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 ملقدمت ا

 
اتها ويهضٝ الخدلُل في هظا البدث الى لجإث الضو ٫ ت مىاٖػ بل٣اء بٌٗ  مداولت الى وؾاثل قتى لدؿٍى

ت الجزاٖاث ُلح بِه الىؾاثل ًالًىء ٖلى خضوص الضوع التي ج الؿلمُت املسخلٟت ومضي مالثمخُه لدؿٍى

ت الؿلمُت  وطل٪ مً زال٫ ما ج٨ك٠ ٖىُه زبرة الٗمل الضولي في الخُىع الغاهً وخُث ان الدؿٍى

ت الضبلىماؾُت او الؿُاؾُت مً  اث الضولُت جإزظ في الخُب٤ُ الٗملي اخضي نىعجحن هما الدؿٍى للمىاٖػ

ر الظي خهل في الىٓام الضولي وانهُاع الاجداص ححاهب والدؿىٍت ال٣اهىهُت مً حاهب ازغ . وان الخُٛ

ُتي خُث جدى٫ مً هٓام زىاجي ال٣ُبُت الى هٓام اخاصي ال٣ُبُت  ىت الىالًاث املخدضة  وطل٪ بهُمالؿٞى

لى مجلـ الامً خٟٔ الؿلم  ت  وألامًٖو الضولُحن وطل٪ مً زال٫ اؾخسضام وؾاثل حضًضة لدؿٍى

  .الجزاٖاث

 
 اهمُت البحث 

 
 ًٖ الحغوب والخ٣اجل ٖلى الهُٗض ان 

ً
اهمُت هظه الضعاؾت جبرػ في مضي اهمُت ٌٞ الجزاٖاث بُٗضا

٤ اجبإ وؾاثل او اؾالُب ؾلمُت لٌٟ الضولي والبض مً خٟٔ الؿلم وألامً  الضولُحن وطل٪ ًٖ ٍَغ

اث ال٣اثمت بحن الضو٫   . ومضي اهمُت جضزل مجلـ الامً في ٞ املىاٖػ
ً
 ٌ جل٪ الجزاٖاث ؾلمُا

 
 شهالُت البحث إ

 
غ وؾاثل  ذان الخٛحراث التي ٌكهضها الىٓام الؿُاس ي اًٞ تمجلـ الامً في الى جٍُى الؿلمُت  الدؿٍى

الضولُت . ٞما هي الخٛحراث التي قهضها الىٓام الضولي ؟ وما هي ازاعها ؟ وما هي الىؾاثل  للجزاٖاث

ت الؿل  ت وخٟٔ الؿلم وألامً الضولُحن ؟ مُالجضًضة للدؿٍى
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 فسضُت البحث 
 

املىٓىمت الضولُت ىنُٟه ال٣ُب الثاوي في بحُٛحر الىٓام الؿُاس ي الضولي بإنهُاع الاجداص الؿىُٞتي ان 

اٞط ى الى جُٟٗل صوع مجلـ الامً في الدؿىٍت الؿلمُت للجزاٖاث وخٟٔ الؿلم وألامً الضولُحن مً 

ت الؿل ت للجزاٖاث وخٟٔ الؿلم وألامً الضولُحن املخمثلت مُزال٫ اياٞت وؾاثل حضًضة للدؿٍى

ىُت.   بالضبلىماؾُت الى٢اثُت , نى٘ الؿالم , بىاء الؿالم , خٟٔ الؿالم وحهىص صٖم املهالحت الَى

 

 مىهجُت البحث 

 
 البدث الى املىهج الىنٟي و املىهج الخدلُلي اياٞت الى مىهج الخدلُل الىٓمي .  اؾدىض  

 

 هُهلُت البحث 
 

ازترها هٓام املباخث اط جم ج٣ؿُم ه٩ُلُت البدث ٣ٞض جم اصعاج البدث في يىئها ٞإهىا بك٩ل ٖام  اما

 باملىيٕى . االبدث 
ً
 لحالي الى زالزت مباخث ل٩ُىن ا٦ثر قمىلُت وبملاما

 

جَي املبدث الاو٫ / بالخإ ذي .نُٖ  ُل املٟاهُمي والخاٍع

ت الؿلمُت . حمٗجى الجزإ وجمُ املُلب الاو٫ /            زه ًٖ املى٠٢ والدؿٍى

 ملُثا١ الامم املخدضة والىؾاثل : املُلب الثاوي /         
ً
٣ا ت الؿلمُت ٞو  مبضؤ الدؿٍى

ت الؿلمُت . (1)  مبضؤ الدؿٍى

 للٟهل الؿاصؽ . (2)
ً
٣ا ت الؿلمُت ٞو  وؾاثل الدؿٍى

 

 جسهُهُه ألزغ املخٛحراث الضولُت ٖلى جُىع وؾاثل مجلـ الامً بٗض اهتهاء    اما املبدث الثاوي / ٣ٞض جم 

  الحغب الباعصة .                                      

 الؿُاس ي الضولي .الخُٛحر في الىٓام املُلب الاو٫ /            

ت الؿلم            ُت . املُلب الثاوي / الىؾاثل الجضًضة لحٟٔ الؿالم والدؿٍى
 

 ٣ٞض جم جسهُهُه للضعاؾت الخُب٣ُُت .اما املبدث الثالث / 

تي .  –املُلب الاو٫ / الجزإ الٗغاقي              ال٩ٍى

تي  – املُلب الثاوي / صوع مجلـ الامً في الجزإ الٗغاقي            . ال٩ٍى
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 تأصيم يفاهيًي وتاريخي :  األولانًثحث       

 

٣ا ملُثا١ الامم املخدضة ٖلى اهم هضٝ اوكازخو مجلـ   ث مً احله املىٓمت بدُث ٌٗخبر إالامً ٞو

الضولُحن وهىا٥ ازخهاناث ازغي  وألامًاملجلـ ناخب الازخهام الانُل في املداٞٓت ٖلى الؿلم 

ت الؿلمُت للجزاٖاث الضولُت خُث حاء به في املاصة ) ( 33وعص ط٦غها في الٟهل الؿاصؽ املخمثلت في الدؿٍى

الضولُحن للخُغ و٦ما  وألامًالؿم  ٔمىه ًجب ٖلى اَغاٝ اي هؼإ مً قإهه اؾخمغاعه ان ٌٗغى خٟ

 ىضح في هظا املبدث ٖلى ق٩ل ٖضة مُالب و٧االحي:ىؾ

 
 يعُى انُزاع وتًييزِ عٍ انًىقف وانتسىيح انسهًيح. : األولانًطهة 

 

ٟاث ٖضة ومجهما ٌٗٝغ الجزإ ٖلى اهه طل٪ الخالٝ الظي ًدهل صولُ : معنى النزاع (1)  للجزإ حٍٗغ
ً
 ا

إزظ َاب٘ او مٗجى الخهىنُت مما ًاصي الى الامخىإ ًٖ املكاع٦ت في الخهىٍذ بةزخهاع الجزإ ٌٗجي  ٍو

لى مجلـ الامً الخضزل في خل حن او ا٦ثر ٖلى الهُٗض الضولي او الخاعجي ٖو خه و٢ض  هالخالٝ بحن َٞغ ٖٞغ

ش  ومُدـ بإهه زالٝ بحن غ في ٢ًُت ماٞ 1924مد٨مت الٗض٫ الضولُت مً زال٫ ٢غاعاها الهاصع بخاٍع

 . (1)صولخحن ٖلى مؿإلت ٢اهىهُت او خاصر مٗحن او ؾبب حٗاعى في وحهاث هٓغها ال٣اهىهُت ومهالحها

ت الجزاٖاث الضولُت  و٢ض اقاع  في الٟهل الؿاصؽ مً املُثا١ الى ازخهاناث مجلـ الامً في حؿٍى

ىضح هظا الٟهل ٦ُُٟت ٖغى الجزإ ٖلى املجلـ  التي جخسظ خُاله ٦ما  وإلاحغاءاثبالُغ١ الؿلمُت ٍو

  وألامًلم وخضص املُثا١ الجهاث التي لها ان جُلب الخضزل في الجزاٖاث التي مً قإنها تهضًض الؿ

 .( 2) الضولُحن

البا ما  ٗٝغ )اصواعص ٖاػاع ( الجزإ ٖلى اهه الهغاٖاث الاحخماُٖت التي َا٫ امضها وهى الهضام املمخض ٚو َو

تراٝ , ؤل٣بى٫  , ألام٩ًًىن بحن َاثٟخحن مً احل خاحاث اؾاؾُت مثل:  , وبلٙى املكاع٦ت الؿُاؾُت  الٖا

 . (3)والاحخماُٖت

 

  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  283 م , 1982قاع٫ عوؾى " ال٣اهىن الضولي الٗام " , جغحمت ق٨غ هللا زلُٟت الانلُت لليكغ ,  (1)

 ( . 6( الٟهل )33مُثا١ الامم املخدضة ماصة ) (2)

م و " الحغ  وآزغونىزى٫ بٚاؾخىن  (3) , صاع  َالؽ للضعاؾاث والترحمت ب والحًاعاث " , جغحمت اخمض ٖبض ال٨ٍغ

 .  24, م  1948واليكغ  ؾىعٍا , 
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ت بإهه "اُٖاء اؾباب او خ٣اث٤ لخإًُض او مٗاعيت ش يء ما, اما في   الجزإ في صواثغ املهاصع اللٍٛى
َ

ِغٝ ُٖ و٢ض 

خه بالخىنل الى خالاصبُاث امل خلى٫ سههت ٞاهه ٌٗٝغ بإهه حٗاعى في الح٣ى١ ال٣اهىهُت ٢ض جدؿم حؿٍى

ت ٗٝغ الجزإ اًًا بإهه ٖباعة ًٖ مجمٖى الاصعا٧اث لجملت مً الاهضاٝ ٚحر  مً ؾُاؾُت و٢اهىهُت. َو

٣ى٫ ؤلً ٞغحؿىن بان الجزإ الضولي ًبضؤ ٖىضما ج٣ىم صولت ما  ٟٗل ج٩ىن ج٩لٟخه ٦بحرة لضولت باملخىا٣ٞت. ٍو

بال٣ُام بٟٗل مًاص اججاه الضولت الاولى. ج٣لُل جل٪ الخؿاثغ  بةم٩انهاازغي وبامل٣ابل حٗخ٣ض الضولت الازغي 

 . (1) املجخمٗاثوالجزإ هى ْاهغة مخإنلت في ٧ل 
 

ٗٝغ اًًا  حضا٫ او شجاع ٩ًىن بهٟت زانت طا َبُٗت عؾمُت بحن حماٖت او مىُمت وبحن حماٖت  بإههَو

ان بىحىص الازخالٞاث واملك٨الث بُجهما  حن او ا٦ثر ٌٗتٞر او مىٓمت ازغي, ٦ما اهه ًٟترى اًًا وحىص َٞغ

غاٝ ٖلى الا٢ل اؾخٗضاصه وعٚبخه في خل املك٩لت :  إ. و٢ض ٖٝغ الجز  مً حاهب وان ًبضي اخض هظه الَا

 هى 

حن او ا٦ثر ًخهىع ٧ل مجهم ٖضم جىا٤ٞ اهضاٞه م٘  او ٖضم ٦ٟاًت املىاعص ل٨الهم  ألازغ جهإع ٞٗلي بحن َٞغ

ان احخماُٖان ًخهىعان ان اهضاٞهما ٚحر  ٤ جد٤ُ٣ اهضاٞهم. وهى اي خالت ًىحض ٞحها َٞغ وحٍٗى

 . (2)مخىا٣ٞت
 

ت جغ :  مٗجى املى٠٢ (2) واملدبت ٖلى الٗال٢اث الاحخماُٖت وهي ي الى ايٟاء َاب٘ الخٗا٠َ موهى هٖؼ

٣ت ٖاثلُت خمُمت جيخهجها الح٩ىمت في اصاعة البالص, و٢ض جيخهجها هُئت او شخو طو ؾلُان في  بمثابت ٍَغ

مٗاملت الجماٖاث والاٞغاص و٢ض َب٣ذ بٌٗ املجخمٗاث الاوؿاهُت هظا الىمِ في الاصعاة في ال٣غن الخاؾ٘ 

 .(3)ٖكغ

٤ بحن الجزإ  لهواملى٠٢ ٞان املى٠٢ ٖباعة ًٖ خالت ٖامت جىُىي ٖلى مك٨الث ؾُاؾُت جخ وفي الخٍٟغ

جي ا٦ثر مً ا مل مٗجى الخهىنُت ٦ما دؤما الجزإ ً بالظاثهالحها بإَغاٝ مُٗىت جبٗمىم املجخم٘ الَى

ٟاث الجزإ. الاجٟا١ ٖلى خاالث مُٗىت ٖلى وحىص هؼإ او اصٖاء صولت بإن صولت ازغي  ط٦غها ؾاب٣ا في حٍٗغ

 .  الضولت الازحرة طل٪ وؤ٢غثازلذ بد٣ى١ صولت زالثت 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب واليكغ , 1ىان ," اصاعة الجزاٖاث والهغاٖاث في الٗمل ", ٍ )مدمىص ٖبض الٟخاح عي (1) ت الٗغبُت للخضٍع ( , املجمٖى

 .  21, م  2112ال٣اهغة , 

اص  (2)  , 2111الهماصي ," خل الجزاٖاث ", بغهامج صعاؾاث الؿالم الضولي , حامٗت الؿالم الخابٗت لالمم املخدضة , ٍػ

 .  9م  

ت الؿُاؾُت ", ٍ ) (3)  , 1995صاع الٟاعؽ لليكغ والخىػَ٘ , ٖمان , ( , 6( , ج )3ٖبض الىهاب ال٨ُالي ," املىؾٖى



 .  476م  

 

( مً مُثا١ الامم املخدضة ٞدو اي هؼإ او مى٠٢ ٢ض ًاصي الى تهضًض الؿلم 34ول٣ض حاء في املاصة )

الضولُحن وبالخالي ٞإن املى٠٢ ًمثل ويٗا ؾُاؾُا جدكاب٪ ٞحها مهالح صو٫ مخٗضصة ويهم املجخم٘  وألامً

دؿم املى٠٢ بإهه مغخلت ؾاب٣ت ٖلى الجزإ ٩ٞل هؼإ ًخًمً مى٢ٟا ل٨ً لِـ ٧ل مى٠٢ ,  الضولي ٍو

 .  (1)ٌك٩ل خخما هؼإ
 

 طبٖلى يىء طل٪ ٞان الجزإ ٌكحر 
ً
للخٟاوى  ٢ابل الى مى٠٢ نغاعي جىاحه اَغاٞه اخض مى٢ٟحن اخضهما ا

ت البدث ًٖ بَاع  ٤ُ ومً هىا ٧اهذ اهمُت وخٍُى لخدلُل وخل املك٩لت مىي٘ ابِىما الازغ ال ًدخمل الخٞى

الجزإ خُث ان الامم املخدضة ٢اصعة ٖلى الخضزل في الجزاٖاث الضازلُت والحغوب الاهلُت التي ج٣٘ في هُا١ 

ولت الىاخضة ل٩ي جمخض آزاعها الى صولت ازغي ٞخهبذ بظل٪ هؼاٖا او خغبا طا َاب٘ صولي خُث حاء في الض

تها ٣الٟ اث الضولُت وحؿٍى ٣ا لهظا الىو لِـ بدل املىاٖػ غة الاولى مً املاصة الاولى مىه ٞهي ملؼمت ٞو

ت املىا٠٢ اًًا جل٪ الحاالث التي مً قإن ب٣ائها او اؾخمغاعه  وألامًا مما يهضص الؿلم ٞدؿب بل وحؿٍى

 . (2)الضولُحن
 

حن و٧ل مجهما ًد٤٣ حؼء  : الدظىٍت الظلمُت (3) وحٗجي الحل الىؾِ اي الخٗاون والحؼم مً ٦ال الُٞغ

مً الغبذ والخؿاعة ٞان ٧اهذ الىدُجت الخىنل الى اجٟا١ في خالت جمخ٘ ٧ل َٝغ بمى٠٢ ٢ىي واًجاص 

ت الؿُاؾُت والت ت الؿلمُت في املىؾٖى حن وما٢خت. ول٣ض وعص مٟهىم الدؿٍى ي خلى٫ مغيُت ل٨ال الُٞغ

تها )خل الجزاٖاث والهغاٖاث الضولُت صون اللجىء الى الٗى٠ والحغب وطل٪ بالىؾاثل الؿُاؾُت  ٖٞغ

٤ُ واملدا٦م الضولُت ومً زال٫  والضبلىماؾُت ٧املٟاوياث واملباخثاث والىؾاَت والخد٨ُم والخٞى

 . (3)املىٓماث الضولُت ٦مىٓمت الامم املخدضة والتي حؿخسضم مثل هظه الىؾاثل الؿلمُت

ت ٖلو٢ض  ت ججىب ىجخم الدؿٍى  ازغ الخىجغ والخإػم الظي خهل بحن الضو٫ املخىاٖػ
ً
غاٝ  ا مً ٢ُام خغب بحن الَا

ت وبإزخهاع الدؿىٍت الؿلمُت حٗجي بان ًجب ٖلى مجلـ الامً اجساط الخضابحر مً احل خل الجزإ  املخىاٖػ

لى مجلـ  وألامًالؿلم  صمُت اطا عؤي بان طل٪ الجزإ يهضبالُغ١ الؿل ك٩ل زُغ ٖلحهما ٖو الضولُحن َو

ىن مً احغاءاث ؾاب٣ت لحل الجزإ ال٣اثم بُجهم  .  الامً ان ًغاعي ما اجسظ املخىاٖػ

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تص.  (1) الا٢لُمُت املخسههت ( ", صاع الٗلىم لليكغ والخىػَ٘  الٗامت و  حما٫ ٖبض الىانغ ماو٘ , " الخىُٓم الضولي )الىٍٓغ

 .  211, م  2116, 

 .  125, حامٗت بٛضاص , م  زلُل اؾماُٖل الحضًثي , " الىؾُِ في الخىُٓم الضولي ", ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت (2)

ت الؿُاؾُت ", ٍ )  ص. ٖبض (3) لضعاؾاث واليكغ , بحروث , ( , املاؾؿت الٗغبُت ل 1( , ج )  5الىهاب ال٨ُالي ," املىؾٖى

 .  731, م  2119
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ٗض هظا الٗمل  باإلياٞتخُث هو مُثا١ الامم املخدضة  ت املىا٠٢ َو ت الجزاٖاث هو الى حؿٍى الى حؿٍى

اث الضولُت ت املىاٖػ وطل٪  ٖمال ج٣ضمُا بال٣ُاؽ الى ٖهض ٖهبت الامم  الظي ا٢خهغ ٖلى الىو ٖلى حؿٍى

عآي اًٖاء الامم املخدضة ان املىا٠٢ ال ج٣ل زُىعة ًٖ الجزاٖاث الضولُت في الخإزحر ٖلى خٟٔ الؿلم 

٣ا  وألامً اث بالىؾاثل الؿلمُت ًيبغي ان جخم ٞو ت املىاٖػ  ملباصتالضولُحن. ٦ما ججضع الاقاعة ان حؿٍى

 .  (1)ال٣اهىن الضولي

 
 

 

 : انتسىيح انسهًيح وفقا نًيثاق االيى انًتحذج وانىسائم يثذأ:  انًطهة انثاَي

 
ت  : مبدأ الدظىٍت الظلمُت (7) دث ٖلى الدؿٍى حاء في م٣انض الامم املخدضة في املاصة الثاهُت ما ًض٫ ٍو

اتهم الضولُت بالىؾاثل الؿلمُت ٖلى 3غة )٣الؿلمُت خُث حاء في الٟ ( ًٌٟ حمُ٘ اًٖاء الهُئت مىاٖػ

 .  (2)والٗض٫ الضولي ٖغيت للخُغ وألامًوحه ال ًجٗل الؿلم 

٣ا مل٣انض 2( ال٣ٟغة )24اث٠ والؿلُاث في املاصة )ْوحاء في الى  ( ٌٗمل مجلـ الامً في اصاء الىاحباث ٞو

الامم املخدضة ومباصئها والؿلُاث الخانت املسىلت ملجلـ الامً لخم٨ُىه مً ال٣ُام بهظه الىاحباث مبِىت 

 .( 3)والثامً والثاوي ٖكغفي الٟهل الؿاصؽ والؿاب٘ 
 

٣ا ملُثا١ الامم املخدضة الى ٖضة ا٢ؿام  : وطائل الدظىٍت الظلمُت (6) اه٣ؿمذ الىؾاثل الؿلمُت ٞو

حرها  مً زال٫ انضاع ٢غاعاث ملؼمت  اًوؤًبك٩ل ؾلمي مً زال٫ حهىص الخٟاوى واملؿاعي الحمُضة ٚو

حر ملؼمت ٖىضما ًخم حك٨ُلها م٘ حغاثم خغب. وطل٪ ٞان ٦ما ان املدا٦م الضولُت جلٗب صوعا ٞٗاال  . ٚو

الامم املخدضة بمؿاٖضة ٖضة صو٫ ج٣ضم زضماث خٟٔ الؿالم في مىا٤َ الجزإ ٦ما ان الضو٫ الا٢لُمُت 

ت الجزاٖاث املخدهلت بازخهاناتها وبهضص طل٪ ؾيبدث هظا املىيٕى ٖلى  جلٗب صوعا ٦بحرا في حؿٍى

 الىدى الخالي:

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  126. زلُل اؾماُٖل الحضًثي , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م د (1)

 ( .3( , ٣ٞغة )2مُثا١ الامم املخدضة , ماصة )  (2)

 ( . 2( , ال٣ٟغة ) 24مُثا١ الامم املخدضة , املاصة )  (3)
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٣ت :  الىطائل الدبلىماطُت (7) اث لظل٪ جلٗب بعاصة الضو٫ ٞحها صوعا انها الٍُغ الىصًت في حؿىٍت الىاٖػ

اث اطا ٧اهذ ؾُاؾُت ال ًم٨ً خلها الا بُغ١ صبلىماؾُت او ؾُاؾُت ٞحها بالضعحت الاولى  ٦بحرا الن املىاٖػ

اث ال٣اهىهُت التي جدا٫ ٖاصة الى الخد٨ُم او  ٤ُ بحن مسخل٠ املهالح املخًاعبت ٖلى ٨ٖـ املىاٖػ الخٞى

 ال٣ًاء.

 

  -: وحكمل الىؾاثل الضبلىماؾُت 
 

خحن  : املفاوضاث -: ؤوال ٣هض بها جباص٫ الغؤي بحن صولخحن مخىاٖػ ٣هض الىنى٫ الى حؿىٍت للجزإ ال٣اثم بٍو

غاٝ ٣ىم باملٟاوياث ٖامت املبٗىزحن الضبلىماؾُحن للضو٫ الَا  . (1)بُجهما ٍو
 

وحٗخبر املٟاوياث مً اؾهل الُغ١ للخىنل الى الحلى٫ الؿلمُت للجزاٖاث الضولُت وطل٪ لٗضم ج٣ُُضها 

ت ل٣ٗض مسخل٠ املٗاهضاث وجخمحز  وإلاحغاءاثبال٣ىاٖض  ٣ت املإلٞى ا اي انها الٍُغ ال٣اهىهُت وهي ا٦ثر قُٖى

ت التي جاصي الى ج٤ًُِ ق٣ت الخالٞاث ت مخ٩اٞئت, اما اطا ٧اهذ ال٣ىي ا باملغوهت والؿٍغ لؿُاؾُت املخىاٖػ

ها لؿلُت الضولت  اطا ٧اهذ ٚحر مخ٩اٞئت ٣ٞض ًاصي الى يغع ًهِب الضولت الًُٟٗت في خالت زًٖى

ت خُث ججغي املٟاوياث بحن الضو٫ اما لخدؿحن الاخىا٫ والٗال٢اث بُجهما واما  ما ٢ض ًدضر  إلػالتال٣ٍى

ت ٟٞي املداصزاث الكٟهُت ًخدضر بُجهما مً هؼاٖاث. و٢ض ججغي املٟاويت اما بهىع  ٍغ ة قٟهُت او جدٍغ

ان في حلؿاث ٢لُلت مدضوصة . اما اطا ٧ان الجزإ ًخُلب اؾخدًاع الىزاث٤ ومىا٣ٞاث مً الؿلُاث  الُٞغ

 . (2)املدلُت ل٩لحهما
 

م مً ان املٟاوياث جخمحز بمداؾً ٦ثحرة ٚحر انها مدضوصة الٟاثضة الن هجاخها ًخى٠٢ ٖلى الغوح  وبالٚغ

التي حؿىص املٟاوياث ٞاطا ٧اهذ الضو٫ املٟاويت ال جخمخ٘ ب٣ىة ؾُاؾُت مخٗاصلت ٞان الضو٫ ال٨بري جُغي 

. و٦ما ججغي املٟاوياث بحن صولخحن مباقغة ُٞم٨ً ان ججغي  ٖلى الضو٫ الهٛغي و جٟغى ٖلحها اعاصتها

 
ً
ت وصوال ٤ ماجمغ ًجم٘ الضو٫ املخىاٖػ ٟهل في الجزإ ًمـ مهالح ازغي ٚحرها وطل٪ اطا ٧ان ال ًٖ ٍَغ

 . (3)صو٫ ازغي لِؿذ اَغاٞا في الجزإ

 

   

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت الٗاٝع( , ميكإة 11", ٍ )ص. ٖلي ناص١ ابى ه٠ُ , " ال٣اهىن الضولي الٗام  (1)  .  731, م  1972,  باإلؾ٨ىضٍع

 .  494 – 493, م  1992ل ػ٧ي , ) الضبلىماؾُت في ٖالم مخٛحر( , صاع الح٨مت للُباٖت واليكغ , بٛضاص , يص. ٞا (2)

٤ُ , ) مباصت الٗال٢اث الضولُت ( , ٍ ) (3)  .  531, م  2111,  ( , حامٗت بٛضاص5ص. ؾٗض خ٣ي جٞى

 



 
 

ت بحن الضو٫ املخ : الىطاطت -: ثاهُا ٣هض بها وؾُلت وصًت مً وؾاثل الدؿٍى ت وجيكإ بمداولت حاهب ىٍو اٖػ

ب وحهاث الىٓغ وحكتر٥ ا صولت او  ٤ الخٟاوى والؿعي لخ٣ٍغ ٦ثر لٌٟ هؼإ ٢اثم بحن صولخحن ًٖ ٍَغ

حن  .  (1)الضولت ناخبت الىؾاَت في املٟاوياث لحل الجزإ والخىؾِ بحن الٟغ٢اء املخىاٖػ

٣هض بها اًًا ؾعي صولت  ب وحهاث الىٓغ إلًجاصٍو خان لخ٣ٍغ  . (2)خل لجزإ ٢اثم بحن الضولخان املخىاٖػ
 

ض صزى٫ صولت زالثت لل٣ُام مبضثُا بخ٣ضًم مؿاٖحها الحمُضة  ش الٗال٢اث الضولُت امثلت جٍا وهىا٥ في جاٍع

ىالًاث املخدضة مً مؿاعي خمُضة واطا بها ج٣ىم في الجهاًت بضوع الىؾاَت ومً هظه الامثلت ما ٢ضمخه ال

الحغب بحن الُابان وعوؾُا خُث هجض ان الىالًاث املخدضة جدى٫ صوعها مً صوع الضولت  إلنهاء 1915ٖام 

( مً املُثا١ بان ملجلـ 34, 33ال٣اثمت باملؿاعي الحمُضة الى صوع الضولت الىؾُُت. ول٣ض ههذ املاصجان )

اث التي  مً قإن اؾخمغاعها الازال٫ بالؿلم الٗالمي ان ًخضزل مباقغة الامً في املىا٠٢ او املىاٖػ

اتهم ؾلُما ومً يمً الىؾاثل الىؾاَت  . بىؾاثل ٖضًضة مً بُجها صٖىة اَغاٝ الجزإ حؿىٍت مىاٖػ
 

 ُ ها )بحر٧ٞى ٗٞغ غاٝ طاتها ل٨جها جخمحز مجها خُث يَو ل( ٖلى انها ٖملُت اصاعة للهغإ جخٗل٤ بجهىص الَا

غاٝ  ت مؿاٖضة او ج٣بل ٖغيا بالٗىن مً ٞغص او حماٖت او مً صولت او مىٓمتجُلب الَا  . (3)املخىاٖػ

 

خحن وخثهما ٖلى  : املؿاعي الحمُضة -: زالثا ب بحن صولخحن مخىاٖػ ٣هض بها ٢ُام صولت بمداولت الخ٣ٍغ ٍو

ي الحمُضة الضزى٫ في مٟاوياث لحل الجزإ ال٣اثم بُجهما ٧ل هظا صون ان حكتر٥ الضولت م٣ضمت املؿاع

٣هض بها الجهىص التي جبظلها اخضي الضو٫ واملداوالث التي ج٣ىم بها  في املٟاوياث بإهه وؾُلت مباقغة, ٍو

خحن وخملهما ٖلى الخٟاوى للىنى٫ الى الحل امليكىص.  بُٛت  اًجاص خل للخالٝ ال٣اثم بحن صولخحن مخىاٖػ

ش  و٢ض اهبث٤ هظا الاؾلىب الضبلىماس ي ًٖ املاجمغ الظي ٣ٖضجه ـ بخاٍع هِؿان  14الضو٫ الٗٓمى في باَع

1956.  
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ت الؿُاؾُت ( , ٍ )  (1) , م  2119( , صاع الٟاعؽ لليكغ , ٖمان ,  7( , ج )  5ص. ٖبض الىهاب ال٨ُالي , ) املىؾٖى
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٤ُ , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م  (3)  .  532ص. ؾٗض خ٣ي جٞى
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حن  بط ٢غعث اهه ٖىض وكىب هؼإ بحن صولخحن خى٫ مىيٕى مٗحن ًترجب ٖلى اخض الضو٫ الهض٣ًت للُٞغ

ب وحهاث الىٓغ بُجهماان جباصع   . (1)٢بل لجىئهما الى وؾاثل الٗى٠ والخ٣اجل الى بظ٫ املؿاعي  لخ٣ٍغ

 

والضولت التي ج٣ىم بةًجاص الاحىاء املالثمت للضزى٫ في مٟاوياث مباقغة لحل الجزإ ال٣اثم بحن صولخحن 

ال حكتر٥ في املٟاوياث ٦ما ال ج٣ضم خال للجزإ حٗض الُٝغ الظي ٣ًىم باملؿاعي الحمُضة مثا٫ اللجىت 

هضوهِؿُت خُث جىنلذ مً زالزت اًٖاء لحل ال٣ًُت  الا  1947التي ٧ىنها مجلـ الامً الضولي ؾىت 

٣ض اجٟا١ بكإن  الاؾاؾُت التي جاصي الى خل  املباصتالى ٣ٖض اجٟا٢ُت هضهت بحن اهضوهِؿُا وهىلىضا ٖو

الجزإ. ٦ما ان هىا٥ ٞغ١ بحن املؿاعي الحمُضة والىؾاَت وهى ان في املؿاعي الحمُضة جداو٫ الضولت 

حن في الغحٕى  الى املٟاويت بٗض ان اه٣ُٗذ لؿبب مً التي ج٣ضم مؿاٖحها الحمُضة ا٢ىإ الُٞغ

ة ا٦ثر حضًت الى ان ع الاؾباب. بِىما هجض في خالت الىؾاَت ان هظه الضولت حكتر٥ في خل الخالٝ بهى 

غاٝ امل ت الى خل نهاجيخجهل الَا  .  (2)ىاٖػ

 

٤  :  ألخحقُق -: زابعا ٣ت حضًضة لحل الجزاٖاث الضولُت جخىدى حؿىٍت ال٣ًاًا ًٖ ٍَغ وهي ٍَغ

الخد٤ُ٣ في صحت الى٢اج٘ التي جثحر الجزإ ٣ٞض ًدضر ان ٩ًىن اؾاؽ الجزإ زالٞا خى٫ و٢اج٘ مُٗىت 

ت  ٗٝغ الخد٤ُ٣ هى وؾُلت تهضٝ الى حؿٍى ت الجزإ وصًا. َو ٞاطا ٞهل في صحتها ام٨ً بٗض طل٪ حؿٍى

اث بح ٗهض الحها املىاٖػ ت ًٖ حك٨ُل لجىت الخد٤ُ٣ َو غاٝ املخىاٖػ ن الضو٫ بهىعة وصًت خُث جخ٤ٟ الَا

غب غ زام, زم ًدضص ٧ل َٝغ مى٢ٟه في يىء هظا الخ٣ٍغ  .  (3)خ٣ص ي الى٢اج٘ والح٣اث٤ وؾغصها في ج٣ٍغ

 

لجىت جد٤ُ٣  ٧1946اهىن الاو٫  19ومً الامثلت ٖلى اؾخسضام هظه الىؾُلت ٖحن مجلـ الامً في 

. ٞالٛغى مً الخد٤ُ٣ انال هى جدضًض  مهمتها جىيُذ اؾباب الايُغاباث ال٣اثمت في قما٫ الُىهان

حن و الى٢اج٘ املاصًت  ٣حن املخىاٖػ املاصة الخاؾٗت مً اجٟا٢ُت  وؤوضحذالى٣اٍ املسخل٠ ٖلحها بحن الٍٟغ

 . اهه اطا ٧ان الجزإ زالٞا  1917الهاي لؿىت 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت الؿُاؾُت ( , ٍ ) ٖبض الىهاب ال٨ُالي , ) ص.  (1) املاؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ , ( ,   6( , ج )  3املىؾٖى

 .  165, م  1995ٖمان , 

 .  498ص. ٞايل ػ٧ي , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م  (2)
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ت الؿُاؾُت ( , ٍ )  (3) ( , املاؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ,  1( , ج )  5ص. ٖبضالىهاب ال٨ُالي , ) املىؾٖى

 .  699, م  2119ٖمان , 

 

 
 

ٖلى و٢اج٘ مُٗىت ًخٗحن ٖلى َغفي الجزإ ان ٌُٗىا لجىت جد٤ُ٣ صولُت ج٣ىم بٟدو و٢اج٘ الخالٝ 

 . (1)والخد٤٣ مجها

 

ت ًٖ  الخىفُق -: خامظا غاٝ املخىاٖػ ٤ اخالت : وهي وؾُلت صولُت جمهض لدؿىٍت الجزإ بحن الَا ٍَغ

٤ُ  املك٩لت املخىإػ ٖلحها الى هُئت مداًضة مهمتها خهغ الى٢اج٘ ٗٝغ الخٞى وؾُلت لٌٟ الجزإ  بإهه. َو

ت الىصًت بضون اللجىء الى الخد٨ُم وبنالحالىاقب بحن الضو٫  ٤ الدؿٍى . وحٗض مً  طاث البحن ًٖ ٍَغ

لظل٪  ألاولىفي نهاًت الحغب الٗاملُت  ت الجزاٖاث خُث صزلذ في الخٗامل الضوليٍالُغ١ الحضًثت في حؿى 

٤ُ في اجٟا٢ُاث زىاثُت ٦مٗاهضة )لى٧اعهى( التي ابغمذ  وعص الىو ٖلى حك٨ُل الٗكغاث مً لجان الخٞى

ومُثا١  1925او ج٩ىن في الحالت الثاهُت حماُٖت مثل مٗاهضة )البل٤ُُ( ٖام  1925ا٦خىبغ  16في 

 . (2)1928الخد٨ُم الٗام 
 

وجخمثل هظه الىؾاثل في اللجىء اما للخد٨ُم الضولي او ال٣ًاء الضولي او   -: الىؾاثل ال٣اهىهُت  (2)

 اللجىء الى الى٧االث والخىُٓماث الا٢لُمُت.
 

اث الضولُت ب٣غاع ملؼم ًهضعه املد٨مىن. ازخاعه  الخد٨ُم -: ؤوال : وامل٣هىص هى الٟهل الجهاجي في املىاٖػ

ذ املاصةاَغاٝ الجزإ للح٨م ُٞه  ( مً اجٟا٢ُت )الهاي( الاولى امل٣ٗىصة 37) و٢ٟا لل٣اهىن و٢ض ٖٞغ

ش  ت الؿلمُت للجزاٖاث 11/1917/ 18بخاٍع اث  والخانت بالدؿٍى ت املىاٖػ ٗٝغ الخد٨ُم بإهه حؿٍى . َو

ت باالخخ٩ام الى اَغاٝ زالثت مثل الصخهُاث الغؾمُت  غاٝ املخىاٖػ ٤ ٢بى٫ الَا بحن الضو٫ ًٖ ٍَغ

, الهُئاث ال٣ًاثُت املسخلٟت ٖلى اؾاؽ الخىنل الى اجٟا١ زام ًٟهل  اللجان الؿُاؾُت ؤملغمى٢ت

 .( 3)ؿمى ٣ٖض الاخخ٩امَفي الجزإ ال٣اثم و 
 

ش الٗال٢اث  اث بحن الضو٫ الى الاػمان ال٣ضًمت ِٞكحر لىا جاٍع ٣ت الخد٨ُم في خل املىاٖػ حٗىص مماعؾت ٍَغ

٣ت الخد٨ُم في خل  اث ٧اهذ قاجٗت ٖىض الُىهان ٦ما ان الٗغب ٧اهى بحن الضو٫ ان ٍَغ ًلجإون  ااملىاٖػ

اتهم ٦ما ان الغومان ٧اهىا ًلجإون الُه خحن ًيكب زالٝ  الى خ٩امهم ل٩ُىهىا مد٨محن لهم في مىاٖػ

 .  بُجهم وبحن الا٢ُاع الازغي 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اث الضولُت بالُغ١ الؿلمُت . 1917( , لؿىت  9ي , املاصة ) اجٟا٢ُت الها (1) ت املىاٖػ  املخٗل٣ت بدؿٍى
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 .  811 – 811ص . ٖبضالىهاب ال٨ُالي , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م  (2)

 .  699ص. ٖبضالىهاب ال٨ُالي , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م  (3)

 

 
 

وق٩لذ بمىحبه لجىت زانت مً  1929ٖهبت الامم املخدضة املُثا١ الٗام للخد٨ُم ٖام  وؤ٢غث

الجمُٗت الٗامت  ٞإ٢غثزمؿت اًٖاء للخد٨ُم الؿُاس ي الا ان الامم املخدضة ٖضلذ هظا املُثا١ 

ًاء الى الاٞاصة مجها في اجٟا٢ُاث الخد٨ُم 1958اجٟا٢ُت للخد٨ُم ٖام  . ومثا٫ ٖلى  وصٖذ الضو٫ الٖا

حن  وبؾغاثُلالخد٨ُم ٢ًُت َابا بحن مهغ   وؤُٖيوالتي اخُلذ الى الخد٨ُم بىاءا ٖلى اجٟا١ الُٞغ

 . (1)1989الى مهغ ٖام  وؤُٖضث 1988آطاع   ٨29م لهالح ٖىصتها الى مهغ في حال

 

, وحٗض هظه املد٨مت الاصاة  1945مد٨مت الٗض٫ الضولُت ٖام  جإؾؿذ : ؤلضوليال٣ًاء  -زاهُا :

ٗخبر حمُ٘ اًٖاء الامم املخدضة بد٨م  ًخجؼؤاملخدضة وهي حؼء ال  لألممال٣ًاثُت الغثِؿُت  مىه َو

تهم في املىٓمت اَغاٞا في الىٓام الاؾاس ي في املد٨مت . و٢ض نضعث ًٖ املد٨مت اخ٩ام ٖضًضة  ًٍٖى

برو و٢ًُت خ٤ اللجى ٧1949ىعٞى ٖام  ٤مً اقهغها : ٢ًُت مًُ -1951ء الؿُاس ي بحن ٧ىلىمبُا ٍو

ت الاًغاهُت ٖام  1951 و٢ًُت اخخجاػ الغهاثً مً اًٖاء الؿل٪  1952و٢ًُت قغ٦ت الىِٟ الاه٩لحًز

٨ُت في َهغان  و٢ًُت اٖما٫ الىالًاث املخدضة  1981 -1979الضبلىماس ي وال٣ىهلي في الؿٟاعة الامٍغ

ت في ه٩ُاعاٚى  ت وقبه الٗؿ٨ٍغ  .( 2)1986 و 1984الٗؿ٨ٍغ
 

ً في  وجخ٩ىن املد٨مت مً ٢ًاة مؿخ٣لحن ًيخسبىن مً بحن الاشخام طوي الهٟاث الٗالُت الحاثٍؼ

٘ املىانب ال٣ًاثُتحبالصهم ٖلى املاهالث املُلىبت للخُٗ . ومً ال٣ًاًا التي ٖغيذ ٖلى  ن في اٞع

ذ خ٩ىمخا الضولخحن ٖلى ٣ٟجخُث ا 1991املد٨مت الجزإ بحن لُبُا وحكاص خى٫ مى٣ُت اوػو في ٖام 

ِ  1994قباٍ  3ٖغيه ٖلى املد٨مت وفي  انضعث املد٨مت ٢غاعها ال٣اض ي باوسحاب لُبُا مً قٍغ

لُبُا بةٖاصجه الى  وؤلؼمذ 1994اوػو  الحضوصي املخىإػ ٖلُه بحن الضولخحن والظي جدخله لُبُا مىظ ٖام 

 . (3)حكاص

 

حكخمل مىاز٤ُ مٗٓم املىٓماث الا٢لُمُت ٖلى  :  إلاقلُمُتاللجىء الى الىماالث والخىظُماث   -: ثالثا

٣ُت اث ٦ما هى الحا٫ باليؿبت ملىٓمت الىخضة الاٍٞغ ت الؿلمُت للمىاٖػ  , ههىم زانت بالدؿٍى

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 115 – 98, م  1993,  112", اؾُاؾت الضولُت , الٗضص الحضوص الكغ٢ُت ملهغ : خالت َابا  "ص. ُُٖت خؿحن , (1)

 . 

11 



٤ُ , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م  (2)  .  553 – 548ص. ؾٗض خ٣ي جٞى

ت الجزاٖاث بالُغ١ الؿلمُت ", عؾالت ماحؿخحر في الٗلىم  (3) ٣ُت وحؿٍى اخمض ٖباصة اوش ي , " مىٓمت الىخضة الاٍٞغ

 .  128, م  1998ضاص , الؿُاؾُت ٚحر ميكىعة , ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت, حامٗت بٛ

 

 

 

غاٝ في الجزإ اللجىء اوال للمىٓماث   لس ي بدُث ًخٗحن ٖلى الضو٫ الَا مىٓمت خل٠ الكما٫ الَا

الا٢لُمُت التي ٩ًىهىن اًٖاء ٞحها لحل الجزاٖاث ٞلِـ مً الاًٞل مباصعة جل٪ الضو٫ بٗغى 

ت للخىُٓماث  اتهم ٖلى مجلـ الامً في البضاًت بل ان املجلـ ًًٟل لجىء الضو٫ املخىاٖػ مىاٖػ

 .  (1)لى٧االث الا٢لُمُت الخانتوا
 

م٘ طل٪ ٞان هظه ال٣ىاٖض ال جازغ في نالخُت مجلـ الامً في ٞدو اي هؼإ او مى٠٢ ل٣ُغع ما اطا 

٣ا  ٧ان مً قإن اؾخمغاعه ٌٗغى الؿلم والامً الضولُحن للخُغ لظا ٞاهه ًيبغي ٖلى مجلـ الامً ٞو

ذ مداولت خله ( مً املُثا١ بٟدو اي هؼإ ختى 54(,)52للماصجحن ) واطا ٧اهذ مىٓمت ا٢لُمُت قٖغ

 .  (2)وصًا ل٨ً ًخٗحن مماعؾت هظا الازخهام ب٣ضع ٦بحر مً الحظع والاخخُاٍ
 

 هسلو مما ج٣ضم 

اث ؾلمُا الٟهل الؿاصؽ مً املُثا١ بمىاصه الؿخت ابخضاءا ب٨ُُٟت  (1 ت الىاٖػ ًخىلى جىُٓم ازخهام حؿٍى

 لتي ًم٨ً للمجلـ اجساطها بكإهه.ٖغى مىيٕى الجزإ واهتهاءا باالحغاءاث ا

ٖلى مجلـ الامً بىنٟه الجهاػ الخىُٟظي لالمم املخدضة ان ٣ًىم بهظا الازخهام وخل هؼاٖاث الضو٫  (2

 وزانت الضو٫ الاًٖاء.

 ان اػصًاص الجزاٖاث والهغاٖاث بحن الضو٫ ًدخاج الى خلىال ؾلمُت بُٗضا ًٖ الحغوب. (3

لى اَغاٝ اي هؼإ مً قإن اؾخمغاعه ان ٌٗغى خٟٔ الؿلم ( 33ٖاوحبذ ال٣ٟغة الاولى مً املاصة ) (4

والامً الضولُحن للخُغ ان ًلخمؿىا خله بإخضي الُغ١ الخ٣لُضًت واملٗغوٞت في ال٣اهىن الضولي وهي 

ت ال٣ًاثُت واللجىء الى املىٓماث الا٢لُمُت او اي وؾُلت مً  املٟاويت والىؾاَت والخد٨ُم والدؿٍى

ت الؿلمُت م  ما ٣ً٘ ٖلحها ازخُاعهم.وؾاثل الدؿٍى

 

 

 

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  127د . طعد حقي جىفُق , مطدز طبق ذلسه , ص  (7)
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 ( .  6( , فطل )  16مُثاق الامم املخحدة , املادة )  (6)

 

 

 

 
 

 ذونيح عهى تطىر وسائم يجهس األيٍأثر انًتغيراخ ان -انًثحث انثاَي :    

 تعذ اَتهاء انحرب انثاردج                                     
 

ٖلى  ت بٗض اهتهاء الحـغب الباعصة خضزذ مخٛحراث ٖلـى الىٓام الٗالمي ازغث بكـ٩ل مبـاقغ ــالح٣ُ٣ يــٞ  -

جُىع وؾاثل مجلـ ألامً وطل٪ ملا زلٟخه الحغب الباعصة مً جىجغ في الٗال٢اث بحن الضو٫ والظي اصي في 

طل٪ الخىجغ هى الؿُُغة ٖلـى ال٣ـىة ٞـي املجخم٘  ؾببحن و٦ـان ُنهاًت الامغ الى تهضًض الؿلم والامـً الضول

 واهتهذ ٖام  الـضولي
ً
ُتي ؾاب٣ا ٨ُت والاجداص الؿٞى خُث خضزذ الحـغب البـاعصة بحن الىالًـاث املخدـضة الامٍغ

  . 1991وانهاع الاجداص الؿىُٞتي ٖام  1991

و٦مـا ؾىىضح مـاهي املخُٛـغاث الخـي خهلذ في الىٓام الٗالمي و٠ُ٦ انبذ الىٓام الٗالمي ) الجضًض ( 

  -هظا ٖلى ق٩ل مُالب في هظا املبدث : وؾيبحنوماهي الىؾاثل الجضًضة 
 

 انتغير في انُظاو انسياسي انذوني :  -انًطهة االول : -
 

٨ُت ملا ٧ان في الح٣ُ٣ت لم ٨ًً الىٓام الؿُاس ي الضولي  الحالي الظي جترب٘ ٖلُه الىالًاث املخدضة الامٍغ

ٖلُه في الؿاب٤ خُث قهض الىٓام الضولي جدىالث ٦بري مىظ ؾ٣ٍى حضاع بغلحن , خُث بغػث م٣اعبت 

لــى املؿخىي الٗالـمي هجـض  ت , خ٣ى١ الاوؿان والخٗضصًت . ٖو ٖاملُت جضوع خى٫ ٢ُم الضًم٣غاَُت , الحٍغ

 هدـى الخدى٫ الـى ٖالم مخٗضىاثـي ال٣ُبُـت لـم ٨ًـً ؾاثان الٗالـم الث
ً
٢ُاب بل ٖلى ال٨ٗـ ؾُدل ص  الاغا

 .  (1)مدل الثىاجي ال٣ُبُت ٖالم طو ٢ُب واخض 
 

وبضا الحضًث ًٖ " الىٓام الٗالمي الجضًض " وهــى مٟهىم جـم جغوٍجت ازىاء اػمـت الخلُـج التي اهضلٗذ ٖلـى 

ذ واٖالن يمــها لهـا ٣ٞـض ا٦ـضث الخٟـاٖـالث الضولُت التي جمذ زال٫  ازغ ٢ُـام الٗـغا١ بٛـؼو صولــت ال٩ٍى

ض ونـلذ الــى نهاًتها بالٟٗل في ؤ٣ٖاب مغخلت ٢ـ الٗٓمُحنهظه الاػمت ان الحــغب الباعصة بحن ال٣ىجحن 

ُتي مىظ ونى٫ ٚىع   .  1845كٝى الى الؿلُت ٖام حابجدى٫ ٦بري َغؤث ٖلى ؾُاؾت الاجداص الؿٞى

 بحن ال٣ىجحن الٗ
ً
جُا ن زـال٫ الىهـ٠ الثاوي مـً الثماهِىاث ٢ـض اصي حمُٓو٦ـان الخ٣اعب الـظي جد٤٣ جضٍع

ان الـى اٖـاصة جيكُِ الُـأث ألامـ اث بالُغ١ الؿلمُت . وؾٖغ ت املىاٖػ م املخدـضة وزانـت ٞـي مجا٫ حؿٍى

مااجضح ان َبُٗـت الخدىالث الخـي جمذ ٞـي الىٓام الضولي وزانت بٗض ان انهاع املٗؿ٨غ الاقترا٧ي وج٨ٟ٪ 

ُتي   .( 2)الاجداص الؿٞى
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 حامٗت مدمض   .مهُٟى بسىف , " مًامحن ومضلىالث الخدىالث بٗض الحغب الباعصة " , مجلت الٗلىم الاوؿاهُت , أ  (1)

 .  2112( , الجؼاثغ , 3زًغ بؿ٨غة , الٗضص )

جي للث٣اٞت والٟىىن والاص ص.خؿً هاٞٗت , " الامم املخدضة في  (2) ذ , اهه٠ ٢غن ", املجلـ الَى  , 1995ب , ال٩ٍى

   . 271 – 269م  

 
 

ت مً الاخضار الؿُاؾُت ػ و٢ض ٖٝغ الىٓام الضولي الجضًض الباخث ) حى  ٠ٍ ٞغاه٩ل ( : " مجمٖى

ٗـاملؿخ٣لت جخٟاٖل ُٞما بُجها بإهخٓ  باهـام " . َو
ً
ىج٣ت بل ـت صازـمجمٖىي ـغ ٞـه )) بخضار حُُٛـٝغ آًا

٣  الى ما هى ٖلُه الُىم بدُث جدك٩ل الاخضار وجخُىع املٟاهُم ٞو
ً
ضه مغ٦ؼ ال٣غاع ــهٓام ما ونىال  ملا ًٍغ

ً
ا

 ٖلجالجضًض وج
ً
اث املخدضة بإجساط ال٣غاع ـاصًت الىالًــى اخـؿُضه وه٨ظا ٞإن هظا الىٓام ًغج٨ؼ اؾاؾا

 . (1)هاصٞت النهاء وايٗاٝ الٟىاٖل الازغي 

ت مً الكٗاعاث ًٖ الٗضالت وخ٣ى١   بمجمٖى
ً
وعٚم ان الضٖىي الى هٓام صولي حضًض جداٍ صاثما

 م
ً
 الااهه ٦ثحرا

ً
ؾُاؾاث ت و ـً اعاصة ٞغى الهُمىـاٖبر ٖـالاوؿان واملؿاواة بحن الكٗىب ٦ما ط٦غها ؾاب٣ا

 الى جد٤ُ٣ اهضاٝ ومهالح الضو٫ املخد٨مت لظا
ً
ٞإن الىٓام  الامغ الىا٢٘ وايٗاٝ الخهىم ونىال

 .  (2)ٟتنت والـالجضًض ال ًيخج ٖىه بال جٟا٢م الاػماث واملإس ي الاحخماُٖت والٟىض ى الؿُاؾُ
 

 الى ماهى ٖلُ
ً
 ه الُىم ـوفي الح٣ُ٣ت مغ الىٓام الٗالمي بثالر مغاخل مما ؾاٖض ٖلى بلىعجه ونىال

 

ؿخاملغخلت الاولى : وهي التي هُمىذ ٖلى الٗال٢اث الضولُت مىظ او٣ٗاص  -1 التي  1648الُا في ٖام ٟمٗاهضة َو

ال٣ُبُت  صًتت و٢امذ ٖلى الخٗضــى الحغب الٗاملُت الثاهُــا واؾخمغث خخـب الضًيُت في اوعبو انهذ الحغ 

ذ هظه املغخلت " بىٓام جىاػن ال٣ى ــا هــاهذ اوعبــو٦ ٞغ  الخ٣لُضي " .  ي ي مغ٦ؼ الث٣ل في طل٪ الىٓام ٖو
 

ذ بٓهىع ٖالم زىاجي ــوجمثل 1989مىظ نهاًت الحغب الٗاملُت الثاهُت ختى ٖام  ةضاملغخلت الثاهُت : وهي املمخ -2

ُتي صزلخا في  ال٣ُبُت ؾُُغث ٞحها ٢ىجان اؾاؾِخان مخىاٞؿخان هما الىالًاث املخدضة والاجداص الؿٞى

ذ بمغخلت الحغب الباعصة .   نغإ خاص ٖلى الؿُُغة ٖلى الٗالم وهي التي ٖٞغ
 

غب الباعصة وماجؼا٫ مؿخمغة ختى الى٢ذ الغاهً و٢ض قهضث ــ٘ نهاًت الحــوهي التي بضؤث ماملغخلت الثالثت :  -3

سُت الٟانلـالٗضًض م ُتي وانهُاع هٓام ال٣ُبُت الثىاثــت مثــً الاخضار الخاٍع ي , ــل : ج٨ٟ٪ الاجداص الؿٞى

 ـحىعج بىف ان هٓاماء الىالًاث املخدضة لىخضها ٖلى ٢مت الىٓام الضولي  خُث اصلى الغثِـ ـــوب٣
ً
 ٖاملُا

ً
ا

 ٢ض بضؤ , بِىما عؤي اٚلب 
ً
م ان  املدللحنحضًضا الؿُاؾحن ان الىٓام الضولي صزل مغخلت زُغة ٚع

 .  (3)مالمدُه لم جخضح بك٩ل نهاجي
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ت الىٓام الٗالمي الجضًض وازغه ٖلى الىٓام الا٢لُمي الٗغبي , صاع   الُبٗت   (1) خمُض خمض الؿٗضون , ٞىيٍى

 .  41 – 41, م  2111الٗغبُت , الاعصن , 

  ,مغ٦ؼ 21خإزحر في الىٓام الٗالمي , مجلت صعاؾاث صولُه , الٗضصال, الٗغب و لتاخمض ٖبضالغخُم الحالً  (2)

 . 86, م  2111بٛضاص , الضعاؾاث الضولُت , حامٗت 

 .  36 – 35, م  2117( , صاع املجهل اللبىاوي , بحروث , 1ص.زلُل خؿحن , ٢ًاًا صولُت مٗانغة , ٍ )  (3)

 
 

٨ُت م٘ مخُث جمحزث الٟترة التي جلذ الحغب الباعصة بىحىص ٢ُب واخض مهُ ً وهى الىالًاث املخدضة الامٍغ

ت ازغي مً ال٣ىي اهمها الاجداص  الاوعبي والُابان والهحن وازظ الهغإ الضولي في هظه الٟترة مجمٖى

ُت التي زايتها قٗىب مُالبت بد٣ها في ٢اق٩ا٫ مسخلٟت ٞٓهغث اهٟجاعاث الحغوب الاهلُت والٗغ 

 الاهٟها٫ ًٖ صو٫ ْلذ مخماؾ٨ت بؿبب ْغوٝ الحغب الباعصة . 

 ف 1989واٖخبر انهُاع حضاع بغلحن ٖام 
ً
ي ْل صولت جدبجى الضًم٣غاَُت والغؤؾمالُت في , وجىخُض املاهُا عؾمُا

ُتي وج٨ٟ٪ الى صو٫  1991اقاعة الى اهتهاء الحغب الباعصة وفي ٖام  1991ٖام  انهاع الاجداص الؿٞى

 . ( 1)مؿخ٣لت
 

ت مً الخدىالث واملخٛحراث ال٨بري التي ٢ض   خُث قهض الىٓام الضولي مىظ بضاًت الدؿُٗىاث مجمٖى

ام صولي حضًض وطل٪ ملا جدضزُه مً جإزحراث اًجابُت او ؾلبُت في مسخل٠ م٩ىهاث ٩ًىن  مً قإنها زل٤ هٓ

٤ الى ال  حٟٛلهاى٫ ؤهُه ًخًمً الىٓام الضولي الجضًض جدىالث ال ًم٨ً ان ٣الىٓام الضولي . و٢ض طهب ٍٞغ

 ب٨ثحر مً املالمذ وزهاثو الىٓام الضولي الؿاب٤ له
ً
 . (2)ٖحن املغا٢ب الى اهه ماػا٫ مكبٗا

 الى ازخالٝ مٟهىمه مً صولت الى  
ً
ومً هاخُت ازغي ًدؿم مٟهىم الىٓام الضولي الجضًض بالخ٣ُٗض هٓغا

٩ي للىٓام الضولي الجضًض ًسخل٠ ًٖ الضو٫ الازغي ازخالٝ الاؾـ املٗلىت ازغي   املٟهىم الامٍغ
ً
. ٞمثال

اث بالُغ١ الؿل ٌ املىاٖػ مُت , والٗمل الجماعي في لهظا الىٓام ) مثل ؾُاصة املباصت الضًم٣غاَُت ٞو

ُت الضولُت وهٕؼ الؿالح والغ٢ابت ٖلى الدؿلح ( طل٪ ألن ا٢امت هٓام ٖالمي حضًض  بَاع ما ٌٗٝغ بالكٖغ

 بال٣ىي التي ج
ً
٨ُت . ازغ ػوا٫  الهُمىتٍض غ ٢ض اعجبِ صوما ٖلى الٗالم وهظه املغة هي الىالًاث املخدضة الامٍغ

ُتي اخض الغ٧اثؼ الاؾاؾُت التي قٛلذ الىٓام  هٓام جىاػن ال٣ىي زىاجي ال٣ُبُت الظي ٧ان الاجداص الؿٞى

٨ُت بىنٟها   ان جىٟغص الىالًاث املخدضة الامٍغ
ً
الؿُاس ي الضولي ٣ٖب الحغب الٗاملُت الثاهُت  و٧ان بضيهُا

٢ىة ٧ىهُت ٖٓمها في ٢ضعاتها التي الجىاٞـ ٖلى الٗالم اي اهىا امام هٓام اخاصي ال٣ُبُت مدل الىٓام 

٨ُت الث ىاجي خُث جدضصث مٗامله الاؾاؾُت الى خض ٦بحر والى خحن . خُث اضحذ الىالًاث املخدضة الامٍغ

 ل٣ُمها ومهالحها جووؾاثل الخ الخُٛحر املازغ الاو٫ في اججاه 
ً
٣ا ضًض في الىٓام الؿُاس ي الضولي ٞو

ت والاًضلىحُت  .    (3)الؿُاؾُت والا٢خهاصًت والٗؿ٨ٍغ
 

هىع عوؾُا الاجداصًت وطل٪  ُتي ْو وبٗض الخُىعاث التي َغؤث ٖلى الىٓام الٗالمي وانهُاع الاجداص الؿٞى

ُتي مً ؾُاؾاث انالح  ٝاحكى بىع ٚملا ٢ام به الغثِـ  اصةازغ عثِـ لالجداص الؿٞى بىاء املجخم٘  إٖل

ت الاويإ الاحخماُٖت والا٢خهاصًت والؿُاؾُت  ٖؼ بالىدُجت  وؤصثصازل البالص الاقترا٧ي والتي اصث الى ٖػ

ُتي    .الى ج٨ٟ٪ الاجداص الؿٞى
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 . 38 – 37, م  مهضع ؾب٤ ط٦غهص.زلُل خؿحن ,  (1)

 , 1996,  88ص.هضي مخ٨ُِـ , الىٓام الضولي الجضًض والىا٢٘ الٗغبي , مجلت قاون ٖغبُت , ال٣اهغة , الٗضص   (2)

 .  31م  

٨ٞغث هام٤ , البِئت الضولُت ويغوعاث انالح الامم املخدضة , مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت , ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت ,   (3)

ً , الٗضص )   .  5, م  2118( , بٛضاص ,  14حامٗت الجهٍغ

ت لم حٗض جخ٤ٟ وجُلٗاث   ان اق٩ا٫ الٗال٢ت بحن الجمهىعٍاث والؿلُت املغ٦ٍؼ
ً
خُث ٧ان واضحا

ُد ُاحي الجمهىعٍاث الؿٞى  ًٖ جغصص الغثِـ الؿٞى
ً
هُت ًٞال جدذ الخإزحر الٛغبي واملدُُحن به  وو٢ٖى

ًاٝ الى طل٪  واٚلبهم مً املىالحن للٛغب لم ًضٞٗاه الى جىُٟظ بغهامجه الانالحي باملؿخىي املُلىب ٍو

ُتي واهما اُان البحرو٢غاَُت الؿٞى عاصا ان اجُت واليؿ٤ الاٖلى للؿلُت لم ٣ًخىٗا بإنالح الاجداص الؿٞى

ت بد٣ى٢ها وبمخُاػاتها ولهظا هضٞذ املداولت الاه٣البُت التي و٢ٗذ في  اب  19جدخٟٔ الؿلُت املغ٦ٍؼ

الى الحُلىلت صون جى٢ُ٘ مٗاهضة الضو٫ طاث الؿُاصة ) الاجداص ال٩ىهٟضعالي ( الى ان ٞكل مداولت  1991

اث الاه٣الب التي ٢ام بها اههاع الؿلُت الؿىُٞدُت وعجؼهم ختى ًٖ جض بحر اه٣الب شجٗا اههاع الجٖز

ُتي الؾُما بٗض ان بضؤ لهم ان ال٣ىي الٛغبُت املًاصة  الاهٟهالُت في الجمهىعٍاث امل٩ىهت لالجداص الؿٞى

ُدُت ُتي جضٖمهم في املُالبت بدل الضولت الؿٞى لالجداص الؿٞى
(1)

ق٩له الجضًض  ثو٢ض اجسظ ال٩ىمىىل.  

ُتي ٖضا صو٫ البل٤ُُ  ٧1991اهىن الاو٫  21في ٧اػزؿخان ًىم  لًُم ٧ل حمهىعٍاث الاجداص الؿٞى

 الثالر 

الجُٟا ( في خحن اهٓمذ ٧ل مً اطعبُجان ومىلضاُٞا وؤعمُيُا وحىعحُا ُٞما  –بؾخىهُا  –) لُخىاهُا 

بٗض
(2)

  
 

ُاحي  ُت ( مً الىاخُت ) ىنٟهابل٣ض ْهغث عوؾُا الاجداصًت في ازغ ج٨ٟ٪ الاجداص الؿٞى واعزخُه الكٖغ

ال٣اهىهُت . وهظا ٌٗىص الى ٧ىنها ا٦بر الجمهىعٍاث املؿخ٣لت مً خُث املؿاخت والؿ٩ان والىاجج ال٣ىمي 

ت لظل٪ لم ًترصص ٢اصة صو٫ ٧ىمىىلث الضو٫ املؿخ٣لت في الاجٟا١ ٖلى اُٖاء عوؾُا م٣ٗض  وال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

ُتي الؿاب٤ في مجلـ الامً الاجداص الؿٞى
(3)

 . 
 

 ضًض بدملت مً الح٣اث٤ : وجمحز الىٓام الضولي الج
 

ُاء مالمذ مدضصة لهظا الىٓام وهي خؿب  ٨ُت لىٓام صولي حضًض م٘ مداوالث اٖل ا٢ترهذ الضٖىة الامٍغ

٨ُت وهي .   الغئٍت الامٍغ
 

٩ي ًغي ان لال٢خهاص  (1)  مً جهىع امٍغ
ً
 مالي  الغؤؽ الضٖىة الى الاهخ٣ا٫ الى ا٢خهاصًاث الؿى١ اهُال٢ا

 هى اًٞل واهُه ًهلح لجمُ٘ الضو٫ . 

٨ُت ٖلى املى  (2) غؾمُت ال ماث الضولُت وفي م٣ضمتها الامم املخدضة . ٣ٞض ٖمضث الضواثغ ٓالهُمىت الامٍغ

٨ُمباقغ في ) جإصًب  ٨ُت الى الخ٣لُل مً اهمُت صوع الامم املخدضة ٖبر الحضًث ًٖ صوع امٍغ او الامٍغ

 امل٩اٞإة
ً
ا ؿ٨ٍغ  ٖو

ً
 للخٗبحر ًٖ ىوالاؾتهاهت بإؾخسضام الضو٫ للمىٓمت مٗ( الضو٫ ا٢خهاصًا

ً
 ٖاما

ً
 صولُا

ً
برا

 اعائها والضٞإ ًٖ ٢ًاًاها .
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( , مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة الٗغبُت , بحروث , 1مًغ ألاماعة , " الاؾتراجُجُت الغوؾُت بٗض الحغب الباعصة ", ٍ ) ص.لمى (1)

 .  95 – 94, م  2119

,  1995,  121هبُت الانٟهاوي , " الهغإ املؿلح في الكِكان ومهحر عابُت ال٩ىمىىلث , الؿُاؾت الضولُت ,الٗضص  (2)

 .  173م 

 .  95ط٦غه , م  ؾب٤عة , مهضع امص.لمى مًغ ألا  (3)

 
 

 للمجخم٘ الضولي ٖبر اهٟغاصها بٗىهغ ال٣ىة والىٟىط بٟٗل  (3)
ً
الخا٦ُض ٖلى صوع الىالًاث املخدضة ٢اثضا

ت والؿُاؾُت .   الخمغ٦ؼ الكضًض لالم٩اهاث الا٢خهاصًت والٗؿ٨ٍغ
 

٩ي في الكاون الضازلُت للضو٫ والكٗىب جدذ قٗاعاث ) خ٣ى١  (4) الاوؿان , خماًت الخضزل الامٍغ

حرها مما ًيسجم م٘ الُمىخاث  ت صون يىابِ ٚو الا٢لُاث , الضًم٣غاَُت ( واؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

ً امبراَىعٍت ٧ىهُت ٨ُت لخ٩ٍى   . (1)الامٍغ
 

٩ي هدى  جدضًاث الىٓام الضولي الجضًض وبغوػ ال٣ىي الهاٖضة : الق٪ في ال٣ى٫ بان الُمىح الامٍغ

الٗضًض مً الخدضًاث بًٗها صازلي والازغ زاعجي وماٌٗىِىا في الضعاؾت مخابٗت الهُمىت الٗاملُت ًىاحه 

 الخدضًاث الخاعحُت ومجها .

اهدكاع اؾلحت الضماع الكامل : حٗض الىالًاث املخدضة ان الىٓام الضولي الجضًض ًىاحه جدضًاث اهدكاع  -

ال١ بُٗضة املضي اؾلحت الضماع الكامل ٧ىنها زُحرة و٦بحرة . وجضزل في اَاع هظا الخدض ي وؾاثل الَا

ً صولت جمخل٪   ا٦ثرمً ٖكٍغ
ً
وه٣ل ج٨ىلىحُا الؿالح الى حاهب اهدكاع الؿالح الىىوي خُث جىحض خالُا

ش بالؿ وبُلىحُت وهظا الغ٢م مغشح لُهل الى زالزحن صولت . وحؿعى الىالًاث املخدضة الى  دُتنىاٍع

ت املخٟ ٢ضعتهاالحٟاّ ٖلى  خهبذ الضولت الىخُضة ال٣اصعة ٖلى زىى خغبحن ٢ت صون مىاٞـ لى الٗؿ٨ٍغ

٩ي والٗمل ٖلى م٩اٞدت اهدكاع اؾلحت الضماع الكامل ووؾاثل ه  .  (2)لها٣في آن واخض وجإمحن وحىص امٍغ
 

و٢ض وكُذ الىالًاث املخدضة في مجا٫ زٌٟ وهٕؼ الؿالح الىىوي واؾخسضمذ وؾاثل ٖضة لهظا الٛغى 

٢خهاصًت ٦ما هي الحا٫ م٘ اًغان و٧ىعٍا الكمالُت , وج٣ضًم اث الابى ٣بإؾخسضام الٗالًٛٔ مجها 

ُتي  املؿاٖضة لخ٨ُٟ٪ الاؾلحت الىىوٍت ٦ما خضر م٘ عوؾُا الاجداصًت وبٌٗ حمهىعٍاث الاجداص الؿٞى

في ا٣ٖاب انهُاعه او بالًِٛ ٖبر الاؾخٗاهت باملىٓماث الضولُت مثل الامم املخدضة ٦ما خضر م٘ الٗغا١ 

بت وجٟخِل ٦ما هى الحا٫ م٘ اًغان . اما الضو٫ الىىوٍت الازغي مثل الهحن والهىض او ٞغى اهٓمت ع٢ا

تها الىىوٍت للخٟخِل ومداولت ا٢ىاٖها للخسلي ٖجها إوبا٦ؿخان ٣ٞض ؾٗذ الىالًاث املخدضة الزًإ ميك

كامل ٍت لهظا الٛغى وعٚم ان اهدكاعاؾلحت الضماع ال٧الت الُا٢ت الظع والاؾخٗاهت باالمم املخدضة وو 

الان الىالًاث املخدضة ؾمدذ لىٟؿها وفي اَاع ما ؾمي بالحغب الى٢اثت بمً الٗالم ٧له ؤزُغ يهضص 

 
ً
يمً اؾتراجُجُتها لل٣غن الحاصي ٖكغ ان حٗخبر امخال٥ اًت صولت لهظا الؿالح ًم٨ً ان ٌك٩ل زُغا
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انها ٢ض جى٣ل الى اثُت لخضمحر جل٪ الاؾلحت بحجت ٢ٖلى مهالحها ومىدذ لىٟؿها الح٤ بكً يغباث و 

٨ُت  ٖلى مهالح وؤمً الىالًاث املخدضة الامٍغ
ً
 وق٩ُا

ً
 .  (3)الجماٖاث الاعهابُت وبظل٪ ج٩ىن زُغا

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 5ص. ٧ىزغ ٖباؽ , مؿخ٣بل الىٓام الضولي الجضًض في ْل بغوػ ٢ىي ناٖضة , مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت , بٛضاص , م  (1)

 . 

٨ُت الكاملت , عؾالت ماحؿخحر  (2) , ٧لُت ٚحر ميكىعةمغوان ؾالم , م٩اهت الا٢لُمُت الجضًضة في الاؾتراجُجُت الامٍغ

ً , بٛضاص ,    . 161, م  2111الٗلىم الؿُاؾُت , حامٗت الجهٍغ

 .  11, م  هط٦غ  ؾب٤ص. ٧ىزغ ٖباؽ , مهضع  (3)
 

ش ٌسجل في نٟداجه مماعؾاث ص - م ان الخاٍع مت املىٓمت : ٚع ذ الىالًاث ؤباهدكاع الاعهاب والجٍغ

ضزل في بىض الاعهاب الضولي مً ٢بُل الحغوب التي قىتها يض ًاملخدضة ٖلى ال٣ُام بها مما ًم٨ً ان 

باصة حماُٖت يض الكٗىب ٦ما ماعؾذ بالٗضًض مً الضو٫ مثل ُٞدىام و٧ىعٍا وماعؾذ ٞحها اٖما٫ 

٩ا الالجُيُت ٦ما ماعؾذ  الخضزل و٢لب اهٓمت الح٨م في الٗضًض مً صو٫ الٗالم وبك٩ل زام صو٫ امٍغ

ت جدخل اٞٛاوؿخان  ,ا والهىما٫ بوالُىهان و٧ى  ٢ىاتها للخضزل في قاون لبىان وما ػالذ ٢ىاتها الٛاٍػ

 .  (1)والٗغا١ الا انها يمً جل٪ الاؾتراجُجُت واهُه اخض ابغػ الخدضًاث التي ًىاحهها الٗالم املٗانغ
 

التي حؿببذ في انهُاع مباوي مغ٦ؼ الخجاعة الٗاملُت وجضمحر حؼء مً مبجى وػاعة  2111اًلى٫  11واصث اخضار 

٨ُت الى ان ًهبذ مىيٕى الاعهاب ومىاحهخُه الكٗاع الظي اهًىث جدخه ٧ل اؾالُب الًِٛ  الضٞإ الامٍغ

ُ٨ ت في ال٣غن الحاصي والٗكغون , والخضزل والترهُب وناعث مداعبت الاعهاب الؿبُل الى الهُمىت الامٍغ

اما الهضٝ الح٣ُ٣ي لهظه الحغب ٞهى الخضزل في الكاون الضازلُت للضو٫ الازغي ويمان املهالح 

٨ُت وابٗاص ال٣ىي الُامدت ملى٢٘   وجُىَ٘ صو٫ الجىىب الامٍغ
ً
 ام ؾُاؾُا

ً
 ٧ان ام ا٢خهاصًا

ً
ا مخ٣ضم ٖؿ٨ٍغ

 ال
ً
 ى الؿُُغة ٖلى الا٢خهاص الٗالمي والاهٟغاص بالهُمىت . وبك٩ل زام الضو٫ الٗغبُت والاؾالمُت ونىال

 

 ما ًجاوعها وال ؾُما الضو٫ الاؾالمُت في ل٣ض خاولذ الىالًاث املخدضة التر٦حز ٖلى املى٣ُت الٗغبُت وما

الحغب يض الاعهاب وخاولذ الاًداء بإن الاؾالم هى الخُغ الاؾاؽ والضاٖم لالعهاب في الٗالم  هحؿمُ

 في جضخُم الٗغبُت حٗض خىايً وان املى٣ُت 
ً
 ٦بحرا

ً
٩ي املؿُُغ صوعا الم الامٍغ لالعهاب و٢ض لٗب الٖا

غاثوازخالٝ الاخضار  ٨ُت  الخبًر وج٣ضًم نىعة مكىهت للٗغب واملؿلمحن مً هىا ٧ان اهضاٝ الحغب الامٍغ

 ال٣ًُت يض الاعهاب في جضمحر الٗغب واملؿلمحن وجحجُم ال٣ىة الىىوٍت البا٦ؿخاهُت والؿعي لخهُٟت

 الٟلؿُُيُت لهالح الحل٠ُ الاؾغاثُلي . 
 

٩ي الؿاب٤ ) حىعج وو٦غ بىف (  يمً و٢ض جم جهي٠ُ الٗالم مدىعًٍ اخضهما اَل٤ ٖلُه الغثِـ الامٍغ

جىن٠ُ مدىع الخحر وهى الظي ج٣ىصُه الىالًاث املخدضة واملدىع الازغ مدىع الكغ وهى ًدؿ٘ لِكمل اي 

17 



٨ُت وفي م٣ضمتها الضو٫ الٗغبُت الاؾالمُت الهضٝ الاو٫  صولت مً صو٫ الٗالم الحؿخجُب للمُالب الامٍغ

٨ُت ٖلى الاعهابللحغ   .  (2)ب الامٍغ

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  43, م  2114دمض , امل٨خبت الث٣اُٞت , بحروث , م, ج٣ىُاث الاعهاب , جغحمت ًىؾ٠  هحان لى٥ ماٍع (1)

 .  13م  – 12ط٦غه , م  ؾب٤ص.٧ىزغ ٖباؽ , مهضع  (2)

 

 
 

 

 انًطهة انثاَي : انىسائم انجذيذج نحفظ انسالو وانتسىيح انسهًيح     

 
الظي ازاع خالت مً ٖضم الث٣ت والٗضاء ٖلى  الهاثلال٣لُلت املايُت انهاع الحاحؼ الاًضلىجي زال٫ الؿىىاث 

مضي ٣ٖىص مً الؼمً وجضاٖذ مٗه اصواث الضماع الغهُبت . واطا ٧اهذ ال٣ًاًا بحن بلضان الكما٫ 

اث الح٩ىمُت الا اهُه ٢ض هخج  والجىىب ٢ض انبدذ اقض خضة بك٩ل ٌؿخضعي الاهخمام ٖلى اٖلى املؿخٍى

للى٢ٝى بىجاح  ٞٗال لٛغب بم٩اهُاث حضًضة بًٗها جد٤٣ ًٖ الخدؿً في الٗال٢اث بحن صو٫ الكغ١ وا

وان الٗال٢اث الضولُت جخمسٌ ًٖ ؾبل حضًضة لخٗم٤ُ في وحه الازُاع التي تهضص الامً املكتر٥ 

ذ ُِٞه الضو٫  ٠الخٗاون وجسُٟ خضة الخالٞاث في الخىاٞـ خى٫ الؿُاصة , وفي الى٢ذ الظي قٖغ

٢اث مً احل زٌٟ الدؿلح ٞإن مٗضالث اهدكاع اؾلحت الضماع الىىوٍت الغثِؿُت في الخٟاوى ل٣ٗض اجٟا

وألحل خٟٔ الامً  (1)الكامل جىظع بالتزاًض وال جؼا٫ الاؾلحت الخ٣لُضًت جخ٨ضؽ في اهداء ٖضًضة مً الٗالم

 اللجىء الى وؾاثل حضًضة ومً يمجها : مً والؿلم الضولُحن البض 

 

ل٣ض اعجبِ ْهىع مهُلح الضبلىماؾُت الى٢اثُت باألمحن الٗام الؿاب٤ :  الدبلىماطُت الىقائُت  (7)

خدضة ( ٖىضما ٢اص الخدغ٥ الضبلىماس ي ملىٓمت الامم امل 1961 – 1953لالمم املخدضة صاٙ ممغقلض ) 

ـ بحن مهغ وبؾغاثُل مما اصي الى جضزل الامم املخدضة لىي٘ بٌٗ  1956ٖام  في ؤػمت ٢ىاة الؿَى

ت ت  الخضابحر الٗؿ٨ٍغ  لدؿٍى
ً
الجماُٖت املدضصة لٌٟ الاقدبا٥ ووي٘ جغجِباث و٠٢ اَال١ الىاع جمهُضا

الاػمت بك٩ل نهاجي
(2)  . 

 

غ ملجلـ  و٢ض اقاعة الامحن الٗام الؿاب٤ لالمم املخدضة بُغؽ ٚالي في زُخُه للؿالم التي اٖضها في ج٣ٍغ

ذ 1992الامً الضولي في ٖام  ي الى مى٘ وكىء مانها الٗمل الغا بسهىم الضبلىماؾُت الى٢اثُت خُث ٖٞغ
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اث ال٣اثمت وجدىلها الى نغاٖاث وو٠٢ اهدكاع هظِه  غاٝ ومى٘ جهاٖض املىاٖػ اث بحن الَا مىاٖػ

ها  . ( 3)الهغاٖاث ٖىض و٢ٖى

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 بالبُان الظي ا (1)

ً
غ الامحن الٗام ٖمال  .  1992نضعه احخمإ ال٣مت ملجلـ الامً في ج٣ٍغ

اث ", ٍ ) (2) ( , امل٨خبت 4ص. اؾماُٖل نبري م٣لض ," الٗال٢اث الؿُاؾُت الضولُت صعاؾت في الانى٫ والىٍٓغ

 .  1991الا٧اصًمُت , ال٣اهغة , 

ىع٥ : ميكىعاث الامم املخدضة , 1بُغؽ ٚالي , زُت الؿالم , ٍ ) (3)  .  7, م  1992(  , هٍُى

 

 

ت  مً الخضابحر التي جخسظها الضبلىماؾُت لخىقي ْهىع جىجغ او هؼإ وحٗجي الضبلىماؾُت الى٢اثُت مجمٖى

زُحر او جالفي صزى٫ صولخحن او ا٦ثر في خغب وجىقي اؾخسضام صولت هىوٍت لؿالخها بىحه الضو٫ الازغي 

َـ خالت الاؾخ٣غاع في ع هى الخٟاوى و٧ل ما مً قإهُه انهاء الجزاٖاث وج٨ضوطل٪ بإٖخماص زُاع بضًل 

املجخم٘ الضولي . خُث خضص ) بُتر ٞاليؿحن ( الضبلىماؾُت الى٢اثُت ومى٘ الهغاٖاث هي اٞٗا٫ ًخم 

غاٝ  اللجىء الحها لخجىب تهضًض مدخمل او ججىب اؾخسضام ال٣ىة املؿلحت مً ٢بل اي َٝغ مً الَا

ت في زالٝ ؾُاس ي .  املخىاٖػ

غاٝ او  ٞمٟهىم الضبلىماؾُت الى٢اثُت ٌكحر  ما٫ وإلاحغاءاث التي حٗمل ٖلى مى٘ الجزاٖاث بحن الَا الى الٖا

 .  (1)مى٘ جهاٖضها وو٠٢ اهدكاعها وامخضاصها الى الضو٫ الازغي ٖىضما ج٣٘
 

 او 
ً
حر مجلـ الامً ٖوان مهام الضبلىماؾُت الى٢اثُت ًم٨ً ان ًخىالها الامحن الٗام لالمم املخدضة شخهُا

وجب٣ي لى٧االث او بغامج مخسههت لالمم املخدضة او ٖبر املىٓماث الا٢لُمُت او الجمُٗت الٗامت او ا

 ٖالى٢اثُت  تالضبلىماؾُ
ً
 مً الاهجاػاث التي اؾخُاٖذ الامم املخدضة زانت وبنها ماو املاوٗت اهجاػا

ً
لُا

 . ( 2)بضؤتها وازبدذ هٟؿها ٞحها و٢ض ٧اهذ الحغب الباعصة بحن ال٣ىي ال٨بري ما جؼا٫ في ٢مت جىجغها
 

 البض مً : بىاء الظالم   (6)
ً
بن بصعا٥ حىهغ هظا املٟهىم ًخُلب الاملام بثالر مداوع عثِؿُت بضاًت

٠ لهظا املٟهىم  الى ابغػ املخٛحراث الضولُت التي اصث  ١ ومً زم البض مً الخُغ حٗٝغ مداوالث ج٣ضًم حٍٗغ

الى ْهىعه ومً زم بُان ابغػ املٟاهُم املكابهت له واملغجبُت بدٟٔ الؿلم والامً الضولُحن او بٖاصتهما الى 

 ههابهما . 
 

لؿً الاعب٘ ٖكغة  ٠ بىاء الؿالم ًم٨ً ال٣ى٫ ان املالمذ املب٨غة لهظا املٟهىم ٢ض بضؤث م٘ ه٣اٍ ٍو حٍٗغ

ت الؿالم بٗض الحغب الٗاملُت الاولى ووؾُلت للحٟاّ ٖلى التي ٧ان ًى ٓغ الحها ٖلى انها ع٧اثؼ لضًمٍى

٣ُي ويمان صًمىمخُه ؿامل٨د ٤ بعؾاء الؿالم وطل٪ بىاؾُت ب٢امت ؾالم جٞى باث التي جم بخغاػها ٖلى ٍَغ
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غ الامحن الٗام  بإ٢امت ماؾؿت صولُت عاُٖت له وهي ٖهبت الامم  م٘ ج٣ٍغ
ً
ل٨ً هظا املٟهىم جبلىع ماؾؿاجُا

والظي ٢ضم ُِٞه عئٍخُه خى٫ املٗغوٝ بسُت الؿالم  1992الاؾب٤ لالمم املخدضة بُغؽ ٚالي الهاصع 

ؼ وػٍاصة ٢ض ؿخمغ م٘ نى٘ حٍٗؼ عة الامم املخدضة ٖلى جد٤ُ٣ قامل مخ٩امل جبضؤ الضبلىماؾُت الى٢اثُت َو

ش واملٟهىم مخضاو٫ في اصبُاث الؿلم  الؿالم وخٟٔ الؿالم لخهل الى مغخلت بىاء الؿالم ومىظ طل٪ الخاٍع

 .  (3)والامً الضولُحن

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؾامي ابغاهُم الخؼهضاع , املى٘ الى٢اجي للهغاٖاث الاهلُت والضولُت ) اَاع هٓغي ( , املجلت الٗغبُت للٗلىم  (1)

 .  29, م  2111,  22الٗضص الؿُاؾُت , 

 .  419ص. اؾماُٖل نبري م٣لض , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م  (2)

غ الامحن الٗام لالمم املخدضة , الىز٣ُت ع٢م  (3) ش  A/  277/47اهٓغ ج٣ٍغ  .  7/6/1992جاٍع

 

 

 ٞبىاء الؿالم هى ٖملُت جىُل٤ م٘ نهاًت هؼإ مؿلح وجىُىي ٖلى حهىص ٖضة اَغاٝ صولُت ومدلُت 
ً
اطا

زُىاث اؾٟغث ًٖ الخىنل إلنهاء الجزإ مً حهت والخإؾِـ مً بٟغى الحٟاّ ٖلى ما جم اهجاػُه 

  (1)ملغخلت حضًضة مً قإنها يمان صًمىمت هظه الىخاثج مً حهت ؤزغي 

 

 الؿالم  بىاء املخٛحراث الضولُت التي اصث الى ْهىع مٟهىم  (1)
 

 :جىؾ٘ هُا١ التهضًضاث التي حٗترى الؿلم والامً الضولُحن  ( ؤ)

 للؿلم والامً الضولُحن ٣ًىم ٖلى اؾاؽ ان التهضًضاث  
ً
 ج٣لُضًا

ً
جبجى مُثا١ الامم املخدضة مٟهىما

م  لى الٚغ التي ًم٨ً ان حٗتريها ج٨مً في اللجىء الى اؾخسضام ال٣ىة املؿلحت او التهضًض بظل٪ ٖو

الاوؿان الا اهُه مً الاهخمام الظي ابضاه املُثا١ باملؿاثل الا٢خهاصًت والاحخماُٖت و٢ًاًا خ٣ى١ 

 بالؿلم والامً الضولُحن وايخى جد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع في 
ً
 مد٨ما

ً
ا  ًٍٖى

ً
ًغبِ هظه املؿاثل عبُا

 في الىٓغ ًخسُى مٗالجت املساَغ املغجبُت بالجزاٖاث املؿلحت بةُٖاء 
ً
املجخم٘ الضولي ًخُلب بٗضا

 ا٦بر مً
ً
 .  (2)الاهخمام  ال٣ًاًا الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت والبُئُت خحزا

 

 املىبث٣ت ًٖ الجزاٖاث املؿلحت ٚحر الضولُت :  جؼاًض املساَغ   ( ب)

 م٘ الجزاٖاث طاث الُاب٘ 
ً
 وؿبُا

ً
ٌٗض حٗامل الامم املخدضة م٘ الجزاٖاث املؿلحت ٚحر الضولُت خضًثا

والامً ٚحر الضولي , ولم ًخٗغى مُثا١ الامم املخدضة ملثل هظه الجزاٖاث ٦إخض ٖىامل تهضًض الؿلم 

 .  (3)الضولُحن ٖلى ٨ٖـ جل٪ طاث الُاب٘ الضولي

 

 

21 



 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" صوع الامم املخدضة في بىاء الؿالم ", مجلت حامٗت صمك٤ للٗلىم الا٢خهاصًت  زىلت مدمي الضًً ًىؾ٠ , (1)

 .  491م ,  2111( , 3, الٗضص ) 27وال٣اهىهُت , املجلض 

 .  392 – 391م ,  املهضع الؿاب٤الضًً ًىؾ٠ , زىلت مخي  (2)

 ال٣ٟغة الاولى مً املاصة الاولى مً املُثا١ التي جىو ٖلى اهُه مً مباصت املُثا١ خٟٔ الؿلم والامً الضولُحن .  (3)

 

 

 

 

 

 

إحي مٟهىم بىاء الؿالم بما ًمخل٨ُه مً عئٍت ملغخلت ما بٗض الجزاٖاث املؿلحت لُٗالج مغخلت خؿاؾت  ٍو

املؿلحت لت الجزاٖاث خانها جبضو ا٦ثر خؿاؾُت في مغ  ح٣ٗب الجزاٖاث املؿلحت ٖلى ازخالٝ اهىاٖها الا 

 الى 
ً
الٛحر  صولُت ملا جىُىي ٖلُه بِئت هظه الجزاٖاث مً جىا٢ًاث وازخالٞاث ا٦ثر ٢ابلُت للٗىصة مجضصا

 . ( 1)صوامت الجزإ

 

 )ج( الخمحز بحن بىاء الؿالم واملٟاهُم الازغي املغجبُت بالؿلم الضولي : 
 

 ٣ت في ؾلؿلت مً املٟاهُم املغجبُت بخد٤ُ٣ الؿلم الضولي وهي .الؿالم خلٌك٩ل بىاء 
 

ت الخضابحر التي ًمخل٪ مجلـ الامً ٞغيها بمىحب الٟهل الؿاب٘ مً  (1) ٞغى الؿالم هى مجمٖى

٤ ما حاء في املاصة )  ت ٞو او طاث َبُٗت ( مً املُثا١ ,  41املُثا١ والتي ج٩ىن طاث َبُٗت ٚحر ٖؿ٨ٍغ

ت جٟغى بمىحب  ( مً املُثا١ , و٦ما هى واضح مً حؿمُت هظا املٟهىم ٞإن  42املاصة ) ٖؿ٨ٍغ

 ًٖ اعاصة الضولت املٗىُت التي ضعج يمىُه لها الُاب٘ ال٣معي بك٩ل ىالخضابحر التي ج
ً
ما عثِس ي وجىٟظ ٚع

ماعؽ مجلـ الامً هظه الهالخُاث ٖىضما ج٩ىن امام اخضي خاالث تهضًض الؿلم  حؿتهضٝ بها ٍو

( مً مُثا١ الامم  39بهما او اخضي خاالث الٗضوان بمىحب املاصة ) حن او إلازال٫ والامً الضولُ

 .  (2)املخدضة
 

خٟٔ الؿالم ًىًىي جدذ هظا املٟهىم الخضابحر املا٢خت التي ًمخل٪ مجلـ الامً اجساطها صون ان  (2)

ت  غاٝ املخىاٖػ حن او ًازغ بمُالبهم وطل٪ ٖلى الىدى ًدؿم الخالٝ بحن الَا او ًسل بد٣ى١ املخىاٖػ

 مً هظِه الخضابحر هى مى٘ جٟا٢م الاويإ , واما ( مً املُثا١  41الظي ا٢غجُه املاصة ) 
ً
, ٞالهضٝ اطا
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حن او مغا٦ؼهم  نىعها ٞخىٕى وال ٢ُض ٖلى املجلـ في طل٪ ؾىي ٖضم الازال٫ بد٣ى١ املخىاٖػ

٤ اَال١ الىاع او ب٢غاع الهضهت التي لها الُاب٘  ٦ةوكاء مىا٤َال٣اهىهُت  مجزوٖت الؿالح او ب٢غاع ٞو

ت  .  (3)الؿُاس ي الى حاهب نٟتها الٗؿ٨ٍغ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  493زىلت مخي الضًً ًىؾ٠ , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م  (1)

الجؼاء الضولي ال٣ٗىباث الضولُت يض الضو٫ والاٞغاص , ميكىعاث الحلبي الح٣ى٢ُت , ص. ٖلي حمُل خغب , هٓام  (2)

 . 289, م  2119بحروث , 

 .  495 – 494زىلت مخي الضًً ًىؾ٠ , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م  (3)

 

 

 

 

٤ الىؾاثل الؿلمُت( ضىع الظالم : 4) ت ًٖ ٍَغ غاٝ املخىاٖػ ٤ُ بحن الَا  وهظا املٟهىم ٌٗخمض ٖلى الخٞى

 .  (1)بك٩ل عثِس ي
 

 ٖلى ٖمل صبلىماس ي مً احل  نى٘ الؿالم اجساطٌكمل 
ً
ىُىي ٖاصة ت ٍو جضابحر ملٗالجت الجزاٖاث الجاٍع

٤ املٟاوياث  غاٝ املخٗاصًت الى اجٟا١ ًٖ ٍَغ  , و٢ض ًباقغ الامحن الٗام لالمم املخدضة الىنى٫ بااَل

 مبٗىزحن او خ٩ىماث او ) مؿاُٖه الحمُضة ( لدؿهُل 
ً
م٨ً ان ٩ًىن نىإ الؿالم آًا خل الجزإ ٍو

 
ً
م٨ً ان ًهُلح بجهىص نى٘ الؿالم آًا اث مً الضو٫ او مىٓماث ب٢لُمُت او الامم املخدضة , ٍو مجمٖى

حر خ٩ىمُت او شخهُت  اث ٚحر عؾمُت ٚو  .  (2)باعػة حٗمل ٖلى هدى مؿخ٣ُلمجمٖى

 

٤ُ بحن ًبحن مهمت الؿعي ملى٘ و٢ٕى الهغإ ومهمت خٟٔ الؿالم ج٨مً مؿاولُت  الٗمل ٖلى الخٞى

خًمً الٟهل الؿاصؽ مً املُثا١ ٢اثمت قاملت بىؾاثل خل الجزإ و٢ض  ت بالىؾاثل ٍو غاٝ املخىاٖػ الَا

ٖالن ماهُال اٖخمضتها الجمُٗت الٗامت مً بُجها احغي جىاو٫ هظه الىؾاثل بالخٟهُل في اٖالهاث قتى 

اث الضولُت بالىؾاثل الؿلمُت لٗام  ت املىاٖػ اث , 1982بكإن حؿٍى الن املخٗل٤ بمى٘ واػالت املىاٖػ والٖا

. و٢ض  1988في هظا املُضان لٗام والحاالث التي ٢ض تهضص الؿلم والامً الضولُحن وبضوع الامم املخدضة 

الجزاٖاث صون خل ٞلِـ الؿلمُت ٞإطا باجذ ا٦دؿبذ الامم املخدضة زبرة واؾٗت في جُب٤ُ هظه الىؾاثل 

ت الؿلمُت لم ج٨ً مٗغوٞت او مالثمت اهما ٨ًمً الُٗب   : الؿبب في طل٪ اؾالُب الدؿٍى

غاٝ للؿعي الًجاص خل لخالٞاتها بىؾاثل ٦خل٪ الىؾاثل  غ الاعاصة الؿُاؾُت مً حاهب الَا  : ٖضم جٞى
ً
اوال

 امل٣ترخت في الٟهل الؿاصؽ مً املُثا١ . 
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 : زاه
ً
ٖضم وحىص ٢ىة جإزحر جدذ جهٝغ َٝغ زالث اطا ما ٧ان هظا هى الاحغاء املىاؾب زم ان ٖضم ُا

لُىا ان  ا٦ترار املجخم٘ الضولي باملك٩لت او اٖخباعه اًاها مك٩لت هامكُت ًم٨ً ان ٌٗغ٢ل ام٩اهُت خلها ٖو

ؼ ٢ضعة املىٓمت ٖلى الاو٫  امل٣اموٗجي في  اث بالىؾاثل بهظه املجاالث بطا ٦ىا هغحى حٍٗؼ جد٤ُ٣ الدؿٍى

٣ت املخىزاة في املُثا١ ٢ض  الؿلمُت وان الخهمُم الحالي في مجلـ الامً ٖلى خل الجزاٖاث الضولُت بالٍُغ

 , 
ً
٤ ل٣ُام املجلـ بضوع ا٦ثر وكاَا  ٞخذ الٍُغ

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غ الامحن الٗام , زُت الؿالم , مهضع  ؾب٤ ط٦غه .  (1)  ج٣ٍغ

  www.un.orgملُاث الامم املخدضة لحٟٔ الؿالم         ٖ (2)

 

 

 

 

ت الى ماثضة  غاٝ املخىاٖػ ًاء ٢ىة الخإزحر والا٢ىإ لخإزظ بإًضي الَا اصة الىخضة بحن الٖا ول٣ض عا٣ٞذ ٍػ

ت املٟاوياث وان ٣ًضم اطا ما َلبذ  حمُ٘ اَغاٝ الجزإ بما ًىص ي بةحغاءاث واؾالُب مالثمت لدؿٍى

اث بالىؾاثل الؿلمُت  .  (1)املىاٖػ

 

وهى مٟهىم ٌٗض جإؾِس ي ملغخلت ًُل٤ ٖلحها الٗضالت الاهخ٣الُت ل٩ل مجخم٘ او  :( املطالحت الىطىُت 3)

ىُت جمغ في ق٩ل مً اق٩ا٫ الخىجغ الاهلي او املضوي او الؿُاس ي , وان املهالحت زُاع مم٨ً  حماٖت َو

ُت التي ٖاهذ ولم جؼا٫ مً جىجغاث ؤزيُت وؾُاؾو٢ابل للخد٤٣ في ٧ل الح٣ب والغ٢إ ال ؾُما في البلضان 

ب صعوب ي٣ُت خغحت ل٨جها جؤن زلهذ الىىاًا وجىخضث الاعاء هدى ؾلى٥ صوع  ط ي ٟبها وقٗابها وهي الٍع

ُاٝ في الجهاًت اطا ماجدلى اَغاٞها بالهبر والامل  الى ٞؿُذ مً الاعاض ي ًدؿ٘ للجمُ٘ مهما جىىٖذ الَا

غي البٌٗ ان ح ً البض وان جدخًً حمُ٘ ابىاءها , ٍو ىُت" والالىان الن اعى الَى ٗبحر " املهالحت الَى

ذي قاع٫ صٌ ُم الٟغوس ي الخاٍع ى٫ و٢ض اؾخسضمُه ُٞما بٗض ٖلى الخىالي ٧ل مً حىعج ٌٛٗىص الى الٖؼ

غبوؿىا مُتربن  .  (2)بىمُُضو ٞو
 

اصة جإؾِـ الضولت ٖلى اؾـ  ت اٖل ٞاملهالحت هي ق٩ل مً اق٩ا٫ الٗضالت الاهخ٣الُت التي ج٩ىن يغوٍع

ُت ٢اهىهُت وحٗضصًت وصًم٣غاَُت في الى٢ذ هٟؿُه واملهالحت ج٣ىم ٖلى الغيا او جىلُض الغيا بحن  قٖغ

ئاث املجخم٘ الىاخض   .  (3)قغاثذ ٞو
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ً للضولت وواخض مً ا٦ثر مً اجسظو مً  ٣ًى٫ الُٟلؿىٝ الكهحر الاملاوي ) ه٩ُل ( وهى اخض ٦باع املىٍٓغ

 
ً
ا مت يض , ) بإن صاثغة الهٟذ جدؿ٘ لدكمل ٧ل ش يء ٖضا  للخ٨ٟغ  )الهٟذ( و ) املهالحت ( مىيٖى الجٍغ

ال٨ٟغ اي يض ال٣ضعة ٖلى املهالحت التي ًخمخ٘ بها الهٟذ ( , واملهالحت حٗجي وحىص يىابِ وؤلُاث 

, الُاث جمض الجؿىع بحن اٞغاص املجخم٘ الىاخض وجمى٘ ٢ُام الجضعان بُجهم خُث جمى٘ ج٤ًُِ الُىاث٠ 

الجهاجي وامل٨خمل حٗجي في اخض حىاهبها الاؾاؾُت وي٘ مباصت والُاث جمى٘ جُب٤ُ  ان املهالحت في بٗضها

٤ ت ىاو ؤزي ٝمً الٗغ  او حٍٗى ت مً إلازيُت املجخم٘ اي اجمام جدى٫ ٧ل َاثٟت او ٖٝغ او ؤزيُت الى هٍى

ُت مهم ىُت الحايىت للجمُ٘ اٚلبُت وا٢لُاث او حماٖاث ٖٞغ ت الَى ا مُل٣ت او ٖلُا ٖلى خؿاب الهٍى

ذ . جىحٗضصث هظه الجماٖاث او    ٖى

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غ الامحن الٗام , زُت الؿالم , مهضع ؾب٤ ط٦غه .  (1)  ج٣ٍغ

جي ) املضوي ( صعاؾت احخماُٖت ؾُاؾُت ", مُبٗت الجهاع الجضًض , بٛضاص ,  (2) ؤ.ص.ٖبضالؿالم بٛضاصي ," الؿلم الَى

 .  13 – 12 – 11م  2112

 .  15 – 14ؤ.ص.ٖبضالؿالم بٛضاصي , املهضع الؿاب٤ , م  (3)

 

 

 وحىص مباصت والُاث جوامله
ً
الىٓام الؿُاس ي ٖلى اؾـ مى٘ ماؾؿت الحت حٗجي في اخض ابٗاصها آًا

دت او ٟهُ, مىز٣ت او ق م٣ٟٗتُت او َاثُٟت او مىا٣َُت ؾىاء ا٧اهذ هظِه املاؾؿت ٖلىُت او ٢ٖغ  ت , نٍغ

جي ٖلى اي والء ازغ مً  مؿخترة , ٞاملهالحت في بٗضها املؿخ٣بلي والضاثم حٗجي هىا ج٣لُب الىالء الَى

ىُت صون ان ٌٗجي طل٪ ان ًجحض املغء والثُه الضًجي ا و ال٣ىمي او املىا٣َي بمٗجى ازغ ان املهالحت الَى

جي ًهبدان ز ىُت الىاخض انهم حمُٗهم مىاَىىن مً ُوالىالء الَى  ٖىضما ٌكٗغ ابىاء الَى
ً
 نهاثُا

ً
اعا

 . (1)الضًيُت او ال٣ىمُت او الث٣اُٞت مبؿبب اهخماءاتهالضعحت الاولى وان ال جمُحز بُجهم 
 

ؼ ٖملُت ٢بى٫ الغؤي الازغ  جي جتر٦ؼ في جغوٍج ز٣اٞت الحىاع وحٍٗؼ ىُت او الؿالم الَى واملهالحت الَى

ً الجمُ٘  ً هى َو واقاٖت مبضؤ الكٟاُٞت في الخٗامل وهبظ الٗى٠ ولٛت الؿالح وجغؾُش مبضؤ ان الَى

ىُت او   لهظا الغؤي ان املهالحت الَى
ً
٣ا ىاثُٟه وهظا ٌٗجي ٞو الؿلم املضوي اهما حٗجي  بمسخل٠ اَُاُٞه َو

هم املسخل٠ ًٖ الازغ وججؿحر  الؿعي القاٖت وجغوٍج ز٣اٞت الؿالم والدؿامذ والاهٟخاح ٖلى الازغ ٞو

 ىة بحن مسخل٠ هال
ً
ُاٝ والكغاثذ الاحخماُٖت وهىا٥ مً ًمحز بحن الؿلم الاهلي والؿلم املضوي , جبٗا الَا

الاهلي باملٗجى الحغفي لل٩لمت حٗجي ) ٖال٢اث خؿً حىاع لخُىع املجخم٘ وج٣ضمِه ٢بى٫ البٌٗ ان الؿلم 

 . ( 2)َاثُٟت (
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ُتي ( هسلو  مما ج٣ضم ان هدُجت الخٛحر في الىٓام الضولي وانهُاع املٗؿ٨غ الاقترا٧ي ) الاجداص الؿٞى

ً , خُث ٦ثرث الاػماث والهغاٖاث  هُمىذ ٖلى الىٓام الٗالمي الىالًاث املخدضة وحٛحرث ٦ثحر مً املىاٍػ

ومً احل خٟٔ الؿلم والامً الضولُحن البض مً اجساط الخضابحر الالػمت لٌٟ الجزاٖاث وطل٪ مً زال٫ 

وهي ) الضبلىماؾُت الى٢اثُت ,  1992اياٞت وؾاثل حضًضة ومجها ما ا٢غُه الامحن الٗام في احخمإ ال٣مت 

ىُت .   حهىص صٖم املهالحت الَى
ً
 نى٘ الؿالم , بىاء الؿالم ( وآًا

 

 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  19 – 17ؤ.ص.ٖبضالؿالم بٛضاصي , املهضع الؿاب٤ , م  (1)

 .  158, م  1997( , صاع الحهاص , صمك٤ 2ًاؾحن الحاٞٔ , في املؿإلت ال٣ىمُت الضًم٣غاَُت , ٍ ) (2)

 

 

 

 

 انًثحث انثانث : دراسح تطثيقيح 
 

ت  وألامًالؿلم  ٔفي هظا املبدث ؾىٝ هدىاو٫ صعاؾت صوع مجلـ ألامً في مجا٫ خٟ      الضولُحن ومٗٞغ

الاحغاءاث او الىؾاثل التي اجسظها مجلـ الامً اػاء الاخضار التي خهلذ في املجخم٘ الضولي والتي اصث 

 –بضعاؾت الجزإ الٗغاقي  الضولُحن وحٗغيهم للخُغ وفي هظا الجاهب ؾىٝ ه٣ىم وألامًالى تهضًض الؿلم 

تي , ٦ىمىطج جُب٣ُي وطل٪ ملضي اهمُت هظا الجزإ ٖلى الهُٗض الضولي وجإزحرُه ٖلى املجخم٘ الضولي  ال٩ٍى

 , وج٨مً صعاؾت هظا املىيٕى ٖلى الىدى الخالي . 
ً
 ؾلبُا

 

 انكىيتي  –انًطهة االول : انُزاع انعراقي  -

 
ذ ٌٗىص الى الٗهض الٗثماوي ٟٞي ٖام  في الح٣ُ٣ت ان انى٫ الجزإ الا٢لُمي بحن  1534الٗغا١ وال٩ٍى

ٞخدذ الامبراَىعٍت الٗثماهُت الاعاض ي التي انبدذ هي الٗغا١ الحضًث وعاخذ مىظ طل٪ الححن جد٨مها 

 .( 1)بٗضها زالر والًاث
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مً  ىااط جم٨ى 1638 – 1623اء مضة ٖابغة مً الح٨م الٟاعس ي في ال٣غن الؿاب٘ ٖكغ بحن ىوطل٪ بإؾخث 

 . (2)الاؾدُالء ٖلى بٛضاص ويمها الى امال٦هم
 

 ٖام 
ً
 لىالًت البهغة بط انضع الىالي التر٧ي امل٣ُم في البهغة بالٚا

ً
ؤما ال٩ىٍذ ٣ٞض ٧اهذ ٢ًاء ٖثماوي جابٗا

ذ , ٖثماهُت  ؾىج٣ُت اٖلً ُٞه ان ال٩ىٍذ 1871  باإلمبراَىعٍتخُث احؿمذ صعحت اهضماج ال٩ٍى

هلها ًٖ الٗغا١ وطل٪ لٛاًاث ٍٖملذ بغ ,  ماهُت بالخ٣لبثالٗ  ٞو
ً
جا ذ جضٍع ُاهُا ملض ؾُُغتها ٖلى ال٩ٍى

ت جُمذ الحها بغ  ؿ٨ٍغ  . (3)ُاهُاٍؾُاؾُت وا٢خهاصًت ٖو

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ (1) املجلض   ,, ؾلؿلت ال٨خب الؼع٢اء 1996 – 1991 بُغؽ بُغؽ ٚالي , الامم املخدضة والجزإ بحن الٗغا١ وال٩ٍى

ىع٥ ,   . 8, م  1996الخاؾ٘ , الامم املخدضة , هٍُى

 .  9م   , 1957( , قغ٦ت الىبراؽ لليكغ والخىػَ٘ , 2, ٍ ) 1918 – 1914ق٨غي مدمض هضًم , خغوب الٗغا١  (2)

ذ , مجلت الؿُاؾت الضولُت , الٗضص  (3) , مغ٦ؼ الضعاؾاث الؿُاؾُت ,  112زالض ؾغحاوي , الاػمت بحن الٗغا١ وال٩ٍى

 .  232م   1991
 

 

 

 

ُاهُت ججاه البهغة بثالر مغاخل في الاولى ٧ان التر٦حز ٖلى جُىع الىٟىط ًخُث مغث الؿُاؾت البر 

 , ً  مً ال٣ٍغ
ً
ً وفي الثاهُت ع٦ؼث ٖلى جى٢ُ٘ اجٟا٢ُت الحماًت اط بغػ اؾم ال٩ىٍذ بضال ُاوي في ال٣ٍغ البًر

 
ً
ؼ اهٟهالها ًٖ ا وبٖالنهاوفي الثالثت ٞهل ال٩ىٍذ نهاثُا ُاهُت وحٍٗؼ لٗغا١ اماعة جدذ الحماًت البًر

 بمماعؾاث ؾُاؾُت قتى . 
 

ذ وعٚبتهم في الاخخٟاّ بها  وفي الح٣ُ٣ت ان هضٝ الاه٩لحز مً اقاٖت وحىص ٦ُان ؾُاس ي مؿخ٣ل لل٩ٍى

ًُغون للجالء مىه ,   ٍو
ً
٣٦اٖضة بٗض الجالء مً الٗغا١ وطل٪ لخ٣ُجهم ان الٗغا١ البض ان ٌؿخ٣ل ًىما

ُاهُا الضوع ال٨بحر في حٗل املى٣ُت في جىجغ صاثم ومهضع ٢ل٤ وهؼاٖاث م ؿخمغة واملؿخُٟض وان لبًر

ُاهُت  الُت البًر ُاهُا مً  وؤيُٟذالىخُض هي الامبًر ٨ُت والؾُما بٗض زغوج بٍغ الُت الامٍغ الحها الامبًر

 .  (1) 1971الخلُج ٖام 
 

ذ في  بضاًت لخضزل صولي في مى٣ُت الخلُج ب٣ُاصة الىالًاث  1991آب  1و٢ض ق٩ل الٛؼو الٗغاقي لل٩ٍى

٨ُت اط ٢ام جدال٠ صولي بٌٗ البلضان الٗغبُت ) مهغ الا املخدضة  الاعصن وصو٫ الخلُج  –ؾىعٍا  –مٍغ

ت  ذ ٦ما ؾضص زال٫  إلحباع الٗغبي ( اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ الجِل الٗغاقي ٖلى الاوسحاب مً ال٩ٍى
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ت قضًضة للماؾؿاث والبجى الخدخُت الٗغا٢ُت ٞإلح٤ بها زؿاثغ ٞاصخت مما  1991قباٍ  يغباث حٍى

والظي  , (2) 686الى الاؾدؿالم ب٣بىله ٢غاع مجلـ الامً ع٢م  1991ؤطاع  2صٞ٘ الىٓام الٗغاقي في 

  ؾىدىاولُه في املُلب الثاوي .
 

 نالٟلؿُُيُحاصث هظه الحغب التي اَل٤ ٖلحها خغب الخلُج الثاهُت الى ٖىصة مئاث الاالٝ  مً 

غبُت مما زل٤ اػمت احخماُٖت زاه٣ت في ٛن والًٟت الصالٗاملحن مً ال٩ىٍذ وبلضان الخلُج الى الاع 

 وؤزغثؾُاؾُت خانغث ويُٛذ ٖلى الاهخٟايت التي اصث الى ج٣لو وهجها ,  وؤػمتالاعاض ي املدخلت  

٩ي حىعج بىف في زُابه امام  املخٛحراث الا٢لُمُت والضولُت ٖلى الٗالم الٗغبي , ؾإع الغثِـ الامٍغ

٨ُت في مى٣ُت  1991ؤطاع  6ال٩ىوٛغؽ في  ذ وجمغ٦ؼ ال٣ىاث الامٍغ غ ال٩ٍى مت الٗغا١ وجدٍغ بٗض هٍؼ

ت الهغإ الٗغبي الخلُج ال ت الٗغا٢ُت مً حهت وبحن حؿٍى الاؾغاثُلي  –ى الغبِ بحن صخغ ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

٨ُت   .  (3)الههُىهُت مً حهت ازغي  –بما ًخ٤ٟ واملهالح الامٍغ

 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .  85, م  1997الجزاٖاث الحضوصًت في الخلُج الٗغبي , مدمض مك٩ىع ,  (1)

 .  51, م  2111( , صاع املجهل اللبىاوي , بحروث,1ص.مىس ى ابغاهُم ," ٢ًاًا ٖغبُت وصولُت مٗانغة ," ٍ ) (2)

ت الؿُاؾُت للهغإ الٗغبي الاؾتراجُجي , مجض , ٍ ) (3)  , 2113( , بحروث , 1ٖثمان الٗثمان , مإػ١ الدؿٍى

 .  84 – 83م  
 

 

 

 

ً ومجهم عئؾاء صو٫ الخلُج الٗغبي بإن الٗغا١ ٧ان و٢ض جإ٦ض ل٩ل الٗغب املسلهحن  مجهم ٢اصة وم٨ٍٟغ

ذ في خحن   ًضاٞ٘ زال٫ الحغب ٖلى ؾُاصة ألامت الٗغبُت ٧لها والؾُما الخلُج الٗغبي وزانت ال٩ٍى
ً
مٗا

لم ًجض امل٣ابل مً خ٩ىمت ال٩ىٍذ بل ؾٗىا بإؾلىب مسُِ ومضبغ ومخىانل الى الخجاوػ  (1)الٗغا١

ذ بالؼخ٠ بإججاه ٖلى الٗغا١ وإلا  ْغاع بِه وحٗمضوا ايٗاِٞه ٞهى اٖخضاء مؼصوج خُث ٢امذ ال٩ٍى

 ٦ُلىمتر .  71الاعاض ي الٗغا٢ُت بما ٣ًاعب 
 

اعة التي ٢ام بها ؾٗض الٗبض هللا ولي الٗهض وعثِـ الىػعاء  ولهظا حغث املٟاوياث بحن الجاهبحن زال٫ الٍؼ

ى حك٨ُل لجىت ٖلى اٖلى مؿخىي لبدث املك٩لت , ٖل نحبواج٤ٟ الجاه 1989قباٍ  6الى بٛضاص في 

ذ الى بٛضاص في اًلى٫  اعة التي ٢ام بها امحر ال٩ٍى ا٢ترح الجاهب الٗغاقي مداولت البدث  1989وزال٫ الٍؼ

 . (2)في املىيٕى وخلُه بإؾلىب ؤزىي 

ذ ل٨ً هاثب عثِـ  خضاء بحن الٗغا١ وال٩ٍى تي جى٢ُ٘ مٗاهضة ٖضم الٖا الىػعاء وا٢ترح الجاهب ال٩ٍى

الٗغاقي قضص ٖلى يغوعة الاهتهاء مً املٟاوياث خى٫ جغؾُم الحضوص زم ًخم بٗض طل٪ بدث مؿإلت 

ذ في  ذ الخ٣ى بىػٍغ زاعحُت ال٩ٍى اعة هاثب عثِـ الىػعاء الٗغاقي الى ال٩ٍى خضاء , وفي ازىاء ٍػ ٖضم الٖا
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دُت للٗغا١  , 19/11/1989 ٞٗلخُه ال٩ىٍذ  امٖلى ٚغاع وجم جىاو٫ مىيٕى الحضوص وج٣ضًم حؿهُالث ٧ٍى

 . (3) الاًغاهُت –للٗغا١ ازىاء الحغب الٗغا٢ُت 
 

املى٠٢ ا٦ثر زُىعة و٢ض ٢ضم وػٍغ الخاعحُت الٗغاقي  وؤنبذو٢ض جإػم املى٠٢ بحن الٗغا١ وال٩ىٍذ 

ذ مً اٖخضاء  اهظا٥ مظ٦غة الى الامحن الٗام للجامٗت الٗغبُت ٌكغح ُٞه زُىعة ماآلذ الُِه ال٩ٍى

ذ بمظ٦غة ونٟذ ٞحها الح٩ىمت  همؼصوج مً ؾغ٢ت هُٟ وججاوػها ٖلى اعايُه , وبٗضها عصث ال٩ٍى

ذ الٗغا١ بٗضم مىا٣ٞخِه ٖلى خل ٢ًُت الحضوص وبٗضها عص الٗغا٢ُت ملُئت بالتهم ٣ٞض اتهمذ ال ٩ٍى

ُما ًسو مؿإلت الحضٛالٗغا١ بمظ٦غ زاهُت حكغح امل دُت ولخً٘ الى٣اٍ ٖلى الحغوٝ ٞو  وصالُاث ال٩ٍى

 بط حاء ٞحها ان مؿإلت الحضوص بحن الٗغا١ وال٩ىٍذ لم ج٨ً في اي و٢ذ مً الاو٢اث مؿإلت ٞىُت 

 

 

 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضة الثىعة الٗغا٢ُت  (1)  .  1991,  7352عؾالت وػٍغ زاعحُت الٗغا١ الاولى الى الامحن الٗام لجامٗت الضو٫ الٗغبُت , حٍغ

 , 1992,  واليكغ( , مغ٦ؼ الاهغام للترحمت 1مدمض خؿحن ه٩ُل , خغب الخلُج , اوهام ال٣ىة والىهغ , ٍ ) (2)

 .  312م  

دُت في  (3) ضة الثىعة الٗغا٢ُت , الٗضص  31/4/1991عؾالت ؾٗضون خماصي الى وػٍغ الخاعحُت ال٩ٍى في  7358, حٍغ

1991  

 
 
 

دُت لم ج٨خٟي بالغص ٖلى املظ٦غة الٗغا٢ُت املىحهت للجامٗت الٗغبُت   ًلٟذومما  الاهٓاع ان الح٩ىمت ال٩ٍى

, وفي ( 1) املخدضة لألممالٗام  وألامحنعثِـ مجلـ الامً  1991/  7/  19اهما ابلٛذ ًىم الخمِـ  و

ل ال٣ الح٣ُ٣ت لى ُت مما اصي الى ًب٣ي الامغ مغهىن في اَغاٝ ٖغبُت ل٩ان اًٞل مً اللجىء الى جضٍو

 خضام الخالٞاث . خا
 

حن ووا٤ٞ  ٤ُ بحن الُٞغ ٣ض و٢ض ؾإع ٖضص مً ال٣اصة الٗغب للخٞى الٗغا١ ٖلى ٣ٖض ل٣اء زىاجي ٖو

بال بهُه اهخهى بالٟكل والؿبب انغاع ممثل ال٩ىٍذ ٖلى ججاهل املُالب  1991جمىػ  31الاحخمإ في 

 مً ًىم 
ً
 .  (2) 2/8/1991الٗغا٢ُت وبٗضها ٖبرث ال٣ىاث الٗغا٢ُت الحضوص في الؿاٖت الىاخضة نباخا

 

ذ والىالًاث   ٖلى َلب ال٩ٍى
ً
ذ احخم٘ مجلـ الامً الضولي بىاءا ٗض صزى٫ ال٣ىاث الٗغا٢ُت الى ال٩ٍى َو

دُت واجسظ  11بٗض  ٢661غاعُه املغ٢م  وؤنضع املخدضة  ؾاٖت مً ٖبىع ال٣ىاث الٗغا٢ُت للحضوص ال٩ٍى

الٟهل الؿاب٘ مً  ( مً 41و  33( والظي اؾدىض ُِٞه الى املاصجحن )  1991)  661ال٣غاع  باإلحمإ

 مُثا١ الامم املخدضة . 
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٣ها , ول٨ً جهمُم اَغاٝ  ٗت لخٍُى ومىظ بضاًت الاػمت باصعث اَغاٝ ٖغبُت بخدغ٧اث واؾٗت وؾَغ

صولُت صون هجاح اي حهض ا٢لُمي او ٖغبي ملٗالجت الاػمت وبامل٣ابل جغي ان الخدغ٥ الضولي اجسظ َاب٘ 

ت وهظا ما ٪ الخاعجي  ٌُٗضها الى مىيٕى الض٢ت والؿٖغ الضو٫ ال٨بري ٞخُل مكا٧ل  وبقٗا٫الخدٍغ

اص مجلـ الامً الضولي الى الٗمل في ,  (3)الحضوص وطل٪ مً احل مهالحها الا٢لُمُت وختى الضولُت  6ٖو

 ُِٞه حؼاءاث قاملت وبلؼامُت ٖلى الٗغا١  .  تغيٞ( الظي  1991)  661واجسظ ال٣غاع آب 
 

 ججاوػ إلاصاهت الى ٞغى 
ً
ا ؿ٨ٍغ  ٖو

ً
 ؾُاؾُا

ً
و٢ض وؿ٣ذ الىالًاث املخدضة م٘ خلٟائها الٛغبُحن جيؿ٣ُا

غوؿا وخضاث  وبعؾا٣ٖ٫ىباث ا٢خهاصًت ٖلى الٗغا١  ُاهُا ٞو اٚلبُت الضو٫ الاوعبُت وفي م٣ضمتها بٍغ

ت الى مى٣ُت الخلُج الٗغبي  ٨ُت مً , في الح٣ُ٣ت اٖلً الغثِـ بىف ان هضٝ الؿُا ٖؿ٨ٍغ ؾت الامٍغ

ذ وحؿلمها  زغوج الٗغا١ مً ال٩ىٍذ وبٖالن اوسحابِه الٛحر مكغوٍ وبٖاصة الٗاثلت الحا٦مت الى ال٩ٍى

  . (3)  الؿلُت

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذ ٖغا٢ت "ال٣اصع الىجاع ومدمض الب٩اء , مهُٟى ٖبض  (1) سُت ؾُاؾُت  : ال٩ٍى , صاع الكاون "صعاؾت وزاث٣ُت جاٍع

 . 166, م  1991الث٣اُٞت الٗامت , 

 .  16, م  مهضع ؾب٤ ط٦غه بُغؽ ٚالي , بُغؽ   (2)
 

دُت , عؾالت ماحؿخحر , حامٗت بٛضاص ,   (3)  .   65 , م  2111عقُض ؾٗضون الٗباصي , الحضوص الٗغا٢ُت ال٩ٍى

 

 
 

تي  –املطلب الثاوي : دوز مجلع الامً في حل النزاع العساقي   النٍى
 

ً الاو٫  27ل٣ض ٢غع مجلـ الامً في  ذ الى الاقترا٥ صون ان مصٖىة م 1991حكٍغ ثلي الٗغا١ وال٩ٍى

ذ في مىا٢كت البىض املٗىىن  ذ )  الحالت بحن  ٩ًىن لهم خ٤ الخهٍى ً الاو٫  29وفي ( الٗغا١ وال٩ٍى حكٍغ

وحاء ُِٞه ان مجلـ  1991آب  12في  661ـ املؿإلت و٢ض اجسظ مجلـ الامً ٢غاعه املغ٢م ها٢ل املجل

ت ٚؼواث ال٣ىاث الٗغا٢ُت لل٩ىٍذ واهُه ٣ًغع اهُه ًىحض ) زغ١ ( للؿلم والامً الضولُحن  الامً ًثحر حٖؼ

 لل
ً
٣ا تها ًخهٝغ مجلـ الامً ٞو ذ ولٌٟ الجزاٖاث وحؿٍى ( 39ماصجحن )ُٞما ًخٗل٤ بالٛؼو الٗغاقي لل٩ٍى

 ( مً املُثا١ وحاء ُِٞه : 41و )

ذ ,   -1  وصون ٢ُض او قٍغ  -2ًضًً الٛؼو الٗغاقي لل٩ٍى
ً
ًُالب بإن ٌسحب الٗغا١ حمُ٘ ٢ىاجُه ٞىعا

 في  ًضٖى  -3,  1991آب  1الى املىا٢٘ التي ٧اهذ جخىاحض ٞحها في 
ً
الٗغا١ وال٩ىٍذ الى البضء ٞىعا

ض ح ٍا مُ٘ الجهىص املبظولت في هظا الهضص وبىحه زام حامٗت مٟاوياث م٨ثٟت لحل زالٞاتهم ٍو

ثا٫ لهظا خازغي لًمان الام اثان ًجخم٘ زاهُت خؿب الا٢خًاء للىٓغ في زُى ٣ًغع  -4الضو٫ الٗغبُت  
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 م٣ابل الش يء , ولم ٌكتر٥ ًٖى واخض ) الُمً  14بإٚلبُت  3932ال٣غاع . اجسظ في الجلؿت 
ً
في ( نىجا

ذ   .  (1)الخهٍى
 

اص مجلـ الامً الضولي الى الٗمل ًىم  ( خُث ان مجلـ الامً  1991)  661آب واجسظ ال٣غاع  6ٖو

آب اط ٌؿاوعُه بالٜ ال٣ل٤ اػاء ٖضم جىُٟظ طل٪ ال٣غاع والن  2( املاعر في  1991)  661ٌُٗض جإ٦ُض ٢غاعه 

ؿبب ال٨ثحر مً الخؿاثغ في الاعواح ومً   َو
ً
ذ الًؼا٫ مؿخمغا  ٚؼو الٗغا١ لل٩ٍى

ً
الضماع املاصي وجهمُما

ذ واؾخ٣اللها وؾالمتها الا٢لُمُت .  ذ واٖاصة ؾُاصة ال٩ٍى مً مجلـ الامً ٖلى انهاء ٚؼو الٗغا١ لل٩ٍى

حؼاءاث قاملت والؼامُت ٖلى الٗغا١ خُث اوكإ املجلـ لجىت  661والظي ٞغى بمىحب ال٣غاع 

جىُٟظ الجؼاءاث التي حكمل بُ٘ انبدذ حٗٝغ بهىعة ٚحر عؾمُت بإؾم ) لجىت الجؼاءاث ( ملغا٢بت 

 .  (2) وجىعٍض املىخجاث والؿل٘
 

( ) ًا٦ض الح٤ الُبُعي في الضٞإ ًٖ  51وحاء في الٟهل الؿاصؽ مً مُثا١ الامم املخدضة في املاصة ) 

اهٟؿهم ٞغاصي او حماٖاث اطا اٖخضث ٢ىة مؿلحت ٖلى اخض اًٖاء الامم املخدضة( وطل٪ ان ًخسظ 

 مجلـ الامً الخضاب
ً
حر الالػمت لحٟٔ الؿلم والامً الضولُحن , والخضابحر التي اجسظها الاًٖاء اؾخٗماال

 
ً
بلٜ الى املجلـ ٞىعا

ُ
 . (3)لح٤ الضٞإ ًٖ الىٟـ ج

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  1991الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً الؿىت الخامؿت والاعبٗىن , ملح٤ جمىػ / آب / واًلى٫ /   (1)

 . 64م  , مهضع ؾب٤ ط٦غه عقُض ؾٗضون الٗباصي ,"   (2)

 ( . 51مُثا١ الامم املخدضة , الٟهل الؿاب٘ , املاصة )  (3)

 
 

 للماصة 
ً
٣ا املا٢ذ حك٨ُل لجىت جابٗت ملجلـ الامً مً الىٓام الضازلي  38وحاء في هظا ال٣غاع ٣ًغ ٞو

 باملهام .  ُ٘لًوجًم حمُ٘ اًٖاثِه ٧ي ج

غ التي ؾ٣ُضمها الامحن الٗام ًٖ الخ٣ضم املدغػ في جىُٟظ هظا ال٣غاع -1  ان جىٓغ في الخ٣اٍع

ض مً املٗلىماث املخٗل٣ت باالحغاءاث املخسظة ُٞما ًخٗل٤ بالخىُٟظ  -2 ان جُلب مً حمُ٘ الضو٫ املٍؼ

 .  (1)خ٩ام املىهىم ٖلحها في هظا ال٣غاعالٟٗا٫ لال 

ان مجلـ الامً ٣ًغع ان يم الٗغا١  -1,  1991آب / اٚؿُـ  9( املاعر في  1991)  ٢662غاع  -

 . 
ً
 وباَال

ً
ُا ٗخبر اٚل ٗت ٧اهذ لِؿذ له اًت نالخُاث ٢اهىهُت َو ذ بإي ق٩ل مً الاق٩ا٫ وبإًت طَع  لل٩ٍى

تراٝ لظل٪ الًم  -2 ًُلب الى حمُ٘ الضو٫ واملىٓماث الضولُت والى٧االث املخسههت ٖضم الٖا

 .ٖلى انها اٖتراٝ ٚحر مباقغ بالًموالامخىإ ًٖ اجساط اي احغاء او الا٢ضام ٖلى اًت مٗامالث ٢ض جٟؿغ 

ذ .االٗغا١ احغاء غيًُالب بإن ًل -3  جُه التي اصعى بها يم ال٩ٍى

 في حضو٫ اٖمالُه وان ًىانل حهىصُه لىي٘ خض مب٨غ لالخخال٫ .  ٣ًغع ان ًب٣ى هظا البىض -4
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, ان مجلـ الامً ٌكٗغ بال٣ل٤ باليؿبت لؿالمت  1991( املاعر في آب / اٚؿُـ  1991)  ٢664غاع  -

 لل٣اهىن الضولي 
ً
كحر الى التزاماث الٗغا١ في هظا الكإن َب٣ا ذ َو اًا صو٫ ازغي في الٗغا١ وال٩ٍى وعٞاه ٖع

لت م٘ خ٩ىمت الٗغا١ بٗض ان حالجهىص التي ًبظلها الامحن الٗام مً احل بحغاء مكاوعاث ٖاوان ًغخب ب

ًٖ اوكٛالهم و٢ل٣هم , وان ًخهٝغ بمىحب  1991آب / اٚؿُـ  17اٖغب اًٖاء املجلـ في 

 ٌ الٟهل الؿاب٘ مً مُثا١ الامم املخدضة , ًُالب بإال ًخسظ الٗغا١ اي احغاء ٩ًىن مً قإهُه حٍٗغ

اًا للخُغ , ًُالب الى الامحن الٗام ان ٣ًضم الى مجلـ الامً في ا٢غب ؾالمت و  امً او صحت اولئ٪ الٖغ

 ًٖ مضي الالتزام بهظا ال٣غاع واجسظ 
ً
ؼا  .   (2)2937في الجلؿت  باإلحمإو٢ذ مم٨ً حٍٗؼ

 

ًاء ان جخٗاون م٘  -1,  1991آب  25( املاعر في  1991)  ٢665غاع  - ًُلب ُٞه الى جل٪ الضو٫ الٖا

ذ والتي ج٣ىم  ت في املى٣ُت ان جخسظ مً الخضابحر ماًدىاؾب م٘ الٓغوٝ  بىي٘خ٩ىمت ال٩ٍى ٢ىاث بدٍغ

ً خًُه الًغوعة في بَاع ؾلُت مجلـ الامً ال٣ًاٝ حمُ٘ ٖملُاث الصح٣ج املدضصة وخؿب ما

البدغي ال٣اصمت والخاعحت بُٛت جٟخِل خمىلتها ووحهاتها والخد٤٣ مجها ولًمان الاه٣اط الهاعم لالخ٩ام 

ًضٖى الضو٫ الاًٖاء بىاء ٖلى طل٪ الى  -2( , 1991) 661املخٗل٣ت بهظا الصحً والتي ًىو ٖلحها ال٣غاع 

سضام الخضابحر الؿُاؾُت ( م٘ اؾخ1991)661الخٗاون خؿب اللؼوم لًمان الامخثا٫ الخ٩ام ال٣غاع 

 لل٣ٟغة ) والضبلىماؾُت
ً
٣ا   ٖاله ,ا (1الى ا٢ص ى خض مم٨ً ٞو

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 , الجؼء الؿاصؽ .  38م الضازلي املا٢ذ , املاصة االىٓ (1)

 .  58 – 57الغؾمُت ملجلـ الامً , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م الىزاث٤  (2)

 
 

 1ًلؼم الضو٫ املكاع الحها في ال٣ٟغة ) ٢ض ًُلب مً حمُ٘ الضو٫ ان ج٣ضم مً املؿاٖضة ماان  -3
ً
٣ا ( ٞو

 مً الضو٫ املٗىُت ان جيؿ٤ اٖمالها الغامُت لخىُٟظ ٣ٞغاث هظا  -4ملُثا١ الامم املخدضة , 
ً
ُلب اًًا ٍو

 اليكِ .  هب٣ى هظه املؿإلت ٢ُض هٓغ ٣ًًغع ان  -5 ,  ال٣غاع 
 

ذ  13بإٚلبُت  3938ال٣غاع في الجلؿت و٢ض اجسظ هظا  ً ًٖ الخهٍى  م٣ابل الش يء وامخىإ ًٍٖى
ً
نىجا

(1)) ٧ىبا والُمً ( 
 . 

 

٣غع بإن ًخهٝغ بمىحب الٟهل الؿاب٘ مً مُثا١  1991اًلى٫  13( املاعر في  1991)  ٢666غاع  - ٍو

لجىت مجلـ الامً امليكإة  جب٣يالامم املخدضة و٢ض حاء في ال٣ٟغة الاولى مً هظا ال٣غاع ) ٣ًغع ان 

ذ ُٞما ًخٗل٤ باملىاص الٛظاثُت في الٗغا١ 1991) 661بمىحب ال٣غاع  ( بكإن الحالت بحن الٗغا١ وال٩ٍى

ذ ٢ُض الاؾخٗغاى املؿخمغ .   وال٩ٍى

( 1991)664وحاء في ال٣ٟغة الثاهُت مىُه ًخى٢٘ مً الٗغا١ ان ًٟي بإلتزاماجُه بمىحب ٢غاع مجلـ الامً 

 مؿاولُت ٧املت ًٖ ؾالمتهم  ُٞما ًخٗل٤
ً
ا٦ض مً حضًض ان الٗغا١ ًٓل مؿاوال اًا الضو٫ الازغي ٍو بٖغ
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غاى ال٣ٟغجحن   لل٣اهىن الاوؿاوي الضولي وفي ال٣ٟغة الثالثت  حاء ًُلب الامحن الٗام اٚل
ً
٣ا  1وعٞاههم ٞو

حرها مً اٖاله ان ًلخمـ بهٟت ٖاحلت ومؿخمغة مٗلىماث مً و٧االث الامم املخدضة طاث ال 2و  هلت ٚو

ظًت وان ًى٣ل هظه املٗلىماث  غ الٚا الى٧االث الاوؿاهُت املىاؾبت وحمُ٘ املهاصع الازغي ًٖ مضي جٞى

ُلب الى الامحن الٗام اؾخسضام مؿاُٖه  مً احل جِؿحر بًها٫  الحمُضةبهٟت مىخٓمت الى اللجىت , ٍو

 ألخ٩ام هظا
ً
٣ا ذ وجىػَٗها ٞو كحر الى ان ال٣غاع  املىاص الٛظاثُت الى الٗغا١ وال٩ٍى  ( ال1991) 661ال٣غاع َو

 .   (2) ًىُب٤ ٖلى الامضاصاث املغؾلت
 

ما٫ الٗضواهُت التي اعج٨بها الٗغا١ يض امل٣اع 1991) ٢667غاع  - ( وحاء في هظا ال٣غاع ًضًً بكضة الٖا

اًا الاحاهب املخىاحضًً في جل٪ الا  ذ , بما ٞحها ازخُاٝ الٖغ ٟحها في ال٩ٍى ما٦ً , الضبلىماؾُت ومْى

اًا املظ٧ىعًٍ في ال٣غاع  اًا الاحاهب ٦ظل٪ ًٖ حمُ٘ الٖغ ُالب باالزغاج الٟىعي ًٖ هاالء الٖغ  664ٍو

الب بإن ًمخثل الٗغا١ بهىعة ٞىعٍت وجامت اللتزاماجهُ 1991) الضولُت التي حاءث في ال٣غاعاث مً  ( , َو

 1961هِؿان  18امل٣ٗىصة في ( واجٟا٢ُت ُٞىا للٗال٢اث الضبلىماؾُت 1991) 664 –( 1991) 661

 . 1963هِؿان  24واجٟا٢ُت ُٞىا للٗال٢اث ال٣ىهلُت امل٣ٗىصة في 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 61, م , مهضع ؾب٤ ط٦غه الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً  (1)

 .  62الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً , املهضع الؿاب٤ , م  (2)

 

 
 

ٟحن   مً الٗغا١ بإن ٣ًىم ٖلى الٟىع بدماًت ؾالمت وعٞاه املْى
ً
الب آًا وال٣اهىن الضولي َو

ذ والٗغا١ ٍوحن وال٣ىهلُحالضبلىماؾُ ضم اجساط اًت جضابحر ٣ن وامل٣اع الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت في ال٩ٍى

ا٢ت البٗثاث الضبلىماؾُت وال٣ىهلُت ًٖ اصاء مهامها بما في طل٪ اجهالها بمىا َىحها وخماًت اٖل

ظ٦غ حمُ٘ الضو٫ بإنها ملؼمت بالخ٣ُض بض٢ت بال٣غاعاث التي ؾب٤ ط٦غها ,  اشخانهم ومهالحهم . ٍو

٣غع احغاء مكاوعاث ٖاحلت مً احل اجساط احغاءاث مدضصة بياُٞت في ا٢غب و٢ذ مم٨ً بمىحب  ٍو

 ٖلى اؾخمغاع اهتها٥ الٗغا١ ملُثا١ الامم املخ
ً
دضة ول٣غاعاث مجلـ الامً الٟهل الؿاب٘ مً املُثا١ عصا

 .   (1)وال٣اهىن الضولي
 

( مً املُثا١ وان ًضع٥ ؤن 51, اطا ٌكحر الى املاصة ) 1991اًلى٫  24( املاعر في 1991)  ٢669غاع  -

 مً َلباث املؿاٖضة ٢ض وعص في اَاع اخ٩ام املاصة )
ً
 متزاًضا

ً
ٗهض الى لجىت مجلـ الامً 51ٖضصا ( , َو

ذ بمهمت صعاؾت َلباث املؿاٖضة  1991)  661امليكإة بمىحب ال٣غاع  ( بإن الحالت بحن الٗغا١ وال٩ٍى

( مً املُثا١ والخ٣ضم بخىنُاث الى عثِـ مجلـ الامً الجساط الاحغاء 51امل٣ضمت في بَاع اخ٩ام املاصة )
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ٍذ ٢غع املجلـ صٖىة ممثل ال٩ى  1991اًلى٫  25, امل٣ٗىصة في  2943املالثم بكإنها , و٢غع في الجلؿت 

ذ في مىا٢كت الب ذ ( ىالى الاقترا٥ صون ان ٩ًىن له خ٤ الخهٍى  (2)ض املٗىىن ) الحالت بحن الٗغا١ وال٩ٍى

 . 
 

, ًُلب الى حمُ٘ الضو٫ ان جٟي بالتزاماتها لًمان  1991اًلى٫  25( املاعر في 1991) ٢671غاع  -

 ان ٦ض ٖلى ال٣غاع ا ( مىه ٍو 5, 4,  3( والؾُما ال٣ٟغاث ) 1991)  661الامخثا٫ الهاعم وال٩امل لل٣غاع 

ًىُب٤ ٖلى حمُ٘ وؾاثل الى٣ل بما ٞحها الُاثغاث , ٣ًغع اهُه ٖلى حمُ٘ الضو٫ بهٝغ الىٓغ ًٖ  661

ش هظا ًوحىص اًت خ٣ى١  ذ ممىىح ٢بل جاٍع مىدها اي اجٟا١ صولي او اي ٣ٖض مبرم او اي جغزُو او جهٍغ

١ او ال٣ٗض , الاحؿمذ الًت َاثغة بإن ج٣ل٘ مً ب٢لُمها اطا ال٣غاع او اًت التزاماث ًٟغيها مثل هظا الاجٟا

ظًت في الٓغوٝ الاوؿاهُت  ذ او مجهما ٖضا الٚا هىا ع ٧اهذ الُاثغة جدمل اي شحىت الى الٗغا١ او ال٩ٍى

( بكإن الحالت 1991)  661ع بطن مً مجلـ الامً او لجىت مجلـ الامً امليكإة بمىحب ال٣غاع و هضب

 لل٣غاع بحن الٗغا١ وال٩ىٍذ 
ً
٣ا  لال 1991)666ٞو

ً
غاى ٚ( او الامضاصاث امل٣هىصة ان حؿخسضم جدضًضا

٤ مغا٢بي الامم املخدضة الٗؿ٨ٍغ  ال ن ) حالُبُت او التي جسو ٖلى وحه الحهغ ٍٞغ
ً
ًغان والٗغا١ ( وآًا

ت بحن ب٢لُمها والٗغا ١ ٣ًغع ان جدٓغ حمُ٘ الضو٫ في الى٢ذ املىاؾب لجىت مجلـ الامً بإًت عخلت حٍى

ت  ذ الًىُب٤ ٖلحها قغوٍ الهبٍى وبال٣هض مً هظه الغخلت الجٍى   , او ال٩ٍى

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  66 – 65الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م   (1)

 S/  21621 , الىز٣ُت 1991جمىػ وآب واًلى٫  الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً , الؿىت الخامؿت والاعبٗىن , ملح٤  (2)

 . 

 
 

 

 

 

ُلب الى حمُ٘ الضو٫ ان جخٗاون في اجساط ماًلؼم مً جضابحر بما ًدىاؾ٤ م٘ ال٣اهىن الضولي بما في  ٍو

لًمان الخىُٟظ الٟٗا٫ ( 1)٧1944اهىن الاو٫  7املضوي الضولي امل٣ٗىصة في  للُحرانطل٪ اجٟا٢ُت ق٩ُاٚى 

 ( . 1991) 661الخ٩ام ال٣غاع 

ُلب ٦ظل٪ الى حمُ٘ الضو٫ ان جؼوص لجىت مجلـ الامً باملٗلىماث املخٗل٣ت باالحغاءاث  لتي جخسظها اٍو

 لخىُٟظ الاخ٩ام الىاعصة في هظا ال٣غاع .
 

ا٦ض مً حضًض ان اجٟا٢ُت حى٠ُ املخٗل٣ت بدماًت املضهُحن و٢ذ الحغب امل  1949آب  12في ٣ىصة ٍٗو

 في الاجٟا٢ُت ملؼم باالمخثا٫ بال٩امل 
ً
 ؾامُا

ً
 مخٗا٢ضا

ً
ا جىُب٤ ٖلى ال٩ىٍذ وان الٗغا١ بىنِٟه َٞغ

ُ٘ اخ٩امها واهُه مؿاو٫ بهٟت زانت بمىحب الاجٟا٢ُت ًٖ خاالث الخغ١ الخُحرة التي اعج٨بها , ملج
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او ًإمغون بإعج٩ابها , اجسظ في الجلؿت قإهُه في طل٪ قإن الاٞغاص الظًً ًغج٨بىن اٖما٫ الخغ١ الخُحرة 

 م٣ابل نىث واخض )٧ىبا( 14بإٚلبُت  2943
ً
 .  (2)نىجا

 

ً الاو٫ وفي هظا ال٣غاع ًا٦ض مجلـ الامً مً حضًض ه 29( املاعر في 1991)  ٢674غاع   - ٝ ضحكٍغ

اث والهغاٖاث  ن املجخم٘ الضولي املخمثل في نى  وخٟٔ الؿلم والامً الضولُحن بالؿعي الى خل املىاٖػ

كحر الى اهمُت الضوع الظي ج مجها الٗام في خل ؤبه الامم املخدضة و  ُ٘لًالضولُت بالىؾاثل الؿلمُت َو

 الخ٩ام املُثا١الجزاٖاث والهغاٖاث بالىؾا
ً
٣ا ؤزُاع الاػمت الغاهىت  هحر حٖؼثوان ج ثل الؿلمُت ٞو

 مىُه الى الىاحمت 
ً
ًٖ الٛؼو والاخخال٫ الٗغا١ لل٩ىٍذ والتي تهضص مباقغة الؿلم والامً الضولُحن وؾُٗا

 جٟاصي اي جٟا٢م ازغ للحالت . 
 

 664( و 1991)662( , 1991) 661وان ًُلب الى الٗغا١ الامخثا٫ ل٣غاعاجِه طاث الهلت وزانت ٢غاعث 

جِه بإؾخسضام الىؾاثل اامخثا٫ الٗغا١ ل٣غاع ( , وان ًا٦ض مً حضًض جهمُمُه ٖلى يمان  1991) 

الامحن الٗام إلجاخت  خه في( ًً٘ ز12٣الؿُاؾُت والضبلىماؾُت الى ا٢ص ى خض وحاء في ال٣ٟغة ب )

مؿاُٖه الحمُضة ول٣ُىم اطا عؤي مً املىانب بمىانالتها لبظ٫ الجهىص الضبلىماؾُت مً احل الخىنل 

ضٖى  1991)  664( و 1991) 662( , 1991)661اعاث ال٣غ  ؽالى خل ؾلمي لالػمت وطل٪ ٖلى اؾا ( ٍو

حرها الى ان جىانل ٖلى هظا الاؾاؽ حهىصها لخد٤ُ٣ هظه الٛاًت  حمُ٘ الضو٫ املىحىصة في املىٓمت ٚو

بما ًخ٤ٟ واملُثا١ مً احل جدؿحن الحالت واؾخٗاصة الؿلم والامً والاؾخ٣غاع . وفي نهاًت ال٣غاع ًُلب 

 الى مجلـ الامً ًٖ هخاثج مؿاُٖه الحمُضة وحهىصه الضبلىماؾُت الى الامحن الٗام ان ً
ً
غا  .  (3)٣ضم ج٣ٍغ

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت املٗاهضاث , مجلض   (1)  .  112, الٗضص  15الامم املخدضة , مجمٖى

 .  71 – 69 – 68الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً , مهضع ؾب٤ ط٦غه , م   (2)

 .  74 – 71, م  املهضع الؿاب٤الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً ,   (3)

 
 
 

ً الثاوي  28( املاعر في  1991)  677ال٣غاع   - وفي هظا ال٣غاع ٨ًغع جإ٦ُض ٢ل٣ِه للمٗاهاة  1991حكٍغ

ذ واهُه ًضًً مداوالث الٗغا١ لخٛحر و التي لح٣ذ باالٞغاص بال٩ىٍذ مً حغاء ٚؼو  اخخال٫ الٗغا١ لل٩ٍى

ً الضًم ذ وبٖضاص السجالث املضهُت التي جدخٟٔ بها فغاٛالخ٩ٍى ُت في ي لؿ٩ان ال٩ٍى الح٩ىمت الكٖغ

ذ .  ال٩ٍى

ذ ج٩ىن ٢ض ناص٢ذ ٖلى صحتها  ٩ل٠ الامحن الٗام بإن ًىصٕ لضًه وسخت مً سجل ؾ٩ان ال٩ٍى ٍو

ذ وختى االح٩ىمت  ُت في ال٩ٍى ُلب الى الامحن الٗام ان ًً٘ بالخٗاون م٘  1991آب  1لكٖغ , ٍو

 لل٣ىاٖض واللىاثذ التي جىٓم الىنى 
ً
ذ هٓاما ُت لل٩ٍى ٫ الى اليسخت املظ٧ىعة مً سجل الح٩ىمت الكٖغ

 .  (1)الؿ٩ان واؾخسضامها واجسظ هظا ال٣غاع باالحمإ 
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ً الثاوي  29( املاعر في  1991)  678ال٣غاع   -   1991حكٍغ
ً
 جاما

ً
, ًُالب بإن ًمخثل الٗغا١ امخثاال

٣غع في الى٢ذ الظي ًخمؿ٪ ُِٞه ب٣غاعاجًه ان ًمىذا( وحمُ٘ ال٣غاع  1991)  661لل٣غاع  الٗغا١  ث ٍو

ًاء املخٗاوهت م٘ ال٩ىٍذ مالم ٍم ًٖ خؿً الىُت لل٣ُام بظل٪ و خٞغنت ازحرة ٧لٟخًه ج إطن للضو٫ الٖا

 بإن حؿخسضم حمُ٘  ٧1991اهىن الثاوي  15ًىٟظ الٗغا١ في 
ً
 ٧امال

ً
ال٣غاعاث الؿالٟت الظ٦غ جىُٟظا

خ٣ت طاث الهلت واٖاصة الؿلم ( وحمُ٘ ال٣غاعاث الال  1991)  661الىؾاثل الالػمت لضٖم وجىُٟظ ال٣غاع 

والامً الضولُحن الى ههابهما في املى٣ُت وان ًُلب مً حمُ٘ الضو٫ ان ج٣ضم الضٖم املىاؾب لإلحغاءاث 

 
ً
 بال٣ٟغة الؿاب٣ت , وان ًُلب مً الضو٫ املٗىُت ان جىالي اباٙل مجلـ الامً جباٖا

ً
التي جخسظ ٖمال

 ٣2963غع ان ًب٣ي املؿإلت ٢ُض الىٓغ , واجسظ في الجلؿت بالخ٣ضم املدغػ ُٞما ًخسظ مً احغاءاث وان ً

ذ ) الهحن (  12بإٚلبُت   م٣ابل نىجحن ) ٧ىبا والُمً ( م٘ امخىإ ًٖى واخض ًٖ الخهٍى
ً
 .  (2)نىجا

 

, وهجض في هظا ال٣غاع ًغخب مجلـ الامً بغحٕى  1991هِؿان  2( املاعر في  1991)  687ال٣غاع  -

ُت وؤط ًا٦ض التزام حمُ٘ الضو٫  ذ وبٗىصة خ٩ىمتها الكٖغ الؿُاصة والاؾخ٣ال٫ والؿالمت الا٢لُمُت لل٩ٍى

ًاء بؿُاصة ال٩ىٍذ والٗغا١ وؾالمتهما الا٢لُمُت واؾخ٣اللهما الؿُاس ي واط ً الخٔ الىُت التي الٖا

ذ بمىحب ال٣ٟغة الثاهُت مً ال٣غاع  ًاء املخٗاوهت م٘ ال٩ٍى ( ٖلى  1991)  678اٖغبذ ٖجها الضو٫ الٖا

 م٘ ال٣ٟغة 
ً
 ( .  1991)  686مً ال٣غاع  8انهاء وحىصها الٗؿ٨غي في الٗغا١ في ا٢غب و٢ذ مم٨ً جماقُا

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  75الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً, املهضع الؿاب٤ , م   (1)

 .    77 – 76املهضع الؿاب٤  , م الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً ,   (2)

 

 
 

ذ  واخخالله بهىعة مُواط ًا٦ض مً حضًض يغوعة الخإ٦ض مً الىىاًا الؿل ت للٗغا١ في يىء ٚؼوه لل٩ٍى

٣غع ان ٌٛحر الٗغا١ صون اي قٍغ ال٣ُام جدذ اقغاٝ صولي  ٘ ُ( حم1ما ًلي )بخضمحر ٚحر مكغوٖت ٍو

ت والبُلىحُت , ) ت٠ ثاظ٘ ال٣ُ( حم2الاؾلحت ال٨ُمُاٍو ٣غع )ؤ( ٣ًضم الٗغا١ الى الامحن الٗام  الدؿُاٍع ٍو

 مً اٖخم15في ًٚىن )
ً
 بمى٢٘ و٦مُاث واهىإ حمُ٘ املىاص املدضصة في ال٣ٟغة ( ًىما

ً
اص هظا ال٣غاع بُاها

 الؿاب٣ت .

٣ىم الامحن الٗام بالدكاوع م٘ الح٩ىماث املىاؾبت وفي ًٚىن  ي٘ ًى ( ًىم مً اجساط هظا ال٣غاع 45)  ٍو

 .  (1)زُت وج٣ضًمها الى املجلـ للمىا٣ٞت ٖلحها
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ما٫ الخالُت )ًىم  45وفي ًٚىن  ( حك٨ُل لجىت زانت ج٣ىم ٖلى الٟىع بإٖما٫ 1جضٖىا الى اهجاػ الٖا

ت وما ًخٗل٤ بال٣ظاث٠ وما حُٗىُه اللجىت  مجها جٟخِل في الىا٢٘ ٖلى ٢ضعاث الٗغا١ البُلىحُت وال٨ُمُاٍو

 الخانت هٟؿها مً املىا٢٘ الاياُٞت . 

 ة حمُ٘ املىاص املدػ اخُجسلي اللجىت الخانت ٖلى ( 2)
ً
 ضصة ؾاب٣ا

ت والخٗاون مُٗه , 3) ( ٢ُام اللجىت الخانت بخ٣ضًم املؿاٖضة الى املضًغ الٗام للى٧الت الضولُت للُا٢ت الظٍع

 ٚحر مكغوٍ بٗضم اؾخٗما٫ او اؾخدضار او بىاء او خُاػة اي مً املىاص  ٣غع ٍو
ً
ان ًخٗهض الٗغا١ حٗهضا

. 
ً
 املدضصة ؾاب٣ا

صون اي قٍغ التزاماجه امل٣غعة بمىحب مٗاهضة ٖضم اهدكاع ًضٖى الٗغا١ الى ان ًا٦ض مً حضًض 

, ٣ًغع ان ًىا٤ٞ الٗغا١ صون اي قٍغ ٖلى ٖضم خُاػة او  1968جمىػ  1الاؾلحت الىىوٍت املاعزت في 

اهخاج الاؾلحت الىىوٍت او مىاص ًم٨ً اؾخٗمالها لالؾلحت الىىوٍت , ًُلب الى املضًغ الٗام للى٧الت الضولُت 

 في املى٢٘ للُا٢ت الظٍع
ً
٤ الامحن الٗام وبمؿاٖضة وحٗاون اللجىت الخانت جٟخِكا  ًٖ ٍَغ

ً
ت ان ًجغي ٞىعا

 , وحاء في ال٣ٟغة  45ٖلى ال٣ضعاث الىىوٍت للٗغا١ وان ًً٘ زُت لخ٣ضًمها الى املجلـ في ًٚىن 
ً
ًىما

مً اٖما٫ ُلب مً الٗغا١ ان ًبلٜ املجلـ بإهُه لً ًغج٨ب او ًضٖم اي ٖمل ًخمً هظا ال٣غاع  32

ما٫ بالٗمل صازل اعايُه وان ًضًً  الاعهاب الضولي او ٌؿمذ الي مىٓمت مىحهت هدى اعج٩اب هظه الٖا

ٗلً  يبظها , َو  الى حمُ٘ اٖما٫ واؾالُب ومماعؾاث الاعهاب ٍو
ً
 عؾمُا

ً
اهُه بٗض ج٣ضًم الٗغا١ بزُاعا

ال١  الىاع بحن الٗغا١ الامحن الٗام والى مجلـ الامً ب٣ىله الاخ٩ام الىاعصة اٖاله ٌؿغي و٢ ٠ عؾمي اَل

 ل٣غاع 
ً
٣ا ًاء املخٗاوهت م٘ ال٩ىٍذ ٞو ذ والضو٫ الٖا ٣غع ان ًب٣ي املؿإلت ٢ُض 1991) 678وال٩ٍى ( , ٍو

الىٓغ وان ًخسظ ما ٢ض ًلؼم مً زُىاث ازغي لخىُٟظ هظا ال٣غاع ويمان الؿلم والامً في املى٣ُت , 

 م٣ا 12بإٚلبُت  2981اجسظ في الجلؿت 
ً
ً ًٖ الخهىٍذنىجا  بل نىث واخض )٧ىبا( وامخىإ ًٍٖى

   .   (2)) ب٧ىاصوع والُمً ( 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .   www.aljazeera.net ,  1991لؿىت  687ً الضولي ع٢م ٢غاع مجلـ الام (1)

 .  www.aljazeera.net املهضع الؿاب٤ ,   (2)

 

 

 هسلو مما ج٣ضم : 
 

( وحمُ٘ ال٣غاعاث  1991)  661ُه جخم ًٖ خؿً هُت لخىُٟظ ال٣غاع خاُٖاء الٗغا١ ٞغنت ازحرة ٧لٟ -1

 الالخ٣ت . 
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ًاء املخٗاوهت1991) 678في ال٣غاع  -2 م٘ ال٩ىٍذ ان  ( اطا لم ًىٟظ الٗغا١ طل٪ ًاطن للضو٫ والٖا

ت لضٖم حالخٔ في هظه الٗباعة انها هحؿخسضم حمُ٘ الىؾاثل الالػمت , و  ٗجي اؾخسضام ال٣ىة الٗؿ٨ٍغ

 .وجىُٟظ ال٣غاعاث 

( مً مُثا١ الامم املخدضة وطل٪ 33في خحن ان اؾخسضام ال٣ىة والؿماح بإؾخٗمالها ًخٗاعى واملاصة ) 

خباع ان اؾخسضام ال٣ىة يهضص الؿلم والامً خٗاعى ال٣غاع  اٖل (  45( م٘ املاصة ) 1991)678الضولُحن ٍو

ت ًجب ان  ج٣غع مً مً املُثا١ والتي جىو في حملت ما جىو ٖلُه بإن زُِ الٗملُاث الٗؿ٨ٍغ

ت بِىما ٞىى ال٣غاع الىالًاث املخدضة وخلٟائها اؾخسضام ال٣ىة  مجلـ الامً وبمؿاٖضة لجىت ٖؿ٨ٍغ

 .  ٧1991اهىن الثاوي  15بٗض 

 

اَال١ الىاع بحن البلضًً واوكاء لجىت جسُُِ الحضوص في  ٠٢والظي ٧ان ًىو ٖلى و  687اع ال٣غ  -3

ذ وؾُاصتها .   ال٣ٟغة الثالثت مً ال٣غاع وطل٪ مً زال٫ اٖتراٝ حمهىعٍت الٗغا١ باؾخ٣ال٫ صولت ال٩ٍى

 

مى٠٢ الٗغا١ مً ٢غاعاث جغؾُم الحضوص ل٣ض خضر ما ٧ان ًسكاه ول٨ً في هٟـ الى٢ذ ٧ان  -4

غان  6املاعر في  833ًخى٢ُٗه ونضع ٢غاع  وون٠ مً ٢بل الٗغا١ بإهُه ٢غاع حاثغ وهىا٥ ْلم  1993خٍؼ

 مخٗمض للٗغا١ . 

 

ذ في  -5 ً الثاوي  11اٖتراٝ الٗغا١ بال٩ٍى ا الاجداصًت بٗض احخمإ احغي بحن عوؾُ 1994حكٍغ

 والجمهىعٍت الٗغا٢ُت . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الخاجمت والاطخيخاحاث                 

 

ت بًخضح لىا في يىء ما ؾب٤ اهه  هٝغ الىٓغ ًٖ الىؾُلت التي ًم٨ً للضو٫ ان جلجإ الحها الدؿٍى

٣ت ؾلمُت ٞإن الص يء املهم الظي هسلو الُِه في زخام هظا البدث وهى :   بٍُغ
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ت الجزاٖاث وطل٪ ًٖ اؾخسضام َغ١ قتى ٢ض ج٩ىن صبلىماؾُت او  جُٟٗل صوع  (1) مجلـ الامً في حؿٍى

 ؾُاؾُت و٢ض ج٩ىن ٢اهىهُت .
 

ت الجزاٖاث .ححُٛ (2)  ر الىٓام الٗالمي اصي الى اللجىء الى وؾاثل ازغي لدؿٍى
 

 الٟهل الؿاصؽ مً مُثا١ الامم املخدضة بمىاصِه  (3)
ً
اث ؾلمُا ت املىاٖػ ًخىلى جىُٓم ازخهام حؿٍى

 
ً
 ب٨ُُٟت ٖغى الجزإ واهتهاءا

ً
 .  التي ًم٨ً ملجلـ الامً اجساطها بكإهِه  باإلحغاءاثالؿخت ابخضاءا

 

ُتي في اوازغ ٖام  (4) ض بتراح٘ هام في املساَغ الىى  1991انهُاع الاجداص الؿٞى وٍت َاملا ال ًىحض ٢ض ٖو

 هىا٥ بضًل او نغإ ؾُاس ي قامل .
 

 ر الىٓام الٗالمي والخدى٫ مً هٓام زىاجي ال٣ُبُت الى هٓام اخاصي ال٣ُبُت . ححُٛ (5)
 

 مً الىالًاث املخدضة  (6)
ً
٤ مؿضوص وان ٦ال في ٞترة ما بٗض الحغب الباعصة صزل هٕؼ الؿالح في ٍَغ

 ( عؤؽ هىوي .  11111ي ) وعوؾُا الاجداصًت حؿعى الى وكغ او زؼن خىال
 

ت الؿلمُت  (7) مً احل خٟٔ الؿلم وألامً الضولُحن اٞط ى الى جُٟٗل صوع مجلـ الامً في الدؿٍى

 مً زال٫ اؾخسضام وؾاثل ازغي حضًضة ومجها ) الضبلىماؾُت الى٢اثُت ونى٘ الؿالم ( .للجزاٖاث 
 

ذ هى مثا٫ حي ملا ٢ام بِه مجلـ الامً مً اجساط جضابحر لٌٟ طل٪ الجزإ  –ان هؼإ الٗغا١  (8) ال٩ٍى

ٌ الجزإ بحن البلضًً جم جغؾُم الحضوص بُجهما .   بمىحب ال٣غاعاث ٞو
 

ت ل٨ً مجلـ الامً هخى مىخى ازغ بهظا الكإن ٖىضما  (9) بت الضو٫ املخىاٖػ ان جغؾُم الحضوص زاي٘ لٚغ

بت او اعاصة او عؤي جضزل بك٩ل مباقغ في جغؾُم الحضو  ذ مً صون ان ٩ًىن اي ٚع ص بحن الٗغا١ وال٩ٍى

 الٗال٢اث الضولُت وفي صوع ووُْٟت مجلـ الامً هٟؿُه . في طل٪ وهظا ماق٩ل ؾاب٣ت زُحرة في 

 

 

 

 

 

 
 

 املطادز                                                                 

م   القسأن النٍس

 
ً
 : لخب اللغت العسبُت والنخب املترحمت اوال
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اث , امل٨خبت ناؾماُٖل نبري م٣لض , الٗال٢اث الؿُاؾُت الضولُت صعاؾت في الا   -1 ى٫ والىٍٓغ

 .  1991الا٧اصًمُت  ال٣اهغة , 
 

ذ  -2 ؾلؿلت ال٨خب ,  1996 – 1991بُغؽ بُغؽ ٚالي , الامم املخدضة والجزإ بحن الٗغا١ وال٩ٍى

ىع٥ ,   .  1996الؼع٢اء , املجلض الخاؾ٘ , الامم املخدضة , هٍُى
 

ذ ,  -3 جي للث٣اٞت والٟىىن والاصاب , ال٩ٍى خؿً هاٞٗت , الامم املخدضة في هه٠ ٢غن , املجلـ الَى

1995  . 
 

ت الىٓام الٗالمي الجضًض وازغُه ٖلى الىٓام الا٢لُمي الٗغبي , صا -4 ع خمُض خمض الؿٗضون , ٞىيٍى

 .  2111الُلُٗت الٗغبُت , الاعصن , 
 

 .  2114, ج٣ىُاث الاعهاب , جغحمت ًىؾ٠ مدمض , امل٨خبت الث٣اُٞت , بحروث ,  هماٍع حان لى٥ -5
 

ت الٗامت والا٢لُمُت املخسههت ( , صاع الٗلىم لليكغ  -6 حما٫ ٖبضالىانغ ماو٘ , الخىُٓم الضولي ) الىٍٓغ

 .  2116والخىػَ٘ , 
 

زلُل اؾماُٖل الحضًثي , الىؾُِ في الخىُٓم الضولي , ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت , حامٗت بٛضاص ,  -7

 ضون. ب
 

 .  2117( , صاع املجهل اللبىاوي , بحروث , 1زلُل خؿحن , ٢ًاًا صولُت مٗانغة , ٍ ) -8
 

٤ُ , مباصت الٗال٢اث الضولُت , ٍ ) -9  .  2111( , حامٗت بٛضاص , 5ؾٗض خ٣ي جٞى
 

 .  1982ى , ال٣اهىن الضولي الٗام , جغحمت ق٨غ هللا زلُٟت الانلُت لليكغ , قاع٫ عوؾ  -11
 

 1957( , قغ٦ت الىبراؽ لليكغ والخىػَ٘ , 2, ٍ ) 1918 – 1914ق٨غي مدمض هضًم , خغب الٗغا١  -11
 

جي ) املضوي ( صعاؾت احخماُٖت ؾُاؾُت , مُبٗت الجهاع الجضًض ,   -12 ٖبض الؿالم بٛضاصي , الؿالم الَى

 .  2112بٛضاص , 
 

ت الؿُاؾُت , ٍ )  -13 ( , املاؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ , 1, ج)(5ٖبض الىهاب ال٨ُالي , املىؾٖى

 .  2119ٖمان , 
 

ت الؿُاؾُت ,  -14 ( , صاع الٟاعؽ لليكغ والخىػَ٘ , ٖمان , 6( , ج )3ٍ )ٖبض الىهاب ال٨ُالي , املىؾٖى

1995  . 

 

 

 

 

ت الؿُاؾُت , ٍ )  -15  .  2119( , صاع الٟاعؽ لليكغ والخىػَ٘ , 7( , ج )5ٖبض الىهاب ال٨ُالي , املىؾٖى
 

ت الؿُاؾُت للهغإ الاؾتراجُجي ,مجض , ٍ )  -16  .  2113( , بحروث , 1ٖثمان الٗثمان , مإػ١ الدؿٍى
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ٖلي حمُل خغب , هٓام الجؼاء الضولي ال٣ٗىباث الضولُت يض الضو٫ وألاٞغاص , ميكىعاث الحلبي   -17

 .  2119الح٣ى٢ُت , بحروث , 
 

ت , 11ٖلي ناص١ ابىه٠ُ , ال٣اهىن الضولي الٗام , ٍ )  -18  .  1972( , ميكإة الٗاٝع باالؾ٨ىضٍع
 

م , صاع َال ىزى٫ وازغون , الحغوب والحًاعاث , جغحمت اخمض بٚاؾخىن  -19 الضعاؾاث  ؽٖبضال٨ٍغ

 .  1948والترحمت واليكغ , 
 

 . 1992ٞايل ػ٧ي , الضبلىماؾُت في ٖالم مخٛحر , صاع الح٨مت للُباٖت واليكغ , بٛضاص ,   -21
 

مؿخ٣بل الىٓام الضولي الجضًض في ْل بغوػ ٢ىي ناٖضة , مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت , ٧ىزغ ٖباؽ ,   -21

 بٛضاص . 
 

( , مغ٦ؼ صعاؾاث الىخضة 1, الاؾتراجُجُت الغوؾُت بٗض الحغب الباعصة , ٍ )لمى مًغ الاماعة   -22

 .  2119الٗغبُت, بحروث , 
 

 .  1972مدمض خاٞٔ ٚاهم , مباصت ال٣اهىن الضولي الٗام , صاع الجهًت الٗغبُت , ال٣اهغة ,   -23
 

( , مغ٦ؼ الاهغام للترحمت واليكغ , 1اوهام ال٣ىة والىهغ , ٍ )  : مدمض خؿحن ه٩ُل , خغب الخلُج  -24

 .  1992مهغ , 
 

 .  1997مدمض مك٩ىع , الجزاٖاث الحضوصًت في الخلُج الٗغبي ,   -25
 

ت الٗغبُت 1الجزاٖاث والهغاٖاث في الٗمل , ٍ ) ة مدمىص ٖبضالٟخاح عيىان , اصاع   -26 ( , املجمٖى

ب واليكغ , ال٣اهغة ,   .  2112للخضٍع
 

سُت ؾُاؾُت ( , صاع   -27 ذ ٖغا٢ُت ) صعاؾت وزاث٣ُت جاٍع مهُٟى ٖبض ال٣اصع الىجاع ومدمض الب٩اء , ال٩ٍى

 .  1991الكاون والث٣اٞت الٗامت , 
 

 .  2111( , صاع املجهل اللبىاوي , بحروث , 1انغة , ٍ )مىس ى ابغاهُم , ٢ًاًا ٖغبُت وصولُت مٗ  -28
 

ت الانٟهاوي , الهغإ املؿلح في الكِكان ومهحر عابُت ال٩ىمىىلث الؿُاؾت الضولُت , الٗضص هبحه  -29

121  ,1995  . 
 

 .  1997( , صاع الحهاص , صمك٤ , 2ًاؾحن الحاٞٔ , في املؿإلت ال٣ىمُت الضًم٣غاَُت , ٍ )  -31

 

 
 

 

 

: 
ً
 املىاثُق  -ثاهُا
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 مُثا١ الامم املخدضة  (1)
 

 .  1991الىزاث٤ الغؾمُت ملجلـ الامً الؿىت الخامؿت والاعبٗىن , ملح٤ جمىػ وآب و اًلى٫  (2)
 

 

 

 
ً
س ال:  ثالثا ح الخقاٍز  سطائل الاطاٍز

 

ت الجزاٖاث بالُغ١ الؿلمُت ( , عؾالت ماحؿخحر  (1) ٣ُت وحؿٍى                  ؤخمض ٖباصة اوش ي ) مىٓمت الىخضة الاٍٞغ

 . 1998ؿُاؾُت , الؿُاؾُت ٚحر ميكىعة , حامٗت بٛضاص , ٧لُت الٗلىم الفي الٗلىم       
 

دُت , عؾالت ماحؿخحر , حامٗت بٛضاص ,  عقُض ؾٗضون الٗباصي , (2)  .  2111الحضوص الٗغا٢ُت ال٩ٍى
 

٨ُت الكاملت , عؾالت ماحؿخحر  (3)  مغوان ؾالم الٗلي , م٩اهت الا٢لُمُت الجضًضة في الاؾتراجُجُت الامٍغ

ً , بٛضاص ,    .  2111ٚحر ميكىعة , ٧لُت الٗلىم الؿُاؾُت , حامٗت الجهٍغ

 
 

 

س   الخقاٍز
 

 بالبُان الظي انضعه احخمإ ال٣مت ملجلـ الامً في  (1)
ً
غ الامحن الٗام ٖمال  .  1992ج٣ٍغ

 

غ الامحن الٗام , زُت الؿالم , ٍ ) (2) ىع٥ : ميكىعاث الامم املخدضة , 1ج٣ٍغ  .  1992( , هٍُى
 

 , الجؼء الؿاصؽ . 48الىٓام الضازلي املا٢ذ , املاصة  (3)
 

ت املٗاهضاث , املجلض الامم املخد (4)  .  112الٗضص  15ضة , مجمٖى

 
 

 

   
ً
 املجالث  -: زابعا

 

( 21الغخُم الحالًلت , الٗغب والخإزحر في الىٓام الٗالمي , مجلت صعاؾاث صولُت , الٗضص ) اخمض ٖبض (1)

 . 2111, مغ٦ؼ الضعاؾاث الضولُت , حامٗت بٛضاص , 
 

ذ , مجلت الؿُاؾت الضولُت . زالض الؿغحاوي (2)  , الاػمت بحن الٗغا١ وال٩ٍى
 

زىلت مخي الضًً ًىؾ٠ صوع الامم املخدضة في بىاء الؿالم , مجلت حامٗت صمك٤ للٗلىم  (3)

 .  2111( , 3( الٗضص)27الا٢خهاصًت وال٣اهىهُت , املجلض )
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, املى٘ الى٢اجي للهغاٖاث الاهلُت الضولُت ) اَاع هٓغي ( , املجلت الٗغبُت  ؼهضاع خابغاهُم ال ؾامي (4)

 .  2111,  22للٗلىم الؿُاؾُت , الٗضص 
 

 .  1993( ,  112ُُٖت خؿحن, الحضوص الكغ٢ُت ملهغ , خالت َابا , الؿُاؾت الضولُت, الٗضص )  (5)
 

, البِئت الضولُت ويغوعاث انالح الامم املخدضة , مجلت ٢ًاًا ؾُاؾُت , ٧لُت الٗلىم  ٨ٞغث هام٤ (6)

ً , الٗضص )  .  2118( , بٛضاص ,14الؿُاؾُت , حامٗت الجهٍغ
 

مهُٟى بسىف , مًامحن ومضلىالث الخدىالث بٗض الحغب الباعصة , مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ,  (7)

 .  2112( , الجؼاثغ , 3ًغ بؿ٨غة , الٗضص )زحامٗت مدمض 
 

 88, الىٓام الضولي الجضًض والىا٢٘ الٗغبي , مجلت قاون ٖغبُت , ال٣اهغة , الٗضص  ـهضي مخ٨ُِ (8)

 ,1996  . 
 

 

دُت في  (9) ضة الثىعة الٗغا٢ُت ,  1991/  4/  3عؾالت ؾٗضون خماصي الى وػٍغ الخاعحُت ال٩ٍى , حٍغ

 .  1991,  7358الٗضص 
 

 

   

 

: 
ً
 الاهترهِذ  -خامظا

 .  www.aljazeera.net ,  1991لؿىت  ٢687غاع مجلـ الامً الضولي ع٢م  (7)

 .  www.un.orgٖملُاث الامم املخدضة لحٟٔ الؿالم          (2)
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