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:  مالحظاث عامت

 

: من حيث الشهل

مىهجيت حيذة وجقضيم مخىازن للخطت مع بعض املالحظاث حىى ضياغت العىاوين 

لتي صخجذها ضلب البحث مالحظاحي  احع مل الهىامش وفقر

( حذدها ملها حاوى مراحعتها مجذداألم )فعال هىاك مشهل مع الهمساث اللغىيت  خطاءمن حيث ألا 

. وللطياغت اللغىيت وحتى املطبعيت ءخطاألالى إهدباه إلاًرجى وعمىما 

: من حيث اململمىن 

مباشرة ًجب ان جنىن الاشهالياث عبارة عن حمل قطيرة و

ارة لنن ًجب الاش عليه شجعوأمجهىد شخص ي ماهذ عبارة عن الفقراث وجرليبت ضياغت الجمل ن أواضح 

  جطرفذ باملحخىي هذ قذ لى املطادر بالهامش ولى كإ

رك الخعريفاث لألخر ًجب الخذرج باالحابت على ألاصئلت املطروحت مىطلقا دائما من الخعريفاث ال ًجب ث

الت الى الاجفاقياث صيما ميثاق الامم املخحذة القاهىهيت وعذم الالخفاء باالح املطادر واملىادحب رلر يلما 

مىضىع مل الشرائع  هه مانألذث على أال بهلمخين زم إلم جخحذر عن مهاهت الفرد بالشرائع الضماويت 

  ىيجحلق صبالضماويت بالخاجمت دون 

  لم جخحذر عن الالياث املضخحذزت والتي حضمح لالفراد رفع شهاوي مباشرة الى لجان حقىق الاوضان الاجفاقيت

 على الشرماثإقخطرث القىي العابرة للقاراث 

 

 

                                 :                                                  مقذمت 

  ااخل مً زال٫ ؾعي الاوؿان ٖبر ٧ل اإلاغ
اَُخت  عريِّي ا خماًت اٌ ٖٝغ ٖضة هٓم   جىُٓماث ٌِٗل في حل ٞع َاَع

ؾمى جىُٓم الى ان  نل الى الخىُٓم الحالي اإلاٗغ ٝ باؾم الض لت التي حٗخبر ؤعرى  الت ٦ٟغص  لٗاثلخت  مجخمٗت  
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ت مً الىاخُت الؿُاؾُت  الاحخماُٖت ،  زال٫ اؾخٗغايىا لخُوع م٠ خت اإلاجخمٗاث البكٍغ الى     اجُغ٢ًَوم الض لت ٖٞغ

،  حٗني الؿلُت الٗلُا (1)م 1577َم خ٣بت مىدذ الض لت نٟت الؿُاصة بًٟل اإلا٨ٟغ الٟغوس ي حان بوصان ؾىت ا

٢لُم الض لت ،  مً َىا ًخدضص مغ٦ؼ الٟغص صازل الض لت ا  جىاٞؿها صازل ازغى حٗلو ٖليها  االتي ال ج٣بل ؾلُت 

يها ًمىذ الاٞغاص ؾلُت ازخُاع  م٩اهخت الؿُاؾُت   ال٣اهوهُت  مً  زال٫ اٖخباع ؾُاصة الض لت مُل٣ت ا  وؿبُت ٞ 

ظا ما هي ٖلُت الض ٫ الضًم٣غاَُت التي ج٣و٫ بالؿُاصة  الحا٦م ؾُاؾُا  مغا٢بخت ٢ًاثُا بُغ١ ًىو ٖليها ال٣اهون   َ

َظا َو اإلآهغ الضازلي  ،ٞغاص للكٗب ا  ألامت  الحا٦م ًسخاٍع الكٗب  حؿخمض الض لت ؾُاصتها بىاء ٖلى ازخُاعاث الا

ت الض لت في اصاعة قا نها الخاعحُت بما في طل٪ ابغام  ل٨ٟغة الؿُاصة ٦ما ان للؿُاصة مٓهغ زاعجي ًخمثل في خٍغ

ال٢اتها  ها ٖ  ت جهٞغ ، امام َظا الوي٘ ( 2)اإلاٗاَضاث ٖلى اؾاؽ الاؾخ٣ال٫ الخام ًٖ اي ٦ُان آزغ ًدو٫ ص ن خٍغ

ٕ الض لي مما ًجٗلىا امام حؿائالث مً الىاخُت هون الض لي اإلاىٓم لٗال٢اث اإلاجخمٌ في ال٣اًبرػ مويٕو الٟغص  مغ٦ؼ

لُت ال  الوا٢ُٗت  ال٣اهوهُت ، ٞهل ًم٨ً اٖخباع الٟغص ٚحر مٗني بال٣اهون الض لي  الامغ ٣ًخهغ ٖلى الض لت التي جمثلت ٖ 

ٌ ؤؾاؾا لالٞغاص  خماًتهم  جىُٓم ٖال٢اتهم  ما ًم٨ً ال٣و٫ ان للٟغص شخهُت ص لُت ؟ ام ؤن ال٣اهون الض لي موج

الض لت الا حهاػ ٞني زُالي  بالخالي الٟغص َو ناخب الصخهُت الض لُت   لِـ الض لت ؟  ام ان الٟغص ًخمخ٘ 

خ٣و١ بالصخهُت الض لُت باٖخباٍع مخل٣ي  مخمخ٘ بد٣و١ جىو ٖليها ال٣واهحن الض لُت بما ٞيها اٖالهاث  اجٟا٢ُاث 

لُت في اإلا٣ابل ب٫الاوؿان  الض لي البكغي  البِئت  ؾاثغ اإلاهالح اإلاكتر٦ت التي جغبُت بٛحٍر جؼاماث ججاٍ اإلاجخم٘ ٖ 

اَُت لصخهت   جداٞٔ ٖلى  حوص ٌ  خماًخت   جد٤ُ٣ جىمُخت  اَضاٞت في حو مً الؿلم  الخٗا ن مً احل ٞع

ث بًٟل الخُوع الخ٨ىولوجي  ما حلبت مً  إلاجخمٗت الاوؿاوي ، زهونا  ؤهىا وِٗل في ٖهغ حكاب٨ذ ُٞت الٗال٢ا

ظا الخُوع  ت الهٛحرة ، َ  ؾهولت اإلاوانالث  الاجهاالث بحن ٧ل اهداء الٗالم الظي انبذ ًُل٤ ٖلُت الُوم ال٣ٍغ

ت ج٣وصَا قغ٧اث ٦برى  ٖاإلاُت ًُل٤ ٖليها ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث ا  الكغ٧اث مخٗضصة  ا٦بخت اهٓمت ا٢خهاصًت  ججاٍع

ىُت ،  ٢ض ازبدذ َظٍ الكغ٧اث مً الىاخُت الوا٢ُٗت حضاعتها في مجا٫ الخىمُت  الجيؿُاث ا  الكغ٧اث ٖبر الَو

ظا ماحٗلىا هدؿاء٫ ان  الا٢خهاصًت ٖلى الهُٗض الٗالمي إلاا جخمخ٘ بت مً ٦ٟاءة ٖالُت في اصاعة اإلاا٫  الا٢خهاص َ 

خ٣٣ت مً اَضاٝ ٖلى الهُٗض الض لي ٧اهذ حؿخد٤ َظٍ الكغ٧اث  ن٠ الاشخام الض لُت هٓغا إلاا ًم٨ً ان ث

اَُت الاوؿان ، ام انها مجغص ماؾؿاث مالُت ًجبث اإلاؿاَمت في اعؾاء الؿالم  الامً الٗالمي الظي حـ  صُٖت ٞع

ىُت  ب  بٗاص  ن٠ الصخهُت الض لُت ٖنها ؟ َظا ما ؾيخ٩لم ٖىت مً زال٫ بدثىا َظاازًاٖها الى ال٣واهحن الَو

اث مً الحُاصًت  الخجغص الظي ًيبغي ان ٩ًون ٖلُت َالب ال٣اهون بُٗضا ًٖ اٖخباعلخماؽ ٢ضع ٦بحر مدا لحن ب

.   ال٣اهوهُتالضعاؾاث ؾُاؾُت  اصًولوحُت ال جدىاؾب م٘  

_____________ 

 َالبيؾغ ع  مدايغاث ال٣اهون الض لي الٗام للض٦خوعة  1

 هٟـ اإلاهضع  2
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                                                                                العاملذولي الفرد شخظ من أشخاص القاهىن ا:املبحث الاوى 

مً احل الاخاَت بم٩اهت الٟغص الض لُت ٖلُىا الاقاعة الى ٨ٞغة  هي مضى اخخواء ٢واٖض ال٣اهون الض لي ٖلى زُاب 

ٖال٢اث التي جغبُت ب٨ُان ٢اهووي آزغ ، ٞاطا موحت للٟغص ٨٦ُان بظاجت بُٗضا ًٖ ٧ل الاعجباَاث ال٣اهوهُت ا  ا٫

ٟغى التزاماث ٖليهم طاث َاب٘  اؾخُلٗىا ٢واٖض ال٣اهون الض لي هجضٍ ًخوحت بالخُاب لألٞغاص بمىدهم خ٣و٢ا ٍ 

ٞهل بمجغص ؤن هو ال٣اهون الض لي ٖلى مثل َظٍ الح٣و١  الالتزاماث جخد٤٣ الصخهُت الض لُت للٟغص ؟ .(1)ص لي

 اإلابدثٌ مً زال٫ َظا َظا ما ؾىدىا ٫ 

 

                                                               العىامل املضاعذة على ارجقاء مهاهت الفرد في القاهىن الذولي: املطلب الاوى  

غ ٖت هخو٠٢ ٖىض ٞترة ما بٗض الحغب الٗاإلاُت  اوكاء مىٓمت  لٗل في ٧ل صعاؾاجىا اإلاخٗل٣ت بال٣اهون الض لي ٞ 

الامم اإلاخدضة بٗض اصعا٥ اإلاجخم٘ الض لي اهظا٥ الى يغ عة اًجاص مىٓومت ٢اهوهُت ص لُت جدمي الاوؿان  الٗالم مً 

مىت في حو مً الخأخي  الؿالم  الخٗا ن ،  لم ٨ًً الاَخمام قغ ع الحغ ب  الضماع الىاجج ٖنها  جِؿغ لت الحُاة آلا

بالٟغص ٖلى الهُٗض الض لي  لُض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت بل مىظ هؼ ٫ الضًاهاث ، ٞضًاهت الاؾالم مثال هؼلذ ٖلى 

ت حمٗاء  لم ٨ًً زُابها موحت  وؿان ٞهي هٓغث الى الا  ةمٗحن لت مُٗىت  لِؿذ مسخهت بجيـ ؤ  ٢بُلتص ٫البكٍغ

حاءث طاث َاب٘     بالخالي هجض َىا ان عؾالت الاؾالم بهٟت ٖامت ص ن اٖخباع للحض ص الؿُاؾُت ا  اٖخباعاث ازغى 

 .. الخىُٓمُتٖالمي قامل للىٕو البكغي بمسخل٠ ٞئاجت  جغ٦ُباجت الاحخماُٖت 

بٗضما ؤبغمذ ٖضة اجٟا٢ُاث  ٦20ما بضؤث بظ ع الصخهُت ال٣اهوهُت الض لُت للٟغص جثبذ ج٣لُضًا في بضاًت ال٣غن  

اث ٧االمبراَوعٍت الٗثماهُت لحماًت  منها خماًت الا٢لُاث ٢بل الحغب الٗاإلاُت الا لى بحن ص ٫ ا عبُت  بٌٗ الامبراٍَو

ت خُث حٗت ت  اللٍٛو قهضث   .. (2)صث ٞيها الض ٫ بخُب٤ُ اإلاؿا اة  الٗضالت ٖلى الا٢لُاثالا٢لُاث الضًيُت  الٗىهٍغ

 مىدخت م٩اهت اجاخذ لت الاٖتراٝ بد٣و٢ت في مواحهت حمُ٘ بالٟغص  اص لي ااوكاء مىٓمت الامم اإلاخدضة اَخمام ٞترة

ىُت  الض لُت بضءا مً مُثا١ الامم اإلاخدضة  الهاث الٗاإلاُت لح٣و١  الىاق٩ا٫ الخىُٓم الَو الاوؿان  الٗهضًً  الٖا

٢اُٞت  ما حاء بٗض طل٪ مً رالض لُحن اإلاخٗل٣حن بالح٣و١ اإلاضهُت  الؿُاؾُت  الح٣و١ الا٢خهاصًت  الاحخماُٖت  ا٫

اجٟا٢ُاث ص لُت اٖخمضتها الجمُٗت الٗامت لالمم اإلاخدضة  آلُاث جُب٣ُاتها مً زال٫ لجان م٩لٟت بمخابٗت  مغا٢بت 

اعى ٌٗمل ٖلى ججؿُض خ٣و١ الاٞغاص ٖلى  ث اؾخ٣با٫ الك٩ا ي الى ٚحر طل٪ مماجىُٟظ الاجٟا٢ُاث  ٦ظا احغاءا

ت في ٞترة ما بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت في  خت البكٍغ م٨ىىا َىا الاقاعة الى الخُوع الظي ٖٞغ ا   ، ٍ  الوا٢٘  وكَغ

 التزاماث بحن طل٪ خ٣و١ ًٖ  اص بحن اهداء قتى مً الٗالم  وكإمجاالث الحُاة  حؿهُل اإلاوانالث  جى٣ل الاٞغ

الاٞغاص  الض ٫  حكاب٨ذ ٖال٢اث اإلاجخم٘ الض لي ختى  نلىا الى ما ٌٗٝغ بٓاَغة الٗوإلات التي اطابذ ؤٚلب الٟغ ٢اث 

ٞال ق٪ ان مثل َظٍ الا يإ ججٗل الٟغص مدل اَخمام ال٣اهون الض لي إلاوا٦بت .. بحن الاٞغاص اإلاىخمحن للمجخم٘ الض لي 

ذ الؿاخت ال٣ٟهُت الض لُت ٖضًض آلاعاء  اإلاظاَب بسهوم اٖخباع الٟغص شخها اهماٍ الحُاة الم جُوعة ،  لهظا ٖٞغ

.. ٢اهوهُا ص لُا  وؿخٗغى طل٪ في اإلاُلب الثاوي 

أهم املذارش الفقهيت املىنرة لشخطيت الفرد الذوليت        : املطلب الثاوي

ب ٧ان مغ٦ؼ الٟغص مثاع حض٫ ٣ٞهي  اؾ٘  بسهوم اٖخباٍع مً اشخام ال٣اهون الض لي الٗام ( .3)الى  ٢ذ ٢ٍغ

 طل٪ بؿبب ازخالٝ الاؾـ ال٣اهوهُت التي اٖخمضَا ٧ل اججاٍ  اعجباٍ مغ٦ؼ الٟغص مباقغة بمويٕو الؿُاصة 

ها ال٣ٟت ٖبر مغاخل ، ٞالظًً ؤه٨غ ا شخهُت الٟغص ال٣اهوهُت الض لُت ٧اهوا مً اههاع الؿُاصة   الاججاَاث التي ٖٞغ

Comment [c6]: الفرداو مكانة  وضعٌة 
  فً القانون الدولً 

Comment [c7]:  مقدمة جٌدة لكن علٌك
 بذكر التقسٌم اي المطلبٌن

Comment [c8]:  ٌرجى ذكر مراجع
 تتحدث عن الموضوع 

Comment [c9]: ٌرجى ذكر المادة 



ظا مالض لت اإلاُل٣ت ٫ ا  اإلاظَب الاعاصي خُث ٌٗخبر ان الض لت  خضَا التي جسل٤ الويُٗت حاءث بت اإلاضعؾت  ، َ 

الصخو ال٣اهووي الوخُض  هي ٞالض لت.ٖاص٫ اخمض الُاجي .صال٣اهون الض لي الٗام ( 4)٢واٖض ال٣اهون الض لي  ج٣غع 

خ٣و٢ت مً  ا ًٖاما الٟغص ٞهو مويٕو لهظا ال٣اهون  ال ًخمخ٘ بالصخهُت ال٣اهوهُت الض لُت  اهما ًخل٣ى ههوم

. بال٣واهحن الضازلُت   اعجباَت ال٣ًاجي ٩ًون  اهون الضازليال٤

___________ 

 الجؼاثغي صًوان اإلاُبوٖاث الجامُٗت .ع ؤخمض بً هام.ص/ٖمغ ؾٗض هللا .٢اهون اإلاجخم٘ الض لي اإلاٗانغ ص(  1

 الجؼاثغي صًوان اإلاُبوٖاث الجامُٗت .ؤخمض بً هانغ .ص/ٖمغ ؾٗض هللا .٢اهون اإلاجخم٘ الض لي اإلاٗانغ ص(  2

الُاجي ٖاص٫ اخمض .ال٣اهون الض لي الٗام ص 3/4

بغث الاٞغاص  خضَم مً ًخمخٗون  اٖذ( 1)في اججاٍ آزغ ْهغث اإلاضعؾت الوا٢ُٗت في ٞترة ما بحن الحغبحن الٗاإلاُخحن

 
ِّي
 بالصخهُت ال٣اهوهُت الض لُت ٧ون الض لت ماهي الا حهاػ ًىُوي ٖلى خُلت  صاعة قا ن الجماٖت  ما الح٩وماث الا

ٟغى ٖليهم بحماٖاث جخ٩ون مً اٞغاص   بالخالي ال٣اهون الض لي ًساَب الا لؼمهم بد٣و١ ٍ  لتزاماث ٦ما اهت ٞغاص ٍ 

ٗا٢بهم في خا٫ مسالٟتهم ل٣واٖض ال٣اهون ًٖ ؤٞٗالهم  امالح٪ ًجاػي الاٞغاص  َ .

٣ولون  خحن الؿاب٣خحن ٍ  ٤ُ بحن الىٍٓغ ٦ما ان َىا اججاٍ زالث جمثلت اإلاضعؾت الحضًثت مً زاللها اعاص ال٣ٟهاء الخٞو

لض لُت لالٞغاص نُت ال٣اهوهُت ابإن الٟغص ٌٗخبر مىخٟٗا ب٣واٖض ال٣اهون الض لي  لِـ مويوٖا لت  هي ال حٗتٝر بالصخ

بل في خض ص ٣ِٞ  ال ٌؿخُُ٘ الاٞغاص مماعؾت خ٣و٢هم الا الٟغص ال ًخمخ٘ باالَلُت  ال٣اهوهُت ٧املت   ؤؾاؽ َظا ؤن

في بٌٗ الاخوا٫ الاؾخثىاثُت ،  لهظا ٌٗخبر ن ان ال٣اهون الض لي  خضٍ مً ًدضص اشخانت بىاء ٖلى مً لت اَلُت 

. ًم٨ىت اوكاء ٢واٖض ٢اهوهُت باالجٟا١ م٘ ٚحٍر مً الاٞغاص   ٢اهوهُت ص ن  ؾاَت ٦ما ان الٟغص ال

غ ٝ مغَّر  يها ال٣اهون الض لي  بالخالي هجضَا ٚحر ملمت  ما ًالخٔ ٖلى َظٍ اإلاضاعؽ ال٣ٟهُت انها مخإزغة بإ يإ ْ 

الن ٧و٥ الض لُت الحالُت التي نضعث بٗض اوكاء مىٓمت الامم اإلاخدضة  بٗض بوا٢٘ الٟغص خؿب مؿخجضاث الو الٖا

الٗالمي لح٣و١ الاوؿان  الٗهضًً الض لُحن اإلاخٗل٣ان بالح٣و١ اإلاضهُت  الؿُاؾُت  الح٣و١ الا٢خهاصًت  الث٣اُٞت  

خجلى مغ٦ؼ الٟغص الض لي بويوح ٖىض الخٗغى آللُاث خماًت َظٍ الح٣و١  ما جوٍٞغ ٢واٖض ال٣اهون   الاحخماُٖت  ٍ 

مواحهت اي اهتها٥ ا  مؿاؽ بد٣و٢ت في مواحهت اي َٝغ ٧ان  مهما ٧اهذ الض لي لح٣و١ الاوؿان  لهالح الاٞغاص في 

. ق٩لت 

ألافراد أشخاص من أشخاص القاهىن الذولي   :املطلب الثالث 

ٖٝغ اإلاغ٦ؼالض لي للٟغص جُوعا ٦بحرا بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت   اوكاء مىٓمت الامم اإلاخدضة ال ؾُما بٗض نض ع 

م  الظي ٌٗخبر اإلاُٗاع الاؾاس ي  1948زم جالٍ الاٖالن الٗالمي لح٣و١ الاوؿان ؾىت  1945 مُثا١ الامم اإلاخدضة ؾىت

لح٣و١ الاوؿان في الٗالم  بىاء ٖلُت جبيذ الجمُٗت الٗامُت لألمم اإلاخدضة ٖضة اٖالهاث مخٗل٣ت بد٣و١ الاوؿان 

٣ضث  ُٖ غيذ للخو٢ُ٘  الاهًمام منها ماَو مخٗل٤ ب  ُٖ اث مُٗىت ٧االجٟا٢ُت الض لُت الخانت خماًت فئٖضة اجٟا٢ُاث  

 ً بد٣و١ الاَٟا٫  اجٟا٢ُت ال٣ًاء ٖلى حمُ٘ ؤق٩ا٫ الخمُحز يض اإلاغؤة  الاجٟا٢ُت الض لُت لحماًت الٗما٫ اإلاهاحٍغ

ت في ج٨َغـ شخهُت الٟغص الض لُت  ما ؤ٢غجت مً خ٣و١ للٗما٫  م  ٢ض ج٩ون َظٍ الاجٟا٢ُت حجغ الؼاٍ   اٞغاص اؾَغ

ً بٌٛ ؼػث طل٪ بألُت جىُٟظ الاجٟا٢ُت  اإلاهاحٍغ ٦باري الاجٟا٢ُاث مً زال٫ لجىت جغا٢ب الىٓغ ًٖ حيؿُاتهم ٖ 

ماعؾاث اإلاهُىت لألٞغاص  ال٣ٗوباث ال٣اؾُت م، ٦ظل٪ هجض مجموٖت ازغى مً الاجٟا٢ُاث اإلاىاًَت للجىُٟظ الاجٟا٢ُت 

ش الاوؿاويطا٥  ٧ل .(2)ا  الالاوؿاهُت  سُت في جاٍع  ة ٖلى نُٗض ال٣واهحن الويُٗت مما ًجٗلىا ه٣غِّي ٌٗخبر ٢ٟؼة جاٍع

Comment [c10]:  ٌذكر بالهامش 

Comment [c11]:  الكاتب ثم اسم ٌذكر
عنوان المرجع ، دار النشر مدٌنة النشر رقم 
 الطبعة السنة واخٌرا رقم الصفحة

Comment [c12]:  فً هذه الحالة ٌذكر اسم
...الكاتب، المرجع السابق، ص   

Comment [c13]:  ،تذكر بالهامش المصدر
بالكٌفٌة التً اوضحتها فٌما ٌخص مرجع 
الدكتور سعد هللا وال ٌمكن وضع هامشٌن مع 
 بعض

Comment [c14]:  تعقد االجتماعات
 وتبرم االتفاقٌات



اجت م  في اإلا٣ابل ٞغيذ بوحوص شخهُت ص لُت ًخمخ٘ بها الاٞغاص إلاا عجبخت مً خ٣و١ مباقغة حؿتهضٝ خُاتهم  خٍغ

ٟحن ام اٞغاص ث  جدملهم مباقغة مؿا لُت زغ٢ها مهما ٧اهذ نٟاث اإلاسالٟحن ٖليهم ؤلتزاما ؾواء ٧اهوا خ٩اما ا  مْو

 ث٦ما ان الٛاًت مً اي ٢اهون ؾواء صازلي ا  زاعجي َو خماًت مهالح ألاٞغاص ٞلوال الٟغص إلاا  حض(. . 3) ٖاصًحن

الض لت  ال اإلاىٓماث الض لُت   ٢ض ػاص مً طل٪ الخ٣اعب الحانل بحن اإلاجخمٗاث بًٟل الخوانل  الاجهاالث ب٩ل 

ت  اخضة هيخمي ا٫اهواٖها  حكاب٪ اإلاهالح  ٦إ مجخم٘  اخض ، ٦ما ًم٨ىىا في طاث الؿُا١ ان وكحر الى  ىهىا وِٗل في ٢ٍغ

ٗت الاؾالمُت الى الٟغص  مغ٦ٍؼ خُث ال ًثاع اي اق٩ا٫ في ال٣اهون الض لي الاؾالمي اي ه٣اف خو٫ جمخ٘  هٓغة الكَغ

بحن  الٟغص بالصخهُت الض لُت خُث ان الاٞغاص في ٣ٖوص الاماهت لهم شخهُت ص لُت مٗتٝر بها ٧ون ٣ٖض الاماهت ًخم

حن بىٟـ الهٟت التي جخم بها اإلاٗاَضاث بحن ص لخحن  و ٣ٖض ملؼم للُٞغ  (4)الهُئت الحا٦مت  الٟغص الاحىبي َ 

________________ 
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العام للقاراث من أشخاص القاهىن الذولي القىي العابرة : املبحث الثاوي 

  

ؤخ٩ام ال٣اهون اإلاوحهت لحماًت  الٟغص في مواحهت مً زال٫ جُغ٢ىا للصخهُت الض لُت  للٟغص اؾخٗغيىا حملت  

اع الٟغص مخمخ٘ بالصخهُت الض لت  جبحن لىا ان َىا٥ خ٣و٢ا   احباث ج٣٘ ٖلى ٖاج٣ت  ٧ان َظا َو الاؾاؽ في اٖخب

ت ( 1)الض لُت  بٗض طل٪ الجض٫ ال٣ٟهي الظي ؤزحر خو٫ اإلاؿإلت  ، ٦ما ًىضعج في هٟـ الؿُا١ ٧ل الصخهُاث اإلاٗىٍو

جسً٘ في وكإتها  وكاَها  خ٩ام ال٣واهحن الضازلُت للض ٫ اإلاسخلٟت   زهونا جل٪ التي احؿمذ وكاَاتها  التي

ىُت بُبُٗت ص لُت ٦ما َو الحا٫ باليؿبت للكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث  َو الانُالح اإلاٗخمض  ٦ماا  الكغ٧اث ٖبر الَو

 بما ٖلى الحغ٦ت ٖلى الهُٗض الض لي  ا ٢ضعجت ااَاجتفي ال٣اهون الض لي ا  ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث خؿب َبُٗت ول

٤ ٖامل مٗني بمؿإلت خ٣و١ الاوؿان  الكغ٧اث  ؼ خ٣و١ الاوؿان  لهظا جم اوكاء ٍٞغ ًم٨ً اإلاؿاَمت بت في مجا٫ حٍٗؼ

ىُت  خُث ١ ٤ ٖامل  ، A/HRC/17/4عع مجلـ خ٣و١ ؤلاوؿان في ص عجت الؿابٗت ٖكغة، في ال٣غاع ٖبر الَو بوكاء ٍٞغ

ا مً ماؾؿاث ألاٖما٫  حَر ىُت ٚ  ت مٗني بمؿإلت خ٣و١ ؤلاوؿان  الكغ٧اث ٖبر الَو ، مال٠ مً زمؿت الخجاٍع

١ الى مضى اٖخباع َظٍ الكغ٧اث مً ؤشخام ال٣اهون  ؾيخُغ.  (2) زبراء مؿخ٣لحن  مخواػٍن في جوػَٗت الجٛغافي

. الض لي باؾخٗغاى اَم الى٣اٍ الغثِؿُت اإلاخٗل٣ت باإلاويٕو 

بروز القىي العابرة للقاراث على الضاحت الذوليت   وظروف أصباب: املطلب الاوى 

Comment [c15]:  لما تركت
ة االسالمٌة فً موقف الشري

جدر أن تذكرها األخٌر األ
بعد الحدٌث عن النظرٌات 

المذاهب و  

Comment [c16 :]  نفس المالحظات الشكلٌة فٌما
       ٌخص ذكر المراجع بالهوامش

Comment [c17]:  دار النشر مدٌنة النشر
 التارٌخ رقم الطبعة؟؟؟

Comment [c18]: القوى او مكانة  وضعٌة
  فً القانون الدولً  العابرة للقارات

 

Comment [c19]:  ماذا عن المنظمات غٌر 
  NGO  الحكومٌة؟؟؟ او منظمات المجتمع المدنً 

Comment [c20]:  تفاصٌل اكثر عن
 القرار بالهامش
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ش اإلاجخمٗاث الاوؿاهُت ؾاصث ْواَغ احخماُٖت  ا٢خهاصًتزال٫     ٧ل طل٪  ؾُاؾُت  ٧ل مغخلت مً مغاخل جاٍع

سُت خضصث مٗالم ٖاإلاىا اإلاٗانغ هي  ا  ا٢خهاصًا ، لٗل ؤبؼع خ٣بت جاٍع َو هخاج حهوص ؤٞغاص اإلاجخم٘ الاوؿاوي ٨ٍٞغ

ذ َظٍ الٟترة بضاًت الثوعة الهىاُٖت ، خُث اهضٞٗذ الض ٫ الا عبُت للبدث ًٖ اإلاواص  ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ خُث ٖٞغ

ً ؤؾوا١ حؿخ٣بل ما جيخجت َظٍ اإلاهاو٘ مً مىخوحاث ألا لُت الالػمت لدكُٛل مهاوٗها   ٖ ،(3 )

ً وكاٍ ٦بحر لكغ٧اث ٖاإلاُت اؾدثمغث بٛغى جىمُت  ٝغ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ختى مىخه٠ ال٣غن الٗكٍغ  ٖ

عئ ؽ اموالها  ٧اهذ اؾدثماعاتها في الؼعاٖت ، اإلاىاحم  اؾخسغاج البتر ٫  هي اإلاواص الالػمت لٗملُاث الاهخاج الهىاعي 

(. 4)في الض ٫ الغؤؾمالُت اإلاخُوعة 

 بٗض اهتهاء الحغب الٗاإلاُت الثاهُت بضؤ ْهوع قغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ج٣وص الخجاعة الٗاإلاُت  بضؤ ًتزاًض ص عَا في 

زل٤ هٓام ٖالمي حضًض ،  قهضث َظٍ اإلاغخلت موحت اؾخ٣ال٫ لض ٫ ٧اهذ مدخلت مً ٢بل مً َٝغ الض ٫ 

ت اإلاٗغ ٞت ،مم ب في اؾخًاٞت َظٍ الكغ٧اث الٗاإلاُت ال٨برى لبىاء الاؾخٗماٍع ا حٗل َظٍ الض ٫ اإلاؿخ٣لت خضًثا جٚغ

غث َظٍ الض ٫ ؤؾوا٢ا حضًضة لهظٍ الكغ٧اث  مهاصع زغ ة باليؿبت ا٢خهاصاتها  ىُت  جد٤ُ٣ الخىمُت ، خُث ٞ  الَو

هٓوع آزغ ٌٗخبر ال٨ثحر مً ل٨ً مً م.  حهت هٓغي مً لها ، هي حالت ؤ  ْاَغة ا٢خهاصًت  ؾُاؾُت َبُُٗت حضا 

ت في زوب حضًضالا٢خهاصًحن  الؿُاؾُحن ان ٦ما إلاثل َظٍ ألا٢وا٫ اعجباٍ بال٨ٟغ الكُوعي ا  ..  َا ْاَغة اؾخٗماٍع

الٟلؿٟت الاقترا٦ُت التي ٧اهذ ؾاثضة في ٦ثحر مً ص ٫ الٗالم  الض ٫ الىامُت ٖلى الخهوم ، ٞهي جىٓغ الى الكغ٧اث 

مالُت  ا٢خهاصًت جىته٪ ؾُاصة الض ٫  جازغ ٖلى اؾخ٣ال٫ الض ٫ الؿُاس ي  الا٢خهاصي مخٗضصة الجيؿُاث ٢وى 

ىُت ،  ختى في  ٢خىا الحالي ماػا٫ مويٕو الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث مثاع اَخمام ٦بحر ؾواء مً   جنهب الثر اث الَو

ص الغؤؾمالُت الٗاإلاُت ب٣ُاصة الىٓام ا٢خهاصًحن ا  ؾُاؾُحن ا  احخماُٖحن زهونا بٗض انهُاع اإلاٗؿ٨غ الاقترا٧ي  جٟغ

ؾُا١ حاء مهُلح الٗوإلات التي مً الٗالمي الجضًض في ٧اٞت الجواهب ا٢خهاصًا  ؾُاؾُا  احخماُٖا  ز٣اُٞا  في َظا ا٫

ٞغى هموطج  اخض ٖلى ٧اٞت ص ٫ الٗالم ٩ًون الُٝغ ال٣وي َو ال٣اثض الٗالمي ؾُاؾُا  ا٢خهاصًا  هخاثجها

( 5) ز٣اُٞا

ؤهٟؿىا امام ْاَغة ٖاإلاُت ا  ص لُت إلاا لهظٍ الكغ٧اث مً آزاع اًجابُت  ؾلبُت ٖلى اإلاجخم٘ الض لي  هجض َىا

ال٢اث ؤشخانت  لهظا هدىا ٫ في اإلاُلب الثاوي حملت مساٝ  اإلاجخم٘ الض لي مً ْاَغة الكغ٧اث الٗابغة لل٣اعاث   ٖ

 للٓاَغة  مضى موا٦بت ههوم ال٣اهون الض لي 

 _____________
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 الجؼاثغي 

 

ث ومذي احاطت القاهىن الذولي به مخاوف املجخمع الذولي من ظاهرة القىي العابرة للقارا: املطلب الثاوي

كل ؾُاؾاث الض ٫ الاقترا٦ُت في جد٤ُ٣ ؤَضاٞها الا٢خهاصًت ، لم ٨ًً بوؾ٘ َظٍ  بٗض اهتهاء الحغب الباعصة ٞ 

 الكغ ٕ في انالخاث ا٢خهاصًت موا٣ٞت للىٓام الغؤؾمالي الظي ج٣وصٍ الكغ٧اث 
ِّي
الض ٫  التي ؤٚلبها ص ٫ هامُت بال

Comment [c21]:  هكذا ٌجب ان تكون
الجمل قصٌرة وافكار متسلسلة حتى ٌصل 
 المعنى للقارئ

Comment [c22]: ًاقتصادها الوطن 

Comment [c23]:  دائما ٌترك الراي
الشخصً لالخٌر وال ٌعبر عنه بهذه الطرٌقة 
بل ومن وجهة نظر الباحث فإن هذه 

االكتفاء التبرٌر فال ٌمكنك  عم.... الظاهرة
وجهة النظر  بذكر   

Comment [c24]:  لى الشركات لما تقتصر
 NGOالتجارٌة ماذا عن 

Comment [c25]:  نفس المالحظات الشكلٌة
 بالنسبة للهوامش 



ٖلى اإلاؿخوى حضًضة ؤؾوا١ ٞخذ  ٞغنا الؾدثماعاث ًمىذ ُٞما ٧ان ألامغ باليؿبت لهظٍ ألازحرة  ال٨برى الٗاإلاُت ،

( 1)الٗالمي 

الٗام مباقغة بإَضاٝ الخىمُت التي جيكضَا ص ٫  اعجباَتٞةطا ٧اهذ َظٍ هي الغئٍت مً مىٓوع ا٢خهاصي  

 اإلاجخمٗاث الاوؿاهُت  ٦ظا الامم اإلاخدضة،  ًخجلى لىا بويوح مويٕو  الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ٦مويٕو بالٜ 

لى الهُٗض الض لي ،الاَمُت  هٓغا للض ع اإلاازغ الظي ج٣وم بت َظٍ الاخي ني الضازلي ٖ  ٟٞي ( 2)عة ٖلى الهُٗض الَو

٧اهذ جخد٨م في وؿبت ٦بحرة مً اإلاباصالث الض لُت  مً الاهخاج الٗالمي ٞهي ٢وة مىخه٠ الدؿُٗىاث مً ال٣غن اإلااض ي 

 الؿُاؾُت ا٢خهاصًت ال ًم٨ً الخ٣لُل مً قإنها بما جمل٨ت مً  ؾاثل للخإزحر ، لِـ ٣ِٞ مً الىاخُت الا٢خهاصًت 

غامج خ٩وماث الض ٫ بما في طل٪ ؾُاصة الكٗوب  ألامم ٖلى  اهما  ا ا  جهاصمت م٘ ٨ٞغة الؿُاصة ٍ  العجباٍ جإزحَر

ظا ما ًُغح ( ٦المي الصخص ي) زغ اتها الُبُُٗت  الح٤ في اؾخٛاللها ٦ثحر مً الاق٩االث زهونا باليؿبت للض ٫ ا٫َ 

غ  الىامُت  الًُٟٗت ،ٞاطا ٧اهذ َظٍ الكغ٧اث جخمخ٘ ب٣ضعة ٞاث٣ت ٖلى ه٣ل الاموا٫  جيكُِ الخجاعة الض لُت  جٍُو

ا ، هجض في الجهت اإلا٣ابلت ؾلبُاث ٦ثحرة بىٓغ الا٢خهاصًحن  حَر ٘ الٗمغاهُت ٚ  الخ٨ىولوحُا  النهوى باإلاكاَع

اصي َظا الى ازًإ ا٢خهاصًاث الض ٫ الىامُت  الؿُاؾُحن ٧ونها جد٤٣ ؤ٦بر ٢ضع ًت ؾلُتها  جوج مً الاعباح ٍ 

٩ٞلما ػاص هٟوط َظٍ  ٝ الثر اث  مواعص الض ٫ ،ًٖ طل٪ جازغ ٖلى ؾلُاث الًغاثب  حؿخجزًٞال (.3)الؿُاؾُت 

٦ظل٪ جُغح مساٝ  ازغى مً مدا لت حؿلل ٢واهحن الض لت ألام للكغ٦ت  الكغ٧اث ج٣لهذ ؾلُت الح٩وماث ،

 .لىامُت  لٗلىا َىا امام نضام م٘ مٟهوم الؿُاصة مخٗضصة الجيؿُاث مما ًٟخذ اإلاجا٫ امام امالءاث ٖلى الض ٫ ا

بٗض ؤن اؾخٗغيىا حملت آلاعاء خو٫ ْاَغة الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث  ٢ض ع٦ؼها بك٩ل ملحّو ٖلى الجاهب 

ٟاث  ٦ظا  الا٢خهاصي الظي جبنى ٖلُت ؤٚلب الٗال٢اث الض لُت في الو٢ذ الحالي ، ًيبغي لىا ان هخُغ١ الى حملت الخٍٗغ

ظا بىاء ٖلى الدؿمُا ث  التي خا ٫ البٌٗ اُٖاءَا لهظٍ الكغ٧اث ُٞوحض مً ًُل٤ ٖليها اؾم الكغ٧اث الض لُت َ 

نٟتها الٗابغة إلاجا٫  خض ص الض لت التي وكإث ٞيها ، ٦ما ًوحض مً ٌؿميها الكغ٧اث ٞو١ ال٣ومُت ؤ  الكغ٧اث 

ئزغ ٖلى جون٠ُ وكاَاتها  ما ًم٨ً ان ج٣ضمت  مهما حٗضصث اإلاهُلحاث ٞهظا ال ي.(4)ال٨غ ٍت ؤ  الٗابغة لل٣اعاث 

و اإلاهُلح الظي ًوحهىا هدو ٢ضعمً زضماث للمجخم٘ الض لي ، ٟٞي بدثىا َظا وؿميها ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث  تها َ 

و  با هٟـ اإلاهُلح الظي اٖخمضجت مىٓمت الامم اإلاخدضة في  زاث٣ها َ  و ج٣ٍغ في ٖبوع خض ص الض لت الواخضة َ 

ت  ا٢خهاصًتالكغ٧اث ٖبر  و ؤهىا ؤمام ْاَغة ججاٍع ىُت ،  ٢ض ًغح٘ ازخالٝ الدؿمُاث الى ؾبب َ   ؾُاؾُت  الَو

 لؿىا امام ٧اثً َبُعي ٦ما َو الحا٫ باليؿبت لالوؿان ؤ  الٟغص ،  لهظا ٖىضما جىا لىا مؿإلت شخهُت الٟغص   ز٣اُٞت

و الانلص ٖلى ؾُذ الاعى مج  بىاء ٖلى ٦ُان َبُعي ُ    الض لُت جىا لىاَا ساَب هظ ال٣ضم َ 
ُ
، اما  الكغاج٘في ٧اٞت  اإلا

مغجبِ بٓغ ٝ مويٕو ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث ُٞم٨ً جىا لت ٨٦ُان خضًث َاعت ا  صزُل ٖلى الىٓم ال٣اهوهُت 

خت ا  اهتهاثت ،  لهظا ًم٨ً لىا بل٣اء هٓغة ٖلى َظا ال٨ُان  ؤَضاٞت الى ٚاًتمُٗىت ؾواء في ْغ ٝ وكإجت ا  اؾخمغاٍع

ت  (. ٦المي الصخص ي).مً الىاخُت الخىُٓمُت  الاصاٍع

ًٖ  خضاث ٢اهوهُت مؿخ٣لت  ل٩ل منها طمت مالُت زانت ل٨نها جسً٘ إلصاعة ٖباعة الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث 

جوحيهاث بما ٞيها الغ٢ابت ٖلى ٞغ ٖها في اهداء ا٢خهاصًت موخضة  لها م٣غ عثِس ي جضًغ مً زاللت اٖمالها  جماعؽ 

٧ل َظا لبلٙو اَضاٝ جخٗل٤  ٖا٫ في الخ٨ٟحر  ال٣ُاصة ،مسخلٟت مً الٗالم  ٦ما ًخمحز مؿحر َا ب٨ٟاءة ٖالُت  مؿخوى 

.  باالهخاج  الاؾدثماعاث في ا٦ثر مً ص لت 

غى ال٨ثحر مً اإلاهخمحن بمويٕو الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث اهُال٢ا  ٖخباع وكاَها ص لي مً زال٫ ٞغ ٖها امً ٍ 

ت  للض لت مما ٠ًًٗ الاؾاؽ الاحخماعي  في مىا٤َ ٖضًضة مً الٗالم ؤن لها جإزحر ٖلى ال٣وة الا٢خهاصًت  الخجاٍع
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ج الى ز٣اٞت الض ٫  ظا ما حاء في صعاؾت قهحرة إلاىٓمت الُووؿ٩و ان الكغ٧اث  ة الث٣افي ٦ظل٪ خُث جغ ِّي الام للكغ٦ت َ 

لِؿذ مجغص مىٓماث جدض طاتها بمجا٫ جسهُو اإلاواعص ، اهما هي خل٣ت  نل بحن الىٓامحن  مدل البدث

ا ؤصاة للخدضًث الجؼجي  اٖاصة ٩َُلتها ز٣اُٞا ٖلى نوعة الث٣اٞت الؿاثضة (. 5) .الا٢خهاصي  الث٣افي  ٦ما ًم٨ً اٖخباَع

 ..ال٣اهون الض لي لهظٍ  الكغ٧اثمً َظا اإلاىُل٤ ٌؿخوحب ٖلُىا البدث في مضى موا٦بت . في البالص الام 

___________________ 
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في بضاًت الؿبُٗىاث مً ال٣غن اإلااض ي بضؤث صعاؾاث ا٧اصًمُت  مً َٝغ مىٓماث ص لُت  جبدث في مؿإلت 

ىُت إلاا جدملت مً حضًض ٖلى الؿاخت الض لُت  زهونا ٖلى الض ٫ الىامُت التي حؿعى  الى جد٤ُ٣ الكغ٧اث ٖبر الَو

ت ،  اهخهى الامغ الى حك٨ُل لجىت مً الخبراء الض لُحن جدذ اقغاٝ  الاؾخ٣ال٫ الا٢خهاصي  اهجاػ بغامجها الخىمٍو

ملُت  اإلاجلـ الا٢خهاصي  الاحخماعي الخاب٘ لالمم اإلاخدضة تهخم بضعاؾت ص ع َظٍ الكغ٧اث في الٗال٢اث الض لُت ٖ 

ا ؾىت  الخىمُت َغ ىُت بُٛت الحض مً  خمل ث م1974 ٢ضمذ ج٣ٍغ  نُاث بكإن الخٗامل م٘ َظٍ الكغ٧اث ٖبر الَو

ا ، خُث ؤ ص ى بخدضًض الاهجاػاث اإلاُلوب جد٣ُ٣ها مً َٝغ الض ٫ اإلاًُٟت ٦ما لالمم اإلاخدضة ان جغ٦ؼ ٖلى  ازُاَع

ًاؾتها َظٍ الكغ٧اث ، ٦ما خث ٖلى ان ججٗل الض لت اإلاًُٟت ؽم٘ مؿاٖضة الض ٫ الىامُت اإلاًُٟت في اإلاٟا ياث 

 ما حٗاعى م٘ اإلاهلحت الوَىُت  ان حٗمل 
ِّي
ىُت الا ىُت مكابهت لخل٪ اإلاخٗل٣ت بالكغ٧اث الَو ججاٍ الكغ٧اث ٖبر الَو

اث الخىمُت صازل الض لت ،٢ُام اإلاجلـ الا٢خهاصي  الاحخماعي لالمم اإلاخدضة  بضٖوة الض ٫  بك٩ل ميسجم م٘ ا لٍو

غ ٖها ٦إص ا الى ٖضم اؾخسضام َظٍ الكغ٧اث ام الض ٫ المث ٞ  يُٟت لخد٤ُ٣ اَضاٝ الؿُاؾُت الخاعحُت  بةٚع

٦ما ا نذ ٦ظل٪ بًغ عة ٖضم جضزل الض لت الام في الجزاٖاث الىاقئت بحن الكغ٧اث   الخضزل في قا نها الخانت 

ىُت ٌكٝغ ٖليها اإلاجلـ الا٢خهاصي .(1) الض لت اإلاًُٟت   ٢ض جم ا٢تراح اوكاء لجىت زانت بالكغ٧اث ٖبر الَو

 1975 بالٟٗل جم اوكاء لجىت زانت بها ؾىت ..إلاىا٢كت  مخابٗت ٧اٞت اإلاٗلوماث اإلاخٗل٣ت بهظٍ الكغ٧اث حخماعي  الا

٣ضث احخماٖا ؾىت  . لبدث زُواث اٖضاص مض هت ؾلو٥  1976ٖ 

ش  ٦3202ما انضعث الجمُٗت الٗامت لالمم اإلاخدضة ٢غاعا جدذ ع٢م  م ًخًمً ٖلى مض هت 01/05/1974بخاٍع

ىُتؾلو٥ ث ىُت جبظ٫ حهوصا مً   ما ...زو الكغ٧اث ٖبر الَو جؼا٫ الض ٫  ٦ظا اللجىت اإلاسخهت بالكغ٧اث ٖبر الَو

( 2). احل نُاٚت هٓام ٢اهووي ًدضص الح٣و١ التي جخمخ٘ بها زاعج الىٓام ال٣اهووي للض لت اإلاًُٟت 

الخام بمُثا١ خ٣و١  12/1974/ 12اإلااعر في ( 29ص)٢3282غاعا ع٢م  ٦ظل٪انضعث الجمُٗت الٗامت  ٦ظل٪ 

ىُت الضازلت في هُا١ ( ب) 2الض ٫   احباتها الا٢خهاصًت خُث حاء في اإلااصة  ٖلى جىُٓم وكاَاث الكغ٧اث ٖبر الَو

 الًتها ال٣ومُت  الاقغاٝ ٖليها  اجساط الخضابحر التي ج٨ٟل ج٣ُُض َظٍ اليكاَاث ب٣واهُنها  اهٓمتها ٦ما ال ًجوػ 

ىُت ا٫ . جضزل في الكا ن الضازلُت للض لت اإلاًُٟت للكغ٧اث ٖبر الَو

ت مً الالتزاماث  16/11/1977 انضعث مىٓمت الٗمل الض لُت في  ىُت بمجمٖو ٢غاعا ًسو الكغ٧اث ٖبر الَو

: ماًليي هلخهها ٝ
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اصة ٞغم الٗمل _  ًدث الكغ٧اث ٖلى اؾدكاعة الح٩وماث اإلاًُٟت  مىٓماث الٗاملحن لخد٤ُ٣ اَضاٝ بغامج ٍػ

ىُحن في الض لت اإلا٣ًُت عٞ٘ اإلاؿذ .  ى اإلانهي للٗاملحن  الَو

ل _ ٘ ٖلى اإلاضى الٍُو غ اإلاكاَع اصة مٗض٫ الٗمالت جماقُا م٘ ؾُاؾاث الدكُٛل  جٍُو بلؼام الكغ٧اث بًغ عة ٍػ

 اقغا٥ الهىاٖت اإلادلُت لبٌٗ الاحؼاء التي حؿخسضمها الكغ٧اث  جىمُت الخ٨ىولوحُا صازل الض لت جبٗا لالخخُاحاث 

 .

ما هو ال٣غاع ٖلى ٖضم الخمُحز ال٣اثم ٖلى اللون ا  الجيـ ا  الضًً الى ٚحر طل٪ مما حاءث بت اله٩و٥ ٥_

ت في احغاء  لى عؤؾها الاٖالن الٗالمي لح٣و١ الاوؿان ٦د٣و١ الٗما٫ بةجاخت الحٍغ الض لُت اإلاخٗل٣ت بد٣و١ الاوؿان ٖ 

... مٟا ياث مخٗل٣ت بكغ ٍ الٗمل  الًمان الاحخماعي 

غخذ اللجىت اإلاٗىُت بالكغ٧اث ٖبر الوَىُت ٖام  ؼ مكاع٦ت َظٍ الكغ٧اث في  1990َ  ت مً اإلاٗاًحر لخٍٗؼ مجمٖو

ت ؾاب٣ا  ٣ُا الٗىهٍغ ( 3). .خماًت البِئت ، ٦ما ٧ان للجىت مو٠٢ بصاهت للكغ٧اث التي حٗا هذ م٘ خ٩وماث حىوب اٍٞغ

ىُت مما ًوحي يها التي جونلذ ب٧٫اهذ َظٍ حملت اله٩و٥ طاث الُاب٘ الض لي  اإلاخٗل٣ت بمويٕو الكغ٧اث ٖبر الَو

بإهىا ؤمام ٦ُان ص لي  لهظا ؾيخُغ١ في اإلاُلب اإلاوالي الى مضى اٖخباع ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث ؤشخانا ص لُت 

 .خو٫ َظٍ الكغ٧اث  وؿخٗغى الخوحهاث بسهوم اإلاويٕو اياٞت الى عئٍت شخهُت 

__________________ 
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 أعملاءأزر جمخع القىي العابرة للقاراث بالشخطيت الذوليت على الضلم واصخقرار العالقاث بين : املطلب الثالث

. املجخمع الذولي وجحقيق اهذاف القاهىن الذولي 

 

ة لل٣اعاث ه٩ون ٢ض بٗض ؤن ٖغيىا حملت مساٝ  اإلاجخم٘ الض لي  زانت الض ٫ الىامُت مً ْاَغة ال٣وى الٗابغ

اب  ىىا مً صعاؾت الامغ مً مىٓوع ال٣اهون الض لي بإ٦ثر بإلااما ، ٨ٞثحر مً ال٨خِّي  
ِّي
ؾلُىا الًوء ٖلى اإلاؿإلت مما ًم٨

الٗابغة الظًً جىا لوا مؿإلت الٗوإلات مدا لحن صاثما الغبِ بُنها  بحن الكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث ا  ما وؿمُت بال٣وى 

ً َظٍ لل٣اعاث  ظا بىاء ٖلى ص عَا ٖلى الهُٗض الض لي  حملت آلازاع مٗخبًر الكغ٧اث آلُت  اصاة مً ؤص اث الٗوإلات  َ 

٣و٫ في َظا الهضص الض٦خوع ًوؾ٠ خؿً ًوؾ٠   ؤنبدذ ( " 1)اإلاترجبت ًٖ وكاَها الا٢خهاصي  الخجاعي ٍ 

ٗت  حؿٗحٍر  جِؿحر الحهو٫ ، جخد٨م باالهخاج  جباصلت  جوالكغ٧اث مخٗضصة الجيؿُاث جخد٨م باال٢خهاص الٗالمي  َػ

ٖلُت ا  مى٘  نولت ٦ظل٪ جخد٨م باؾخ٣غاع مغا٦ؼ نىاٖخت في َظا اإلاجا٫ الجٛغافي ؤ  طل٪  جخد٨م باهخ٣ا٫ عؤؽ اإلاا٫ 

".  بسل٤ الاػماث ا  خلها ، انها جخد٨م بٗهب الؿُاؾت  ؤٖني الا٢خهاص 
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مباقغ ٖلى ٧ل الانٗضة  مجاالث الحُاة مما ًجٗلىا اهىا امام ٦ُان ص لي جإزحٍر  ال٣و٫ ًم٨ىىا  ٢ُلؤمام ٧ل ما 

هُغح الدؿائ٫ ًٖ مضى اٖخباع ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث مخمخٗت بالصخهُت الض لُت إلاساَبتها مباقغة مً زال٫ 

ا ٖلى الض ٫  اإلاجخمٗاث  الخىمُت  البِئت  ٧ل ما َو مُغ ح ٖلى  ال٣اهون الض لي بىاء ٖلى حجم وكاَها  جإزحَر

. ص لُت مً اوكٛاالث طاث اَمُت في ال٣اهون الض لي  جثحر اَخمام اإلاىٓماث الض لُت الؿاخت ا٫

هٟـ الجضا٫ الظي ا عصهاٍ بسهوم شخهُت الٟغص الض لُت هجضٍ في مويٕو ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث ، ٞهىا٥ 

ا ؤشخانا ص لُت  ججض الض ٫ اإلاًُٟت  مدا لحن بب٣اءَا جدذ ؾلُت ال٣واهحن الضازلُت ختى المً ٌٗترى ٖلى اٖخباَع

ىُت  لت لها في مواحهت شخو ص لي جد٨مت ٢واٖض ال٣اهون الض لي خُث ًغ ن ٞيها تهضًضا للؿُاصة الَو ،  (2) ا  اإلاؿخ٣ب 

ؾاٖحن الى يبِ ؾلو٧اتها لًمان اخترامها للخ٣الُض  الث٣اٞت الاحخماُٖت الؿاثضة  حٗل وكاَها ال ًخٗضى خض ص 

ؿهل َظا مغا٢بتها .  الخىمُت ، َ 

ا مجغص مويٕو مً موايُ٘ ال٣اهون الض لي  لِؿذ مً اشخانت ، لٗل َظا  ٦ما طَب البٌٗ الى اٖخباَع

٣ٞض هو في ماصجت الثاهُت  12/12/1974في  3281الجضا٫ ما صٞ٘ الى نض ع ٢غاع الجمُٗت الٗامت لالمم اإلاخدضة ع٢م 

ىُت الضازلت في هُا١  الًتها ال٣ومي ة  الاقغاٝ ٖليها  اجساط الخضابحر التي ج٨ٟل ج٣ُُض ٖلى جىُٓم الكغ٧اث ٖبر الَو

ىُت ... َظٍ اليكاَاث ب٣واهُنها  ٢واٖضَا   ان جخضزل في الكا ن الضازلُت لض لت مًُٟت ا ال ًجوػ للكغ٧اث ٖبر الَو

(3  )

تراٝ بالصخهُت ال٣اهوهُت الض لُت لل٣وى الٗابغة لل٣اعاث  اما مغا٢بت  الض ٫ اإلاًُٟت ٦ما َىا٥ اججاٍ ٣ًو٫ بااٖل

 في هٟـ لها ٞهو مساٞت جإزحر هٟوط الكغ٧اث صازل الض لت ٖلى مبضؤ الؿُاصة  لِـ لىٟي الصخهُت الض لُت ٖنها ،

 ٢ض الؿُا١ َىا٥ مً ًضٖو الى يغ عة  حوص اٖتراٝ عؾمي بال٣وى الٗابغة لل٣اعاث بخمخٗها بالصخهُت الض لُت 

التي هي في َوع الاٖضاص في اَاع مىٓمت الامم اإلاخدضة بٗض اٖخماص  ٩ًون َظا هدُجت مكغ ٕ اإلاض هت ٢واٖض الؿلو٥

ىُت  ًإزظ ٖلى  1974اإلاجلـ الا٢خهاصي  الاحخماعي ٢غاعا ؾىت  ٣ًط ي بةوكاء لجىت  مغ٦ؼ مٗىُحن بالكغ٧اث ٖبر الَو

غ ٢واٖض  جغجِباث ص لُت لدصجُ٘ مؿاَمت الكغ٧اث ٖبر الوَىُت في جذ ٤ُ٢ الخىمُت ٖاج٣ت جد٤ُ٣ اَضاٝ منها جٍُو

ىُت  الىمو الا٢خهاصي الٗالمي  ج٣ضًم اإلاؿاٖضة الٗملُت للح٩وماث  زانت في الض ٫ الىامُت  صعاؾت جإزحراث  الَو

ىُت  ٍغ الى اللجىت اإلاسخهت بالكغ٧اث ٖبر الَو َظٍ الكغ٧اث ٖلى الخىمُت  الٗال٢اث الض لُت ،٦ما ٣ًضم اإلاغ٦ؼ ج٣اٍع

٤ ٖامل آزغ لوي٘ مجمو. غ ٦ما ًوحض ٍٞغ . ٖت اإلاٗاًحر الض لُت للمداؾبت  الخ٣اٍع

اما مكغ ٕ اإلاض هت ٣ٞض ٩ًون في ق٩ل اٖالن ص لي ًىو ٖلى اخترام الكغ٧اث مدل البدث  ان ج٩ون مٗاملتها 

ىُت م٘ الحث ٖلى اخترام الح٩وماث لاللتزاماث الض لُت بكإنها  ، ٦ما ٢اثمت ٖلى اإلاؿا اة بُنها  بحن الكغ٧اث الَو

جضزل لهظٍ الكغ٧اث في الكا ن الضازلُت للض لت  في ٖال٢اتها  باخترام خ٣و١ الاوؿان الاؾاؾُت  ٣ًط ي بدٓغ اي 

ل  الًغاثب ًٞال ًٖ  ٦ظل٪ اخترامها للخ٣الُض  ز٣اٞت اإلاجخم٘ ٦ما هٓمذ ٢واٖض الؿلو٥ مؿإلت اإلال٨ُت  الخدٍو

 .لى البِئت موايُ٘ ٦ى٣ل الخ٨ىولوحُا  الٗمل  الدكُٛل  خماًت اإلاؿتهل٪  اإلاداٞٓت ٕ

____________________ 

ا ٖلى الا٢خهاص الض لي الحغ  1 الض٦خوع خؿً ًوؾ٠ هٓم الٗوإلات  ؤزَغ
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َغاٝ جدمل نٟت ؤلالؼام  ٦ما َو الكإن بؿاثغ ٦ما ًم٨ً ان ج٩ون اإلاض هت في ق٩ل اجٟا٢ُت مخٗضصة الا

. الاجٟا٢ُاث التي ٖغيذ لالهًمام  الخو٢ُ٘ التي جبىتها الجمُٗت الٗامت لالمم اإلاخدضة 

ان اإلاض هت ا  نض عَا في ق٩ل مٗحن َو بػالت ٧اٞت اإلاساٝ  التي  في خا٫ لٗل ما ًم٨ً اؾخسالنت  بضء ؾٍغ

ىُت ا  ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث ىٓغ اليها ا عصهاَا زال٫ بدثىا التي حٗلذ مً الكغ٧اث ٖبر الَو ؾُلت الهتها٥ ؾُاصة ٧و ًُ

لغ٢ابت ٖلى وكاَاتها  بلتزام بث حو مً الث٣ت بحن اًٖاء اإلاجخم٘ الض لي بًٟل اٌؿاٖض َظا ٖلى الض ٫ الىامُت ،  

الكغ٧اث بىهوم اإلاض هت زضمت للخىمُت  جد٤ُ٣ الاَضاٝ التي ٌؿعى بليها اإلاجخم٘ الض لي ممثال في مىٓمت الامم 

مً اإلاخدضة ٦ما ٌؿاٖض ٖلى ه٣ل الخ٨ىولوحُا  جباص٫ الخبراث جد٣ُ٣ا للمهالح اإلاكتر٦ت  ما الى طل٪ مً اؾخدباب الا

ان حُٗي هموطحا ًٖ اخترام خ٣و١ الاوؿان  وكغ ٢ُم اوؿاهُت مً  ا ًم٨ً لهظٍ الكغ٧اث  الؿالم الٗالمي ، ٦م

في موا٢٘ الٗمل الى زال٫ الالتزام ب٣واٖض ال٣اهون الض لي  ٦ظل٪ الالتزام باإلاٗاًحر اإلاخٗل٣ت بالبِئت  الصحت  الؿالمت 

طج الدؿُحر اإلااؾؿاحي  الاصاعي للكغ٧اث ٚحر طل٪ مً الاًجابُاث التي جخمحز بها َظٍ الكغ٧اث ًٞال ًٖ ه٣ل هما

ني مما  ت بًٟل الاخخ٩ا٥ م٘ ماؾؿاث مدلُت ، ًٞال ًٖ صٞٗها للًغاثب ٖلى اإلاؿخوى الَو الا٢خهاصًت  الخجاٍع

٤ الدكُٛل مما ًٟخذ ًد٤٣ هٟٗا لال٢خهاص اإلادلي  حكُٛل ًض ٖاملت  ىُت حؿخُُ٘ ا٦دؿاب زبرة  ٦ٟاءة ًٖ ٍَغ  َ

ضًض مً ص ٫ آؾُا التي ٚؼث آٞا٢ا حضًضة ٖلى اإلاؿذ ني  زحر مثا٫ ًٖ طل٪ الهحن ٖ   ى الٟغصي  الجماعي  الَو

ت لض ٫ مخ٣ضمت ،  هٟـ الش يء  اؾوا١ الٗالم بمىخوحاتها بٗضما ا٦دؿبذ الخبرة  الخ٣ىُت مً قغ٧اث اؾدثماٍع

ؾ٨غ الكغري الاقترا٧ي ٞهي باليؿبت لض ٫ ؤ عبا الكغ٢ُت التي ٚحرث في آلا هت الازحرة مً ؾُاؾاتها بٗض انهُاع اإلا٘

خؿب عؤَي بضؤث مغخلت حضًضة ٢ض جهبذ ًوما ما ٢وة ا٢خهاصًت ٦بحرة بًٟل اهٟخاخها ٖلى ا عبا الٛغبُت ا٢خهاصًا 

(. ٦المي الصخص ي)

تراٝ بالصخهُت الض لُت لل٣وى الٗابغة لل٣اعاث ٢ض ًيخج ٖىت ٞهل بحن  ٢اهووي ؤما ٖلى الهُٗض الض لي ٞااٖل

ألام مما ًى٨ٗـ مباقغة ٖلى الامً  الؿالم الٗاإلاُحن زهونا ؤهىا في َظٍ اإلاغخلت وٗاوي مً الكغ٦ت  الض لت 

ص لُت جساى في بلض صٞاٖا ًٖ خ٣و١ الاوؿان  ال جساى في بلض  ااػص احُت في جُب٤ُ ال٣اهون الض لي ، ٞىجض خغ ب

ت في َظٍ اإلاهلحت ان لم آزغ ٌٗٝغ اهتها٧اث اقض بؿبب ٖامل اإلاهلحت  ال٣وى الٗابغة لل٣اعاث ٢ض جمث ٫ حجغ الؼاٍ 

ىُت  بالخالي  ه٣ل هي الاؾاؽ في الٗال٢اث الض لُت الحالُت ، ٞالض لت ألام حٗخبر مهلحت الكغ٧اث مً مهلحتها الَو

ًد٤ لها الضٞإ ًٖ مهالحها  هي مبرعاث ؤ٦ثر اَمُت مً اهتها٥ خ٣و١ الاوؿان  اإلاواز٤ُ الض لُت باليؿبت لل٣وى 

ىُت الى ٖضم ؤلالخٟاث لالهتها٧اث جحجم الض ٫ الٗٓمى ًٖ ط٦غ خماًت خ٣و١ صٖذ اإلاهلحت  الٗٓمى ،  متى الَو

ىُت بهٟت  ٞدؿب عؤَي اإلاخواي٘الاوؿان  مدا لت  ٠٢ الاهتها٧اث  ،  جثبُذ الصخهُت الض لُت للكغ٧اث ٖبر الَو

ما ًمىذ مىازا ص لُا ؤخؿً عؾمُت ًاصي الى الٟهل بحن مهلحت الكغ٧اث  مهالح الض ٫ ألام لهظٍ الكغ٧اث م

ؼ  خماًت خ٣و١ الاوؿان  . لخُب٤ُ ؤخ٩ام ال٣اهون الض لي بما في طل٪ حٍٗؼ

 

 .

: الخاجمت 

ت  ،٧ان الٟغص  ال ًؼا٫ َو مدوع ٧ل الكغاج٘  الىٓم ال٣اهوهُت ذ ٞالضًاهاث الؿماٍ  حٗالُمها موحهت للٟغص  ههِّي

 جىُٓم ٖلى خ٣و٢ت ٦ما ؤلؼمخت بواحباث مسخلٟت هدو هٟؿت  مجذ
ِّي
ت بال مٗت ،  ما ٨ٞغة الض لت  شخهُتها اإلاٗىٍو

٦ما ؤنها ال جىوب ٖىت في  الح٣و١ ًٖ الٟغص لحماًت خ٣و١ الاٞغاص اإلاك٩لحن للجماٖت ٞال ًم٨ً للض لت ؤن جحجب 
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 ٨ٞغة ؤ   ؾُلت 
ِّي
اَُتهم الاٞغاص  لجماًتجىُٟظ الالتزاماث التي ج٣٘ ٖلى ٖاج٣ت  ما الؿُاصة بال ء نوث  بٖال جد٤ُ٣ ٞع

 ان ال٣اهون للحٟاّ ٖلى الاؾخ٣غاع  جد٤ُ٣ الٗضالت ، ٞالٟغص الُوم في ٖهغها ٖٝغ مغ٦ٍؼ ال٣اهووي جُوعا ٦بحرا 

خضر حٛحر في مٟهوم الؿُاصة الى نوعة اًجابُت ا٦ثر ، ٞإي ؾُاصة لؿلُت ج٣م٘ الٟغص  ج٤ًُ ٖلُت مماعؾت خ٣و٢ت 

حٗني في ٦ثحر مً الحاالث البُل  الغصٕ  ال٣هغ ٦ما َو الحا٫ في   ٢ض جدغمت مً ال٨ثحر منها جدذ مؿمى الؿُاصة التي

اث الاؾاؾُت ، ٞالٟغص ًدخل الهضاعة في حملت الاجٟا٢ُاث الض لُت  ٧اٞت اله٩و٥  الاهٓمت الض٦خاجوعٍت ال٣امٗت للحٍغ

ٗاتها بىاء ٖلى مغ٥ خجلى الض لُت ٦ما ًدث ال٣اهون الض لي في ٦ثحر مً الاخُان الض ٫ ٖلى ج٠ُُ٨ حكَغ ػ الٟغص الض لي ٍ 

، ٞالٟغص انبذ ًخمخ٘ بالصخهُت الض لُت بما ًد٤٣ َظا بويوح في اله٩و٥ اإلاخٗل٣ت بد٣و١ الاوؿان ٖلى ازخالٞها 

. ٦غامخت  عٞاَُخت ص ن ازال٫ بإي مٟهوم احخماعي ا  جىُٓمي ٢اهووي آزغ 

ث  التي ح٨ٗـ صاثما حجمها الٟٗلي باؾخٗغايىا لجملت  الىهوم التي ا عصهاَا بسهوم ال٣وى الٗابغة لل٣اعا

بىاء ٖلى ٢ضعتها  وكاَها  ما ًم٨ً ان جًُٟت للخىمُت ٖلى الهُٗض الض لي التي انبدذ الُوم قٍغ مً احل الِٗل 

م بما ًد٤٣ ال٨غامت الاوؿاهُت  الامً  الؿالم ،٩ٞل َظا الاَخمام الظي جولُت الض ٫  ٦ظا اإلاىٓماث  اللجان  ال٨ٍغ

٨ؿبها  ًُ نٟت اشخام ال٣اهون الض لي مما ًدُذ مساَبتها  مغا٢بتها  الاؾخٟاصة مً وكاَاتها في زضمت اإلاسخهت 

اٍ للٟغص  حر الٞغ  الاعج٣اء باإلاجخمٗاث في ٖالم ٌؿوصٍ الؿالم  ألامً ٖلى اؾاؽ مً الخٗا ن  جباص٫ ٢ًاًا الخىمُت  جٞو

ي حاهب مً الجواهب ؾواء ؾُاؾُت ا  اإلاهالح  خماًت الح٣و١ في حو ٌؿوصٍ الاخترام  الٗض٫ ص ن بيغاع بإ

ظا ما ًهب في حملت اٖالهاث خ٣و١ الاوؿان  . ا٢خهاصًت ا  احخماُٖت  ز٣اُٞت َ 

: قائمت املراحع 

ا ٖلى الا٢خهاص الض لي الحغ الض٦خوع ًوؾ٠ خؿً ًوؾ٠  اء ال٣اهوهُت  .هٓم الٗوإلات  ؤزَغ م٨خبت الٞو

اإلاؿدكاع مدمض ٖبض الؿخاع ٧امل ههاع م٨خبت .ص ع ال٣اهون الض لي الٗام في الىٓام الا٢خهاصي الٗالمي الجضًض 

اء ال٣اهوهُت   الٞو

صًوان اإلاُبوٖاث الجامُٗت الجؼاثغي  . ص ؤخمض بً هانغ .ؤ/ ص ٖمغ ؾٗض هللا .ؤ. ٢اهون اإلاجخم٘ الض لي اإلاٗانغ 

ابو ٠َُ ال٨خب ال٣اهوهُت ميكإة اإلاٗاٝع   ٖلي ناص١. ال٣اهون الض لي الٗام ص

الاشخام ص ٖاص٫ ؤخمض الُاجي صاع الث٣اٞت لليكغ  الخوػَ٘  .الخٍٗغ٠ اإلاهاصع .ال٣اهون الض لي الٗام 

مدايغاث الض٦خوعة ؾغ ع َالبي  

اإلاو٢٘ الال٨تر وي إلاىٓمت الامم اإلاخدضة  
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