٚحر الحهىمُت ،مدافٓا بظلو ٖلى َمؼة ونل خُىٍت بحن اإلاىٓمت واإلاجخم٘ اإلاضوي.
 .7ألاماهت العامت:
جًُل٘ ألاماهت الٗامت باألٖماى الفىُت وؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة خؿب جىحيهاث الجمُٗت الٗامت ومجلـ ألامً وألاحهؼة
ألازغي .وٍغأؽ ألاماهت الٗامت ألامحن الٗام الظي ًخىلى الخىحُه ؤلاصاعي الٗام إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة.
ٌ 25رجى اإلطالع على المحاضرة الثالثة فً مادة حقوق اإلنسان ،المتعلقة بمجلس حقوق اإلنسان.
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جدكهل ألاماهت الٗامت مً اصاعاث ومهاجب ٌٗمل فيها مىْفىن أممُىن ًيخمىن الى ما ًؼٍض ًٖ 170صولت ًٖى .وحكمل مغالؼ
ًء
الٗمل مقغ ألامم اإلاخدضة في هُىٍىعك فًال ًٖ مهاجب ألامم اإلاخدضة في حىُف وفُِىا وهحروبي ومىاق٘ أزغي.
 .8مجلع الىصاًت:
ًء
ًء
أوصخئ َظا اإلاجلـ لخىفحر ؤلاقغاف الضولي ٖلى 11اقلُما مان مكمىال بالىناًت قامذ ببصاعتهم ؾب٘ صوى أًٖاا بمىٓمت
ألامم اإلاخدضة مً أحل اٖضاصَم للحنم الظاحي أو الاؾخقالى.
 ،1994ماهذ مل ألاقالُم اإلاكمىلت بالىناًت قض خهلذ ٖلى الحنم الظاحي أو الاؾخقالى ،اما لضوى مىفهلت
وبدلىى ٖام
واما باالهًمام الى بلضان مؿخقلت مجاوعة .وآزغ ألاقالُم التي ماهذ مكمىلت بالىناًت مان اقلُم حؼع اإلادُِ الهاصة (باالو)
الظي ماهذ الىالًاث اإلاخدضة جخىلى اصاعجه ،وأنبذ الضولت الًٗى عقم 185في مىٓمت ألامم اإلاخدضة.
وازغ طلو قام مجلـ الىناًت بخٗضًل هٓامه الضازلي ختى ًدؿجى له الاحخمإ لُفما وملما اقخضخى ألامغ طلو ،وَى ًدكهل
آلان مً أًٖاا مجلـ ألامً الخمؿت الضاتمحن ،وبىحه ٖام ،الخملذ مهام َظا اإلاجلـ.
 .9محىمت العدل الدوليت:
حٗخبر مدنمت الٗضى الضولُت الجهاػ القًاثي الغتِسخي إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،ولما عأًىا ؾابقا جخىلى الجمُٗت الٗامت ومجلـ
ألامً اهخساب قًاتها الخمؿت ٖكغ.
وجسخو اإلادنمت بالفهل في اإلاىاػٖاث التي جغفٗها أمامها َىٖا ،الضوى ألاَغاف في هٓامها ألاؾاسخي ،وجهضع أخهام ملؼمت
ٖليهم لما جهضع فخاوي بكؤن اإلاؿاتل القاهىهُت التي قض جدُلها اليها َُئاث مىٓمت ألامم اإلاخدضة ووماالتها اإلاخسههت.
وجىو اإلااصة 38مً الىٓام ألاؾاسخي لهظٍ اإلادنمت " :وُْفت اإلادنمت هي الفهل في اإلاىاػٖاث التي جغف٘ اليها وفقا ألخهام
القاهىن الضولي ،وجُبق في َظا الكؤن:
أ /الاجفاقاث الضولُت الٗامت والخانت التي جً٘ قىاٖض مٗترفا بها نغاخت مً الضوى اإلاخىاػٖت؛
ب /الٗاصاث الضولُت اإلاغُٖت واإلاٗخبرة بمثابت قاهىن ّ
صى ٖلُه جىاجغ الاؾخٗماى؛
ج /مباصة القاهىن الٗامت التي أقغتها ألامم اإلاخمضهت؛
ص /أخهام اإلادالم ومظاَب لباع اإلائلفحن في القاهىن الٗام في مسخلف ألامم؛
وَٗخبر َظا أو طاك مهضعا اخخُاَُا لقىاٖض القاهىن ،وللمدنمت ؾلُت الفهل في القًُت وفقا إلاباصة الٗضى وؤلاههاف
26
متى وافق أَغاف الضٖىي ٖلى طلو".
مىظىمت ألامم اإلاخحدة أو اإلاىظماث الدوليت اإلاسجبؼت باألمم اإلاخحدة:
ًغجبِ باألمم اإلاخدضة مً زالى اجفاقاث حٗاون نىضوو الىقض الضولي والبىو الضولي ومىٓماث أزغي مؿخقلت أوكئذ
بمىحب اجفاو خهىمي صولي حٗغف باؾم “الىماالث اإلاخسههت” منها :مىٓمت ألامم اإلاخدضة للتربُت والثقافت الُىوؿهى ،ومىٓمت
ٌ 26رجى اإلطالع على المحاضرة الثانٌة من مقرر القانون الدولً العام :المصادر األساسٌة اإللزامٌة والمصادر الثانوٌة االحتٌاطٌة.
 27للمزٌد ٌمكن االطالع علىhttp://www.un.org/arabic/aboutun/UN_system_chart.pdf :
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ألامم اإلاخدضة للُفىلت الُىهِؿف  ....جًُل٘ بمؿئولُاث صولُت واؾٗت الىُاو في اإلاجاالث الاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت
ًء
والتربىٍت والصحُت واإلاجاالث طاث الهلت .وبًٗها ،مثل مىٓمت الٗمل الضولُت وؤلاجداص البرًضي الٗالمي أقضم ٖهضا مً مىٓمت
ألامم اإلاخدضة طاتها.
ولهل مً َظٍ اإلاىٓماث مجلـ اصاعجه ومحزاهِخه وأماهخه الخانت بها ،حٗغف مجخمٗت بؤؾغة ألامم اإلاخدضة أو مىٓىمت ألامم
ًء
ًء
اإلاخدضة .وهي جقضم مٗا اإلاؿاٖضة الخقىُت وٚحرَا مً أقهاى اإلاؿاٖضة الٗملُت في حمُ٘ اإلاجاالث الاقخهاصًت والاحخماُٖت جقغٍبا.
وباإليافت الى ما جقضمٌٗ ،مل ٖضص مً مهاجب ألامم اإلاخدضة وبغامجها ونىاصًقها  -مثل مفىيُت ألامم اإلاخدضة لكئون
الالحئحن وبغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماثي ٖلى جدؿحن الحالت الاقخهاصًت والاحخماُٖت للكٗىب في حمُ٘ أهداا الٗالم لما جغف٘
جقاعٍغ الى الجمُٗت الٗامت أو اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي.

خامظا :حامعت الدول العسبيت
إلاحت جازٍخيت:
 ،1945وهي ٖباعة ًٖ مىٓمت ؾُاؾُت اقلُمُت ،وطلو عاحٗا لُبُٗت اإلاباصة وألاَضاف،
جؤؾؿذ حامٗت الضوى الٗغبُت ٖام
التي هو ٖليها مُثاقها ،والٛغى ألاؾاسخي ،الظي أوكئذ مً أحله واإلاخمثل في الخٗاون بحن مسخلف الضوى الٗغبُت ألاًٖاا فيها في
ٖضة مجاالث مً أحل النهىى باإلاىُقت ،28ال ؾُما بٗض اهتهاا الحغب الٗاإلاُت الثاهُت.29

 - 28جامعة الدول العربٌة هً منظمة تضم دول فً الشرق األوسط وأفرٌقٌا وٌعتبر أعضائها دوال عربٌةٌ ،نص مٌثاقها على التنسٌق بٌن
الدول األعضاء فً الشؤون االقتصادٌة ،من ضمها العالقات التجارٌة ،االتصاالت ،العالقات الثقافٌة ،الجنسٌات ووثائق وأذونات السفر
والعالقات االجتماعٌة والصحة .المقر الدائم لجامعة الدول العربٌة هو مدٌنة القاهرة ،مصر .وأمٌنها العام الحالًّ هو عمرو موسى.
 339,510,535نسمة فٌها ،حٌث أنّ
 2007إلى وجود
 13,953,041كم ²وتشٌر إحصاءات
المجموع الكلً لمساحة الدول األعضاء فً المنظمة
مجموع مساحة العالم العربً ٌجعل مجموعها الثانً عالمٌا بعد روسٌا ومجموع سكانها هو الرابع عالمٌا بعد الصٌن ،الهند واالتحاد
األوروبً.
 1941ألقى أنتونى إٌدن وزٌر خارجٌة برٌطانٌا خطابا ذكر فٌه "إن العالم العربً قد خطا خطوات عظٌمة منذ التسوٌة التً
 - 29فى 29أٌار
تمت عقب الحرب العالمٌة الماضٌة ،وٌرجو كثٌر من مفكري العرب للشعوب العربٌة درجة من درجات الوحدة أكبر مما تتمتع به اآلن.
وإن العرب ٌتطلعون لنٌل تأٌٌدنا فً مساعٌهم نحو هذا الهدف وال ٌنبغً أن نغفل الرد على هذا الطلب من جانب أصدقائنا وٌبدو أنه من
الطبٌعً ومن الحق وجود تقوٌة الروابط الثقافٌة واالقتصادٌة بٌن البالد العربٌة وكذلك الروابط السٌاسٌة أٌضا ًا ...وحكومة جاللته سوف
 1943صرح إٌدن فً مجلس العموم البرٌطانً بأن الحكومة البرٌطانٌة تنظر
تبذل تأٌٌدها التام أليّ خطة تلقى موافقة عامة" .وفً 24شباط
بعٌن "العطف" إلى كل حركة بٌن العرب ترمً إلى تحقٌق وحدتهم االقتصادٌة والثقافٌة والسٌاسٌة .بعد عام تقرٌبا من خطاب إٌدان ،دعا
رئٌس الوزراء المصري مصطفى النحاس كال من رئٌس الوزراء السورى جمٌل مردم ورئٌس الكتلة الوطنٌة اللبنانٌة بشارة الخوري
لتباحث معهما فً القاهرة حول فكرة "إقامة جامعة عربٌة لتوثٌق عربى بٌن البلدان العربٌة المنضمّة لها" .وكانت هذه أول مرة تثار فٌها
فكرة الجامعة العربٌة بمثل هذا الوضوح ثم عاد بعد نحو شهر من تصرٌح إٌدن أمام مجلس العموم ،لٌؤكد استعداد الحكومة المصرٌة
الستطالع آراء الحكومات العربٌة فً موضوع الوحدة وعقد مؤتمر لمناقشته وهى الفكرة التى أثنى علٌها حاكم األردن فً حٌنه األمٌر
عبد هللا .وعلى أثر ذلك بدأت سلسلة من المشاورات الثنائٌة بٌن مصر من جانب وممثلً كل من العراق وسورٌا ولبنان والمملكة العربٌة
السعودٌة واألردن والٌمن من جانب آخر وهً المشاورات التى أسفرت عن تبلور اتجاهٌن رئٌسٌٌن بخصوص موضوع الوحدة االتجاه
جخلي إدازة اإلاسهص مظؤوليتها عً أي اهتهان لحلىق اإلالىيت الفىسٍت  -حميع الحلىق محفىظت إلاسهص حيل البحث العلمي © 2015
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وحٗض حامٗت الضوى الٗغبُت ،أقضم مىٓمت اقلُمُت ،في ٖالم ما بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت  .30فقض وكؤث ْ
قبل ألامم اإلاخدضة
ْ ،)1948
ْ ،)1945
وقبل مجلـ أوعوبا بؤعبٗت أٖىام (3
وقبل مىٓمت الضوى ألامغٍنُت بثالزت أٖىام ( 3ماعؽ
بثالزت أقهغ ( 24ألخىبغ
ًء
ْ ،)1949
.)1958
وقبل الجماٖت الاقخهاصًت ألاوعوبُت (الؿىو ألاوعوبُت اإلاكترلت) بثالزت ٖكغ ٖاما (أوى ًىاًغ
أٚؿُـ
ّ 1944
ففي 25أًلىى
جم اوٗقاص مئجمغ اللجىت الخدًحرًت باإلؾنىضعٍت  ،بدًىع مىضوبحن ًٖ مهغ وؾىعٍت ولبىان والٗغاو
وقغو ألاعصن والؿٗىصًت والُمً وًٖ ٖغب فلؿُحن ،وٖقضث زماوي حلؿاث مخىالُت ،اعجؤي زاللها اإلاجخمٗىن ٖلى اوكاا اجداص
ٖغبي ًًم الضوى الٗغبُت َّ ،31م
وجم الاجفاو ٖلى اُٖااٍ اؾم "حامٗت الضوى الٗغبُت " .32وأنضع ممثلى الحهىماث الٗغبُت ،الظًً
ًء
خًغوا احخماٖاث اللجىت الخدًحرًت للمئجمغ الٗغبي الٗام باإلؾنىضعٍت ،في نهاًت َظٍ الاحخماٖاث ،بغوجىمىالٖ ،غف باؾم
"بغوجىمىى ؤلاؾنىضعٍت ،الظي أٖلً والصة حامٗت الضوى الٗغبُت ،وأوصخى ببوكاا لجىت جدًحرًت مً أحل اٖضاص مُثاو َظٍ
اإلاىٓمت.
ًء
ًء
ًء
فجاا بغوجىمىى ؤلاؾنىضعٍت ملخها اإلاباصة التي ؾخيكؤ ٖليها حامٗت الضوى الٗغبُت ،لخٗبحرا ناصقا ًٖ الحض ألاصوى للخٗاون
الؿُاسخي والاقخهاصي والاحخماعي والثقافي ،الظي ًمنً للضوى الٗغبُت مجخمٗت ٖلى ازخالف اهٓمتها الؿُاؾُت واججاَاتها أن
جقبل به .فىو ٖلى:
ًء
 .1الاٖتراف بؿُاصة واؾخقالى الضوى ألاًٖاا بدضوصَا القاتمت فٗال.
 .2الاٖتراف باإلاؿاواة الخامت بحن الضوى ألاًٖاا لبحرَا ونٛحرَا.

األول ٌدعو إلى ما ٌمكن وصفه بالوحدة اإلقلٌمٌة الفرعٌة أو الجهوٌة وقوامها سورٌا الكبرى أو الهالل الخصٌب .واالتجاه الثانً ٌدعو
إلى نوع أعم وأشمل من الوحدة ٌظلل عموم الدول العربٌة المستقلة وإن تضمن هذا االتجاه بدوره رأٌٌن فرعٌٌن أحدهما ٌدعو لوحدة
فٌدرالٌة أو كونفدرالٌة بٌن الدول المعنٌة واآلخر ٌطالب بصٌغة وسط تحقق التعاون والتنسٌق فً سائر المجاالت وتحافظ فً الوقت نفسه
على استقالل الدول وسٌادتها.
30للمزٌد ٌمكنكم االطالع على موقع جامعة الدول العربٌةhttp://www.lasportal.org/ :
31استبعد المجتمعون ،منذ البداٌة ،فكرة الحكومة المركزٌة ومشروعً سورٌة الكبرى والهالل الخصٌب ،بعد مناقشات مطولة .وانحصر
النقاش فً اقتراح نوري السعٌد ،بتكوٌن مجلس اتحاد ،له سلطة تنفٌذٌة ،أو تكوٌن مجلس اتحاد ال تنفذ قراراته إال ّ الدول التً توافق علٌها.
وشرح نجٌب الهاللً ،من الوفد المصري ،الرأي بهاتٌن الصٌغتٌن من التعاون فقال " :إن هناك من ٌفضل الصورة الثانٌة على الصورة
األولى ،وهؤالء ٌبنون رأٌهم على أن فً الصورة األولى افتئاتا ًا على سٌادة الدولة التً ال تقبل القرارات ،ألنها ترغم على اتخاذ خطوة ال
ترضٌها .وإن اإلجماع منعقد على تكوٌن هٌئة لألمم العربٌة ،والخالف هو هل ٌكون رأي هذه الهٌئة ملزما ًا أو غٌر ملزم؟ .فإذا اجتمعت
مثالًا سبع دول ،خمس منها توافق على رأي والدولتان األخرٌان ال ترٌان هذا الرأي ألنه ضار بهما ،فهل ٌجب أن تلزم هاتان الدولتان
بتنفٌذ القرار أم ال ؟" .وتدخل مصطفى النحاس ،فأ ّكد أن فكرة اتحاد عربً له سلطة تنفٌذٌة وقراراته ملزمة أمر ٌستبعده الجمٌع لألسباب
نفسها ،التً أدت إلى استبعاد فكرة الحكومة المركزٌة .وأنه ال ٌبقى بعد ذلك إال ّ الرأي القائل بتكوٌن اتحاد ،ال تكون قراراته ملزمة ،إالّ
لمن ٌقبلها.
 ،1944تدعو فٌه إلى:
32وترجع هذه التسمٌة التً تحملها المنظمة إلى االقتراح الذي تقدمت به مصر إلى اللجنة التحضٌرٌة فً 2أكتوبر
"تألٌف جامعة الدول العربٌة من الدول التً تقبل األفضل لها" .وكانت هناك عدة اقتراحات أخرى قُدمت إلى اللجنة التحضٌرٌة ،مثل
اقتراح سوري بتسمٌتها "التحالف العربً" ،وآخر عراقً بتسمٌتها "االتحاد العربً" .أمّا الوفد المصري فقد رأى أن اسم "الجامعة
العربٌة" أكثر مالئمة للتنظٌم العربً.
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 .3الاٖتراف لهل صولت بدق ابغام اإلاٗاَضاث والاجفاقاث م٘ ٚحرَا مً الضوى الٗغبُت أو ٚحر الٗغبُت بكغٍ أال جخٗاعى م٘
أخهام ومُثاو الجامٗت.
 .4لِـ َىاك الؼام واضح إلجبإ ؾُاؾت زاعحُت مىخضة.
ٖ .5ضم اللجىا الى القىة لفٌ اإلاىاػٖاث والخالفاث التي قض جيكب بحن الضوى ألاًٖاا ،وحكمل القىة فغى القُىص
الاقخهاصًت أو خكض الجُىف ٖلى الحضوص.
ً .6قىم مجلـ الجامٗت بالىؾاَت بحن الضوى ألاًٖاا بىاا ٖلى َلبها.
وفي  7حكغًٍ ألاوى مً هفـ الؿىتَّ ،م
جم جىقُ٘ البروجىمىى مً قبل عإؾاا الىفىص الٗغبُت اإلاكاعلت ،لم ٌٗترى ٖلى َظٍ
اإلاباصة اال لبىان الظي أبضي بٌٗ الخدفٓاث فُما ًسو الفقغة التي جىو " بؤهه ال ًجىػ في أًت خاى اجبإ ؾُاؾت زاعحُت
جًغ بؿُاؾت حامٗت الضوى الٗغبُت أو أًت صولت منها" .
ّ
وفضي اإلاملنت الٗغبُت الؿٗىصًت والُمً مً أحل ٖغى جىنُاث اإلائجمغ ٖلى اإلالو ٖبض الٗؼٍؼ آى
وقض جسلف ًٖ الخىقُ٘
 ،1945جلتها
ؾٗىص وؤلامام ًدحى خمُض الضًً  .اال أن اإلاملنت الٗغبُت الؿٗىصًت قامذ بالخىقُ٘ ٖلى البروجىمىى في 3ماهىن الثاوي
الُمً التي وقٗذ ٖلُه في قهغ قباٍ مً الٗام هفؿه.
ميثاق حامعت الدول العسبيت:
يمذ اللجىت الخدًحرًت إلاُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت ،مافت الضوى التي نىجذ ٖلى وزُقت مئجمغ ؤلاؾنىضعٍت ،بما فيها
الؿٗىصًت والُمً .وبٗض ؾخت ٖكغة احخمإ َّم
.331945
جم اقغاعٍ بمهغ بخاعٍش 17آطاع
ًخؤلف اإلاُثاو مً صًباحت وٖكغًٍ ماصة وزالزت مالخق ،جخٗلق حمُٗها بؤٚغاى الجامٗت ،وأحهؼتها ،والٗالقاث فُما بحن
الضوى ألاًٖاا ،وٚحر طلو مً الكئون.
وٍخهف اإلاُثاو بالكمىلُت والخىىٕ الىاؾ٘ في جدضًض مجاالث الٗمل الٗغبي اإلاكترك ،وٍفخذ الباب أمام الضوى الغاٚبت فُما
بُنها ،في حٗاون أوزق ،وعوابِ أقىي مما هو ٖلُه اإلاُثاو ،أن حٗقض بُنها مً الاجفاقاث ما حكاا لخدقُق َظٍ ألاٚغاى.
وٍجحز اإلاُثاو أن ٌٌٗضى ولنً بمىافقت زلثي الضوى ألاًٖاا فُه ،وطلو لجٗل الٗالقاث فُما بُنهم أوزق وأمتن ،وإلوكاا
مدنمت ٖضى ٖغبُت ،ولخىُٓم الٗالقاث بحن الجامٗت واإلاىٓماث الضولُت التي حؿعى لهىن الؿلم وألامً الضولُحن.
33وكانت المشكلة الوحٌدة ،التً اعترضت تشكٌل هذه اللجنة ،هً اشتراك مندوب األحزاب الفلسطٌنٌة فً األعمال التحضٌرٌة لها .إذ
آثار اشتراكه اعتراض بعض األعضاء فً اللجنة وعلى الخصوص مندوب لبنان .فقد كان رأي لبنان ٌنصرف إلى أن عدم استقالل
فلسطٌن ٌحول دون إسهام مندوب عنها فً أعمال اللجنة الفرعٌة السٌاسٌة المؤلفة من مندوبٌن عن الدول العربٌة المستقلة ،وكان هذا هو
السبب األساسً والوحٌد العتراض لبنان على اشتراك مندوب فلسطٌن فً أعمال اللجنة .وكان ٌؤٌد هذا الرأي جمٌل مردم ،وزٌر
خارجٌة سورٌة ،وقتئذ .وانتهى األمر بعد مناقشات واسعة إلى دعوة موسى العلمً ،مندوب األحزاب الفلسطٌنٌة الوطنٌة ،إلى حضور
جلسات اللجنة التحضٌرٌة للمٌثاق ،مراقبا ًا فقط ،له حق االشتراك فً المناقشات ،ولكن لٌس له حق االقتراح والتصوٌت على القرارات.
وذلك ،نوعا ًا من التوفٌق بٌن اآلراء المؤٌدة والمعارضة الشتراكه فً اللجنة ،وأخذاًا فً االعتبار القرار الخاص الذي تضمنه بروتوكول
اإلسكندرٌة ،فً شأن قضٌة فلسطٌن.
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 )1950ومُثاو الٗمل الاقخهاصي
ولقض ألحق باإلاُثاو وٍنمله وزُقخان عتِؿِخان  :مٗاَضة الضفإ الٗغبي اإلاكترك (هِؿان
.34)1980
القىمي (حكغًٍ الثاوي
وٍمنً جقؿُم َظٍ ألاخهام الظي هو ٖليها مُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت الى مجمىٖخحن:
اإلاجمىعت ألاولى :وجىو ٖلى ألاخهام الخىُٓمُت أو ؤلاحغاتُت.
اإلاجمىعت الثاهيت  :جىو ٖلى ألاخهام اإلاىيىُٖت ،التي جقغع اإلاباصة ألاؾاؾُت ،التي ًقىم ٖليها مجلـ الجامٗت ،وٍلتزم بها
ألاًٖاا في ٖالقاتهم وحٗاملهم
ولقض حاا اإلالحم ألاول زام بفلؿُحن ،وفُه ٌٗلً مجلـ الجامٗت جىلُه أمغ ازخُاع مىضوب ٖغبي مً فلؿُحن لالقتراك
ًء
ًء
في أٖماله ختى ًخمخ٘ َظا القُغ بمماعؾت اؾخقالله فٗال ،هٓغا الى أن وحىص فلؿُحن واؾخقالله الضولي مً الىاخُت الكغُٖت
أمغ ال قو فُه ،لما أهه ال قو في اؾخقالى البالص الٗغبُت ألازغي  .واطا ماهذ اإلآاَغ الخاعحُت لظلو الاؾخقالى ْلذ محجىبت
ًء
ألؾباب قاَغة ،فال ٌؿى ٙأن ًهىن طلو خاتال صون اقترالها في أٖماى مجلـ الجامٗت.
فُما َّم
جم جسهُو اإلالحق الثاوي للبالص الٗغبُت ٚحر اإلاكترلت في مجلـ الجامٗت ،وٍىو ٖلى حصجُ٘ الضوى ألاًٖاا
بالجامٗت مجلؿها ٖلى الخٗاون م٘ الضوى ٚحر ألاًٖاا ،الى أبٗض مضي مؿخُإ ،والٗمل ٖلى انالح أخىالها وجؤمحن مؿخقبلها،
بهل ما تهُئه الىؾاتل الؿُاؾُت مً أؾباب.
ّأما اإلالحق الثالث فهى زام بخُٗحن أوى أمحن ٖام للجامٗت وَى ٖبضالغخمً ٖؼام ،الىػٍغ اإلافىى بىػاعة الخاعحُت
اإلاهغٍت ،إلاضة ؾيخحن.35
مشسوع حعدًل ميثاق حامعت الدول العسبيت:
مان وايٗى اإلاُثاو ًضعمىن ما قض ًُغأ ٖلى الخىُٓم الٗغبي مً حُٛحر ،لظلو حااث اإلااصة 19مً اإلاُثاو مٗبرة ًٖ َظا
الخىحه ،اط جىو ٖل أهه ً" :جىػ بمىافقت زلثي صوى الجامٗت حٗضًل َظا اإلاُثاو ،وٖلى الخهىم لجٗل الغوابِ بُنها أمتن
وأوزق ،وإلوكاا مدنمت ٖضى ٖغبُت ،ولخىُٓم نالث الجامٗت بالهُئاث الضولُت التي جيكؤ في اإلاؿخقبل لنفالت ألامً والؿالم.
ّ
وال ًبذ في الخٗضًل اال في صوع الاوٗقاص الخالي للضوع الظي ًقضم فُه الُلب ،وللضولت التي ال جقبل الخٗضًل ،أن جيسحب ٖىض
جىفُظٍ صون الخقُض بؤخهام اإلااصة الؿابقت".

1986
 ،"1985مركز دراسات الوحدة العربٌة ،بٌروت ،ط ،1ماٌو
 1945ـ
 - 34أحمد فارس عبدالمنعم" ،جامعة الدول العربٌة،
 ،1945وهو الٌوم السادس عشر بعد إٌداع العراق (رابع دولة) وثائق تصدٌقها علٌه باألمانة
35أصبح المٌثاق نافذ المفعول ابتداء من 11أٌار
العامة للجامعة .وذلك وفقا ًا لما جاء فً المادة العشرٌن من المٌثاق .غٌر أن مجلس الجامعة أصدر قراراًا فً30آذار ،1946بأن ٌكون ٌوم22
مارس من كل عام ،وهو ٌوم توقٌع المٌثاقٌ ،وما قومٌا ـ ٌوم الجامعة ـ وٌوصى البالد العربٌة باالحتفال به بالطرٌقة التً تراها كل منها.
خالل هذه األعوام ظلت الجامعة العربٌة تحتفظ بنظامها األساسً (مٌثاقها) ،الذي تكونت به كما هو بال تغٌٌر حتى اآلن ،وإن كانت قد
ضمت إلى وثائقها ،باإلضافة إلى بروتوكول اإلسكندرٌة ،والمٌثاق ،عدداًا آخر من الوثائق فً شكل اتفاقات ،ومعاهدات ،وقرارات،
وغٌرها.
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وبىاا ٖلى طلوَ ،البذ الٗضًض مً الضوى في احخماٖاث مئجمغاث القمت ومجلـ الجامٗت بخٗضًل بٌٗ بىىص اإلاُثاو ،لهي
ًء
جخماشخى م٘ اإلاُُٗاث والٓغوف الحالُت ،وٍهىن مٗبرا ًٖ جُلٗاث وآماى الكٗىب الٗغبُت في اقامت وخضة ٖغبُت قىٍت ومخِىت.
ًء
ًء
وٖلى الغٚم مً حؿٗت وؾخحن ٖاما ٖلى اوكاا الجامٗت الٗغبُت فبن مُثاقها لم ًضزل ٖلُه أي حٗضًل حىَغي ،زالفا إلاُثاو
مىٓمت ألامم اإلاخدضة وٚحرَا مً اإلاىٓماثٖ ،لى الغٚم مً الحاحت اإلالحت لخٗضًله  .وقض قضمذ ٖضة مكغوٖاث ،وأوكئذ ٖضة
لجان ،لضعاؾت مُالب الضوى ألاًٖاا في حٗضًل اإلاُثاو ،ولنً هخاتج جلو اللجان وجىنُاتها لم ًُنخب لها الىجاح.
أهداف حامعت الدول العسبيت:
الٛغى ألاؾاسخي في اوكاا حامٗت الضوى الٗغبُت َى للضفإ ًٖ مهالح الضوى الٗغبُت ألاًٖاا بها مً هاخُت ،وللضفإ ًٖ
مهالح مل اإلاجخم٘ الٗغبي مً هاخُت أزغي.
وٍمنً لىا أن هدبحن أَضاف حامٗت الضوى الٗغبُت مً ههىم وزاتقها .فبروجىمىى ؤلاؾنىضعٍت ،ومُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت
جمُحزان أَضاف حامٗت الضوى الٗغبُت ماآلحي:
 الؿعي هدى جدقُق مؼٍض مً الىخضة بحن الضوى الٗغبُت ألاًٖاا بها وٚحر ألاًٖاا. نُاهت اؾخقالى الضوى ألاًٖاا. اإلادافٓت ٖلى الؿالم وألامً الٗغبي. جدقُق مؼٍض مً الىخضة بحن الضوى الٗغبُت وجىَُضٍ في قتى اإلاجاالث الؿُاؾُت وٚحر الؿُاؾُت (اقخهاصًت  -احخماُٖت -زقافُت.36)...
 الخٗاون م٘ الهُئاث واإلاىٓماث الضولُت. الىٓغ بهفت ٖامت في قئون ومهالح اإلاجخم٘ الٗغبي.مبادئ حامعت الدول العسبيت
اطا مان مُثاو الجامٗت لم ًخهضعٍ اٖالن باإلاباصة ،فقض جًمىذ صًباحت اإلاُثاو واإلاىاص  ،8،6،5اإلاباصة ،التي جقىم ٖليها
حامٗت الضوى الٗغبُت ،وهي ٖلى الىدى الخالي:
36ولقد طرأت على جامعة الدول العربٌة منذ إنشائها تطورات جاءت تؤكد هذا الهدف بوصفه أحد أهداف الجامعة ،وكان جوهر هذه
َ ،1950وو َّقق َوع ْت
ت خمس
التطورات هو تقوٌة الروابط القانونٌة ،التً تربط دول الجامعة ،وبصفة خاصة فً شؤون الدفاع واالقتصاد .ففً عام
دول أعضاء فً الجامعة ،معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي لدول الجامعة .وانضمت لها فٌما بعد عدة دول أخرى .وبعدها
أبرمت عدة اتفاقات لدعم التعاون ولتحقٌق مزٌد من التنسٌق بٌن الدول األعضاء ،ومن هذه االتفاقات:
أ .اتفاقٌة تسهٌل التبادل التجاري.
ب .التعرٌفة الجمركٌة الموحدة.
ج .إنشاء المؤسسة المالٌة العربٌة لإلنماء االقتصادي.
د .اتفاقٌة الوحدة االقتصادٌة.
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الالتزام بمبادئ ألامم اإلاخحدة
لم ًظلغ َظا اإلابضأ نغاخت في مُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت ،خُث أٖلً قُام حامٗت الضوى الٗغبُت قبل اوكاا ألامم
اإلاخدضة ،ولظلو مان مً البضًهي أن ًنخفي مُثاو اإلاىٓمت الٗغبُت بخىحُه ٖام خث فُه الضوى ألاًٖاا ٖلى الخٗاون م٘ أي
ًء
َُئاث صولُت قض جقام مؿخقبال ،وحؿعى لحفٔ ألامً والؿالم الضولُِىىحاا َظا الخىحُه في اإلااصة الثالثت ،التي جىو ٖلى " :جقغٍغ
وؾاتل الخٗاون م٘ الهُئاث الضولُت ،التي قض جيكؤ في اإلاؿخقبل لنفالت ألامً والؿالم ولخىُٓم الٗالقاث الاقخهاصًت
والاحخماُٖت".37
اإلاظاواة اللاهىهيت بين الدول ألاعظاء
ّ
ههذ الفقغة ألاولى ،بٗض الضًباحت ،في بغوجىمىى ؤلاؾنىضعٍت ٖلى أنً" :هىن لهظٍ الجامٗت مجلـ ٌؿمى مجلـ حامٗت
الضوى الٗغبُت ،جمثل فُه الضوى اإلاكترلت في الجامٗت ٖلى قضم اإلاؿاواة " .أما مُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت فقض هو في ماصجه
الثالثت ٖلى أنً" :هىن للجامٗت مجلـ ًخؤلف مً ممثلي الضوى اإلاكترلت في الجامٗت ،وٍهىن لهل منها نىث واخض مهما ًنً
ٖضص ممثليها".
عدم الخدخل في الشؤون الداخليت للدول ألاعظاء:
جغحمذ اإلااصة الثامىت مً مُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت َظا اإلابضأ ،الظي جقىم ٖلُه حامٗت الضوى الٗغبُت ،في واحبحن
أؾاؾُحنً ،جب أن جلتزم بهما الضوى ألاًٖاا حمُٗها ،وَما:
ًء
أ -وحىب اخترام مل صولت ًٖى في الجامٗت هٓام الحنم القاتم في بقُت الضوى ألاًٖاا بالجامٗت ،باٖخباع هٓام الحنم خقا
مً خقىو َظٍ الضوى .وَظا الاخترام ٌٗجي أن جمخى٘ مل صولت ًٖ الاػصعاا بىٓم الحنم في بقُت الضوى ألاًٖاا ،وًٖ الخهجم ٖلى
َظٍ الىٓم.
ب -الخٗهض بٗضم القُام بؤي ٖمل ٌؿتهضف ؤلاَاخت بهظٍ الىٓم أو مداولت حُٛحرَا  .واإلاُثاو لم ًُ َحد ّ ِّغ ْم الٗمل الٗؿنغي
ًء
وخضٍ ،الظي ًؤزظ قهل الاٖخضاا ،ولنىه َحخ َّمغ ْم أي ٖمل يهضف الى ؤلاَاخت بهظٍ الىٓم ،أو بؤي منها ،ؾىاا مان َظا الٗمل ٖضواها
ًء
ٖؿنغٍا أو جضبحر الهقالباث ٖؿنغٍت أو اقخهغ الٗمل ٖلى مجغص الخدغٌٍ الؿُاسخي وؤلاٖالمي ،فهل َظٍ ألاٖماى َحخٓغث اإلااصة
الثامىت مً اإلاُثاو القُام بها ٖىضما ّ
ههذ ٖلى" :أي ٖمل".

37بعد خمس سنوات من إعالن قٌام جامعة الدول العربٌةٌ ،تم تدارك هذا النقص فً مٌثاقها بخصوص "مبدأ االلتزام بمبادئ األمم المتحدة"
باإلشارة الواضحة إلٌه فً نصوص معاهدة الدفاع المشترك والتعاون االقتصادي ،التً وقعتها الدول العربٌة األعضاء بالجامعة فً عام
 .1950فهذه المعاهدة تقول فً مقدمتها" :أن الدول العربٌة قد وافقت على عقد هذه المعاهدة ،استجابة لرغبة شعوبها -أي شعوب الجامعة -فً
ضم الصفوف لتحقٌق الدفاع المشترك عن كٌانها وصٌانة األمن والسالم وفقا لمبادئ مٌثاق جامعة الدول العربٌة ،ومٌثاق األمم المتحدة
وألهدافها" .كما تأتً المادة الثانٌة منها لتنص على  " :وتطبٌقا ًا ألحكام المادة السادسة من مٌثاق جامعة الدول العربٌة ،والمادة الحادٌة
والخمسٌن من مٌثاق األمم المتحدةٌ ،خطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس األمن بوقوع االعتداء ،وما اتخذ فً صدده من تدابٌر
وإجراءات"
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فع اإلاىاشعاث العسبيت بالؼسق الظلميت:
ّ
ان أخض أَضاف الجامٗت الٗغبُت اإلادافٓت ٖلى ألامً والؿالم في اإلاىُقت الٗغبُت  .ولً جىجح الجامٗت في جدقُق طلو اال اطا
ًء
اٖخمضث مبضأ الدؿىٍت الؿلمُت للمىاػٖاث بحن الضوى ألاًٖاا بها ،وحٗله واخضا مً اإلاباصة التي جقىم ٖليها ّ .أما فٌ اإلاىاػٖاث
بالقىة فهى أمغ ًدىاقٌ م٘ َظا الهضف.
اإلاظاعدة اإلاخبادلت:
ههذ وزاتق حامٗت الضوى الٗغبُت بىيىح ٖلى مبضأ اإلاؿاٖضة اإلاخباصلت ،وفي الىقذ هفؿه ،ويٗذ إلاماعؾت َظا اإلابضأ بٌٗ
الحضوص والًىابِ.
ًء
وجؤحي مٗاَضة الضفإ اإلاكترك والخٗاون الاقخهاصي لخئلض َظا اإلابضأ وجؼٍضٍ اًًاخا في اإلااصة الثالثت منها ،التي جىو ٖلى أن:
"حٗخبر الضوى اإلاخٗاقضة ،مل اٖخضاا مؿلح ًق٘ ٖلى أًت صولت أو ألثر منها أو ٖلى قىاتها اإلاؿلحت ،اٖخضاا ٖليها حمُٗا ،ولظلو
ًء
فبنها ٖمال بدق الضفإ الكغعي (الفغصي أو الجماعي ) ًٖ لُانها جلتزم بؤن جباصع الى مٗاوهت الضولت أو الضوى اإلاٗخضي ٖليها ،بؤن
جخسظ ٖلى الفىع حمُ٘ الخضابحر وحؿخسضم حمُ٘ ما لضيها مً وؾاتل ،بما في طلو اؾخسضام القىة اإلاؿلحت لغص الاٖخضاا ،وإلٖاصة
ألامً والؿالم الى ههابهما".
ًا
جسطم حامعت الدول العسبيت حدودا واضحت إلامازطت هرا اإلابدأ وهره الحدود هي:
ّ
أ .ال جباصع الجامٗت باجساط الخضابحر الالػمت واإلاىاؾبت ،لضف٘ الاٖخضاا ًٖ أي صولت ًٖى فيها ًخٗغى لهظا الاٖخضاا ،اال اطا
َلبذ الضولت هفؿها طلو مً مجلـ الجامٗت ٚ .حر أن مٗاَضة الضفإ اإلاكترك في ماصتها الثاهُت أُٖذ خق المبادرة للذول
اإلاخٗاقضة ،وهي أًٖاا في الجامٗت ،إلاٗاوهت الضولت أو الضوى اإلاٗخضي ٖليها ،واجساط حمُ٘ الخضابحر الالػمت ،بما فيها اؾخسضام
القىة اإلاؿلحتٖ ،لى الفىع.38
ّ
ّ
بً .جب أال ًخسظ مجلـ الجامٗت أي قغاعاث في قؤن الخضابحر الالػمت ،لضف٘ الاٖخضاا ،الظي وق٘ ٖلى ًٖى مً أًٖاته ،اال
باإلحمإ ،ولِـ باألٚلبُت ،باؾخثىاا الضولت اإلاٗخضًت  .ولظلوّ ،
ههذ اإلااصة الثاهُت مً مٗاَضة الضفإ اإلاكترك ،لخجاوػ َظا
الكغٍٖ ،لى أن الضوى اإلاخٗاقضة ًجب أن جباصع ٖلى الفىع لىجضة الضولت التي وق٘ ٖليها الاٖخضاا ،ؾىاا مجخمٗت أو مىفغصة.
ًء
ج .وأزحرا ،لم ًىو مُثاو الجامٗت ٖلى جدضًض مفهىم الٗضوان.
صّ .أما مٗاَضة الضفإ اإلاكترك والخٗاون الاقخهاصي ،فقض اٖخبرث الٗضوان" :مل اٖخضاا مؿلح ًق٘ ٖلى الضولت".
ألاحهصة السئيظيت لجامعت الدول العسبيت:
جخهىن حامٗت الضوى الٗغبُت ،قؤنها في طلو قؤن ؾاتغ اإلاىٓماث الضولُت الٗاإلاُت وؤلاقلُمُت ،مً ٖضص مً ألاحهؼة والفغوٕ
الغتِؿُت ،الالػمت لحؿً ؾحر الٗمل فيها ،وجدقُق ألاٚغاى وألاَضاف التي أوكئذ مً أحلها  .وجخهىن الجامٗت مً زالزت فغوٕ
.1987
 - 38مفٌد محمود شهاب" ،جامعة الدول العربٌة ـ مٌثاقها وإنجازاتها" ،معهد الدراسات العربٌة ،القاهرة
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ُ
عتِؿُت أوكئذ بمقخضخى ههىم اإلاُثاو .لما أن َىاك أحهؼة أزغي أوكؤتها مٗاَضة الضفإ الٗغبي اإلاكترك ،التي أبغمذ في ٖام
39

 ،1950وطلو باإليافت الى هىٕ زالث مً ألاحهؼة الثاهىٍت ،التي جم اوكاإَا بمقخضخى قغاعاث مً مجلـ الجامٗت الٗغبُت.
ًا
أوال :ألاحهصة التي أوشئذ بملخض ى هصىص اإلايثاق
مجلع الجامعت

ًخؤلف مجلـ حامٗت الضوى الٗغبُت ،الظي ٌٗض أٖلى ؾلُت فيها ،مً ممثلي حمُ٘ الضوى ألاًٖاا في الجامٗت ،بما فيهم
ًء
ممثل مىٓمت الخدغٍغ الفلؿُُيُت  .وٍهىن لهل منها نىث واخض ،مهما مان ٖضص ممثليها ،وطلو جُبُقا للماصة الثالثت مً
اإلاُثاو ،التي جىو ٖلى أنً" :هىن للجامٗت مجلـ ًخؤلف مً ممثلي الضوى اإلاكترلت في الجامٗت ،وٍهىن لهل منها نىث واخض،
مهما مان ٖضص ممثليها".
ًء
وهٓغا الى أن مُثاو الجامٗت لم ًدضص مؿخىي ممثلي الضوى ألاًٖاا في اإلاجلـ فبن مئجمغاث القمت للملىك والغإؾاا الٗغب
ًء
ًء
قض اٖخبر صوعاث للمجلـ ٖلى َظا اإلاؿخىي ،ولم حٗخبر حهاػا حضًضا مً أحهؼة الجامٗت  .فمً خق الضوى ألاًٖاا أن جدضص
مؿخىي ممثليها في اإلاجلـ ،ولها أن جبٗث بغإؾائها ،أو بمً صونهم مؿئولُت ،مً صون أن ٌٛحر طلو مً َبُٗت مجلـ الجامٗت .
 ،1946في أوكام بالقغب مً
وقض ٖغفذ الجامٗت ،مىظ بضاًت وكؤتها ،مئجمغاث القمت ،ولٗل أولها الظي ُٖقض في 28ـ 29ماعؽ
ًء
 ،1936والتخار موقف موحذ في قضيت
القاَغة ،جؤًُضا إلاىقف مهغ في مىاحهت بغٍُاهُا ،بمىاؾبت اإلاُالبت بإلغاء معاهذة

فلؿُحن.
َ ،1973ظٍ القًُت خُىما هو في الفقغة (ب) مً اإلااصة
وقض خؿم الىٓام الضازلي للمجلـ الظي نضع في أوازغ ٖام
الخامؿت ٖلى أنٌٗ" :قض اإلاجلـ صوعاجه ٖلى مؿخىي وػعاا الخاعحُت ،أو مؿخىي أٖلى ،ولهم أن ًىِبىا ٖنهم مىضوبحن مفىيحن
ًء
وفقا للماصة الثاهُت مً َظا الىٓام " .فمً الىاضح أن الىو ٖلى حىاػ أن ًجخم٘ اإلاجلـ ٖلى مؿخىي أٖلى مً مؿخىي وػعاا
الخاعحُتً ،ضى ٖلى أهه ًجىػ أن ًهىن احخماٖه ٖلى مؿخىي القمت ،ومً زم فبن احخماٖاث القمت في عخاب الجامٗت ال حٗضو أن
جهىن احخماٖاث إلاجلـ الجامٗت.

 39لالطالع على القمم العربٌة :
http://www.lasportal.org/wps/portal/las_ar/inner/!ut/p/c5/vZLLjoJAEEW_xQ8w3Q2IukRBBYbm0S0IG4IEkZcQAXl8_WAyyawcNxPrbiq5detsLvDA
pFvwSOKgScpbkIMT8HhfXJuWzVkshFTnocwcRAsjzK42_OS7r30FvUk7wJUACe7T4v11nz09OGLESBwgbf8ze9NlYOySRZYIQYS9hBQcIKcT9KhksdstFLY9TiDozbKnSZKA6XHnsCCIRKDqFQjCrmRHCuVUheh1RrZO1MSDDr4eT17
w2I-yGI_yEL_ylKAF-fleaqYo7hFL9ZyJwqOX7nGiUm1s1TZgts22xZarZPtM13OSLkgfsXRnI2yiKbJ2saaslVTh7k3u-ha74JNeNnmohqaduDYmRY-qBFsbPTw6Kdf6WXK78xlJC53rTUQ3yII3zu9bwvokejVdcLjk4XKM6Xy7gmXBdQgA9lEYGqOD4Sa4VxMbCbPYN62LV1A!!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?pcid=d35f6200425e46dc8ee9fe7cf4bbec57&year=LAS%2flas%2flas_ar%2flasarabic_Sum
mits%2f_HIDE_arab_summits%2f_HIDE_2013
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اللجان الفىيت الدائمت:
ًدخاج مجلـ الجامٗت باٖخباعٍ الهُئت الٗلُا للجامٗت الى َُئاث مؿاٖضة ،جهىن مهمتها اٖضاص الضعاؾاث الفىُت اإلاخسههت
فُما ًداى اليها مً مىايُ٘ .وقض قغعث اإلااصة الغابٗت مً مُثاو حامٗت الضوى الٗغبُت " :جؤلُف لجان زانت للكئون اإلابِىت في
اإلااصة الثاهُت ،جمثل فيها الضوى اإلاكترلت في الجامٗت  .وجخىلى َظٍ اللجان وي٘ قىاٖض الخٗاون ومضاٍ ،ونُاٚتها في قهل
ًء
مكغوٖاث اجفاقُاث ،حٗغى ٖلى اإلاجلـ ،للىٓغ فيها ،جمهُضا لٗغيها ٖلى الضوى اإلاظمىعة".
لما أحاػ اإلاُثاو ،بقغاع مً مجلـ الجامٗت ،اقتراك الضوى الٗغبُت ٚحر ألاًٖاا في الجامٗت في ًٖىٍت َظٍ اللجان ،إلجاخت
الفغنت القتراك مل الضوى الٗغبُت ،لما أن اإلالحق الخام بالخٗاون م٘ الضوى الٗغبُت ٚحر اإلاكترلت في مجلـ الجامٗت هو
ًء
ًء
ٖلى أهه " :هٓغا ألن الضوى اإلاكترلت في الجامٗت ؾدباقغ في مجلؿها ،وفي لجانها ،قئوها ٌٗىص زحرَا وأزغَا ٖلى الٗالم الٗغبي
مله ،وألن أماوي البالص الٗغبُت ٚحر اإلاكترلت في اإلاجلـ ًيبغي له أن ًغٖاَا ،وأن ٌٗمل ٖلى جدقُقها ،فبن الضوى اإلاىقٗت ٖلى
مُثاو الجامٗت الٗغبُت ٌٗىيها ،بىحه زام ،أن جىصخي مجلـ الجامٗت ٖىض الىٓغ في اقتراك جلو البالص في اللجان اإلاكاع اليها
في اإلاُثاو بؤن ًظَب في الخٗاون مٗها الى أبٗض مضي مؿخُإ ،وبؤن ٌٗمل بٗض طلو ٖلى نالح أخىالها وجؤمحن مؿخقبلها بهل ما
ًء
تهُئٍ الىؾاتل الؿُاؾُت مً أؾباب" ،وَٗحن مجلـ الجامٗت لهل لجىت عتِؿا إلاضة ؾيخحن قابلت للخجضًض( ،اإلااصة الخامؿت مً
ًء
الىٓام الضازلي للجان) .وحٗقض اللجان احخماٖاتها في مقغ الجامٗت ،وٍهىن اوٗقاصَا صحُدا بدًىع أٚلبُت ألاًٖاا ،وجهضع
قغاعاتها بؤٚلبُت ألانىاث  .ولهل صولت مىضوب واخض أو ألثر في مل لجىت ،لما لها نىث واخض ،مهما حٗضص ممثلىَا ،وجهىن
احخماٖاث اللجىت ؾغٍت.
ًا
ُ ّ
وجؼبيلا لىص اإلاادة السابعت مً اإلايثاق ،شيلذ اللجان الدائمت آلاجيت:
 اللجىت الؿُاؾُت ،واللجىت الثقافُت الضاتمت ،واللجىت الضاتمت للمىانالث ،واللجىت الاحخماُٖت الضاتمت ،واللجىت القاهىهُتالضاتمت ،ولجىت زبراا البتروى الٗغبي ،واللجىت الٗؿنغٍت الضاتمت ،واللجىت الضاتمت لإلٖالم الٗغبي ،واللجىت الصحُت الضاتمت،
واللجىت الضاتمت لحقىو ؤلاوؿان ،واللجىت الضاتمت للكئون ؤلاصاعٍت واإلاالُت ،واللجىت الضاتمت لألعناص الجىٍت.
 -وقض ؾاَمذ جلو اللجان في جدقُق حٗاون ٖغبي في مسخلف اإلاجاالث ًٖ َغٍق اإلائجمغاث التي ٖقضتها بالخهىم.
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ألاماهت العامت:
لجامٗت الضوى الٗغبُت ،لمىٓمت صولُت اقلُمُت ،أماهت صاتمت ،وُْفتها جهغٍف ألامىع ؤلاصاعٍت واإلاالُت والؿُاؾُت للجامٗت.
ُ
وح َحٗ ّض ألاماهت الٗامت بمثابت الجهاػ ؤلاصاعي للجامٗت ،وجًم ألامحن الٗام للجامٗت ،وأمىاا مؿاٖضًً ،ومجمىٖت مً اإلاىْفحن
ًء
واإلاؿدكاعًٍ ،وفقا إلاا حاا في اإلااصة 12مً اإلاُثاو ،التي جىو ٖلى أنً " :هىن للجامٗت أماهت ٖامت صاتمت ،جخؤلف مً أمحن ٖام،
ًء
ًء
وأمىاا مؿاٖضًً ،وٖضص ماف مً اإلاىْفحن .وًٍ٘ مجلـ الجامٗت هٓاما صازلُا ألٖماى ألاماهت الٗامت وقئون اإلاىْفحن.
وٍهىن ألامحن الٗام في صعحت ؾفحر ،وألامىاا اإلاؿاٖضون في صعحت وػعاا مفىيحن .وَٗحن في ملحق لهظا اإلاُثاو أوى أمحن ٖام
للجامٗت" .وٍخم حُٗحن ألامحن الٗام للجامٗت بقغاع ًهضع مً مجلـ الجامٗت بؤٚلبُت زلثي أًٖاته( ،اإلااصة 12مً اإلاُثاو) ،وإلاضة
زمـ ؾىىاث قابلت للخجضًض( ،اإلااصة الثاهُت مً الىٓام الضازلي لألماهت الٗامت)".
أحهصة ألاماهت العامت :
جًم ألاماهت الٗامت ٖضة اصاعاث ،ومهاجب ،وأقؿام مخسههت ،أوكئذ بقغاعاث مً مجلـ الجامٗت ،وهو ٖليها الىٓام
الضازلي لألماهت ،لخىُٓم ؾحر الٗمل بالجامٗت ،وهي جخؤلف مً:
مىخب ألامين العام ًخىلى قئون مجلـ الجامٗت ،واإلاخابٗت ،والخيؿُق م٘ اإلاىٓماث وألاحهؼة اإلاخسههت اإلالحقت بالجامٗت
وٚحرَا مً اإلاىٓماث الضولُت ،ومخابٗت قئون اإلاغاؾم ،والاجهاى ،والقُام بؤٖماى الؿنغجاعٍت ،وألاٖماى اإلاالُت وؤلاصاعٍت ،التي
ال جضزل في الازخهاناث ؤلاصاعٍت ألازغي.
مىخب ألامىاء اإلاظاعدًً ًخىلى القُام باألٖماى ؤلاصاعٍت والخىُٓمُت ،التي جخٗلق بمهام ألامىاا اإلاؿاٖضًً ،خُث ًخىلى مل
منهم ؤلاقغاف ٖلى اخضي اصاعاث ألاماهت الٗامت ٖلى ألاقل" ،ماصة 3مً الىٓام الضازلي لألماهت الٗامت".
ؤلادازة العامت للشؤون الظياطيت جخىلى صعاؾت اإلاؿاتل الؿُاؾُت الٗغبُت ،والضولُت ،واٖضاص الخقاعٍغ واإلاكاعَ٘ في قؤنها،
ومخابٗت ما ًخم في قؤنها مً مغاؾالث.
إدازة الشؤون الاكخصادًت جخىلى اٖضاص اإلاكاعَ٘ ،والخقاعٍغ ،وصعاؾت اإلاؿاتل الاقخهاصًت اإلاخٗلقت بكئون الىفِ ،والُاقت،
والىقل ،واإلاىانالث ،والخٗاون الفجي ،والخسُُِ ؤلاهماثي ،وؤلاخهاا ،والخىزُق.
إدازة الشؤون الاحخماعيت والثلافيت جقىم بالضعاؾاث اإلاخٗلقت بالكئون الاحخماُٖت ،والصحُت ،والبُئُت ،والكئون
الثقافُت ،والخٗلُمُت ،وقئون الخىمُت ،والخضعٍب ،وجىخُض الدكغَٗاث الٗغبُت.
(ؤلادازة العامت لشؤون فلظؼين تهخم بمٗالجت مافت القًاًا اإلاخٗلقت بالقًُت الفلؿُُيُت.
ؤلادازة العامت لإلعالم جخىلى الخٗغٍف بقًاًا الىًَ الٗغبي ،وقُمه الحًاعٍت ،وأوحه جقضمه وجُىعٍ ،وحٗغٍف الغأي الٗام
الٗغبي والضولي بقًاًا الىًَ الٗغبي ،ووكاٍ الجامٗت ومىٓماتها ،لما جخىلى مهام الٗالقاث الٗامت  .إلدازة العامت للمعاهداث
والشؤون اللاهىهيت جخىلى ابضاا الغأي القاهىوي فُما ًداى اليها مً مىايُ٘ ،واٖضاص الضعاؾاث القاهىهُت ،خىى قًاًا الجامٗت،
وجقضًم الخقاعٍغ والاقتراخاث في قؤن الخٗاون بحن الضوى الٗغبُت ،ومؿاٖضة اإلاجالـ واللجان وٚحرَا مً الاحخماٖاث في
الكئون القاهىهُت اإلاخٗلقت بؤٖمالها.
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ؤلادازة العامت للخىظيم والشؤون ؤلادازٍت واإلااليت جخىلى قئون اإلاىْفحن ،والخىُٓم ،وؤلاصاعة ،واإلاحزاهُت ،واإلاؿاتل اإلاالُت
بالجامٗت ،وقئون اإلائجمغاث ،ومنخبت الجامٗت.
ًء
أماهت الشؤون العظىسٍت جخىلى مخابٗت اإلاؿاتل اإلاخٗلقت بالخٗاون الٗؿنغي بحن صوى الجامٗتَ ،بقا ألخهام مٗاَضة الضفإ
اإلاكترك والخٗاون الاقخهاصي بحن الضوى الٗغبُت.
اإلاىخب السئيس ي إلالاػعت إطسائيل ًسخو بالكئون اإلاخٗلقت باإلاقاَٗت ،وفغى الحهاع الاقخهاصي ٖلى وكاٍ الٗضو
ًء
الههُىوي ،واٖضاص القىاتم بالكغماث والضوى ألاحىبُت ،التي جخٗامل مٗه ،وجىبُه الضوى الٗغبُت الى ٖضم الخٗامل مٗهَ ،بقا
ألخهام قاهىن اإلاقاَٗت اإلاىخض ،وقغاعاث مجلـ الجامٗت بالخهىم .ولألمحن الٗام،
هما جدبع ألاماهت العامت الىحداث ؤلادازٍت الخاليت:
قؿم الٗلىم والخنىىلىحُا.
مٗهض اإلاسُىَاث الٗغبُت.
مٗهض الضعاؾاث الٗغبُت الٗلُا.
الجهاػ ؤلاقلُمي إلادى ألامُت.
اإلاغلؼ ؤلاخهاثي.
مغلؼ الخىمُت الهىاُٖت للضوى الٗغبُت وٚحرَا.
اإلاىظماث العسبيت اإلاخخصصت:
ّ
أقاع اإلاُثاو الى الازخهاناث الٗامت والفىُت لجامٗت الضوى الٗغبُت ،وإلاا ماهذ بٌٗ الازخهاناث جدخاج الى جسهو
مٗحن ،فقض جم اوكاا مىٓماث ٖغبُت مخسههت ،حٗمل في هُاو الجامٗت ،وجدذ اقغافها .وحٗضصث َظٍ اإلاىٓماث ،لخُٛي مافت
اإلاجاالث الاقخهاصًت ،لخدقُق الخٗاون بحن الضوى ألاًٖاا.40
والقو أن ْهىع َظٍ اإلاىٓماث ،والاجداصاث الفىُت اإلاخسههت ْاَغة اًجابُت ،حؿهم مؿاَمت مُلىبت في تهُئت اإلاىار
اإلاىاؾب ،لخدقُق أمل الىخضة الٗغبُت اإلايكىصة.
فالجامٗت الٗغبُت مىٓمت ؾُاؾُت اقلُمُت ال حؿخُُ٘ أن جًُل٘ وخضَا بخدقُق الىخضة الٗغبُت ،وطلو ألن الىخضة
الٗغبُت لِؿذ مجغص احغاااث ؾُاؾُت أو صؾخىعٍت ،واهما هي في ألاؾاؽ وخضة وُْفُت ،جقىم ٖلى الخهامل الٗغبي في مسخلف
اإلاجاالث الاقخهاصًت والاحخماُٖت باإلاٗجى الىاؾ٘ لهظٍ الٗباعة .وقض ْلذ مكامل ؤلانالح ،والخهامل الاقخهاصي والاحخماعي بحن
ُ ُ
البلضان الٗغبُت ج ْب َحدث في اَاع ؾُاسخي ،وجسً٘ إلاا ًمنً أن ٌؿببه َظا ؤلاَاع مً حٗقُضاث ،الى أن جبلىعث في الحُاة الٗغبُت
 - 40جمٌل مطر ،وآخرون" ،جامعة الدول العربٌة ـ الخبرة التارٌخٌة ومشروعات التطوٌر" ،المركز العربً لبحوث التنمٌة والمستقبل،
.1993
جامعة القاهرة،
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جلو اإلاجمىٖت مً اإلاىٓماث والاجداصاث الفىُت اإلاخسههت ،فبضأث جقىم بضوعَا في ججمُ٘ اليكاَاث الٗغبُت الاقخهاصًت
ًء
والاحخماُٖت ٖلى أؾـ فىُت وجسلهها بضعحت أو بؤزغي مً حٗقُضاث الؿُاؾت ومكاملها ،التي لثحرا ما جئصي الى ٖنـ ما َى
مُلىب.
اال أهىا هجض أن حمُ٘ اإلاىازُق ال جىضح مضي الهلت القاهىهُت بحن َظٍ اإلاىٓماث وبحن الجامٗت اإلاىٓمت ألام .ان الهلت
القاهىهُت بحن حامٗت الضوى الٗغبُت وبحن اإلاىٓماث اإلاخسههت ال ًدنمها جنُُف قاهىوي واخض وال قاٖضة واخضة ،ولٗل َظا َى
ما حٗل مً الًغوعي ابغام اجفاقاث للخٗاون بحن الجامٗت وبحن اإلاىٓماث اإلاخسههت ،التي جدض بهل منهما ما له وما ٖلُه
ًء
بهىعة ال جدخمل اللبـ وال حؿمذ بالخفاوث القاتم خالُا مً خالت الى خالت أزغي.
ًء
 ،1972قغاعا بكؤن َظٍ القًُت ًقضخي بؤن ٌكغف مجلـ الجامٗت ٖلى
اال أن مجلـ الجامٗت الٗغبُت قض اجسظ في ؾبخمبر
اإلاىٓماث الٗغبُت اإلاخسههت مً الىاخُت الفىُت واإلاالُت ،وأن جقضم مل مىٓمت جقاعٍغ صوعٍت ًٖ وكاَها الى اإلاجلـ جخًمً ما
قامذ به مً اهجاػاث في مجاى الخٗاون الٗغبي ،وأن لألمحن الٗام للجامٗت أن ًُلب في أي وقذ جقاعٍغ أو بُاهاث ًٖ اإلاىٓماث،
ًء
لما هو القغاع ٖلى جؤلُف لجىت لخقُُم َظٍ اإلاىٓماث ومغاحٗت أوياٖها مً حمُ٘ الىحىٍ واقتراح ما جغاٍ مىاؾبا مً
الىؾاتل ،التي جدقق أٚغاى مُثاو الجامٗت وٖغى مقترخاتها ٖلى مجلـ الجامٗت .واإلاىٓماث الٗغبُت اإلاخسههت ،التي حٗمل
في اَاع حامٗت الضوى الٗغبُت هي:
ًا
أوال :اجحاد البرًد العسبي
ًء
 ،1946في قؤن اإلاىافقت ٖلى صؾخىع الاجداص  .وقض
أوصخئ بمىحب قغاع مجلـ الجامٗت الغقم ،118الهاصع في 9صٌؿمبر
ُ
.1971
 ،1952ومقغٍ صبي .وه ِّّقذ صؾخىع اجداص البرًض الٗغبي ،في 25ماعؽ
باقغ ٖمله في 12أبغٍل
ويهضف الاجداص الى جىمُت الخٗاون والخًامً وجىزُق الغوابِ بحن ُبلضان الاجداص في الٗالقاث اإلاخباصلت ،وجىُٓم وجُىٍغ
الخضماث البرًضًت ،ووي٘ أخهام ألثر فاتضة للجمهىع ،مً ألاخهام الىاعصة في اجفاقُت الاجداص البرًضي الٗالمي.
ًا
زاهيا :الاجحاد العسبي للمىاصالث الظلىيت والالطلىيت
،1946
وافق مجلـ حامٗت الضوى الٗغبُت ٖلى اجفاقُت اوكاا الاجداص ،بمىحب القغاع الغقم ،121الهاصع في 19صٌؿمبر
ومقغٍ بٛضاصُ .
.1957
 .1963وبضأ الاجداص وكاَه ٖام
 ،1959والثاهُت ٖام
وٖ ّضلذ َظٍ الاجفاقُت مغجحن ،ألاولى ٖام
ًء
ويهضف الاجداص الى الخٗاون في جىُٓم اإلاىانالث الؿلنُت والالؾلنُت ،وحٗمُمها بحن بالص الاجداص ،جىزُقا للٗالقاث الثقافُت
والاقخهاصًت ،وجىمُت ،وجدؿحن ،وحٗمُم وؾاتل اإلاىانالث الؿلنُت والالؾلنُت وجِؿحر اؾخسضامها ،وجىخُض آعاا وحهىص الضوى
ألاًٖاا ،وحصجُ٘ البدىر الٗلمُت والٗملُت.
ًا
زالثا :اجحاد ؤلاذاعاث العسبيت
،1955
 ،1100الهاصع في 15ألخىبغ
وافق مجلـ حامٗت الضوى الٗغبُت ٖلى اجفاقُت اوكاا الاجداص ،بمىحب قغاعٍ الغقم
ومقغٍ جىوـُ .
،1969
 ،1965وباقغ الاجداص ٖمله في 9فبراًغ
وٖ ّضلذ الاجفاقُت في ٖام
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ويهضف الاجداص الى حٗؼٍؼ عوح ؤلازاا الٗغبي ،وجىمُت الاججاَاث الٗغبُت اإلاكترلت ،ووي٘ زُت ميؿقت ،جخدبٗها ؤلاطاٖاث
الٗغبُت في بغامجها ،وحٗغٍف قٗىب الٗالم بقًاًا ألامت الٗغبُت وآمالها  .لما يهضف الى جباصى الخبراث واإلاٗلىماث بحن الضوى
الٗغبُت ،وجىُٓم اؾخسضام مىحاث ؤلاطاٖت الالؾلنُت ،بالخٗاون م٘ اإلاىٓماث الضولُت لإلطاٖاث ،واًجاص خلىى إلاا قض ًيكؤ مً
زالفاث في الحقل ؤلاطاعي.
ًا
زابعا :اإلاىظمت الدوليت العسبيت للدفاع الاحخماعي طد الجسٍمت
ٖ ،1960لى اجفاقُـت اوكـاا اإلاىٓمت ،وباقغث
 ،1685بضوعجه اإلاىٗقضة ،في 10ابغٍل
وافـق مجلـ الجامٗت بمىحب قغاعٍ الغقم
.1965
ٖملها في ٖام
وتهضف اإلاىٓمت الى الخٗاون بحن أحهؼة الكغَت في الضوى ألاًٖاا ٖلى اؾخدباب ألامً ،والىقاًت مً الجغٍمت ومهافدتها،
ومهافدت اإلاسضعاث ،ومٗالجت آزاعَا ،وجقضًم الخضماث للضوى ألاًٖاا ،واحغاا الضعاؾاث للقىاهحن الجىاتُت الٗغبُت ،والنهىى
بمؿخىي الخضعٍب في مجاى الضفإ الاحخماعي.
ًا
خامظا :اإلاىظمت العسبيت للعلىم ؤلادازٍت
،1961
 ،1754الهاصع في ألاوى مً أبغٍل
وافق مجلـ حامٗت الضوى الٗغبُت ٖلى اجفاقُت اوكاا اإلاىٓمت ،بمىحب القغاع الغقم
ومقغَا مضًىت القاَغة  .وتهضف اإلاىٓمت الى جقضم الٗلىم ؤلاصاعٍت وجدؿحن الجهاػ ؤلاصاعي ،وعف٘ مؿخىي مىْفي ؤلاصاعة بالضوى
ًء
الٗغبُت ،والخقغٍب بحن الىٓم ؤلاصاعٍت جمهُضا لخىخُضَا ،وجىخُض اإلاهُلحاث ؤلاصاعٍت وصعاؾت الىٓم ؤلاصاعٍت الٗغبُت ،والخٗاون
م٘ اإلاىٓماث الضولُت اإلاٗىُت بازخهاناتها ،وجؼوٍض الضوى ألاًٖاا بالىزاتق الالػمت.
ًا
طادطا :اإلاىظمت العسبيت للتربيت والثلافت والعلىم
ُ
 ،1964في قؤن اإلاىافقت ٖلى مُثاو الىخضة الثقافُت
 ،2009الهاصع في 21ماًى
أوكئذ بمىحب قغاع مجلـ الجامٗت الغقم
الٗغبُت وصؾخىع اإلاىٓمت الٗغبُت للتربُت والثقافت والٗلىم ،اللظًً وافق ٖليهما وػعاا التربُت والخٗلُم الٗغب في مئجمغَم ببٛضاص،
 ،1970ومقغَا جىوـ.
 ،1964وباقغث ٖملها فيً 25ىلُه
في 29فبراًغ
تهضف اإلاىٓمت الى جيؿُق الجهىص الٗغبُت في مُاصًً التربُت والثقافت والٗلىم ،والنهىى بالخٗلُم والثقافت ،وجىخُض
اإلاهُلحاث الٗلمُت والدكغَٗاث ،وحصجُ٘ البدث الٗلمي في البالص الٗغبُت ،واقتراح اإلاٗاَضاث ،وحم٘ اإلاٗلىماث والبُاهاث
الخانت بدىفُظ اإلاٗاَضاث التربىٍت والثقافُت والٗلمُت والفىُت ،التي جبرم بحن الضوى الٗغبُت ،وجباصى الخبراث واإلاٗلىماث
واإلاٗىهاث بحن الضوى ألاًٖاا ،واإلاؿاَمت في الحفاّ ٖلى اإلاٗغفت وجقضمها ووكغَا ،وطلو باإلادافٓت ٖلى الترار الٗغبي وخماًخه
ووكغٍ.
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ًا
طابعا :مىظمت العمل العسبيت
ٖ ،1965لى اوكاا مىٓمت الٗمل الٗغبُت ،لما وافق
 ،2102الهاصع في 21ماعؽ
وافق مجلـ الجامٗت بمىحب القغاع الغقم
.1965
ٖلى مُثاو الٗمل الٗغبي ،وصؾخىع اإلاىٓمت ،الظي أقغٍ اإلائجمغ ألاوى لىػاعة الٗمل الٗغبي اإلاىٗقض ببٛضاص ،في قهغ ًىاًغ
واجفق ٖلى أن ًهىن مقغ اإلاىٓمت في القاَغة.
ًا
وتهدف اإلاىظمت ،وفلا للمادة الثالثت مً دطخىزها ،إلى ما ًأحي:
 .1جيؿُق الجهىص الٗغبُت في مُضان الٗمل.
 .2جىخُض الدكغَٗاث الٗمالُت وْغوف وقغوٍ الٗمل في الضوى الٗغبُت ملما أمنً طلو.
 .3القُام بالضعاؾاث وألابدار في اإلاىيىٖاث الٗمالُت اإلاسخلفت ،وٖلى ألازو جسُُِ القىي الٗاملت ،وْغوف وقغوٍ
الٗمل للمغأة وألاخضار واإلاكامل اإلاخٗلقت بالٗمل في الهىاٖت والخجاعة والخضماث ،ومكامل ٖماى الؼعاٖت ،وألامً الهىاعي،
والهىاٖاث الهٛغي والغٍفُت ،والثقافت الٗمالُت ،والخهيُف اإلانهي ،والنفاًت ؤلاهخاحُت.
 .4جقضًم اإلاٗىهت الفىُت في مُضان الٗمل للضوى الٗغبُت التي جُلبها.
 .5وي٘ زُت لىٓام الخؤمُىاث الاحخماُٖت لحماًت الٗماى وٖاتالتهم.
 .6وي٘ زُت للخضعٍب اإلانهي وجىُٓم خلقاث جضعٍبُت للٗماى.
 .7اٖضاص القامىؽ الٗغبي للٗمل.
ًا
زامىا :مجلع الؼيران اإلادوي للدول العسبيت
ُ
 ،1965في قؤن اإلاىافقت ٖلى اجفاقُت اوكاا
 ،2151الهاصع في 21ماعؽ
أوصخئ بمىحب قغاع مجلـ حامٗت الضوى الٗغبُت الغقم
 ،1967ومقغٍ الغباٍ.
مجلـ الُحران اإلاضوي للضوى الٗغبُت ،وباقغ ٖمله في6هىفمبر
ويهضف اإلاجلـ الى جقضًم اإلاباصة والقىاٖض الفىُت والاقخهاصًت اإلاخٗلقت بالُحران اإلاضوي ،وحصجُٗه في الحقلحن الٗغبي
والضولي ،وجدؿحن الاهخفإ بسضماث الىقل الجىي بحن الضوى الٗغبُت ،وجىخُض القىاهحن واإلاهُلحاث الفىُت ،وصعاؾت حٗغٍفت
ألاحىع الجىٍت الٗغبُت ،والخٗاون م٘ الجامٗت واإلاىٓماث الضولُت ،زانت مىٓمت الُحران اإلاضوي الضولُت.
ًا
جاطعا :الهيئت العسبيت للؼاكت الرزٍت
ٖ ،1965لى اجفاقُت الخٗاون الٗغبي
 ،2120الهاصع في 21ماعؽ
وافق مجلـ حامٗت الضوى الٗغبُت بمىحب القغاع الغقم
الؾخسضام الُاقت الظعٍت لألٚغاى الؿلمُت  .وماهذ الهُئت حؿمى قبل الخٗضًل ،الظي أصزلخه لجىت اصاعة الهُئت في احخماٖها
 ،1984اإلاجلـ الٗلمي اإلاكترك الؾخسضام الُاقت الظعٍت.
الغاب٘ ،الظي ٖقض بخىوـ في10ؾبخمبر
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وتهضف الهُئت الى ؤلاؾهام في جىمُت اإلاجخم٘ الٗغبي ،مً َغٍق اؾخسضام الُاقت الظعٍت في البدىر والهىاٖاث ومافت
ألاٚغاى الؿلمُت ،بما ًئصي الى عف٘ مؿخىي اإلاِٗكت للكٗىب الٗغبُت ،ومؿاًغة الخقضم الٗلمي في مُضان الُاقت ،والاعجقاا
باإلاؿخىي الفنغي والثقافي للمجخم٘ الٗغبي.
لما تهضف الهُئت الى الخيؿُق بحن حهىص الضوى الٗغبُت ووكاَاتها في الٗلىم الظعٍت ،واوكاا اإلاٗاَض واإلاغالؼ اإلاخسههت
إلحغاا البدىر ألاؾاؾُت والخُبُقاث طاث الٗالقت بالُاقت الظعٍت ،ووكغ اإلاٗلىماث الٗلمُت والخقىُت وهخاتج البدىر ،وجباصى
اليكغاث واإلاهُلحاث والىزاتق ،والٗمل ٖلى اوكاا مغلؼ مخسهو للخىزُق الٗلمي.

زالثا :مصادز اللاهىن الدولي العام
جلٗب فنغة "مهاصع القاهىن" صوعا َاما في اَاع الىٓغٍت الٗامت للقاهىن الضولي ،بدُث هي حؿخسضم ٖاصة لخضى ٖلى اإلاٗاوي
الثالر آلاجُت:
ـ الخٗبحر ًٖ أؾاؽ القاهىن وؾبب قىجه اإلالؼمت أو فاٖلُخه؛
ـ ؤلاقاعة الى اإلاهاصع اإلااصًت للقاهىن ،وٍقهض بها مافت اإلائزغاث والٗىامل التي ؾاَمذ قي جهىًٍ القىاٖض القاهىهُت (لخؤزحر
القاهىن الغوماوي ،أو القاهىن ؤلاؾالمي ،أو القاهىن الاهجلىؾنؿىوي ٖلى جهىًٍ القىاٖض القاهىهُت)؛
ـ الخٗبحر ًٖ اإلاهاصع الكهلُت للقاهىن ،والتي جخمثل في َغو جهىًٍ أو مالخٓت القاٖضة القاهىهُت أو الكهل الظي جها ٙفُه
(مٗاَضة أو ٖغف أو مبضأ ٖام مً مباصة القاهىن)....؛ وَظا َى اإلاٗجى الظي ؾيخىؾ٘ فُه.
ٖ 1945لى أن" :وُْفت اإلادنمت هي الفهل في اإلاىاػٖاث التي
جىو اإلااصة 38مً الىٓام ألاؾاسخي إلادنمت الٗضى الضولُت لؿىت
جغف٘ اليها وفقا ألخهام القاهىن الضولي ،وجُبق في َظا الكؤن:
أ /الاجفاقاث الضولُت الٗامت والخانت التي جً٘ قىاٖض مٗترفا بها نغاخت مً الضوى اإلاخىاػٖت؛
ب /الٗاصاث الضولُت اإلاغُٖت واإلاٗخبرة بمثابت قاهىن ّ
صى ٖلُه جىاجغ الاؾخٗماى؛
ج /مباصة القاهىن الٗامت التي أقغتها ألامم اإلاخمضهت؛
ص /أخهام اإلادالم ومظاَب لباع اإلائلفحن في القاهىن الٗام في مسخلف ألامم؛
وَٗخبر َظا أو طاك مهضعا اخخُاَُا لقىاٖض القاهىن ،وللمدنمت ؾلُت الفهل في القًُت وفقا إلاباصة الٗضى وؤلاههاف
متى وافق أَغاف الضٖىي ٖلى طلو".
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وٖلُه فان اإلاهاصع الكهلُت للقاهىن الضولي الٗامَ ،بقا ألخهام َظٍ اإلااصة ،هي ؾخت ،مغجبت خؿب صعحت الؼامُتها أو أَمُتها
الى مهاصع أؾاؾُت الؼامُت ،ومهاصع زاهىٍت اخخُاَُت:41
 .1اإلاصادز ألاطاطيت ؤلالصاميت:
جخمثل اإلاهاصع ألاؾاؾُت ؤلالؼامُت وفقا للماصة 38مً الىٓام ألاؾاسخي إلادنمت الٗضى الضولُت ؾالفت الظلغ ،في مل مً
الاجفاقاث الضولُت ،والٗاصاث الضولُت ،واإلاباصة الٗامت للقاهىن ،هلخهها فُما ًلي:
أ .الاجفاكاث الدوليت:
الاجفاقاث الضولُت ٖباعة ًٖ وزُقت صولُت مبرمت بحن صولخحن (في خاى اجفاقُت زىاتُت) أو ٖضة صوى (في خاى اجفاقُت مخٗضصة
ألاَغاف أو اجفاقُت حماُٖت) ،وقض جخسظ َظٍ الىزُقت ٖضة حؿمُاث :اجفاقُت ،مٗاَضةٖ ،هض ،مُثاو ،عٚم حٗبحرَا ًٖ مًمىن
واخض أو جمخٗها بىفـ القُمت القاهىهُت اإلالؼمت.
وخؿب فقُه القاهىن الضولي  ،Triepelفبن اإلاٗاَضاث أو الاجفاقُاث الضولُت هىٖان42:
اما اجفاقُت قاعٖت ( :)Traités-loisوالتي جيكؤ قىاٖض قاهىهُت صولُت مىيىُٖت ،وهي ٖاصة ما جهىن اجفاقُت حماُٖت؛
أو اجفاقُت ٖقضًت ( :)Traités-contratsوالتي جيكؤ التزاماث مخباصلت بحن أَغافها في قهل ٖقض ملؼم.
أما في مجاى خقىو ؤلاوؿان ،فبن الاجفاقُاث الضولُت الجماُٖت (الاجفاقُاث الكاعٖت) هي اإلاهضع الكنلي الغتِسخي ألنها
جخمخ٘ بؤَمُت بالٛت وبقُمت قاهىهُت الؼامُت ألثر مً ٚحرَا مً الىزاتق الضولُت لحقىو ؤلاوؿان ،وطلو عاح٘ الى لثرتها وجىىٖها
ولظا الى ابغامها في اَاع صولي حماعي بغٖاًت اإلاىٓماث الضولُت الٗاإلاُت أو ختى ؤلاقلُمُت.
ب .العاداث الدوليت:
لقض ّ
وضحذ اإلااصة 38مً الىٓام ألاؾاسخي إلادنمت الٗضى الضولُت ؾالفت الظلغ ،مٗجى الٗاصاث الضولُت مً زالى جدضًض
الكغوٍ التي ًجب أن جخىفغ فيها ،واإلاخمثلت في:
أ /أن جؤجيها الضوى وجغاٖيها في جهغفاتها وٖالقاتها؛
ب /أن جىاجغ الضوى ٖلى اؾخٗمالها مٗخبرة اًاَا قاهىها واحب الخُبُق.

 ،1965د .عبد العزٌز محمد سرحان،
 41للمزٌد من التفصٌل أنظر مختلف المراجع الخاصة بالقانون الدولً العام ،السٌما :د .حامد سلطان :القانون الدولً العام فً وقت السلم ،ط ،5دار النهضة العربٌة ،القاهرة،
1987؛ د .أحمد أبو الوفا ،الوسٌط فً القانون الدولً العام ،دار النهضة
1987؛ د .عز الدٌن فودة ،مقدمة فً القانون الدولً العام ،القاهرة،
اإلطار القانونً لحقوق اإلنسان ،فً القانون الدولً العام ،ط ،1القاهرة،
العربٌة ،القاهرة
1998؛ باللغة الفرنسٌة:
Voir notamment, P.M. DUPUY, droit international publique, Dalloz, 4ème éd., 1998, P. Daillier et A. Pellet, droit international public LGDJ, 6ème éd. 1999, Daniel
Colard, les relations internationales de 1945 à nos jours, Armand Colin, 6ème èd, 1996 , pp. 355
-360.
 42د .عمر صدوق ،المرجع السابق ،ص 13ـ.21
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والالفذ للىٓغ في َظا اإلاقامَ ،ى أن مدغعي َظا الىٓام ألاؾاسخي قض فٓلىا اؾخٗماى مهُلح "الٗاصاث الضولُت" بضال مً
اؾخٗماى مهُلح " الٗغف الضولي" ،م٘ أن اإلاقهىص َىا َى الٗغف الضولي الظي ٌٗض أٚؼع وأزهب وألثر مهاصع القاهىن
الضولي الٗام مغوهت ،ألن أٚلب قىاٖض َظا القاهىن ما ػالذ ٖغفُت وٚحر مقىىت بكهل نهاثي.
والٗغف الضولي ببًجاػَ ،ى مؼٍج مً علىان أؾاؾُان ،علىا ماصًا واإلاخمثل في ؾلىك أو جهغفاث مىخٓمت جقىم بها الضوى أو
اإلاىٓماث الضولُت ،وعلىا مٗىىٍا وَى اٖخقاص َظٍ الضوى أو اإلاىٓماث الضولُت ببلؼامُت اجبإ َظا الخهغف أو طاك .وججضع
ؤلاقاعة َىا ،الى أن الضولت الىاخضة مهما جخهغف فال جسلق ٖغفا صولُا ألن ٖملها ًبقى مىٗؼال ومىفغصا.
ج .اإلابادئ العامت لللاهىن:
جخمثل َظٍ اإلاباصة الٗامت وفقا للماصة 38مً الىٓام ألاؾاسخي إلادنمت الٗضى الضولُت ؾالفت الظلغ ،في مجمىٕ اإلاباصة
الٗامت اإلاؿخمضة مً القىاهحن الضازلُت أو مً القاهىن الضولي الٗام في اَاع مٗامالث الضوى وٖالقاتها الخاعحُت فُما بُنها،
بكغٍ أن جهىن مٗترفا بها مً قبل ألامم اإلاخمضهت أو اإلاخدًغة43.
واإلاقهىص باألمم اإلاخمضهت أو اإلاخدًغة ،جلو ألامم التي اؾخُاٖذ أن جسلق هٓاما قاهىهُا زانا بها ؾىاا مان مٗترفا به أو
مجغص مٗغوفا مً قبل باقُت اإلاجخم٘ الضولي ،وَىا هدً بهضص الحضًث ًٖ:
أ /الىٓام القاهىوي الالجُجي؛
ب /الىٓام القاهىوي ألاهجلىؾالؿىوي؛
ج /الىٓام القاهىوي ؤلاؾالمي؛
ص /الىٓام القاهىوي ألامغٍهي الالجُجي؛
ٌ /الىٓام القاهىوي الاقترامي ؾابقا.
أما فُما ًسو اإلاباصة الٗامت اإلاٗترف بها مً قبل ألامم اإلاخمضهت أو اإلاخدًغة ،والتي جهىف يمً خقىو ؤلاوؿان ألاؾاؾُت
في آلان طاجه ،فهي جخمثل في:
أ /مبضأ الحق في الحُاة؛
ب /مبضأ اإلاؿاواة بحن ألاحىاؽ والكٗىب و ألاٖغاو؛
ج /مبضأ خق الكٗىب في جقغٍغ مهحرَا؛
ص /مبضأ والحق في الؿلم؛

 43كما تنص المادة 9من النظام األساسً لمحكمة العدل الدولٌة الخاصة بتمثٌل النظم القانونٌة الكبرى فً العالم عند تشكٌل هٌئة المحكمة على أنهٌ" :جب أن ٌكون تألٌف هٌئة المحكمة كفٌال بتمثٌل المدنٌات
الكبرى والنظم القانونٌة الرئٌسٌة فً العالم".
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ٌ /مبضأ قغُٖت الٗقىباث؛
و /مبضأ ٖضم جقاصم الاهتهاماث الخُحرة لحقىو ؤلاوؿان؛
ي /مبضأ ٖضم اإلاؿاؽ وٖضم الخهغف وٖضم قابلُت خقىو ؤلاوؿان للخجؼتت .وؾىف هخىؾ٘ في مل مبضأ مً َظٍ اإلاباصة في
أواهه.
 .2اإلاصادز الثاهىٍت الاحخياػيت:
جخمثل اإلاهاصع الثاهىٍت الاخخُاَُت في مل مً أخهام اإلادالم الضولُت ،ومظاَب لباع اإلائلفحن ،ومباصة الٗضى وؤلاههاف،
ولقض أَلقذ ٖليها َظٍ الدؿمُت أي " :مهاصع زاهىٍت أو اخخُاَُت" ،ألنها أقل قىة الؼامُت مً اإلاهاصع ألاؾاؾُت ،بدُث ال ًغح٘
القاضخي اليها اال في خاى ٖضم جىافغ َظٍ ألازحرة .وفُما ًلي ملخو للمهاصع الثاهىٍت الاخخُاَُت:
أ .أحيام اإلاحاهم:
وهي أخهام اإلادالم الضولُت بىحه ٖام ،ولظلو بٌٗ أخهام اإلادالم الضازلُت اطا مان مىيىٖها مخٗلقا بمجاى خقىو
ؤلاوؿان ،وَى مهضع اؾخضاللي زاهىي أقل حجُت وأولىٍت في الخُبُق ،ومً اهخاج القًاا ٖامت ،والقًاا الضولي بهفت زانت.
وحؿاٖض أخهام اإلادالم في مجاى خقىو ؤلاوؿان ٖلى اُٖاا الهُٛت ؤلالؼامُت لالجفاقُاث الضولُت الخانت بدقىو
ؤلاوؿان ،وٍٓهغ طلو بىيىح في الىٓام ألاوعوبي لحقىو ؤلاوؿان ،بدُث اؾخُاٖذ أخهام اإلادنمت ألاوعوبُت لحقىو ؤلاوؿان
الًٖ ِٛلى الضوى ألاًٖاا في الاجداص ألاوعوبي لخٗضًل قىاهُنها الضازلُت بما ًخماشخى م٘ أخهام الاجفاقُت ألاوعوبُت لحقىو
ؤلاوؿان44.
ب .مراهب هباز اإلاؤلفين:
وَى ما ًُلق ٖلُه حؿمُت "الفقه" " ،"Doctrineالظي ًبرػ صوعٍ بهىعة حلُت ٖىض جفؿحر وقغح القىاٖض القاهىهُت الضولُت
التي جخًمنها مسخلف اإلاهاصع اإلاظمىعة أٖالٍ ،أو ٖىض نُاٚت أو اٖاصة نُاٚت القىاٖض القاهىهُت القضًمت لهي جهبذ مخماقُت
م٘ الخُىعاث التي جدهل في اإلاجخم٘.
أما في مجاى خقىو ؤلاوؿان ،فلقض ؾاَم الٗضًض مً الفقهاا في جدضًض مًامحن بٌٗ خقىو ؤلاوؿان ،أو في زلق خقىقا
حضًضة .فدقىو ؤلاوؿان باإلافهىم الٛغبي هي مً نى٘ فالؾفت لباع أمثاى حىن لىك ،قاعى عوؾى أو ٚحرَم مً فقهاا القغن
الٗكغًٍ ،منهم الفقُه الفغوسخي  Réné Cassinأخض مدغعي ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان ،أو اللبىاوي قاعى مالوًٖ ،ى
ومقغع في منخب لجىت خقىو ؤلاوؿان ازغ جدًحر َظا ؤلاٖالن الٗالمي 45.

44 Fréderic Sudre, droit international et européen des droits de l’homme, Puf, 4ème éd., août 1999, pp. 412-420.
Jean-Jaccques Gandini, op. cit, pp. 5- 18, voir également Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit international, Faculté de droit de Montpellier I, 1999, p. 15. 45
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لما ؾاَم الفقهاا الٗغب في جدضًض أؾـ ومباصة خقىو ؤلاوؿان في ؤلاؾالم ،وٍمنً طلغ َىا ٖلى ؾبُل اإلاثاى ،الفقُه
الخىوسخي َاَغ خضاص ،الضلخىع مدمض ؾُٗض عمًان البىَي ،46فًُلت الكُش ًىؾف القغياوي ...وما الى طلو مً ٖلماا
وشخهُاث اؾالمُت المٗت.
ج .مبادئ العدل وؤلاهصاف:
جغجبِ مباصة الٗضى وؤلاههاف بفنغة الٗضالت ،والتي بضوعَا ًمنً أن حؿخيبِ مً مسخلف مهاصع القاهىن الضولي الٗام
التي ؾبق لىا وأن وضحىاَا ،والتي ٖلى عأؾها الاجفاقُاث الضولُت الكاعٖت.
وبالغحىٕ الى ألاصًان الؿماوٍت ،فبهىا هجضَا مبيُت ٖلى أؾاؽ الٗضى وؤلاههاف ومخًمىت إلاباصة ٖامت جدىلذ ٖبر الؼمً
الُىٍل الى قىاٖض قاهىهُت ملؼمت ال جقل أَمُت ًٖ قىاٖض قاهىهُت أزغي في مهاصع قتى.
أما في مجاى خقىو ؤلاوؿان ،فبن البٌٗ ًغي في ؤلاههاف الُغٍقت اإلاثلى لخدقُق الٗضالت ،ومً زم اإلاؿاواة .أبٗض مً طلو
فهم ٌٗخبروهه الٗضى بدض طاجه زانت وأهه ًُبق الٗضالت خؿب الحاالث ومُُٗاث مدضصة ًجىبىا جُبُق القىاهحن بُغٍقت
مجغصة وٖامت ألهه ٌٗخمض ٖلى الؿلُت الخقضًغٍت للقاضخي47.
ولنً في اإلاقابل ًقىى أههاع مظَب اإلاؿاواة بؤن ؤلاههاف بمثابت مٗغقل لخدقُق اإلاؿاواة ،وعٚم جقبله والىو ٖلُه مئزغا
في ؤلاٖالهاث الهاصعة ًٖ اإلائجمغاث الضولُت لحقىو ؤلاوؿان ،48فبهه ًمـ بؤؾـ ومباصة خقىو ؤلاوؿان ،الؾُما مبضأ ٖضم
اإلاؿاؽ وٖضم الخهغف وٖضم قابلُت خقىو ؤلاوؿان للخجؼتت.
أبٗض مً طلو ،فهم ٌٗخبرون بؤن ؤلاههاف ال ًدقق الٗضى بالًغوعة ألهه ًغجنؼ ٖلى مُُٗاث ٚحر قاهىهُت ،وٍئصي َظا
خؿب اٖخقاصَم الى مٗاملت جمُحزًت ٚحر مدؿاوٍت مً حهت ،ومً حهت أزغي حٗخبر اإلاؿاواة قُُٗت وقاهىهُت وهي مىٓمت
ومدضصة مً قبل اإلاكغٕ وفقا إلاٗاًحر مجغصة49.
ومً َظا اإلاىُلق ،فبن قاٖضة ؤلاههاف ،خؿب أههاع اإلاؿاواة ،ختى ولى ماهذ مجغصة مً مل اٖخباعاث جمُحزًت وجغٍض يمان
الٗضى ،فبنها بمجغص ٖمىمُتها وٖضم الىو ٖليها في قىاٖض قاهىهُت مدضصة جترك مجاال واؾٗا للؿلُت الخقضًغٍت وبالخالي للخمُحز.
لما ٌٗخبرون بؤن جدقُق الٗضالت ًٖ َغٍق ؤلاههاف أمغا وؿبُا ألن مفهىم الٗضى مغجبِ بقُم الجماٖت وبسهىنُاتها
الثقافُت والحًاعٍت وبالخقالُض والٗاصاث50.

 ،1930إعٌد نشره فً آذار /مارس
الطاهر حداد ،امرأتنا فً الشرٌعة والمجتمع،
 ،1998صامد للنشر والتوزٌع ،تونس ،محمد سعٌد رمضان البوطً ،المرأة بٌن طغٌان النظام الغربً ولطائف التشرٌع 46
الربانً ،دار الفكر ،دمشق،
.1996
47 A. Lalande. Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 9è édition, 1962, p.295.
48 Nations Unies, rapport de la quatrième conférence mondiale sur les femmes Beijing (chine) 4-15 septembre 1995, para. 195 (d), p102.
Ch .Delphy, Égalité, équivalence et équité : 1a position de l'Etat français au regard du droit international. Nouvelles questions féministes, vol. 1, n. 6, 1995, p.5 49
50 Hafidha Chekir, Universalité et spécificité: autour des droits des femmes en Tunisie, communication présentée lors de la table ronde sur le libéralisme, républicain – les droits de la femme issue du foulard islamique, 21Novembre 2001, Université de Ferrara,
Département des Sciences juridiques.
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والى حاهب َظٍ اإلاهاصع الاخخُاَُت الثالر ،أي أخهام اإلادالم الضولُت ،ومظاَب لباع اإلائلفحن ،ومباصة الٗضى وؤلاههاف،
ًًُف بٌٗ الفقهاا زالر مهاصع اخخُاَُت أزغي للقاهىن الضولي لحقىو ؤلاوؿان لم جىو ٖليها اإلااصة 38ؾالفت الظلغ ولننها
قض أزبدذ وحىصَا م٘ مغوع الؼمً ،51وهي مخمثلت في:
ا /ؤلاٖالهاث؛
ب /البُاهاث الخخامُت للمئجمغاث الضولُت؛
ج /قغاعاث اإلاىٓماث الضولُت ،والتي ؾخهىن لها وقفت زانت ٖىض الحضًث ًٖ الههىك الضولُت لحقىو ؤلاوؿان.
َظا ببًجاػ اإلاهاصع الكهلُت للقاهىن الضولي الٗام ،ومً زم اإلاهاصع الكهلُت للقاهىن الضولي لحقىو ؤلاوؿان ،والتي حكهل
مىاب٘ عتِؿُت إلاسخلف خقىو ؤلاوؿان وطلو عٚم جفاوتها مً خُث ألاَمُت القاهىهُت ؤلالؼامُت والحجُت الخىفُظًت أو مً خُث
ألاَمُت اإلاٗىىٍت الٗغفُت ،لما ؾِخىضح ٖىض الخىى في أَم الههىك الضولُت لحقىو ؤلاوؿان.
 .3مصادز اللاهىن الدولي لحلىق ؤلاوظان:
لقض قإ في ألابدار الؿُاؾُت والقاهىهُت وختى في الضعاؾاث الاحخماُٖت ،أن قاهىن خقىو ؤلاوؿان قض ولض في اهجلترا
وفغوؿا والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍنُت مً زالى الفنغ القاهىوي والؿُاسخي ،فؤصث لخاباث ٖضص مً الفالؾفت وفقهاا القاهىن الى
َّم
1215
ْهىع هٓغة حضًضة لُبُٗت ؤلاوؿان ،وهي الىٓغة التي 1قاصث الى اإلاؿلماث ألاؾاؾُت في الىزُقت الٗٓمى البرًُاهُت لؿىت
( )Magna Cartaوفي اٖالن الاؾخقالى ألامغٍهي (الهاصع فيً 4ىلُى/جمىػ
 )1776أوفي ؤلاٖالن الفغوسخي لحقىو ؤلاوؿان واإلاىاًَ
52

.)1789
(الهاصع في 26آب/أٚؿُـ

ولقض لغؾذ مسخلف َظٍ الىزاتق خقىو ؤلاوؿان "الُبُُٗت" مثل " :الحق في الحغٍت ،وفي اإلاؿاواة ،وفي ألامً وفي ؾُاصة
الكٗب لمهضع للؿلُاث في اإلاجخم٘ ( ")...وما الى طلو مً خقىو ومباصة ؾاَمذ في ْهىع خغماث زىعٍت وانالخُت ؾىاا في
 ،1945وؤلاٖالن
 ،1919زم مُثاو مىٓمت ألامم اإلاخدضة ؾىت
أوعوبا أو زاعحها ،لما صزلذ مًامُنها في مُثاو ٖهبت ألامم ؾىت
53
 1948وفي مل الىزاتق الضولُت لحقىو ؤلاوؿان.
الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان ؾىت
ٚحر أن خقىو ؤلاوؿان ٖلى زالف ما ًضعي البٌٗ ،لِؿذ ولُضة َظٍ ؤلاٖالهاث وال مسخلف الىزاتق الضولُت لحقىو
ؤلاوؿان الهاصعة ًٖ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،ألن ؤلاوؿان احخماعي بُبٗه والٗالقاث الاحخماُٖت ماهذ والػالذ جدخاج الى
يىابِ وأؾـ جدنمها.

 51أنظر د .أحمد أبو الوفاء ،الحماٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان فً إطار منظمة األمم المتحدة والوكاالت الدولٌة المتخصصة ،المرجع السابق ،ص 32ـ.36

 ،1999ص17-16؛ والعجالنً منٌر ،عبقرٌة اإلسالم فً أصول الحكم،
 52أحمد مسلمانً ،حقوق اإلنسان فً لٌبٌا حدود التغٌٌر ،دراسات حقوق اإلنسان ،رقم ،1مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان ،القاهرة
دار الكتاب الجدٌد ،ط 2بٌروت
 ،1965ص35ـ ،38أنظر كذلك:
Peggy Hermann, L’existence d’une conception des droits de l’homme propre aux Etats musulmans, DEA de droit international, Faculté de droit de Montpellier I, 1999,
voir webmaster@memoireonline.com
 53لمراجعة قائمة االتفاقٌات الدولٌة الصادرة عن منظمة األمم المتحدة ،أنظر الموقع الرسمً للمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان:

Haut Commissariat aux droits de l'Homme, http://www.ohchr.org/french/contact.htm
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فالضاعؽ لخاعٍش الٗالقاث ؤلاوؿاهُت ًجض أن لهل مجخم٘ مهما ماهذ صعحخه في الغقي أو الخؤزغ خٓه مً اإلاباصة القاهىهُت التي
جىٓم جهغفاث ألافغاص ،ومٗامالتهم لبًٗهم البٌٗ ،ججض َظٍ اإلاباصة حظوعَا وألاؾـ التي جقىم ٖليها في أٚلبُت الضًاهاث
54
والفلؿفاث والثقافاث.
فمما القو فُه َى أن أقضم الحًاعاث البكغٍت قض ٖىِذ بدقىو ؤلاوؿان وهقهض بظلو الحًاعاث الكغقُت ،مالٗغاقُت
القضًمت (البابلُت والؿىمغٍت) والهىضًت واإلاهغٍت والهِىُت والفاعؾُت ،وحمُٗها قض خفلذ باعجباٍ وزُق بحن الخٗالُم الضًيُت
والىٓغة الى ؤلاوؿان وخقىقه.
وأقهغ ما ونلىا مً قىاهحن جسو خقىو ؤلاوؿان في الٗهىع القضًمت قغَٗت خمى عابي الظي خنم الضولت البابلُت ،التي
55

 1750قبل اإلاُالص.
ًغح٘ الفقهاا جاعٍسها الى خىالى

وٖلُه فبن خقىو ؤلاوؿان بىحه ٖام ٖمُقت الجظوع ،بُٗضة اإلاضي الؼمجي ٖبر الخاعٍش الُىٍل والثري لإلوؿاهُت حمٗاا؛ ألنها
جمخض لدكمل مل الفلؿفاث في اإلاجخمٗاث القضًمت والحضًثت ،وحمُ٘ الكغاث٘ الؿماوٍت والغؾاتل ؤلالهُت.
هقخهغ في َظٍ اإلادايغاث ٖلى اُٖاا فنغة ٖامت خىى أَم مهضع مً مهاصع خقىو ؤلاؾان واإلاخمثل في الكغٖت الضولُت
لحقىو ؤلاوؿان واإلاخمثلت في
ـ ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان؛
ـ الٗهض الضولي الخام بالحقىو اإلاضهُت والؿُاؾُت وبغوجىمىلُه الازخُاعٍحن اإلالحقحن ،والٗهض الضولي الخام بالحقىو
الاقخهاصًت الاحخماُٖت والثقافُت .وؾيخىؾ٘ في َظٍ الىزاتق الثالر لما ًلي:
أ /ؤلاعالن العاإلاي لحلىق ؤلاوظان
 ،1948بٗثذ لجىت خقىو ؤلاوؿان الى الهُئخحن اللخحن حٗلىانها ،وَما اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي والجمُٗت
في ؾىت
الٗامت لألمم اإلاخدضة ،بمكغوٕ مامل لإلٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان .وفي 10ماهىن ألاوى /صٌؿمبر مً هفـ الؿىت ،جبيذ
الجمُٗت الٗامت بقغاعَا عقم 217ألف (ص ،)3-ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان باإلحمإ ،أي بؤٚلبُت 48نىجا56وامخىإ زماوي
صوى ًٖ الخهىٍذ ،57ولم حٗترى ٖلُه أي صولت .فما هي الحقىو التي هو ٖليها َظا ؤلاٖالن وما هي قُمخه القاهىهُت الضولُت؟

 54د.محمد الصادق العفٌفً ،اإلسالم والعالقات الدولٌة ،الطبعة الثانٌة ،دار الرائد العربً ،بٌروت لبنان،
 ،1986ص.6
55 Jean-Jacques Gandini, op. cit, p 6.
 56من أصل 56صوتا أو دولة عضو فً منظمة األمم المتحدة أنداك.

 57تتمثل هذه الدول الممتنعة فً كل من المملكة العربٌة السعودٌة وستة دول من االتحاد السوفٌاتً سابقا ،وأخٌرا إفرٌقٌا الجنوبٌة .ولقد رفضت المملكة العربٌة السعودٌة االعتراف بهذا اإلعالن متذرعة بعدة
أسباب ،من أهمها:

 .1حماٌة اإلسالم لحقوق اإلنسان أقوى وأسمً وأشمل؛
 .2القوة اإللزامٌة للشرٌعة اإلسالمٌة ثابتة وللناس كافة دوال وأفرادا؛
 .3التحفظ على بعض المواد المقررة لحقوق معٌنة كحق اإلضراب؛ وتكوٌن النقابات ،وإباحة الزواج والتبنً وتغٌٌر الدٌن ...وما إلى ذلك من حقوق تتعارض مع أحكام الشرٌعة اإلسالمٌة السمحاء.
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 مظمىن ؤلاعالن العاإلاي لحلىق ؤلاوظان:ًخهىن ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان مً صًباحت وزالزحن ماصة جًمىذ بُاها بالحقىو والحغٍاث ألاؾاؾُت الالػمت لإلوؿان
واإلاخؤنلت فُه ،ؾىاا حٗلقذ بصخهه أم بخىاحضٍ في اإلاجخم٘ الظي ٌِٗل فُه.
وصًباحت ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان ٖباعة ًٖ جقضًم لألؾباب أو للمبرعاث التي صفٗذ ببنضاع َظا ؤلاٖالن والتي
جخمثل فُما ًلي:
ـ اعجباٍ الاٖتراف بالنغامت اإلاخؤنلت في ؤلاوؿان وبدقىقه اإلادؿاوٍت والثابخت بالحغٍت والٗضى والؿالم في الٗالم؛
ـ يغوعة جىفحر خماًت قاهىهُت لحقىو ؤلاوؿان للقًاا ٖلى الاؾدبضاص والٓلم؛
ـ حٗهض الضوى ألاًٖاا في مىٓمت ألامم اإلاخدضة بالخٗاون في ؾبُل مغاٖاة خقىو ؤلاوؿان والحغٍاث ألاؾاؾُت واخترامها م٘
خخمُت الىفاا بهظا الخٗهض؛
ـ صٖىة حمُ٘ الضوى الى الاَخمام بهظا ؤلاٖالن والٗمل مً أحل جىَُض اخترام الحقىو والحغٍاث ًٖ َغٍق الخٗلُم والتربُت
واجساط ؤلاحغاااث اإلاىاؾبت ٖلى مؿخىي الضوى ،وٖلى اإلاؿخىي الٗالمي58.
وفُما ًلي ملخو ألَم الحقىو التي ههذ ٖليها اإلاىاص الثالزحن مً َظا ؤلاٖالن59:
ً ىلض ؤلاوؿان ًء
خغا ومدؿاوي م٘ ٚحرٍ مً بجي البكغ في النغامت والحقىو جغبُه واًاَم ٖالقت ازاا ،وله الحق في الحُاة
والحغٍت وؾالمت شخهه وفي الخمخ٘ بصخهُت قاهىهُت وبجيؿُت (اإلااصة 1و 3و 6و 9و.)15
ّ
ب ٌٛالىٓغ ًٖ ٖىهغٍ أو لىهه أو حيؿه أو لٛخه أو صًىه أو عأًه
ً دضص الحقىو ألاؾاؾُت لهل شخو في الٗالم
ِّ
الؿُاسخي ،أو أي عأي آزغ ،أو أنله الىَجي أو الاحخماعي ،أو زغوجه أو مىلضٍ ،أو أي وي٘ آزغ ،أو ويٗه الؿُاسخي أو القاهىوي
أو الضولي للبلض أو البقٗت التي ًيخمي اليها (اإلااصة.)2
ً دٓغ الاؾترقاو أو الٗبىصًت وججاعة الغقُق ،لما ًدٓغ الخٗظًب والٗقىباث أو اإلاٗامالث القاؾُت أو الىخكُت أو
الحاَت بالنغامت (اإلااصة 4و.)5
ً قغ اإلاؿاواة بحن الىاؽ أمام القاهىن وفي الحماًت القًاتُت مً قبل مدنمت مؿخقلت وهؼيهت مً أي اٖخضاا أو جمُحز
ًُسل بؤخهامه ويض أي جدغٌٍ ٖلى لهظا جمُحز (اإلااصة 7ـ 8و.)10
ًء
ًء
ٌٗ خبر اإلاتهم بجغٍمت بغٍئا الى أن جثبذ اصاهخه قاهىها بمدالمت ٖلىُت جئمً له فيها الًماهاث الًغوعٍت للضفإ ٖىه ،لما
أهه ال ٌؿاى ًٖ أي فٗل ال ٌكهل حغٍمت وقذ اعجهابه اًاَا (اإلااصة.)11

 58د .عمر صدوق ،المرجع السابق ،ص.103
 59أنظر النص الكامل لإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان على الموقع الرسمً للمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان:

http://www.Unhcr.ch/udhr/lang/arz.htm
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ً دغم الخضزل الخٗؿفي في الحُاة الخانت أو الٗاتلُت أو مغاؾالث ألاشخام (اإلااصة.)12
ًمىذ ألافغاص خغٍت الخىقل وازخُاع مدل اقامتهم ومٛاصعة أًت بالص بما في طلو بلضَم لما ًدق لهم الٗىصة الُه (اإلااصة.)13
ً مىذ ألافغاص خق الحهىى ٖلى اإلالجؤ في بالص آزغ فغاعا مً الايُهاص(اإلااصة.)14
ًقغ لليؿاا وللغحاى البالٛحن ؾً الغقض خقىقا مدؿاوٍت في الؼواج بمىحب ٖقض ػواج ًخىفغ فُه عيا مامال ال الغاٍ فُه
للُغفحن ،وَٗخبر ألاؾغة الخلُت ألاؾاؾُت والُبُُٗت للمجخم٘ (اإلااصة.)16
ً قغ الحق في الخملو وفي ٖضم الحغمان مىه بُغٍقت حٗؿفُت (اإلااصة.)17
ً قغ خغٍت الخفنحر والًمحر والضًً بما فيها خغٍت حُٛحر الضًاهت أو الٗقُضة ،وخغٍت ؤلاٖغاب ٖنهما بالخٗلُم واإلاماعؾت
واقامت الكٗاتغ ومغاٖاتها ؾىاا أمان طلو ؾغا أم م٘ الجماٖت (اإلااصة.)18
ً قغ خغٍت الغأي والخٗبحر والاقتراك في الجمُٗاث والجماٖاث الؿلمُت (اإلااصة.)20
ً قغ الحق في الاقتراك في اصاعة الكئون الٗامت للبالص مباقغة أو بىاؾُت ممثلحن ًسخاعون ازخُاعا خغا ،و في جقلض
الىْاتف الٗامت في البالص (اإلااصة.)21
ًً مً الحق في الًمان الاحخماعي وفي الخمخ٘ بالحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت (اإلااصة 22و.)27
ً قغ الحق في الٗمل مقابل أحغ ٖاصى ومغى وفي جدضًض مٗقىى لؿاٖاث الٗمل وفي ُٖالث صوعٍت بؤحغ ،وبااللخداو
بالىقاباث الٗمالُت (اإلااصة 23ـ.)24
ًمىذ ألافغاص الحق في مؿخىي مً اإلاِٗكت ماف للمدافٓت ٖلى صحتهم وعفاَُتهم م٘ أؾغَم (اإلااصة.)25
ٌٗترف لألمىمت وللُفىلت بالحق في مؿاٖضة وعٖاًت زانت ،ؾىاا مان ألاَفاى قغُٖحن أو ٚحر قغُٖحن (اإلااصة.)25
ً قغ الحق في الخٗلم ٖلى أن ًهىن الخٗلُم في مغاخله ألاولى وألاؾاؾُت ٖلى ألاقل باإلاجان ،وأن ًهىن الخٗلُم ألاولي الؼامُا
(اإلااصة.)26
ً قغ لألفغاص بالحق في الخمخ٘ بىٓام احخماعي صولي جخدقق بمقخًاٍ الحقىو والحغٍاث اإلاىهىم ٖليها في َظا ؤلاٖالن
جدققا جاما (اإلااصة.)28
وفي مقابل َظٍ الحقىو جىو اإلااصة 29و 30مً ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان ٖلى بٌٗ الىاحباث التي جق٘ ٖلى ٖاجق
ألافغاص والضوى ٖلى خض الؿىاا ،وجخمثل َظٍ الىاحباث في:
ٖ لى مل فغص واحباث هدى اإلاجخم٘ الظي ًخاح فُه وخضٍ لصخهِخه أن جىمى همىا خغا مامال.
ًسً٘ الفغص في مماعؾخه خقىقه لخلو القُىص التي ًقغعَا القاهىن فقِ ،لًمان الاٖتراف بدقىو الٛحر وخغٍاجه
واخترامها ولخدقُق اإلاقخًُاث الٗاصلت للىٓام الٗام واإلاهلحت الٗامت وألازالو في مجخم٘ صًمقغاَي.
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ال ًصح بداى مً ألاخىاى أن جماعؽ َظٍ الحقىو مماعؾت جدىاقٌ م٘ أٚغاى ألامم اإلاخدضة ومباصئها.
 لِـ في َظا ؤلاٖالن هو ًجىػ جؤوٍله ٖلى أهه ًسىى لضولت أو حماٖت أو فغص أي خق في القُام بيكاٍ أو جؤصًت ٖمل
يهضف الى َضم الحقىو والحغٍاث الىاعصة فُه.
ٚحر أن َظا الالتزام ألازحر ال ًلؼم اال الضوى اإلاىقٗت ٖلى ؤلاٖالن أو اإلاهغخت بقبىله والاهًمام الُه ،أما الضوى الغافًت له
أو اإلاخدفٓت ٖلُه ،فٛحر ملؼمت به ،لما َى الحاى باليؿبت للمملنت الٗغبُت الؿٗىصًت60 .
َظا ببًجاػ مًمىن ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان ،لنً الؿئاى الظي ؾغٖان ما ًسُغ ٖلى أصَاهىا بٗض َظا الاؾخٗغاى
ألَم الحقىو التي وعصث فُهَ ،ى ما مضي الؼامُت َظٍ الىزُقت باليؿبت للضوى ألاًٖاا في مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،أو بٗباعة أزغي
ما هي القُمت القاهىهُت لهظا ؤلاٖالن؟
 الليمت اللاهىهيت لإلعالن العاإلاي لحلىق ؤلاوظان:َ 1948ى اإلاُٗاع الضولي لحقىو ؤلاوؿان ،ولنً وٖلى الغٚم مً مىافقت
أنبذ ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان مىظ الٗام
الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖلُه باإلحمإ ومً صون مٗاعيت أًت صولت ًٖى فيها ٖلُه ،ومىهه لظلو َى الظي أوحى
بالجؼا ألالبر مً القاهىن الضولي لحقىو ؤلاوؿان ،فبهه ال ًمثل وزُقت لها قىة القاهىن خؿب بٌٗ الفقهاا ،وطلو عاح٘ خؿب
اٖخقاصَم لألؾباب الخالُت61:
لم ًهب في اجفاقُت صولُت حُُٗه نفت القىاٖض القاهىهُت الضولُت واحبت الاخترام؛
ال ًخمخ٘ بؤًت قُمت الؼامُت باإلاٗجى القاهىوي فهى ٖباعة ًٖ " جىنُت " جضٖى فيها الجمُٗت الٗامت الضوى الى جُبُق مًمىنها،
وجىنُاث الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،ال جيصخئ التزاماث قاهىهُت صولُت؛
اهه ٖضًم القُمت الٗملُت ،ألهه ال ًخًمً يماهاث لهالح ألافغاص ،وال حؼاااث يض الضوى.
وفي اإلاقابلً ،غي فغٍق آزغ مً الفقهاا بؤن لهظا ؤلاٖالن بهفخه اٖالن مباصة ٖامت ،قُمت مٗىىٍت وأصبُت لبري في أوؾاٍ
الغأي الٗام الضولي ًترجب ًٖ مسالفت أخهامه حؼاااث ومؿئولُت صولُت ،ؾُما أهه هضاا ٖالمي ناصع ًٖ ٖضص لبحر مً الضوى.
ولقض طَب ألاؾخاط بغٍيُه بُٗضا في جدضًض القُمت القاهىهُت لهظا ؤلاٖالن وقاى أهه "قاهىها ملؼم لجمُ٘ الضوى ألاًٖاا في
مىٓمت ألامم اإلاخدضة ألهه ٌٗخبر منمال إلاُثاو َظٍ اإلاىٓمت في مجاى فغى اخترام خقىو ؤلاوؿان62".

 60د .عمر صدوق ،المرجع السابق ،ص.105

 61أنظر د .عبد العزٌز محمد سرحان ،اإلطار القانونً لحقوق اإلنسان ،فً القانون الدولً العام ،المرجع السابق ،ص ،114د .محمد حافظ غانم ،مبادئ القانون الدولً العام ،ط ،3.دار النهضة العربٌة ،القاهرة
 ،1991ص
 ،558د .عمر إسماعٌل سعد هللا ،مدخل فً القانون الدولً لحقوق اإلنسان ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،الجزائر،
 ،1972ص
.153
 62أنظر د .محمد حافظ غانم ،المرجع السابق ،ص.558
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ٚحر أن الىاق٘ الضولي ال ًخفق م٘ َظا الغأي الن ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان لِـ حٗضًال إلاُثاو مىٓمت ألامم اإلاخدضة ألهه
مً حهت لم ٌٗغى ٖلى الضوى للخهضًق ٖلُه ،ومً حهت أزغي فهى ٖباعة ًٖ مجغص " جىنُت " ناصعة ًٖ الجمُٗت الٗامت لما
ؾبق لىا وطلغها63.
ولقض صعحذ مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖلى انضاع َظا الىىٕ مً الخىنُاث في قهل اٖالهاث جخًمً مباصة صولُت ٖامت في
قًاًا مهمت حضا ،اهُالقا منها ًمنً أن ًخهىن ٖغف صولي ًًفي ٖليها نفت ؤلالؼام " ،بل واللؼوم الظي ًئصي الى الالتزام "ٖ ،لى
خض حٗبحر الضلخىع أبى الىفا ،64أو أن جهىن أعيُت لىي٘ اجفاقُاث صولُت ملؼمت تهخم بىفـ اإلاىيىٕ أو هفـ الحقىو التي
حااث بها َظٍ ؤلاٖالهاث.
وٖلُه فاهه ًمنً الاٖتراف بؤن ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان قض الدؿب القىة ؤلالؼامُت م٘ مغوع الؼمً ،زانت بٗض
الخهضًق ٖلى الٗهض الضولي الخام بالحقىو اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والٗهض الضولي الخام بالحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت
والثقافُت اللظان جغحما مباصته الى قىاٖض قاهىهُت صولُت ملؼمت ،ونضوع صؾاجحر ٖضًضة جًمىذ الىو ٖلى مدخىي َظا ؤلاٖالن.
لما أنبذ ًدٓى َظا ؤلاٖالن بالقبىى ٖلى هُاو ًهاص ًهىن ٖاإلاُا ،بىنفه "اإلاُٗاع ألاصوى اإلاكترك الظي جقِـ به مافت
الكٗىب وألامم مىجؼاتها" ،65فاإلٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان في أحهؼة ألامم اإلاخدضة ؾلُان ال ٌٗلىٍ اال ؾلُان اإلاُثاو ،وَى
صاتما مهضع اؾدكهاص ؾىاا مان طلو في الجمُٗت الٗامت أو في مجلـ ألامً وؾاتغ ألاحهؼة ألازغي.
وفي ألازحر ،هىص أن هظلغ أَم ؤلاٖالهاث التي جبىتها الجمُٗت الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،باإليافت لإلٖالن الٗالمي لحقىو
ؤلاوؿان واإلاخمثلت فُما ًلي66:
.1959
( 1386ص )14-اإلائعر في 20حكغًٍ الثاوي/هىفمبر
 اٖالن خقىو الُفل ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت
( 1514ص)15-
 اٖالن مىذ الاؾخقالى للبلضان والكٗىب اإلاؿخٗمغة ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
.1960
اإلائعر في 14ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
( 1904ص)18-
 اٖالن ألامم اإلاخدضة للقًاا ٖلي حمُ٘ أقهاى الخمُحز الٗىهغي ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت
.1963
اإلائعر في 20حكغًٍ الثاوي/هىفمبر
( 2263ص)22-
 اٖالن القًاا ٖلي الخمُحز يض اإلاغأة ،اٖخمض ووكغ ٖلي اإلاأل بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
.1967
اإلائعر في 7حكغًٍ الثاوي/هىفمبر
 اٖالن بكؤن اإلالجؤ ؤلاقلُمي ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة( 2312صً )22-ىم 14ماهىن
.1967
ألاوى/صٌؿمبر
 63أنظر د .عمر صدوق ،المرجع السابق ،ص.107
 64أنظر د .أحمد أبو الوفاء ،المرجع السابق ،ص.23
 65األمم المتحدة ،حقوق اإلنسان :الوثٌقة الدولة لحقوق اإلنسان ،المرجع السابق ،ص.5

 66أنظر جامعة منٌسوتا ،مكتبة حقوق اإلنسانhttp://www1.umn.edu/humanrts/arab/a002.html :
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( 2542ص)24-
 اٖالن خىى الخقضم وؤلاهماا في اإلاُضان الاحخماعي ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
.1969
اإلائعر في 11ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
( 2856ص )26-اإلائعر في20
 ؤلاٖالن الخام بدقىو اإلاخسلفحن ٖقلُا ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
.1971
ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
 اٖالن بكؤن خماًت اليؿاا وألاَفاى في خاالث الُىاعة واإلاىاػٖاث اإلاؿلحت ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم
.1974
( 3318ص )9-اإلائعر في 14ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
اإلاخدضة
 ؤلاٖالن الخام باؾخسضام الخقضم الٗلمي والخنىىلىجي لهالح الؿلم وزحر البكغٍت ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت
.1975
( 3304ص )0-اإلائعر في 10حكغًٍ الثاوي/هىفمبر
الٗامت لألمم اإلاخدضة
( 3447ص )30-اإلائعر في  9ماهىن
 ؤلاٖالن الخام بدقىو اإلاٗىقحن ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
.1975
ألاوى/صٌؿمبر
 اٖالن خماًت حمُ٘ ألاشخام مً الخٗغى للخٗظًب وٚحرٍ مً يغوب اإلاٗاملت أو الٗقىبت القاؾُت أو الال اوؿاهُت أو
.1975
( 3452ص )30-اإلائعر في 9ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
اإلاهُىت ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة
 اٖالن بكؤن القًاا ٖلى حمُ٘ أقهاى الخٗهب والخمُحز القاتمحن ٖلى أؾاؽ الضًً أو اإلاٗخقض ،اٖخمض بمىحب قغاع
.1981
الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة 55/36اإلائعر في 25حكغًٍ الثاوي/هىفمبر
 اٖالن بكؤن مكاعلت اإلاغأة في حٗؼٍؼ الؿلم والخٗاون الضولُحن ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة عقم
.1982
 ،63/37اإلائعر 3ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
 اٖالن بكؤن خق الكٗىب في الؿلم ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة 11/39اإلائعر في 12حكغًٍ
.1984
الثاوي/هىفمبر
 اٖالن بكؤن اإلاباصة ألاؾاؾُت لخىفحر الٗضالت لطحاًا الجغٍمت واؾااة اؾخٗماى الؿلُت ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت
.1985
الٗامت لألمم اإلاخدضة 34/40اإلائعر في 29حكغًٍ الثاوي/هىفمبر
 ؤلاٖالن اإلاخٗلق بدقىو ؤلاوؿان لألفغاص الظًً لِؿىا مً مىاَجي البلض الظي ٌِٗكىن فُه ،اٖخمض بمىحب قغاع
.1985
 144اإلائعر في 13ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة/40
 ؤلاٖالن اإلاخٗلق باإلاباصة الاحخماُٖت والقاهىهُت اإلاخهلت بدماًت ألاَفاى وعٖاًتهم م٘ الاَخمام الخام بالحًاهت والخبجي
.1986
ٖلي الهُٗضًً الىَجي والضولي ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة 85/41اإلائعر في 3ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
 128اإلائعر في  4ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
 اٖالن الحق في الخىمُت ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة/41
.1986
 اٖالن بكؤن ػٍاصة فٗالُت مبضأ الامخىإ ًٖ التهضًض باؾخٗماى القىة أو اؾخٗمالها في الٗالقاث الضولُت ،اٖخمض بمىحب
.1987
قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة 22/42اإلائعر في 18ماهىن ألاوى /صٌؿمبر
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 133اإلائعر
 اٖالن خماًت حمُ٘ ألاشخام مً الازخفاا القؿغي ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة/47
.1992
في 18ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
 اٖالن بكؤن خقىو ألاشخام اإلاىخمحن الى أقلُاث قىمُت أو ازيُت والى أقلُاث صًيُت ولٛىٍت ،اٖخمض بمىحب قغاع
.1992
 135اإلائعر في 18ماهىن ألاوى/صٌؿمبر
الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة/47
 ،104اإلائعر في
 اٖالن بكؤن القًاا ٖلى الٗىف يض اإلاغأة ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة عقم/48
.1993
 20ماهىن االوى/صٌؿمبر
 ؤلاٖالن اإلاخٗلق بدق ومؿئولُت األفغاص والجماٖاث وَُئاث اإلاجخم٘ في حٗؼٍؼ وخماًت خقىو ؤلاوؿان والحغٍاث
 144اإلائعر في  9ماهىن األوى /صٌؿمبر .1998
ألاؾاؾُت اإلاٗترف بها ٖاإلاُا ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة/53
 اٖالن ألامم اإلاخدضة بكؤن ألالفُت ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في حلؿتها اإلائعزت في 8ماهىن
.2000
ألاوى/صٌؿمبر
 اٖالن بكؤن اإلاضن واإلاؿخىَىاث البكغٍت ألازغي في ألالفُت الجضًضة ،اٖخمض بمىحب قغاع الجمُٗت الٗامت لألمم
.2001
اإلاخدضة في صوعتها الاؾخثىاتُت الخامؿت والٗكغًٍ اإلائعر في 9خؼٍغانً/ىهُه
 اٖالن التزام بكؤن فحروؽ هقو اإلاىاٖت البكغٍت/ؤلاًضػ" ،أػمت ٖاإلاُت  -جدغك ٖالمي" ،نضع ًٖ الضوعة الاؾخثىاتُت
.2001
الؿاصؾت والٗكغًٍ للجمُٗت الٗامت ،في زالى الفترة مً 25الى 27خؼٍغانً/ىهُه
ب /العهدان الدوليان الخاصان بحلىق ؤلاوظان:
بٗض اقغاعَا الاٖالن الٗالمي لحقىو الاوؿان َلبذ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة مً اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي أن
ًُلب مً لجىت خقىو الاوؿان اٖضاص مكغوٕ زام بدقىو الاوؿان67.
 ،1949الى صعاؾت مكغوٕ الٗهض
ولقض باقغث لجىت خقىو الاوؿان في صوعتها الخامؿت اإلاٗقىصة بحن  9أًاع الى 20خؼٍغان
وأخالذ ما جىنلذ الُه مً هخاتج الى الحهىماث مً أحل ابضاا اإلاالخٓاث ٖلُه.
ولقض َلب اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي مً الجمُٗت الٗامت أن حٗض وزُقخحن مسخلفخحن لخىُٓم الفئاث اإلاسخلفت مً
الحقىو.68
ّ
مكغوعي ٖهضًً
بٗض هقاف َىٍل اؾخجابذ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة الى َظا اإلاُلبٖ ،لى أن جقىم اللجىت بهُاٚت "
زانحن بدقىو الاوؿانٌ :كمل أخضَما الحقىو اإلاضهُت والؿُاؾُت ،وَكمل آلازغ الحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت
والثقافُت ،لهي ًدؿجى للجمُٗت الٗامت أن جىافق أن ٌكمل الٗهضان مٗا وجدُلهما للخىقُ٘ في وقذ واخض".

 67الجمعٌة العامة لالمم المتحدة  ,قرار رقم 217هاء ( د 10,)3-كانون االول
.1948
 68المجلس االقتصادي واالجتماعً لألمم المتحدة قرار رقم ( 384د )13-الدورة الثالثة عشرة
. 1951
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ولقض اٖخمضث الجمُٗت الٗامت لالمم اإلاخدضة أعبٗت نهىك وأخالتهم للخىقُ٘ والخهضًق والاهًمام و هي:69
 الٗهض الضولي الخام بالحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت؛
 الٗهض الضولي الخام بالحقىو اإلاضهُت و الؿُاؾُت؛
 ،1976وٍىفغ البروجىمىى الازخُاعي
 البروجىمىى الازخُاعي ألاوى اإلالحق بالٗهض الضولي الخام بالحقىو اإلاضهُت والؿُاؾُت
ألاوى آلُت إلاٗالجت الكهاوي اإلاقضمت مً ألافغاص في ْغوف مُٗىت.
 البروجىمىى الازخُاعي الثاوي اإلالحق بالٗهض الضولي الخام بالحقىو اإلاضهُت والؿُاؾُت ،1991و يهضف البروجىمىى
الازخُاعي الثاوي الى الٛاا ٖقىبت الاٖضام.
وقضصث الجمُٗت الٗامت أن ًىو الٗهضان ٖلى ألبر ٖضص ممنً مً ألاخهام اإلامازلت للخؤلُض ٖلى وخضة الهضف اإلايكىص
ولنفالت اخترام خقىو ؤلاوؿان ومغاٖاتها.70
وجمثلذ أهم ألاحيام اإلامازلت بين العهدًً في ما وعص في اإلااصة ألاولى اإلاكترلت والتي جىو ٖلى خق الكٗىب وألامم في جقغٍغ
مهحرَا و" ٖلى حمُ٘ الضوى ،بما في طلو الضوى التي جق٘ ٖلى ٖاجقها مؿئولُت اصاعة أقالُم ٚحر مخمخٗت بالحنم الظاحي أن جق٘
71

ٖلى ٖاجقها مؿئولُت اصاعة أقالُم ٚحر مخمخٗت بالحنم الظاحي أن حٗمل ٖلى جُبُق طلو الحق باليؿبت لكٗىب َظٍ الاقالُم".
ملخص عً الحلىق الىازة في العهد الدولي الخاص بالحلىق الاكخصادًت والاحخماعيت والثلافيت:

ًخهىن الٗهض الضولي الخام بالحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت مً صًباحت وواخض وزالزحن ماصة مقؿمت ٖلى
زمـ أحؼاا جًمىذ مجمىٖت مً الحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت هلخهها في ما ًلي:
 خق الكٗىب في جقغٍغ مهحرَا والخهغف الحغ بثرواتها ومىاعصَا الُبُُٗت (اإلااصة.)1
 الالتزام باجساص ما ًلؼم مً زُىاث لًمان الخمخ٘ الفٗلي الخضعٍجي بالحقىو اإلاٗترف بها في َظا الٗهض صون أي جمُحز (اإلااصة
.)2
 يمان مؿاواة الظمىع وؤلاهار في خق الخمخ٘ بجمُ٘ الحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت اإلاىهىم ٖليها في َظا
الٗهض (اإلااصة.)3
 حٗهض الضوى بازًإ الخمخ٘ بالحقىو التي جًمنها َبقا لهظا الٗهض اال للحضوص اإلاقغعة في القاهىن (اإلااصة.)4
 خٓغ فغى أي قُض أو أي جًُِق ٖلى أي مً خقىو ؤلاوؿان ألاؾاؾُت اإلاٗترف بها أو الىافظة في أي بلض جُبُقا لقىاهحن أو
اجفاقُاث أو أهٓمت أو أٖغاف ،بظعَٗت مىن َظا الٗهض ال ٌٗترف بها أو مىن اٖترافه بها أيُق (اإلااصة.)5
 يمان الحق في الٗمل بكغوٍ ٖمل ٖاصلت ومغيُت جنفل ٖلى الخهىم (اإلااصة 6و:)7
 69الجمعٌة العامة لالمم المتحدة قرار رقم ( 220د )21-الدورة الحادٌة والعشرٌن كانون االول
.1966
 70الجمعٌة العامة لالمم المتحدة قرار رقم 201هاء ( د )6-كانون االول
.1952
 1976مع
 .1976أما العهد الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة فلقد دخل خٌز التنفٌذ اعتباراًا من 23آذار
 71ت َّقم العمل بالعهد الخاص بالحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة و الثقافٌة اعتبارا من ٌوم الثالث من كانون األول
البروتوكول االضافً األول أما البروتوكول الثانً فلقد ت ّم نفاذه عام
.1991
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 .1أحغ مىهفا ،ومهافؤة مدؿاوٍت لضي حؿاوي قُمت الٗمل صون أي جمُحز؛
ِٖ .2كا لغٍما لهم وألؾغَم َبقا ألخهام َظا الٗهض؛
ْ .3غوف ٖمل جنفل الؿالمت والصحت؛
 .4حؿاوي الجمُ٘ في فغم الترقُت ،صازل ٖملهم ،الى مغجبت أٖلى مالتمت ،صون ازًإ طلو اال الٖخباعي ألاقضمُت
والنفااة؛
 .5الاؾتراخت وأوقاث الفغا ،ٙوالخدضًض اإلاٗقىى لؿاٖاث الٗمل ،والاحاػاث الضوعٍت اإلاضفىٖت ألاحغ ،ولظلو اإلاهافؤة ًٖ
أًام الُٗل الغؾمُت.
 لفالت الحق في ؤلايغاب وفي جهىًٍ الىقاباث باالقتراك م٘ آزغًٍ وفى الاهًمام الى الىقابت التي ًسخاعَا وخق الىقاباث في
مماعؾت وكاَها بدغٍت وفي اوكاا اجداصاث أو اجداصاث خالفُت قىمُت وخق َظٍ الاجداصاث في جهىًٍ مىٓماث هقابُت صولُت
أو الاهًمام اليها (اإلااصة.)8
 خق مل شخو في الًمان الاحخماعي ،بما في طلو الخؤمُىاث الاحخماُٖت (اإلااصة.) 9
 مىذ ألاؾغة ألبر قضع ممنً مً الحماًت واإلاؿاٖضة ،وزهىنا لخهىًٍ َظٍ ألاؾغة وَىاى نهىيها بمؿئولُت حٗهض وجغبُت
ألاوالص الظًً حُٗلهم ،ووحىب اوٗقاص الؼواج بغيا الُغفحن اإلاؼم٘ ػواحهما عياا ال الغاٍ فُه ،و وحىب جىفحر خماًت
زانت لألمهاث زالى فترة مٗقىلت قبل الىي٘ وبٗضٍ ومىذ ألامهاث الٗامالث ،أزىاا الفترة اإلاظمىعة ،احاػة مؤحىعة أو احاػٍ
مصحىبت باؾخدقاقاث يمان احخماعي مافُت .واجساط جضابحر خماًت ومؿاٖضة زانت لهالح حمُ٘ ألاَفاى واإلاغاَقحن،
صون أي جمُحز بؿبب اليؿب أو ٚحرٍ مً الٓغوف .لما ًجب حٗل القاهىن ٌٗاقب ٖلى اؾخسضامهم في أي ٖمل مً قؤهه
افؿاص أزالقهم أو ؤلايغاع بصحتهم أو تهضًض خُاتهم بالخُغ أو الحاو ألاطي بىمىَم الُبُعي .وٖلى الضوى أًًا أن
جفغى خضوصا صهُا للؿً وخٓغ اؾخسضام الهٛاع الظًً لم ًبلٛىَا في ٖمل مؤحىع وَٗاقب ٖلُه( .اإلااصة.)10
 خق مل شخو في مؿخىي مِٗصخي ماف له وألؾغجهً ،ىفغ ما ًفي بداحتهم مً الٛظاا والنؿاا واإلاؤوي ،وبدقه في جدؿحن
مخىانل لٓغوفه اإلاِٗكُت .وخقه في الخدغع مً الجىٕ .واٖترافا بما لهل اوؿان مً خق أؾاسخي ،جقىم الضوى ألاَغاف في
َظا الٗهض ،بمجهىصَا الفغصي وًٖ َغٍق الخٗاون الضولي ،باجساط الخضابحر اإلاكخملت ٖلى بغامج مدضصة ملمىؾت والالػمت إلاا
ًلي (اإلااصة:)11
 .1جدؿحن َغو اهخاج وخفٔ وجىػَ٘ اإلاىاص الٛظاتُتَ ًٖ ،غٍق الاؾخفاصة الهلُت مً اإلاٗاعف الخقىُت والٗلمُت ،ووكغ
اإلاٗغفت بمباصة الخٛظًت ،واؾخدضار أو انالح هٓم جىػَ٘ ألاعاضخي الؼعاُٖت بُغٍقت جنفل أفًل اهماا للمىاعص
الُبُُٗت واهخفإ بها؛
 .2جؤمحن جىػَ٘ اإلاىاعص الٛظاتُت الٗاإلاُت جىػَٗا ٖاصال في يىا الاخخُاحاث ًً٘ ،في اٖخباعٍ اإلاكامل التي جىاحهها البلضان
اإلاؿخىعصة لألٚظًت واإلاهضعة لها ٖلى الؿىاا.
 الحق في الخمخ٘ بؤٖلى مؿخىي مً الصحت الجؿمُت والٗقلُت (اإلااصة.)12
 الحق في التربُت والخٗلُم واقغاع الضوى بؤن يمان اإلاماعؾت الخامت لهظا الحق ًخُلب (اإلااصة 13و:)14
 .1حٗل الخٗلُم الابخضاثي الؼامُا واجاخخه مجاها للجمُ٘؛
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 .2حٗمُم الخٗلُم الثاهىي بمسخلف أهىاٖه ،بما في طلو الخٗلُم الثاهىي الخقجي واإلانهي وحٗله مخاخا للجمُ٘ بهافت الىؾاتل
اإلاىاؾبت وال ؾُما باألزظ جضعٍجُا بمجاهُت الخٗلُم؛
 .3حٗل الخٗلُم الٗالي مخاخا للجمُ٘ ٖلى قضم اإلاؿاواة ،جبٗا للنفااة ،بهافت الىؾاتل اإلاىاؾبت وال ؾُما باألزظ جضعٍجُا
بمجاهُت الخٗلُم؛
 .4حصجُ٘ التربُت ألاؾاؾُت أو جنثُفها ،الى أبٗض مضي ممنً ،مً أحل ألاشخام الظًً لم ًخلقىا أو لم ٌؿخنملىا
الضعاؾت الابخضاتُت؛
 .5الٗمل بيكاٍ ٖلى اهماا قبنت مضعؾُت ٖلى حمُ٘ اإلاؿخىٍاث ،واوكاا هٓام مىذ واف بالٛغى ،ومىانلت جدؿحن
ألاويإ اإلااصًت للٗاملحن في الخضعَـ؛
 .6حٗهض الضوى ألاَغاف في َظا الٗهض باخترام خغٍت ألاباا ،أو ألاونُاا ٖىض وحىصَم ،في ازخُاع مضاعؽ ألوالصَم ٚحر
اإلاضاعؽ الحهىمُت ،قغٍُت جقُض اإلاضاعؽ اإلاسخاعة بمٗاًحر الخٗلُم الضهُا التي قض جفغيها أو جقغَا الضولت ،وبخؤمحن
جغبُت أولئو ألاوالص صًيُا وزلقُا وفقا لقىاٖاتهم الخانت.
 خق مل فغص في اإلاكاعلت في الحُاة الثقافُت والخمخ٘ بفىاتض الخقضم الٗلمي وبخُبُقاجه (اإلااصة.)15
 جىو اإلاىاص 16الىٖ 25لى جقضًم الضوى الاَغاف جقاعٍغ خىى الاحغاااث اإلاخبٗت مً قبلها والتي بمىحبها ًقىم يمان َظ
الحقىو .وٍخم اعؾاى َظٍ الخقاعٍغ الى ؾنغجحر ٖام الامم اإلاخدضة الظي ًغؾلها بضوعٍ الى اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي
وأًًا الى اإلائؾؿاث اإلاُٗىت اإلاسخهت .ان مُثاو الحقىو الاقخهاصًت والاحخماُٖت والثقافُت ال ًىو ٖلى اي َُئت عقابُت
زانت فهى ًىمل الى اللجىت الاقخهاصًت والاحخماُٖت مهمت الاقغاف اإلاىهىم ٖليها في هو اإلاُثاو.
 جىو اإلاىاص 26الىٖ 31لى احغاااث الخىقُ٘ والخهضًق ٖلى َظا الٗهض وصزىله خحز الخىفُظ.
ملخص عً الحلىق الىازة في العهد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهيت والظياطيت:
ًخهىن الٗهض الضولي الخام بالحقىو اإلاضهُت والؿُاؾُت مً صًباحت وزالزت وزمؿحن ماصة مقؿمت ٖلى ؾخت أحؼاا حااث
لخفهل الحقىو اإلاضهُت والؿُاؾُت التي وعصث في ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان.
فهظا الٗهض لم ًؤث بجضًض مقاعهت م٘ ؤلاٖالن الٗالمي بدُث ال ٌؿمذ بؤي زغو لحق الفغص في الحُاة (اإلااصة  )6وٍدٓغ
الخٗظًب والٗبىصًت (اإلااصة 7و )8لما ًدٓغ الاٖخقاى بؿبب الضًىن (اإلااصة )11وال ًجحز جُبُق القاهىن الجىاثي بؤزغ عحعي (اإلااصة
 )15وَٗترف بالحق في الصخهُت القًاتُت (اإلااصة ... )16وما الى طلو مً الحقىو الىاعصة في ؤلاٖالن الٗالمي لحقىو ؤلاوؿان.
فُما ٖاص طلوً ،جحز َظا الٗهض في الحاالث الاؾخثىاتُت جقُُض بٌٗ َظٍ الحقىو في "أوقاث الُىاعة التي تهضص خُاة
الكٗىب"ٖ ،لى أن ال ًخًمً َظا الخقُُض الخمُحز ٖلى أؾاؽ الٗغو ،أو اللىن ،أو الجيـ ،أو اللٛت ،أو الضًً ،أو ألانل
الاحخماعي.
ولقض ألضث لجىت خقىو ؤلاوؿان في حٗلُقها الٗام عقمٖ 29لى قغَحن أؾاؾُحن ًجب أن ٌؿبقا أي جقُُض للحقىو:
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 أما الثاوي فُىحب أن جهىن خالت الُىاعة مٗلىت بكهل عؾمي مً الضولت اإلاٗىُت .لما ًىحب َظا الكغٍ أن جهىناحغاااث الخقُُض مدضوصة بالقضع الظي جخُلبه الحالت مً خُث الفترة الؼمىُت واإلاؿاخت الجٛغافُت والىُاو اإلااصي .وٍجب
ٖلى الضولت اطا قغعث اٖخماص الخُاع الثاوي َىا ،أن حٗلم ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة ٖلى الفىع .ولألؾف فبن خاالث
ًء
الُىاعة لثحرا ما جسلق الٓغوف التي جدؿبب في اهتهاماث حؿُمت لحقىو ؤلاوؿان.
وال ٌؿمذ الٗهض الضولي الخام بالحقىو اإلاضهُت والؿُاؾُت جدذ أي ْغف مً الٓغوف ،ؾىاا بفتراث الحغب أو الؿلم
بخقُُض أو اهخقام الحقىو ألاؾاؾُت ،وهي :الحق في الحُاة ،والحق في حؿاوي الحماًت أمام القاهىن ،والخدغع مً الخٗظًب
والٗبىصًت ،وخغٍت الخفنحر ،وخغٍت الىحضان والاٖخقاص الضًجي ،والحق في ٖضم الخٗغى للسجً فقِ بؿبب ٖضم اإلاقضعة ٖلى
ًء
ؤلاًفاا بالتزام حٗاقضي ،والحق في ٖضم الخٗغى لإلصاهت بؿبب حغم اعجنب في وقذ لم ًنً ٌٗخبر فُه الفٗل حغما خُنها.
آلياث مساكبت جؼبيم العهد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهيت والظياطيت:
ًء
ًء
ًىو البىض 28مً الٗهض ٖلى اوكاا لجىت لحقىو ؤلاوؿان جخؤلف مً زماهُت ٖكغ زبحرا مؿخقال ،جغشحهم الضوى ألاًٖاا في
الٗهض ،وَٗمل َئالا ألاًٖاا بهفتهم الصخهُت أي أنهم ال ًمثلىن الضوى التي عشحتهم.
جغاقب اللجىت التي حٗقض زالر احخماٖاث مىخٓمت مل ؾىت جىفُظ الٗهض بٗضة َغو .فهي جقىم بضعاؾت الخقاعٍغ الضوعٍت التي
جقضمها الضوى ألاًٖاا ًٖ مضي التزامها بالٗهض (اإلااصة .)40وٍجب أن جقضم الضولت َظا الخقغٍغ زالى ٖام مً جاعٍش اهًمامها
للٗهض ،ومً زم في أي وقذ جُلبه اللجىت.
جقىم اللجىت بضعاؾت الخقغٍغ في حلؿت ٖامت وبدًىع ممثلحن ًٖ الضولت ججغي صٖىتهم في خاى ماهذ َىاك خاحت لخقضًم
مٗلىماث ايافُت .جقىم اللجىت بٗض طلو بىي٘ مالخٓاتها النهاتُت في حلؿت مٛلقت ،وحٗنـ َظٍ اإلاالخٓاث ألامىع التي ماهذ
مىي٘ هقاف والاقتراخاث والخىنُاث بكؤن امهاهُت جُبُق الٗهض بكهل أفًل.
قامذ اللجىت بىي٘ احغاااث حضًضة لؼٍاصة فاٖلُت آلُت جضاعؽ جقاعٍغ الضوى وآلُاث اإلاخابٗت .خُث أنبذ ًدق للجىت مىظ
ًء
 2001أن جدضص أولىٍاث مُٗىت حؿخضعي الاَخمام وجخُلب جفؿحرا مً الضولت اإلاٗىُت ،التي ٖليها بضوعَا أن جغص ٖليها زالى
ٖام
ٖام.
لما ًدق للجىت أن جلجؤ الى مهاصع أزغي في ججمُ٘ الخقغٍغ في خالت امخىٗذ الضولت ًٖ جقضًم جقغٍغَا .وال ٌكاعك أًٖاا
اللجىت في صعاؾت جقاعٍغ الضولت التي ًدملىن حيؿُتها ،أو في وي٘ اإلاالخٓاث الخخامُت الخانت بها.
ومً حهت ازغي ًدق للمىٓماث ٚحر الحهىمُت أن حكاعك في احخماٖاث مجمىٖاث الٗمل التي حٗقضَا اللجىت قبل مل
حلؿت ،بهضف جدًحر ألاؾئلت التي حؿاٖض ٖلى جىحُه صعاؾت الخقغٍغ .لما ًدق لهظٍ اإلاىٓماث أن جقضم حٗلُقاث ومٗلىماث
ايافُت ًٖ الخقغٍغ قبل أن ًجغي جضاعؾه في اللجىت.
جقىم اللجىت بهضف اعقاص الضوى في جدًحرَا للخقغٍغ واًفائها بالتزاماتها اإلاىهىم ٖليها في الٗقض ،الى جؤوٍل مٗجى ومًمىن
بٌٗ البىىص في الٗهض.
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ًء
ًدق للجىت أن جىٓغ في قهىي صولت يض أزغيٖ ،لى أن جهىن الضولخان وافقخا ٖلىُا ٖلى أن جقىم اللجىت بهظا الضوع،
بمىحب اإلااصة .41ولم ًدهل ختى َظا الخاعٍش أن جلقذ اللجىت قهاوي مً َظا الىىٕ.
ًء
ًء
جقضم اللجىت جقغٍغا ؾىىٍا ًٖ ٖملها للجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ًٖ َغٍق اإلاجلـ الاقخهاصي والاحخماعي.
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