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 : المختصرات قائمة
 :  األجنبية باللغة

 

CPJI: Cour permanente de Justice internationale 

CJI: Cour de Justice internationale 

ONU: Organisation des Nations Unies 

CS: Conseil de Sécurité 

AG: Assemblée Générale 

SDN :Société des Nations 

ONG:Organisations Non Gouvernementales  

OI : Organisations Internationales 

OSCE : Organization for Security and Co-operation in Europe  

AFRI :Annuaire Français des Relations Internationales 

 

  

https://jusmundi.com/fr/d/profile/institution/fr-cpji-cour-permanente-de-justice-internationale
https://jusmundi.com/fr/d/profile/institution/fr-cpji-cour-permanente-de-justice-internationale
https://www.osce.org/
https://www.osce.org/
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 ة ـــــــمقدم
  مختلفد    بعرامد   أثةتد   التور    رداا،  املسدددددددددددددتمة  بدهلتور    تتميز  لاجتمدهيةد   مدهيةد   ظدهرة   الدولي   املجتمع

إيى   أيى   ممده .الدولي   القدهور    قرايدو  يلى  أثة  ممده  الحةلب  االجتمدهيةد   العالقده   لكداا  التده خخةد   املةاحد   يبر

  لعبت  فقو الولي . املجتمع  تور    لطبةع   ةتمهشدى  بمه  تورخةرهأل   قوةم  قرايو  لإلغهء جوةو   قرايو  ظهر  

  لالددوةددهودد    الكددهثرلةكةدد   الكنيسدددددددددددددد   سددددددددددددددهرمددت  كمدده،  القرايددو  بعض  ظهر    ف   مهمدده  يل ا  القددوةمدد   الحضدددددددددددددده ا 

  لستفهلةه  مؤتمة سةمه ال الوللة  املؤتمةا   بعوه لمن سهبق   ته خخة  مةاح   ف  الوللة  الحةه   ف   اإلسالمة 

  اللتدده    العددهملةتي   بددهلحةني   اوتهددهء    الثر ا   من  لالعددوةددو  األل لبي  بمفهرمدد   الددولي   القددهور    لظهر    مهددو  الددا  

 أشخهص . لتعوي الولي   القهور    قرايو يلى  لاضحه  تأثيرا  أثةته

  من   لجريه  األلل   يسدتمو  حةث،  الولي   املجتمع  قهور    ي اسد   يل   الولي   القهور    ي اسد  ةمكن  ال لاا

  مه ل ،  الولي  املجتمع لتنظم  تحكم  التي  القهوروة  القرايو  مجمري   الولي  القهور   كر   من  هووالقهف الثهني.

 .القهوروة   أشخهص  بي   يالقه  من  إطه ه ف  ةقرم

  معترف   يةفة   قرايو ضدددمن  كهوت  املثهل سددد ة   يلى  الوللة  العالقه  ف  القر   اسدددتعمهل  قهيو   إ ف

إال أ   ذاتة .  لمصهلح  سةهسة   اليتبه ا   الوللة   األيةاف تقني   ف    اغب  تكن لم  الولل  لكن قوملا منا  بهه

  اسددددددددددتعمهل   صددددددددددب أ  بحةث،  تقةةورهإيى   يفع  لالثهوة  األليى  العهملةتي   الحةني   لقةهم  الوللة   العالقه  تور  

  املهي    ف   يليهه  املنصدددددر   الشدددددة   الوفهع حهلتي ف إال   ةجرز   لال  املتحو  األمم  مةثهق  بمرجب  محظر ا القر 

   املةثهق.  من  السهبع الفص   طه إ ف أل   املتحو  األمم  مةثهق  من (51)

  بهيتبه ره   لحوره  الولل  يلى  اقتصدددة   املختلف   الته خخ  يصدددر    يبر  الولي   عماملجت  شدددخه أأ    كمه

  لكةهوده    بهاليتراف سدددددددددددددم   الوللة   العالقه  ف  الحهصددددددددددددد  التور    لكن،  القهور    راا ف   الرحةو الشدددددددددددددخ 

  خة ة التح  لحةكه   الوللة    املنظمه: ف   شددددددددددخه اال  راه لتتمث ، الولي  للمجتمع  شددددددددددخه أ بصددددددددددف   أخةى 

  سدددددرى   القهوروة   بهلشدددددخصدددددة   تتمتع  ال  و فإ ذلك   غم لكن  .لالفةي  الجنسدددددةه   املتعوي   لالشدددددةكه   الرطنة 

  .الحكرمة   لاملنظمه   الولل 

  املجتمع   طبةع   لفهم  ي اسددددددددد  يلى  تترقف سدددددددددلةم   يلمة   ي اسددددددددد   الولي   القهور    ي اسددددددددد   فه   ليلة 

 الدولي   للقدهور    مدوخال الدولي   املجتمع  ي اسددددددددددددد   تعتبر  لندالدك  جةدو.  بشدددددددددددددكد   الدوللةد   العالقده   للاقع، الدولي 

 العهم.

 :  ي اس  حرل   تول   الولي   للمجتمع  ي استنه ةجع   ممه

 لخصهئص  الولي   املجتمع  مفهرم -

 الولي   للمجتمع  الته خخ  التور  -

 : الولي  املجتمع  أشخه -
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 الولل  -

 الوللة   املنظمه -

 الفةي-

 الرطنة   التحةخة  حةكه -

 الجنسةه .  املتعوي   الشةكه -
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 : األول الفصل
 الدولي  للمجتمع التاريخي التطور

  ي اسددددت   تتولب  حةث، فةلي  بك 1 العهم الولي   القهور    لو اسدددد  موخال الولي   املجتمع  ي اسدددد  تعو

  حوا  الر  تحكم التي القهوروة   القرايو  مجمري   ررل   فتركة ت . خصددددددددددهئصدددددددددد   بةه  ثم  مفهرم  يلى  التعةف

 ةرضدددح  كمه  .للاجبهتهه حقرقهه  بةه   مع  الجمهي   راه أشدددخه   نشدددأ   كةفة  لتبي   الوللة   للجمهي   املكرو 

 .خةى األ   الكةهوه   مع  يالقهتهه تحكم التي  القرايو

  يشدددددم   أصدددددب  حةث  مواه  اتسدددددهع خالل من  تجلى متراصددددد   تنهم  من الولي  املجتمع  ب  ةتميز  مله  لوظةا

  القهئم    العالقه  تحكم  التي  القرايو  لمضدددددددددمر    مصدددددددددهي ه،  مرضدددددددددهيهت  لتور    الولل  يوا  أشدددددددددخه   يو 

 .بةنهم

  تور ه  ملةاح   ثم، (األلل   )املبحث الولي   املجتمع ملفهرم  التوةق  تقتضدددددددىي  القهور   لهاا  ي اسدددددددتنه   فإ

 .  الثهني(  )املبحث

  الدولي املجتمع  مفهوم: األول   املبحث

  لسدددددددددهئ  ل   السدددددددددةهسددددددددد    جهل لوى   االسدددددددددتعمهل الكثير   املصدددددددددولحه   من الولي   املجتمع مصدددددددددولح عوي

  حةث   من لحوةث  3الفكة   حةث  من قوةم مصددددولح  لرر،  2أيضددددهئ   بي   املشددددترك  القةم ين  للتعبير  اإليالم

  .4الوقةق  مفهرم  تحوةو يل    متضهمن  مجتمع لجري  ين للتعبير  الوللة  العالقه  حق  ف   االستعمهل

 تميزه. التي خصهئ ال  بةه  ثم  لتعةخف   سنتعةض ةل   لفةمه

 الدولي املجتمع تعريف: األول   املطلب

،  أشدددددددددددددخدددهصددددددددددددددد   حرل   املدددااردددب  آ اء  اختالف  من  اووالقددده  الدددولي   القدددهور    تعةخف  حرل   اآل اء  اختلفدددت

 الواخل .  القهور   لني  بين  العالق  لكاا  اإللزامة   لصدددددفتهه  قرايوه  لضدددددع  لطةخق   فة   لالجزاءا   مصدددددهي ه

،  5الولي   للقهور   الرحةو  الشددددددددددخ   بهيتبه ره  الولل  يلى  تعةخفهم ف  يعتمول    التقلةو    املارب  فأوصدددددددددده 

 
 اوظة:  يهوف إيى تنظةم العالقه  بي  أشخهص ، الولل، للسمهح لهم بهلتعهيش فةمه بةنهم.القهور  الا  ذلك  بأو يعةف القهور  الولي   - 1

Pascale Martin-Bidou, fiches de droit international public, 3e édition, ellipses, paris, 2017, p.5  
2- Philippe Moreau Defarges, « La communauté internationale «, In Politique étrangère, n°2 - 2000, 65ᵉme année, 

pp. 538- 539. 
ا صددةاح  إيى مصددولح املجتمع ل لم يشددير  سغةلشددةر ل فةتر خه، سددرا خز  الفقههء: ي ف  مؤلف  إيى أ    Santiago Villalpandoيشددير األسددتهذ   - 3

 ، للمزخو من التفصة  أوظة: فكة  املجتمع الولي إيى   ا ف  كتهبهتهمل الولي  لكنهمه أشه  

-Santiago Villalpando, L’émergence de la communauté internationale dans la responsabilité des États, PUF, Paris, 

2005, pp.42-44.  
بجهة ،  -السدةهسدة ، جهمع  يبو الةحمه  مير يبو الررهب شدةتر، محهضدةا  ف  مهي  املجتمع الولي ، قسدم الحقرق، كلة  الحقرق لالعلرم   - 4

2016.  ،3. 
 .18-17،    .2009طهلب  شةو ةهيكه ، مبهيئ القهور  الولي  العهم، مؤسس  مركةنهني للبحرث لالنشة، إ نة ،  - 5
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  بهيتبه   فةلي   لنهق   الولي   للقهور    الرحةو  الشدددددخ   رر الفةيأ    1املرضدددددر    املارب  أصدددددحهب  ةةى  بينمه

  الثهوة    العهملة  الحةب بعو لكن  املسددددددددددددتقل .  اإل اي   لحورم ةملكر    الا    األفةاي  سددددددددددددرى   ةخهطب ال  القهور  

  الحصدددددددرل  أج   من  تنهضددددددد   التي األمم،  الولل  رم الولي   القهور    أشدددددددخه أ    تةى  حوةث   اتجهره   ظهة 

 .2مه حوإيى   لالفةي  للولل   املشهبه   الكةهوه   بعض لكاا  لة الول   املنظمه ،  االستقالل يلى

  الفةع )  الفقهي  تعةخفددد إيى    ثم  (األلل   الفةع)  الدددولي   للمجتمع  اللغر    تعةخفلل  سدددددددددددددنتعةض  ةل   فةمدددهل 

 الثهني(.

 اللغوي  التعريف:  األول  الفرع

  مجمري   ةحوي  األلل : مختلفي   مفهرمي  تعني  "مجتمع" كلم أ   إيى  الشدددددددددده ع   اللغ   قراميس  تشددددددددددير

ه  أيضدددده ره يعيش  معةن   اجتمهية    الثهني   أمه  مشددددتر .  لروف  مصددددهلح لويهم،  مشددددترك   ملكة   ةمتلكر  ، مع 

  العالقده   تميز  التي  السدددددددددددددمد   يلى  توبةقد   ةمكن،  "مشدددددددددددددتر   رر  مده  "صدددددددددددددفد   بدهيتبده ه،  يمرمةد   األكثر  بمعندهه

 .3املحوي  املجمري   راه ف   االجتمهية 

 أخالقةدد   يالقدد   لتعةي   يسدددددددددددددتعمدد   مصدددددددددددددولح  ":  بددأودد   الددولي   املجتمع  فةعةف  القددهورني  القددهمرس  أمدده

  متبددهيلدد    للاجبدده   حقرق   برجري  لايترافهدده  البعض  هببعضدددددددددددددهدد   هيالقتهدد   حةددث  من  الددولل   بي   قددهئمدد   لقددهوروةدد 

 .4"هبةنه

 الدولي  للمجتمع الفقهي  التعريف: الثاني الفرع

  " :  بأو  الولي   املجتمع سددددعوه  يمة األسددددتهذ  يةف   5لغهمض  املعهني  متعوي مصددددولح الولي   املجتمع

 جمةعه  خهضدددددددع   لمتنري   متعوي   بعالقه  بةنهم فةمه  ةةتبور   الولي   القهور    أشدددددددخه  من  جمه    كةه 

 .6الولي "  القهور    لقرايو

 حي   ف ،  املتحدو   األمم  رةئد  ف   األيضدددددددددددددهء  الدولل   جمةع  بدأود  الدولي   ور  القده  فقهدهء  بعض  يعةفد   بينمده

  العالقه   ف  تخضدددددددع التي  املسدددددددتقل   الوللة   السدددددددةهسدددددددة   الكةهوه   مجمرع":  بأو   بةوه  للةو  األسدددددددتهذ  يعةف 

  الدولل   له   القدهوروةد   بدهلشدددددددددددددخصدددددددددددددةد   تتمتع  أشدددددددددددددخده إيى    ةنقسدددددددددددددم  حةدث،  الدولي   القدهور  إيى    بةنهده  القدهئمد 

  غير   الددددوللةدددد   املنظمدددده   له ،  الصدددددددددددددفدددد   بهدددداه  تتمتع  ال  أخةى   أشدددددددددددددخدددده ، ل الحكرمةدددد   الددددوللةدددد   املنظمدددده ل 

 
1 -David Ruzier, Droit international public, Dalloz, paris, 14eme ed., 1999, p.9. 

 .18-17،    .املةجع السهبقطهلب  شةو ةهيكه ،   - 2
3- Paul Robert, Grand Robert de la langue française: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, 

Tome II, Paris, 1985, p. 742. 
4-Communauté internationale: « expression employée par certains auteurs pour désigner un rapport moral et 

juridique existant entre les Etats en tant qu’ils sont en relations entre eux et qu’ils admettent l’existence entre eux 

de droits et devoirs réciproques ».V. Dictionnaire de la terminologie du droit international, l’Union académique 

internationale, Sirey, Paris, 1960, pp. 131-132. 
5 -Emmanuelle Jouannet, La communauté internationale vue par les juristes, AFRI, vol.6, 2005, p.3: V.aussi:  

-Santiago Villalpando, op.cit., p.45. 
 .379،  .2005القهور  الولي  املعهصة، يةرا  املوبريه  الجهمعة ، الجزائة، يمة سعو ه، معجم ف   - 6
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  الوللة    السددددددددةهسددددددددة   الكةهوه   من  لغيرره  لاملتحه ني   الرطنة   لاللجه   ة الرطن  التحةخة  حةكه ل   الحكرمة 

 .1  "املستقل 

  أو  إال  الولي  املجتمع  أشخه  تعوي  غم أو  Santiago Villalpando  األستهذ  ةقرل  الصوي راا لف 

ه تظ   اجتمهية  مجمري ب  يمرمه  ةتحوي   الوائة    تجهلز  لر  حت ، الولل  بي   العالقه  يلى  قهئم   أسددددددددددهسدددددددددد 

  مجتمع  ":  بأو   (AGO Roberto)  أغر  لنيرتر القهضددددددددددددىي  يعةف   حي  ف  .2املنظم   أليضددددددددددددهء  مه حوإيى   املقةو 

  الولل  ه   سدددةهي .  لذا   مهية   ليسدددت  أسدددهسدددة   سدددةهسدددة   كةهوه   لجري بحقةق   شدددىيء ك   قب  ةتميز  بشدددة  

  املنظمه    ظهة  الولل  بي   العالقه   حجم تور    مع  لكن  الولي .  املجتمع ف    األسدددددددهسدددددددة  األيضدددددددهء  تعو التي

 .3الولل إيى   لالوضمهم   جهء  ذلك  من العكس يلى ب   املجتمع.  راا  رهمش يلى تبقى لم التي  الوللة 

  املجتمع   تنظم  التي  القددهوروةدد   القرايددو  مجمريدد   بددأودد   حسدددددددددددددي   محمددو  جمةدد   األسدددددددددددددتددهذ  يعةفدد   حي   ف 

   .4القهوروة  أشخهص  بي   يالقه   من  إطه ه ف  ةقرم  مهأل  الولي 

  العهملي   املجتمع ب  ةقصدددددددددو  فقو،  املعنةي  أحو  يعني:  بأو   الوقهق سدددددددددعةو  محمو  األسدددددددددتهذ  يعةف  بينمه

   لحة  أل    مهية   يالقه   من  بةنهه  ةجة    مه  لنك   مختلف   شدددددددددددددعربإيى   تنتمي  أفةاي  من  يلة   يشدددددددددددددتم   مه بك 

 لصف يلة  ةصوق من ك   ةضم الا   املجتمع أ  ، الشهم   ينسهناإل املجتمع:  الولي  املجتمع  ةمث  لنهلتهي 

  الرحدددوا    من  مجمريددد   ةضدددددددددددددم  الدددا    املجتمع  ":  بددد   فةقصدددددددددددددددو  الدددولي   للمجتمع  الثدددهني  املعن   أمددده  .إنسددددددددددددددده 

 5. »  الولل  لصف  يليهه ةولق التي  السةهسة 

، الدولل   من  مجمريد   ف  الدولي   املجتمع  تحدوي  وجدورده  القدهوروةد   النصدددددددددددددر   من للعدوةدو بدهلةجرع  لكن

 ةقصدددددددددددددو  االتفهقة   راه ألغةاض ": يلى  تن  التي  1969 لعهم  املعهروا  لقهور    فةينه  اتفهقة   ذلك  لمثهل

 الددولي   املجتمع  قبدد   من  بهدده  لاملعترف  املقبرلدد   القددهيددو   الددولي   للقددهور    العددهمدد   القرايددو  من  اآلمة   بددهلقددهيددو 

 
 .541،  .2008للةو بةوه ، القهور  الولي  العهم، املؤسس  الجهمعة  للو اسه  لالنشة لالترزيع، بيرل ، - 1

2 Santiago Villalpando, op.cit., p.45. 
3 - La notion de communauté internationale, selon le Juge Roberto AGO « désigne en générale une collectivité 

humaine qui se distingue avant tout par le fait d’avoir pour membres primaires des entités non pas physiques, mais 

politiques et souveraines. Ce sont les États qui sont les membres primaires de la communauté internationale. 

Cependant, avec le développement du volume des relations entre les États, sont apparues les organisations 

internationales, qui ne sont pas restées en marge de cette communauté. Bien au contraire, elles sont venues y 

rejoindre les États. Par ailleurs, cette communauté se caractérise par trois aspects. D’abord, c’est une communauté 

naturelle, c’est-à-dire une collectivité dont nous constatons l’existence dans les faits, qui s’est formée par le 

développement spontané entre ses membres de liens sociaux, de relations stables et organisées et non pas une 

collectivité artificielle, dans le sens qu’à l’origine de son existence il y aurait un acte de volonté. Ensuite, il faut 

noter l’existence d’une seule et unique communauté internationale. Enfin, elle s’est constituée d’entités 

rigoureusement jalouses de leur égale souveraineté. De ce fait, elle est une collectivité qui refuse toute hiérarchie 

entre ses membres, elle est dit-on, une société de subordination. De ce même fait, la communauté internationale 

universelle est et ne peut être qu’une collectivité typiquement non institutionnalisée.» 

V.Roberto AGO, « Communauté internationale et organisation internationale », in René-Jean Dupuy(dir.), Manuel 

sur les organisations internationales, Martinus Nijhoff publishers, 1988, p.3-12. 
 9 .ب. ، ب  ، ، 1العهم، ج.جمة  محمو حسي ، ي اسه  ف  القهور  الولي   - 4
 . 9،  .1985، اإلسكنو خ للوبهي  لالنشة، محمو سعةو الوقهق، التنظةم الولي ، الوا  الجهمعة   - 5
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  العهم    القرايو  من الحق   بقهيو إال    تعوةلهه ةمكن ال لالتي  بهه اإلخالل  ةجرز  ال التي  القهيدددددو  أنهه  يلى كك 

 ين   الددولل   مسدددددددددددددؤللةدد   ملشدددددددددددددةلع  النهدده ي  الن   ذرددب  السدددددددددددددةددهق  وفس  لف   .1ع"الوددهب  ذا   لهدده  الددولي   للقددهور  

 ف  الولي   املجتمع  يبه  إيى   اإلشددددده    الولي   القهور   لجن   فة   اخته    الا  ، املشدددددةلي   غير  الوللة   األفعهل

 الوائم    حكم امل  قةا ا   ين  وهرةك  3الوللة  النصددددددددددر   من العوةو لكاا  .2الولل إيى   اإلشدددددددددده   يل    يمرم 

  القهور    قرايو اصدددددددددددوالح ...  ": أ إيى  فة   أشددددددددددده    الا   Lotus  قضدددددددددددة   ف   الصدددددددددددهي   كهلقةا   الوللة  للعول

  املجتمع إيى    تنتمي  التي األمم مختلف  بي  املوبق القهور  إال  الجه     الستعمهل  لفقه  يعنيأ     ةمكن ال  الولي 

  ف   أشددددده    التي  Traction Barcelona  قضدددددة  ف   ة الولل العول  محكم   فق   سددددده  النهج  وفس لف ، 4"الولي 

   "يعني  ككد   الدولي   املجتمع  تجدهه  الدولل   "التزامده :  أ إيى    حكمهده
 
  ايتبده    ةمكن  )...(  الدولل   جمةع  أ "  ضدددددددددددددمنده

 .5"  املقهبل   الحقرق  حمهة  ف   قهوروة   مصلح   لههأ  

  يةبدهجد    أشددددددددددددده    فقدو،  ألسدددددددددددددع  مفهرمده  متخداا  التقلةدوةد   النظة   رداه  ين  تةاجع الدولي   املجتمع  لكن

 الدولي  املجتمع  قلق تثير التي الجةائم أخوةأ   وكتؤ   »لإذ: إيى  الوللة  الجنهئة   للمحكم  األسددده دددىي  النظهم

  تتخا  توابير خالل  من  فعهل وحر يلى  مةتكبيهه  مقهضددددددده   ضدددددددمه   ةجب  لأو   يقهب يل    تمةإال   ةجب  بأسدددددددةه

 تمت  األسددددددددددددده دددددددددددددىي  النظهم راا خالل  فمن،  6."الولي   التعهل    تعزخز خالل  من  الككل  الرطني الصدددددددددددددعةو يلى

  لالةجهل   لالنسدددددهء  األطفهل مالةي   ايتبه  تم  لأو ، الشدددددعرب  جمةع ترحو  مشدددددترك    لابط ثم أ   إيى  اإلشددددده  

 لجن   يلة   سه    الا   النهج  وفس رر  .7ة نسهواإل ضمير  رز   فظه ع  ضحهةه الحهي   القة   خالل  لقعرا قو

  اإلشدده     أسددقوت  ينومه  يللةه  املشددةلي   غير  األفعهل ين  الولل   مسددؤللة  حرل   مشددةليهه  ف  الولي   القهور  

  أشددخهصدده   ليشددم  الولي  املجتمع  ترسددع يعكس  مه  لرر .8كك  الولي   املجتمعإيى   بهإلشدده    لالتزمت  الولل إيى 

 الوبةعةي .  لاألشخه   كهلشعرب  الولل  غير

  لعةفة  لا  االتفهقة   الوللة   القهوروة   القرايو  مجمري   بأو  الولي   املجتمع تعةخف ةمكن  سددددددددبق  ممه

  السددددددددددددددددهحدددد    يلى  الفددددهيلي   من  لغيررم  الددددوللةدددد   املنظمدددده ل   الددددولل   تةنط  التي،  الددددوللةدددد   للعالقدددده   النددددهظمدددد 

 
 .1969فةينه لقهور  املعهروا  لعهم من اتفهقة   53املهي    - 1

2- Rapport de la CDI (2001), commentaire à l’art. 25, para. 18, p. 218-219. 
قمع لمنع    من اتفددهقةدد   3ل  2الفقةتدده  ؛  هق األمم املتحددو ثدد ؛ الفقة  األليى من مة1928أوظة: الفقة  األليى من يةبددهجةدد  اتفددهق بةخدده  كةلر     -  3

 من يةبهج  اإليال  العهملي لحقرق االنسه ، لأةضه:  2الفقة  ؛ إبهي  الجنس ال شة  

Jugement portant condamnation, 29 , ErdemovicDrazen e Procureur c. LTPIY, Chambre de première instance, -

novembre 1996, par. 19. 
4 -« toutes les nations faisant partie de la communauté internationale ». CPJI, Lotus (France/Turquie), arrêt du 7 

septembre 1927, série A, n° 10, p. 16-17  
5 -CIJ, Barcelona Traction Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne), arrêt du 5 février 1970, 

deuxième phase (requête de 1962), CIJ Recueil 1970, p. 32. 
 من يةبهج  النظهم األسه ىي للمحكم  الجنهئة  الوللة . 4الفقة   - 6
 .من يةبهج  النظهم األسه ىي للمحكم  الجنهئة  الوللة  3ل 2الفقةا  - 7

8 Rapport de la CDI (2001), par. 18 du commentaire de l’art. 25, p. 218-219. 



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

7 

 .1الوللة 

 : الدولي املجتمع  خصائص: الثاني  املطلب

  أنهه   برسدددددددددددددوه   محمو الوكتر    ةةى ،  الرطنة   املجتمعه  ين  تميزه  بخصدددددددددددددهئ  الولي   املجتمع ةتميز

 تتمث   أخةى   خصددهئ   آخةل   ةضددةف  حي  ف ، القهورني  التجهنس ليوم  القهيو    التجهنس يوم ف  تتمث 

   .لالعهملة  التنظةم يوم ف 

 القاعدي  التجانس  عدم : األول  الفرع

 أحددو  ال  اذ،  الددولي   للمجتمع  لالجررةخدد   الراقعةدد   املكرودده   خالل  من  القددهيددو    التجددهنس  يددوم  ةبددول

أ    ل غم  الزمن. من  طرخل   ملو   لحةو   ظلت التي  2الولي   للقهور    األسدددهسدددة  األشدددخه  ه   الولل  بأ   ةنكة

  فتور ا   .العلمة   النهحة   من  الخةهل من  هضدددددددددددةن يعو  رااإال أ    وظةخه  املسدددددددددددهلا  قوم يلى  يعهملهه  القهور  

  لكثير  التعقةو  شددددددددددوةو  تجهنس يوم ين  وهتج   جررةخ   اختالفه  أفةز   األخير   الحةب  بعو الولي   املجتمع

  بهاه   تتأثة التي  املشدددددددددددددترك   املصدددددددددددددهلح ين  وهرةك،   األةوةرلرجة، الوةنة ،  االقتصدددددددددددددهية   النهحة   نم: بعهياأل

 .العرام 

  شدددددددددددوةو    حت أل    لف ختمأل   وهمة   أخةى ل   متقوم   يلل  بي  التمةيز ةمكن  االقتصدددددددددددهية   النهحة  فمن

أل    الشدددددددددددددةر  ل   الةأسدددددددددددددمدددهي   النظدددهم  هنددده ف  أةضدددددددددددددددده  االختالف  ةالحظ  املتبعددد   ألوظمددد ا  حةدددث  لمن،  التخلف

  لاملسددددددددددددةحة    اإلسددددددددددددالم  السددددددددددددةمه،  لالحضدددددددددددده ا   الوةهوه   فإ ، الوةنة  النهحة   من  أمه،  لاملعتول  االشددددددددددددتراكي

 .3الخهص   همبهيئه  منهه لك  لالهنولس...  لاليهرية 

  ممه ،  الراقع  راا  سددهةة   لاألفكه   املفهرةمأ    كمه  الوللة   املصددهلح يلى  أثة ،  لغيرره  العرام   راه  

  رر   سدددددددددددددرءا  األمة  زاي  لممده،  املبدهيئ  ف   شدددددددددددددعدبتال  رداا  أمدهم  التحقةق  صدددددددددددددعدب  أمةا  يدهملةده  املنهج  ترحةدو  ةجعد 

 ف   التصددددددددلب(  ) عنتالت  نهلتهي ، ل اكثر قر   التجمعه   بمرجبهه  تكتسددددددددب  تكتال   تشددددددددكة  وحر  التقه ب  اتجهه

،  موةن-يائن،  فقير-غني، جنرب  -شدددددددددددمهل، غةب  -شدددددددددددةق   صدددددددددددةاع  شدددددددددددك  يلى  ذلك  لخظهة، ثق  بك   املراقف

 التي  املبهيئ   يلى أةضه العرام   راه تؤثة  كمه تكنرلرجةه...إلخ.  لفتخم  تكنرلرجةه متقوم،  مستر ي -مصو 

  لااللتزامه   التعهوا   لاحترام اإل اي   حةخ  مبوأ،  السةهي   ف    املسهلا    مبوأ  سةمه  ال  الولي   املجتمع تحكم

 .4اإل اية 

 ي القانون  التجانس  عدم: الثاني الفرع

  القهور    قرايوب  للمخهطبي   املمنرح   القهوروة   الشدددددددخصدددددددة  و جه ب  القهورني  التجهنس  يوم ةتعلق

 
 .17،  .2005، الجزائة، 3يمة سعو ه لأحمو بن وهصة، قهور  املجتمع الولي  املعهصة، يةرا  املوبريه  الجهمعة ، ط.- 1
 .15املةجع السهبق،  .محمو سعةو الوقهق،  - 2
 14.  .2008، يا  الغةب للنشة لالترزيع، لرةا ، 1محمو برسلوه ، مبهيئ القهور  الولي  العهم، ج. -3
 .14املةجع وفس ،  . -4
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  املنظمه   كاال   املسدددددددتعمة   الشدددددددعرب تمث   التي  الرطنة   التحة    حةكه ، الولل :  رر  رنه  لاملقصدددددددري،  الولي 

   الوللة .

  امده ،  لالتزامده   حقرق   ينهده  ةترتدب  كدهملد   قدهوروةد   شدددددددددددددخصدددددددددددددةد ب  تتمتع  هملد الكد   السدددددددددددددةدهي   ذا   فدهلدولل 

  يلى   لجريره  اثبتت الولل   راه ف   املرجري   التحة    لحةكه   السدددةهي   وهقصددد   يلل  فهي  املسدددتعمة   لشدددعربا

 ف   شدده كت  فقو  .الكهمل   السددةهي   لاوتزاع  املصددير  تقةخة خالل  من  وفسددهه  لفةضددت  الوللة  العالقه   مسددترى 

 الحصددددددددددرل   من  الحةكه  بعض  تمكنتف  مةاقب. يضددددددددددر بصددددددددددف   ممثليهه  طةخق ين  الوللة   املنظمه   يمهلأ

  ل غم   .الفلسدددوةنة   التحةخة منظم   مث   مختلف  اجن ة   يلل   ف   سدددفه ا   لهه  لفتحت، الولل   ايترافه  يلى

  لممه سددددددددددد    إقلةمهه  يلى  سدددددددددددةوةتهه  بسدددددددددددط من  تمكنهه  لعوم  الولل  لصدددددددددددفإيى   الحةكه   راه  تةق  لم  راا ك 

 وهقص .  القهوروة   شخصةتهه فظلت، الولي   القهور   ف  املولرب  النحر يلى  سةهيتهه

إال    القهوروة  بهلشدددددددخصدددددددة   لهه  االيتراف ةتم لم، الحقه  سددددددد رى  فكمه،  الوللة   للمنظمه   بهلنسدددددددب   أمه

  مرظفي  تلحق التي األضددددددةا  ين  التعرخض قضددددددة  ف   الوللة  العول  ملحكم   االسددددددتشدددددده     الةأ   صددددددول   بعو

  .1949  لعهم  املتحو  األمم

 املوبري .  راه  من  املرالة   األجزاء ف   الة  ف  التفصة   من  بهملزخو  الة   سنوةق ،  راا ك 

 تجانسه وعدم عامليته، الدولي املجتمع تنظيم: الثالث الفرع

  فة    ةحكمهم، أيضدددددددددهئ  بي   تضدددددددددهمن  من التنظةم  يعنة   مه بك   منظمه  مجتمعه الولي   املجتمع يعتبر

  تحقةق   يلى  السدددددددددددددهة  بهدده  ةنددهط  مدده  التنظةمدده   من  فةدد   لتترافة  للمجتمع  العددهم  الصددددددددددددددهلح  ةحمي  قددهورني  وظددهم

إال   ،الولل   تعلر  مةكزخ   سددددددلو  يلى الولي   املجتمع راا  ةترفة  ال ذلك  لمع  .1املشددددددترك   االجتمهية   األرواف

  الحقرق   ف   املسهلا  مبوأ  أسهس  يلى تههكهف يلى  لتسة   الولل   سنتهه  التي القرايو  من  بمجمري  محكرم أو 

  ه   شدد أ  ينومه،  1927  يهم رتسلال  قضددة   ف   قةا ره ف   الوللة  العول  محكم   كوت أ  مه  لرر،  2لااللتزامه 

 الددددولل   بهدددده  تتميز  التي  الخددددهصدددددددددددددةدددد   ردددداه  .3األخير "  إ اي   من  تنولق  للددددولل   امللزمدددد   القددددهور    قرايددددو  ":  أ إيى  

  تةتيدب  ف   الصدددددددددددددوا    تعري، اتفدهق   مصدددددددددددددو   ذا  الدولي   القدهور   تجعد ،  الدوللةد (  القدهوروةد   القرايدو  صدددددددددددددةدهغد )

 .4الوللة   االتفهقةه إيى   مصهي ه

  القة    منا  االل لبي  االسددددتعمه   سددددتعملهها  مه  غهلبه التي،  هله  مهلك  ال  لتيا لةمهقاأل  ظهرة   اختفت فقو

  سةهيا   يلى  همقسم األقهلةم  محوي  مجتمع  الولي   املجتمع  أصب ل ، األقهلةم الحتالل كا يع   يشة  بعالسه

  التعدهيش   تقبد   لأ   خةى األ   الدولل   لسدددددددددددددةدهي   حدولي  لتحترم  املتحدو   األمم  بمةثدهق  تلتزمأ     ةجدب  التي،  الدولل 

 
 11 .املةجع السهبق، محمو سعةو الوقهق، - 1

2 - Pascale Martin-Bidou, op .cit., p.5 
3 - CPJI, Lotus (France/Turquie), arrêt du 7 septembre 1927, série A, n° 9. 

 .39محمو برسلوه ، املةجع السهبق،  . - 4
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 .أيضهئ  بي   لالتكهف   التضهمن  يسريهأ   ةنبغ أل   يسريه  منظم  مجتمع  أسهس  يلى بةنهه  فةمه

  يلةد    كده   مدهلمث  مسدددددددددددددةحةده  أل لنةده  مجتمعده  يعدو  لم  فدهود ،  الدولي   املجتمع  رداا  ةد بعدهمل  ةتعلق  فةمده  أمده

  املكر    املسدددددددددددددةحةددد   ثم  األل لنةددد   الدددولل   ايتبر   الدددا    التقلةدددو    الدددولي   القدددهور    ظددد   ف ،  طرخلددد   ملدددو ،  االمة

   غم ،  يلل   196 ةحكم  يهملةه  قهوروه  أصددددب  فقو  يشددددة.  التهسددددع  القة    من األخير  النصددددف  حت   ل   األسدددده ددددىي

،  القدهوروةد   القدهيدو  صدددددددددددددفد  الدولي   القدهور    قرايدو ةفقدو  ال  ذلدك  لكن،  أحكدهمد   مخدهلفد   حدهل ف   الجزاء  غةدهب

  االلزام   أل ،  القهيو   راه  توبةق  فعهلة   لتحقةق آلة   لإومه،  1نشددددأتهه  ينهصددددة  من  ينصددددةا يعو ال  الجزاء أل 

  اآلمة    القرايو  بتوبةق  الولل  التزام  ذلك من ليسدددددتثن   الولل.  لوى  اإل اي   ترافة  أسدددددهسددددد   الولي   القهور   ف 

 مخهلفتهه. يلى  االتفهق  ةجرز  ال حةث الولي   العهم  بهلنظهم  ال تبهطهه

 الدولي  املجتمع تطور  مراحل: الثاني  املبحث

  بعض إال أ     ،مضدددددددددددددت  يدهم  400إيى   املعدهصدددددددددددددة  الدولي   النظدهم  تده خخ  إ جدهع  فةد   ةمكن  الدا    لرقدتا ف 

  آالف  قب  آواا   القهئم   الكةهوه  بي   السددددددةهسددددددة  العالقه  ف   تيخل  الولي   للقهور    األسددددددهسددددددة   املفهرةم

  لقتنه   حت  القوةم   الحضدده ا   من  امتو   ته خخة  مةاح   يبر القوم  منا  الولي   املجتمع  مة  فقو .2السددني 

 : إيى  وقسمهه، الحهي 

 : القديمة  حضاراتال في الدولي املجتمع:  األول   املطلب

  سدددددددقرط   غهة إيى  م .ق  3100  سدددددددن  حراي   من  زمنةه ةمتو  العصدددددددة  رااأ   يلى  ياملؤ خ  أغلب  جمعة

  العالقده    بعض  لالقبدهئد   املجتمعده   ةحكم  كده   قدوف م. 476  سدددددددددددددند   الةلمدهوةد   اطر خد اإلمبر   يدهصدددددددددددددمد    لمده

  الفتر    راه يبر  الز اي   اكتشدددددددددددددهف شدددددددددددددك  فقو  االختالط.  من  معةنه  قو ا  يةفت  ألنهه  املسدددددددددددددتقة   غير  العهبة 

  للقةهم   لاملسدددددددددتمة  الورخل   اإلقهم  تقتضدددددددددىي  لكرنهه،   محوي  أمهكن ف   نسددددددددده اإل  السدددددددددتقةا   هأسدددددددددهسدددددددددة  يهمال

  حرل  الخصدددب  لأل اضدددىي  لالفةي   الجمه    التملك  فكة  بةلزإيى   أيى   ممه،  لالجني  سدددقيال،  الز ع  نشدددهطه ب

  ذلك   سدددهرم السدددني   مةل   لمع .لملكة ل حولي  لضدددع  فكة إيى    التملك  غةخز   أي  ثم  لمن،  لالبحيرا   األنهه 

 جغةاف   ووهق ف   منهه ك   اسدددددددددددددتقة ،  الخ  ….  لالتقهلةو  العقهئو  حةث  من  متميز   ة إنسدددددددددددددهو  جمهيه   ظهر   ف 

  يلال أل    ،مدددددووددددده  لتشدددددددددددددكددددد   الجمدددددهيددددده   رددددداه  معظم  تور  ف،  لاحدددددو   يلةددددده  لسدددددددددددددلوددددد   لخضدددددددددددددعدددددت،  محدددددولي

 .3لإمبراطر خه 

  كد    لحة ،  التجده خد   ال زايده   تسدددددددددددددرخد  ف   التحكةم  قرايدو  بعض تبنيإيى    التجده    اوتشددددددددددددده   أيى   كمده

  املجتمعه    يفع ف   مهمه  يهمال  شددددددددك   ممه،  الخهصدددددددد   التجه خ   مصددددددددهلح  تحقةق  يلى  املجتمعه  من  مجتمع

 
1  -Alain Pellet, Le droit international à l’aube du XXI eme siecle (la société internationale contemporaine-

Permanences et tendances nouvelles), Cursos Euromediterraneos, Bancaja, 1997, pp .45-47. 
 .49طهلب  شةو ةهيكه ، املةجع السهبق،  . - 2
 .7-6.،  2014، بلقيس، الجزائةخن شةخفي، قهور  املجتمع الولي  املعهصة، يا  مةخم يمه  ، نسة - 3
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 .1بةنهه  فةمه  متبهيل   يالقه   وحر  ال شةخ 

  القهور  إال أ   القوةم   العصددددر    ف   الولل  بي  العالقه   أسدددده ددددىي  بشددددك  تحكم  كهوت القر أ    غمفة 

ه  احتدد    من   بنريي   القددوةم  العصدددددددددددددة  يةفهدده  التي  الحضدددددددددددددده ا   تميز   قددوف  .2الددوللةدد   العالقدده   ف   مهمدده  مكددهودد 

  أ جهء إيى    قعتهه  لاتسعت آواا   العظم   القرى   أسستهه التي  اإلمبراطر خه  جه   من،  السةهسة   التنظةمه 

  مسددددهحه   يلى  تأسددددسددددت  التي  قوةمه  الةروه   ف   الحهل كه   كمه  )املو  الولل   لجري  أخةى  جه   لمن،  لاسددددع 

  الددددددولل   مختلف  بي   العالقدددددده   لكن  .يالقددددددهتهدددددده  ف   لالتنظةم  تعددددددهملهدددددده  ف   بددددددهالن دددددددددددددجددددددهم  لامتددددددهز   محددددددولي 

  موى  حرل   الفقههء  بي   الخالف أثه   الا    األمة  لرر الااتي  لاالكتفهء  االنعزالة   بوهبع  امتهز   لالحضدددددددده ا 

أ    من  بدددهلةغم  أوددد   ةةى   اتجدددهه  فهنددده   .التددده خخةددد   الحقبددد   رددداه  خالل  الدددولي   للتنظةم  أللةددد   مصدددددددددددددددهي   لجري

أل   الحةب  زمن   سدددددمة   بعثه   إةفهي مث  الولي   القهور    قرايو بعض  طبقتأل   يةفت القوةم   الحضددددده ا 

  يليهه  ةقرم  التي  األسدددددددهسدددددددة   العنهصدددددددة  ترفير  ف   تسدددددددهرم  للم،  يه ضددددددد   يالقه   كهوت أنههإال    املعهروا   إبةام

 الولي .  املجتمع

 يللة .  قرايو تكرخن ف  القوةم   الحضه ا   مسهرم   إوكه  ةمكن ال،  ذلك  من  لنهلةغم

   القديم الشرق  حضارات : ول األ  الفرع

  لالحضدددددددده    القوةم الصددددددددي  حضدددددددده  ، القوةم   املصددددددددةخ  الحضدددددددده  ،  الةافوةن بالي  حضدددددددده   لتشددددددددم 

 :  الهنوة 

افدين بالد  حضارة-أوال  :  الر

  بحضه    يهم  3500  بد  املةالي  قب   ةتمتع،  الته خخة   األبحهث من  العوةو  حسب، األلسط  الشةق  كه 

  الةلاةه    لكاا،  لآشدددددددر   بهب   سدددددددرمة  آثه  ينهه  كشدددددددفت  ليللة   تجه خ   يالقه  شدددددددعرن   بي   نشدددددددأ ، لاسدددددددع 

  التي  لالقراوي   التشددددددددةيعه   لضددددددددع: الةافوةن  بالي  حضدددددددده    يةفت فقو  .3غلغهمش  ملحم   سددددددددةمه  ال  امللحمة 

 الهوو    ليقو الحةلب  لإيال ،  لالةسددددددمة  الوةنة   البعثه   إةفهي،  4األسددددددهسددددددة  حقرقهم  االفةاي حةخ  تكف 

 الحهكم  Ennatum بي  صددددددددددددلح  معهرو ،  ألل ،  أبةمت  ق.م3100  يهم ففي  .5املعهروا   إبةام  لكاا  لالصددددددددددددلح

 الا  لل زاع حوا  تضددددددع  umma  أوما  موةن   شددددددعب ممثل   مع  lagash  الغاش  موةن  6  موةن   ولل ل  املنتصددددددة

 
 .40محمو طلعت الغنةمي، األحكهم العهم  ف  قهور  األمم، منشأ  املعه ف، اإلسكنو خ ،  . - 1

2 Guy Maf, Naissance et évolution du droit international public, p.1, disponible à l’adresse:  

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01666450/document 
3 Guy Maf, op.cit., p.1. 

ةهسددي  محمو حسددي ، جال  حقرق االنسدده  ف  حضدده   لاي  الةافوةن، مجل  جهمع  تكةخت للقهوروة  لالسددةهسددة ، السددن  الثهوة ، العوي:  - 4

15.  ،10. 
 .188،  .1992، 5العهم، جهمع  بغواي، بغواي، ط.يصهم العوة ، القهور  الولي   - 5
ظهة وظهم الولل  املوةن  وتةج  السددتقةا  الجمهيه  ف  األ اضددىي الز اية ، لنالك نشددأ  ألل أصددغة لحو  سددةهسددة  يةفتهه ال شددةخ  )الولل   - 6

 املوةن (، يةفت بهستقاللةتهه ين الكةهوه  األخةى لنهكتفهئهه ذاتةه.
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  راه   حفة   .حةثكيش امللك  طةف  من لضددددددددعت التي الحولي بهحترام  يليهمه  التزامه  تةتبل   الوةفي   بي   قهم

  اللجرء   ليلى،  ألمه شددددددعب  بهه  ايترف  التي الحولي  حةم   يلى  لوصددددددت  السددددددرمةخ   بهللغ  الحجة يلى  املعهرو 

 الحولي  ال زاع  فضل  "  سنننننننننن -ناران  "  اتفهق إليهه  ةضدددددددددهف .1بةنهمه ةقرم  حولي   وزاع  أ    لتسدددددددددرخ  للتحكةم

  برسدددددددددهط  ، املةالي قب   2500  يهم  حرال  أفه   أمةاءل   األكهي   العصدددددددددة  ملر  أحو بي   الرسدددددددددهط   طةخق  ين

  املفهلضدددددددد    أيا   املنوق   حضدددددددده ا   يةفت  كمه  الرسددددددددهط . يلى الوةفي   مبعرثر اتفقأ   بعو  "كيشننننننن ي"  ملك

  اسددددددتعمهل   تنظةمأل   املةا   تحوةوأل   الحولي تعةي   أج   من  بةنهه فةمه  لتحهلفه   اتفهقه   قهم إل كرسددددددةل 

  من  للحو  القرى   تراز    سددددةهسدددد   تحقةق بهوف  سددددةهسددددة   يالقه   قةهمأل   .الصددددحةاء ف   لراحه ا  لمةهه  اآلبه 

 .2 ...  لغيرره  أشر  ل  لنهب ، لالحثةي   الفةاين  بي  حوث  مثلمه، الحةلب

  األسدددة   وظهم جهوبإيى   الصدددلح  لمعهروا  املفهلضدددي   لحصدددهو  الحةب  إيال  وظهم  سدددرمة  يةفت  كمه

 امللك   يهو ف  لتحوةوا،  يةفت فقو  بهب   أمه  .3لاأليمهل  التجه   ف   بشددددددددددةخ   مرا ي  من  ايتقهيرم ف   ةحقق   مله

أقتلع  األرض في العدل  أقيمأن   وأمرني"...:  فة   ل ي الا    املسدددددددددبرق  غير التقني   صدددددددددهحب حمر ابي   جذور  و

  كمه   الحةنة  األيمهل ف  املووةي   مشده ك  حظة  قرايو، ."..الضنعيف  القوي  يضنطهد ال   حتى  األشنرار و   الشنر 

 لف    .4األسدددددددةى   افتواء لحت   التملكل   لاألجة العم  حق  من  ة إنسدددددددهو  معهمل   األسدددددددةى   ملعهمل   وظهمه   أنشدددددددأ

 .5حقرلهمأل   بسهتةنهم  مقهب   سةى األ   يتق ةجرز   ال أو  يلى حمر ابي  قهور    و  الصوي  راا

 : القديمة املصرية  الحضارة-ثانيا

 : 6ه   فئه   ثالثإيى   صنفت  املعهروا   من العوةو بةامإ القوةم   املصةخ   الحضه    يةفت

 تبعة .  معهروا -

 تحهلف.  معهروا  -

 حمهة .  معهروا  -

  ملك   هترسددددة حل   مصددددة  فةير   الثهني   مسدددديس  بي  م  .ق  1279  يهم املنعقو   قهيش  معهرو  لتعتبر

،  لالتنظةم  بهدده  صدددددددددددددةغددت  التي  املتنددهرةدد   الددوقدد   من،  التحددهلف  معددهرددوا   يلى  مثددهل  خير  (hittistes)  الحةثةي 

 
 .40ةمي، املةجع السهبق،  .محمو طلعت الغن - 1
يل  حسدددددي  الشدددددهمي، الوبلرمهسدددددة : نشدددددأتهه لتور ره لقرايوره لوظهم الحصدددددهوه  لاالمتةهزا  الوبلرمهسدددددة ، يا  الثقهف  للنشدددددة لالترزيع،  - 2

 .62،  .2007يمه ،  
 .12،  .2010، 1وزا  العنكبي، القهور  الولي  اإلنسهني، يا  لائ ، يمه ، ط. - 3
،  1993،  2ش مهكنة  لآخةل ، شددةيع  حمر ابي لأصدد  التشددةيع ف  الشددةق القوةم، تة. أسددهم  سددةاس، يا  يالء الوةن، يمشددق، ط.للةهم آ- 4

. 17.   
 .18املةجع السهبق،  .ةهسي  محمو حسي ،   - 5
 .10،  .2003،  4بن يهمة ترنسىي، قهور  املجتمع الولي ، يةرا  املوبريه  الجهمعة ، الجزائة، ط. - 6
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،  املعهصددددددددددة    املعهروا   ين  أرمة  تق  ال  أنهه  كمه،  1البهبلة ( آواا )اللغ   الوبلرمهسددددددددددة  بلغ   صددددددددددةغت فقو

  تبهيل ب  التعهل  ، ل الوةفي   أ اضددددددددددددىي حولي لاحترام،  املنوق   ف   السددددددددددددالم إحالل: يلى  الوةفه   بمرجبهه تعهو

،  )الثرا (الواخلةي  األيواء يلى  القضددددهء  يلى العم ل   مشددددتر   يول من للهجرم  تعةضددددهمه حهل ف   املسددددهيو 

  العقهب   ترقةع يوم  شدددددددددةط  بتسدددددددددلةمهم  ةوهلب  الا    الوةفإيى   املجةمي   رؤالء  بتسدددددددددلةم  القةهم ين  فضدددددددددال

  ليل رم   لالةسدد   املبعرثي   بمةكز  االيتراف ةتضددمن  و  أقوم  املعهرو   راه مث ت لنالك .  2ذلك قب  يليهم

  حةم   ضددمه   يلى القهئم  السددالم  لإشددهي   لية   يالقه   إقهم   يلى  التأكةو، 3الخه جة   السددةهسدد   تحقةق ف 

  املجةمي    تسدلةم وظهمإيى   االشده    مع  بةنهمه  املشدتر   لالوفهع قرتي ال بي   تحهلفال تحوةول  الوةفي  أ اضدىي

 .لالعهيةي   السةهسةي 

  ةقسددددددم أ    العهي  جة   حةث، اآلله  بضددددددمه  ةتم  كه  فقو،  املعهروا  بهاه  بهاللتزام ةتعلق  فةمه  أمه

 أحكهمهه. ين الخةلج بعوم اآلله   من بعوي  ههأطةاف  من  طةف ك 

 : 4ف  تتمث ،  مسهئ   ثالث ف   املعهرو   راه  أرمة   لتبرز

 .الولي  القهور   ف  اآل  حت   مكترن   معهرو   أقوم تمث  أنهه-

  تضدددمنت    مله  املعهروا   صدددةهغ   ف   الشدددك  حةث  من  املتبع النمرذج الرسدددوى العصدددر    حت   ظلت أنهه-

 ،  ختهمة   حكهملأ لمت   يةبهج   من

 ف   الولل   اوصدددددددهه   كةفة   لين، القوةم  الشدددددددةق   ف   املمهلك ألضدددددددهع  ين  صدددددددهيق  صدددددددر     سدددددددمت أنهه-

 . الحهكم  شخ 

 : القديمة  الصين  حضارة  -ثالثا

 لحت  الصددةني  القهور    تشددك   فقو، املةالي قب   سددن  فآال   4000 حراي إيى   الصددينة   الحضدده   تعري

  أخالق   األلل :  مصددددددددددددو خن  يلى  القهور   راا لخقرم  الغةنة .  التجه ب ين  مسددددددددددددتقل   بوةخق   العشددددددددددددةخن  القة  

  عةفدت ف،  املجدهل    الدولل   مع  يالقده   القدوةمد   الصدددددددددددددي   أقدهمدت،  البعةدو  التده خخ  رداا  ففي  .5تشدددددددددددددةي    لالثدهني

 لنالك  .6أجن ة   بالي  من يههلإ ةفول   الاةن  لالسددددددددددددفةاء الحكهم  اسددددددددددددتقبهل  ملةاسددددددددددددةم  املنظم   القرايو بعض

  من  الحوإيى  "  فه  تز    صدددن"ل" اللتزل   "ه الفقيه  وهيى  فقو، املختلف   لاملؤتمةا   الوبلرمه دددىي  التمثة   يةفت

 
 .10،  .1995أحمو بلقهسم، الرجيز ف  القهور  الولي  املعهصة، يةرا  املوبريه  الجهمعة ، الجزائة، - 1
 .5،  .1998القهرة ، يا  النهض  العةنة ، صالح يبو البويع شلبي، الرجيز ف  القهور  الولي ، - 2
 .87 .، 1962نو خ ، القهور  الوبلرمه ىي لالقنصل ، منشأ  املعه ف، اإلسكيل  صهيق أبر رةف، - 3
 .36،  . 1983محمو املجولب، محهضةا  ف  القهور  الولي  العهم، منشر ا  مؤسس  الحسةني، بيرل ، - 4

5 L’histoire du droit chinoi, disponible a l’adresse:  

https://cours-de-droit.net/l-histoire-du-droit-chinois-a130302208/ 
 .13أحمو بلقهسم، املةجع السهبق،  . - 6
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   .1لقرايوره املخهلفي   يلى  اةقهيهه ةمكن التي  لالعقرنه  الحةلب

  العول   نشدددددةإيى    ييه  فقو، املةالي  قب   السدددددهيس  القة   ف   ظهة  الا    كونفشنننننيو " "  الفةلسدددددرف  أمه

  السددددددددددددالم إيى    ييه  كمه  .2الةذائ    ذةل   الظلمأ     ل أى ، النهس بي   لالسددددددددددددالم  األمن العهملي  خهءاإل إيى   لالويرى 

  . 3أيدواءا"   املحده ند   الدوللد    يدهةده  كد   ايتبده   ةمكن  ال  "  فكة   يلى  مؤكدوا ال شدددددددددددددة بي   لالتضدددددددددددددهمن  الحةب  لوبدا

  سدددددددراء  الخه ج ف   يللهم لتمثة   لالكفهء   بهلفضدددددددةل   ةتحلر   ممن  يبلرمهسدددددددةي  مبعرثي   اختةه إيى   ييه  كمه

 ترفو   منظم   إنشددددددهء  نضددددددةل  ل  الشددددددعرب بي   االتحهي  بفكة   وهيى ل ، 4الولل   جمهي أل  الولي   املسددددددترى  يلى

، شددددددددين   كراوج  الفةلسددددددددرف لفضدددددددد   .5يللة   منظم   إلنشددددددددهء الوير   فيهه ةتم  مة   ألل   راه لتعو،  الولل  إليهه

  ميزاوةتهه  ثلثي  الولل   تخصدددد أ   إيى  يايةه، الحةنة   الرسددددهئ   يلى  السددددلمة   هئ الرسدددد   اسددددتخوامإيى   اللجرء

  لاسدددتقصدددهء   االسدددتقبهل  لمةاسدددم،  االسدددبقة   قرايو  لاتبعت  الوبلرمهسدددة   لالبعثه   االتصدددهال   يلى  لإلوفهق

   .6سة    بشك   للمعلرمه   مبعرثيهه
 :  الهندية  الحضارة  -رابعا

  قهور    أبةزره من  القراوي   من  مجمري  تولخن  الصدددينة  الحضددده    غةا  يلى  الهنوة   الحضددده    يةفت

 حظة  أرمهه الحةب  سدددددير تنظم  املبهيئ   من  مجمري  تضدددددمن  الا  ،  أسدددددركه  االمبراطر   لضدددددع  الا    الةحم 

 وصدددددددددددددر   ف   جدهء  ذلدكإيى    بدهإلضدددددددددددددهفد   شدددددددددددددوةدو .  معدهوده   إحدواث  حظة  جدهودبإيى    املقدهتد   غير  نسددددددددددددده اإل  قتد 

 التي  لالحه ق   لاملسددددنن   السددددهم   كهألسددددلح   القتهل  لسددددهئ  بعض  اسددددتخوام تنظةمب تتعلق  أحكهم  املههبهه ا 

  مه   ظهة  تقةخبه  الفتر   راه  مع  لتزامنه  ماوبه.  ألحكهما  راه  منتهك تعتبر  األ لاح  ف   يشدددددددددرائة   خسدددددددددهئة  تسددددددددد ب

 بنوا   2694 حراي  لتضدددمن7  املةالي قب   سدددن   1000 حراي   ف   لضدددع الا  ،  "  مهور  "قهور   اسدددم  يليهه  أطلق

، الوبلرمه ددىي  لالقهور    الحةب  بقهور    املتعلق  القرايو  من  مجمري   يلى مشددتمال، فصددال  12 يلى  مرزيي 

 الددولي    بددهلقددهور    حددهلةدده  يعةف  مدده  أل8  الحةب  أنسدددددددددددددندد بدد   املتعلقدد   قرايددوال،  القددهور    ردداا  بدد   ءجدده  مدده  أرم  لمن

 :  القرايو  راه أرم  لمن  ينسهناإل

 
سددددددددددددهيو العقر ، ضددددددددددددرابط سددددددددددددير األيمهل العوائة  ف  القهور  الولي  اإلنسددددددددددددهني، أطةلح  يكتر اه، قسددددددددددددم الحقرق، كلة  الحقرق لالعلرم  - 1

 .13 .، 2015ة، ئزاالسةهسة ، جهمع  الحهج لخضة، بهتن ، الج
 املةجع السهبق، ةهسي  محمو حسي ،   - 2
ي،   قة  يراشددددددةخ ، الحمهة  الوللة  لأليةه  املووة  زمن ال زايه  املسددددددلح  غير الوللة ، ف  إسددددددههمه  جزائةخ  حرل القهور  الولي  اإلنسددددددهن- 3

 .111،  .2008نةف،  جمؤلف جمه   من إيواي وخب  من الخبراء الجزائةخي ، اللجن  الوللة  للصلةب األحمة، 
 .65 .املةجع السهبق، يل  حسي  الشهمي،  - 4
 .10بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  . - 5
 .65يل  حسي  الشهمي، املةجع السهبق،  . - 6
رة ، إةنهس محمو الببهج ، ةرسددددددددددددف املصددددددددددددة ، القهور  الولي  ليالقت  بهلشددددددددددددةيع  اإلسددددددددددددالمة ، املةكز القرمي لالصددددددددددددوا ا  القهوروة ، القه - 7

2013.  ،36. 
 .14سهيو العقر ، املةجع السهبق،  . - 8
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 لالحه ق .  املسنن   لاألسلح   السهم   السههم  استخوام حظة-

 األشجه .  لقوع الفالحة  الحقرل   تخةخب  منع-

 .1الحةب  أسيرأل   النهئم العولأل   استسلم إذا  العول قت   منع-

  ةةفع   "من:  فة  ل ي  لقو، الوبلرمه دددىي  بهملبعرث  املسدددهس  القهور    منع فقو الوبلرمه دددىي  القهور   ف   أمه

 ...".لاإلبهي  للهال  ةتعةض  سفير  لج  ف  ةوه

   القديم الغرب  حضارات: الثاني لفرعا

  .الةلمهوة  لالحضه    اإلغةخقة  الحضه  :  تشم ل 

 :  اإلغريقية  الحضارة  -أوال

  الولخال  أل   املو  بنظهم  يةفت  املسدتقل   السدةهسدة   الرحوا   من يوي  من القوةم   الةروه   تشدكلت

  ه ةقددهبلهدد   التي،  مددوةندد   مصدددددددددددددولح  منهدده  كدد   يلى  ةولق  لكدده ،  ق.م  الخددهمس  القة    خالل  مددوةندد 12  يددويردده  بل 

  القهور    قرايو  لإ سددددددددددهء لضددددددددددع ف   كبير   مسددددددددددهرم   الفتر   راه ف   غةخقاإل   سددددددددددهرم لقو  .يلل   مصددددددددددولح  حهلةه

 .2الولي 

  كدهودت   حةدث،  االغةخقةد   املدو  بي   العالقد   ةخ   األلل :  3لجهده   االغةخق  لدوى   الدوللةد   للعالقده   كده ل 

  الوتمدهئهده   وظةا  4املشدددددددددددددتركد   املصدددددددددددددلحد   لفكة   لالتفدهرم  االسدددددددددددددتقةا   يلى  مبنةد   لثةقد   املدو   رداه  بي   العالقد 

  يالقد    فةخ   الثدهني  الرجد   أمده  .مشدددددددددددددتركد   لغرخد ل ،  يةنةد ،  يةقةد   ايتبده ا   يدو   جمعهدهت  لاحدو   لحضددددددددددددده  

  ظة  و  إليهم  لخنظةل   مميزا  ينصدددددددددددددةا  أوفسدددددددددددددهم  يعتبرل   كدهورا  حةددث،  خةى األ   الشدددددددددددددعرب  من  رمبغير   االغةخق

  بهلهمجة   حةلبهم تميز   لالك  .5"البرابة   "  سدددددددمرره  التي  الشدددددددعرب من  غيررم إخضدددددددهع لهم  ةحق، اسدددددددتعالء

 .6ة إنسهو  ايتبه ا   لال  قرايو  أل    تخضع ال التي  لالقسر 

  املعدهردوا    فدهسدددددددددددددتعملرا  القدهوروةد   للعالقده   أسددددددددددددددهسددددددددددددديتي   لسدددددددددددددةلتي   بةنهم  فةمده  اإلغةخق  يةف  قدول 

 إليهه   يالي لنن  لصددددددددوةقأ  األسددددددددتهذا   ةضددددددددةف،  7بةنهم  القهئم   العالقه  لتنظةم  قهوروة   كرسددددددددةل   لالتحكةم

 
 .15،  .2005، 9محمو يزخز شكة ، موخ  إيى القهور  الولي  العهم، منشر ا  جهمع  يمشق، ط. - 1
 .14يمة سعو ه لأحمو وهصة، املةجع السهبق،  .- 2
عددهمدد ، أشدددددددددددددخدده  القددهور  الددولي ، النوددهق الددولي ، العالقدده  الددوللةدد ،  : النظةخدده  لاملبددهيئ اليل  صددددددددددددددهيق أبر رةف، القددهور  الددولي  العددهم  -  3

 .29-28،     .1995، منشأ  املعه ف، اإلسكنو خ ، التنظةم الولي ، املنهزيه  الوللة ، الحةب لالحةهي
 .37اةنهس محمو البهج ، ةرسف املصة ، املةجع السهبق،  . - 4
 .8،  .2018مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، القهور  الولي  العهم، منشر ا  الجهمع  االفتراضة  السر خ ،  - 5
 .29القهور  الولي ...، املةجع السهبق،  .يل  صهيق أبر رةف،  - 6
 .  18،  .1986إبةارةم أحمو شلبي، مبهيئ القهور  الولي  العهم، الوا  الجهمعة ، بيرل ،  - 7



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

15 

 .1الوبلرمهسة 

    املعددهرددوا   تلددك  لمن،  املجددهال   من  كثير  ف   بةنهم  فةمدده  العالقدده   لتنظةم  املعددهرددو   اسدددددددددددددتعملرا  فقددو

 تحهلف   لمعهرو ،  لإسددبرط   أثينه بي  م .ق  446  سددن   السددلم تعزخز  معهرو ك  2األحالفل  الحمهة   معهروا 

، بةنهم  القدهئمد   ال زايده   لفض  التحكةمإيى   لجدألا  كمده .  لآغر س  إسدددددددددددددبرطد  بي  م  .ق 418  سدددددددددددددند   يسدددددددددددددكة  

  تعترف ل   خةى األ   املددو   من  الرافددوةن  األجددهوددب  حمددهةدد إيى    تهددوف  قرايددو  اإلغةخق  ينددو  نشددددددددددددددأ   الرقددت  نمةل ل 

 .3التجه خ   املةاكز ارم  من أثينه  أصبحتأ   بعو  سةمه  ال  كثير   لحقرق   بهمتةهزا   للتجه 

إيى   ،4اسددددددددتقبهلهمل   معهملتهم  نأصددددددددرل ل   السددددددددفةاء  بحصددددددددهو  املتعلق   القرايو  بعض  االغةخق  يةف  كمه

  إيال  ،  العددهيلدد   الحةب  حددهلدد   ف إال    الةروددهوةدد   و املدد   بي   الحةب  حظة  أرمهدده  للحةب  املنظمدد   القرايددو  جددهوددب

 لكن  ...،  5غيررهل   األسددددددددددةى   افتواء وظهم  ين فضددددددددددال،  إلهه ةفةل   من  لحصددددددددددهو   العبهي   أمهكن  حةم ، الحةب

  وهشددددددئ    يواء وظة   خةى األ   الشددددددعربإيى  ةنظةل   كهورا  ألنهم،  لحورم  االغةخق  سددددددرى   تخ  ال  القرايو  راه

 .6الشعرب  من  غيررم  تجهه بهه  ةحسر   راكهو التي  الفرقة  ين  اإلشه    سبق  كمه

 :  الرومانية  الحضارة  -ثانيا

  لظةلف   ةتمدددددهشدددددددددددددى   بمددددده  لطر لرددددده  املبدددددهيئ   ينهم  اخدددددالا  فقدددددو،  اإلغةخق  ين  كثيرا  الةلمددددده   ةختلف  ال

 فقو   .7الةروهوة  الفلسدددددددف   ين فتختل   لمهوة   فلسدددددددف  تشدددددددكة إيى   أيى   ممه،  أخةى  أضدددددددهفرا  كمه  تراجورم

 بي    ابوددد   بقةدددهم  يةف  الدددا    ق.م  الخدددهمس  القة    خالل  الةرودددهوةددد   املدددو   سدددددددددددددددهي   التي  بدددهلتنظةمددده   لاتدددأثة 

  .8األيضهء بي   املسهلا   أسهس يلى املو   ببعض  الةلمه 

  السدددددددددددددلم   إقهم   يلى  الن  تتضدددددددددددددمن   قةطهج  مع  معهرو  م .ق  306  سدددددددددددددن  حولي ف    لمه  أبةمت  كمه

 ف    لمده  مرقفأ     غير  اآلخة.  الوةف  بلدوإيى   الجدأل أ     مراطنيهم  لحمدهةد   وفرذرده  مندهطق ف   املتبدهيل  لالتندهزل 

  يلى  لترسدعهه  البروةقة  الحةلب ف    قةطهج يلى  القضدهء بعو خهصد ،  يسدكةخه تفرقت  ينومه تغير  يالقهتهه

  املوني   القهور  : راوي الق من وريي   خةى األ  الشدددعرب  مع يالقهتهم ف   الةلمه   هتبعف  .خةى األ  البلوا   حسدددهب

  نشددددددى أ  الا    الةلمهني  القهور   اجتههي  ثمة   كه  املوني  للقهور   بوة   قهور   لرر:  الشددددددعرب  لقهور  ،  الةلمهني

 ف   ليخلرا  يدويرم  كثر  الداةن  األجدهودب  لالةيدهةده  الةلمده  بي   تقرم التي  املندهزيده  ف  للفصددددددددددددد  م .ق242  يدهم

 
 .10،  .2012لصوةق، إبةارةم بن يالي، اإلحهل  ف  العالقه  الوللة ، يا  الخلولوة ، الجزائة، فرز  أ - 1
 .9،  .1998محمو املجالب، التنظةم الولي : النظةخه  العهم  لاملنظمه  الوللة  لاإلقلةمة ، الوا  الجهمعة ، بيرل ،   - 2
 .15أحمو بلقهسم، املةجع السهبق،  . - 3
 .80، القهور  الوبلرمه ىي...، املةجع السهبق،  .يل  صهيق أبر رةف - 4
 50طهب  شةو ةهيكه ، املةجع السهبق،  . - 5
 .29القهور  الولي ...، املةجع السهبق،  .يل  صهيق أبر رةف،  - 6
 .33،  .1994معة ، الجزائة،  سم األلل، يةرا  املوبريه  الجهقمبرل  غضبه ، املجتمع الولي : األصرل لالتور  لاألشخه ، ال- 7
 17أحمو بلقهسم، املةجع السهبق،  .- 8
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  معدهردو   بةلمده  تةنوهده ال التي  الشدددددددددددددعرب أمده  .1الغةندهء  بقدهور    أةضددددددددددددده ليسدددددددددددددم ،  معهم مكثفد   تجده خد   يالقده 

أل    قتلهم  ةحدد ،  الحمددهةدد   من  ورع  بددأ    ةتمتعر    ال  لممتلكددهتهم  مراطنيهدده  فددإ ،  تحددهلف  معددهرددو أل    صددددددددددددددواقدد 

 .  2ممتلكهتهم  يلى  لاالستةالء  استعبهيرم

  توبةق   يلى  يشدةف، 3يبلرمه دىي  قهور    ررل   الفةتهل  قهور  ، سدبق  مهإيى   بهإلضدهف   الةلمه   لضدع لقو

  ليويرم   بهلحصدددددهو   ةتمتعر    سدددددفةاء  بمثهب   ايتبرلا،  فيتال  اإلخوة  بهسدددددم  يةفرا الوةن   جهل  من  مجمري 

 ضدددددددو  الحةب  إليال   يهيل سددددددد ب  رنه  كه أ    ةقة ل   الاةن رم  الوةن   جهلأ    القهور   راا  لجررة  .20

 ةبي   كمه،  املعهروا   إبةامل   الصدددددددددلح يقو ينوأل   الحةب  إيال   ينو الوةنة   السدددددددددلو  ةمه س  كمه، آخة بلو

  الحةب  مرضرع  يهلجرا الاةن  أشهة  لمن،  املههم  لهاه أيائهم خالل  بهه ةتمتعر    التي  لاالمتةهزا   الحصهوه 

 .4ه  موةن   مؤلف  ف   العهيل  غير  الحةبل   العهيل  الحةب بي   ميز  الا    أوغستين  القويس  الرقت ذلك ف 

 ف   تور  ل   ظهة   التي  إليهه  اإلشدددددددده   ةمكن  التي  املبهيئ   من  مجمري   نسددددددددتخل أ   ةمكن  سددددددددبق  ممه

 : 5 له، الفتر   هرا

 الااتي.  لاالكتفهء  االنعزالة ، هلعوائة ب  القوةم  الحضه ا  بي   العالقه   اتسمت -

 مستقل .  معنرخ   بشخصةه   تتمتع  متميز   سةهسة   كةهوه   برجري  االيتراف -

 يائمي . معتموةن ممثلي   قب  من  خةى األ   الكةهوه   لوى   الكةهوه  راه  تمثة   بإمكهوة   االيتراف -

  لإمكددهوةدد    التجدده  .  مجددهل  ف   سدددددددددددددةمدده  ال،  ه الكةددهودد   ردداه  بي   قددهوروةدد   يالقدده   قةددهم  بددإمكددهوةدد   اإلقةا   -

 .بةنهه تقرم  قو  وزايه   أ    لفض التحكةمإيى   اللجرء

  املجددهل   محددولي ل   اإلاله   للقددهور    خددهضدددددددددددددعدد   أنهددهإال    القددوةمدد   املجتمعدده   بي   يللةدد   قرايددو  نشدددددددددددددرء  -

 املفهرم. ف   لنوائة 

  ملزمددد    تعتبرل   معةندد   شدددددددددددددكلةدد   تتبعأ     ةجددب  املعددهرددوا   بددأ   املجتمعدده   ردداه  ف   السدددددددددددددددهئددو  االيتقددهي-

 لألطةاف.

  السدددددددددددددهلف  الولي   القهور    قرايو  من  بعضددددددددددددده  يةفت قو القوةم   الحضددددددددددددده ا أ    من الةغم  يلى لكن

  نشدددددددددددددرء أ     ذلدك،   آوداا  معةلفد   تكن  لم  مرحدو  قدهورني  لضدددددددددددددع  ف   الدولي   املجتمع  تنظةم  فكة إال أ     ذكةرده

أ    املالحظل   شددددددددددددةطي  ترفة الولي   القهور    ههءفق  حسددددددددددددب  ةتولب يلي   قهور   لجري  نهلتهي ل  الولي   املجتمع

 
 .9مةخم يمه  ، نسةخن شةخفي، املةجع السهبق،  .- 1
 .33،  .1984، 3حهمو سلوه ، يه ش   اتب لصالح الوةن يهمة، القهور  الولي  العهم، يا  النهض  العةنة ، القهرة ، ط.- 2
 .82، القهور  الوبلرمه ىي...، املةجع السهبق،  .يل  صهيق أبر رةف - 3
 20بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  .- 4
 .10-9يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،    .  - 5
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 : ف   ي الشةط   ةنرا لختمث   .العهمال   راا  فيهه انعوم الحقب  تلك ف   الوللة   العالقه 

 .خةى األ   للرحوا   مسهلخه لضعه  منهه  لك   أب  للتسلةم املعنة   السةهسة  حوا الر   استعواي -

 يالقهتهم. ةحكم قهورني  تنظةم لرضع  الرحوا  تلك بي   كهفة   اتصهال   قةهم -

   الوسطى  العصور  في الدولي  املجتمع: الثاني  املطلب

  بسدددددددددددددقرط   لةنتهي  م  476  سدددددددددددددندددد    لمدددده  بسدددددددددددددقرط  ةبددددوأ  العصدددددددددددددة  رددددااأ     يلى  املؤ خي   أغلددددب  جمعة

 العثمهوة (.  )اإلمبراطر خ   الفهت  محمو ةو يلى م 1453  سن   القسونوةنة 

  العهلم   رمه آواا  زتي متمي قرتي   سدددددددهي   التي  التحرال   من  الكثير الرسدددددددوى لعصدددددددر  ا  شدددددددهو  قول 

 :  قسمي إيى   تقسةمهه ةمكن لاا،  االسالمة   الولل ل   املسةح 

 اإلسالمي  املجتمع:  ول األ  الفرع

  لأكثرره   حضددددددده   الولل   أيظم  أصدددددددبحت لالتي م  622  يهم  اإلسدددددددالم  يلل   مةالي  املةحل   راه  شدددددددهو 

  لحدو    مقة ا ثم  لمن  العدهملي   بةب  لإلةمده   لالن ةي   الةسددددددددددددد   ييرا   مؤكدوا  اإلسدددددددددددددالم  جدهء  فقدو  .لازيرده ا  قر 

  لنهلتهي    ل .  شدددددةخك يل   ب   اإلةمه   رر  الويرا   راه  لجررة، األحو الراحو ه  لرر  الويرا  راه  مصدددددو 

  لرحو    تأكةو رر  الةسددد   بجمةع  اإلةمه  ثم  لمن  جررةره لف   مصدددو ره  ف   األيةه   لرحو   اإلسدددالم يير   فإ 

  فيهه  يسددددددتبعو  ال األخر  يلى  قهئم   العهلم لرحو   اإلسددددددالم يير  أل ،  ايتقهيره لف   أصددددددلهه  ف   كلهه  ة نسددددددهواإل

  ظهر   ف   كثيرا  اإلسددددددالمي  الفكة  سددددددهرم لقو، لالعوال   الحةخ  يلى  قهئم  لحو  فهي .الجمهي   لصددددددهلح  الفةي

 ف   التدأثير  يلى  قدهي ا  الةرم  لحدو  تجعلد ،  نسدددددددددددددده اإل  حقرق   لحمدهةد   الدولي   القدهور    لقرايدو  مبدهيئ   من  جملد 

 الولي .  القهور    مبهيئ   لإثةاء تورخة

 :  اإلسالمية الشريعة  أرستها التي  املبادئ  -أوال

  وظة    وظةت   كهوت فقو،  ة نسدددهواإل  رحو الل   لعهملة كه،  املبهيئ   من  العوةو  اإلسدددالمة   الشدددةيع    سدددتأ

  م  حالة   يلى  تقرم  األحهية ل  االجتمهية  العالقه   كك  الوللة  العالقه  كهوت .لمله  نسه اإل  بني  لك   شهمل 

  لالولل   الجمهيه   يالقه  تنظم  اآلحهي يالق  تنظم  كمه فهي،  لالفضدددددةل  بهلعهري  لالرفهء  لعوال لا  لاملري 

إال    تكر    ال  لهى  مترقع  ظلمأل    لاقع  ظلم  اليهده  يفع  إذاإال    شدددددددددددددةيةد   تكر    ال  التي  الحةب  حدهلل   السدددددددددددددلم  حدهل

 . الظهملي   املسةوةخن  مع  حةب ه  ب   الشعرب  مع  حةنه ليست ه  ثم  السلم  لسهئ  تتعا   حةث

 :  1ههأرم  ذكة  يلى  سنقتصة،  املبهيئ   راه كثر   لأمهم

  ة  إنسدددددددددددهو   بمبهيئ   لجهء الحةه   جراوب بمختلف  اإلسدددددددددددالم  ارتم لقو:  اإلسنننننننننننالمية  الشنننننننننننريعة  عاملية-أ

  ليسددددددت   يهملة   مبهيئ   فهي،  الوللة   الجمهي  حةه   لتنظةم يائمهأل    متينه  أسددددددهسدددددده  تكر   أل  تصددددددلح،  سددددددهمة 

 
 .15-12يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  .- 1
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    آالقة   كةس قول  بعض. يلى  لبعضدهم  تفضدة أل   تمةيز يل    ال شدة  لجمةع  جهء  ألنهه  .إقلةمة  صدبغ   ذا 

اَ   َوَما ﴿: تعهيى  قرل   منهه، ل آةه   يو   ف   املبوأ  راا الكةخم
َ
ن
ْ
ل ْرسنننننننننَ

َ
 إال    أ

 
ة
َّ
اف
َ
اِ   ك

َّ
ا ِللن ي   ا  َبشنننننننننِ ِذير 

َ
ِكنَّ  َون

َ
 َ   َول

َ
ث
ْ
ك
َ
  أ

اِ  
َّ
  ال   الن

َ
ُمون

َ
 (28:  أسب ) .﴾  َيْعل

  املحب    ألاصددددددددددة  ترثةق  أج   من  غيره  مع  املسددددددددددلم يالق  أصدددددددددد   رر  فهلسددددددددددالم:  سددددددددددالم يةن  اإلسددددددددددالم-ب

  لددالددك ، ل النفس  ين  للددوفددهعإال    النددهس  بي   القتددهل  االسدددددددددددددالم  حةم  حةددث،  النددهس  كددهفدد   بي   لاألخر   لالةحمدد 

  َلِإ   ﴿ ": تعهيى  قرل   ذلك ف  الولة ، ل الةسدددددهل   لنشدددددةأل   النفس ين  الوفهع يلى  املسدددددلمي  حةلب  اقتصدددددة 

ِم   َجَنُحرا
ْ
ل هْجَنْ    ِللسَّ

َ
َهه ف

َ
ْ    ل

َّ
َرك
َ
ى  َلت

َ
ِ  َيل

َّ
ِمةُع   ُرَر  ِإوَّ ُ    ّۚللا َعِلةُم﴾.  السَّ

ْ
 (61:  )األوفهل  ال

  مصدواقه  بهه  لااللتزام لالعهري العقري احترام  موى  يلى ةترقف  السدلم تث ةتأن   :بالعهد  الوفاء  -جننننننننننننن

وا ﴿ تعدهيى  لقرلد 
ُ
ْوف
َ
ِد   َوأ َعهنْ

ْ
ال َد أن     ۖبنِ َعهنْ

ْ
   ال

َ
ان
َ
   كن

 
وال

ُ
  الغةاء   الشدددددددددددددةيعد  ف  العهدوأ     بد ، (34:  اإلسدددددددددددددةاء  )﴾   َمسننننننننننننْ 

  لقرل    مصددددواقه،  اإلسددددالم  ف   العهري  لقواسدددد   لذلك  ارمة   من  لألمة  مه   غم  املسددددتضددددعفي   وصددددة  يلى  مقوم

ْم   َوِإِن  ﴿ليال ج 
ُ
ُروك نصننَ

َ
ن يِن  ِفي  اسننْ ِ

عَ   الد 
َ
ُم ف

ُ
ْيك
َ
رُ  ل صننْ

َّ
ىإال   الن

َ
ْوم    َعل

َ
ْم  ق

ُ
ك
َ
اق    َوَبْيَنُهم  َبْين

َ
يث ِ
ُ    ۗم    ِبَما  َوّللاَّ

َ
ون

ُ
ْعَمل

َ
  ت

   (72:  األوفهل  )﴾  َبِصي   

  نسدددددده  اإل حقرق   فكة   لخكةس  لةضددددددع  اإلسددددددالم  جهء:  التمييز  وعدم  املسننننناواةو   يةنسننننناناإل  الكرامة -د

  أسدددددددددددددهس   أ    يلىأل    اللغد أل    اللر  أل    الجنس  أسدددددددددددددهس  يلى  ةقرم  تمةيز  يل    نسددددددددددددده اإل  تكةخم  يلى  تقرم التي

َها َيا ﴿ تعهيى  قرل   ذلك يلى الولة ،، ل آخة يُّ
َ
اُ    أ

َّ
ا  الن

َّ
م  ِإن

ُ
اك
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
ن  خ ِ

ر    م 
َ
ك
َ
ى   ذ

َ
نث
ُ
أ ْم   َو

ُ
اك
َ
ن
ْ
ا  َوَجَعل ُعوب 

ُ
َباِئَل   شنننننن

َ
  َوق

وا
ُ
َعاَرف

َ
ْم أن    ِۚلت

ُ
َرَمك

ْ
ك
َ
ِ   ِعنَد   أ ْم  ّللاَّ

ُ
اك
َ
ق
ْ
ت
َ
َ أن     ۚأ ِبي     َعِليم   ّللاَّ

َ
 .(13: الحجةا   )﴾   خ

  زمن   سدددددددددددددراء  اياألفة   حقرق   أرم  حمدهةد  يلى  أكدو  حةدث  لحةخدهتد   نسددددددددددددده اإل  حقرق   حمدهةد  يلى  أكدو  كمده

 :  لمنهه الحةب ف أل   السلم

  ذلدك ، ل الدوةن  يلى  لإجبده رم  الندهس  إكةاه  اإلسدددددددددددددالم  منع  حةدث:  كدهمال  احترامده  العقةدو   حةخد  احترام-1

  ﴿تعهيى  لقرل   توبةقه
َ
َراهَ  ال

ْ
يِن  ِفي  ِإك ِ

د   ۖالد 
َ
  ق

َ
ن َبيَّ

َّ
ُد  ت

ْ
ش ي ِ   ِمَن   الرُّ

َ
غ
ْ
 . (256:  البقة   )﴾  ۚال

  م احترامه ل   حمددهةتهم  ضدددددددددددددةل    يدد   النبرخدد   لسدددددددددددددندد ا  أكددو   حةددث:  الددوبلرمددهسدددددددددددددةي   املبعرثي   حمددهةدد -2

  سدددددددمعت :  قهل  ين  ه  ضدددددددىي  األشدددددددج    مسدددددددعري  بن نعةم حوةث  ذلك يلة ل ،  لتعسدددددددفهم  تجهلزاتهم لتحم 

  قهال   أوتمه؟(  تقرال  )فمه:  للةسددددرلي   قهل، الكااب  مسددددةلم   كتهب  قةأ  حي   لسددددلم  يلة  ه صددددلى  ه   سددددرل 

 يلة    ه صددددددددلى1  أينهقكمه(  لضددددددددةنت تقت   ال الةسدددددددد أ    )لرال:  لسددددددددلم  يلة  ه صددددددددلى  فقهل،  قهل  كمه  وقرل 

 صدددلى كه   لقو  .أينهقكمه"  لضدددةنت تقت   ال الةسددد أ    لرال  له  أمه  ":  كتهب  قةأ حي   مسدددةلم   لةسدددري  سدددلمل 

  صدددةى بُ   ملكإيى   األزي   يمير  بن  حه ثال بعث فقو،   سدددل  أحو األيواء  قت  إذا  غةظ   يشدددتو  لسدددلم  يلة  ه

 بعو  فقتل ، محمو   سددددددد  من  أو  يلمأ   بعو  الغسدددددددهني يمةل   بن شدددددددةحبة   ل   يةض مؤت   وزل  فلمه،  بكتهب

،  قتل   لمن الحه ث  مقت   أخبررمل   النهس لووب  يلة   فهشدددتو، خبره ه   سدددرل   فبل ،  ينق  لضدددةب   نو أ  
 

 ( .3/487)، مؤسس  الةسهل ، وؤلطشعةب األ  تحقةق: ، بن حنب  أحمواإلمهم مسنو اإلمهم بن حنب ،  - 1
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 .  1مؤت  غزل  ف   الس ب  رر ذلك  لكه 

  لالتي :  اإلسدددددددددددددالمي  ينسدددددددددددددهناإل  الدولي   بدهلقدهور    عةفي  مدهأل    الحةب ف   للتعدهمد   يللةد   قرايدو  إ سدددددددددددددهء-3

 : 2ه   ألسبهبإال    اإلسالم ف  الحةب تقرم  ال  حةث، ممكن قو  ق أإيى   الحةب  آثه  من  للحو تهوف

 العولا ؛  ي-

 لالوةن؛  لالرطن  لاألر   النفس  ين الوفهع -

 يةنهم؛ ين  ةفتنررمأ    الكهفةل   ةحهلل  الاةن للمؤمني   لااليتقهي الوةن  تأمي  -

 جمةعه؛ للنهس تبل  حت   الوير  حمهة  -

 العهو. وهكثي  تأيةب-

  للنسدهء  الحمهة  ترفير  ضدةل  ل ، فقط املقهتلي   يلى الحةب  قصدة يلى  اإلسدالمة   الشدةيع   توصد  لقو

  السددن    لال  القةآ   ةقرل  ال  الحةب اوتهت  لإذا  الشددعب.  تجريع  إسددالمة   حةب ف  ر يسدد  فال  لالشددةر   لاألطفهل

  ة  نسهواإل املحب  يلى  القلرب تلتقي  حت   اسقهم   شفهء يلى  يعم  ثم بهملغلرب   حم  ةقرل   ب  للمغلرب  لخ 

  اسدددددددددددددتعمدهل أل    الز ايةد   املحدهصدددددددددددددةد   فيهده  بمده  املدووةد   املمتلكده   إتالف  ين  نهدت  كمده.3تدوابة  لال  تندهفة  غير  من

  ةجهل ل  التعةضل   املسددددددددددلمي  لغير  العبهي   يل    ميرتو يلى نهيهه  ين فضددددددددددال،  املةهه  تلرخثأل   تسددددددددددمةم  أسددددددددددلرب

  .4خةى األ   للوةهوه  التهبعي  الوةن

 الكةام   الصددددددددددحهب  بعوه  لمن  5بعورهأل   أثنهءرهأل   قبلهه  سددددددددددراء، الحةلب   ف النبي  أخالق الولة  للع 

  اتسدمت  فقو،  يفعه ذلكإيى   فعيُ   إومهل   بحةب أحوا ةبوأ لم  لسدلم يلة   ه  لىصد   فهلةسدرل   الصهلح. لالخلف

  لقت    لاملثل   والغ  بعوم جةرش   قهي  ةرصىي كه  حةث،  لالتسهم  بهلةحم   خهضهه  التي  لالغزلا  الحةلب

  يرف  بن  الةحمه  لعبو لصدددديت   ذلك  لمثهل، املرتى  حةم  احترام  لحت   لاألسددددةى   الشددددةر ل   لالرلوا   النسددددهء

ه  اغزلا ": أ   النصددةاوة  كلب  قبةل إيى   ا سددل   ينومه را  ال، بههلل  كفة  من  فقهتلرا، ه سدد ة  ف  جمةع 
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، يا  الكتدب العلمةد ، بيرل ،  4تحقةق: محمدو يبدو القدهي  يوده، مج.  الوبقده  الكبرى،  بن منةع الهدهشدددددددددددددمي،    بن سدددددددددددددعدوأبر يبدو ه محمدو   -  1

 . 255،  .  1990،  2ج.

 مترفة يلى املرقع: 

https://ketabonline.com/ar/books/2139/read?part=2&page=628&index=5718232%2F5718233%2F5718378&q=

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%20%D8%B9%D9%85%

D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF%D9%8A 
 .77 .، 2010للنشة لالترزيع، القهرة ،  إقةأنبرخ ، مؤسس    اغب السةجهني، أخالق الحةلب ف  السن  ال - 2
 .110 109-.   ،  1995محمو أبر زرة ، العالقه  الوللة  ف  اإلسالم، يا  الفكة العةبي، القهرة ،  - 3
 .22بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  . - 4
 .128 -76 اغب السةجهني، املةجع السهبق،    .- 5
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هَ  : ين   ه  ضدددددددددىي  حصدددددددددي  بن  يمةا 
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ث
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 .  1"امل

  قهي    ةرصددددددددددددىي كه   الا    الصددددددددددددوةق بكة  أبه الخلةف   لصددددددددددددهةه، الحةلب  ف   الصددددددددددددحهب   أخالق  أمثل   لمن

 أبي  بن ةزخو ألصدددددددى ،  الشدددددددهمإيى   الجةرش بعث  فلمه  لالسدددددددالم. الصدددددددال   يلة   الةسدددددددرل  ب  ألصدددددددى  بمه الجيش

  فويهم ، للعبهي   الصددددرامع  ف   سددددهمأوف  ح سددددرا أنهم  زيمرا  قرمه  سددددتجو إوك  ":  مرصددددةك إني  قهلف،  سددددفةه 

  مه   فهضددةنرا،  العصددهئب  أمثهل  منهه  تةكرال   لشددعةا  من    لسددهم  ألسددهط  فحصددرا قو  قرمه  سددتجول ،  زيمرا  مهل 

  مثمةا   ةاجشددد  تقوعن  ال، ل رةمه  كبيرا  الل   صددد ةه الل   امةأ  تقتلن  ال":  بعشدددة  مرصدددةك إني، ل 2بهلسدددةف  فحصدددرا

 .3تغل "  الل  تجب   ال، ل  ملأكلإال    بقة  الل   شه  تعقة    الل   يهمةا  تخةنن  ال، ل تحةقهه  الل  وخال  الل 

  ه  صدددلى النبي  لبسدددن   اإلسدددالمة   الشدددةيع   بمبهيئ  الصدددهلح الخلف  أخا  الةاشدددوةن  الخلفهء بعو  لمن

  بن  يمة الخلةف   يهو ف   سدمةقنو  فت   لمه، الحةب خرض  بقرايو  الةاشدوةن  الخلفهء بعوه  لمن لسدلم  يلة 

 لخير بيزوو   إلسدددددددقهط  الفهت   محمو حةلبأل   الوةن صدددددددالح  السدددددددلوه  ةو  يلى  القوس  فت   لال،  العزخز يبو

 الحةلب. ف   لمي س امل أخالق  يلى يلة 

 :  الدولية للعالقات  اإلسالمي الفقه  نظرة  -ثانيا

  يهوف  إومه  سدددددددةهي   ذا  لولل   العهلم  بهوقسدددددددهم  يعترف ال  ألو   الوللة  للعالقه   متميز  وظة   لإلسدددددددالم

  من  الولي   املجتمع  اإلسددالم  فقههء قسددم  قول ،  اإلسددالمة   الشددةيع  أحكهم كمهمتح  كهف   املسددلمي  ترحةوإيى 

 : 4قسمي إيى   اإلسالمي الفكة  منظر  

 اإلسالم يا -

 الحةب. يا -

  ليا    الحةب يا ،  اإلسددددددددددالم  يا إيى  الولي  املجتمع  لخقسددددددددددمر   الثالثة   بهلقسددددددددددم   ةأخال   من  لرنه 

 
 .128 -76 .املةجع وفس ،    - 1
يبو القهي  حرن ، مقوم  ف  القهور  الولي  اإلنسددددددددددددهني من املنظر  اإلسددددددددددددالمي، إصددددددددددددوا ا  مخبر الو اسدددددددددددده  الفقهة  لالقضددددددددددددهئة ، جهمع   - 2

 51،  .2020الراي ،  
 96محمو أبر زرة ، املةجع السهبق،  . - 3
( بي  املجيز لاملهنع، مجل  أبحهث كلة  التربة  األسددددددددهسددددددددة ، جهمع  ظهفة خضددددددددة سددددددددلةمه ، القسددددددددم  الثنهئة  للوا )يا  اإلسددددددددالم ليا  الحةب - 4

 .164،  .2010، جرا  01، العوي: 10املرص  مج.

https://islamstory.com/ar/artical/33933/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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  ليا    حةب  ليا ،  2سدددددددددددددلم  ليا ،  إسدددددددددددددالم  يا إيى    الدولي   املجتمع  بتقسدددددددددددددةم  ةةى   من  الفقد   من  لرنده   .1العهدو

  حكرمتهه  لكن  الولل  يةن  اإلسدددددددددددالمأ    يسدددددددددددتر ره ف   لتكتب، املسدددددددددددلمي   من  مراطنيهه  أكثرة   تكر    إسدددددددددددالمة 

  بكثر    اإلسدددالمإيى   تنتسدددب  الولل   فهاه األمر .  من قلة  يوا  مه شددد   ك  ف  الرضدددعة  القراوي   لتوبق  تشدددةع

   .3اإلسالمي  نتراثههل   مراطنيهه

 :  اإلسالم دار -1

  املسدددددددددددددلمي    شدددددددددددددعدهئة  فيهده  تظهة التي  الدوا :  بدأنهده  تعةف  كمده،  اإلسدددددددددددددالم  أحكدهم  فيهده  تظهة التي  الدوا  له 

  .4املسلمي   من  األمه ل   بهلام إال   غيررم  فيهه  ةظهة  الل  لمنعتهم لقرتهم

  ةوةن   التي  املنهطق  فيهه بمه  اإلسددددددددالمة   الولل   لسددددددددةهي   تخضددددددددع  ال  التي  األقهلةم ك   بأنهه  أةضدددددددده  لتعةف

  العهم  بهلنظهم تتص   التي  القضهةه  جمةع  ف    يهةهره يلى  اإلسالمة   الشةيع  فيهه لتوبق  اإلسالم  يةن  سكهنهه

  أر    لرم  بةاةتهه يسدددددتظلر   الاةن  املسدددددلمي  غير  من  اإلسدددددالم  يا  تتشدددددك  للمسدددددلمي   لنهإلضدددددهف   لاملنهزيه .

  ةةنوهم   أخةى   لوةهوه  ةنتمر  ،  اإلسددددددددددددالم  يا   ف   ةقةمر   أشددددددددددددخه   همف الامةر    أمه  لاملسددددددددددددتأمنر .  الام 

  مثلهم   لهم  الحقرق    كدهفد   ترفيرل  بحمدهةتهم  اإلسدددددددددددددالم  يللد   تتعهدو   بمرجبد   الدا  ل  الدامد   يقدو  اإلسدددددددددددددالم بدوللد 

 ةتعلق   فةمه الامي يلى  توبقل ،  5الجزخ   يفع  مقهب  العقةو  حةخ   اإلسالم  يلل  لهم  تحفظل ، املسلمي  مث 

  للشددددددةيع    لفقه  معهمالتهم تكر  أ    فةجب ذلك  يل    مهل ، ل  ةنتمي الا   الوةن  قرايو  الشددددددخصددددددة   بأحرال 

 .6اإلسالمة 

  ملتمسددددي  ،  اإلسددددالم يا  ف   األجهوب  ةمثلر    لرم  املسددددتأمنر    لرم  ثهلث  فئ   اإلسددددالم يا  ف  ةرجو  كمه

 
 مع ه  بالي يقو أرلهه الصددلح يا  العهو ه  -1

 
التي تفةض ، من يل  أ  تؤخا منهم الجزخ   املسددلمي  يلى شددىيء ةؤيلو  ين أ ضددهم، يسددم  خةاجه

 »يا  الصددددددلح  ل»يا  املرايي  أل املعهرو    يهي  يلى األشددددددخه  ال
 
طبقه مله لصددددددف  إةه محمو بن الحسددددددن الشدددددديبهني   يلى األ ض. لتسددددددم  أةضدددددده

راه الوا  لم يسددترل يليهه املسددلمر  حت  ةوبقرا فيهه شددةيعتهم، للكن أرلهه يخلرا ف  يقو املسددلمي  ليهورم، فتحتفظ بمه   .لاالمهم الشددهف  

 أوظة:  ر  شبيه  بهلولل التي لم تتمتع بكهم  استقاللهه، لرجري معهرو  معقري  معهم، تجعلهم تهبعي  لغيررم.فيهه من وظم لقراوي ، لتك

 ، 374،  .1968لرب  الزحةل ، وظهم اإلسالم، يا  قتيب  للوبهي  لالنشة،  -
   يا  السدددددددلم ه  يلل  بةنهه لني  يا  اإلسدددددددالم سدددددددلم لمراثةق لمعهروا ، فهي توبق قراوةنهه ف  شدددددددؤلنهه الواخلة ، لتلتزم ف  شدددددددؤلنهه الخه جة - 2

 ة: وظبهملعهروا  التي ابةمتهه مع يا  اإلسالم أل لم تبرمهه معهه. لال تنهصب يا  اإلسالم لال يا  اإلسالم العواء . للمزخو من التفصة ، أ

 .174،  .املةجع السهبقظهفة خضة سلةمه ،   -
 .174-173املةجع وفس ،    . - 3
 .168 -167املةجع وفس ،    . - 4
ةجة  اسددددددتعمهل كلم  السددددددةهي  ف  كتب القهور  الولي  املعهصددددددة لمؤيى راا التعبير أ  ةكر  سددددددلوه  الولل  أصددددددةال غير مسددددددتمو من يلل    - 5

أجزائهه مهمه تعوي  القرمةه  فيهه أل اتسدعت أ اضديهه لتبهةنت أجزا ره. لأ  تكر  يالقهتهه بغيرره قهئم  يلى  أخةى، لخكر  م سدرطه يلى كهم 

أسدددددددهس سدددددددلوهنهه، لال ةكر  مسدددددددتموا من سدددددددلوه  آخة، إال أ  ةكر  تنفةاا لعهو ال ةمس االسدددددددتقالل، ب  ةكر  منبعثه من  ال من شدددددددىيء سدددددددرى 

الوللة  الحة . لنالك ةكر  لسدددددددةهي  الولل  مظهةا : أحورمه خه ر  لاآلخة ياخل  ةكر  بمقتضدددددددهه جمةع الرفهء بهلعهري الا  تقرم العالقه   

 الةيهةه خهضعي  لقراوي  راه الولل . للمزخو من التفصة ، اوظة: 

 .65-60محمو أبرزرة ، املةجع السهبق،    . -
 .24يبو القهي  حرن ، املةجع السهبق،  . - 6



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

22 

  ةمن  ،  األمدده   يقدددو  يلةددد   أطلق  يقدددو  اإلسدددددددددددددالم  بددوا   يالقتهم  لخحكم،  بهددده  االسدددددددددددددتقةا   وةتهم  ف   لليس  األمدده 

  حدهل   أمرالهم   ي  لاجدب  مع،  لاملدهل  النفس  أمده   ذلدك  ليشدددددددددددددمد   للدامي  املمنرحد   الحقرق   وفس   املسدددددددددددددتدأمني

 .1املسلمي   مع  حةب  حهل ف   باليرم  كهوت لإ   اإلسالم يا   خه ج  املرجريةن ل تهمإيى   الرفه 

 : 2شةلط  ثالث  قحقبت حنةف  أبر  االمهم  حسب حةب  يا إيى   اإلسالم  يا   لتنقلب

  بحكم   فيهده  ةحكم  لال  الكفة  ألرد   فةده  الندهفدا  الحكم  وظدهم  ةكر    بحةدث  فيهده  الكفة  أرد   أحكدهم  ظهر  -

 املسلمي .

  بلدو   الحةب  يا   لني   بةنهده  ةفصددددددددددددد   ال  بحةدث  مبدهشدددددددددددددة  بشدددددددددددددكد   الحةب  بدوا   متصدددددددددددددلد   األ ض  تكر    أ -

 إسالمي.

  قب   كه   الا    األلل   بهألمه  أمني   ذميأل   فيهه  مسدددددددددددددلم ةبقى  ال حةث  املسدددددددددددددلمي  ين  األمه   ةزللأ   -

 املسلمي .  سلو   زلال

 : الحرب  دار  -ب

  بأنهه   تعةف كمه،  3لمنعت   اإلسددالم بقر   فيهه  ألحكهم  وفرذ  لال يليهه  لإلسددالم  سددلوه  ال التي الوا  له 

  تكمن ل ، يهو  أ   املسدددددددلمي  لني   بةنهه  سللي سدددددددلوه   لال  لالة  يليهه  للمسدددددددلمي   ليسدددددددت  التي  األقهلةم مجمرع

  بمرجب   اإلسدددددددددالم يا   إلقلةم  بهلوخرل   الولل   راه  لةيهةه  السدددددددددمهح ف  الحةب  ليا   اإلسدددددددددالم يا  بي  العالق 

 الوبلرمهسةي . املبعرثي  الوا خن  تتبهيل  كمه،  األمه  يقو

  ردداه   تميز   لقددو،  لالفةس  الةلم  مع  لكددالددك  أل لندده  مع  مبددهشدددددددددددددة   يالقدده   اإلسدددددددددددددالم  يللدد   يةفددت  قددول 

 .أخةى   ته    لنهلحةب  ته    بهلسلم  العالقه 

، الولي   القهور    قرايو من العوةو  إقةا  ف   السددددبق فث   اإلسددددالمة   للولل أ    القرل  ةمكن  سددددبق  ممه

  قرايو   إقةا  ف   سدددهرمت  كمه حةب.  لقرايو سدددلم  قرايوإيى  الولي   القهور    قرايو  تقسدددةم  ف   سدددهرمت فقو

  يةفت  حةث،  الوللة   املعهروا   ين  وهرةك، الجنه ي  الولي   القهور   لحت   نسه اإل لحقرق  الولي   القهور  

  ين   فضدددددددددددددال  القتددهل  للقف  الصدددددددددددددلح  كمعددهرددوا   الحةب  حددهلأل    السدددددددددددددلم  حددهل  املعددهرددوا   من  العددوةددو  ابةام

 .4ذلك يلى  بهألمثل   تعج  لالقهوروة   الفقهة   املؤلفه   من لالعوةو،  الوبلرمهسة   العالقه 

 
 .28ملةجع السهبق،  . بن يهمة ترنسىي، ا- 1
 .171ظهفة خضة سلةمه ، املةجع السهبق،  . - 2
 املةجع وفس . - 3
 .  5،  .2004يبو اللوةف: أحمو ترني، ” العالقه  الوبلرمهسة  للخالف  العبهسة ”، مةكز االسكنو خ  للكتهب،  - 4

 .100 -99 . يل  حسي  الشهمي، املةجع السهبق،  .ل أةضه:  
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 املسيحي  األوروبي  املجتمع: الثاني الفرع

إيى   الةلمهوة   اإلمبراطر خ   اوقسددددددددهم ف  تمث   األل لبي  املجتمع ف   البه ز  الته خخ   التحرل أ    الثهبت  من

 .1م395  يهم ف    لمه  ليهصمتهه  الغةب  لإمبراطر خ ،  القسونوةنة   ليهصمتهه  الشةق   إمبراطر ختي

  القدددده     ف   لإمدددده ا   إقوددددهيةدددد   ممددددهلددددك  ظهر  إيى    الغةب  إمبراطر خدددد   سدددددددددددددقرط  أيى   م  476  يددددهم  فيف

 بتسدددلط   تميز   كمه .2القهور    أسدددهس يلى  ال  لالحةب القر   أسدددهس  يلى  قهئم  بةنهه  العالقه   كهوت  ل لنة األ 

 .الفكةخ   الحةخ   ظهر   بعوإال   الولل   من   تتخل  لم،  املسةح  الوةن  الوتشه   لذلك  الولل  يلى  الكنيس 

 : 3ه   خصهئ   بعو  الفتر   راه ف   األل لبي  املجتمع لتميز

 :  واالنقسامات  السياسية  الفوض ى  -أوال

  للمسدددددددددددددترى    اجع  ذلدددك  ف   السددددددددددددد دددبل ،  لالحةب  العدددواء  ةحكمهددده  األل لنةددد   لاإلمددده ا   املمدددهلةدددك  كدددهودددت

  اإلمبراطر    تمكن  حةددث  م  800  سدددددددددددددندد   حت   حدهلد   يلى  األمة  لنقي،  األقدهلةم  رداه  لحكددهم  املتددوني  الحضدددددددددددددده   

  تميز  ل ،  املقوسددددد   الةلمهوة   بهإلمبراطر خ  يسدددددم   مه  إطه  ف   السدددددةهسدددددة  الرحوا   راه  ترحةو من  شننننارملان

  843  يددهم  لفددهتدد   بمجةي  للكن،  املمددهلددك  بي   العالقدده   يلى  لاإلمبراطر    للبددهبدده  املزيلجدد   بددهلهةمندد   الفتر   ردداه

 .4جوةو  من  لالفسهي الفرضى   يهي 

 :  اإلقطاع  نظام  ظهور -ثانيا

،  تقةخبه  الرسددددةط  العصددددة لنههة   ليسددددتمة  مةالي    التهسددددع القة    من  ابتواء  أل نه ف  النظهم  راا  اوتشددددة

  يلى  معي  إقلةم ياخ   السددددلو   مظهرة  بجمةع األمير  اسددددت ثه   ف   السددددةهسددددة   النهحة   من ةتمث  النظهم  راا

  الولل    بمبوأ  قهوروه  يعةف  مه  لرر،  يشدددددددددددددهء  كمه  فة   ةتصدددددددددددددةف ل   شدددددددددددددخ دددددددددددددىي  ملك  بمثهب  يعتبر أو   أسدددددددددددددهس

 .5األ ض(  قنه أاأل ض)  يبةو وظهمل   الز اي  يلى  فةقرم  االقتصهية   النهحة   من  أمه،  املر لث 

 ف   بتجزئ السددددلو  تميز  الا  ،  االقوه  (  النظهم) لهاا  األل لبي  املسددددةح   املجتمع  يلل   خضددددعت فقو

  من   لالبددهبدده  وددهحةدد   من  امللددكأل    لإلمبراطر    يددهي   تنعقددو  كددهوددت  العلةدده  فددهلسدددددددددددددلودد ،  متددو ج  وحر  يلى  يللدد   كدد 

  تنحسدددددددددددددة   فحةنمده،  خةى األ   يلى  أحدورمده  طغةده   بي   تتدأ حح  السدددددددددددددلوتي   بي   العالقده   فكدهودت  أخةى   ودهحةد 

  بهلعالقه    أيى   الا    االمة،  النبالء  من  املقهطعه   سدددهي  بي   ذلك  بعو   السدددلو  تتجزأ ثم  الثهوة .  تةنر األليى

إيى   منهه  لالتمةيز الااتة   من  بقو   متمتع   سدددددددددةهسدددددددددة   مجمريه  بي  العالقه إيى   األقةب تكر   أل   الوللة 

 
 .20بلقهسم، املةجع السهبق،  .أحمو  - 1
 20يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  .- 2
 , 29بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  . - 3
 املةجع وفس .- 4
 .30،  .السهبق املةجعبن يهمة ترنسىي،  - 5
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 .1الولل  بي   العالقه 

  من   كبير يوي بي   مقسدددددددم   أصدددددددبحت مملك   ك  أل  يلي  تنظةم  نشدددددددرء يلى  يسدددددددهيو لم الرضدددددددع  راا

  للصددددددةايه   خهضددددددع  ياخلة   يالقه   مجةي  كهوت  املمهلك  تلك  بي   فهلعالقه   لنهلتهي ،  اإلقوهية   اإلمه ا 

 .2لاالمبراطر    البهبه ف  تتمث ، لاحو   يلةه  للسلو ، الحةلبل 

 3: بد  االقوه   النظهم  تميز لقو

 االقوهيةي ؛ ةو ف   مةكز   كهوت التي  السلو  إقلةمة   مبوأ -

  يلى   لوزايدددده ،  تددددهبعيهدددده  ملراجهدددد   الددددواخدددد   ف   وزايدددده :  ال زايدددده   من  لنريي   االقوددددهيدددده   مراجهدددد  -

 االمبراطر ؛ل   البهبه من  ك   ةمتلكهمه كه  اللتي  السلوتي   مراجه  ف   الخه ر   املسترى 

  االمبراطر    لأصددددب ،  االختفهء  ف   البهبرخ   السددددلو   أخا   ينومه، 14القة   بواة  ف   املراجهه  اوتهه -

 االمةاء. يلى  شةفة  سلو   ةمه س

   واإلمب اطور   البابا)الكنيسة( بين  الصراع  -ثالثا

  لقو   الزمنة   بهلسددلو   يسددتأثة  من  حرل   لاإلمبراطر    البهبه بي  الحهي  بهلصددةاع الرسددةط  العصددة اتسددم

 سدددددددددددددةفي   خلق  هأ     لمفدهيرده،  السدددددددددددددةفي   وظةخد إيى    اسدددددددددددددتندو  فدهلبدهبده،  بدالدك  أحقةتد   تدأكةدو  طةف  كد   حدهلل 

 الةلح  لمهيامت  لإلمبراطر   الجسدددو لسدددةف  للبهبه  الةلح  سدددةف تمن  الجسدددو ةمث   لاآلخة الةلح ةمث  سدددةف

  لمفهيره  اإللهي الحق  وظةخ إيى  فهسدددددتنو  اإلمبراطر    أمه  اإلمبراطر . يلى  يسدددددمرا  فهلبهبه،  الجسدددددو  يلى تسدددددمر

 لحو الصددةاع  لنل  اال ض.  فرق   ه إ اي  ةمث   اذ  فهر،  العهم   السددلو   لأيوهه  النهس  حكم فرضدد   هأ  

  تفددهقم إيى    أيى   الصدددددددددددددةاع  لرداا  11  القة    منتصدددددددددددددف  حدولي  ف   البددهبده  خلع  يلى  الةابع  ر ر    اإلمبراطر    إقدوام

 .4  السةهسة  الفرضى 

   الصليبية  والحروب  املسيحية الديانة-رابعا

،  ق.م  380  سدددددددددن   الةلمهوة   لإلمبراطر خ    سدددددددددمة   كوةهو   املسدددددددددةحة  تةريلس  االمبراطر    اقةأ   بعو

  نسدددد ةه  ترحو  التي  األل لنة   املمهلك  بي   العالقه  تلوةف يلى  إةجهبي  يل    املسددددةحة   الوةهو   الوتشدددده  كه 

 : 5منهه  للحةب  النهظم   القرايو بعض  تعةف  املمهلك  راه جع   ممه  للبهبه. الةلحة   النهحة   من

  الةربده    لحمدهةد  الدوةنةد   املنشددددددددددددد   حةدهي  يلى  وصدددددددددددددت التي (1095)  الةب سدددددددددددددلم  معدهردو  ف   جدهء  مده -

  أةهم  بعض ف  الحةب  حظة  التي،  (1096)  الةب  روو   لمعهرو ، الحةب  زمن  لالنسددددهء  لاألطفهل  شددددةر لال

 
 .24املةجع السهبق،  .محمو سعةو الوقهق،  - 1
 .20أحمو بلقهسم، املةجع السهبق،  . - 2
 , 31بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  .  -3
 .11مةخم يمه  ، نسةخن شةخفي، املةجع السهبق،  . - 4
 .31بن يهمة الترنسىي، املةجع السهبق،  .- 5



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

25 

 .1االثني  ةرم مولع حت   األ بعهء  شمس  غةلب  من الحةب  حظة  حةث،  األيةهي أةهم  لكاا األسبرع

  غير   ضدددددددددددددددو  تكر    هألليىفددد ،  العدددهيلددد   غير  العدددهيلددد   غير  لالحةب  العدددهيلددد   الحةب  بي   التمةيز  فكة   بةلز-

  الفقة   منهم،  الفقههء من العوةو املرضدددددددددرع  راا  تنهلل   لقو  بةنهم.  فةمه  املسدددددددددةحةي  بي   لالثهوة   املسدددددددددةحةي 

 االكرخني.  ترمهس

  البالي   ضدددددددددددددددو  حةلنددده  شدددددددددددددهدددو   الفتر   رددداهإال أ     ،مسدددددددددددددةحةددد   يةنةددد   لحدددو   لجري  من  الةغم  يلى  لكن

  غهة  إيى   1098  من  الزمه   من قةوي   طرال  اسدددددتمة   التي، الصدددددلة ة  بهلحةلب  يةف  مه  اطه  ف   اإلسدددددالمة 

  أسددددددددهس  يلى  يالقه  ف   معهه  لالوخرل   اإلسددددددددالمة   بهلبالي  االيتراف  األل نة   املمهلك   فض وتةج ، م  1221

 . 2يالقهتهم ف   السهئو  الصف  ه  الحةلب  كهوت ب ،  املسهلا 

 ضدددو  ألنهه  يهيل   املسدددةحةي   وظة  ف   الحةب كر  ، بهلحةب  املتعلق   املسدددةحة   القرايو فيهه  توبق فلم

 املسةحةي . غير

إال    ،يللة   قهوروة   لقرايو  إ سدهئ   غم  أو ، الحقب   راه  ف   املسدةح   األل لبي  املجتمع يلى ةالحظ  مهل 

 غيررم. يل    املسةحة   الولل   أبنهء  يلى  صه رهالقت  الشمرلة  بعوم تميز   أنهه

  املسدددددةح    املجتمع  مسدددددترى  يلى الولي   املجتمع تميز الرسدددددوى العصدددددر    حل مة   ف أ     وقرل  األخي   فيو

  اشدددددددددتعلت   أل لنه ف   الكنيسددددددددد   اوقسدددددددددهم  لمع  األل نة . الولل  بي   الحةب حهل  لتفشدددددددددىي  اإلمبراطر خه   بتفكك

 .1648يهم  لستفهلةه  معهرو   بترقةع  اوتهت  يهمه الثالثي   حةب

  الجهري  ترحةوإيى   أيى   قرتهه  لتعهظم  اإلسددالمة   الولل   ظهر   فإ ،  اإلسددالمي  بهملجتمع ةتعلق  فةمه  أمه

 يلي   بقهور    جهء   قو  اإلسدددددالمة   الحضددددده  أ    ةالحظ  كمه  الصدددددلة ة . الحةلب لتنولق  مراجهتهه ف   األل نة 

  الدددوللددد    يالقددده   تنظم  التي،  الشدددددددددددددةيعددد   من  املسدددددددددددددتمدددو   القدددهوروةددد   والقرايددد   مجمريددد   من  ةتكر    إسدددددددددددددالمي

 .الحةب  زمنأل   السلم  زمن  سراء  خةى األ   الولل  بهق   مع  اإلسالمة 

  أل لنه   مع  مبهشدددددددددددة   يالقه  ف  يخلت  قو  اإلسدددددددددددالمة   الولل أ    إيى  اإلشددددددددددده    تجو ،  الصدددددددددددوي  راا لف 

  يةفتهده  التي  الدوللةد   العالقده  ف   طةفده  فمثلدت،  أخةى   أحةدهوده  لندهلحةب  أحةدهوده  بدهلسدددددددددددددلمةد   تميز   املسدددددددددددددةحةد 

  القرى   ضددددددددددددددو  اإلسدددددددددددددالمةد   الدوللد   خدهضدددددددددددددتهده التي  الصدددددددددددددلة ةد   الحةلب  تمنع  لم  حةدث،  التده خخةد   الحقبد   رداه

  فهلحةلب   اآلخة.  بثقهف   لاحو ك   تأثة  لمن  التجه    تبهيل  لمن،  ا املعهرو  من العوةو  ابةام  من  املسدددددددددددددةحة 

  األلسدددددط   الشدددددةق  لجع ،  األق دددددى   الشدددددةق إيى   التجه    طةخق لفت   سدددددرى   الراقع  ف   تهوف تكن لم  الصدددددلة ة 

 األق ى   الشةق   لني   ثهوة   وهحة  من  أل لنه  شةق  لني  وهحة   من  لالرسوى الغةنة   أل لنه بي   اتصهل وقو 

 
 .85اةنهس محمو البهج ، ةرسف املصة ، املةجع السهبق،  . - 1
 .23،  .حمو بلقهسم، املةجع السهبقأ - 2
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 .1ثهلث   وهحة   من

 :  الحديث  العصر  في الدولي  املجتمع:  الثالث  ملطلبا

إيى   1453  الفهت   محمو ةو يلى  القسددددددونوةنة   سددددددقرط  من املؤ خي   حسددددددب الحوةث  العصددددددة ةبوأ

 :  2ف  تتمث  مةاح   بثالث الحوةث العصة ف   الولي   املجتمع بهه  مة  التي املةاح   تقسةم تم قول ،  الحهي   لقتنه

 الحدددددوةثددددد   الدددددوللددددد   مفهرم  بظهر    املةحلددددد   رددددداه  تميز   1914  غدددددهةددددد   إيى1453  من:  األولى  املرحلننننة

 . الولي   التراز    لسةهي 

 الوللة .  املنظمه  بمةحل  املةحل  راه تميز  1990 إيى1914  من:  الثانية  املرحلة

 الجوةو. الولي   النظهم يسم   مهأل   راا ةرمنهإيى  1990  من:  الثالثة  املرحلة

 :  (1914-1453) األولى املرحلة:  األول  الفرع

  القهور    يلى  يهي  ةولق  لالك، األل لبي  الصددددددددعةو يلى حقةقي يلي  تنظةم  مةالي  املةحل   راه  يةفت

  قرايو   جهء   قو، ل الكبرى   األل نة   الولل   كنف  ف   نشدأ  ألو ، األل بي الولي   القهور    تسدمة   التقلةو   الولي 

  يو    ظهر    املةحل   راه  شدددددددهو .ف  غيرره يل    املسدددددددةحة   األل لنة   الولل  بي  العالقه  لتحكم  القهور    راا

 : منهه  واكة،  األل لبي الولي  املجتمع  نشأ  يلى  سهيو   يرام 

 :  الحديثة الدولة  ظهور و   وستفاليا  معاهدة  -أوال

  قودهع اإل  مةاءأ لني   جهد   من  األل لنةد   املمدهلدك  بي   حدهيا  صدددددددددددددةايده  الرسدددددددددددددةط العصدددددددددددددة  نهدهةد   شدددددددددددددهدو 

  تعلرره  سدددددددددلو   أ    ين  االسدددددددددتقالل  ف   املمهلك تلك   غب  تعزز   فقو .أخةى   جه   من  لاالمبراطر    لالكنيسددددددددد 

  لنهلتهي    السددددددةهسددددددة   لحوتهه  تحقةقل   الكنيسدددددد  قةري  من  التحة  إيى    فسدددددده يت، يوةرخ أل   يةنة   كهوت  سددددددراء

  من   التحة  إيى    يهدوف  خةآ  صدددددددددددددةاع  ف   املمدهلدك  تلدك  يخلدت  كمده  .  سدددددددددددددةوة   أ    من  الدواخلةد   سدددددددددددددةدهيتهده  حةخةت

  مبددوأ   يلى  القددهئم  الصدددددددددددددةاع  ذلددك  اوته   لقددو  .الخدده جةدد   سدددددددددددددةددهيتهدده  لتحقةق  لاالمبراطر    الكنيسدددددددددددددد   سدددددددددددددةوة 

  مسدددددددددددددتقل   حوةث   يلل   شدددددددددددددك   ف     ظهر الل   اسدددددددددددددتقاللهه  تحقةق من  املمهلك راه  من  ك  تمكنتأ    القرمةه 

 .3يلةه سلو  ألة  الخضرع  ليوم،  السةهي  ف   املسهلا  أسهس  يلى بةنهه  العالقه  تقرم

  يعةف   مددهأل    التقلةددو    الددولي   املجتمع  تدده خخ  ف   محودد   أرم،  1648  لعددهم  لسدددددددددددددتفددهلةدده  معددهرددو   تعتبر

  الكهثرلةكة    الولل   بي   (1648-1618)  يهمه  الثالثي   لحةب حوا  لضددعت لكرنهه،  األل لبي الولي   بهلقهور  

  التي  لسدددددددددددددتفدهلةده  معدهردو   بدهبةام  لاوتهدت،  األل لنةد   القده    يلل   غدهلبةد   فيهده  اشدددددددددددددتركدت التي،  4البرلتسدددددددددددددتدهوتةد ل 

 
 .24املةجع السهبق،  .محمو سعةو الوقهق، - 1
 .27حمو بلقهسم، املةجع السهبق،  .أ - 2
 .16مةخم يمه  ، نسةخن شةخقي، املةجع السهبق،  . - 3
 .28،  .2011 شهي يه ف السةو، القهور  الولي  العهم ف  ثرن  الجوةو، يا  لائ  للنشة لالترزيع، يمه ، - 4
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 .1الحوةث  الولل   مةاليل  الحوةث الولي  املجتمع  لتكرخن بواة   الكثيرل   يعتبرره

  يلى   الشددددةية   لاسددددبغت،  لالبهبه  لالمبراطر    املزيلج   الهزخم   نههئة   بصددددف   املعهرو   راه  أكو  فقو

  أل لنه   يلل   بي   التعهيش  يلى ةقرم، أل لنه  لقه    سدددةهسدددةه  وظهمه  سدددمت  كمه، الحوةث   ل لنة األ   الولل   مرلو

 .2التراز    بفكة  لتأخا، جمةعه

 : 3بد الرقت  ذلك ف   التقلةو   الولي  القهور    لختميز

 ؛  الولل   سةهي   مبوأ  قوسة  -

 الولل؛ بي   املسهلا  بموأ  التمسك -

 بحت؛ يةني  أسهس  يلى  لتقسةم ، الولي  املجتمع ف   األيضهء  يلل   يوي قل -

 املولق .  سةهيتهه  مظهرة أحو  بهيتبه ه، الحةلب شن ف   املولق  الولل  حق-

 :  املفكرين  وآراء العلمية  النهضة-ثانيا

  كه  ف،  الولي  القهور    لأحكهم  مبهيئ  من الكثير  لإثةاء إبةاز  ف  يل   لالعلمة  الفكةخ  للنهض  كه   لقو

  حةدث ،  القدهوروةد   العلرم  لمنهده العلرم  تورخة ف   كبيرا  يل ا 14ل  13  القةوي   ف   أل لنده ف   الجدهمعده   نشدددددددددددددهءإل

  الكتدهبه    من  العدوةو  خالل  من الولي   القدهور    قرايو  إ سدددددددددددددهء ف   كبير  بول    سدددددددددددددهرمرا  الفقهدهء  من  يوي  ظهة

 : 4منهه  واكة  الفقهة   املوا س من العوةو  ظهة   كمه،  لاملؤلفه 

  أسددددددددسدددددددددت   .خةى األ  املوا س  ظهر   قب   18-16  القة    من  سددددددددهي  قوو:  الطبيعي  القانون  مدرسننننننننة-أ

  رداه   أسددددددددددددددهس  أ ل ،  الدولل   بي   العالقده   تحكم  التي  القرايدو  ه   لاإلوصددددددددددددددهف  العدول  مبدهيئ أ     يلى  أفكده رده

 العق .  رر  املبهيئ 

  غروشنننننننيو    الهولنديو   فهتة   السدددددددريسدددددددة  ل   لسدددددددرا خز  فةتر خه  سدددددددبهوةه اال    هالفقيه   لايره  من كه 

  القننانون   قواعنندأن    والسننننننننننننالم  الحرب  قننانون   مؤلفننه  في  تننناول   الننذي،  الحننديننث  النندولي  القننانون   مؤسننننننننننننس

   .5اكنشافها وبجب  سلفا  موجودة وهي، هللا  بإرادة  يةنساناإل  الطبيعة عن  تنبع  الطبيعي

  لالفقة    هوبز"  توما  "  الفقة    لايره  من،  18  القة   منا  ظهة و:  الوضنننننعي  القانون  مدرسنننننة-ب

 ةضدددددددعر   الاةن  فهم، ب   ةلتزمر   الاةن  بإ اي   أةنشددددددد   القهور  أ    أوصددددددده ره  ةةى ، سنننننننل"  "جورجو  "سنننننننبينو ا"

 .ههبتوبةق  ةلتزمر   ثم  قرايوه

 
 .25محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  . - 1
 .15هرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  .م- 2
 املةجع وفس .- 3
 .17مةخم يمه  ، نسةخن شةخقي، املةجع السهبق،  . - 4

5 Pascale Martin-Bidou, op.cit., p.9. 
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  ةق الترف  أفكه ه  لمن، "جةلسددةرس"  الهرلنو    الفةلسددرف  سددهه أ يلى  كه : والتوفيقية  املدرسننة-نننننننننننننننج

  برصددددفهه   الوبة    القهور    قرايو ف   أسددددهسدددد  ةجو الولي   القهور  أ   معتبرا لالرضدددد    الوبة    القهور   بي 

 األمم  جمةع  إ اي   من  اإللزامةد   قرتد   يسدددددددددددددتمدو  الدا   الرضددددددددددددد    القدهور    جدهودبإيى    املنوقل   العقد   ين  بيرتع

 .  لالشعرب

 : 1منهه،  املبهيئ   من يوي  ين  كشفت  الفقههء  كتهبه أ    القرل  ةمكن  ليلة 

 بةنهه.  فةمه  لمتسهلخ   مستقل   لأنهه  سةهي   ذا   الولل أ   -

 بةنهه.  فةمه  متسهلخ   سةهي   ذا   الولل   من  مجمري  من  مكر    جمعت  ين  يبه   الولي   املجتمعأ   -

 األفةاي. يلى  لتوبةق   مجهل  لال  الولل  قهور    رر الولي   القهور  أ   -

 الولي .  لالعةف  الوللة   املعهروا  ف لتتمث   الولل   إ اي   من  مستمو  الولي   القهور    مصهي أ   -

 الولي . القهور    طه إ ف   مشةلي   الحةبأ   -

افية  االكنشافات-ثالثا  :  الكب ى   الجغر

  سدددددددددددددددهرم   فقدددو،  الدددولي   القدددهور  ل   الدددوللةددد   العالقددده   تور  إيى    الجغةافةددد   االكتشدددددددددددددددهفددده   حةكددد   أي 

  لرر   التقلةو    للقهور   جوةو  مجهل فت إيى   كرلرم س  كةيسدددددددددددترف  طةف  من  1492  يهم  أمةخكه  اكتشدددددددددددهف

  من   كنظهم  االسدددددتعمه     النظهم  لنشدددددأ   مهو  ممه،  املسدددددتعمةا  يلى  للحصدددددرل   األل لنة   الولل   بي   التسدددددهبق

  السدددددددددددددةدهسدددددددددددددةد    الوللةد   العالقه   ترسدددددددددددددةعإيى   االكتشدددددددددددددهفه   راه  أي  كمده، التقلةدو    الولي  القدهور   أوظمد 

  البحددده    قدددهور    لتور    املالحددد   كنظدددهم،  الدددولي   القدددهور    مجدددهال   من  يدددوي  ف   تور    ذلدددك  ين  لوتج  لالتجددده خددد 

 يو    يقو   اإلطه  راا ف ل .لالحتالل  االكتشدددددهف  ةؤي    حةث، 2اإلقلةمة   السدددددةهي   اكتسدددددهب  قرايو  ظهر  ل 

  إسدددددددددددددبدهوةده  بي   لقعدت التي  املعدهردو :  مثد   املندهطق  رداه  تقسدددددددددددددةم قصدددددددددددددو  األل لنةد   الدولل  بي   يللةد   اتفدهقةده 

  إلسددددددددددبهوةه  الحق تعوي، ل األمةخكة   املرانئ بهحتالل  للبرتغهل الحق تعوي  كهوت التي،  1494  سددددددددددن   البرتغهلل 

 .  3الوللة   العالقه   ترسةعإيى   شهفه تكاإل  راه  أي ، ل اإلفةخقة   املرانئ  بهحتالل

   واستفاليا  ومعاهدة الديني  اإلصالح  حركة-رابعا

  التخل  إيى   الولل   ييت التي  لالفكةخ  العلمة  النهضدددد   ظهر   بعو الوةني اإلصددددالح  حةك   ظهة  لقو

  ا تكبتهه  التي الكبرى   املفهسددو  مراجه ل   الكهثرلةكة  خهصدد  الكنيسدد   تعسددف  لمن  للبهبه  املولق  السددلو   من

  األل لنة   الوللة  املجمري   مهاوقس إيى    أيى   ممه  .الوةنة  سلوتهه  استعمهل ف   تعسفهه  القضهءل  األخير   راه

 
 .43 -42،  .  1984صالح الوةن يهمة، مقوم  لو اس  القهور  الولي  العهم: مهرةت ، مصهي ه، يا  النهض  العةنة ، القهرة ، - 1
 -48،  .   1994مبرل  غضدبه ، املجتمع الولي ، القسدم األلل: األصدرل لالتور  لاألشدخه ، يةرا  املوبريه  الجهمعة ، الجزائة،  - 2

49. 
 .40بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  . - 3
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 : 1مجمريتي إيى 

 النمسه.ل   اسبهوةه،  أملهوةه: تمثلهم، ل الكنيس  لحو   بقهء  يلى  مصة   للكنيس   مسهوو : األليى

  األمله  : مثلهمة  البرلتسددددتهني(ل  )املارب  الكنيسدددد  ين  االسددددتقاللأل   الوةنة   بهلحةخ   توهلب،  لالثهوة 

 فةنسه.ل   الوومه  ل   السرخو،  تالبرلتستهو

  يامت   لالبرلتسددددددددددتهوتة   الكهثرلةكة   الولل   بي   متراصددددددددددل   يةنة  حةلب  قةهمإيى   االوقسددددددددددهم راا  أيى ف

-24  ف   لالثهوة   1648-10-14 األليى  لاسدددددددددددتفهلةه  معهرو   بإبةام  اوتهت،  1648  إيى1618  من سدددددددددددن  30

  أقةتهه  التي  املبهيئ  خالل من، الحوةث  الولي   القهور   مةالي  بمثهب   املعهروته   رهته   لايتبر ،  10-1648

 : 2 له 

 .  قرمة   لولخال   لتقسةمهه  املقوس   الةلمهوة   اإلمبراطر خ   بهوحالل  االيتراف -

 الوةني.  النوهق ف   حصةرهل   البهبرخ   السلو   لزلال الكنيس   سةوة   إنههء -

  لوظهم   معتقواتهه  ين النظة  بغض  السدددددددةهي   ف   الولل   بتسدددددددهل    لااليتراف  الولل   سدددددددةهي   مبوأ  إقةا -

 حكمهه.

  مت   الولل   تمه سدددد   حقه الحةب  أصددددبحت  حةث،  يهيل  غيرأل    يهيل إيى  الحةلب  تقسددددةم  فكة   زلال-

 منهسبه.  ذلك   أ 

  ترطةو   بغةض  املؤقت   البعثه  مح   يائم   سدددددددددفه ا   براسدددددددددو  الوبلرمه دددددددددىي التمثة   قهور    نشدددددددددرء-

 الولل. بي   السلمة   العالقه 

  للمحهفظ    كرسددددددددةل   األطةاف  الولل   تةاضددددددددىي  أسددددددددهس يلى تقرم التي الوللة   املعهروا   أرمة   إبةاز -

 . الجوةو  األل بي  النظهم يلى

 تقضدددددددددددددىي  التي  األل لنة   الولل  بي   القرى   تراز    سدددددددددددددةهسددددددددددددد إيى   أيى   الا  ، الولي   التراز    مبوأ  إقةا  -

  يلى  حةب     أ   تشددددددددددددن  تجعلهه القر   من  قو  يلى  األل لنة   الولل   من  يلل   أ   تصددددددددددددب إال    ضددددددددددددمه   بمحهلل 

 .3الولل   الستقالل  رهمه ضمهوه يعو  ممه،  الولل  من  غيرره

 والفرنسية  األمريكية  تانالثور   -خامسا

  كهوت ، ل املجول   الثرل  ين  بحثه  وحرره  األل لنةي   من  كبير يوي  رهجة،  األمةخكة   القه    اكتشددددهف بعو

 ف   تمثةلهم  ضدددددددددددددةل    فكة   املهددهجةل   طةح  1776  يددهم  ف ل،  البرةوددهني  للتددهج  تخضدددددددددددددع  الفتر   تلددك  ف   أمةخكدده

 
  أحمو بلقهسم، املةجع السهبق،  . - 1
ي : النظةخ  العهم  لاملنظمه  العهملة  لاإلقلةمة  املتخصددددددددصدددددددد ، يا  الفكة الجهم  ، اإلسددددددددكنو خ ،  جمهل يبو النهصددددددددة مهنع، التنظةم الول  - 2

2008.  ،19. 
 .42بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  .  - 3
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  افعي   مسديرا   ف   املههجةل  خةج هملولب  بةخوهوةه  لةفض وتةج   لكن، للضدةائب لوفعهم  البرةوهني  البرمله 

،  البرةوهني التهج  ين اسددددددتقالل  حةب ثم  مراجهه إيى   تحرلت  مه  سددددددةيه  التي،  ضددددددةائب" ال تمثة   شددددددعه "ال

 .1776/ 07/ 04  بته خخ  االستقالل  إيال ل   األمةخكه   الثرا   بهوتصه   ترجت

  لضدددددددددعت ل   فةاليلفةه  مؤتمة ف   1787  يهم اجتمعت، لالة  13إيى   آواا   مقسدددددددددم   أمةخكه  كهوت  قو ل

 .1األمةخكة "  املتحو   سمةت"الرالةه   فةو الة   لولل   يستر    ألل 

  غير   مسدددددتقل   مسدددددةحة   يلل   مةالي ين  أسدددددفة   أنهه ف  خهصددددد  بصدددددف   األمةخكة   الثر    أرمة   لتظهة

  أخةجدت ، ل الدولي   القدهور    قرايدو  أكبر  تث ةدت  ف   يل    لهده  لكده   الدوللةد   العالقده   ملةدوا   اوضدددددددددددددمدت،  نةد ل أل  

 . 2العهلم  من  أخةى   يلل  ليشم   أل لنه  من الولي   القهور  

إيى   سدعت  لقو  السدةه دىي  االسدتبواي يلى  القضدهء بغةض  1789  سدن   قهمت فقو  الفةنسدة   الثر    أمه

 :  رمههأ  املبهيئ  من  يوي  إقةا 

  ةتمتع  التي  العهم   لالحقرق   األسددددهسددددة   بهلحةخه   لااليتراف،  لاملراطن   نسدددده اإل  حقرق  يلى  التأكةو-

 األخر .ل   املسهلا ل  الحةخ   إطه  ف   نسه اإل  بهه

  بك    اختةه رم ةتم الاةن  النراب  طةخق  ين  ةمه سددددددهه،  لاألم   للشددددددعب  ملك  السددددددةهي أ   يلى  التأكةو-

 حةخ .

  املالئم   الحكم  وظددهم  اختةدده   ف ل  االسدددددددددددددتقالل  ف   لشدددددددددددددعربا  حقل   املصدددددددددددددير  تقةخة  حق  بمبددوأ  االيتراف-

 .3للولل 

  مده   ألل   ه   فةنسددددددددددددده  ال ،  النظة    املجدهل تتعدو لم  الفةنسدددددددددددددةد   الثر   إليهده  ييدت التي  األفكده   رداهأ     إال

،  الفةنسدددددددددددددةد   الثر    مبدهيئ   كد   اوتهدكل   األل لنةد   الدولل   يلى  الحةب  ة "برودهب  "ودهبلةر    أيلن  يندومده،  اوتهكتهده

 .41815  لاتةلر  معةك  ف   رزمت ل   األل لنة  الجةرش ك  اجتمعت  ةثح

   القوميات  مبدأ-سادسا

   ندهط   بدأنهده  القرمةد أل    األمد   الفقهدهء  يعةف، ل األمد أل    القرمةد   بمعةده   القرمةده   ين  الحدوةدث  ةةتبط

 ....الخ. اللغ أل   الوةنأل    كهلعةق   مشترك   لابطأل    صال  تجمعهم  األفةاي  من  مجمري  بي  ةرحو   لح 

  يلى   لأملهوةه  فةنسدددددددددده بي  ال زاع  لبسدددددددددد ب األم   لتشددددددددددكة   األسدددددددددده ددددددددددىي املقرم  بخصددددددددددر   خالف  ثه  لقو

 : املرضرع  راا  حرل   يوظةخت  ظهر  إيى   ذلك  فأيى ،  لاللر خن األلزاس  مقهطعتي
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  مفهرم  تحوةو ف   مرضدددددددددرية   اليتبه ا  لتسدددددددددتنو  األملهوة   املو سددددددددد   لتمثلهه:  املوضنننننننننوعية  النظرية -أ

  لخقرل   لدد   تددهبعدد   اللغدد   لأ   األسددددددددددددددهس  رر  العةق أ     رتلة  لخةى   املقرم  ه   اللغدد أ     يعتبر  جددهوددب  فهندده   األمدد 

  أملهوه   ةزالر   ال  فإنهم  الفةنسددىي االحتالل  بسدد ب  القرمي لييهم  فقولا قو  األلزاسددةر   كه أ    "  مرمس  الفقة 

 .1"بهللغ 

  اسدددددددددددددتندهيا   األمد   تعةف التي  اإلةودهلةد   الفةنسدددددددددددددةد   املدو سددددددددددددد  له : الشنننننننننننن صننننننننننننينة  اإلرادينة  النظرينة  -ب

  راه   ين  يافع لقو  اإل اي  رر  األم   لتكرخن القرمة   بنهء ف  ينورم األسددددده دددددىي  فهلعنصدددددة،  وفسدددددة   اليتبه ا 

 بو  ال ب  تكفي  ال  لحوره  اإل اي أ   لأكوا"  رينان  "إيرنيسن   لالفةنسدىي  "ماننشنيني" اإلةوهي   الفقة   النظةخ 

  الدوللد    ين  الةروده   اوفصدددددددددددددلدت  لندالدك  القرمةده   مبدوأ  19  القة    خالل  اوتشدددددددددددددة  لركداا  .معوةده   ترافة  من

  21913  ف   لألبهوةه،  1878  ف   لنلغه خه   لمهوةه  تقلتلاس،  1831 ررلنوا ين  بلجةكه  ثم،  1830 العثمهوة 

. 

 1914-1815:  األوروبي  التحالف-سابعا

  لكددده    1815  غدددهةددد إيى    لاسدددددددددددددتمة  1814  جرا   ف   بفةينددده  مؤتمة  رةئددد   ف   األل لنةددد   الدددولل   اجتمعدددت

  رددداا   ين  فدددهو ثق،  ودددهبلةر    حةلب  بسددددددددددددد دددب  انهددده    التي،  أل نددده  لقددده    الدددولي   التراز    ف   النظة  إليدددهي   يهدددوف

 :  املؤتمة

  الرجهد    أكدو   حةدث،  التراز    إيدهي   كةفةد   حرل   النظة   لجهده  اختلفدت  لقدو  األل بي  التراز    تنظةم-

  إقلةمةد    يلى  السدددددددددددددةدهي   ف   للملدك  الشدددددددددددددة    الحق  احترام  يعني  لالدا  ،  املشدددددددددددددةليةد   بمبدوأ  األخدا  الفةنسدددددددددددددةد 

،  سددةه ددىي  طهبع  ذل  املؤتمةأ    مبين   الفةنسددة  النظة  لرجه   معه ضدد   كهوتف  بةلسددةه وظة  لجه   أمه،  ل يهةهه

 ف   املؤتمة  تبن   .لقو  املشدده ك   الولل   ل غبه   السددةه ددىي  التراز   مبوأ  معهلج  يلى  يمل   ةنصددبأ    ةجب لاا

 .3الفةنسة   الرجه  األخير

  تلدددددك   لتحقةقل ،  املؤتمة  اقةرددددده  التي  السدددددددددددددةدددددهسددددددددددددددددد   قبتحقة  االلتزام  لجرب  يلى  املؤتمةل   أكدددددو  قدددددول 

  بةلسدددددددةه ،   لسدددددددةه  من ك   طةف من  1815-9-26 ف   املقد  الحلف  إنشدددددددهء يلى  الولل   اتفقت  السدددددددةهسددددددد 

 الحلف راا  يهوف  لكه  األل لبي.  بهلرفهق  يةف  مه  اطه   ف   لفةنسدددده  بةخوهوةه ثم  بعو اليهم  لتنضددددم،  لالنمسدددده

  تقةخة  ملبوأ  تصددددو  لال،  4لالنمسدددده  بةلسددددةه،   لسددددةه  ف   حصدددد  كمه  يةلشددددههإيى  القوةم   امللك  بةر   إيهي إيى 

  تلك  مث   يلى  للقضددددددهء  مة   من اكثر الحلف  يلل  توخلت  لنهلفع ،  الفةنسددددددة  الثر    ب   جهء   الا   املصددددددير

  لإةوهلةه   1820  يهم  إسدددددددددبهوةه من  ك   ف   فةينه  مؤتمة  اقةه  الا    املشدددددددددةلية  ملبوا  توبةقه  أل لنه ف   الحةكه 
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 . 1821  يهم

  تصدددددددددددددو    أمةخكه  قه    ف   لاإلسدددددددددددددبهوة  البرتغهلة   املسدددددددددددددتعمةا  بعض ف  التوخ  الولل   راه  أ اي   لمله

  مرج  1823-12-02  بته خخ   رلم جةمس  األمةخكي  الةئيس  تصدددددددددةخ  خالل  من ذلك، ل لهه  املتحو   الرالةه 

 الجنرنة   األمةخكة   الولل   شددددددددددددؤل  ف  املقوس الحلف من التوخ   ": أ إيى  فة   يشددددددددددددير،  األمةخكي للكرنغةس

  السدددددعةو   محمو  األسدددددتهذ  ةقري  الصدددددوي راا لف   أمةخكه"  سدددددالم  يهوي خوة  بمثهب  يعتبر  االسدددددتقالل الحوةث 

  القددده     شدددددددددددددؤل   ف   التدددوخددد   تنر    ال  االمةخكةددد   املتحدددو   الرالةددده أ     مفدددهيه  الشدددددددددددددهير  م رل  مبدددوأأ     الدددوقدددهق

  الحلف  انهه   لركاا، 1الوللتي   شدددددددددددددؤل  ف   األل لنة   القه   بتوخ   تسدددددددددددددم   للن  تةخو  ال  لنهملقهب ،  األل لنة 

 .2سنرا   يشة  من أق  ف  املقوس

 : ه   ميزا  بعو   الفتر   راه تميز   قو ل

 :  الدولية  املعاهدات  استعمال  اتساع-أ

،  الولل  بهق   مع  معهمالتهه ف   السددددتعمهل   الولل   مختلف  تتج   قهوروةه  أسددددلرنه  املعهرو   أصددددبحت  حةث

  لضددددددع   بشددددددأ  جنةف  لاتفهقة ،  البحه   قهور    بشددددددأ   1856  سددددددن   به يس  معهرو :  املثهل  سدددددد ة  يلى  لواكة

  اتفهقةه  ل   1890  الةقةق  تجه    بحظة املتعلق   بةلكسدددددددددددد   لاتفهقة ،  1864  سددددددددددددن  الحةب  لجةحى  أسددددددددددددةى 

 لح  خهصددددد   قهوروة   قرايو  إةجهيل   السدددددلم  مسدددددأل   معهلج   بمسدددددأل  لق املتع 1907ل  1899لعهمي  الره  

 .3الحةهيل   للحةب  قرايو  لضع، ل السلمة   بهلوةق   الوللة   املنهزيه 

 : الدولي املجتمع رقعة  اتساع-ب

  يلى   حصدددلت  التي  مةخكة األ   الولل  له   أل نة  غير  مسدددةحة   يلل  ليشدددم   الوللة   األسدددة   ووهق  اتسدددع

  أ  ب  لتركةه  سدددددددددددم   حي   1856  سدددددددددددن إال    املسدددددددددددةح   الوهبع  من العهم الولي   القهور   ةتحة    للم،  اسدددددددددددتقاللهه

  لبعوره ،  1856  سدددددن   السدددددهبع   املهي   به يس   ملعهرو  توبةقه  الوخرل  راا تم  لقو .  الولي   لمجتمعل  تنضدددددم

 الوللة . العالقه   مجهل  بوخرل   الةهبه ل  للصي   سم 

 : الدول  بين  التجانس  -جن

  يلى  القهئم   املسدددةح الغةبي  الوهبع  بةنهه جمع  حةث،  بهلتجهنس  األل لبي  املجتمع تميز  املةحل   راه ف  

  تعه ض   حهل   ف  الحةلب  قةهم يوم يعني ال  رااأ   غير  اإلوتهج.  لرسددددددددددهئ   امللكة   قرامهه  اقتصددددددددددهية   أسددددددددددس

 .4املستعمةا  يلى  التسهبق  إومهل ، املصهلح
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 1990-1914 من الثانية املرحلة: الثاني الفرع

:  األحددواث  ردداه  بةز أ  من، ل الددولي   املجتمع  يلى  طةأ   يمةقدد ل   جددا خدد   تغيرا   املةحلدد   ردداه  شدددددددددددددهددو 

  ك   أي   قو، ل التكنرلرر ل   العلمي  التقوم، الوللة   املنظمه   ظهر  ، العهملةتي  الحةني ،  االشددددددتراكة   الثر  

  أرم   من، ل الدددددولي   القدددددهور    قرايدددددو  يلى  إةجدددددهبددددده  انعكس  ممددددده  الدددددوللةددددد   العالقددددده   تور  إيى    األحدددددواث  رددددداه

 : املةحل   راه ف  الولي  املجتمع  ميز  التي  الخصهئ 

 :  الدولي املجتمع  عاملية-

  حضددددددده ا  إيى  تنتمي  يلال ةضدددددددم  مجتمعه أصدددددددب  ب ،  مسدددددددةحةه  أل لنةه  مجتمعه الولي   املجتمع يعو لم

  الدولل   يدوي  ا تفدهع  يعري، ل ...الخ  الجنرنةد   أمةخكده  يلل ل   اإلفةخقةد ل   اآلسدددددددددددددةرخد   الدولل   مثد   مختلفد   ثقدهفده ل 

 : 1لعهملي   يهملةه

 العثمهوة .  كهإلمبراطر خ  تفككت التي  اإلمبراطر خه    اة   تحت  تنضر   كهوت التي  الولل   استقالل-

  يلل   نشدددأ إيى   أيى ،  20  القة    من  السدددتينةه ل   الخمسدددةنةه   ف   خهصددد ل   االسدددتعمه    النظهم  انهةه -

  يلل   يليهه  أطلق الولي   املجتمع أغلبة   تشدددددك   أصدددددبحت التيل ،  آسدددددةهل   إفةخقةه  ف   خهصددددد   االسدددددتقالل حوةث 

 الثهلث. العهلم

 : دوليال  جتمعامل في  التنظيم -

 تضدددددددددددددبط  التي  القدهوروةد   األحكدهم  من وظدهمإيى    ةخضدددددددددددددع  منظم  مجتمع  املعدهصدددددددددددددة  الدولي   املجتمع  يعتبر

  أصددبحت   التي  الوللة   املنظمه   ظهر   بعو  أسددهسددة   بصددف  التنظةم  راا تبلر    لقو  .2أيضددهئ   بي   العالقه 

 الفرضدددى   حجم  من  التخفةف رر  الوللة   املنظمه  من  فهلغهة ، الولل  بي  للتعهل    الةئيسدددة   األيا   تشدددك 

  ردداه   أليى  األمم  يصدددددددددددددبدد   تعددو، ل املجددهال   مختلف  ف   الددولي   املجتمع  أيضددددددددددددددهء  بي   التعددهل    مجددهال   تورخةل 

  الحةب   يقب  انشدددددددددددأ، سدددددددددددةه دددددددددددىي  طهبع  ذل  يهملي تنظةم  ألل   ايتبر ، ل 1919  يهم  تأسدددددددددددسدددددددددددت التي  املنظمه 

 :  3يلى  رهيهو ف   االلتزام تم، ل يلل  33  ل  اوضمت، األليى  العهملة 

 الوللة .  القضهةه لح  القر   استخوام يوم-

 الولل. بي   املعهروا ل   االلتزامه  احترام-

 الولي .  مالسال  يلى الحفهظ اج   من  التسلح  تخفةض-

 األطةاف.  الولل  إحوى   ل   تتعةض يولا   أ    ملراجه   املشتر  التعهل    مبوأ-
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  انهده   ،  الثدهوةد   العدهملةد   الحةب بدهودوالع  خدهصددددددددددددد ل   مبدهيئهده  تحقةق ف   العصدددددددددددددبد   فعدهلةد   لعدوم  وتةجد   ل

 التي، ل الثهوة   العهملة   الحةب بعو  1945  عام  املتحدة  األمم منظمة  أوقهضددددددددددهه  يلى أنشدددددددددد ت ثم، العصددددددددددب 

 .1الولي   املجتمع  اشخه   من  كشخ   الوللة   املنظمه   اطه  ف   معمق   ي اس   مح   ستكر  

 :  التجانس عدم-

  الثدهوةد    ملةد هالعد   الحةب  فبنهدهةد   االوقسدددددددددددددهمده   كثر   رر،  الفتر   رداه  ف  الدولي   املجتمع  ةميز  مده  أكثر   إ

  التسددددددلح  وحر  تسددددددهبقهمه بوأ  حةث،  األمةخكة   املتحو   الرالةه ل  السددددددرفةتي  االتحهي  يظةمته   يللته   ظهة 

 بواة   ذلك  كه ، ل الةأسدددددددددددمهي ل   االشدددددددددددتراكي  ملعسدددددددددددكةخن بالك  العهلم  اوقسدددددددددددم، ل الولي   املجتمع  يلى  الهةمن ل 

 إةجدهي  يعني  الدا  ، ل السدددددددددددددلمي  التعدهيش  مبدوأ  ةحكمهده  كده  بةنهمده  العالقده أ    حةدث،  البده ي "  "الحةب  ملةحلد 

 السلمة .  بهلوةق   ال زايه  لح   اللجرءل  الولي   القهور    طبةع   حرل   اتفهق

  يلل إيى    ر التكنرلر ل   العلمي  التقددوم  أسدددددددددددددددهس  يلى  الددولي   املجتمع  ف   الددولل   تقسدددددددددددددةم  كددالددك  تم  كمدده

  فيهده   التنمةد   مبدهشدددددددددددددة   بهدوف  التكتد   من  وريده  تقةمأ     ملتخلفد ا  الدولل   حدهللدت  قدول   متخلفد .  يلل ل   متقدومد 

 العهلم  يلل   مصددهلح ين الوفهع الةئيسددىي  روفهه  كه   1955  بهوولن   مؤتمة ف   االوحةهز يوم  حةك   فأنشددأ 

 جوةو.  يلي   اقتصهي    وظهم  بإقهم   املنهيا ، ل الثهلث

 :  الدولية للعالقات  املوضوعي  واالتساع  والتكنولوجي العلمي  التقدم-

  الفضدددددددددددددهء   غزل ل   املراصدددددددددددددال   تور   خالل  من  السدددددددددددددةمده  الحدوةدث  العصدددددددددددددة  ميز  العلمي  التقدوم أصدددددددددددددب 

  ازيره  ل  تقوم  ف   سددددددهرمت  تكنرلرجة ل  يلمة   ثر   الولي  املجتمع  شددددددهو  كمه،  البهطنة   الثرلا   اسددددددتغاللل 

  بظهر    نهألخ ل  األسدددلح   مجهل ف   خهصددد ل  الجراوب  بعض  ف   سدددلبةه  كه   العلمي التور    رااإال أ   ،الولل 

 ف  الولي   املجتمع  يلل  ك  يلى  خوةا  تشددددددك   أصددددددبحت التيل  النرلخ   األسددددددلح  ه ل   الشددددددهم   الومه   أسددددددلح 

 .2الحةلب ف   استخوامهه  حهل 

  بمختلف   نسددددددددددددده اإل  حقرق :  منهه جوةو  بمراضدددددددددددددةع الولي   املجتمع  ارتمهم، الفتر   راه  شدددددددددددددهو   مهك

  االسدددددددددددددتثمدده ا    مجددهل  ف   خددهصدددددددددددددد ل   الددوللةدد   االقتصددددددددددددددهيةدد   القرايددو،  الددوللةدد   االجتمددهيةدد   القرايددو،  أجةددهلهدده

 .  3الجنسةه   متعوي   لشةكه ا ييمل   األجن ة 

 الجديد(  الدولي  النظام) الثالثة املرحلة:  الثالث الفرع

 الولي   النظهم  مفهرم شددددددددددددةرع  بواةه  لتعري،  اآل  لحت  السددددددددددددرفةتي  االتحهي  بتفكك  املةحل   راه تبوأ

 جر ج  السدددددهبق  األمةخكي الةئيس  إيال   ينو  مة   أللل   ظهة حةث،  (1990)  الثهوة  الخلةج  حةبإيى   ،الجوةو

 
 .50بن يهمة الترنسىي، املةجع السهبق،  . - 1
 .54بن يهمة الترنسىي، املةجع السهبق،  . - 2
 13يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  . - 3



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

35 

  1991  ةنددهةة  17  ف   األمةخكي  النراب  ملجلس  التشدددددددددددددةيعةدد   الهةئدد   اجتمددهع  قددهيدد   منصدددددددددددددد   يلى  من  األب  برش

 الجوةو.  العهملي  النظهم بواة 

 : 1الجوةو الولي   النظهم  خصهئ   أرم ةل   فةمه  لوتنهلل 

  السدددددددددددةهسدددددددددددة   النهحة   من الولي   النظهم يلى  املتحو   الرالةه   رةمن   تميزره التي:  القطبية  األحادية-

  املسننننننننننننتوى   فعلى  للحلفددهء.  حددهجدد   يل    فةيةدد   بصدددددددددددددر    لالتصدددددددددددددةف  العددهلم  بقةددهي   لاوفةايردده،  لالعسدددددددددددددكةخدد 

  بهلولل   لصدددددددفتهه  ليلل   اإل رهب  قرى   مراجه ب لتقرم،  الولي   للمجتمع  املنظم بول    أمةخكه  قهمت  السننننننيا نننننن ي

  قرتهه  ىيل العهلم  يلى  زيهمتهه  فةض  ف   املتحو   الرالةه   اسدتنو   فقو،  العسنكري   املسنتوى  على  أمه  .امله ق 

 ف ،  الوللة   بهلشدددددةية   االلتزام  يل    العسدددددكةخ   بهلقةا ا   اوفةايرهإيى   أيى   ممه، الكبير   لالنرلخ   العسدددددكةخ 

  لاألمةخكة    الغةنة   الثقهفة   العرمل   رةمن   بسددددددددددط  من  الثقافي  املسنننننننننتوى  لىي  املتحو   الرالةه   تمكنت  حي 

  الهرخدده    لجري  لتهددوةددو  وفرذردده  لفةض  للغرخدد   لفنةدد   إيالمةدد   آلةدده   اسدددددددددددددتعمددهل  يبر  الخصدددددددددددددر   لجدد   يلى

 .  العهملي الصعةو يلى  املحلة   الثقهفة 

  فة     بةز  األقوهب  متعوي  وظهم رر الحهي   النظهمأ    القرل  فةمكن  االقتصننننننننادي  املسننننننننتوى   يلى  أمه

  العهملة .   املهلة   األزم  حو   تصددهيو  مع  سددةمه  ال،  آسددةه  شددةق   يلل  ف أل    أل لنه  ف   سددراء  كبرى   اقتصددهية   قرى 

  إقهم  ،  لا سدددددددددددر كحلف  السدددددددددددهبق   االشدددددددددددتراكة   العسدددددددددددكةخ   األحالف بح   الجوةو الولي   النظهم ةتسدددددددددددم  هكم

  يلى  لالضدددددددددغط، األلسدددددددددط  الشدددددددددةق  ف   لخهصددددددددد  العهلم  من  مختلف   منهطق ف   األمةخكة   العسدددددددددكةخ   القرايو

 .2الشمهلة   لكر خه  كإةةا   النرل    لخهص   للسالح  املنتج   الولل 

  الحكرمة    غير  لاملنظمه   الجنسدة   املتعوي   الشدةكه  قر   تصدهيو  وتةج :  الدوليين  املؤثرين تعدد -

   تشددددددددددك  أصددددددددددبحت التي
 
  ينهصددددددددددة   من جوةوا ينصددددددددددةا الولي   النظهم  يةف، لسددددددددددلوتهه  الولل   لسددددددددددةهي  تحوةه

 .البيئ   ين  لالوفهع  نسه اإل  حقرق   للجه   منظمه   يل    لتنهمي،  اإل رهب ف  ةتمث  الولي   املجتمع

  يددوي   الةرم  أصدددددددددددددب   يللدد   51  املتحددو   األمم  مةثددهق  يلى  املرقعدد   الددولل   كددهوددتأ     فبعددو:  الندول   تعندد-

  الحهي   القة    من  الثهني  العقوأ     املحللي   بعض  ةى خل   القه ا .  جمةع تشددددددددددددم  يلل 619  األيضددددددددددددهء  الولل 

  الكبرى   القرى  بعض  ليري   الوللة   السدهح إيى   لالةهبه   كهلهنو  الولل  بعض  الراجه إيى   عةوةسد   لالعشدةخن

  مده   .االميركةد   املتحدو   للرالةده   هفسددددددددددددد لمند   متحدوةد   كدولل ،  الدوللةد   الشدددددددددددددوةوج   قعد إيى   ل لسدددددددددددددةده كدهلصدددددددددددددي 

  تحهلفه    شدددددددددك  يلى  فة   القوبة  التعوية  وظهم  سددددددددديبول  حةث، تعوي    وظهمإيى    العهملي  النظهم  سدددددددددةحرل 

 .تكتال   من بوال

  غير  ف   الولي   القهور    قرايو  توبةق ف   االزيلاجة    اوتشدددددددددددة  لقو: الدولي القانون   تطبيق  ا دواجية-

 
 مترفة يلى: ، 2015جرخلة  / ةرلةر  6حسي  خلف مر ى ، النظهم العهملي الجوةو.. خصهئص  لسمهت ، املةكز الوةمقةاطي العةبي،  - 1
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  من   الوبةعة   البيئ   حمهة أل   ،السدددددددددددددالم حفظأل    ،نسددددددددددددده اإل لحقرق   بهلنسدددددددددددددب   سدددددددددددددراء،  العهلم  من  منوق 

، ي الصددددددد ،  بر مه ف   املسدددددددلمي  ضدددددددو  ةحوث  لمه، لة ةه، الةمن،  سدددددددر خه، العةاق ف  حوث  مهل   .لالتومير  التلرث

 ذلك. يلى  مثهل لخير  ألكةاوةه يلى   لسةه حةب ف   مؤخةا، فلسوي  لف   الهنو

 ف   الوللة   املنظمه    يل   ةاجعلت  القرمة   الولل   سددددددددددددلو   تضدددددددددددده ل   ظ  ف : الدول   سنننننننننننيادة  انتقاص -

 1:  يرام  يو   وتةج   املتحو  الرالةه   يل   ح ،  الوللة   املشكال  لح   الوللة   ه اي ز ال  تسرخ 

  التعددهمدد    وحر  االتجددهه،  الجددوةددو  الددولي   النظددهم  مالم   أبةز   من:  الكبي ة  الندولينة  التكتالت  نحو   املينل-

  رداه إال أ     اقتصددددددددددددددهيةد   قر   أقرى   تشدددددددددددددكد  التي  األل نةد   املجمريد   ف   مالمحهده  بدو   كبرى   تكتال   خالل  من

 ومرذج  للع ، كبرى   سددددددددددددةهسددددددددددددة  كت إيى   امتو  ب   االقتصددددددددددددهية   املصددددددددددددهلح وقو  ينو  تترقف مل  التكتال 

  لمكهوتهه   القهوروة   بشدددددددددددخصدددددددددددةتهه تحتفظ  أصدددددددددددبحت القوةخ   هلولل ف .األمة  راا ف   لاضدددددددددددح  األوربية  الوحدة

 .إليهه تنتمي بهتت التي  الكتل  فلك ف   لسةهيتهه

  تواللهه   لسدددددةي   املعلرمه  لوق   االتصدددددهل لسدددددهئ  ف   الههئل   الثر    انعكسدددددت:  التكنولوجية  الثورة -

  لالقضدددددهةه   املشدددددكال   يرمل   ذلك  ين  نتجف،  التغير  معول لف   التراصددددد   سدددددةي  يلى  كبير  بشدددددك ،  الولل  يبر

، الكثير  لغيرره  السددددددددددددكهوة   االوفجه ا ل   البةئي  لالتلرث  لالتخلف  الفقة  مث   ال شددددددددددددةخ   الجمرع  تراجههه التي

  يلل إيى   ذلدك  تعدوى   لإومده،  يلل   مجمريد أل    محدوي   يللد   يلى  املشدددددددددددددكال   رداه  وتدهئج  تقتصدددددددددددددة  تعدو لم  حةدث

 .  أخةى 

  يلى   أمةخكه ليلى  همليالع الصددعةو  يلى  األمنة  التهوةوا   تنهمي  أمهم:  والصننراعات  التوترات تصنناعد-

  لالتغيرا    لالتصددددحة  الحةا     كهالحتبهس العهلم  تراج  التي البة ة   التحوةه   ين  وهرةك، الخصددددر   لج 

أل    يةقةددد أل    يةنةددد   سدددددددددددددبدددهبأل   لاإلقلةمةددد   األرلةددد   الحةلبل   لالتلرث  لالفةضددددددددددددددددهوددده   لاأليدددهصدددددددددددددير  املندددهخةددد 

 .2القسةخ  الهجة   نسب  من لتزةو  تأثيراتهه، ل اقتصهية 

أ     ةتبي   املعهصددددددددددة   مةحلت  ف  ةوالجو  الولي   النظهم خصددددددددددهئ   أرم  اسددددددددددتعةاض خالل  لمن  لختهمه

  تؤمن   وفسددددددددددددددد   الرقدددت  ف   أنهدددهإال    ،الدددولي   التدددأثير  خةرط  بةدددورددده  من  املةحلددد   رددداه  ف   تبدددول  املتحدددو   الرالةددده 

  لاألةهم ، الحترائهه ب   الصدددددددددوا    مجهل ف  لتزاحمهه  ال  اقتصدددددددددهيةه  الصدددددددددهيو   للقرى   املجهل  إفسدددددددددهح  بضدددددددددةل  

  حتمه ، املتعوي   القوبة   من هوري  تشددددددددهو الولي   النظهم من جوةو   مةحل   مالم   ين  تكشددددددددف  نمه  القهيم 

 مختلف.  طةاز  من  سةكر  

 الرسدوى  بهلعصدر    مةل ا القوةم   العصدر    منا  ته خخةه تور ا  يةف الولي   املجتمعأ    القرل  خالصد 

  املعهصددددددة   الولي   املجتمع  تبلر  ل   تشددددددك  الته خخ   املول   الحضدددددده    التور    راا خالل، ل الحوةث  العصددددددة  حت 

 ف   سدددددددنتنهلل   فإونه الولي   املجتمع تور  إيى   السدددددددهبق   املحهضدددددددةا  ف   توةقنه  كنه  إ ، ل مميزات ل   بخصدددددددهئصددددددد 

 
 املةجع وفس ,  1
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 الولي .  املجتمع أشخه   املهي   من  الثهني املحر  
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 : الثاني الفصل
 الدولي  المجتمع أشخاص

 والمنظمات الدولية( )الدول 
  يلى  قةل   أ بع  من  أكثر فبعو  .الوللة   القهوروة   بهلقرايو  املخهطبر   رم الولي   املجتمع  أشدددددددخه 

 ةتم  الوللة ".  عالقه "ال ف   الةئيسدددددددىي  فهي لال الولي   للمجتمع  األسدددددددهسدددددددة  البنة   الولل   أصدددددددبحت،  نشدددددددأتهه

 ف   الددولل   تختلفل ،  -لجريردده  ظةلف-الددوقةقدد   لاألرددواف  الجةرفيزةددهئةدد   العنددهصدددددددددددددة  أسددددددددددددددهس  يلى  تحددوةددوردده

إيى   ةنقسدددددم العهلم  به  لنالك  القهورني.  لشدددددكلهه  االقتصدددددهي   السدددددةه دددددىي  لوظهمهه  العسدددددكةخ   لقرتهه حجمهه

 .1املتحو  األمم ف   أيضهء  معظمهه، يلل  196 حراي 

  ظ   ف  حت ل ، لالرحةو الولي   الةئيسدى   الشدخ   التقلةو   الولي   القهور   ظ  ف   الولل   ايتبر  قوف

  أخةى   أشددددخه ب  ارتمهم    غم، العهم الولي   القهور   أشددددخه   أرم  الولل   تزال ال  املعهصددددة الولي   القهور  

 ب   معترف يلي   نشهط  بممه س  لهم  تسم   يللة   صف   إةهره  مهوحه،  املجتمع راا ف 

 الدولي   القدهور    يدولقرا األشدددددددددددددخده   تلدك  إخضدددددددددددددهعإيى  الدولي   الفقد   غدهلدب  بمةد   األسدددددددددددددهس  رداا  ليلى

  الا   لالول    االختصدددهصددده ، القهورني  املةكز  حةث من  الولل   ين اختالفهم   غم،  أشدددخهصددد   من  لايتبه رم

  حةكه  ،  األفةاي،  الوللة   نظمه امل: األشدددددددددددددخه   من  الفئ   راه لتشدددددددددددددم ، الولي   املجتمع  ووهق ف  ب  تقرم

 الجنسةه .  املتعوي   لالشةكه   الرطنة   التحةخة

 : ى حو يلى الولي   القهور    أشخه  من  شخ  ك   ي اس  سنتريى ةل   لفةمه

 الدولة :  األول   املبحث

،  املعهصددددددددددة الولي   املجتمع  تةكةب ف   ينصددددددددددة  لارم العهم الولي   القهور    أشددددددددددخه  أرم  الولل  تمث 

  لقدهوروةد    لسدددددددددددددةدهسدددددددددددددةد   تده خخةد   اجتمدهيةد   ظدهرة   تمثد   الدوللد   ال   ذلدك،  سدددددددددددددةدهي   ذا   يلل   من  ةتكر    الدا  

  من   مجمري  ةقون حي  تقرم  لقهوروة   سددددددددةهسددددددددة   مؤسددددددددسدددددددد :  بأنهه  الولل  تعةخف لخمكن  ملمرسدددددددده.  للاقعه

 " :  بأنهه  تعةف  كمه، 2" يليهم  سدددددددددةهيتهه  تمه س  يلةه  لسدددددددددلو  لخخضدددددددددعر   معي  إقلةم ف   يائم  بصدددددددددف   النهس

 . 3"  سددةهي   ذا  حهكم   رةئ  يليهم  تسددةوةل   ثهبت معي   إقلةم  ف   يائم  بصددف   ةقةمر    األفةاي  من  مجمري 

 لتقرم، معي  إقلةم  فرق   االسددددددددددتقةا  بنة   الولام لج   يلى ةقةم  بشددددددددددة    "تجمع:  بأنهه  البعض  يعةفهه  حي  ف 

 4اآلخةخن"  مراجه  ف   تمثةل  تتريى كمه،  املجتمع راا ياخ   العالقه  تنظةم تتريى  سةهسة   سلو  بةنهم

 
1 Roland SEROUSSI, Introduction aux relations internationales, DUNOD ; Paris, 1ere édit., 2010, p.9. 

 .69،  .2005، 9القهور  الولي  العهم، جهمع  يمشق، ط.موخ  إيى محمو يزخز شكة ،   - 2
 .109. . 1965، 7يل  صهيق أبر رةف، القهور  الولي  العهم، منشأ  املعه ف، اإلسكنو خ ، ط. - 3
 .43،  .1990محمو سعةو الوقهق، التنظةم الولي ، يا  الجهمع  الجوةو ، اإلسكنو خ ، - 4
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  لالسدلو    اإلقلةم، الشدعب: ه   ينهصدة ثالث  ف   الولل   ينهصدة تحوةو ةمكن،  املقوم   ةخفه التع  من

  تتمتع   لكي  كددهفةدد   غير  انهددهإال    ،العنددهصدددددددددددددة  رددهتدد   يلى  القددهورني  الفقدد   اجمددهعل   ارمةتهدده  من  بددهلةغم  لكن  العددهمدد 

  لتتمع ،  إقلةمهده  يلى  سدددددددددددددةدهيتهده الدوللد   تمده سأ     ةجدب إذ .  العدهم الدولي  القدهور   ف   الدوللةد   بدهلصدددددددددددددفد  الدوللد 

 الولل . اهبه  االيتراف ةتمأ    ةجب  كمه،  القهوروة   بهلشخصة 

  الولل    ينهصة ف  الولي  القهور    اشخه  من  كشخ   للولل   الولي   القهور    ي اس   ووهق  لختحوي

 تبهيه.  سنتنهلل   مه  لرر،  لاجبهتههل   فحقرقهه  شكهلههأ ثم

 الدولة عناصر : األول   املطلب

 : حو   يلى كال  العنهصة  رهت   سنتنهلل  ةل   لفةمه

 الشعب :  ول األ  الفرع

  ةةتبور    مراطني  بول    لجريره ةتصددددددر   ال  إذ، الولل  ف   لاالرم األسدددددده ددددددىي العنصددددددة  الشددددددعب يعتبر

  الوبلرمهسددة    كهلحمهة  )الحقرق   للمراطني   للاجبه  حقرق   من  ذلك يلى  ةترتب  لمه  الجنسددة   بةابو   معهه

 ف   العهم   األيبهء ف   لاملسدددددددددددهرم   كهلرالء  ل)الراجبه   لاالوتخهب(  الترشدددددددددددة   لحق  العهم   الرظهئف تري   لحق

 .1الولل (

،  بهآلالف  كهورا  سددددددددراء  السددددددددكه   من  معةنه  يويا  الشددددددددعب  ينصددددددددة  ف   العهم  الولي   القهور    يشددددددددترط  لال

  ةتكلم   لال معي   بدوةن  ةدوةنأ     أل ،الشدددددددددددددةر أل    كدهلشدددددددددددددبدهب  معةند   فئد   من  ةتكر  أ    أل  ،امللةده ا أل    املالةي 

  الدداةن   االفةاي  رم  فددهملراطنر    لاألجددهوددب.  املراطنر  :  رمدده  فئتي إيى    الددوللدد   سدددددددددددددكدده   لخنقسدددددددددددددم  معةندد .  بلغدد 

  ف   الوللة   العول  محكم   يةفت لقو .2الجنسددددددددة    ابو  تسددددددددم   لسددددددددةهسددددددددة   قهوروة  يالق   بهلولل   تةنوهم

   ابو   يلى  أسددددددهسددددددهه ف   تةتكز  قهوروة  "يالق :  نههأب الجنسددددددة  ورتبرم  قضددددددة   ف 1955  يهم  الصددددددهي   قةا ره

  للاجبه   حقرق إيى   بهإلضدددهف ،  لالعراطف  لاملصدددهلح بهلعيش ةتعلق بي   فةمه فعل   تضدددهمن  ليلى  اجتمهية 

 .3متقهبل "

  بهلجنسدددة    خه   تشدددةيع  يلى  بنهء   يهةهره رم  من تحوةو ف   يلل  ك   بحق الولي   القهور    ايترف لقو

  لفقه   الجنسددددددددددددة  ف   ترفةره  لراجبا  الشددددددددددددةلط  مةايه   مع، جنسددددددددددددةتهه  لفقوا   اكتسددددددددددددهب  شددددددددددددةلط  فة  تحوي

، الجنسددة    ابو  يلى  لننهءا  لالولل .  الفةي  بي   فعلة   ابو   يلى الجنسددة   تةتكز كأ ، العهم الولي   للقهور  

  حمهةتهه  تمتو  كمه، القراوي (  شدخصدة   مبوأ)  إقلةمهه  خه ج  كهورا للر حت   مراطنيهه لىي  الولل  قراوي   توبق

 
 .59بن يهمة الترنسىي، املةجع السهبق،  . - 1
 املةجع وفس . - 2
 .72،  .املةجع السهبقمحمو برسلوه ،   - 3

 40يثمه  بقنيس، املةجع السهبق،  . -
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   .1الوبلرمهسة (  )الحمهة  ةضهأ  اقلةمهه خه ج

  جنسدددددددددددددةد    ةحملر    بد ،  بهده  ةقةمر    التي  الدوللد   بجنسدددددددددددددةد   ةتمتعر    ال  الداةن  االفةاي  فهم  االجدهودب  أمده

  االجهوب   لضددددددددددددعأ   كمه  االقلةمة .  الولل   لسددددددددددددلو   االجهوب  رؤالء  ةخضددددددددددددعأ    ذلك يلى  لخترتب  .أخةى   يلل 

  القهور    بقرايو  مقةو   االجهوب  ازاء  الولل  سددددددددددددلو   لتكر   .بهه  ةقةمر    يلل  لك  الواخلة  القراوي   تحويه

 املعهمل .  من األينى الحو  مةايه   مبوأ مث ، الولي 

   ابودددد    ترافة  أسددددددددددددددددهس  يل   ةقرم  االلل   مفهرمأ     حةددددث  من:  األمننننة  عن  الشننننننننننننعننننب  مفهوم  ويختلف

  كثير    ينهصددة ف   أفةايره  اشددترا   أسددهسددهه  معنرخ   ابو  يل  تقرم  األم أ   حي   ف   الجنسددة  له   سددةهسددة 

  مفهرمي   بي   للتفةقدد   السدددددددددددددةددهسدددددددددددددةدد   االيتبدده ا   ف   الددوخرل   فددول  .لالددوةن  اللغدد أل    العةق أل    األصدددددددددددددد   أرمهدده

  شددددعبه   لليس  م أ  تشددددترط  التي  الفقهة   االتجهره   بعض لجريإيى   اإلشدددده   الجوةة  من  فهو ،  لاألم   الشددددعب

  كددهإلمبراطر خددده    مختلفدد   أممأل    قرمةدده إيى    ةنتمر     يددهةدده  تضدددددددددددددم  التي  الددولل   ه   عددوةددو ف  .2يللدد   أ    لقةددهم

، لالصددددددي ،  سددددددهبقه  السددددددرفةهتي  االتحهي، ل لاملجة  النمسدددددده  لامبراطر خ ، العثمهوة   االمبراطر خ   مث   السددددددهبق 

   .3سريسةال  كنوا

 :  اإلقليم: الثاني الفرع

  الددا   النوددهق  بددأودد   يعةف  كمدده  .4ال شدددددددددددددة    املجتمع  فةدد   ةقرم  الددا    املكددهني  اإلطدده   بددأودد   اإلقلةم  يعةف

  التي  األ ض  مسهح   بأو   أةضه  ليعةف، 5 الولي  القهور    ةقة ره  التي  السلوه   بكهم  ياخل  ف   الولل   تتمتع

 اإلقلةمي(.  )البحة  البحة  مةهه  من  بهه  ةلتصق قو  لمه  جر    فضهء  من  يعلرره  لمه  الشعب  يليهه يعيش

  يشدددددترط   لال،  سدددددةهيتهه  مظهرة  الولل  فة   لتمه س  الشدددددعب  يلة   ةحةه  الا   الرطني  املجهل بالك  فهر

  مثد    أل خبةال   املكرود  كدهلجز    بدهيدو مت  أجزاء  يدو أل    كدهمد   جزء  من  ةتكر    فقدو  األجزاء.  متصددددددددددددد   ةكر  أ   

  قلةم إأل   بحة جزائ أ بي   ةفصدددددد  كأ  بعض  ين بعضدددددد   فصددددددالمن  ةكر  أ    أل  ،لاوولويسددددددةه فلبي ال،  الةهبه 

  بددهق    ين  األليى  ةفصدددددددددددددد   حةددث،   األمةخكةتي  لأالسدددددددددددددكدده  رددهلا    لرالةتي  بددهلنسدددددددددددددبدد   الحددهل  رر  مثلمدده  أخةى   يللدد 

أ    أل ،معةن   مسدهح   االقلةم  ف   يشدترط ال  كمه .كنوا  يلل  اقلةم  الثهوة ل   الههيئ   املحةط  االمةخكة  األ اضدىي

 ف   لمقبرلد   بهده  معترف،  املعدهلم  لاضدددددددددددددحد   بحدولي  لمحدويا  ثدهبتده  ةكر  أ     ةجدب  للكن،  بحةخد   لاجهد   ذا  ةكر  

 
 8،  .7200القهور  الولي  العهم، جمة  محمو حسي ، ي اسه  ف   - 1
 .72املةجع السهبق،  .محمو برسلوه ،   - 2
 .104،  .2010خلة  الحوةثي، القهور  الولي  العهم: املبهيئ لاألصرل، يا  النهض  العةنة ، القهرة ، إسمهية  يل   - 3

4 -Roland SEROUSSI, op.cit., p.9. 
يبو العزخز محمو سددددةحه ، الولل  الفلسددددوةنة : ي اسدددد  ف  قةا ا  األمم املتحو  لالقهور  الولي ، الشددددعب الفلسددددوةني، اإلقلةم، الحولي،  - 5

حق الشددددددددددددعب الفلسددددددددددددوةني ف  تقةخة مصدددددددددددديره، وفي شددددددددددددبهه  اإل رهب، حقرق األقلةه ، الجةائم الوللة  التي تةتكبهه إسددددددددددددةائة  ف  حق الشددددددددددددعب 

 .8،  .1989النهض  العةنة ، القهرة ،  الفلسوةني، يا 
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 .1املتبهيل  بهالتفهق  تحوةوره ةتم  فهصل  بخورط الحولي  راه  تتعلق،  املجهل   الولل   حهل 

 :  اإلقليم  أنواع-أوال

  ةل    مدده  ف   وبي   سدددددددددددددرف  ذلددك  من  لاووالقدده،  لجر    بحة  ،  بة    إقلةم  من  تقلةددوةدده  الددوللدد   إقلةم  تكر  ة

 : منهم لاحو بك   املقصري

  كمه ، بولو   االقلةم تصددددر    ةمكن ال  إذ،  ينهصددددةه  لأرم، لإلقلةم  األصددددل   العنصددددة  لرر:  الب ي   اإلقليم

 األ ض   من  الةهبسدددددد   األجزاء  من لختكر    .2العنصددددددة  لهاا  بهلنسددددددب إال   تتحقق  ال للولل   الفعلة   السددددددةوة أ  

  مةهر    لتحت  بهطن  ف   لمه  .لالخلجه  الواخلة   لالبحه   صدنهية أل   طبةعة   بحيرا أل    أنهه  من  ةتخللهه  لمه

أ    فددهملهم  الددولل.  بي   بددهالتفددهقأل    لاألنهدده   كددهلجبددهل  طبةعةدد   حددوليه  كددهوددت  أةدده  معددووةدد أل    طبةعةدد   ثةلا   من

  تفةض   كمه،  تشدددددددددددهء كمه  تسدددددددددددتغلههل   حقرقهه يليهه  تمه س، ل بهه الولل   تتفةي حت   معلرم  الحولي راه  تكر  

 .3  إقلةمهه  بهطن يلى  سلوتهه  الولل 

 : ف  تتمث   بمميزا  اإلقلةم  لختميز

 .4االستقةا ل  الولام  لج  يلى  فة   يعيشراأ    للسكه  ةمكن  حةث،  لاالستقةا   الثبه -

 5  للولل .  السةهسة   بهلرحو   اإلقلةم  ا تبهط-

 .6لمضبرط   لاضح  بحولي  اإلقلةم تحوةو -

  املةددهه   ف   لتتمثدد ،  الددوللدد   إقلةم  من  جزء  تعددو  التي   املددهئةدد   املسددددددددددددددهحدده   فيشدددددددددددددمدد :  البحري   اإلقليم  أمنا

  التشددددددهي ل  املجة  مث  حبيسدددددد   يلل   فهنه ،  بحةخه  مجهال تملك  الولل  ك   ليسددددددت، ل اإلقلةمي  البحةل  الواخلة 

 سهحلة .  يلل   لرنه   بحةخه  مجهال  تمتلك ال  النةجةل 

 ياخد   ترجدو  التي  لالقنرا   الجده خد أل    املرجري  الدواخلةد   لاالنهده   البحيرا  الدواخلةد   املةدهه  لتشدددددددددددددمد 

  من   الشددهطئ ف  األسددهس خط بي   ةنحصددة الا  ،  البحة  من  الجزء  اإلقليمي البحر   يعتبر بينمه  الولل . إقلةم

،  يةفةدد    لقددهيددو   لفقدده،  بعةددو  زمن  منددا  العددهم  الددولي   القددهور    ايترف،  خةى األ   الجهدد   من  البحدده   أيددهي ل   جهدد 

 حمهة    أسهس يلى  أمةهل 3 بددد   محوي  كهوت التي،  7املنوق  راه  يلى  سةهيتهه  ممه س   ف   البحةخ  الولل   بحق

 
 .420 -419حهمو سلوه  لآخةل ، املةجع السهبق،  . . - 1
 .48يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  . - 2

3 -Roland SEROUSSI, op.cit., p.9. 
 .12يبو العزخز محمو سةحه ، املةجع السهبق،  .- 4
املجتمع الولي : التور  لاألشدددددخه ، إصدددددوا ا  مخبر الو اسددددده  الفقهة  لالقضدددددهئة ، جهمع  الراي ،  الرجيز ف  قهور  يبو القهي  حرن ،  - 5

 .58،  .  2020،  1الراي ، ط.
 .109يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهلق،  .- 6
 .59بن يهمة الترنسىي، املةجع السهبق،  . - 7
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  يلل   لرنده   املسدددددددددددددهفد .  رداه  ةتجدهلز   ال آوداا   املدوافع  مدوى أ    بدهيتبده ،  1بحة    خده ر  هجرم  من  الدولل   رداه

  لمنهه ،  السددددهبق  السددددرفةتي  كهالتحهي مةال 12ل،  كهملكسددددةك  أمةهل 9ل،  لالبرتغهل  كإسددددبهوةه  أمةهل 6 ف  حويت 

 .ذلك  من  بأكثر حويت   من

  الثرلا   من  االستفهي إيى   الولل  حهج ل   األسلح   مجهل  ف   الحهصل   التكنرلرجة  للتور ا   وتةج  ل

  مةال   12 بد اإلقلةمي  البحة  يةض  مروتةغرنه    اتفهقة   حسمت،  الشهطئ  من  لاسع   مسهفه   يلى الوبةعة 

 لك   ": أ  يلى  تن  التي،  (3)  املهي   بمرجب  لذلك  امةهل. 3  بول  مترا(  1650  يسدددددددددددددهل    البحة    بحةخه)املة 

 خورط  من  مقيسدددددددددددددد ،  بحةخدده  مةال  12  تتجددهلز   ال  بمسددددددددددددددهفدد   اإلقلةمي  بحةردده  يةض  تحددويأ     ف   الحق  يللدد 

 االتفهقة ". لهاه  لفقه املقة    األسهس

  يلةد    وقود   كد  ٌبعدو  ةكر    الدا   الخط  رر  اإلقلةمي  للبحة  الخده ر   الحدوأ     يلى  (4)  املدهي   لوصددددددددددددددت

  العهي   األسددهس خط  االتفهقة   لحوي  .اإلقلةمي  البحة لعةض  مسددهلخه  األسددهس خط يلى وقو   أقةب  ين

  يلى   مبي   رر  كمدده  السددددددددددددددهحدد   امتددواي  يلى  الجز    أينى  حددو  بددأودد ،  (5)  املددهي   ف   اإلقلةمي  البحة  يةض  لقةددهس

 .2االتفهقة   يليهه  وصت  استثنهءا  لجري  مع،   سمةه بهه  املعترف الخةائط

  أو   يلى، (15)  املهي  ف  املاكر    االتفهقة   وصددت،  لمتالصددق   متقهبل  يللتي   سددراح   كهوت  حهل لف 

 أبعدوإيى   اإلقلةمي  بحةرده  تمدوأ    -ذلدك  خالف  يلى  بةنهمده  اتفدهق  لجري  يدوم  حدهل ف -الدوللتي   من  أل    ةحق  ال

  الا   األسددهس  خط  يلى  النقهط  أقةب  ين  بعوره  ف   متسددهلخ  يلة   وقو  ك  تكر    الا    الرسددط  الخط  من

 .الوللتي   من لك  اإلقلةمي  البحة  يةض  من   ةقهس

  لتشدددددم    السدددددةهي   راه لتمتو،  الشدددددهطئ  لولل   اإلقلةمة   للسدددددةهي   يلل  لك   اإلقلةمي  البحة  لخخضدددددع

  املنوق    راه يلى  العهم  اختصدددددددددددددهصدددددددددددددهه  بمبهشدددددددددددددة   لهه  يسدددددددددددددم   ممه،  تةنت   لنهطن  البحة  لقهع  الجر    الغوهء

 حق  رر لاحدو  قةدو  سدددددددددددددرى   السدددددددددددددةدهي   رداه  من  ةحدو  لال  فرقهده. الويرا   لتنظةم  الوبةعةد   ثةلاتهده  بدهسدددددددددددددتغالل

  املةل )املهي   بحق  سدددهحلة   غيرأل   كهوت  سدددهحلة   الولل  جمةع  لسدددفن  تسدددم   بأ  ةقضدددىي الا  ، البريئ  املةل 

 : (18)  املهي   حسب  الشكلي  أحو املةل   راا لختخا، (17

  مةندده ي   مةفقأل    مة دددددددددددددى   ف   الترقفأل    الددواخلةدد   املةددهه  يخرل   يل    اإلقلةمي  البحة  اجتةددهز -

 الواخلة .  املةهه خه ج  ةقع

أل    املةنهئة   املةافقأل   املةا دددددددددددددىي  راه  احوى  ف  الترقفأل    منههأل    الواخلة   املةههإيى   الترج  -

 .3مغهي ت 

  املةل    فإ   راا  لمع  .البحة   اإلقلةم  بمصدددددددددهلح  ةضدددددددددة ال  لمتراصدددددددددال  سدددددددددةيعه املةل   ةكر  أ    ةجب لاا

 
 77،  .2014ا  بلقيس، الجزائة، وصة الوةن األخضة ، اسهسةه  القهور  الولي  العهم، ي - 1
 .1982من تفهقة  مروتةغرنه  لقهور  البحه   5املهي :   - 2
 .123يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  .- 3
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 املالحد   مقتضدددددددددددددةده   من  لالةسدددددددددددددر الترقف  رداا  ةكر    مده  بقدو   فقط  للكن،  لالةسدددددددددددددر  الترقف  يلى  يشدددددددددددددتمد 

 أشدددخه  إيى   املسدددهيو  تقوةم لغةض  ةكروه   حي أل   ،شدددو  حهل أل    قهرة  قر   تسدددتلزمهه  حي أل   ،1العهية 

 .2شو أل   خوة حهل  ف   طهئةا أل    سفنأل 

أل   السددددددددددهح   يلل  بسددددددددددلم ةضددددددددددة كرو ،  بةخئه  املةل   فيهه ةكر    ال  حهال إيى    1982  يهم  اتفهقة   لوبهت

  لسدددددددددددددةدهيتهده  تهدوةدو  فةد   ةكر   حي   لذلدك، بد   السدددددددددددددمدهح  يدوم  ف   الحق  ةمنحهده  ممده،  بدأمنهدهأل    وظدهمهده  بحسدددددددددددددن

  معلرمه   جمعأل   ،م ددحأل    بحث  بأنشددو   لالقةهم،  السددمك صددةو  أنشددو  الحهال   تلك  لأبةز   .أمنهه  لسددالم 

أل    طهئة   أ    إطالقأل    ،ورع  أ   من  بأسدددددددددددلح   تو خبأل   منهل    أ  أل    ،لأمنهه  السدددددددددددهحلة   الولل  بوفهع  تضدددددددددددة

 (.19  )املهي  لالخوير  املقصري  التلرخث  أيمهل  من يم   لأ  ،  ت زةلهه

 :  الجوي   اإلقليم

  ةملك   منأ    رر،  القوةم ف   مبوأ  سدددددددددهي قو، ل للولل   البحة  ل   البر    املجهل يعلر الا    الفضدددددددددهء  رر ل

 20 القة    ايتبه ا أ    غير، الولل  بي  وزاع  مح  يشدك   الفضدهء  ةكن لم، ل فرقهه  مهل   تحتهه  مه ةملك  األ ض

  غير أل   سددلمة   ألغةاض  سددراء  الخه ر   الفضددهء  اسددتغالل  نواة ، ل الويرا   فيهه بمه  نسدده اإل  نشددهطه  تور  ل 

  مبوأ   أقة الا  ،  1919  به يس  مؤتمة يقو  اإلطه   راا ف ، لالجر    الفضددهء تنظةم ضددةل  إيى   أيى ،  سددلمة 

  األطةاف  الولل   طهئةا  بي   فةمه  تفةق أل   تمةيز يل    من  اإلقلةم تعلر  التي الجر  طبقه  يلى  الولل   سدددددددةهي 

 اقلةمهددددده   فرق   الحق  رددددداا  بمن   الدددددولل   التزام  تقتضدددددددددددددىي  التي  املةل   بحةخددددد   الدددددولل   التزام  مع،  3االتفدددددهقةددددد   ف 

  ممةا   يبر  الوهئةا  بمةل   يسدددددم   مسدددددبق  تصدددددةخ  يلى  حصدددددرلهه  شدددددةط،  األطةاف  للولل   التهبع   للوهئةا 

 االتفهقة .   ف  طةفه تكر    ال يلل   ألة   البريئ املةل   حق من   ةجرز  لال،  4اإلقلةم  صهحب  الولل  تحويره  جرخ 

،  املوني الويرا  بتنظةم املتعلق   4419  سددددددددددددن   املبرم   شددددددددددددةكهغر  اتفهقة   ايتمهي تم  1944  يهم ف ل

 :  5التهلة   املبهيئ  تضمنتل ،  ه  الشأ   راا ف   اتفهقة  أرم تعو التي

 . الجر    فضهئهه يلى  كهمل   بسةهي   االيتراف-

 .  أخةى   يلل  إقلةم  فرق   طهئةاتهه تسةير ف  الحق  متعهقو   يلل  لك  -

 .  املووة  الويرا   منظم   لتسةير  لفقه  منتظم  جرخ  خورط إتبهع ف  الحق-

 
 .261،  . 1982شه ل  لسر، القهور  الولي  العهم، تة: شكة ه خلةف ، يبو املحسن سعو، االرلة  للنشة لالترزيع، بيرل ، - 1
 من ااتفهقة  مروتةغرنه  لقهور  البحه . 18ي :  امله - 2
 .127يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  .- 3
 .1919اتفهقة  به يس لعهم  2املهي :   - 4
 .74بن يهمة الترنسىي، املةجع السهبق،  .  - 5
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 :  اإلقليم  اكنساب  طرق -نياثا

 :  1لمنهه، اآل  ممكنه يعو لم  اغلبههأ    غير اإلقلةم  الكتسهب  طةق   يو   رنه 

 :  )االحتالل( له مالك  ال  اقليم  على  االسنيالء-1

، ضدددددم  بنة   أخةى   يلل   أل    مملر أل   خهضدددددع غير  إقلةمه  حةهزتهه ف   الولل   توخ   ينومه ذلك  خكر  ل 

 يلى   للدوللد   السدددددددددددددةدهي   بثبر   تقرل   التي،  االكتشددددددددددددددهف  حق  وظةخد   بةز   لقدو  .2يلةد   سدددددددددددددةدهيتهده  بفةض  لذلدك

 يليهمه  أكو  شدددددددددةطي   بترفةإال   آثه ه ةنتج ال  االسدددددددددتةالء راا  لكن.3بهكتشدددددددددهف   السدددددددددبق  لهه  ةكر   الا    اإلقلةم

 : 18854 لعهم بةلي   مؤتمة

 ،  لمهي   فعل  احتالل لجري ف  ةتمث -

  اإلقلةم   كهم  ين  الوبلرمهسددددددة   بهلوةق   الولل   إبال ب االسددددددتةالء  براقع   خةى األ   الولل   ايالم ضددددددةل  -

 .املحت 

  كهوت  التي  الولل   بهسددددددددم  16  القة    منا  الشددددددددةكه  اسددددددددتعملتهه التي  األسددددددددهلةب  من  االسددددددددتةالء  كه  لقو

  ظ   ف  تكروت التي  الولل  إقلةمإيى  لضددددمهه،  مه  يلل   سددددةهي   لههتشددددم  ال أقهلةم  يلى  بهالسددددتةالء  لذلك، تتبعهه

  الهرلنوة    لالشدددددددددةك ،  لبرةوهوةه تهبع   كهوت التي  الشدددددددددةقة   الهنو  شدددددددددةك   ذلك  لمثهل  الشدددددددددةكه .  تلك  قراوةنهه

 5الشةقة .  للهنو  الفةنسة   الشةك ل ،  الشةقة 

  لم  كمه،  مصددديرره  تقةخة ف   الشدددعرب حق  أمبو  قةا إل   التحة    حةكه  بظهر    زال  سدددلرباال  رااأ    غير

 مهلك. بول   إقلةم  رنهلك يعو

 : اإلضافة-2

أل    ،األ صددف ل   املرانئ    الصددنهية   بهلوةق   تنشددأ التي  اإلقلةمة   التكرخنه   لبعض الدولة  ضنم تعنيو 

  .6البراكي   منهطقأل   كجز    حصرلهه  بمجةي اإلقلةم إي  الوبةعة  بفع   تنشأ التي

 :  التنا ل  -3

 إقلةم   يلى  الددولل   إحددوى   بمقتضددددددددددددددهه  تتنددهزل   7الخدده   القددهور    من  مددأخرذ  يقددو    إجةاءأل    يملةدد   رر

 
 46مةخم يمه  ، نسةخن شةخقي، املةجع السهبق،  .- 1
 .56،  .2003،  2الولي  املعهصة، يةرا  املوبريه  الجهمعة ، الجزائة، ط.يمة صولق، قهور  املجتمع  - 2
 .72، املةجع السهبق،  .، مهجو الحمر  مهرة ملنو  - 3
 .149شه ل  لسر، املةجع السهبق،  ,  - 4
 .23يبو العزخز محمو سةحه ، املةجع السهبق،  . - 5
 .51يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  .  - 6

7-David Ruzier, op.cit., p.82. 
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  بمرجب ف  .1أخةى   يلل  لصددددددددددددهلح بولو أل    مهي  تعرخض  للقهء  تفهقا  بمرجب  من   جزءأل   لسددددددددددددةهيتهه  خهضددددددددددددع

  من   260  املهي  تفسدددددير  بشدددددأ   األملهوة  لالحكرم   التعرخضددددده  لجن   حرل   بةخمه  للسدددددةو التحكةمي  القةا 

  للولل   ةمكن التي  االمتةهزا ل  الحقرق   ين  أخةى   يلل   لصدلح  مه  يلل  تخل   ":  التنهزل   يعني،  فةسده    معهرو 

  مثال   يلي   اتفددهق  بمرجددب  أخةى   لددوللدد   اقلةمهدده  ين  مدده  يللدد   تخل   لرر  املعني  اإلقلةم  يلى  تمتلكهددهاألليى أ   

  .3بولو أل   بمقهب   بهتفهق  إقلةمهه  بعض ين  أخةى  لصهلح  يلل   تنهزل   بأو   أةضه  ليعةف،  2"بهلهب أل   بهلبةع

  ةمكن  كمه،  الصددددددددلح  كمعهروا   املعهروا   من   متعوي  أوراع  ف   ترجو، تعهقوة  صددددددددف   التنهزل   للهاا

  مسددددددددهيو    لقهء  لويس  سددددددددهفرا يإقلةم  ين  لفةنسدددددددده  سددددددددةيةنةه كتخل   خوم   تأية  ين  يرض  للتنهزل   ةكر  أ  

  التنهزل  ةتخا  كمه  اإلةوهلة . الرحو   تحقةق ج أ  من  النمسددددده  ضدددددو  وضدددددهلهه  ف   ليسدددددكةخه  سدددددةهسدددددةه  سدددددةيةنةه

  فةنسدددددددددددددده   من  لرخزخدهوده  لرالةد   19  القة    ف   االمةخكةدد   املتحددو   الرالةده   شدددددددددددددةاء  ينددو  حدوث  مثلمدده  البةع  شدددددددددددددكدد 

  لشدددددددددددددةائهدده   .4فةوددك  ملةر    60  مقددهبدد   1803  مدده    3  ف   املؤ خدد   املعددهرددو   بمرجددب1803  معددهرددو   بمرجددب

 .51867  معهرو   بمرجب  القةصةخ    لسةه من  االسكه لرالة   اةضه

  فدإنهده ،  أخةى   لدوللد   اقلةمهده  من  جزء  ين  يللد   تتندهزل   يندومده  اود إيى   االشددددددددددددده    تجدو   الصدددددددددددددوي  اارد   لف 

  اكتسددددددددهب   االجةاء  ذلك يلى  ةترتب  حةث الجزء  راا  يسددددددددكنر    الاةن  لسددددددددةمه  شددددددددعبهه  بهسددددددددتفتهء  مقةو   تكر  

 حق   مبوا  مع  ةتعه ض  لراا، ذلك غير  اكو   املمه سددددد أ   غير  .6لهه  املتنهزل   الولل  لجنسدددددة   السدددددكه   رؤالء

 مصيرره.  تقةخة ف   الشعرب

 :  الغزو أو    الفتح -4

  الدوللد    إقلةم  لضدددددددددددددم،  حةنةد   يملةده   إثة  يلى  للدوللد   القدهورني  الرجري  يلى  االجهدهز  بدأود   الفت   يعةف

 الولل    قلةمإإيى   مهزلم   يلل   اقلةم ضدددددددددمأل   خضدددددددددهعإ  بأو  يعةف  كمه،  7املنتصدددددددددة   الولل   إقلةمإيى    املهزلم 

  للولل    لالقهورني  السدددددددددددددةه دددددددددددددىي الرجري  اوتههء  الفت  يلى  لخترتب، بةنهمه  قهمت  حةب إثة  يسدددددددددددددكةخه  املنتصدددددددددددددة 

  املقهلم    أشددددكهل ك  تنتهيأ   الفت  ف   ليشددددترط  املبهح. حكم  ف   اقلةمهه  ةصددددب  اذ،  8سددددةهيتهه  لزلال  املهزلم 

 .9  املنتصة   الولل إيى   اإلقلةم ضم وة   للجري  القهئم  الحكرم   تفهءاخ  مع، احتالال  االمة يو  إالل 

أ    غير  .1911اكترنة 5 ف  املؤ    اةوهلةه املةسدددددددددددددرم  بمرجب  اةوهلةهإيى   لة ةه  ضدددددددددددددم  الفت   أمثل   نلم

 
 .73مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  .- 1
 .150 .شه ل  لسر، املةجع السهبق،   - 2

3-David Ruzier, op.cit., p.82. 
 .150 .شه ل  لسر، املةجع السهبق،   - 4
 .51يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  .  - 5

6 -David Ruzier, op.cit., p.82. 
 .18يبو العزخز محمو سةحه ، املةجع السهبق،  . - 7
 .115 .شه ل  لسر، املةجع السهبق،   - 8

9 -David Ruzier, op.cit., p.83. 
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 ثم ،  19281  بدده يس  اتفددهقةدد   ايتمددهي  منددا  املعددهصدددددددددددددة  الددولي   القددهور    ظدد   ف   مبددهحدده  اآلخة  رر  يعددو  لم  الفت 

  3314  م ق  املتحددددو   لألمم  العددددهمدددد   الجم    قةا   بعددددوه  لمن،  العددددولا   ةحظة  الددددا    املتحددددو   األمم  مةثددددهق

  اسدددةائة    قةهم ين  كشدددفت  الوللة   املمه سددد  فإ   ذلك  من غمالة   يلى لكن، العولا  تعةخف  حرل   (1974)

  من   الةغم يلى القوس  موةن   مقومت  لف   فلسدددددوي   من  كبير  لجزء  شدددددبعه  لمزا ع، الجرال   مةتفعه   بضدددددم

 القهئم. الحظة

 :  املكسب  التقادم -5

  املمه سد   أسدهس  يلى ةقرم  لالا   البعةو املهضدىيإيى  تعري  التي  األقهلةم  اكتسدهب لسدهئ   قومأ  لررمن

 أسدددددددددددددر    الددولي   القددهور    ف   بدد   األخددا  الددولي   القددهور    فقهددهء  بعض  ةةى   .2اإلقلةم  ف   الددوللدد   لسدددددددددددددةددهي   الفعلةدد 

  القهور    لقرايو  تتفق ال  لسدةل   مجةي ذلك  معتبرةن  ذلك خالف  اآلخة  البعض  ةةى  بينمه، الواخل   بهلقهور  

 .3الولي 

  يمن  البحث  ةجة   إذ، اإلقلةم يلى  وزاع  أ   تسرخ   ف   أسهسه الغهلب  ف  ةكر   مبوأ  املكسب  فهلتقهيم

  لضددددددع   مسددددددأل   بترضددددددة   يسددددددم   ممه،  األلقه   أ   لف  اإلقلةم  يلى الفعلة   السددددددةهي  الوةفي   من  ةمه س كه 

  ةوره  برضددددددع  مه  يلل  تقرم  ينومه  لخكر  .4االقلةمة   لسددددددةهيتهه  ممه سددددددتهه حولي ه   الولل  حولي أل  الحولي

  االقلةم   راا  ازاء حقهه  يسدددقط  ممه، االخير   رهت   ايتراضأل   احتجهج  يل   طرخل   ملو   أخةى   يلل   إقلةم يلى

   .5التقهيم مبعو

  تم   بدد ،  املعددهصدددددددددددددة  الددولي   القددهور    ف   مجددهل  لهدده  يعددو  لم  ودد أإيى    وخل   الوةق   رددهتدد   يةض  خالل  من

 لألملهويتي   بهلنسدددددددب  حوث  االوضدددددددمهم)كمهأل    االوومهج  اسدددددددلرب مث   األقهلةم  الكتسدددددددهب  أخةى   طةق   ايتمهي

أل  ،لننغاليش(  بهكسددددددددددددته   نشددددددددددددأ  )6  الولل   اوقسددددددددددددهمأل   ،أخةى   بولل   يلل  اقلةم  الحهقأل  ،الةمن(  لترحةو

  التشدةك  جمهر ختيإيى    تشدةكرسدلرفهكةه  لاوقسدهم  دددددددددددددد ، السدرفةهتي  االتحهي تفككأل   اوحالل  مث   الولل  تفكك

أل    كددهلزالزل   طبةعةدد   ظرارة  ين  وددهتجدد   طبةعةدد   كددهوددت  سدددددددددددددراء  ملحقدده   إضددددددددددددددهفدد   طةخق  ينأل    ،لسدددددددددددددلرفددهكةدده

 . الجسر    كإقهم   نسه اإل  نشهطه  ين  وهتج   اصونهية أل   ،البركهوة   الترسبه 

 السياسية  السلطة:  الثالث الفرع

  بهيتبه ره ،  بفعهلة   لظهئفهه  لممه سدددددد ، الولل   لمههم  بأيبهء تتكف   رةئ أل   تنظةم  بهلسددددددلو  ةقصددددددو

  لالسددددددددددددلو    الولل .  سددددددددددددلوه   ةبهشددددددددددددة  الا    الجههز  ه أل   لالخه ج. الواخ  ف  الولل  ةمث   سددددددددددددةهسددددددددددددةه  جههزا

 
 81بن يهمة الترنسىي املةجع السهبق،  . - 1
 لمه ةليهه. 385 .املةجع السهبق، يل  صهيق أبر رةف، القهور  الولي  العهم، - 2
 .25يبو العزخز محمو سةحه ، املةجع السهبق،  . - 3
 .73،  .1992ور   مةز  جعفة، املنهزيه  اإلقلةمة  ف  ضرء القهور  الولي  املعهصة، يةرا  املوبريه  الجهمعة ، الجزائة،  - 4
 75،  .ملةجع السهبقوصة الوةن األخضة ، ا - 5

6-David Ruzier, op.cit., p.83.  
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  لتحمة    النظهم  لتفةض اإلقلةم  يلى  تشددددددددةف له   السددددددددةهسددددددددة .  للسددددددددلو  القهورني  الشددددددددك  تمث   )الحكرم (

  .1الولي   للقهور    لفقه  خةى األ   الوللة   الكةهوه   مع  لتتعهم 

إيى   اسدددددددددتنهيا  لذلك،  الحكم  لنظهم  معةنه شدددددددددكالأل   معةن   طبةع   يشدددددددددترط  لال يهتم  ال الولي   لالقهور  

  اختةده    ف   لاحقةتهده  الدوللد   حةخد   مبدوأ يعني  لرداا  الدوسدددددددددددددتر  .  االسدددددددددددددتقالل  لمبدوأ  األةدوةرلرر   الحةدهي  مبدوا

 لكاا ،  2 ئه ددددددددىي(أل    بةملهني  يسددددددددتر   أل    يةمقةاطيأل    ،يكتهتر   أل   ،جمهر   أل   ،)ملكي  السددددددددةه ددددددددىي  وظهمهه

 . لالثقهف   لاالجتمه    االقتصهي    وظهمهه

  طبةع    ف  التوخ  يوم  رر  السدلو   مسدهل   ازاء الولي   القهور    ةكةسد   الا    االسده دىي  فهملبوأ  لنالك

  يهم   الصددهي   االسددتشدده      أيهه ف   الوللة  العول  محكم  اكوت   مه  لرر،  ياخلةه  شددهوه  بهيتبه ه القهئم  النظهم

  معةنه".   سددددةهسددددةه  وظهمه  للولل  ةكر  أ    تشددددترط  الولي   القهور    قرايو  من  قهيو  ترجو  ال  ":  بقرلهه  1971

 .  3الوللة  العالقه  ف   السةهسة   الشةية   مبوأ لجري يوم يلى الولي   القهور    فقههء أكو  كمه

  يهم   رهةةتي ف   العسددددددددددددكة    االوقالب قضددددددددددددة  ف  توخلت  املتحو   األمم فه   سددددددددددددبق  ممه الةغم  يلى لكن

 قضدددددددددددددةد   ف   مة   أللل   املنظمد   اشدددددددددددددترطدت  حةدث، ا سدددددددددددددتةدو  املنتخدب  بدهلةئيس  االطدهحد إيى    ايى   لالدا   1994

  سددددددددةمه  ال الولي   القهور   يلى  الحهيث   التور ا   مع  ةتمهشددددددددى   لراا رهةةتي. ف   يةمقةاطي وظهم  اقهم  ياخلة 

 لنظدهم  كنمرذج  السدددددددددددددةدهسدددددددددددددةد   ةد الدوةمقةاط   مبدوأ  تكةس  التي،  العرملد   ظد   لف  الجدوةدو الدولي   النظدهم  ظد  ف 

 الحكم.

 السيادة :  الرابع الفرع

 ضدددددددو  كهحتجهج  ظهة  التي  ال لنه ف   السدددددددةهي   حرل  الحوةث   النظةخه إيى   السدددددددةهي   فكة   ظهر   يعري

  الدوللد    بنشددددددددددددددأ   كنظةخد   السدددددددددددددةدهي   نشددددددددددددددأ   ا تبودت  بريا   جر   الفةنسدددددددددددددىي  للفقةد   لطبقده  لالبدهبده.  اإلمبراطر  

  املراطني   يلى العلةه  "السلو : أنهه يلى للجمهورية  الستة  الكتب  مؤلف  ف   يةفهه  حةث،  الحوةث   االل لنة 

  لأنهده ،  الدوللد   لمفهرم  السدددددددددددددةدهي   مفهرم  بي   القرخد   العالقد   يلى  أكدو، ل للقراوي "  تخضدددددددددددددع  ال  لالتي،  لالةيدهةده

 .4سةهي  بول    يلل  ال  إذ،  جررة    ينصة

  ظهر ره   منا  السدددةهي  وظةخ   تعةض  ل غم املسدددةح .  االل لبي  مفهرم  ف  العهم الولي  القهور    لننشدددأ 

  من   سد  لجر ج  يلر  لةر    مثهلأ الولي   لالقهور   الواخل   القهور    فقههء  بعض قب   من  شدوةو   الوتقهيا 

  العدددهم   الدددولي   للقدددهور    االسدددددددددددددددهسدددددددددددددةددد   املبدددهيئ   رمأ  من  السدددددددددددددةدددهي   ظلدددت،  االجتمدددهيةددد   الفةنسدددددددددددددةددد   و سددددددددددددددد املددد 

 
 56الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  . يبو  - 1
 .129يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  .- 2
 .61 .، 2020، ....، املةجع السهبقيبو القهي  حرن ، الرجيز ف  قهور  املجتمع الولي  - 3
 .36غ  أوة ، املةجع السهبق،  . - 4
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  ف   الولل   مسدددددددددددهلا   يلى ةن   حةث (1/ 2)  مهيت  ف  صدددددددددددةاح   املتحو  األمم  مةثهق ةؤكوه  مه  لرر.1املعهصدددددددددددة

  من  (7/ 2)  املهي  ف   الرا ي  للولل  الواخلة   الشدؤل  ف   لتوخ ا  جراز يوم بمبوأ  املبوأ ذلك  لييم،  السدةهي 

 املةثهق.

  بهلشدددددددخصدددددددة    الولل  تمتع  رر  للسدددددددةهي  القهوروة   اآلثه   من أو   الة   اإلشددددددده    و تج،  الصدددددددوي  راا لف 

  لكددهفد    الحكم  جهدد   "مبددهشدددددددددددددة :  نهددهأبدد   السدددددددددددددةددهي   لتعةف  .الدوللةدد   العالقده   ف   لاسدددددددددددددتقاللهدده،  الكددهملدد   الدوللةدد 

 ف   السددددددددةهي   تعةف كمه،  ايلى"  لهةئ   خضددددددددريهه يل    لالخه جة  الواخلة   السددددددددلو   لمظهرة  اختصددددددددهصدددددددده 

  مجمري    ": كرنهه ين  فضدددال، اجن ة "  حكرم   سدددةوة   من التحة  أل    االسدددتقالل  ":  بهنهه  الولل   بي   العالقه 

  .2الولي "  القهور    قرايو تقة ره التي الحولي ف   اقلةمهه  فرق  الولل   بهه تتمتع التي  السلوه 

:  بهنهه كر فر  مضدددةق  قضدددة   ف 1949  سدددن   الصدددهي   حكمهه   ف  يةفتهه  فقو  الوللة  العول  محكم   أمه

  الددولل    يب  مدده  فی  اإلقلةمةدد   السدددددددددددددةددهي   احترام  لأ ،  لمولقدد   اوفةايةدد   لالیدد   إقلةمهدده  حددولي  ف   الددوللدد   لالیدد   "

 ".الوللة  العالقه   أسس  من  جررةخه  أسهسه یعو  املستقل 

 : 3ف   تتلخ   خصهئ   للسةهي أ    نستنتج  التعه خف  رهت  خالل  من

  سدددددددددددددةدهي    لاحدو  لقدت  لف   لاحدو  اقلةم  يلى  الدوللد   تمده سأ    بمعن ،  للتجزئد   قدهبلد   غير  السدددددددددددددةدهي    أ-

 لاحو .  يلةه(  )سلو 

  راا   ين ةترتب  مله،  ينهه  التنهزل   السددددددددددددةهي   صددددددددددددهحب   للولل   ةحق ال  اذ، فيهه  للتصددددددددددددةف  قهبل  غير  نههأ -

 الولل .  شخصة   زلال  لنهلتهي ،  السةهي  فقوا   من  التصةف

  الددولل   احددوى   قددهمددت  فددهذا،  الزمن  من  مددو   بمةل   أخةى   يللدد إيى    االوتقددهلأل    للتملددك  قددهبلدد   غير  نهددهإ-

 لإلقلةم.  الشة    املهلك  بهيتبه ره األليى  للولل   تبقى  السةهي  فه ،  أخةى   يلل  اقلةم  بهحتالل

 4يائم ؛، ل مولق   السةهي  أ -

 :  5مظهةا   لهه  السةهي أ    إلة   اإلشه    تجو   لممه

  الولل    سدلو   قرامهه التي  الشدخصدة   لالسدةهي   اإلقلةمة   بهلسدةهي   يعةف  فةمه ةتمث : ياخل   مظهة-

  يهةهره يلى

  الكةدددهوددده    ببدددهق   يالقتهددده  لتحدددوةدددو  الخددده جةددد   شدددددددددددددؤلنهددده  إيا    ف   الدددوللددد   حةخددد   ف   ةتمثددد :  خددده ج  مظهة-

 
 .138-136،    . 2007لالترزيع، ينهب ،  مبرل  غضبه ، املوخ  للعالقه  الوللة ، يا  العلرم للنشة- 1
 60يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  .  - 2
 .127 -126،  .2002سهة  الفتالل ، الرسةط ف  القهور  الولي  العهم، يا  الفكة العةبي، بيرل ،  - 3
 .327-326 .، 2012، 14يوي ، 01مج: رف ، فةص  إةهي جعفة فةج ه، مبوأ السةهي  ف  القهور  الولي  العهم، مجل  جهمع  الك - 4
 .322 .املةجع وفس ، - 5
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 .1لالحكرمه   بهلولل   االيتراف، الوللة   املنظمه إيى  االوضمهم،  الوللة   املعهروا   كهبةام  الوللة 

 ف   تؤثة أصدبحت  نسده اإل  حقرق  حمهة   مجهل  طهلت التي التور ا إال أ     ،السدةهي   أرمة    غم لكن

  للمجتمع   أصددددددددب   لإومه،  محضدددددددده ياخلةه  مرضددددددددريه  كرو   صددددددددف  فقو املرضددددددددرع  فهاا  الرطنة .  السددددددددةهي   مبوأ

 لدالدك.  الضدددددددددددددةل خد   الضدددددددددددددمدهوده   لترفير الحقرق   رداه  احترام  كفدهلد   بمسدددددددددددددؤللةد   ةتعلق  فةمده  كبير  يل   الدولي 

 الولي   القهور   ف  البهحثر    ةرليهه التي  املرضددددريه   من األسددددهسددددة   لحةخهت   نسدددده اإل  حقرق  أصددددبحت  حةث

 العوةو  ةفةض  الا  ، املتحو  األمم  ملةثهق الجوةو   القةاء  من  اووالقه، خهصددددده  ارتمهمه  الوللة   لالعالقه 

  للم   غهةهتهه  بحسددب  نشددهطهه  ةتحوي  قهوروة   فكة   أصددب  الولل   سددلوه أ     لةظهة،  السددةهي   يلى القةري  من

  منهطق   إنشددهء، املضددوهو   الجمهيه أل   األقلةه  حمهة   فكة  ف   ذلك  لختجلى مولقه.  سددلوهوه  كهلسددهبق يعو

  األطةاف   بي   النه   إطالق لقف  يلى  املتحو  األمم  اشدددددددددددةاف،  اسدددددددددددتعمهل أل   فيهه  السدددددددددددالح  تخزخن  ةحظة  آمن 

  لمسدددددددهيو    ال زايه  بعو  الولل   بنهء  إيهي   ف   مسدددددددهرمتهه ين  وهرةك الهوو .  فةضأل   السدددددددالح وزع،  املتحه ن 

   .2العهملي األمن تهوي التي  اإل رهبة   األيمهل  مكهفح   إطه  ف   مسهيوتهه ين فضال، النهرض يلى  مؤسسهتهه

 :  االعت اف:  ال امس الفرع

  مجمري  أل   قهئم   يلل   من  صدددهي   سدددمي  اقةا   لرر، الولل   أل كه  الفق   بعض ةضدددةف   ينصدددة  لرر

أل   بدوللد   بدهاليتراف  متعلقده  ةكر    لقدو،  3الدولي   املجتمع ف   جدوةدو  لضدددددددددددددع  بنشدددددددددددددأ   بمرجبد   تسدددددددددددددلم  الدولل   من

  صدةخحه   ةكر   لقو،  4جمهيةهأل   فةيةه ةكر  أ   ةمكن  حةث،  ألصدهف يو   لختخا  .أخةى   بكةهوه أل    بحكرم 

 .5ضمنةهأل 

 :  لالعت اف  القانونية  الطبيعة-أوال

 :  اتجهري  إي   االيتراف  طبةع   حرل  الفق   اوقسم

  تصدددددددددب    ال  لنمرجب :  التأسنننننننني نننننننن يأو   املنشنننننننن    االعت اف  يةبنظر  يأخذ  التقليدي  الفقه  يتزعمه  اتجاه

 لخوخلهه   لخنشئهه  الولل  شخصة   ةخلق الا    رر  االيتراف فهاا، 6بهه  االيتراف بعوإال   يللةه شخصه  الولل 

  لالراقع   خةى األ   الددولل   بددإ اي   الددوللدد   لجري  تةنط  أنهدده  النظةخدد   ردداه  يل   ليعددهب  .7الددولي   املجتمع  حظير   ف 

 

 .269 . 1992، 5يصهم العوة ، القهور  الولي  العهم، جهمع  بغواي، بغواي، ط. - 1

إبةارةم جري  يل  العهصدددددىي، يل  التشدددددةيعه  الوللة  الخهصددددد  بحقرق االنسددددده  ف  الحو من سدددددةهي  الولل، املةكز العةبي للنشدددددة لالترزيع،  - 2

 .193 . 2019القهرة ، 
 .381،  .1986محمو سهمي يبو الحمةو، أصرل القهور  الولي ، الوا  الجهمعة ، اإلسكنو خ ،  - 3
 .315املةجع السهبق،  . يصهم العوة ،   - 4
 76،  .1999غ  أوة ، قهور  العالقه  الوللة ، تة.ور  الوةن لبهي، مكتب  موبري ، القهرة   - 5
 .1933من اتفهقة  مروتةفةوةر املتعلق  بحقرق للاجبه  الولل لعهم  3املهي    - 6
 الشخصة  القهوروة  للولل  لاكتمهل سةهيتهه.اإليتراف ال يعو ينصةا من ينهصة قةهم الولل  لإومه ل  يل  ف  ابةاز  - 7
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 .1متسهلخ   الولل أ    كمه  االيتراف  شكلة   يل   لجو   الولل  معظم أل   ذلك خالف

  ردددداا   لنمرجددددب:  اإلعالنيأو    الكنننناشننننننننننننف  االعت اف  بنظريننننة  يننننأخننننذ  الحننننديننننث  الفقننننه  يتزعمننننه  اتجنننناهو 

  بحقهئق   إقةا   رر  لنهلتهي ، بهلفع   مرجري   ألنهه  لجريره  ين فقط  ةكشدددددف  لإومه،  الولل   تنشدددددأ  ال  االيتراف

 رر   االيتراف  للظةفدد ،  حقرقهدده  ممدده سدددددددددددددد   من  ةمنعهدده  لال  الددوللدد   لجري  من  ةنددهل  ال  االيتراف  ليددوم،  2ثددهبتدد 

  الدولل   إ اي   تهمد   أنهده  النظةخد   رداه  يل   ليعدهب  اإلقلةم.  خده ج  السدددددددددددددةدهي   ملظدهرة  الدوللد   ممده سددددددددددددد   تسدددددددددددددهةد 

 .3الولي   القهور   تكرخن ف   الةضهئة   طهبع تهم  فهي الولي . املحةط ف   أخةى   يلل   للجري  بقةهم  ل ضهره

  بهلقهور   ال  بهلراقع  أكثر ةتعلق  فهر لاا، قهوروة   من   أكثر  سدددددددددةهسدددددددددة   طبةع   لذ  االيترافأ    لالراقع

  .الدوللد    لجدو   إذاإال    االيتراف  طلدب  ةمكن فال،  يلةد   لسدددددددددددددهبق  بهده  االيتراف  ين  مسدددددددددددددتقد   الدوللد   لجري أل 

  ةنشددددددئهه.   ال لكن  الولي   املجتمع ف  حقرقهه  مبهشددددددة   من  الولل  ةمكن  االيتراف  ينصددددددةأ    وةى   السدددددد ب لهاا

  من  ةمكنهه  ممه،  يبلرمهسدددددددة   يالقه  ف   معهه لتوخ  الولي   املجتمع ف   برجريره  خةى األ   الولل   تسدددددددلم  حةث

 الولل.  راه  أمهم  الوللة   التزامهتهه  لتحم  حقرقهه  لمبهشة  الولي  القهور   ف   سةهيتهه  يلى التعبير

 :  صورهأو    االعت اف  أشكال-ثانيا

 شدددددددددددددكدد    ف   ةتم  مدده  ليددهي ،  4أخةى   يللدد   بقةددهم  ايترافهدده  الددوللدد   إيال   ليعني  صننننننننننننريح :  وريدده   االيتراف

  كتبهيل    سدمة   ماكةا  يل    االيتراف  يعني  تصدةف  لرر: وضنمني، بهه  املعترف  الولل   إي   تبل    سدمة   ماكة 

  من   جمددهيةدده  ةكر    لقددو  لاحددو   يللدد   من  فةيةدده  بنريةدد   االيتراف  ةكر    لقددو  .الزخدده ا أل    التجدده خدد   العالقدده 

 .5اجتمهعأل   مؤتمة ف   يلل   يو 

 :  والحكومة بالدولة  االعت اف-ثالثا

  لرر   جدوةدو   يللد   ظهر    محلد   بدهلدوللد   فدهاليتراف  بدهلحكرمد .  االيتراف  ين  بدهلدوللد   االيتراف  ةختلف

  االيتراف   يوم  أمه، بهلحكرم   االيتراف  يوم  يعني  بهلولل   االيتراف  ليوم بهلحكرم .  االيتراف ين  مسدددددددددتق 

 القهئم   السدةه دىي  بهلنظهم  االيتراف يوم يعني  لإومه، 6القهوروة   الولل   شدخصدة  يلى  اثةا ةنتج فال  بهلحكرم 

 .7مع   التعهم  ليوم

 
 .58مةخم يمه  ، نسةخن شةخقي، املةجع السهبق،  .- 1
 58محمو برسلوه ، املةجع السهبق،  . - 2
 .58مةخم يمه  ، نسةخن شةخقي، املةجع السهبق،  . - 3
 .82،  .1993بنغهز ، جهمع  قه خرنس، العهم، منشر ا  زرير الحسةني، مصهي  القهور  الولي   - 4
 .355،  .2009،  2حكمت شبر، القهور  الولي  العهم، املكتب  القهوروة ، بغواي، ط.- 5
 .200 -199طهلب  شةو ةهيكه ، املةجع السهبق،  . - 6
 .66يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  .  - 7
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 : الدول   أشكال: الثاني  املطلب

  ليلل   بسدددددددةو   يلل إيى   تكرخنهه  كةفة  حةث  من  تقسدددددددم  فهلولل ،  الولل  لتصدددددددنةف  معهةير ثالث   رنهلك

،  يسدتر خ   ملكة ، مولق   ملكة إيى   الوسدتر  (  )النظهم الواخل   الحكم  وظهم حةث  من  تقسدم  كمه،  مةكب 

إيى  السدددةه دددىي  مةكزره حةث  من  الولل  تقسدددم  لأخيرا  .1الوسدددتر  (  القهور    مجهل  يكتهتر خ )لرر، جمهر خ 

، األللي  التقسددددةمي   بو اسدددد   الوسددددتر     القهور    لعنهة  لوظةا  .2السددددةهي   وهقصدددد   ليلل   السددددةهي    تهم  يلل 

 األخير.  التقسةم  ي اس   يلى  س ركز

 السيادة   الكاملة الدول : االول  الفرع

  بمعن ،  3أخةى  جه أل    يلل    قهب أل    لسددةهي   لالخه جة  الواخلة   شددؤلنهه ف   تخضددع  ال  التي  الولل  ه 

  يليهده   تفةضددددددددددددد   مده  حدولي ف إال   ،أخة    جهد أل    يللد   من تدوخد  يل    سدددددددددددددةدهيتهده  مظدهرة  جمةع  تمده س  يللد   انهده

 ف   التددوخدد   ليددوم  الغير  يلى  االيتددواء  بعددوم  لالتزامهدده  الددوللةدد   للشدددددددددددددةيةدد   كخضدددددددددددددريهدده،  الددوللةدد   االلتزامدده 

  إذ   .الددوللةدد   املعددهرددوا   بمرجددب  يليهدده  املفةلضدددددددددددددد   بددهاللتزامدده   لتقةةددوردده  خةى األ   للددولل   الددواخلةدد   الشدددددددددددددؤل 

، الغهئ أل   لتعوةل   يسددددددتر ره  لضددددددع لف   لهه  املنهسددددددب الحكم وظهم  اختةه  ف ، حةختهه  بكهم   الولل   تتصددددددةف

 مبوأ إيى   اسددتنهيا الواخلة   شددؤلنهه  ف  التوخ  ةمكن الف  .4يليهه  معي   وظهم  فةض  سددلو  ألحو ةكر  أ    يل  

 .5مستقل  يلل  ه   السةهي   كهمل  الولل  أل ،  السةهي  ف   املسهلا 

 السيادة  الناقصة الدولة: الثاني الفرع

أل    يلل    قهب أل    سددددةهي إيى   لخه جةه  ياخلةه  تخضددددع ب ، كهم   بهسددددتقالل  تتمتع ال التي  الولل  تلك ه 

  الوللة    القهوروة   شددددددخصددددددةتههإال أ    الولل   للاجبه   بحقرق   تتمتع التي  الولل  تلك  انهه  بمعن  اجن ة .  رةئ 

  وظدهم   تحدت  املرضدددددددددددددريد   الدولل ،  املحمةد   الدولل ،  التدهبعد   الدولل :  الدولل   ردهتد   ومدهذج  ارم  لمن  كدهملد   ليسدددددددددددددت

 .6الخهص  االلضهع  ذا   لالولل   بهلرصهة   املشمرل   الولل ، االوتواب

  الدوللد  ل   التدهبعد   الدوللد   بي   قدهوروةد    ابود   بمرجبد   تنشددددددددددددددأ  قدهورني  وظدهم  التبعةد :  التنابعنة  الندول -أوال

  خضددددددرع  يالق   املتبري    بهلولل  ههت نو مت  تهبع   الولل  تعو  األسددددددهس راا  ليلى، 7لهه  تخضددددددع التي  املتبري 

  مع   الخه جة   سددددددددددددةهيتهه  لزلال، التهبع   للولل   الوللة   الشددددددددددددخصددددددددددددة  فقوا  ينهه  ةترتب،  سددددددددددددةهيتهه  من تقةو

  الولل    شددؤل  ف   التوخ  ف   املتبري   الولل  حق العالق   راه يلى  ةترتب  كمه الواخلة .  بسددةهيتهه  احتفهظهه

 
 .65، املةجع السهبق،  ....ف  قهور  املجتمع الولي   حرن ، الرجيزيبو القهي   - 1
 .151،  .2004، 5محمو املجالب، القهور  الولي  العهم، منشر ا  الحلبي الحقرقة ، بيرل ، ط. - 2
 .294يصهم العوة ، املةجع السهبق،  . - 3
 ..352 -351املةجع السهبق،  .فةص  إةهي جعفة فةج ه،  - 4
 73ن شةخقي، املةجع السهبق،  .مةخم يمه  ، نسةخ - 5
 66، املةجع السهبق،  ....يبو القهي  حرن ، الرجيز ف  قهور  املجتمع الولي  6
 .521للةو البوه ، املةجع السهبق،  . - 7



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

52 

  الدولل   بعض  كدهوفصدددددددددددددهل  التدهبعد   الدوللد   بدهسدددددددددددددتقالل  امده  الغدهلدب  ف  تنتهي  مؤقتد   العالقد   رداه  لكن،  التدهبعد 

  الةددهبدده    ف   كر خدده  اوددومددهج  مثدد   املتبريدد   الددوللدد   ف   التددهبعدد   الددوللدد   بددهوددومددهجأل    ،العثمددهوةدد   الددوللدد   ين  العةنةدد 

 .1لجري ل  يعو  لم النظهم  رااأ    بهلاكة  لالجوةة ينهه.  بهوفصهلهه لامه، 1910  يهم

  تضدددددع ، الحمهة   معهرو   تسدددددم   يللة   معهرو  ين تنتج  قهوروة   يالق  الحمهة : املحمية  الدول -ثانيا

  ذلك  بمقتضددددددددددددى   الحهمة   الولل  لتلتزم، قر   منهه  أكثر  يلل  حمهة  ف ،  وفسددددددددددددهه، العهي  ف ،  يلل   بمقتضددددددددددددهره

  تةغم أل   ،ا ايتهه  بمحض  وفسددددددهه  تضددددددع التي  الولل  تلك  محمة   يلال تعو لنالك.  املحمة   الولل  ين  بهلوفهع

  الخه جة    السدددددددةهي  فقوا  العالق   رهت  يلى  لخترتب،  منهه  اقرى   أخةى   يلل   حمهة   تحت  وفسدددددددهه  لضدددددددع يلى

  النظددهم   لردداا  الددواخلةدد .  بسدددددددددددددةددهيتهدده  املحمةدد   الددوللدد   احتفددهظ  مع  اقلةمهدده  إيا    ف   لالتددوخدد   املحمةدد   للددوللدد 

، 2 الحمهة   تحت  املرضدددددددددرع  اإلقلةم  ضدددددددددمإيى  تهوف  اسدددددددددتعمه خ   أغةاض  تحقةق  العهي  ف   من  الغةض  ةكر  

 1914.3 يهم  مصة يلى  بةخوهوةه أيلنتهه التي الحمهة : الحمهة   وظهم يلى  األمثل  أبةز   لمن

 : 4او   الحمهة  وظهم  خصهئ   لمن

  لترنس   فةنسدددددددددددده حمهة   ههامثلت من،  متكهفئ  غير  يللة   معهرو   اسددددددددددددهس يلى تقرم  يللتي  بي  يالق -

 .1914 يهم  لمصة  بةخوهوةه بي   الحمهة  لمعهرو  1912  يهم للمغةب لحمهةتهه 1881  معهرو   بمرجب

  مع ، بجنسدةتهم   يهةهره  لاحتفهظ،  السدةه دىي  لوظهمهه  القهوروة   بهلشدخصدة  املحمة   الولل   احتفهظ-

 يللتي . بي   يالق   بهيتبه ره الولي   للقهور   العالق   رهت  خضرع

، الدوبلرمدهسدددددددددددددةد   املؤتمةا  ف   املحمةد  الدوللد  تمثةد  مثد   لاسدددددددددددددعد  بصدددددددددددددالحةده  الحدهمةد  الدوللد   تمتع-

 الوللة .  املسؤللة   قةهم،  املعهروا   ابةام،  يبلرمهسةه  تمثةلهه

  شدددددددددددددك   ف   اسدددددددددددددتعمه خه  وظهمه  يعتبر  فهو ،  املحمة   الولل   سدددددددددددددةهي   زلالإيى   الحمهة   وظهم  ةؤي    لطهمله

  يلى  القضددددددددهء  حةك   بسدددددددد ب  الثهوة   العهملة   الحةب بعو النظهم  راا  زال لقو  االطةاف.  متكهفئ  غير  معهرو 

 االستعمه .

 :  االنتداب تح   املوضوعة  الدولة-ثالثا

، األليى  العهملة   الحةب بعو  20  القة   ف   ظهة   التي  االسددددددددتعمه     النظهم  صددددددددر    من  صددددددددر   االوتواب

  يهددو   ف   النظددهم  ردداا  أي ج  قددو، ل أملددهوةددهل   العثمددهوةدد   الددوللدد   لسدددددددددددددلودد   خددهضدددددددددددددعدد   كددهوددت  التي  األقددهلةم  يلى  طبق

 .5العصب 

 
 .160أحمو بلقهسم، املةجع السهبق،  . - 1
 .296-295يصهم العوة ، املةجع السهبق،  . - 2
 .141يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  . - 3
 .161أحمو بلقهسم، املةجع السهبق،  . - 4
 .83محمو سهمي يبو الحمةو، املةجع السهبق،  .- 5
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  لنهلتهي  ،  بنفسددددددهه  وفسددددددهه  قةهي   يلى  قهي    غير  شددددددعرنه  رنه أ   إيى  النظهم راا  لضددددددع  ل مبر    يسددددددتنول 

  مهيت   بمرجب  ذلك يلى العصب  يهو أكو لقو  بنفسهه.  وفسهه حكم من تمكنهه  متور    يلل إيى    بحهج   فهي

  التور   من  ي ج  بلغت التي  الشددددعرب ليشددددم   )أ( االوتواب:  اشددددكهل ثالث إيى  االوتواب  وظهم فصددددنف (22)

 حكم  من تمكةنهه  بغةض  لاال شدددددهي  النصدددددح  ف  ةتمث   مؤقت الوتواب  لتخضدددددع  مسدددددتقل   يلل  لتشدددددكة   كهفة 

 شدددددددك   الحهل   رهت  ف  االوتواب  وى لختع تور ا  االق  الشدددددددعرب فيشدددددددم   )ب( االوتواب  أمه  بنفسدددددددهه.  وفسدددددددهه

  ايا    شدددددددددددك   لخأخا،  املتخلف  الشدددددددددددعرب يشدددددددددددم   )ج( وتواباال   حي  ف   االقلةم. ايا  إيى   لالنصدددددددددددح  اال شدددددددددددهي

  النظهم  راا  طبق لقو،  املنتوب   الولل  اقلةم  من  جزء االقلةم  بهيتبه   املجهال  جمةع ف   كهمل   ايا    االقلةم

   .1 لاووال  الورغر،  الكهمةل  يلى

  تم   الثدهوةد   العدهملةد   الحةب بعدو  ظهة   التي  االسدددددددددددددتعمده   اشدددددددددددددكدهل  جمةع  يلى  القضدددددددددددددهء  لحةكد   لوتةجد 

 لةح  ،  2املتحو  األمم  مبثهق  من  77  املهي   ف   يلة   املنصددددددددددددر   الرصددددددددددددهة   بنظهم االوتواب  وظهم  اسددددددددددددتبوال

 األمم   يدهةد   تحدت يلي   إشدددددددددددددةافأل    يللةد   إليا    منفصددددددددددددد  إقلةم  إخضدددددددددددددهع  يعني  الدا  ، التدولخد   وظدهم  محلد 

  لتةمر   لكرسددددددددرفر  لالهةسددددددددك  البرسددددددددن  إلقلةم  بهلنسددددددددب  الحهل  رر  كمه، النهه ي  مصدددددددديره  ةتقة    حت   املتحو 

 .اوولويسةه ين  املنفصل   الشةقة 

 : بالوصاية  املشمولة الدول   -رابعا

  االقهلةم  سدددددددددددددكه   يشدددددددددددددجع  مؤقت وظهم كرو   حةث  من، االوتواب وظهم  ارواف  ف   النظهم راا  يشدددددددددددددب 

،  االسدددددتقالل  قب  مه  مةاح   من  مةحل   فهر تو خجةه.  شدددددؤلنهم  ايا   وحر التو خج  التور    يلى ل  الخهضدددددع 

 األمم  منظمدد أل    اكثرأل    يللدد   اشدددددددددددددةاف  تحددت  االقددهلةم  من  مجمريدد أل    اقلةم  لضدددددددددددددع  النظددهم  بهدداا  لخقصددددددددددددددو

  وظهم  لختم  .التهم  االسددددددددددددتقاللإيى   للرصددددددددددددرل   يوت لمسدددددددددددده  لالخه جة  الواخلة   شددددددددددددؤلو   يا  إ بهوف  املتحو 

  من   االتفهقةه   رهت  يلى  املصددددددهيق  ملتت،  للرصددددددهة   ةخضددددددع  اقلةم بك  خهصدددددد   اتفهقةه   بمرجب  الرصددددددهة 

  تخضع أ   يلى بهلرصهة   املكلف   لالسلو ، االقلةم ايا    شةلط تحوي، املتحو  لألمم  العهم   الجمعة  قب 

  لألمم   العدهمد  الجمعةد   اشدددددددددددددةاف  تحدت  بمهدهمد   ةقرم  أ    الرصدددددددددددددهةد   مجلس  لةقدهبد  بدهلرصدددددددددددددهةد   املكلفد  الدوللد 

   .3املتحو 

  االختةده    لطدهملده  االسدددددددددددددتقالل.أل   الدااتي  الحكم  امده:  اختةده ا  للرصدددددددددددددةد  الخدهضدددددددددددددعد   للشدددددددددددددعرب  لخكر  

  ارمة    ل   تعو  لم كمه  االسددددددتعمه .  مظهرة من  مظهةا ةظ   فهو ، بهلرصددددددهة   املكلف   الولل   ا اي  يلى  مترقف

   االستقالل. يلى  النظهم لهاا الخهضع   الولل   حصرل   بس ب الحهي  الرقت ف   كبير 

 
 .523، املةجع السهبق،  .للةو البةوه  - 1
 .142يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  . - 2
 .77املةجع السهبق،  .ةخم يمه  ، نسةخن شةخفي، م - 3
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 :  ال اصة  االوضاع ذات  االقاليم  -خامسا

 : 1ف  تتمث ،  السهبق  النمهذج  ين تختلف  خهص   عبألضه  االقهلةم بعض  تتمتع

 . الوائم  الحةهي ذا   الولل ل  املشتر  الحكم  وظهم،  املولل   املنهطق،  2الفهتةكه   يلل 

  لإقلةم   شددددددددددعب،  سددددددددددةهي  ذا   مسددددددددددتقل   يلل   1870  يهم لحت   كهوت فقو، الفاتيكانب يتعلق  ففيما

 احتاللهه   حت   .لالزمنة   الةلحة   بهلسددددددةهيتي   لختمتع، 3البهبرخ   للولل    ئيسدددددده  البهبه يعتبر، خل  جيش  للهه

  اإلةوددهلةدد    للمملكدد   البددهبرخدد   الددوللدد   إقلةم  بضدددددددددددددم  اإلةوددهلةدد   الحكرمدد   سدددددددددددددرمة م  لصددددددددددددددول    إةوددهلةدده  طةف  من

  لذلك ،  الكهثرلةكة   للكنيسددددد    ئيسددددده بصدددددفت   الةلحة   بهلسدددددلو   سدددددرى   البهبه  ةتمتع يعو لم  لنالك،  الجوةو 

  قهور    بمرجب  البهبه  بقي ذلك  لمع،  1871  يهم  اإلةوهلة  الحكرم   ين  الصدددهي   الضدددمهوه   قهور    بمرجب

  املعهروا    لابةام الوبلرمه دددىي  التمثة   ممه سددد ،  الكهثرلةكة   الكنيسددد   ئيس  اختصددده   ةمه س  الضدددمهوه 

 .4 الوةنة   بهلشؤل  تتص  التي

  الفددهتةكدده    مدوةندد   ايتبر ، 1929  يدهم  لالفددهتةكدده   اإلةوددهلةدد   الدوللد   بي   التةا   معددهردو   ترقةع  لبعددو

  لسددددددددددلو    لاخضددددددددددهيهه، اإلةوهلة   الولل  ين  بهسددددددددددتقالل  لهه  االيتراف تم، خهصدددددددددد   حةم   لهه  محهةو   منوق 

  سددكهنهه   ةتمتع،  ركته ا  44  مسددهحتهه  تبل ،   لمه  االةوهلة  العهصددم   قلب ف  املوةن   راه  لتقع  لسددلوت .  البهبه

 الجةائم  قمع تري   اإلةوهلة  الحكرم إيى   التةا   معهرو   بمرجب ليهو  .للظةفة  إضدددددددهفة   بجنسدددددددة  الاكر  

  كدهلسدددددددددددددكدك   الفدهتةكده   يللد   اليهده  تحتدهج التي  العدهمد   املةافق  أيمدهل  لتدأمي ،  الفدهتةكده   إقلةم  يلى  تةتكدب  التي

 .  5الولل  بي  ةثر   قو وزاع ف   الوخرل  حظة  مع  لالكهةنهء  املهء  لشبكه ،  الههتف خومه ، الحوةوة 

أ    يوة   يصددددددددهم  األسددددددددتهذ  ةقرل ،  الولي   القهور    أشددددددددخه   من  الفهتةكه   ايتبه   بموى  ةتعلق  مهلفة

  ين   إةوهلةه  بتنهزل   لجو ،  يلل   لليسدددددددددت العهم الولي   القهور    أشدددددددددخه   من شدددددددددخ   ين  يبه    الفهتةكه 

 .6القهوروة   بهلشخصة   لهه  لايترف  الكهثرلةكة   الكنيس  له ، يةنة   لهةئ   لمبهويهه  إقلةمهه بعض

  فتمتنع ،  لااللتزامدده   الحقرق   من  مجمريدد   يندد   تترتددب  قددهورني  لضدددددددددددددع  هرف،  لحيننادبنا  يتعلق  فيمننا  أمنا

 : 7وريي  يلى  لرر  املتحه ني  الوةفي   من  أل    التحيزأل  الحةب ف   املشه ك  ين  بمرجب 

 بعوم  بمقتضددددددهره تتعهو  يللة   معهرو إيى   مسددددددتنو ، يائم  لبشددددددك   الولل   بمرجب  تلتزم:  دائم  حياد-

 
 .68يبو الةحمه  لحةش، املةجع السهبق،  . - 1
 .174-172يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  .- 2
 3، لال ةتجدهلز سدددددددددددددكدهنهده  2كم   1800كدهودت الدوللد  البدهبرخد  تضدددددددددددددم أ بع مقدهطعده  ه :  لمده مده س، النة لالوبرم، لتتربع يلى مسدددددددددددددهحد  قدو رده   - 3

 مالةي  نسم .
 .399يصهم العوة ، املةجع السهبق،  . - 4
 .174يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  .  - 5
 .406يصهم العوة ، املةجع السهبق،  . - 6
 .144يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  . - 7
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  لضددددددع   بهو  الحةهي  راا  لخمتهز  سددددددالمتهه. ضددددددمه   مقهب   ب   التزمت  الا    لالحةهي  ةتعه ض  تصددددددةف  بأ    القةهم

 منهه.  جزء يلى  ال  الولل  كهم   يلى ةوبق  لاو ، الحةب  بهوتههء ةنتهي  ال يائم

  الحةب   بقةدددهم  ةبدددوأ  اختةددده     حةدددهي  لرر،  الدددولل   بي   حةب  تقرم  يندددومددده  الدددوللددد   تعلنددد :  مؤقنن   حينناد-

   الثهوة .  العهملة  الحةب ف   لالبرتغهل السرخو،  تةكةه  ب   قهمت  مه  مثهل ،  بهوتههئهه لخنتهي

  لهددده   ةجرز   فدددهوددد ،  الدددوللةددد   املنظمددده إيى    االوضدددددددددددددمدددهم  ف   الدددوائم  الحةدددهي  ذا   الدددولل   بحق  ةتعلق  لفةمددده

  املنظمه  إيى   االوضمهم  لهه ةجرز  لال،  املتخصص   هلركهال ك   فنة  يللة   منظمه إيى    تنظمأ     يهم  كقهيو 

  االلتزام  يليهه ةتعي   لقمعة   يسددددددددددكةخ   التزامه   ةحر    مةثهقهه  أل   العهملي  الوهبع  ذا   سددددددددددةهسددددددددددة ال  الوللة 

 الا   الحةهي يلى  تخلتأ   بعو  2002  يهم  حت   املتحو  األممإيى  تنضددددم  ال  سددددريسددددةا جع   ممه  .1بتنفةاره

 .طرخل   مو   ب   التزمت

 الدول   وواجبات حقوق :  الثالث  املطلب

 ف   الوللة   لاملراثةق  االتفهقةه   تضددددمنت   الا  ، الولل   للاجبه  حقرق  بمرضددددرع لولي ا الفق   ارتم

 األمم  مةثددهق، 1907ل  1899  لعددهمي  الردده    كددهتفددهقةتي  يللةدد   وصدددددددددددددر   يددو   تنددهللتهدده،  يددهمدد   مبددهيئ   شدددددددددددددكدد 

 ...،  لغيرره  املتحو 

  الدددولل   ازاء  التزامددده   يدددهتقهددده  يلى  ةةتدددب  بحقرق   الدددوللددد   تمتع  فددده ،  لاجدددب  ةقدددهبلددد   حق  كددد   كددده   لملددده

 : التهي   النحر يلى  سنتنهلل   مه  لرر،  خةى األ 

 الدول   حقوق : ول األ  الفرع

  لجري   حرل   اجمدددهيددده  رنددده إال أ     ،الحقرق   ردددهتددد   تحدددوةدددو  حرل   الدددولي   القدددهور    فقهدددهء  اختالف   غم

 املسهلا . حق،  االستقالل حق،  البقهء حق: 2ه   االسهسة   الحقرق  من  اوراع ثالث 

 :  البقاء  حق  -والأ

  االجةاءا    اتخدهذ  ف   الصدددددددددددددالحةده   كد   للدوللد أ    يعنيل ،  خةى األ   الحقرق   أسدددددددددددددهس  البقدهء ف   الحق  يعدو

 الدوفدهع  ف   الحق  لهدهأ     بمعن ،  للحدوتهده  لسدددددددددددددةدهيتهده  كةدهنهده  يلى  فظد لاملحده  لجريرده  لتدهمي   الالزمد   لالتدوابير

، السدددددددددددددةدده دددددددددددددىي  وظددهمهدده  ين  الددوفددهع  جةاءا اال   رددهتدد   بي   من  يهددويه.  خدده ر أل    ياخل   خوة  أ    من  كةددهنهدده  ين

  البقدهء  حق  لىي  لخترتدب . ...الخ.،  االمةاض  بعض  مكدهفحد ، الهجة   تحدوةدو،  الدوللةد   املنظمده إيى   االوضدددددددددددددمدهم

 :  ارمهه،  الفةية   الحقرق  بعض

  ليس  الحق  راا لكن،  املتحو  األمم  مةثهق  من (51)  املهي   يلة  وصدددددددددددددت  الا    الشدددددددددددددة    الوفهع حق-

 
تصدددددددددددةف مجلس االمن قرا  مسدددددددددددلح  لأ  ةقومرا  من مةثهق األمم املتحو  التي تلزم جمةع األيضدددددددددددهء بأ  ةضدددددددددددعرا تحت  43/1اوظة: املهي   - 1

 املسهيو  لالتسهةال  الضةل خ  لحفظ السلم لاالمن الوللةي .
 .96-90وصة الوةن األخضة ، املةجع السهبق،     .-- 2
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  .1الوفهع حولي  تجهلز   يوم، مشةلع  غير حهل  ايتواءأل   خوة  لجري:  رمههأ  بشةلط  مقةو ب   مولقه

  ه مل   مكهفحتهه  سددددددددةهق ف   االمةخكة   املتحو  الرالةه   تبنت  2001 سدددددددد تمبر 11 احواث بعو،  للإلشدددددددده  

 االستبهقة .  لالحةب  الرقهئة   الحةب  مفهرم  ها رهب يوت 

  لالترتةا    االضددددددددوةابه   اثه   ين  االمتنهع  ف   ةتمث   خةى األ   الولل   يهتق يلى  لاجبه  البقهء حق  ةةتب -

  يلل    يلى  للضددددددغط  سددددددةهسددددددة أل    اقتصددددددهية  توابير اسددددددتخوام  ين  لاالمتنهع،  أخةى   يلل  اقلةم ف  الواخلة 

  ين   الوللة   يالقهتهه  ف   الولل   لامتنهع،  السددددددةهسددددددة  حقرقهه  ممه سدددددد  ف  التبعة  يلى  اجبه ره  بقصددددددو  أخةى 

 القر .  بهستعمهل التهوةو

 :  االستقالل  حق-ثانيا

 الددواخلةدد   صدددددددددددددالحةددهتهدده  ممدده سدددددددددددددد   يددو  خدده جةدد   جهدد   أل    الددوللدد   خضدددددددددددددرعأل    تبعةدد   يددوم  بدد   لخقصددددددددددددددو

  حةخ   بك   لالخه جة  الواخلة   شددددؤلنهه  لتسددددةير  سددددةهيتهه  ممه سدددد  ف   الولل  حق  ةضددددهأ  يعني  كمه  لالخه جة .

 .خةى األ  الولل  إل اي  الخضرع  يل    ا ايتهه  لنمحض

 :  رمههأ  فةية   حقرق  الحق  راا يلى  لخترتب

  حق ، الدوبلرمده دددددددددددددىي التمثةد  ف   كدهلحق، الدولي   القدهور    اةدهرده  ةمنحهده التي  الحقرق   بكدهفد   الدوللد   تمتع-

 ...الخ، الولل   مع  املعهروا   ابةام، الوللة   املنظمه إيى  االوضمهم

 حةخ . بك   شعبهه إل اي   لفقه  لاالجتمه    لاالقتصهي    السةه ىي  وظهمهه اختةه  ف   الولل  حق-

  رداا   لكن  الوبةعةد .  لمرا يرده  ثةلاتهده  جمةع  يلى  لالدوائمد   الكدهملد   لسدددددددددددددةدهيتهده  الدوللد   ممده سدددددددددددددد   حق-

  الددولل   تجددهه  الددولل   بهدده  ا تبوددت  التي  لااللتزامدده   العددهم  الددولي   القددهور    قرايددو  تقةددوه  بدد ،  مولق  غير  الحق

  لتويةمه  الولي .  املجتمع ملصدددددددلح   لضدددددددعت ألنهه،  اسدددددددتقاللهه حق  من تنق   ال القةري  راهأ    يلى،  خةى األ 

 للولل. الواخلة  الشؤل  ف  التوخ   جراز يوم مبوأ الولي   القهور    كةس،  االستقالل لحق

 :  املساواة  حق  -ثالثا

  امهم   املسددددددددهلا  ب   لخقصددددددددو، الولل   اسددددددددتقاللل   سددددددددةهي   ين  املترتب   النتهئج  من وتةج  الحق  راا يعتبر

  لااللتزامده .   الحقرق   ف   الدولل   جمةع  تسدددددددددددددهل    االخير   لتعني،  القدهوروةد   الندهحةد   من  املسدددددددددددددهلا   أ  ،  القدهور  

  الولل   فمثال  مصددهلحهه.  تقتضددة   مه  وحر  تصددةفهتهه  ترج  التي  ه   لالراية   الحة  الولل   ا اي أ    آخة  بمعن 

  من   مجمري أل    يلل  يليهه  تفةض   بمه ال  بإ ايتهه  املعهرو  ب نري تلتزم،  يللة   معهرو إيى  تنضمأ   تةخو التي

 .خةى األ   الولل 

  ممده ، الضدددددددددددددعةفد   لالدولل   القرخد   الدولل  بي   لاضدددددددددددددح  تفدهل   رر املالحظ  فده   الراقعةد   الندهحةد   من  مدهأ
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 إيى  وخل   رنه  من  تةخوه.  مله االوصددةهع يلى  اجبه ره  بغةض الضددعةف  يلى ضددغرطه  تمه س  منهه القرخ  ةجع 

 الدولي   القدهور  أ    كمده  محترارده.  من  تفةغهده  بد ،  القدهوروةد   املسدددددددددددددهلا   يلى  تؤثة  عةد الراق  املسدددددددددددددهلا   يدومأ   

 بي   القر   ينددهصدددددددددددددة  ف   التفددهل   يلى  القددهئمدد   الراقعةدد   للمةاكز  قددهورني  انعكددهسإال    رر  مدده  البعض  حسددددددددددددددب

  الولل. بي   فةمه  تستخوم   اة إال   القهوروة   املسهلا   لمه، الولي  املجتمع  ايضهء

 : ةل   مه ف   اةجهزره ةمكي   آثه   املسهل   مبوا يلى  لخترتب

 .أخةى   يلل  يلى  ا ايتهه تمل أ    لولل   ةحق ال-

 الوللة .  املنظمه  ف   التصرخت حق-

  يلل    كقبرل ،  اسددددددددددددتثنهئة   حهال  ف إال  ،اجن ة   يلل   لقضددددددددددددهء  تصددددددددددددةفهتهه ف   يلل   أ    خضددددددددددددرع يوم -

  بتصددددةفه    قةهمهه  حهل أل   ،أخةى   يلل   اقلةم  ف   يقه ا  لويهه  كه  اذا  صددددةاح   االجنبي  القضددددهء  الختصدددده 

 .أخةى   يلل  ف   تجه     طهبع  ذا 

 الدول   واجبات: الثاني الفرع

  يدددهي    يسدددددددددددددم   الدددوللةددد   العالقددده   ف   لالراجبددده   الحقرق   بي   التالزم  لرددداا،  ةقدددهبلددد   لاجدددب  حق  لكددد 

  يليهدده   ةولق  االتبددهع  لاجددب  قددهور    ةفةضدددددددددددددهدده  ثددهبتدد   لاجبدده   ةقددهبلهدده  ال  التي  الحقرق   أمدده،  القددهوروةدد   الراجبدده 

   .1)األخالقة (  األيبة   الراجبه 

 .2أيبة أل   خالقة أل   قهوروة :  الراجبه   من نريي ل لولل ا  تخضع  األسهس  راا يلى

 :  القانونية  الواجبات –  أوال 

 : ف   حصةره  لخمكن،  بهاللزامة   القهوروة   الراجبه   تتمتع

 .خةى األ   الولل  حقرق  احترام-

 .  التعهروة   االلتزامه  احترام-

 .3للولل  الواخلة  الشؤل  ف  التوخ  يوم-

 اال رهب  تشجةع ين  لاالمتنهع، القر   لاستخوام الحةبإيى   تلجأ  يلل   أ    مسهيو   ين  االمتنهع-

 .نسه اإل حقرق  احترام-

 الولي .  القهور    ألحكهم  لفقه  السلمة   بهلوةق   الوللة   ال زايه   تسرخ  -

 
 83مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  . - 1
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 :  االخالقية  الواجبات  -ثانيا

 : 1ةل  فةمه  لتتلخ   ة .نسهواإل  لاملجهمل  العوال   فكة   يلى  الراجبه   راه تقرم

 الوللة .  املعهمال  ف   االخالق   همةاي-

 اقتصهية   أزمه أل   طبةعة   لكرا ث تتعةض التي  للولل   ة نسهواإل  املسهيوا  تقوةم-

 زلبع .أل   يصه إل   كهلتعةض  طبةعة   كرا ثل تتعةض التي  لالسفن  الوهئةا   اسعهف -

 الوللة .  املعهمال  ف   األخالق  مبهيئ   مةايه -

 املجةمي .  تسلةم  بتيسير جةاماإل  ضو  التكهتف-

 الدولية املنظمات: الثاني  املبحث

  قددهور    أصدددددددددددددب   بدد ،  لحددوردده  الددولل   يلى  ةقتصدددددددددددددة  الددولي   القددهور    يعددو  لم  األليى  العددهملةدد   الحةب  بعددو

  فةخ  أ  ف   الصدددهي   االسدددتشددده    يههأ   ف   الوللة  العول  محكم   لة إ   شددده  أ  مه  لراا،  ةضدددهأ  الوللة   املنظمه 

 الولي     القهور  تور    ":  أب،  بةوهيل (  )الكروت فلسدددوي  ف    املتحو األمم  مبعرث  اغتةهل قضدددة  ف   1949

  قدو   للدولل   الجمدهيةد   للنشدددددددددددددهطده   املتور    تزاةدو   أل ،  الدوللةد   الحةده   متولبده ب  ثةاأتد م  كده   تده خخد   مدوا   يلى

 .2بولل"  ليست التي الرحوا   بعض جهوب  من الولي   املسترى  يلى العم   من  ومهذج  يمج

    األقودده  بي   االتصدددددددددددددددهل  حةكدد   اشدددددددددددددتددو   ينددومدده،  15  القة  إيى    الددولي   التنظةم  فكة   نشدددددددددددددددأ   لتعري

  املصددهلح   تشددهبكتأ   بعو  19  القة    منا ممكن   حقةق   أصددبحت لكنهه، جوةو  بلوا   لاكتشددفت  يو هباملت

  من   طرخد   يهددوإيى    شدددددددددددددعربهدده  لتدهقدت،  بةنهدده  لالفكة    الصدددددددددددددندده  ،    التجدده    التبددهيل  حةكد   قرخدتل ،  الدولل   بي 

 .3لالسالم  الهولء

أ    ذلك،  بةنهه تعهل    اقهم   ف   الوللة   الجمهي   أيضددهء   غب  اسددهس  يلى  الولي   التنظةم  فكة  تقرمل 

 الولل. بي   تضهمن لجري تقتضىي  جمهية  حهج   لجري  ةبر ه الولي  التنظةم

 4: ةل  مه ف  الولي   التنظةم  روافأ  لتتلخ 

  بغةض   التعددهل    لهدداا  مبددهيئ   للضدددددددددددددع  الددولل   بي   لالثقددهف   لاالقتصددددددددددددددهي    االجتمدده    التعددهل    تحقةق-

 الوائم.  السالم  تحقةق

  تنشه   يالت  الوللة   ال زايه   لح  الوللةي  األمن السلم يلى  بهملحهفظ  لذلك الجمه   االمن  تحقةق-

 
 83مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  .- 1
2, avis consultatif du 11 avril 1949, CIJ Recueil Réparation des dommages subis au service des Nations UniesCIJ, - 

1949, p.187. 
 .11املجالب، املةجع السهبق،  .محمو - 3
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  املتحو    األمم  مةثهق ليعتبر  الولي .  التنظةم  مهلقة  الةئيسدددددددددددىي الوافع  رر  لراا، السدددددددددددلمة   بهلوةق  الولل  بي 

 الولي . للتنظةم  االسهسة   الرظةف   بهيتبه ره  الجمه    االمن  فكة   لتحقةق  محهلل   الل 

أل    قةا ا  خالل  من  الدولي   القدهور    قرايدو  لاثةاء  لتورخة قدهوروةد   لسدددددددددددددةلد  ه  الدوللةد   املنظمده    أ-

 شةافهه.إ  تحت تبرم التي  املعهروا أل    تصو ره التي  الترصةه 

 :  التهلة   للمحهل   سنتعةض،  الوللة   املنظمه   و اس ب  للإلحهط 

 الوللة   املنظمه   نشأ -

 لأورايهه  الوللة   املنظمه  تعةخف-

   العهملة   املنظمه  -

 الدولية  املنظمات  نشأة: االول   املطلب

 حدددو   من  تنق   مقبرلددد   حلرل   ين  لالبحدددث  الري    للتفدددهرم  سدددددددددددددبددد   ةجدددهيإإيى     ىتسددددددددددددد   الدددولل   بدددوأ 

  التنهفس   ازيايأ   بعو  املقبرل.  التراز    من وريه  بةنهه لتحفظ  الحةب  لخال   يليهه  لترفة لالصددددددددةاع  التنهفس

  وفس  ف   لمسددددتعمةا  وفرذ  منهطق  اكتسددددهبأل   ،خةى األ   حسددددهب يلى  حوليره  ترسددددةعإيى    للسدددد   الولل  بي 

  لخددهصددددددددددددددد    املةددهيةن  مختلف  شدددددددددددددمدد   الددا    لالتكنرلرر   العلمي  التور    ظهر  ل   .خةى األ   القدده ا   ف أل    القدده  

  ةنا   بوأ الا    األمة، العهلم  منهطق  مختلف  ليشددم   ووهقهه  لاتسددع الحةب خوة  لتنهمى،  العسددكة    املةوا 

 لاالقتصهية .  ال شةخ   الخسهئة  من بمزخو

 :  1بةنهه  من  أسهلةب  يو  الولل   تبنت، الغهة   راه  لتحقةق  لكرسةل 

 :  الدولية املؤتمرات عقدإلى  اللجوء:  األول  الفرع

  راه   غوت  لقو، الوللة   املنظمه   نشدددددددددددهءإ يلى  سدددددددددددهيو   التي  العرام   أرم  الوللة   املؤتمةا  تعتبر

 منددددا   أ    1907إيى    1648  يددددهم  من  لذلددددك  ل لنددددهأ  حةدددده   ف   رددددهمدددد   تدددده خخةدددد   فتر 2  اختالفهدددده  يلى  املؤتمةا 

  مبددوأ   لإ سددددددددددددددهء  جهدد   من  الددولي   القددهور    قرايددو  بتقني   املتعلق  الثددهني  الردده    مؤتمةإيى    لسدددددددددددددتفددهلةدده  معددهرددو 

،  السدددددددددلمة   بهلوةق   الوللة   ال زايه   ح   طةق  لتقني   صدددددددددةهغ   لكاا السدددددددددلم  لقت  الجمهية   الوبلرمهسدددددددددة 

 .3أةضه  السلم  زمن ب  لالحةلب  مه األز   ثنهءأ  فقط ليس  الوللة   املؤتمةا إيى  ةنظة يعو لم  حةث

  لتجسةو  االل لبي بمفهرم  الولي  املجتمع جهوب من  محهلال   الوللة  املؤتمةا   مةحل  شهو  قوف

  رداه   أل    نمدده،  وزايدهتهدده لحدد   الدوللةدد   املؤتمةا   يقددو  براسدددددددددددددودد   لذلدك  التقددوم  من  ورع  الدولي   التنظةم  فكة 

 
 .47-37محمو املجالب، التنظیم الولي ...، املةجع السهبق،    .- 1
 ف  راه الفتر  تم اللجرء إيى وريي  من املؤتمةا ، مؤتمةا  يللة  ليبلرمهسة ، اوظة:  - 2

 .143بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  . -
 .31،  .1994، الجهمع  املفترح ، 2يووه  ط  الول  ، يبو األمير يبو العظةم العكةل ، القهور  الولي  العهم، ج. - 3
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  1648 بي   مه  فتر  تخل  لقو ببعض.  بعضدددددددددددهه  لمراجه   للولل   املبهشدددددددددددة  للتفهلض  لسدددددددددددةل   كهوت  املؤتمةا 

 مؤتمة ف،  1االمةخكةد   الدولل   اتحدهي  ثم 1648  لعدهم  لسدددددددددددددتفدهلةده  مؤتمة:  أرمهده  املؤتمةا   من  العدوةدو 1907ل

  بةلسدددددددددددددةه ،   لسدددددددددددددةه  )  أنشدددددددددددددأت   الا   املقوس  االل لبي  التحهلف  نشدددددددددددددرء  ين   تمخض  الا    1815  لعهم  فةنه

  بهوضدمهم  ترسدع ثم،  2الولل  لهاه  املشدترك   املصدهلح  تبهيلل  كل   لالعهلم  أل لنه  سدالم   يلى  للحفهظ  (النمسدهل 

  متفهرم   ال لبي  مجتمع  بنهءإيى  يهوف  الرفهق  راا لكه   االل لبي.  بهلرفهق  يعةف  فأصددددددددددددب   لفةنسدددددددددددده  بةخوهوةه

  األل لنة    الولل   بي   العالقه  تنظةم ف   كبيرا  يل ا لعب لقو  .3ألل لنه كل   سددددددددددالم يلى  لاملحهفظ ،  لمسددددددددددتقة

 يلى   قةددهمدد    غم  .19144يددهم  األليى  العددهملةدد   الحةب  قةددهم  حت   تددأسددددددددددددديسدددددددددددددد   منددا  القدده    ف   حةلب  قةددهم  لمنع

 بي  تثر   التي  ال زايه  ح  ف   فشدددددددل  ين فضدددددددال، الصدددددددغير   الولل   يلى  لسدددددددةوةتهه  الكبرى   الولل   يةكتهتر خ 

 5وفسهه  الكبرى   الولل 

 الدددولي   النظدددهم  ف إيى    الدددوخرل   العثمدددهوةددد   للدددوللددد   أتدددهح  الدددا    1856  بددده يس  مؤتمة  يقدددو،  بعدددوه  لمن

 قة    الددا    1875  لسدددددددددددددنددد   بةلي   مؤتمة  ثم،  الصدددددددددددددةب  مدده ا إ  اسدددددددددددددتقاللل   هددهتفكةك  فكة   كةسل ،  6األل لبي

  من   فشدددددلهمه  غم  اللاةن  1907ل  1899 لسدددددنتي  الره    مؤتمة   ثم،  ل لمهوةه لمنتنغةل   الصدددددةب  تقاللاسددددد 

  بدهلوةق   ةد الدولل  املندهزيده   تسدددددددددددددرخد ب  7لالحةدهي  لحةبا  قرايدو  إقةا   ف   وجحده  أنهمدهإال    السدددددددددددددةدهسدددددددددددددةد   الندهحةد 

  لمنا  .التحكةمإيى   االجبه     اللجرء ين فضدددددددددال  ة نسدددددددددهواإل  للمبهيئ  الحةنة   العملةه   إخضدددددددددهعل   السدددددددددلمة 

 ج أ  من  الوللة   املسدددددددهئ  ف  للنظة  لسدددددددةل ل   للتنسدددددددةق  أيا ك   الوللة   املؤتمةا إيى   ةنظة صدددددددب أ  الحي   ذلك

 .سلمةه  ال زايه  ح  ج أ  منأل   ظةالن  لجهه   تقةخب  لمن الولي   للمجتمع مةضىي ح إيى  الترص 

 الدولية  النهرية   اللجان: الثاني الفرع

  الصدددددددددددددبغد    لذا   يمرمده  الدوللةد   املنظمده   انشدددددددددددددهء  طةخق  ف  مهمد  خور   الدوللةد   اللجده   نشدددددددددددددهءإ يعدو

  لترسددددددددددددع  19 القة   ف   الجنسددددددددددددةه   متعوي   الشددددددددددددةكه  تشددددددددددددكة   شددددددددددددجع فقو  الخصددددددددددددر .  لج  يلى  الفنة 

 بهدوف  إيا   ل   فني  طدهبع  ذا   يللةد   أجهز   تدأسددددددددددددديس  يلى  الدولل   الصدددددددددددددندهيةد   الثر    أثندهء  التجده خد   التبدهيال 

  راه   أنشد ت حةث .8  األل لنة  لألنهه   املشدترك   إليا  ا  طةخق  ين  لذلك  لالتجه  .  لاالتصدهال  النق   تحسدي 

  أنشد ت   التي  الةاةن  لنهة  االل لنة  اللجن   مث ، هه ناأل  بعض  ف   املالح  حةخ  لضدمه   زلتعزخ كرسدةل   اللجه 

 
 .39-38الولي ...، املةجع السهبق،    . محمو املجالب، التنظیم - 1
 .20-19،  .1979يبو الراحو محمو الفه ، التنظةم الولي ، يهلم الكتب، القهرة ،  - 2
 .30املةجع السهبق،  .يووه  ط  الول  ، يبو األمير يبو العظةم العكةل ،  - 3
 .20يبو الراحو محمو الفه ، املةجع السهبق،  .، 4
 .56جع السهبق،  .مفةو شههب، املة  - 5
 .3،  .1998مأمر  مصوفى، قهور  املنظمه  الوللة ، ب. ،   - 6
 .56مفةو شههب، املةجع السهبق،  . - 7

8 - Diane Éthier, Les acteurs des relations internationales, In: Introduction aux relations internationales, Montréal: 

Presses de l’Université de Montréal, 2010 (generated 03 juillet 2022), disponible à l’adresse: 

http://books.openedition.org/pum/6406> 
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  لعهم  بةلي    امعهرو  قهمت  قو.ل 1856  يهم  أنشدددأ   التي الواورب  للجن ،  فةنه  مؤتمة بمرجب  1815  يهم

  مة أ  لتةكدددددت،  يللةددددد   بلجنددددد   الكرنغر  نهة  يلى  ةافاالشددددددددددددد   ودددددهطدددددتأل   لالنةجة  الكرنغر  نهة    بتدددددولخددددد   1885

  ظد    بد   منهده ةنتظة  كده   الدا    النجدهح  الدوللةد   اللجده   تحقق  للم  املتدهخمد .  للدولل   النةجة  نهة  يلى  االشدددددددددددددةاف

 .1ملمرسه  وجهحهه  فكه   الوللة   االتحهيا   مهأ  ل ق. يلى حبرا  معظمهه

 الدولية  ةدارياإل  االتحادات:  الثالث الفرع

  الوللة    بهملصددددهلح  الصددددل  ذا   املةافق بعض  لتنظةم  لسددددةل   الوللة   يا خاإل   االتحهيا   نشددددهءإ يعتبر

  لالتقني   العلمي التور      ر لظه  السدددةه دددىي الصدددعةو يلى  التعهل    تحقةق ف  الولل   وجحتأ   فبعو  املشدددترك .

  التعهل    ضددددددددددةل  إيى  الحهج   بةز   الصددددددددددنهية .  النهضدددددددددد   إثة  االجتمه   التقومل   االقتصددددددددددهي   النمر  لكالك

  يا   اإل ل   االقتصدددددددهي    الصدددددددعةو يلى  التعهل    بضدددددددةل    االرتمهم نوأل ،  الوللة  الحةه   وراح  جمةع ف  الولي 

 بمقتضددددددددى   أنشددددددددى   الا   العهملي  التلغةاف  اتحهي:  منهه،  االتحهيا   من العوةو  إنشددددددددهء  خالل من  ذلك  تجسددددددددول 

  لاالتحهي ،  1874  لسدددددددددددددن  بةلي   بهتفهقة   أنشدددددددددددددى   الا    العهملي البرةو  لاتحهي،  1865  لسدددددددددددددن   به يس  اتفهقة 

 الولي   لاالتحهي،  1883  سددددددددن   الصددددددددنهية   امللكة  حمهة   لاتحهي،  1875  سددددددددن   لاملرازخن  للمقهةيس الولي 

  لسدددن   بةلي   اتفهقة   بمرجب املنشدددى  يبة األ   امللكة   حمهة   لاتحهي،  1890  لسدددن   الجمةكة   التعةخف   لنشدددة
21886. 

  لالتحهيا    خةى األ  الصدددددر    من  كالك  يعو  ال  لمه  يللة  منظم   نعتبره  مه بي  االختالف يعو،  الراقع ف 

إيى   يعري  ال  الكةددهوي   ردداةن  بي   فددهالختالف  كمي.  اختالف  رر  لإومدده  كةفةدده  اختالفدده  الحقةقدد   ف   ليس  الددوللةدد 

 فيهده  تترافة  ي جد إيى    ةصددددددددددددد   فحةدث،  التعدهل    ذلدك  اليهده  ةصددددددددددددد  التي الدو جد إيى   ومدهإل  الدولي   التعدهل    طبةعد 

  .3القهوروة   بهلشخصة   متمتعه الرقت  ذا  لف ،  يللة   منظم   كهوت  معةن   مالم 

  تتخا  مل كرنهه، الوللة   بهملنظمه   لصفهه ةمكن ال  الاكة   السهلف  الولي   التعهل    لسهئ  ك   لنهلتهي 

، إليهه  املنضددددددددم  الولل   مراجه   ف   وهفا  يسددددددددتر    نشددددددددهطهه ةحكم ال  كمه  يملهه ف   لاالسددددددددتقةا  الوةمرم   طهبع

   .4بإ ايتههإال   االيضهء  الولل  لزملت  تكن لم  قةا اتههأ    ذلكإيى   ةضهف

  صدددددددددددددر تهددده   ف   الدددوللةددد   املنظمددده   لظهر    مهدددو  الدددا    ألسدددددددددددددددهسا  بمثدددهبددد   ايتبددده رددده  من  ةمنع  ال  ذلدددك  لكن

  الل   لقةددهم  مهددو  الددا    مةاأل ،  الددولي   التنظةم  مجددهل  ف   متقددومدد   خورا   حققددت  املحددهلال   فتلددك  .5الحددهلةدد 

 .األمم  يصب   رر األليى  العهملة   بالحة   يقهبأ ف  يلي  تنظةم

 
 .44محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  .- 1
 .148مبرل  غضبه ، املوخ  للعالقه ...، املةجع السهبق،  .- 2
 .36هق، املةجع السهبق،  .محمو سعةو الوق - 3
 .32-31،  .املةجع السهبقيووه  ط  الول  ، يبو األمير يبو العظةم العكةل ، -- 4
 .23يبو الراحو محمو الفه ، املةجع السهبق،  . - 5
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  منظمه    نشددددهءإإيى  لالحهج   التقلةو   الولي   النظهم تغةير ضددددةل   األليى  العهملة  الحةب  كو أ قوف

  لمنع   السددددلمة   بهلوةق   الوللة   ال زايه   تسددددرخ   لتشددددجةع، الوللةي  األمن السددددلم  يلى  للحفهظ  يائم   يللة 

  لل أ لتعتبر  بهإلجمهع  1919  يهم  فةسددده    مؤتمة ف  األمم  يصدددب   انشدددهء  مشدددةلع  قةا إ  فتم القر .  اسدددتخوام

 .1املستقل   القهوروة   بهلشخصة   تعتتم  يهملي  طهبع  ذا   سةهسة   منظم 

 العصدددددددددددددبد   تمتع  مدوى   مسدددددددددددددألد إيى    يشدددددددددددددة لم  العصدددددددددددددبد   يهدوأ    إيى  اإلشددددددددددددده    تجدو ،  الصدددددددددددددوي رداا  لف 

  يهم   لسددددددددريسددددددددةا   ملنظما بي   املقة  اتفهقة   من األليى  املهي   و إيى   بهالسددددددددتنهي لكن، القهوروة   بهلشددددددددخصددددددددة 

  كقهيو  – ةمكن  ال  قهوروة ال  لاألرلة   الوللة   بهلشدخصدة   تتمتع  التي  "العصدب :  أإيى   تشدير  وجوره  1926

 .2الصةخح "  مرافقتهه  يل    السريسةخ  املحكم   مهمأ نهزعتأ   -الولي   القهور    حكهمأل   لطبقه

  بدهلشدددددددددددددخصدددددددددددددةد    املنظمد   تمتع  بشدددددددددددددأ  الفقهي  الخالف  ةحسدددددددددددددم لم  لصدددددددددددددةدهغتد   الن   ردااأ     لالراقع

 ف   يسدة    بهلشدخصدة   الوللة  املنظم   تتمتع  ر   مفهيه،  آخة ورع  من جوال  ثه أ ب ،  نههئة  بصدر    القهوروة 

 الولي ؟  القهور    ووهقإيى  ةمتو مأ  لحوره  الرطنة  القراوي   يائة 

 : 3  أرمهه، متعوي   لألسبهب لذلك  روافههأ  تحقةق ف   فشلت  املنظم   راهأ    فإ  ذلك   غم لكن

 لني   يليهده  قدهمدت التي  السدددددددددددددهمةد   لاالخالقةد   الفلسدددددددددددددفةد   املبدهيئ  بي   الترفةق ف  العصدددددددددددددبد   خفدهقإ -1

 .ألحكهم  الخضرعإيى   لاضة   فة   يهشت  الا    املةخة  الراقع

  قةا     أ  صدددددددول  أ    حةث: لالجمعة  املجلس  مسدددددددترى  يلى  القةا ا   اتخهذ  ف   االجمهع  قهيو   تبني -2

  حةهوه أل  صددعرن إيى    االجمهع أمبو تبني  يى أ لقو، لصددهلح  الوائمي   لغير  الوائمي   االيضددهء تصددرخت  ةتولب

 الجمعة أل   املجلس  امهم  املوةلح   للقضدددددددددددهةه  االسدددددددددددتعجهي   الوهبع   غم  قةا   اتخهذإيى   الترصددددددددددد   اسدددددددددددتحهل 

  .  العصب   ايضهء  ك   مرافق   لرجرب  العهم 

  فقدو ،  القةا ا   لتوبةق  العدولا   لةي  تسدددددددددددددتخدومهده  يائمد   تنفةداةد   يا أ  لجريإيى    العصدددددددددددددبد   افتقده  -3

  من   لنوال،  االيضدددددددهء  اذيه  لضدددددددمه   قةا اتهه  لتنفةا  يليهه تعتمو  مسدددددددتقل   يسدددددددكةخ  لقر   املنظم   افتقو 

  االمة   ةتعلق  ينددومدده  لحت ،  القسدددددددددددددة  بددأيلا   تزلخددوردده  ف   متريي   كددهوددت  التي  الكبرى   القرى   يلى  ايتمددو   ذلددك

 بتوبةقهه.  االلتزام يلى  الولل  تجبر  آلة  اة   رنه   تكن لم فهو   اقتصهية   يقرنه   بفةض

 ه  لالتي، آواا   العظم   القرى   لمصددددهلح  ل غبه   بهتجهره   العصددددب  ين  الصددددهي    القةا ا   تأثة -4

  فجر   خلق  الا    االمة،  لفةنسدددده  كبرةوهوةه،  مةثهقهه  لضددددع يلى  لأشددددةفت  انشددددهئههإيى   سددددعت  التي  القرى   ذاتهه

 لالةهبه .  ةوهلةهإل   كأملهوةه  االق  يلى  بعضههأل   االيضهء  الولل  لنهق   القرى   راه بي   كبير 

 
 .148مبرل  غضبه ، املوخ  للعالقه ...، املةجع السهبق،  .-- 1
 .92مفةو شههب، املةجع السهبق،  .- 2
 .166 -161محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،   .- 3



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

63 

  من  الحوإيى  سدددددددددددعة    غم، الوللة   املشدددددددددددكال   لح  كرسدددددددددددةل   الحةب العصدددددددددددب   مةثهق حظة يوم -5

  اتخهذ   من  اشدددددددددهة ثالث   مضدددددددددىي قب  الحةب  شدددددددددن ةجرز   ال": و أ  يلى  تن  العهو من 12  فهملهي ، ليههإ  اللجرء

  قةا ا    قبلدت يللد   يلى  الحةب  ايال  تحضدددددددددددددة  انهده كمده، لل زاع  السدددددددددددددلمةد  التسدددددددددددددرخد   اجةاءا   بعضأل  أحدا

 ."أشهة ثالث  مضىي بعو  للر بهإلجمهع  الصهي   املجلس  بقةا   التزمتأل    القضهءأل   التحكةم

 العصدددددددددددددبدد   ملةثددهق،  الددولل   بعض  اوتهددهكدده   تجددهه  حددهزمدد   لمراقف  قةا ا   اتخددهذ  ف   العصدددددددددددددبدد   تةيي  -6

 الثهوة .  العهملة  الحةب  وه   اشعهلإيى  اوته   الا    االمة، الوللةي   لالسلم  لالمن  لتهوةوره

  ، فيهه  االيضدددددهء  الولل   تسدددددلة   بةامج يلى  الةقهب   فةض  صدددددالحة   العصدددددب  يهو  من 8  املهي   خرلت -7

   املجهل تف دددددددددددددح  يهم   تعهبير  املهي   ال ي   حةث،  يقةم   كهوت  املهي   راهإال أ  
 
  للتحهةد    الولل   أمهم  لاسدددددددددددددعه

 حكهمهه.أ يلى

  كدأملدهوةدده   منهده  أخةى   لان دددددددددددددحدهب،  للعصدددددددددددددبد   املتحدو   كدهلرالةده   القرى   مةاكز  بعض  اوضدددددددددددددمدهم  يدوم  -8

   انعكس  الدا    مةأل ا،  لالةدهبده 
 
 ف   متريي   االيضدددددددددددددهء  الدولل  حت   بدو   ذإ،  لرةبتهده  املنظمد   نشدددددددددددددهط  يلى  سدددددددددددددلبده

 حهسم .  قةا ا   اتخهذ يلى  قهي   غير  العصب   أب  اليتقهيره، العصب  يلى  وزايهتهه  يةض

 سدددددد ة  ف   التضددددددحةه   بال  ين الكثيرةن  تقهيسل   العصددددددب  بصددددددالحة   االيضددددددهء  الولل  اةمه  يوم-9

   نهه.أش  ل فع تقرختهه

  لالسددلم   االمن لضددمه  العهو  لاضددعرا اليهه  اسددتنو  التي  الةكيز   الجمه    االمن تفعة  ف   االخفهق  -10

  ممدده ،  الجمةع  يلى  االيتددواء  بمثددهبدد   العصدددددددددددددبدد   ايضددددددددددددددهء  احددو  يلى  العددولا   ايتبدده   ف   ةتلخ   لرر  الددوللةي 

 ةكن لم  أاملبو  راا تفعة   ف  العصددددددددب  سددددددددج أ    غير العولا .  لو ء مرحو  قسددددددددة   بعم   القةهم  يسددددددددترجب

 .  يضهءأ  يلل  ضو  االيتواء  حهال   ك   ازاء  املتفةج مرقف  لقفت  حةث،  ةجهبةهإ

 وأنواعها  الدولية املنظمة تعريف: الثاني  املطلب

 أورايهه.  نةه ل   الوللة   املنظم  لتعةخف  سنتعةض ةل   فةمه

 وعناصرها  الدولية املنظمة تعريف: ول األ  الفرع

  اختالف إيى   أيى   ممه،  أصددددددددددددحهبهه وظة  لجهه   بهختالف  لاختلفت  الوللة   املنظمه   تعةخفه  تعوي 

 منهم.  لاحو ك   لوى   ينهصةره

 :  الدولية  املنظمات تعريف  -أوال

  من   غيره  لني ،  املصدددددددددددددولح  رداا  بي  الخلط  جدهودبإيى    ،ورايهدهأ  لتعدوي  الدوللةد   املنظمده   لحدواثد   وظةا

 بي  التمةيز  من بو  ال،  الوللة   املنظم  تعةخف ف  الخرض لقب   ب . لتتصددددددددددددد  مع   تقترب التي  املصدددددددددددددولحه 
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 :  1من  تقترب التي  لاملصولحه  املصولح  راا

  القدهوروةد    القرايدو  مجمريد  تعني  الندولينة  فنالنظمالدوللةد .  املنظمد ، الدولي   التنظةم،  الدوللةد   النظم

أل    واخل ال  القهور   ف   امللكة  وظم مث ،  محوي  مرضدددددددددر    بإطه   املةتبطأل  معي   ئيسدددددددددىي ملرضدددددددددرع  املنظم 

  لاأليةاف   لاملعدهةير  القرايدو  مجمريد   رر  بدأود   يعةف  كمده  .لالقنصدددددددددددددل  الدوبلرمده دددددددددددددىي  التمثةد أل    الحةدهي وظم

 التفهي  ...":  بأو  أةضددددددددددده  يعةفل  .2  الوللة  البيئ  ف   األسدددددددددددهسدددددددددددة   الفهيل   الجهه  بي  العالقه  تحكم التي

  بشددددددبك   يسددددددم   مه ضددددددمن  ذلك، ل ل  املكرو   االقتصددددددهية ل   السددددددةهسددددددة   الرحوا  من  مجمري  ي ب الحهصدددددد 

  القرل   ةضدددهأ خمكنل  .  االسدددتغنهء يوم  مةحل إيى  لتصددد   بةنهه  فةمه الترابط تخلق التيل   ين   النهتج   العالقه 

  لجري ل   ؛األوراع  بمختلف  الددددولي   املجتمع  ف   لحددددوا   لجري:  رمدددده  شدددددددددددددقي   يلى  تحتر    التعةخفدددده   ردددداهأ   

 ..... الخ،  الجنسة  املتعوي   الشةكه ل  الوللة   املنظمه ل   الولل   ف  ممثل   الرحوا  راه  بي   حةا ل  تفهي 

 .3"سلبةهأل   ةجهبةهإ ةكر   قو  التفهي   لراا

 تتبي أ   ةمكن  لنهلتهي ،  الوللة  الجمهي   ياخل   تشدددددك  الا    اإلطه  ب   فةقصدددددو الدولي  التنظيم  مهأ

  العالقدده    مثدد ،  الددوللةدد   للعالقدده   مظهة  كدد   يشدددددددددددددمدد   املعن   بهدداا  الددولي   لالتنظةم،  النق   الجدد   من  بدد   مدده

  القددهوروةدد    ظمدد االو  من  ذلددك  لغير  الددوللةدد   املؤتمةا   ليقددو  املعددهرددوا   لإبةام  لالقنصدددددددددددددلةدد   الددوبلرمددهسدددددددددددددةدد 

 ف  العهو حوةث ،  الوللة  العالقه   ته خخ ف   مهم   مةحل   ":  و أب املجالب  محمو الوكتر    يةف   لقو  .خةى األ 

  " :  بأو   يةف  كمه،  " الحوةث الولي  املجتمع ف   ثهبته  اتجهره  أصدددددددبحت فقو  رهيهو حواث   غم  ليلى، الظهر  

  شدددددددددددددلبي  الدوكتر    ةقرل   كمده  تمتدو  ال  املةاحد   هداهف،  4"  يدوةدو   تده خخةد   بمةاحد   مة  لالدا   الةرم  القدهئم  النظدهم

  الةرم.  غهة إيى  املهضىي  القة   يلى  تقتصة  للكن، القوةم   األممل  الشعرب  فتر إيى 

  ليعةفهه   الوللة   املنتظمه   تسددددددددمة  الغنةمي  طلعت محمو  األسددددددددتهذ  يليهه ولقفة  الدولية  ملنظمة  أمه

  من   بشددددددددددأ  لالضددددددددددوالع  الولام لج   يلى الولل   من  مجمري   تنشددددددددددئهه  التي  املختلف   املؤسددددددددددسدددددددددده   "تلك:  بأنهه

  منتظمه    نههأب  فير    الوقهق سددددعةو  محمو  سددددتهذاأل  ذلك ف   ليسددددهةةه،  5،  املشددددترك "  العهم   الوللة   الشددددؤل 

  انشددددددده ره  ةتم، يائم   رةئ   شدددددددك  ف   متجسدددددددو الولي   القهور   أشدددددددخه   من لعوي  إ اي    "تجمع: تمث   يللة 

  املنتظم   ةمده س  مسدددددددددددددتقلد   لندأجهز ،  متميز  قدهورني  بنظدهم  لمزلي  الدااتةد   بدهإل اي   لختمتع  يلي   اتفدهق  بمرجدب

 
 .21،  .1972محمو سهمي يبو الحمةو، قهور  املنظمه  الوللة ، مؤسس  شبهب الجهمع ، القهرة ،  - 1
 أحمو مرالوه، موخ  لفهم النظهم الولي ، مترفة يلى املرقع:  - 2

https://albosla.net/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/ 
الدددددن-  3 الدددددددوليددددد :  الدددددندددددظدددددددهم  الدددددعدددددددوي  شددددددددددددددددددد ةدددددرسدددددددددددددددددف  زخدددددن،  املدددددتدددددمدددددددو ،  الدددددحدددددرا   املدددددرقدددددع: 12/4/2014،  4422أ  لالدددددتدددددودددددر ،  يدددددلدددددى  مدددددتدددددرفدددددة   ،

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=410015 
 .6محمو املجالب، التنظةم الولي ، املةجع السهبق،  . - 4
 208،  .1974منشأ  املعه ف، اإلسكنو خ ، محمو طلعت الغنةمي، التنظةم الولي ،  - 5

https://albosla.net/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84
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 1  إنشه ه." تم أجل   من  الا    املشتر  الهوف  لتحقةق  نشهط  خاللهه  من

  بهإل اي    تتمتع يائم   رةئ   ك  ":  نههأب  ينهصددددةرهإيى   مسددددتنوا  فةعةفهه،  الحمةو  يبو  سددددهمي  األسددددتهذ  أمه

  لسددددددهئ    من كرسددددددةل ،  انشددددددهئهه يلى  الولل  من  مجمري   تتفق حي   الوللة  القهوروة   لنهلشددددددخصددددددة  الااتة 

  يعةفهدده   حي   ف ،  2للمنظمدد   املنشدددددددددددددى   االتفددهق  ةحددويردده  معةندد   مجددهال أل    مجددهل  ف   بةنهدده،  االختةدده     التعددهل  

  الددولام   لجدد   يلى  الددولل   من  مجمريدد   تنشدددددددددددددئهدده  التي  املختلفدد   املؤسدددددددددددددسدددددددددددددده   تلددك  ":  نهددهأبدد   رةف  أبر  األسدددددددددددددتددهذ

 .  املشترك "  العهم   الوللة   الشؤل   من  بشأ   لالضوالع

  ةنشدددأ ، العهم الولي   القهور   أشدددخه   من  معنر   "شدددخ :  بأنهه  شدددههب  مفةو  األسدددتهذ  يعةفهه  حي  ف 

  املجتمع  ف   ذاتة   بإ اي   لختمتع، بةنهه  يائم   مشددددددددترك  مصددددددددهلح  لةيهة   الولل  من  مجمري   ا ايا   اتحهيا  ين

 .3األيضهء"  الولل   مراجه  لف  لولي 

 فمنهم،  منهم  كد   لدوى   يندهصدددددددددددددةرده  اختالفإيى    الدوللةد   املنظمده   تعةخف  ف   الفقهدهء  اختالف  أيى   قدول 

 وي تع  أمهم لكن  السدددتمةا خ .ا  ينصدددة ةضدددةف  من  لمنهم، 4الوللة   لالصدددف  الولام  ينصدددة   يلى  ةقتصدددة  من

  الوللة    املنظمه  ملقةه  األسدددددددهسدددددددة   العنهصدددددددة بك   سدددددددنأخا،  أل يتهه  التي  العنهصدددددددة  لأرمة   التعةخفه   راه

  القانونية  الش صية  ثم الذاتية االرادة،  املشت كة  األهداف،  الدائم  الكيان،  الدولية  الصفة:  ف  لاملتمثل 

 الدولية.

 الدولية  املنظمة  عناصر   -ثانيا

  ينهصددددددددة  يو   الكةه  لهااأ    ،لنه  ةتبي ،  الوللة  للمنظم   السددددددددهبق   التعه خف  اسددددددددتعةاض خالل  من

 : ه 

 :  الدولية  الصفة -أ

،  السةهي    كهمل  الولل   برصف  تتمتع  كةهوه  قب   من املنظم   تأسيس ةتمأ    ،العنصة بهاا  لخقصو

 يلي   اتفددهق  بمرجددب  الددوللةدد   املنظمدد   أتنشدددددددددددددد   حةددث  املنظمدد .  ف   ةمثلهدده  من  بددهختةدده   يللدد   كدد   حكرمدد   لتقرم

  لمبهيئ  روافأ ةحوي،  5املنظم   يسدتر  أل   للمنظم  املنشدى   بهملةثهق يسدم   االيضدهء  الولل  بي  ةبرم  مكترب

 
 .35محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  . - 1
 لمه ةليهه.  25محمو سهمي يبو الحمةو، املةجع السهبق،  . - 2
 .35،  .1978،  4مفةو شههب، املنظمه  الوللة ، يا  النهض  العةنة ، القهرة ، ط. - 3
 .208محمو طلعت الغنةمي، املةجع السهبق،  .- 4
را  سمةه صةخحه صهي ا ين الولل األيضهء البواء  ضهئهه التهم لاظهه ره التفهق  غبهتهه حرل حولي العالقه   املةثهق رر اتفهقة  تحتر  تعبي  - 5

ين املنضددددددرخ  تحت اختصدددددده  املنظم . لللمةثهق يو  تسددددددمةه  منهه: يسددددددتر ، يهو، لثةق  أل وظهم أسدددددده ددددددىي. لرر ف  طبةعت  القهوروة  يبه    

قوة  ف  كرنهه تتمخض ين آلة  جوةو  تعم  يلى أسددددددددددهسدددددددددد  للفق شددددددددددةلط ، فهملةثهق ل  خهصددددددددددة   شدددددددددده ي  تختلف ين املعهروا  الع معهرو 

 املعهرو  الوللة  املن ش . للمزخو من التفصة ، أوظة: 

 .20مأمر  مصوفي، املةجع السهبق،  . -
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  الولل   سدلوه  تعلر  سدلوه   ذا   ةجعلهه  ال الوللة   بهلصدف   تمتعههأ   غير  .املنظم   جهز أل   لاختصدهصده 

 1فرقهه. ال  الولل  بي   منظم   بهيتبه ره فيهه  االيضهء

  املنظمه   الرصدددددددددددددف راا  ين ةخةج  لنهلتهي ، الحكرمة   الوللة  املنظم  ه ، صدددددددددددددفالر  بهاا  لاملنظم 

  املنظمه  ،  الكةهوه   راه يلى ةولق  إذ،  الخهصدددددددددد   لالجمهيه   لالهةئه   االفةاي  بهتفهق  تأسدددددددددديسددددددددددهه ةتم التي

 .2االحمة للصلةب  الوللة   هللجن ك ،   الحكرمة غير  الوللة 

 :  الذاتية  االرادة -ب

  ين   ةمبزردده  مدده  أرمإال أ     ،األيضدددددددددددددددهء  الددولل   من  مجمريدد   من  الددوللةدد   املنظمدد   تكر    من  الةغم  يلى

، فة   املشددترك   الولل   إ اي  ين  مسددتقل   ذاتة   بإ اي  االخير  ةتمتع  ال إذ،  3املسددتقل   إ ايتهه رر الولي   املؤتمة

  بددهألغلبةدد    الصددددددددددددددهي    القةا ا   تلزم  حي   ف ،  يليهدده  لافقددت  التي  الددولل إال    تلزم  ال  املؤتمة  قةا ا   فددإ   لنددهلتددهي 

  القةا   راا  ةصددو   ذلك  لمع، 4بهإلجمهع  القةا   صددول    املةثهق  اشددترط إذاإال    املنظم   ف   االيضددهء  الولل   كهف 

  لالةكن   الدوللةد  املنظمد   يندهصدددددددددددددة  أرم  العنصدددددددددددددة الدااتةد   اإل اي  تعتبر  األسدددددددددددددهس  رداا فعلى  .املنظمد  بدهسدددددددددددددم

  اشددبهع  ف   لاملتمث   لتحقةق   املنظم   أنشدد ت  الا   الهوف  طبةع  ين تعبير  بهيتبه ره  ةميزره  الا    األسدده ددىي

 5األخير .  تجسوه  الا    االجتمه   التكرخن ك   ةخ   لإومه  بالاتهم  أيضهءأل    يضرا  ةخ  ال  يهم صهلح

  األيضدددددددددددددهء  الدولل   إ اي   ين  مسدددددددددددددتقلد   بدإ اي  املنظمد   تمتع ف  تتمثد  الدااتةد   اإل اي  كر    من اووالقده  ل

كن التي اال اي   تلك فإ ،  أنشددددددأتهه التي   الحقرق   كتسددددددهبال  تؤرلهه  التي  القهوروة   بهلشددددددخصددددددة   التمتع  من ههتمِّ

  االختصدددددددددددددده    ووددهق  لف   مةثددهقهدده  ةقة ردده  التي  القرايددو  القراوي   لفق  ينهدده  عبيرالت  ةتم،  بددهلراجبدده   لااللتزام

 .  6لهه املحوي

 :  7وتهئج  يو  الااتة   بهإل اي   الوللة   املنظم   تمتع يلى  لخترتب

 فيهه.  يضهءاأل   الولل إيى  ال  ليههإ  املنظم  ين  الصهي    القهوروة   يمهلاأل   تنسب -1

  تكر    قددو  رندده  من،  فيهدده  االيضددددددددددددددهء  للددولل   املددهلةدد   الددامدد   ين  مسدددددددددددددتقلدد   مددهلةدد   بددامدد   املنظمدد   تمتع  -2

 للغير.أل   فيهه  االيضهء للولل   لموةن   ياوئ   املنظم 

 
 لأةضه:  55-54محمو املجالب، التنظةم الولي ، املةجع السهبق،  . - 1

 .39ق،  ..مفةو شههب، املةجع السهب-
 .55محمو املجالب، التنظةم الولي ، املةجع السهبق،  . - 2
 .29،  .2011يا  حهمو للنشة لالترزيع، يمه ، ،  1ج.سهة  حسي  الفتالل ، وظةخ  املنظم  الوللة ،  - 3
 .36مفةو شههب، املةجع السهبق،  . - 4
 .37محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  .- 5
 .40شههب، املةجع السهبق،،  .مفةو  - 6
 .78يبو القهي  حرن ، الرجيز..، املةجع السهبق،  .- 7



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

67 

  فددهملنظمدد  ،  يليهدده  مددو ىأل    مددويةدد   املنظمدد   تكر    قددو  لنددهلتددهي ،  للتقددهضدددددددددددددىي  الددوللةدد   املنظمدد   رلةدد أ  -3

  تسدددددددددددددترجدب  التي  االيمدهل  ين  يدهمد   لنصدددددددددددددفد ،  املشدددددددددددددةليد   غير  ايمدهلهده  ين  املسدددددددددددددؤللةد  تتحمد   مثال  الدوللةد 

 الولي .  القهور   ألحكهم  طبقه  املسؤللة 

  ين  الولي   القهور    قرايو  انشدددددهء  ف   لاملشددددده ك ،  الوللة   االتفهقةه   إلبةام  الوللة  املنظم   أرلة  -4

 تشةي  .  طهبع  ذا   قةا ا  من  تصو ه  مه خالل  منأل   العةف  طةخق

  من   بدددو  ال،  القدددهوروةددد   مةاكزرم  تنظةم  للهددده،  العدددهملي   من  اليهم  تحتدددهج  من  مع  التعدددهقدددو  للمنظمددد   -5

  اسددددهس   يلى، الااتة    اي بهإل   الوللة   املنظم  تمتع  ضددددةل   ف   يشددددكك  الفق  من  جهوب  رنه أ   إيى  االشدددده  

  ين   يبه    لهه  املنسددددددددددرن   اال اي  تكر    املنظم   من  القةا ا   لصددددددددددول   االجمهع فيهه  يشددددددددددترط  التي  الحهل  ف  او 

 الولي .  املؤتمة  من  الوللة   املنظم   ةقةب  مه  لراا،  االيضهء  الولل   ا ايا   مجمري 

 :  والديمومة  االستمرار   -جن

  مشدددددددددددددتركددد    أردددواف  لتحقةق  الدددولل   من  مجمريددد   ا اي   التقدددهء  من  تنشدددددددددددددددأ  الدددوللةددد   املنظمددد   كدددهودددت  ملددده

  اجهز    بجمةع  املهي    مةا االسددددددت  تسددددددتلزم ال  الولام صددددددف ف  جهزتهه.أل  املنظم   اسددددددتمةا  من بو الف،  مسددددددتمة 

   .1لالك الضةل    ييت مت  جتمهعبهال   لهه  تسم   حهل  ف   جهز اال   راه تكر  أ   ب   املنظم 

  اسددددددددددددتقالل   يعني  ومهإل   نههة  ال  مهإيى    قهئم   املنظم  تظ أ    ،لاالسددددددددددددتمةا   الوةمرم   ينصددددددددددددة  يعني  الل 

  لاملعةه   وهفاا.  املنشددددددددددددى   مةثهقهه يام  مه،  لهه املكرو   الولل   ين  لنشددددددددددددهطهه  ممه سددددددددددددتهه لفى،  لجريره  ف   املنظم 

،  مستمة  وحر يلى ألجلهه  أنش ت  التي  بهألرواف  اضواليهه رر  الولام  صف   الوللة  للمنظم  ب  تث ت الا  

 ف   رر بعضدددهه  نشدددهط أل ، لاحو  لقت ف   العم إيى   املنظم   أجهز   كهف  اوصدددةاف  بهلضدددةل   ةقتضدددىي ال  لراا

   .2أجهزتهه  من ذا أل    الجههز راا ف   ممثل  كك   املنظم   نشهط الحقةق 

  االجةاءا    حةدددث  من  الدددوللةددد   املنظمددد   أجهز   مع  يملهددده  طةخقددد   ف   الدددوللةددد   املؤتمةا   تشدددددددددددددددهبددد   ل غم

  معةن    مسدددددددددددددأل   لبحث  ةنعقو  الولي   املؤتمةأ    حةث  من  ةختلفه  انهمهإال    القةا ا   اتخهذ  يملة أل   املتبع 

  بهلولام  تتسددددددددددددم  التي  املنظم   اجهز   خالف يلى، 3اليهه ةترصدددددددددددد   التي  النتةج  ين  النظة بغض  بعوره  ةنفض

   مةثهقهه. ف   مسبقه  محوي   خ يل    بصف  لتنعقو

 :  املشت كة  هدافاأل  -د

  من   شدددددددددددددترك امل  املصدددددددددددددهلح  لتحقةق السددددددددددددد    رر  روفهده يائمد   رةئده ،  الراقع ف ، ه   الوللةد   املنظمده 

  رداه   تتمتع  الحكرمةد .  غير  الدوللةد   املنظمده   ين  تمةيزردهب  يسدددددددددددددم   ممده،  الخدهصدددددددددددددد   تهدهلميزاوة  أجهزتهده  خالل

 
 .39مفةو شههب، املةجع السهبق،  .- 1
 .54محمو املجالب، التنظةم الولي ، املةجع السهبق، ث. - 2
 .214-213محمو طلعت الغنةمي، املةجع السهبق،  .- 3
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  املنظمه  أل   املؤسددددددددددددسدددددددددددده أل    الهةئه ،  الوقةق  الفةلق  بعض  مع،  أةضدددددددددددده يليهه  ةولق  التي  الوللة   الهةئه 

 .1العهم الولي   للقهور    تخضع فهي  لنهلتهي ،  اسخ   قهوروة   بشخصة   الركهال أل   الوللة   الحكرمة 

  ذاتهه  حو ف   غهة  ليسددددددددت  فهملنظم ،  تحقةقههإيى   تسدددددددد ى  روافأ  يللة  منظم   لك  ذلك  من  لاووالقه

 ردداه   تكر    لقددو  نشددددددددددددددهئهدده.إ  2مةثددهق  ف   يددهي   الرا ي   املنظمدد   ارددواف  تحددوةددو  لختم،  غددهةدد   لتحقةق  لسدددددددددددددةلدد   بدد 

  خهصددد  أل   املتحو  األمم  منظم   ف   كمه  اجتمهية ...(،  ثقهفة ،  اقتصدددهية ،  )سدددةهسدددة   شدددهمل   يهم   االرواف

   اقتصددددددددددددددهيةدد   تكر    كددأ   الحصدددددددددددددة  لجدد   يلى  محددوي 
 
 ف   كمدده  ثقددهفةدد أل    ،العددهملةدد   التجدده    منظمدد   ف   كمدده،  مثال

 الوللة . العم  منظم  ف   كمه  اجتمهية أل   ،العهملة   الصح   منظم  ف  كمه  صحة أل   ،الةرنسكر  منظم 

 :  الدولية  القانونية  الش صية -ه

أل    ةةتبهه  التي  االلتزامه   لتحم   بهلحقرق   التمتع يلى  القو    الوللة  القهوروة   بهلشدددددددددخصدددددددددة  ةقصدددددددددو

  قرايو   إ سدددددددددهء  يلى  شددددددددده ي   إ اي   من  لهه بمه  االسدددددددددههم  يلى املنظم   قو    تعني  كمه،  الولي   القهور    ةفةضدددددددددهه

 .3الولي   القهور  

  لل األ :  اتجهره   تجهذب   هفقهة هخالف  القهوروة   الشددددددخصددددددة   الوللة   املنظمه   من   مسددددددأل   أثه   قوف

   ةؤخوره.  لالثهني  القهوروة   الشخصة   راه ينهه  ةنكة

  للمنظمه    املنشددئ   املعهروا أ    كمه، فقط  الولل   بي   العالقه  ةنظم الولي  القهور  أ     ةةى   لل األ 

  مةالي   ينهه  ةترتب  لال، املنظم  ف   االيضددددددهء  الولل  بي   لالتزامه   حقرقه  تةتب،  يللةه  اتفهقه  بهيتبه ره  الوللة 

  ين  تعبر ال  تصدةفهتهه   إف،  لهه  ملنشدى ا  االتفهق من  لجريره  تسدتمو  املنظم    أل   لوظةا جوةو. قهورني  شدخ 

إيى  ب   ذاتهه  املنظم إيى    التصدددددددددددةفه   راه  ثه آ  تنصدددددددددددةف فال ثم  لمن، الولل   إ اي  ين تعبر ب   الااتة    ايتههإ

  الولل   تجهه  مهي   بهسدددتقالل  لال  بهلسدددةهي   تتمتع ال  الوللة   املنظم    إف ذلك  إلى  ضدددهف بهإل ،  يضدددهءاأل   الولل 

 .4فيهه  األيضهء

  لكةهوه    القهوروة   بهلشخصة  فةعترف، الولي  الفق  ف   الغهلب    أالة  ةمث   الا  ل   الثهني  االتجهه  أمه

 لالتي  الوللة   املنظمه  مث   يللة   شدددددددخه أ  من  ةتكر   صدددددددب أ الولي   املجتمعأ    بهيتبه  الولل   غير  أخةى 

 راا   أصددددددددددحهب  ليسددددددددددتنو .5الوللة   العالقه   مجهل ف   كبير   مكهو  حت ت  صددددددددددبحتأل   يويره  لتزاةو  اوتشددددددددددة 

  االضدددددددددددددةا    ين  التعرخض  بمسدددددددددددددألد   املتعلق  االسدددددددددددددتشددددددددددددده     يهدهأ   ف   الدوللةد  العدول  محكمد   مرقفإيى   االتجدهه

 
1 -Roland SEROUSSI, op.cit, p.35. 

تنشدددددددأ املنظمه  الوللة  بمرجب لثةق  مكترن   سدددددددمة  تحوي اختصدددددددهصدددددددهتهه له  و  تأسددددددديسدددددددىي، يسدددددددم  يهو أل "مةثهق" مث  مةثهق األمم  - 2

للة  املتحو ، أل قهور  أل يستر  كمه رر الشأ  بهلنسب  ملنظم  العم  الوللة  أل وظهم أسه ىي مثلمه رر الشأ  بهلنسب  للمحك  الجنهئة  الو

 املحهكم الجنهئة  الوللة  . لغيرره من 
 .40محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  . - 3
 .74-73يبو القهي  حرن ، املةجع السهبق،  . - 4
 .74،  .املةجع وفس  - 5
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  من   (104)  املهي  و إيى   فة  استنو   الا  ،  1949 فةخ أ 11  ف   الصهي  املتحو   األمم بمرظفي الالحق 

 التي  القهوروة   بهألرلة   يضدددددهئههأ  من  يضدددددر ك   بالي ف   الهةئ   تتمتع": أ  يلى  تن  التي  املتحو  األمم  مةثهق

 ."مقهصوره  لتحقةق  لظةفتهه  بأيبهء  قةهمهه ةتولبهه

  بهلضةل    ليسرا قهورني وظهم أ    ف  القهور    أشخه ":  أ إيى   االستشه     أيهه  ف   املحكم  اوتهت لقو

  فةدد    نشددددددددددددددأ  الددا    املجتمع  ظةلف  يلى  منهم  كدد   طبةعدد   تترقف  بدد ،  حقرقهم  ووددهق  لف   طبةعتهم  ف   متمددهثلي 

 بهلشدخصدة    تتمتع  قو ذإ، العهم الولي   القهور   أشدخه   لحوره  ليسدت  الولل "أ    كمه،  1"متولبهت ...  ليلى

  تحقةقهده   بهده  املنرطد   ردوافاأل   لطبةعد   نشدددددددددددددأتهده  ظةلف  اقتضدددددددددددددت  مده  ذاإ  الدولل   غير  أخةى   كةدهوده   القدهوروةد 

  مجةي   املنظم   جع  يلى  ةقتصدددددة لم  املتحو  األمم  مةثهقأ   املحكم   لتضدددددةف،  "بهلشدددددخصدددددة   لهه  االيتراف

  من  بعوي  زليره  ب   يليهه و ِّ   التي  املشترك   الغهةه   تحقةق وحر الشعرب جهري تنسةق ف   ةتم  قهورني  مةكز

 2خهص .  مهم   منهه بك   لأوهط لالفةلع  االجهز 

 3:  أرمهه  النتهئج من العوةو  الوللة   للمنظمه   القهوروة  الشخصة   من  يلى  لخترتب

 األطةاف.  الولل  ين  مستقل   ذاتة   بإ اي   التمتع-

 األطةاف. الولل   لليس  املنظم إيى  الجمه   العم   نسب  -

 الولي .  القهور    قرايو  إنشهء يلى  القو   -

 لخهص .  يهم   اتفهقةه   ابةام يلى  القو   -

 مههمهه.  ألياء  االزم   لاالمتةهزا   بهلحصهوه   لممتلكهتهه  أيضهئهه  تمتع -

 لالرطني. الولي   القضهء  أمهم  التقهضىي  بأرلة   التمتع -

 فيهه.  األطةاف  الولل   املهلة   الامم ين  مستقل   مهلة   بام   التمتع -

  الوللة    املنظمه   ظهر    ايتبر الا    يةبر    خنة   األستهذ  قرل  الصوي  راا  ف   الة   اإلشه    تجو   لممه

 قدددو   الدددولي   املجتمع  تكرخن  حةدددث  من  التحرل   رددداا  .4العدددهلم  مدددوةنددد إيى    املدددو   يدددهلم  من  العدددهلم  تحرل   بمثدددهبددد 

  تكددهثف   مع،  الزمدده   من  قة    ظةف  ف   الددولل   يددوي  كتضدددددددددددددددهيف،  جهدد   من  معةندد   يرامدد   تددأثير  وتةجدد   حددوث

 جوةو   قهوروة   أشددددددددخه  بةلز  أخةى   جه   لمن  الثقهفة .  لالقةم  االقتصددددددددهية   لالتنمة  القر  ف   اختالفهتهه

  فةضددددددت   التي،  الوللة   املنظمه   األشددددددخه   راه  من  الوللة . الحةه   ملتولبه   لالسددددددتجهب  الولل   جهوبإيى 

،  تقةخبه  ال شةخ   النشهطه  جمةع  ليشم   يملهه  مجهل  لتنرع  ترسع ينومه،  20 القة    خالل  تو خجةه  وفسهه

 
 .94مفةو شههب، املةجع السهبق،  .- 1
2consultatif du 11 avril 1949, CIJ , avis Réparation des dommages subis au service des Nations UniesCIJ,  - 

Recueil 1949. 
 لأةضه:   .164ن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  .ب- 3

- Diane Éthier, op.cit. 
4 - René-Jean Dupuy, Le droit international, 3ème édition, Que sais-je ?, n°1060, Paris, PUF, 1969, p.79 
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  أشدخهصده   أصدبحت لنالك،  مؤسدس  سدةه دىي  ملجتمع   مزا  أصدبحت حةث،  منظم   300ال  يويره تعوى   كمه

 .1 الولل   جهوبإيى  الولي   املجتمع  أشخه  من  حقةقة 

 الدولية  املنظمات  أنواع: الثاني الفرع

،  مفهرم    حسددددددب  ك   الولي   القهور    فقههء  ت نهره  معهةير  يو  يلى  الوللة   املنظمه  تصددددددنةف يعتمو

  الددوللةدد    املنظمدده   لتصدددددددددددددنةف  الالزمدد   املعددهةير  ف   اختلفرا،  الددوللةدد   املنظمدده   تعةخف  ف   الختالفهم  نتةجدد ف

  ةقسدددددمهه  من  لمنهم .2العضدددددرخ   معةه أل    االختصددددده   معةه أل    ،الجغةاف   املعةه   حسدددددب  ةقسدددددمهه  من منهمف

  الا   الجغةاف   املوى   حسددددددبل   بهه تتمتع التي  الصددددددالحةه   حسددددددبل   تحقةقههإيى    تهوف  التي  األغةاض  حسددددددب

  حةددث   لمن  فيهده  العضدددددددددددددرخد   وودهق  حةدث  من  ةقسدددددددددددددمهده  من  لمنهم  .3إليهده  االوضدددددددددددددمدهم  طةق   حسددددددددددددددبأل    تغوةد 

  لرر ، ال أم  للولل  حصددددددددةخ   كهوتأ    فيهه العضددددددددرخ   طبةع  حةث  لمن  الصددددددددالحةه  حةث  لمن  االختصدددددددده 

 : ةل   فةمه  الة   سنتوةق 

 :  العضوية  نطاق حيث  من الدولية املنظمات:  أوال

 :  لإقلةمة   يهملة   منظمه إيى  ،العضرخ   ووهق  حةث  من  الوللة   املنظمه   تنقسم

 : العاملية  املنظمات -1

  مت    ليهددهإ  االوضدددددددددددددمددهم  ف   الةاغبدد   العددهلم  يلل   لكدد   مفترحدد   فيهدده  العضدددددددددددددرخدد   تكر    التي  املنظمدده   ه ل 

  راا  ف  العضددددددددددرخ   تتحوي ال  ذلك علىف املنظم .  مةثهق ف   يليهه  املنصددددددددددر  العضددددددددددرخ   شددددددددددةلط فيهه  ترافة 

،  املنظمدده   ردداه  امثلدد   لمن،  العددهلم  يلل   كدد   لتشدددددددددددددمدد   تمتددو  بدد   معي   جغةاف   ووددهق  ف   املنظمدده   من  النرع

  الصح   لمنظم ، لالةرنسةف، الةرنسكر: كد املتخصص  الوللة   لاملنظمه ، املتحو ( األمم،  األمم )يصب 

 .4الوللة  العم   لمنظم ،  العهملة 

 : اإلقليمية  املنظمات -2

 التيأل   ،الولل   من  امحوي ايوي  يضددددددرختهه  ف  تضددددددم التي  املنظمه ،  املنظمه   من النرع بهاا لخقصددددددو

  املنظمدددده    يليهدددده  تقرم  التي  األسدددددددددددددس  لتتنرع،  معةندددد   جغةافةدددد   بةقعدددد   امحددددوي  اختصددددددددددددددددهصدددددددددددددهدددده  ووددددهق  ةكر  

  لمنظمددد    االفةخقي  التحدددهيكددده  جغةاف أل    العةنةددد   الدددولل   كجدددهمعددد   قرمي  أسدددددددددددددددهس  يلى  تقرم  فقدددو،  االقلةمةددد 

  راه   تحقةق يلى  تسدددددددهة  التي  املنظم   يضدددددددرخ   ف  توخ   التي  الولل  بي  املصدددددددهلح  لحو أل   ،األمةخكة   الولل 

  مةثهق  تضدددمن لقو  .5بهلتأةةو  األليى  املعةه   لرر  يسدددكةخ .أل    اقتصدددهية أل   ،سدددةهسدددة   تكر   قو  التي  املصدددهلح

 
1- Diez De Velasco Vallejo, Les organisations internationales(Manuel), Economica, Paris, 1999, p.3. 

 .45مأمر  مصوفى، املةجع السهبق،  . - 2
 لمه ةليهه. 56محمو املالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . - 3
 .167بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  .- 4
 .51محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  . - 5
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  األمم ل   االقلةمة   الوللة   املنظمه  بي  العالق   إطه  وصددددددددددددرصدددددددددددد  حوي   الا  ،  8  فصددددددددددددل  ف   املتحو  األمم

 .1املتحو 

  قةدهم   يل    املتحدو   األمم  مةثدهق  ف   ةحرل   مده  ليس  أود   يلى  تن ،  املتحدو   األمم  مةثدهق  من  52  فدهملدهي 

 اإلقلةمي العمد  ةكر    مده الدولي   األمن السدددددددددددددلم بحفظ  املتعلقد   األمر    من تعدهلج إقلةمةد   لكدهال أل    تنظةمده 

 
 
   فيهه صددددددهلحه

 
  األمم "  مقهصددددددو  مع  متالئم   لنشددددددهطهه  اإلقلةمة   الركهال أل    التنظةمه   راه  يامت  مه  لمنهسددددددبه

  تتدألف  الاةنأل    املنظمده   راه مثد  ف  الواخلر    املتحدو  األمم  أيضدددددددددددددهء  ةبدال  بأ   لذلك  .لمبدهيئهده  املتحدو "

  براسو  أل   املنظمه  راه طةخق ين  املحلة   للمنهزيه   السلمي  الح   لتوبير  جهورم  ك  الركهال  تلك  منهم

 السدددددددددلمي  الح إيى   اللجرء  يلى يشدددددددددجعأ    األمن  مجلس يلىل   .األمن  مجلس  يلى  يةضدددددددددهه قب   الركهال   راه

  يليهده   بدهإلحدهلد أل    األمة  يعنيهده التي  الدولل   من  بولدب  االقلةمةد   الهةئده   رداه  طةخق  ين  املحلةد   ال زايده   لهداه

 .2األمن  مجلس  جهوب  من

،  القمع  أيمدهل  ف   اإلقلةمةد   لالركدهال   بدهملنظمده   األمن  مجلس  اسدددددددددددددتعدهود   يلى  فتن ، 53  املدهي   أمده

  القةهم   الهةئه  لهاه  ةجرز  ال  املقهب  لف   لإشدددددةاف .  مةاقبت   تحت  حةنئا  يملهه  لخكر  ،  مالئمه  ذلك   أى  كلمه

  يلى   األمن   مجلس  ةكر  أ     لجرب  لىي  54  املددهي   تؤكددو  بينمدده  املجلس.  إذ   بغير  القمع  أيمددهل  من  يمدد   بددأ  

 ةزمع   مه أل    االقلةمة    لالركهال    التنظةمه    بمقتضدددددددددددى    الولي    األمن   السدددددددددددلم   لحفظ   األيمهل   من   ةجة    بمه   تهم   يلم 

 .منهه   إجةا ه 

 ف   الةاغبدد   الددولل   كدد   يضدددددددددددددرخدد   بقبرل   ملزمدد   غير  لاالقلةمةدد   العددهملةدد   املنظمدده أ     بددهلدداكة  لالجددوةة

 الولل.  يضرخ   لقبرل   شةلطه  تفةض  املنظمه  بعضأ   ب ،  اليهه االوضمهم

 :  الوللة   املنظمه   من اوراع  ثالث بي  العضوية  شروط حةث  من  التمةيز ةمكن  يهم   لنصف 

  الولل   اوضددددمهم  ف   كمه، اليهه االوضددددمهم ف   الةاغب   الولل  لك   مفترحه  العضددددرخ   بهب  تتر   منظمه -أ

 املتخصص .  للركهال   املتحو  األمم ف   األيضهء

  من   الشدددددددددةلط  راه  لتختلف، الولل   يضدددددددددرخ   لقبرل   معةن  مرضدددددددددرية   شدددددددددةلطه  تفةض  منظمه -ب

  وفسدددددددددهه  تحكمأ   االوضدددددددددمهم  طهلب  الولل  ف   تشدددددددددترط  األمم يصدددددددددب   يهو من  (2/ 1)  فهملهي ،  خةى أل   منظم 

 بحةخ .

  لالكةهوه   الولل   قبرل  ف   تقوةةخ  سدددددددلو   املؤسدددددددسددددددد   الولل أل   االيضدددددددهء الولل   تمن   منظمه -جددددددددددددددددددددد 

  لقبرل   اشدددددددددددددترطدددت  التي  املتحدددو   األمم  منظمددد   ذلدددك  لمن،  للمنظمددد   االوضدددددددددددددمدددهم  ف   الةاغبددد   خةى األ   الدددوللةددد 

 التي  الشدددددةلط  أةضددددده ذلك  لمن، األمن  مجلس ترصدددددة  يلى  بنهء  العهم   الجمعة   من  قةا  صدددددول  ، العضدددددرخ 

 
 املةجع وفس . - 1
 .52من مةثهق األمم املتحو ، السةمه املهي   54، 53،  52اوظة املراي:   - 2
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 .1يسىاألطل  شمهل حلف  لمعهرو   أل لنه ملجلس  األسه ىي  النظهم  فةضهه

 :  االختصاص حيث  من  الدولية املنظمات : ثانيا

  راا   لأسدددددددددددددهس  لمتخصدددددددددددددصددددددددددددد   يهم   منظمه إيى   االختصددددددددددددده  حةث  من  الوللة   املنظمه   قسدددددددددددددمنت

 : التهي   التفصة  يلى له  .2  تحقةقههإيى   املنظم  تس ى التي االرواف تعويأل   لحو   رر،  التقسةم

 : العامة  املنظمات -1

  األمم  كمنظم ،  الوللة  العالقه  ف   متعوي   مظهرة  ليشددددددددددم   اختصددددددددددهصددددددددددهه ةمتو التي  املنظمه  ه 

  لاالقتصددددددددددددهي   السددددددددددددةه ددددددددددددىي التعهل    لتويةم الوللةي   األمن  السددددددددددددلم يلى  املحهفظ إيى  تسدددددددددددد ى التي  املتحو 

  إقلةمةد  أل   ،األمم  ليصدددددددددددددبد ،  املتحدو   هألممكد ،  يدهملةده  ملنظمده ا  من النرع  رداا ةكر    لقدو  لالثقدهف .  لاالجتمده  

 .3العةنة   الولل   لجهمع ، االفةخقي  كهالتحهي

 :  املتخصصة  املنظمات -2

إيى   تسددد ى  التيأل   الوللة   العالقه   مجهال   من لاحو  مجهل يلى  نشدددهطهه  ةقتصدددة التي  املنظمه  ه ل 

أل    يددهملةدد   املنظمدده   ردداه  تكر    لقددو،  محددوي  مجددهل  ف أل    معي   مرضدددددددددددددرع  ف   ايضددددددددددددددهئهدده  بي   التعددهل    تحقةق

 فقو،  غيره يل    مجهل ف   املنظمه   راه  نشدددددددددددددهط  ةتحوي  لال  العهم .  املنظمه   مع  سدددددددددددددراء حو  يلىل ، اقلةمة 

   نشدددددددددددددهطهده  ةكر  
 
  اجتمده   أل    ،لالتعمير  لإلنشدددددددددددددهء الدولي   لالبندك، الدولي   النقدو  صدددددددددددددندولق   ف   كمده  اقتصدددددددددددددهيةده

 لالعلرم  للتربة   الةرنسدددددددكر  كمنظم  ثقهف أل   ،العهملة   الصدددددددح  كمنظم  صدددددددح أل   ، الوللة العم  كمنظم 

 .4لالثقهف 

  ، املوني الويرا   لمنظم ، العهملي البرةو  كهتحهي،  لاملراصددددددال  النق   يلى املنظم   نشددددددهط  ةنصددددددب لقو

  محكم    أمثلتهه  من الولي   القهور   احكهم  لفق  يليهه تعةض التي  ال زايه  ف  للفصد   القضده ي  العم   يلىأل 

 .5نسه اإل  لحقرق   األل لنة   لاملحكم   الوللة  العول

 :  الصالحيات حيث من الدولية املنظمات:   ثالثا

  ، الصددددددالحةه   من  بمجمري   لنشددددددهطهه  انشدددددده ره ةضددددددم  الا    املةثهق  بمرجب  الوللة   املنظمه   تتمتع

  تتبهةن  الصالحةه   راهإال أ  
 
   سع 

 
 .خةى أل   منظم  من  لضةقه

 
 .46مأمر  مصوفى، املةجع السهبق،  .  - 1
 82-81،  .2004سهة  الفتالل ، املنظمه  الوللة ، يا  الفكة العةبي، بيرل ،  - 2
 .46وفى، املةجع السهبق،  .مأمر  مص - 3
 81يبو القهي  حرن ، الرجيز...، املةجع السهبق،  . - 4
 .58-57محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . - 5
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 : 1ايى  بهه تتمتع التي  الصالحةه  حةث  من  الوللة   املنظمه   تقسةم ةمكن  يهم   لنصف 

،  األصددددددددددددد    يلى  اسدددددددددددددتثندهء    تعدو  املنظمده   راه لمثد ، واسننننننننننننعنة  فعلينة بصننننننننننننالحينات  تتمتع  منظمنات -1

 ايضه ره.  مراجه  ف   الوللة   املنظمه  بهه  تتمتع التي  الصالحةه   محولية  فهألص 

  ين   ذلك  ف   مسددددددددتقل  الخهصدددددددد   برسددددددددهئلهه  قةا اتهه  تنفةا  تخرلهه صددددددددالحةه   املنظمه   من النرع  للهاا

 السدددددددددددددلم  تهدوةدو  حدهلد   ف   األمن  لمجلس،  الدوللةد   العدول  محكمد   قةا ا   ذلدك  من،  لااليضددددددددددددددهء  الدولل    غبده 

 لالصلب.  الفحم ملنظم   العلةه  السلو   لقةا ا ، الوللةي   األمن

  الصدددددددددددددر     ه   املنظمددده   من  النرع  لرددداا:  والرغبننات  اآلراء  إبننداء  صننننننننننننالحيننةإال    تملننك  ال   منظمننات  -2

 ةترقف التي  لاالقتراحده   الترصدددددددددددددةده   لإصدددددددددددددوا   االتفدهقةده  بدهقتراح صدددددددددددددالحةدهتهده  تتحدوي حةدث، فيهده  الغدهلبد 

 األيضهء.  الولل    غبه  يلى  تنفةاره

  صدددددددددددددالحةدده    تملددك  )التي  األليى  يلى  فةولق  املنظمدده   من  النريي   ردداةن  بي   الفقدد   من  جددهوددب  لخميز

  تملك  ال )التي  الثهوة  ليسدددددمي،  الوللة   السدددددةهي  يلىأل    االتحهي  فكة  يلى  القهئم   الوللة   املنظمه   فعلة (

 التعهل . يلى  القهئم   الوللة   املنظمه   شكلة ( صالحةه إال  

 :  هائعضاأ طبيعة حيث من : رابعا

  لمنظمه  ،  حكرمة  غير  أخةى ل  حكرمة   منظمه إيى   ههئايضدددددددده حةث  من  الوللة   املنظمه   قسددددددددمنت

 مختلو .

  اتفهق   بمرجب تتشدددددددددددددك   التي  املنظمه ،  املنظمه   من النرع بهاا لخقصدددددددددددددو،  الحكومية  املنظمات -1

  األمم ل ، األمم كعصددددددددددب ، الولل   سددددددددددرى   يضددددددددددرختهه  ف  تضددددددددددم  ال  منظمه   انهه  بمعن ، الولل   حكرمه   بي   مبرم

 2غيرره...، ل االفةخقة   الرحو   منظم ، ل العةنة   لل الو  لجهمع ،  املتحو 

  التور    فإ ،  املسدددددددددتقل   الولل   سدددددددددرى   الوللة   املنظمه إيى    تنضدددددددددم  بأال ةقضدددددددددىي العهم  املبوأ كه   لإذا

  انشدهئهه   معهرو   كهوت إذا  املنظمه إيى  تنضدمأ    لهه  ةجرز   التي،  املسدتقل  غير  األقهلةمإيى  ةنظة  بوأ  الجوةو

  شدددددددددددددةخو    املسدددددددددددددتقل  غير  الولل   مع  العهملة   التجه    منظم   بخهصددددددددددددد   الوللة   املنظمه   لتتعهم  ذلك.  تجيز

  لبعض   العضدددددددددددددر صدددددددددددددفد   الوللةد   املنظمده  بعض  تمن   لقو كرن .  ررن   ذلك  لمثدهل  جمةكةد   لحو   امتالكهده

  3العةنةد    الجدهمعد  ف   يضدددددددددددددرا فلسدددددددددددددوي   قبرل   ذلدك  لمن  االحتالل  تحدت  الراقعد أل    املسدددددددددددددتقلد   غير  األقدهلةم

 املتحو . األمم ف   لأةضه  لالةرويسكر

  الجمهيه  ل   فةاياأل   قب  من  تأسدددددددديسددددددددهه ةتم التي  ظمه املن، بهه  لخقصددددددددو  الحكومية غي    املنظمات -2

 
 .59-58محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  .  - 1
 .49محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  .- 2
 24،  .املةجع السهبقسهة  حسي  الفتالل ، وظةخ  املنظم  الوللة ،  - 3
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 ف  تتوخ ، طر    طهبع  ذا   مؤسسه أل   جمعةه   شك  يلى  الولل  إلحوى  الواخل   للقهور    لفقه الخهص 

  حةددث ،  االخير   اآللودد   ف   املنظمدده   من  النرع  ردداا  ارمةدد   ازياي   قددول   التددأسددددددددددددديسدددددددددددددىي.  قددهورنهدده  ةحددوردده  مجددهال 

  لمن ، لالرطني الولي  الصددددددددددددعةوةن يلى  لالجمهيه   األفةاي بي   االتصددددددددددددهل  زخهي   املنظمه   راه  اسددددددددددددتوهيت

،  األحمة  للصدددددددددددددلةدب  الدوللةد   اللجند ، حدولي  بال  أطبدهء  لمنظمد ،  الدوللةد   العفر  منظمد :  املنظمده   رداه  مثلد أ

 .1نسه اإل  حقرق   لجمعةه 

 
 
  يلى   املتحو  األمم  مةثهق  و ِّ ،  الولي   الصددددعةو يلى  املنظمه   راه تلعب   الا    الول    ألرمة   لتأكةوا

 ف  الواخل   املسددددددددهئ  ف   معهه  للتشددددددددهل    املنهسددددددددب   الترتيبه   ةجة  أ    لاالجتمه    االقتصددددددددهي    للمجلس": و أ

،  أرلة   رةئه   مع  ةجةيهه قو  و أ  كمه، يللة   رةئه  مع املجلس  ةجةيههأ    ةمكن  الترتيبه  لراه  اختصهصهه.

 .2"الشأ   ذ    املتحو  األمم يضر  مع  التشهل   لبعو

 التي  لالجمهيه   للولل   همفترح العضدددددددددددددرخ   بهب  فيهه كر  ة التي  نظمه امل ه ، امل تلطة  املنظمات-3

  حوىإ  املنظمه   راه ف   لالجمهيه   االفةاي تمثة   لختخا  لاألفةاي.  الوللة   الشددددددددددددخصددددددددددددة  لصددددددددددددف  تحم  ال

 ف   كمه الااتي بهلحكم  تتمتع ال  ألقهلةم  بهالوتسهب العضرخ أل   ،للعضرخ  املنظم   تسم أ    مهإ، صر    ثالث

  معةن    فئ  ةمثلر    أفةاي  لفوره  ةضدددم  بأ  يضدددر  يلل  لك   املنظم   مةثهق  يسدددم أ   أل  ،العهملي البرةو  اتحهي

  ين  ممثلي   يضددددددرختهه  ف   تضددددددمأ    االيضددددددهء  الولل  لرفري  سددددددم  الا  ،  الوللة  العم  منظم   مةثهق ف   كمه

  العهم   الجمعة    ف  كمه يهيةي   افةاي من فقط  مكر   املنظم   جهز أ حوأ ةكر  أ   أل  العم .   نهبأل   العمهل

   أل لنه.  ملجلس

 العاملية  املنظمات:  الثالث  املطلب

  ثم   يهم   بصدددددددددددددف   الوللة   املنظمه   ين ومرذج  الل   بهيتبه ره األمم  يصدددددددددددددب إيى   سدددددددددددددنتوةق ، ةل   فةمه

 :  املتحو  األمم  منظم 

 :  األمم عصبة: األول  الفرع

  شدددعر  ل،  مهمه  ته خخةه حوثه  ظهر ره  لشدددك ، الثهوة   العهملة  الحةب بعو األمم  يصدددب   منظم    أنشددد أ

  من   مالةي  8  قةابد   ضدددددددددددددحةتهده  اح التي  سددددددددددددده أاملد   تكةا   يل  تحرل  يائمد   يللةد   منظمد   ةجدهيإ بضدددددددددددددةل    العدهلم

  ي لس  يلة   جهء  الا    الشددددك  يلى  تكرخنهه ف  أسددددهم  لقو الوللةي . األمن  السددددلم حفظ يلى لتعم   ال شددددة

  الدا   لالعقدهئدو    الفكة    املنده   لكداا، آوداا   القدهئم  السدددددددددددددةده دددددددددددددىي  لالرضدددددددددددددع  لوتدهئجهده  األليى  العدهملةد   الحةب

  .3الحةب تلك  ين   تمخضت

 
 .169بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  .- 1
 من مةثهق األمم املتحو . 71املهي :   - 2
 .63يبو الكةخم يلرا ، املةجع السهبق،  . - 3
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 : فيها  والعضوية  مبادئها،  تهاأنش-أوال

  تكةا    لتجندددب    سددددددددددددد ال  ردددوافهدددهأ  من  يدددهملةددد   منظمددد   بدددإنشدددددددددددددددهء،  املتحدددهلفددد   الدددولل   ودددهي   الحةب  خالل

  ك    بي   التعهل    سدددددددددددددب   لزخهي  العهلم ف   لالسدددددددددددددالم مناأل   لترفير الجهري  لنال الحةلب  ببههتسددددددددددددد   التي  الكرا ث

 .1الولل 

 : العصبة  ةأنش-1

  جمعةه   تكرخنإيى  خلصدددددددي امل  بعض  سددددددده ع، الحةب  لقةهم  1914  سدددددددن   الوللة   االلضدددددددهع  تأزم ينو

 لهاه   كه  الولل.  جمةع ضدمة 2يلي  تنظةم  انشدهء ملشدةلع  األسدهسدة   املبهيئ   لتضدع  السدالمإيى  توير  ة إنسدهو

  رم أ  لمن العصددب .  لتكرخن  الصددهلح   املشدده يع  يوايإ يلى  لحثهه  الحكرمه   ترجة   ف   الكبير  االثة الجمعةه 

،  الددوةمقةاطةدد    الةقددهبدد   اتحددهي  جمعةدد :  ه   الددولي   التنظةم  مسدددددددددددددددهلدد   بجددوةدد   يددهلجددت  ثالثدد   الجمعةدده   ردداه

 التي  الحكرمده   ف   بده ز   ثةأ  الجمعةدده   رداه  لنشددددددددددددددهط  لكده   السدددددددددددددالم.  ييم  جمعةدد ،  الحةب  مكددهفحدد   جمعةدد 

 3  الشعرب.  مقو ا   يلى  تسةوة  كهوت

، يلي   نظةمت  نشدددددددهءإ  مكه إ  موى   لو اسددددددد  فةلمر    اللر ي  بةئهسددددددد    سدددددددمة  لجن   بةخوهوةه   أنشددددددد أ فقو

  بسدددددددةهيتهه  نظم امل ف   االيضدددددددهء  الولل   تمسدددددددكإيى    ةوير  بةخوهوةه(  )مشدددددددةلع  مشدددددددةليه تقومأ    فهسدددددددتوهيت

  يلة    ةنور    مهل   العهملي العهم    أالة  يلى  املنظم   راه  يتمهيا  مع  للولل  الواخلة  الشدددؤل  ف   توخلهه ليوم

إيى   اللجرء  ابهحت   مع، الخهصدد   الهةئه ل   املحهكم يلى ال زاع  يةض  قب   للحةب  اللجرء يومل  يبيأ  ثيرأت  من

  الةئيس   إشدددددددددددددةاف  تحدت  مشدددددددددددددةليهده  كده  فقدو،  االمةخكةد   املتحدو   الرالةده   أمده.  مخدهلفد   يللد   كد  ضدددددددددددددو  القر 

 تكف   ممأ  يصددددب   نشددددهءإإيى  الوير   تضددددمنت التي  14  مبهيئ  ين  1918  يهم بواة  ف  أيلن  الا    للسددددر  

،  التسدددددلح خفض  مجهل ف   لاسدددددع  بصدددددالحةه   تتمتع،  االقلةمة   لحوتهه لتصدددددر    الصدددددغةى   الولل   اسدددددتقالل

 األخير    قومت   الا    الفةنسدددىي  املشدددةلع تضدددمن  بينمه.4الوللة   ال زايه   لح   االجبه    التحكةم  بمبوأ لتأخا

  جرا    ف   بنهء  فةنسددددددددده  بمرجب   اسدددددددددتوهيت،  يلي   تنظةم  انشدددددددددهء  مسدددددددددأل   لو اسددددددددد    سدددددددددمة  لجن  تعةةنهه بعو

  بكهمد    الولل   فيهه  تحتفظ  املحهةو ل   الحلةف   الولل  ضدددددددددددددمت  يللة   منظم   نشدددددددددددددهءإ  بهقتراح  تتقومأ    1918

 ف  خفصددددددد ، ل منظمه  جيشددددددده خملكل   األيضدددددددهء  يلى  ةقع يولا   أ     يإيى   ةةمي  جمهيةه  تحهلفه عتبرت،  سدددددددةهيتهه

 
 .59مفةو شههب، املةجع السهبق،  . - 1
مشددددةليه بشددددأ  شددددك  تنظةم يلي  يسدددد ى إيى تجنب تكةا  مأسدددده  الحةب العهملة    30  لالحكرمة  بنحر تقومت العوةو من الهةئه  الخهصدددد  - 2

مشدةليه   سدمة  أيوتهه: الرالةه  املتحو  االمةخكة  تحت اشدةاف الةئيس لخلسدن، لمشدةلع فةنسدىي  3األليى لحفظ السدالم الولي ، من أرمهه  

 لمشةلع بةخوهني.أوظة:  

 .59هبق،  . مفةو شههب، املةجع الس-
 .141محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . - 3
 .59مفةو شههب، املةجع السهبق،  . - 4
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 .1الوللة  املحكم   يلى  منهه القهوروة   يعةضل   السةهسة   ايه ز ال 

،  إفةخقةه  جنرب  اتحهي ف  للرزا     ئيسددده  كه  الا  ،  سدددموس الج رال  مشدددةلع  املشددده يع  راهإيى    ةضدددهف

  االوتواب  وظهم  ين فة   تحوث، الوللة   املنظم   حرل   أفكه ه  ضدددددددددددمن ، "األمم  "يصدددددددددددب   ينراو   مؤلفه  نشدددددددددددة

  نرجرب ل   االجبه    التجنةو  بإلغهء  طهلبل  العول  من  تسددددتري  التي  املسددددتعمةا ل   الرالةه  يلى  بفةضدددد   طهلبل 

 .  2االسلح   مصهنع  الولل  امتال 

  قةهم   ين  وهرةك،  يللة   منظم   انشددددددددددددهء  مسددددددددددددأل   حرل   اآل اء  تضدددددددددددده بل   املقوم   املشدددددددددددده يع كثر   أمهم ل

  لرضع   مةلة-ريرست لجن  بدددددددددد   يةفت  مختلو  لجن   لاشنونل  لنو   أنشأ ،  اشتوايهل   املسأل   حرل  لالجو

  من   جزءا  العصدددددددددددددبد   يهدو  لأصدددددددددددددب ، 1919  أفةخد  28  بتده خخ  فةسدددددددددددددده    مؤتمة  ف   اقةا ه  تم  .  نهده ي  مشدددددددددددددةلع

  1920.3  يهم التنفةا حيز ليخ ، الصلح  معهروا 

 :  هدافهاأو  العصبة  مبادئ-2

 ف   اإلشدددده    سددددبقت  كمه، أي ج الا  ،  يهوره يلى  االيضددددهء  ترقةع بعو  يللة  كمنظم   العصددددب    أنشدددد 

  تن    حةث  لمبهيئهه. العصددددب   غةاضأ  تحوي  مهي  26ل  يةبهج   من  لختكر   .الصددددلح  معهروا   جمةع صددددو 

 تقب أ    الولل  بي  األمن  السدددددددالم  لتحقةق  التعهل    اومهء بقصدددددددو   ا   السدددددددهمة   االطةاف "ا : يلى  الوةبهج 

  الددولل   بي   صدددددددددددددةخحدد   يالقدده   اقددهمدد   يلى  تعمدد   لا   الحةبإيى    اللجرء  بعددوم  تقضدددددددددددددىي  التي  االلتزامدده   بعض

 بي   املسددددددددلكة   القهيو   تجعلههل  الولي   القهور    قرايو  حقةقةه تنفةاا تنفا  لا   الشددددددددةفل  العول  اسددددددددهسددددددددهه

 .4"  املعهروا  ين  املترتب   االلتزامه   جمةع  ب زار   تحترمل  العوال   سةهي  يلى تعم   لا   الحكرمه 

 : 5ف   تتمث ، الوةبهج   تحويره  كمه العصب   فأرواف

 الولل. بي  الحةلب  منعل  مناأل   تحقةقل   السالم  استتبهب-

 تنشةو .ل  ترثةق  يلى العم ل   الولل   بي  التعهل   تنمة -

 :  6التهلة   املبهيئ   يلى العصب  تقرم  األغةاض  راه  تحقةق  ل اء  سعةهل 

 . الحةبإيى   اللجرء بعوم تقضىي  معةن   بهاللتزامه   الولل   قبرل -

 .  الشةفل   لاالعو  اسهس يلى الولل  بي   صةخح   طةب   يالقه   إقهم -

 
 .142،  .محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق - 1
 .142املةجع وفس ،  . - 2
 .60مفةو شههب، املةجع السهبق،  . - 3
 .34-33األمير يبو العظةم العكةل ، املةجع السهبق،  .يووه  ط  الول  ، يبو -- 4
 .145محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  .  - 5
 .70-68يبو الكةخم يلرا ، املةجع السهبق،  .- 6
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 .  تصةفهتهه ف   القرايو  راه  اتبهيههل  الولي   القهور    لقرايو الولل  احترام-

 .  الوللة   املعهروا   يلى  ملترتب ا  االلتزامه  احترامل  العوال   تحقةق-

 :  العصبة في العضوية-3

  تمةيز  يل    العهلم  يلل  جمةع  تضدددددددم  لشدددددددهمل   يهم   يللة   منظم  لتكر    االصددددددد  ف   العصدددددددب   نشددددددد تأ

  راه   طبعت  العصددددددب   ظهر  إيى   لاي  الحلةف   الولل   بي   لالعلن  السددددددة ف   يا    التي  املبهحثه أ    غير، بةنهه

  االيضددددهء  الولل   اوقسدددمتأ    ذلك وتةج   من  لكه ، الحلفهء احةزه  الا    االوتصددده   بوهبع  الوللة   املؤسدددسددد 

  الولل  املؤسسي   االيضهء فئ   ف  العهو  لخو ج منظم .  ليلل  موير  يلل ،  مؤسس  يلل :  فئه  ثالثإيى   فيهه

  لكهوت   االوضددمهم ف   الةاغب   الولل   لج   ف   مفترح   كهوت ب   الزامة  تكن لم  لالعضددرخ ،  لاملوير   املؤسددسدد 

 .1يضرخت  العضر فيهه  ةفقو  حهال   رنه 

 : وريي إيى  العصب  ف  العضرخ   تنقسم،  املنولق راا  من

 :  املؤسسون(  )األعضاء االصلية  العضوية -أ

 ف   اشدددددددددتركت التي  لهه املؤخو   لالولل   الحلةف  الولل   من  الفئ   راه لتتكر  :  املؤسننننننننسننننننننون   االعضنننننننناء-

  لكه   العهو  ملحق ف   اسددددددددددمه ره  ل ي  لقو،  العصددددددددددب  يهو  تضددددددددددمنت التي  الصددددددددددلح  معهروا   للقعت  الحةب

، العصددددددددب  ف  فعلةي   يضددددددددهءأ جمةعهم  ةصددددددددبحرا لم  املؤسددددددددسددددددددي   االيضددددددددهء  رؤالءأ   غير،  يلل   27  يويره

  كهلرالةه    فةسددددددده    معهرو   يلى تصدددددددوةقهه لعوم  اليهه تنضدددددددم للم  العصدددددددب   تأسددددددديس ف   شددددددده كت  يلل   فهنه 

 2 .1920  يهم الصي  مث   الحقه ليههإ  اوضمتأل    ،االمةخكة   املتحو 

  العصب   يهو  يوايأ ينو  استشير  التي املحهةو   الولل   من الفئ   راه  لتتكر  :  املدعوون  االعضاء-

  معةن    مو  خالل تتقومأ    يضدددرختهه  لقبرل  يليهه  اشدددترط الا  ، العهو  ملحق ف   اةضددده  اسدددمه ره   ي ل  .لقو
  ا   من  خددهل  اوضدددددددددددددمددهم  بولددب  التنفةددا(  حيز  يخرلدد   )  بددهلعهددو  العمدد   وفددهذ  بددوأ  تدده خخ  من  شدددددددددددددهةخنب  قددو  ،  3

 1920.4 فةخ أ  شهة ف   كلهه  متضاو لقو، تحفظ

 ف   الةاغبدد   الددولل   لكدد   العضدددددددددددددرخدد   ردداه  لتمن :  الالحقننة(  )العضننننننننننننويننة  بنناالنضننننننننننننمننام  العضننننننننننننويننة  -ب

 ف  األليى(1/2)  املهي   وصدددددددددت فقو، بهلعهو العم   وفهذ بوأ  ته خخ  من  شدددددددددهةخن مضدددددددددىي بعو  للعصدددددددددب   االوضدددددددددمهم

أ    امللحق ف   ذكةره  ةةي  للم  بنفسددهه  وفسددهه  تحكم  مسددتعمة أل   ممتلك أل    يلل   ألة ": أو   يلى  الثهوة   فقةتهه

   تصددب 
 
  الكهف    الضددمه  تقومأ    بشددةط  العهم  الجمعة   أيضددهء  ثلثه  قبرلهه يلى  لافق اذا  العصددب  ف   يضددرا

  العصب  تضع   الا   النظهم  تقب  لا   الوللة   التزامهتهه احترام  ف   وةتهه  خهل  ين
 
  لالقرا    بهلتسلح  خهصه
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 ."لالجرخ   لالبحةخ   البرة 

 : العصبة  في العضوية  فقدانأو    انتهاء  -جن

 1العصب .  يهو  بتعوة أل    الستقاللهه الولل   فقوا  الوةيأل   بهالن حهب  العصب   ف    العضرخ  تنتهي

 :  باالنسحاب  العضوية  انتهاء -1

أ     :بشددةطي   بهقتراو   العصددب  من  االن ددحهب حق  االيضددهء  الولل   (سددهئة3/ 1 )  مهيت   ف  العهو  خرل 

    أل  ؛سدددددنتي   اوقضدددددهء قب   ذلك يلى  بعزمهه  االمهو   طةخق  ين  العصدددددب   االن دددددحهب ف   الةاغب   الولل   تخوة

  من   يللدد   16  ان دددددددددددددحبددت  لقددو  العهددو.  ف   الرا ي   الددوللةدد   التزامددهتهدده  بسددددددددددددددهئة  بددهلرفددهء  قددهمددت  قددو  الددوللدد   تكر  

  العصددددددددددددب    من  لإةوهلةه  لالةهبه   أملهوةه من  ك   ان ددددددددددددحهب  ذلك  أمثل   لمن،  1939  -1919   بي  مه العصددددددددددددب 

 
 
 .2  مراجهتهه ف  العصب   اتخاتهه التي  لالقةا ا   املراقف يلى  احتجهجه

 :  الطرد-2

 : حهلتي  ف  الولل   ا اي   يل   العصب  ف  العضرخ  تنتهي العصب   يهو من 16  للمهي   لفقه

 (.4/ 16)  املهي  ف   الرا ي   براجبهتهه اخلت ذاإ -1

 العهم .  الجمعة أل  املجلس من بقةا  صو  العهو  وصر   من أ    تعوة  يلى  مرافقتهه تبو  لم ذاإ  -2

  نو ي  السدددرفةهتي  االتحهي ضدددو  ذلك لكه   العصدددب  حةه  ف   لاحو   مة إال    االجةاء راا  ةوبق لم  ليملةه

 ا.لفنلنو احتالل 

 :  هالالستقال  الدولة  فقدان -ن3

  بفقدددوانهددده   العصدددددددددددددبددد   ف   الدددولل   يضدددددددددددددرخددد   نهدددهءإ  يملةددده  ث دددت  وددد أإال    الحدددهلددد   رددداه  يلى  العهدددو  ةن   لم

 تم التي  خةى األ   الولل  يلى  هةضدددد أ  االمة  لخن ددددحب  لهه  اةوهلةه احتالل  ثةإ  للح شدددد  حوث  مه  لرر،  السددددتقاللهه

 لغيرره.  لتشةكرسلرفهكةه  فنلنوا مث   احتاللهه

 :  ميثاقهاأو   العصبة عهد تعديل: 4

  العهددو   يلى  تددوخدد   التي  التعددوةال أ     يلى  تن   التي،  العهددو  من  26  املددهي   بمرجددب  ذلددك  العهددو  جددهزأ

  . املجلس  ف   املمثلدد   الددولل   لجمةع،  الجمعةدد   أيضددددددددددددددهء  غلبةدد أ  قبدد   من  يليهدده  التصددددددددددددددوةق  بمجةي  وددهفددا   تعتبر

 تنتهي  الحدددهلددد   رددداه  لف ،  العهدددو  يلى  إجةا رددده  تم  التي  التعدددوةال   قبرل   يدددوم  الجمعةددد   ف   يضدددددددددددددر  أل    خحقل 
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 .1 العصب  ف   يضرخت 

 : للعصبة(  التنظيمي  )الهيكل  العصبة  أجهزة-ثانيا

 جمعة  خالل  من  بهه  املنهط   املههم  أياء يلى العصدددددددددب  تعم ، العصدددددددددب  يهو  من 2  املهي إيى   اسدددددددددتنهيا

 أجهز .  ثالث  من  تتألف العصب   فه   ة للي، يائم   يهم  جمعة  تعهلنهمه  لمجلس

 : الجمعية -أ

 ف   االيضددددددددددددهء الولل   جمةع ممثل   يضددددددددددددرختهه  ف   العصددددددددددددب   يهو  من  3  املهي   حسددددددددددددب الجمعة   لتضددددددددددددم

  اجةاء   يندو  لاحدو  صدددددددددددددر   منهده  لكد   ةكر  أ     يلى، ثالثد   يلى  يللد   كد   ممثل   يدوي  ةزخدو  الأ     يلى، العصدددددددددددددبد 

 املبوأ   رااأ    لالراقع  منضدددددمِّ .أل   مؤسدددددسددددد   الولل   أكهوت  لسدددددراء، صدددددغة ام  الولل   حجم  كبر، 2التصدددددرخت

  الكةه   لهاا  االوضدددددمهم يلى  الولل  تشدددددجةع  يلى  يعم   او   كمه، القرى  ف   التراز    من  ورع  اةجهيإيى    ةةمي كه 

 الجوةو. الولي 

   العدددهمددد   الجمعةددد   لتعقدددو
 
  جلسددددددددددددددده    يقدددو  جراز  مع  يدددهم  كددد   من  سددددددددددددد تمبر  شدددددددددددددهة  ف   3يدددهيةددده  اجتمدددهيددده

  ك   لف  . ذلك  يلى األغلبة   مرافق ل  أكثرأل   يضدددددددددددر  طلب يلى  بنهءا، لالك  الضدددددددددددةل    ييت مت   اسدددددددددددتثنهئة 

  العهم )  اللجه   ل  سهء، وراب   لست،  العهم  الجمعة    ئيس من  املكر    مكتبهه الجمعة   تنتخب  يهية   يل  

  ي اسدددددددددددد   ف   تشددددددددددددةع ثم،  االجتمهية ’...( الشددددددددددددؤل  لجن ،  التسددددددددددددلح  تخفةض لجن ، القهوروة   الشددددددددددددؤل  لجن 

 .4  األيمهل  جولل  ضمن  املو ج   املسهئ 

 التي  الحهال  ف إال  ،االجتمهع ف   الحهضدددددددددددددةخن  األيضدددددددددددددهء  أصدددددددددددددرا  بإجمهع  قةا اتهه  الجمعة   لتصدددددددددددددو 

 : 5ف   لاملتمثل   صةخ   بن  العصب   يهو  استثنهره

 بهألغلبة   لتصو ،  بهإلجةاءا   املتعلق   القةا ا -

 األيضهء. 2/ 3  بأغلبة  لتصو ، جوةو يضر  بقبرل   املتعلق   القةا ا -

 األيضهء. 2/ 3  بأغلبة  لتصو ، املجلس ف  الوائمي  غير  األيضهء  بهوتخهب  املتعلق   القةا ا -

 
1 -Art.26 du pacte de la SDN prévoit que: « 1. Les amendements au présent pacte entreront en vigueur dès leur 

ratification par les membres de la Société, dont les représentants composent le Conseil, et par la majorité de ceux 

dont les représentants forment l'Assemblée. 

2. Tout Membre de la Société est libre de ne pas accepter les amendements apportés au pacte, auquel cas il cesse 

de faire partie de la Société. » .Disponible à l’adresse: https://mjp.univ-perp.fr/traites/sdn1919.htm 
 من يهو العصب  وتةج  طبةعة  يهيل  لتوبةق مبوآ املسهلا  بي  األيضهء. للمزخو من التفصة ، اوظة:   3تعتبر الشةلط التي حويتهه املهي .   - 2

 .151محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . -
،  .  2012الكةخم يلرا ، الرسدددددددددددةط ف  القهور  الولي  العهم: الكتهب الةابع املنظمه  الوللة ، يا  الثقهف  للنشدددددددددددة لالترزيع، يمه ،  يبو - 3
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 العصب . يهو بتعوة   املتعلق   القةا ا  -

 : ف  تتمث ،  لحوره  بهه  تتمتع ةخ حص  بهختصهصه  الجمعة   لتخت 

 ، العهم   اللجه   ل  سهء  مكتبهه  يضهءأ  اوتخهب-

 ؛ الجوي  األيضهء اوضمهم يلى  كهلتصرخت  مختلف   قضهةه ف   بهلبت-

 ؛املجلس ف  الوائمي  غير  األيضهء  اوتخهب -

 ؛النفقه  ف   يلل  ك   حص  لتحوةو  امليزاوة   اقةا  -

أل إيى   للتوبةق  قهبل  غير أصددددبحت التي  املعهروا   ف   النظة  إيهي  ضددددةل  إيى   األيضددددهء  الولل  تن ة  -

 بهلخوة.  العهملي  السلم يهوي قو  الولل  بعض بي  ترتة  لجري

  الوائم   املحكم   ه قضددددددددد   اوتخهب:  بددددددددددددددددددددددد   املتعلق   املسدددددددددهئ   ف   بهلنظة  املجلس  مع الجمعة   تشدددددددددتر   كمه

  قةا    بصدددددددول  إال   املسدددددددهئ  راه  تتم ال  حةث، املجلس  ايضدددددددهء  يوي  زخهي ، العهم  االمي   تعةي ، الولي  للعول

 معه.  منهمه

  ةترالره أ    الحورمه جرز ة  بحةث  املجلس  مع الشدددددددددددةرع  يلى  ختصدددددددددددهصددددددددددده ا، أةضددددددددددده،  الجمعة   تملكل 

  ةمتنع أ   االخير  يلى  جب، ل االخة يلى  ذلك ينو  يةضدددددددددتل   مه  قضدددددددددة  ف   بهلنظة  حورمهأ  شدددددددددةع  فإذا، لحوه

  السدددددددددددددلمةد    بدهلوةق   الدولل   بي   ال زايده   تسدددددددددددددرخد   بمسددددددددددددددهئد   تتعلق  االختصددددددددددددددهصدددددددددددددده   رداهل   بهده  االرتمدهم  ين

 . 1الولي  للعول الوائم  املحكم   ءنهستفتهل 

 :  العصبة مجلس -ب

   االكثر العصددددددددب   جههز املجلس عوي
 
، للمنظم   التنفةاة  األيا  كرو ، 2اختصددددددددهصدددددددده  لاأللسددددددددع  نشددددددددهطه

 بي   من  العدددهمددد   الجمعةددد   )تنتخبهم  يائمي   غير  لايضدددددددددددددددهء  الكبرى(  ل الدددول   ةمثلر  )  يائمي   ايضدددددددددددددددهء  ضدددددددددددددمة

  حةده    طةلد   فةد   االيضدددددددددددددهء  يدوي  تخ   متعدوي   تعدوةال   املجلس  يةف  لقدو  سدددددددددددددنرا (.  ثالث  ملدو   أيضدددددددددددددهئهده

  ةمثلهه   من  ا سدددددهل  االيضدددددهء  غير  لللولل ، لاحو ممث   املجلس ف   يلل  ك  لخمث   (.1946-1920العصدددددب )

 بمصهلحهه.  املسهس  شأو   منأل   بهه  ةتعلق  امة يلة   يةض  كلمه املجلس ف 

 3: وريي إيى  العصب   مجلس ف   العضرخ   تنقسم ل

:  رم  يضدددددددددددددهءأ ا بع  العصدددددددددددددب   تأسددددددددددددديس  ينو  الوائمي   االيضدددددددددددددهء يوي كه :  الدائمون   االعضنننننننننننناء -1

  الخهمس   العضددر ه   االمةخكة   املتحو   الرالةه   تكر  أ    املفترض  لمن (،  الةهبه ،  إةوهلةه،  فةنسدده، )إوجلترا

 
 .152بق،  . محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السه -1
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  1933  يهم لف   خهمس. يائم  كعضدددددددر  هوةهأمل إليهم  اوضدددددددمت  1926  سدددددددن   لف  العصدددددددب .إيى   تنضدددددددم لم لكنهه

 اوضدددددددددددددم  1934  يدهم  لف   لالةدهبده   املدهوةده  بدهن دددددددددددددحدهب  ثالثد   املجلس ف  العضدددددددددددددرخد   الدوائمد   الدولل   يدوي  صددددددددددددده 

  املجلس  ف   العضدددددددددددددرخد  الدوائمد   الدولل   يدوي  لاوخفض  الةابع الدوائم  العضدددددددددددددر  لةصدددددددددددددب   السدددددددددددددرفةدهتي  تحدهياال

 الوائمي   االيضدهء يوي  لةصدب   السدرفةهتي  االتحهي  طةي تم  1939  يهم لف ،  1937  يهم  اةوهلةه  بهن دحهب

  الفةنسددددددددة   الحكرم   ان ددددددددحهب  بسدددددددد ب  بةخوهوةه  سددددددددرى   ةبق لم  1941 يهم لف   لنةخوهوةه  فةنسدددددددده  رمه  اثنه 

 .لألمله   املرالة 

  تسدددددددددددددعد    من  مؤلفده  املجلس  ةكر  أ    االمة  بدهيئ   ف   يلةد   املتفق  من  كده :  الندائمون   غي    االعضنننننننننننناء -2

  العصدددددب    تأسددددديس ينو الوائمي  غير  االيضدددددهء  يوي كه  فقو .  ( يائمي  غير  لا بع  يائمي   )خمسددددد   ايضدددددهء

  اوضددددمهم  يلى املحتجي   إل ضددددهء  1926 يهم (9)  تسددددع  ثم  1922  يهم (6)  سددددت  صددددبحراأ ثم  يضددددهءأ  بع أ

 بي   من  العدهمد  الجمعةد   لتنتخبهم  العصدددددددددددددبد .  نهدهةد  حت  1936  يدهم  (11)  يشدددددددددددددة   فدأحدو، للعصدددددددددددددبد   ملدهوةدهأ

 بهلتنهلب.  يضهئههأ

 1: بد للعصب   التنفةا    الجههز  بهيتبه ه  املجلس  ةخت و

 التسلح.  بتخفةض  املتعلق   املشه يع إيواي -

 الجمه  .  االمن  مبوا  لفق  العهملي  للسالم تهوةو  ا    ازاء  الالزم  التوابير  اتخهذ-

 العصب .  من  فصلههأل   للعهو املخهلف   الولل   يلى العقرنه   فةض-

 العهم .  االمهو   مرظفي تعةي  يلى  االشةاف-

  كهودت   اذا  مه تحدوي بحةدث  للاجبدهتهده  املنتدوب   الولل  سدددددددددددددلوده   تحدوةو ةتضدددددددددددددمن اوتدواب وظدهم  لضدددددددددددددع -

أل   جوا(  محولي   املنتوب   الولل   سددددددددددددلوه   تكر   )حةث أ  الفئ  ضددددددددددددمن تو ج  لالوتواب الخهضددددددددددددع   االقهلةم

  شددددددددب    املنتوب   الولل   وه سددددددددل  )حةث  جدددددددددددددددددددددد   الفئ  لاخيرا،  السددددددددع(  املنتوب  لل الو  سددددددددلوه  حةث  ) ب  الفئ 

 مولق (.

 موللتي . منوقتي   كهوه اللاةن  ياوترج  لمةفأ  السه   منوق  يلى  االشةاف-

          : العامة  مانةاأل   -جن

  بدهإلجمدهع   قةا   ف   املجلس  يعةند   يدهم  مي أ  من  لتتكر    للعصدددددددددددددبد   يا   اإل   الجهدهز  بمثدهبد   االمدهود   تعتبر

  بمرافقددد    العدددهم  االمي   يعةنهم  لمرظفي   مسدددددددددددددددهيدددوةن  امندددهء  لمن،  بدددهألغلبةددد   العدددهمددد   الجمعةددد   يلةددد   لترافق

  من   يعقدددواوددد   فةمددده  العدددهمددد   لالجمعةددد   املجلس  سدددددددددددددكةتير  برظةفددد   العدددهم  االمي   لخقرم  املجلس.  ف   االغلبةددد 

 قةا ا .  من  ةصو او   مه  لخنفا  اجتمهيه 
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  يا  أ  ةمثددد   كمددده،  بدددهلحةب  تهدددوةدددوأل    الحةب  حدددهلددد   قةدددهم  يندددو  لالنعقدددهي  املجلس  يير   ةتريى  الدددا    لرر

إيى   بهإلضددددددددهف ،  الهة تي   رهتي  يلى ال زاع  يةض ف   العهم  الجمعة أل   لاملجلس  املتنهزي  الولل  بي   اتصددددددددهل

  ايمدهل  جدولل   تحضدددددددددددددير  مهمد   العدهمد   االمدهود  لتتريى  العصدددددددددددددبد .  نشدددددددددددددهطده   ين  سدددددددددددددنرخد   تقده خة  بكتدهبد   قةدهمد 

 جنةف  العصددددب   مقة  ةكر  أ   تقة   لقو  الوللة .  املعهروا   لنشددددة ت ددددجة   لكاا  العهم  لالجمعة   املجلس

:  )املهي    الوبلرمهسدة   لالحصدهوه   بهالمتةهزا   لمرظفيهه  أيضدهئهه  ممثل  جمةع  ةتمتعأ   تقة    كمه،  بسدريسدةا

 1.العصب  يهو  من (7

   املتحدة  األمم منظمة: الثاني الفرع

  األمن   السدددددددددددددلم  يلى  الحفدهظ  ف   فشدددددددددددددلهده  وتةجد   األمم  يصدددددددددددددبد   ين  البدوةد   املتحدو   األمم  منظمد   تعتبر

  رهت    لارواف  مبهيئ إيى  ثم،  إنشدددددددددهئههإيى   اي   التي  الته خخة   املحوه  الرم  سدددددددددنتعةض ةل   لفةمه، الوللةي 

  لأوظم    لاالختصدددددددددددهصددددددددددده   ةل التشدددددددددددك  حةث  من  جهزتههأ، فيهه العضدددددددددددرخ   مسدددددددددددأل   بو اسددددددددددد   لنقرم، املنظم 

   بتقةةمهه. لننتهي،  االجهز   رهت   أرم  أمهم  التصرخت

  األمم   ميثاق ومضنننمون   املتحدة  األمم  منظمة  انشننناءإلى    افضننن  التي  التاريخية  املحطات  أهم  -أوال

 :  املتحدة

  لالسدددددددددددةه دددددددددددىي   االقتصدددددددددددهي    تفرقهه  املتحو   الرالةه   أكو ،  1945-1920  من املمتو   الفتر  خالل

 آودداا   األمةخكي  الةئيس  خاللهدده  ايتقددو  .خةى األ   األل لنةدد   االسدددددددددددددتعمدده خدد   لالقرى   بةخوددهوةدده  يلى  لالعسدددددددددددددكة  

ا،  يلةبرالةالل   ي وةمقةاطةال  لاملسددددددددتشدددددددده خن  املسددددددددؤللي   من  لطهقم    لزفلت فةاوكلي  ه  ايتقهي 
 
  ال  أو    اسددددددددخ

  يلى   تةكز  يللة   منظمه   إنشددددددددهء خالل  منإال   ثهلث   يهملة   لحةب  آخة كبير  اقتصددددددددهي    كسددددددددهي  تجنب ةمكن

 :  التهلة   األرواف

  تراز    يلى  فهظلالح  العمال   تث ةت خالل من  الصدنهية   الةأسدمهلة  البلوا  بي   التجه   ومر  تعزخز-

  االقتصدددددددددددددهي   التكهم   لتعزخز  التجه    أمهم  الجمةكة  لغير  الجمةكة  الحراجز  لخفض،  املوفريه   مرازخن

   ؛األل لبي

   األخير .  راه  مسهيو  تمرخ ب  لالفقير  الغنة   الولل  بي   االقتصهية   الفرا ق   تقلة  -

  يلى   بهلقر   السددددالم  فةض يلى  قهي   يهملي جمه    أمن وظهم  إنشددددهء خالل  من  العهملي  السددددالم ضددددمه  -

إيى   أي   التي  املؤتمةا  خالل  قةهي    بول    املتحو   الرالةه   اضددددددددددددوالع  سدددددددددددد ب  ةفسددددددددددددة لراا  املتنهزي .  الولل 

  التعةخفه    بشدددددددأ   العهم   لاالتفهقة ،  الولي  النقو  صدددددددنولق ك  األرواف  لهاه  املخصدددددددصددددددد   املنظمه   إنشدددددددهء

، الحةب  لأثندددهء  .1957ل  1941  يدددهمي  بي   -املتحدددو   األممل ،  الدددولي   لالبندددك،  )الجددده (  لالتجددده    الجمةكةددد 

  ةمنع   لم  اإلجمدهع  رداا  لكن،  البرودهمج  لهداا  تدأةةدورم،  السدددددددددددددرفةدهتي  االتحدهي  ذلدك  ف   بمده،  حلفدهئهم  جمةع  أظهة

 2.الثهوة   العهملة   حةبال  أيقهب ف   الةأسمهي   لاملعسكة  الشةر    املعسكة بي  العهلم  تقسةم

 
 .34يووه  ط  الول  ، يبو األمير يبو العظةم العكةل ، املةجع السهبق،  .- 1

2Diane Éthier, op.cit. -  
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   تبهه ،  مةثهقهه اقةا إيى     أي  التي  الته خخة  املحوه  من ةوبهلعو املتحو  األمم منظم   نشهءإ  مة قول  

  ورجزره   التنفةا  لمةحل   املقترحه   مةحل ،  التصددددددةخحه   مةحل : ه  مةاح   ثالث ف   املجالب محو  الوكتر  

 .1املتحو  األمم  مةثهق ملضمر    لنتعةض، ةل   فةمه

 :  التصريحات مرحلة-1

  االمةخكة    املتحو   الرالةه   ممثال فة  كوأ  وة   إيال   بمثهب  كه :  1941  اوت  14  االطل نننن ي  امليثاق-

 اةالئهمه  ين  املتحو   لاململك   تشدددةشددد (  لنسدددتر    املتحو   اململك   لز اء  ل ئيس   لزفلت فةاكلي  ل.م.أ  ) ئيس

  حةدددث   الوةفي   من  الرثةقددد   رددداه  يلى  الترقةع  تم  لقدددو  .نسددددددددددددددده اإل  لحقرق   الجمددده    لالمن  خدددهصددددددددددددددد   ارمةددد 

  من    (8)الفقة  ف   جهء لقو،  فةانسدددددددددديسددددددددددكر  سدددددددددده   مةثهق بعو  فةمه يليهه  قهم  املبهيئ   من  مجمري   تضددددددددددمنت

 .2القهئم   الحةنة   االيمهل اوتههء بعو جوةو يلي  تنظةم  اقهم  ضةل  إيى   اشه  

  تقدهتد    كدهودت  يللد  26  ممثلر  قدهم  التده خخ  رداا ف : 1942  جنانفي01  املتحندة  األمم  تصننننننننننننريح)بينان(  -

  ".   املتحو  األمم  رر"بةه  يلي   اتفهق  بترقةع االطلسددىي  مةثهق  لارواف  ملبهيئ   ييمهه  بإيال  املحر    يلل  ضددو

  يلى   يزمهده  اكدو  التي  الحلفدهء  يلل  يلى  للدواللد   املتحدو "  األمم  "  مصدددددددددددددولح  مة   أللل   اسدددددددددددددتخدوم البةده   رداا

  األمن   السدددالم  اسدددتتبهبإيى   تةمي جوةو   يللة   منظم   اقهم  تضدددمن  كمه، املحر    يلل  ضدددو الحةب  مراصدددل 

 الولي .

  اململكددد  ،  السدددددددددددددرفةدددهتي  الكبرى)االتحدددهي  الدددولل   ممثل   بي   جمع:  1943اكتوبر  30  موسننننننننننننكو   مؤتمر -

  يللة   منظم   بإنشدددهء  التعجة  ضدددةل  إيى   اشددده    الل  تضدددمن الصدددي (،  االمةخكة   املتحو   الرالةه ،  املتحو 

 .3الوللة  املجمري   مصهلح  ل يهة  األمن  السلم لحفظ األمم  يصب  تخلف

  لاالتحددهي   بةخوددهوةدده،  االمةخكةدد   املتحددو   الرالةدده   منددولنر  لقعدد :  1943  ديسننننننننننننمب    01  طهران  مؤتمر -

  السدهبق    للقهءا  ف   ل ي  مه يلى  التأكةو خالل  تم  حةث  النراةه  ايال   ملةحل  خهتم   بمثهب   لكه ،  السدرفةهتي

 املتحو . األمم  بتصةخ   تسمةت  يلى اتفق  مه مهنيب

  4:  املقت حات مرحلة-2

  حظة    التي  الددولل   مرافقدد   تمددت:  بواشنننننننننننننطن  اكتوبر   7  -سننننننننننننبتمب   21  اوكسننننننننننننمن  دمبننارتن  مؤتمر -

 جمل   قومرا  الاةن الخبراء يلى  امللف لاحة ،  املنظم  تشدددددددددددغة   لطةخق  لننة   ارواف يلى  مرسدددددددددددكر  مؤتمة

  املنظم    النشهء  يهم  اطه   لضع  من تمكنرا املجتمعي أ   .ل غم  السةهسة  الرفري  بشهنهه  لتتوالل   مقترحه 

  النقو    له   االمن مجلس  ف   التصرخت كنظهم املعقو  املسهئ  بعض  بشه  ترافق  اةجهي  ف  اخفقرا  انهمإال 

 
 .173-169محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . - 1
 .199محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  . - 2
 .55مأمر  مصوفى، املةجع السهبق،  .- 3
 .170محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  .  - 4
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 ةهلوه.  مؤتمة  ألجلهه يقو التي

  املتحددو    الرالةدده   من  كدد   ممثل   طةف  من  االيال   تم:  1945فيفري 11  -فيفري   04  يننالطننا  مؤتمر -

  األمن  السلم  لحفظ  شهمل   يللة  منظم   انشهء ضةل   يلى  السرفةهتي  لاالتحهي املتحو   لاململك   االمةخكة 

  لالتمسددددك  الفةتر(  االيتراض) حق  مسددددأل  حرل  الكبير  بهلتشددددوي  السددددرفةهتي  االتحهي مرقف  لتميز العهملةي .

  إليا    األ بع   مجلس  برتسدددددددددددوام  اتفهق أ  دددددددددددى   بأشدددددددددددهة لبعوه .1ثهورخ   كهوت  مهمه  املسدددددددددددهئ  ك  ف  الحق بهاا

 2لاألل لنة .  األملهوة   الشؤل 

 3:  التنفيذ مرحلة-3

 ف   فةانسدديسددكر  سدده   مؤتمة  أيمهل  بوأ :  1945  جوان  26-افريل  25فرانسننيسننكو  سننان مؤتمر -

  بددهسدددددددددددددم"    سدددددددددددددمةدده  املعةلف  املؤتمة  ف   بددهالجتمددهع  يللدد   50  منددولنر  قددهم  أةن،  فةخدد أ  25  ف   لدد   املحددوي  التدده خخ

  منظم    بإنشددددددددددهء  املةتبو   القضددددددددددهةه  مختلف ف   البت تم  لفة ،  الوللة "  بهملنظم  املعني  املتحو  األمم  مؤتمة

  املسددهئ   ك   حرل   ترافقة   بصددة   الخةلج  املشدده كر    لاسددتوهع، املرضددرية أل    الشددكلة   سددراء  املتحو  األمم

  لاوته   الوللة .  العول ملحكم  األسدددددددده ددددددددىي  لالنظهم  للمنظم   املؤسددددددددس  املةثهق ذلك  لمن  للنقهش املعةلضدددددددد 

 .4جرا  25 ف   بهإلجمهع  ايتمهيه تم  لالا    مهي  111  من  املؤلف  املةثهق برضع  املؤتمة

  اكترنة   24  لف ،  القددوامى  للمحدده ني   التدداكدده     املبن   قددهيدد   ف   املةثددهق  املنددولنر    لقع  املراي   الةرم  لف 

  الدولل   اغلبةد   طةف  من  ةد يل  املصدددددددددددددهيقد   بعدو  لذلدك  التنفةدا حيز  املتحدو   األمم  منظمد   مةثدهق  يخد   1945

  مجلس   ف  العضرخ   الوائم  (5الخمس) الولل   ذلك ف  بمه  فةانسيسكر  سه : بددددد   املةثهق  لقعت  التي  االيضهء

 لم  لكن 51 العضدددددددددددددر  برلندوا  تكر  أ     ةفترض  لكده   .املةثدهق  من 2/ 110  املدهي   اشدددددددددددددترطتد   مده  حسدددددددددددددب  االمن

  العضدددددر  جعلهه  االتفهقة  يلى  الحقه ترقةعهه  فه   ذلك  لمع،  فةانسددددديسدددددكر  سددددده   مؤتمة ينهه  منولب  ةحضدددددة

 .5املنظم  ف  51   قم االصل 

أ     1946  ييسددمبر  14 ف   العهم  الجمعة   قة   لالك  املتحو  األمم  منظم   مقة  املةثهق  ةحوي لمو

:  ه   التسدددددهل   لج   يلى للمنظم    سدددددمة   لغه   05  املةثهق حوي لقو .6للمنظم  الوائم  املقة وةرخر    تكر  

 ف ل  لالفةنسدددددة .  االوجليزة :  ه  العم   لغه   حي  ف   االسدددددبهوة ل  الصدددددينة ، الةلسدددددة ،  الفةنسدددددة ، االوجليزة 

 
 .202ع السهبق،  .محمو سعةو الوقهق، املةج - 1

2 Victor-Yves Ghebali, L’OSCE dans l’Europe post-communiste. 1990-1996: vers une identité paneuropéenne de 

sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1996. 
 .173-171محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . - 3
 لأضه:   .72السهبق،  .مفةو شههب، املةجع  - 4

 .202محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  . -
 .92مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  . - 5
 .174محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . - 6
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  املنظمدددده    ف   يمدددد   كلغدددد   العةنةدددد   اللغدددد   إقةا   تم  1973  ييسدددددددددددددمبر  18  ف   الصددددددددددددددددهي   3190:   قم  قةا ردددده

  العةنة   اللغ   ايخهلإيى   العهم  الجمعة   ييت  1980  ييسدددددددمبر 17  ف   صدددددددو  آخة  قةا  لف ،  املتخصدددددددصددددددد 

 .1982  سن   التنفةا حيز  القةا  ليخ   املتحو  األمم  اجهز  ف   الةسمة   اللغه  ضمن

 :  املتحدة  األمم  منظمة  ومبادئ  هدافأ  -ثانيا

  سددنر يره ،  املتحو  األمم  منظم   لمبهيئ   مقهصددو  بةه   املتحو  األمم  مةثهق  من  األلل  الفصدد   تضددمن

 : ةل   فةمه

 :  املتحدة  األمم  أهداف-أ

أل    مقصددددددددددددددوا  منهدده  لاحددو   كدد   تحددوي،  فقةا   أ بع  يلى  املتحددو   األمم  مةثددهق  من  األليى  املددهي   اشدددددددددددددتملددت

 : 1له ، املنظم   أرواف  من  روفه

  الولي  األمن  السلم حفظ -

  الولل  بي   الرية  العالقه   إومهء-

 الثقهفة .ل   االجتمهية ل   االقتصهية  الشؤل  ف  الولي   التعهل    تحقةق -

 لترجيههه. األمم  ايمهل  لتنسةق  زامةك  الوللة   الهةئ   تخهذا -

 :  روافاأل   راه  بو اس   سنقرم ةل   لفةمه 

 : الدولي  األمن  السلم حفظ-1

  األرددواف   أرم  من  بدد   تحقةقهدده.إيى    املتحددو   األمم  تسددددددددددددد ى  التي  األرددواف  مقددومدد   ف   الهددوف  ردداا  يعتبر

أ    فيهددده  ل ي  إذ  الدددوةبدددهجددد   من  األليى  الفقة   بددد   بدددوأ   لدددالدددك،  املتحدددو   األمم  منظمددد   لجدددو   جلهدددهأ  من  التي

  لاحو   جة  خالل ف  التي الحةب  لخال   من  املقبل   االجةهل  تنقاأ    وفسددددددددددددهه  يلى آلت  املتحو   األمم شددددددددددددعرب

  فقةتهه  ف   السددددددهمي  الهوف هااب التاكير  أيهي   ثم الرصددددددف". ينهه  يعجز احزاوه  مةتي   ة نسددددددهواإل يلى  جلبت

 4/ 2  املهي ل  1/ 1  املهي   لتأتي الولي ". األمن  بهلسددددلم  وحتفظ كي  قراتنه وضددددم   أ"ل : أ إيى   مشددددير   السددددهيسدددد 

 .2لروفهه  املتحو  األمم  رةئ  لجري  يل   رمه الولي  األمن  العهملي  السالمأ    يلى لتؤكو

  مسدددددددددددددؤلال  ةكر    لا  24  املهي   بمرجب  ة الولل  األمن السدددددددددددددلم حفظ  مهم   بهملجلس  املةثهق  أوهط لقو

 .3  التسلح تحوةو بغة  تنفا  محوي  خوط  لضع ين  الحةب(  أ كه  'لجن   متخصص  لجه   بمسهيو 

  املةثهق   من  السددددددددددهبع  الفصدددددددددد   ف   الرا ي   االمن  ملجلس  املةثهق  منحهه التي  الراسددددددددددع   الصددددددددددالحةه   راه

 
 املهي  االليى من مةثهق األمم املتحو . - 1
 .74-73يبو الكةخم يلرا ، املةجع السهبق،  . - 2
 .57مأمر  مصوفى، املةجع السهبق،  . - 3
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 ضددددددددددددغرط  لتزاةو العولا . للقرع  ب  لاإلخالل  السددددددددددددلم تهوةو  حهال  ف   ايمهل  من املجلس  ةتخا بمه  املتعلق 

  مع   ةتزامن  ينومه  لخهصددد ، املنظم  ياخ  ف   الحكرمه   مراقف يلى  ذلك  لانعكهس  حكرمهتهه يلى  الشدددعرب

  األمن   السدددلم  حفظ ج أ  من يوةو   منهسدددبه  ف  للمنظم   سدددم ، ال زاع  راا  ف  جنبيأ  توخ  الواخل  ال زاع

 لف   الكرنغر  ف   حدددددوث  كمددددده  األرلةددددد .  الحةلب  يلى  القضدددددددددددددددددهءأل    الدددددواخلةددددد   االضدددددددددددددوةابددددده   فضب  الدددددوللةي 

   .1السهبق   ةرغرسالفةه ف  لأخيرا  الصرمهلل   أفغهنسته 

 (2)1املادة: الدول  بين الودية  العالقات  إنماء -2

  ذكةه  ل ي  قوف، املتحو  األمم ارواف من  الثهني الهوف الولل   بي   الرية   الوللة   العالقه   إومهء  يعو

  يلى  األمم بي  الرية   العالقه   "إومهء: إيى  مشددددير  2/ 1  املهي   يلة  لتؤكو، الوةبهج   من  الخهمسدددد   الفقة  ف 

  التوابير   لاتخهذ،  صيررهم تقةخة حق  لهه  لخجع   متسهلخ  بحقرق   عربللش   ةقضىي الا   املبوأ احترام اسهس

 ". العهم  السلم  لتعزخز املالئم   خةى األ 

  الرية   العالقه   تنمة  يلى  يسددددددهيوا  مهمي   مبوأةن يلى تقرم  أنهه  الفقة   راه مضددددددمر    لمقتضددددددىي

  العالقه    لاسدددددددددددتقةا   لثبه   تحقةقأ    حةث املصدددددددددددير.  تقةخة ف  لالحق  الحقرق   ف   املسدددددددددددهلا :  رمه الولل  بي 

  بددهاليتراف إال    الهددوف  ردداا  ينددهصدددددددددددددة  كدد   تحقةق  ةتددأتى  لال  املتحددو   األمم  رددوافأ  من  رددوف  األمم  بي   الريةدد 

 2مصيرره.  تقةخة  بحق  للشعرب  االيتراف  لكالك،  متمهثل   بحقرق  جمةعه  للشعرب

 (3)1  املادة  الثقافيةو   اإلجتماعيةو   اإلقتصادية  الشؤون في  الدولي  التعاون  تحقيق-3

أ    ذلك، الوللةي   لالسدددددددددلم  االمن حفظ  لرر  األلل   الةئيسدددددددددىي  للهوف  تويةمه  اةضددددددددده الهوف  راا ةمث 

  للنهس  األسدددددهسدددددة    لالحةخه    نسددددده اإل  لحقرق   ة نسدددددهولاإل  لالثقهفة   لاالجتمهية   االقتصدددددهية   املشدددددهك  ح 

 
 
   ذلك   يلى   لالتشجةع   جمةعه

 
 ةيه ،  .لالنسهء   الةجهل   بي    تفةخق   لال   الوةن أل    اللغ  أل    الجنس   بس ب   تمةيز   بال   إطالقه

  ذا    يهم  كمنظم   املتحو  األمم  منظم   طبةع   الهوف  راا ليعكس  األمن السدددددددددددلم  لحفظ  املنهسدددددددددددب الجر

 55  بهملهي  الهوف  راا  املةثهق ييم  لقو  سدددةهسدددة .  كمنظم   لليسدددت  املجهال   مختلف ف   لاسدددع   صدددالحةه 

  األمم   بي    لية    سددلةم    يالقه    لقةهم   الضددةل خي   لالةفهرة    االسددتقةا    يلا     تهةئ    ل اء  سددعةه أو   يلى تن  التي

  تقةخة   منهه   لك    ةكر    لنأ    الشدددددددعرب   بي    الحقرق   ف    بهلتسدددددددرخ    ةقضدددددددىي   الا    املبوأ   احترام   يلى  مؤسدددددددسددددددد    املتحو  

 لك  املتصددددد   االسدددددتخوام  أسدددددبهب  لترفير للمعيشددددد  أيلى  مسدددددترى   تحقةق:  يلى   املتحو    األمم   تعم  ،  مصددددديرره 

 الددددوللةدددد   للمشددددددددددددددددهكدددد   الحلرل   لتيسدددددددددددددير  .لاالجتمدددده    االقتصددددددددددددددددهي    لالتقددددوم  التور    بعرامدددد   لالنهرض  فةي

  لأ    .لالتعلةم  الثقهف   أمر    ف  الولي   التعهل    لتعزخز، بهه ةتصددددددددد   لمه  لالصدددددددددحة   لاالجتمهية   االقتصدددددددددهية 

أل   اللغ أل  الجنس  بسددددددد ب تمةيز بال  للجمةع  األسدددددددهسدددددددة   لالحةخه   نسددددددده اإل  حقرق  احترام العهلم ف   يشدددددددةع

 
 .74يبو الكةخم يلرا ، املةجع السهبق،  .  - 1
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   لالحةخه   الحقرق  تلك  لمةايه ،  لالنسهء  الةجهل بي   تفةخق  لال، الوةن
 
 .1فعال

  لاملجلس   املتحددددو   هألممبدددد   املةتبودددد   املتخصدددددددددددددصددددددددددددددددد   املنظمدددده   انشدددددددددددددددددهء  يعتبر  الهددددوف  ردددداا  للتحقةق

   الوللةي . األمن  للسلم  بهلنسب   املختلف   املجهال   راه  أرمة  يلى  تأكةوا  لاالجتمه    االقتصهي  

 ((4)1وتوجيهها)املادة  األمم  اعمال  لتنسيق  مركزا  املتحدة  األمم اتخاذ -4

  الغدهةده    ي ا إ  وحر  لترجيههده  األمم  يمدهلأ  لتنسدددددددددددددةق  مةكزا  املتحدو   األمم  رةئد   تخدهذا  من  الغةض  ا 

  العالقه   لتنظةم  األيضدددددددددددهء  الولل   تبالهه  التي الجهري  لتنسدددددددددددةق أيا أل    مةكزا املنظم   تكر  أ    ،املشدددددددددددترك 

  يلى   االقلةمةدد   لاملنظمدده   الددولل   حددثب  ذلددك  ل  األنشدددددددددددددودد .  لكدد   مةكزا  تكر  أ     ال،  بهدده  تقرم  التي  لاملبددهيال 

 ذلك   من  املقصددددددددددددريأ    لخبول  .2املتحو  األمم  لمبهيئ   ارواف  مع  تتعه ض  تصددددددددددددةفه أل   بأيمهل  القةهم يوم

  اإلطده    تعكس،  الشددددددددددددددهمد   العدهملي  للتنظةم  ورا إيى    يدهمد   يللةد   منظمد   من  املتحدو   األمم  منظمد   تحرخد   رر

 .خةى األ   الوللة   املنظمه  ك   مع  التفهيال  من  شبك   اقهم  خالل من كل  الولي   للنظهم املؤسسىي

 :  املتحدة  األمم  ئمباد -ب

 له ،  لفقهه  املنظم   تسددددددددير التي  األسددددددددهسددددددددة   املبهيئ  تحوةو يلى  املتحو  األمم  مةثهق  لاضددددددددعرا  حة 

 ف   يليهه  لاملنصددددددددر   املبهيئ  راه  تعتبر حةث .  وفسددددددددهه  املنظم   بهه لتلتزم  األيضددددددددهء الولل   يم  تقةو  مبهيى 

 : 3له   املنظم   ارواف  لتحقةق  االسهسة   الةكيز   املتحو  األمم  مةثهق  من (2)  املهي 

 : (1)2  املادة الدول  بين  السيادة في  املساواة -1

  إقلةمهدده   سدددددددددددددالمدد   ضدددددددددددددمدده ل   سدددددددددددددةددهيتهدده  يلى  املترتبدد   بددهلحقرق   يللدد   كدد   "تمتع  املصدددددددددددددولح  بهدداا  ةقصددددددددددددددو

  لذلك   وة ". بحسن  الوللة   اللتزامهتهه الولل  بتنفةا  مةرر    الحقرق  راه احترام لأ ، السةه ىي  لاستقاللهه

  بةنهدده   تثر    قددو  التي  ال زايدده   لحدد ،  أخةى   يللدد   أ    ضدددددددددددددددو  بهدده  التهددوةددوأل    القر   اسدددددددددددددتعمددهلإيى    اللجرء  بعددوم

 ف   املتحددو   األمم  مسدددددددددددددددهيددو   ضدددددددددددددةل    مع  للخوة.  لالعددوالدد   األمن  السدددددددددددددلم  تعةخض  يل    السدددددددددددددلمةدد   بددهلوةق 

  لقهئة   توابير املنظم   ضدددوره تتخا التي  الولل   مسدددهيو  ين  لاالمتنهع  للمةثهق  لفقه  تتخاره التي  اإلجةاءا 

 .4قمعة أل 

  رداه   يلى  اسدددددددددددددتثندهء  رنده   فدإ ، املنظمد  ياخد   السدددددددددددددةدهي  ف   املسدددددددددددددهلا  ه   العدهمد  القدهيدو   كدهودت إذا  ل

 .5االمن  مجلس ف  العضرخ   يائم   الولل   تمه س   الا    االيتراض حق ف  ةتمث   القهيو 

 
 .178محمو املجالب، التنظةم الولي ..، املةجع السهبق،  .- 1
 .207مفةو شههب، املةجع السهبق،  .- 2

3 -Julien Harston, Introduction au système des Nations Unies, Guide pour servir sur une mission de terrain des 

Nations Unies, Institut de formation aux opérations de paix, USA, 4 eme ed., 2015, p.17. 
4 -Ibid. 
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  :(2)2املادة نية  بحسن  الدولية  االلتزامات تنفيذ -2

  تنفةا   الولل  يلى  املبوأ راا  لخةتب  الولي   للقهور    األسدهسدة   املبهيئ   رمأ من  النة   حسدن  مبوأ يعتبر

  مبهيئ  مع  ةتعه ض  مسدددددددددددددلك  أ    اتخهذره ليوم،  الوللة   لاالتفهقةه  الولي   القهور    لقرايو  طبقه  التزامهتهه

 الولي .  القهور    لقرايو  املتحو  األمم  لارواف

 (3)2املادة السلمية  بالطرق   الدولية  املنا عات تسوية -3

   ألوفسدددهم   الهةئ    أيضدددهء   ةكف    لكي   ":   أو يلى  املةثهق  من 2/ 2  املهي   تن 
 
  املترتب    لاملزاةه   الحقرق   جمةعه

  املبوأ  راا  ةةتب". املةثهق   بهاا   أوفسددددددهم   يلى   أخالره   التي  بهاللتزامه    وة    حسددددددن   ف    ةقرمر    العضددددددرخ    صددددددف    يلى 

، بةنهم  القدهئمد   املندهزيده  لحد   بهده التهدوةدوأل    السدددددددددددددلمةد   غير  الوةق إيى    اللجرء بعدوم  الدولل   يدهتق  يلى  التزامده

   .1السلمة   الوةق   راه  املةثهق  من1/ 33  املهي   حوي  لقو

 (4)2  املادة  الدولية  العالقات في  القوة  استخدام  حظر -4

 الجمعة   حوي  فقو،  املسددددددددلح العنف  شددددددددكهلأ لك   العسددددددددكةخ   القر   رنه القر   بهسددددددددتخوام ةقصددددددددو

  راا  ف   املتحو  الرالةه   من  طهلب ، العولا   اياوت  حي (1986) 41:  قم  قةا ره ف  املضددددددددمر    راا  العهم 

  تلجأ   أ ل  لة ةه  مع  الخالفه ل   املنهزيه   لتسددرخ   اسددتعمهلههأل   القر   بهسددتعمهل التهوةو ين  تمتنعأ    الشددأ 

  يلة    ةةي ب   مولقه ليس القر   اسدددددددتخوام حظة  مبوأأ    غير املتحو .  األمم  مةثهق لفق  السدددددددلمة   للرسدددددددهئ 

  ف إشددددددةا  تحت  الجمه   األمن توابير  لاتخهذ،  املةثهق  من (51  للمهي )  لفقه  الشددددددة    الوفهع حق:  رمه قةوا 

 .2األمن  مجلس

 : (5)2  املادة بها  تقوم  التي  األعمال  في  املتحدة  لألمم الدول   مساعدة-ن5

  لتقوةم ، طلب   يلى  لننهء  االمن  مجلس  تصددددددددةف  تحت  مسددددددددلح   قرا   لضددددددددع ف   املسددددددددهيو   راه تتمث 

  االمتنهع  ف  أةضددده تتمث   كمه .  املةل  حق  منهه، الوللةي   األمن السدددلم لحفظ ضدددةل خ   لمسدددهيوا   تسدددهةال 

 .433  املهي  ف   الرا ي   القمع  إجةاءا   من  إجةاء  ضوره املنظم  تتخا التي  للولل   مسهيو  تقوةم  ين

 :  (6)2املادة  ملبادئها وفقا بالعمل  املنظمة في  االعضاء غي    الدول   إلزام -6

  املدهي  أ     "إال  فيهده  األطةاف  الدولل إال    تلزم  ال  الدوللةد   املعدهردو أ     الدولي "  القدهور    ف   العدهمد   القدهيدو 

  بضدددددةل   ، وهحة   من  مةتبط  االسدددددتثنهء رااأ    لخبول  العهم .  القهيو   راه  ين خةجت قو  املةثهق  من (6)2

  بهيتبه ه  ياألمم  املةثهق  خصدددددددددددرصدددددددددددة إيى   يسدددددددددددتنو، أخةى   وهحة   لمن، الوللةي  األمن  السدددددددددددلم يلى  املحهفظ 

  يهملة    املنظم  لكر    مرضددددددددددددريةه  ةبول  االسددددددددددددتثنهء راا  .خةى األ   الوللة   لاالتفهقةه   املعهروا  يلى  يسددددددددددددمر

 
 .91يبو الكةخم يلرا ، املةجع السهبق،  .- 1
 .209مفةو شههب، املةجع السهبق،  . - 2

3 -Julien Harston, op.cit., p.14. 
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 تتجزأ. ال  لحو  الوللةي   األمن  السلمأ   كمه  .يهملة   لأروافهه  لمبهيئهه

 :  (7)2املادة  األعضاء للدول   الداخلية  املسائل في  التدخل عدم -7

  رر   "مده:  رر  املوةلح  السدددددددددددددؤال  لكن،  املتحدو   األمم  منظمد   اختصددددددددددددددهصدددددددددددددده   يلى  كقةدو  املبدوأ  رداا  ةةي

  ضددمن  تعو  التي  املراضددةع  ةحوي  لمن، "؟ للولل  الواخل   السددلوه  صددمةم ف   توخ  التي  بهلشددؤل   املقصددري

 الولل؟ أم  املتحو  األمم  منظم   ر ، للولل  الواخل   السلوه 

  للولل .  الواخل   السددددلوه   صددددمةم ف   توخ  التي  بهلشددددؤل   املقصددددري  املةثهق  من  (7)2املهي   تحوي لم

،  مه  مسأل  تكةةفأل  تحوةو  بسلو   املتحو  األمم  مةثهق  من (39) للمهي   طبقه ةتمتع  األمن  مجلسأ   غير

  االختصدددددددددددددده    ين  تخةج  لنددهلتددهي ،  يددولاوددهأل    الددوللةي   األمن  للسدددددددددددددلم  تهددوةددواأل    إخالال  تشدددددددددددددكدد   كددهوددت  إذا  مدده

 ف   لاملتمثلدد ،  الددوللةي   األمن  السدددددددددددددلم  يلى  للمحددهفظدد   الالزمدد   التددوابير  اتخددهذ  ةجرز   ثم  .لمن  للددوللدد   الددواخل 

 السهبع. الفص  ظ  ف   املنعأل   القمع  أيمهل

  تعتبر  كهوت  مفهرةم تحوةو  فيهه  حهلل   1992/ 01/ 31:  بته خخ  قم   االمن  مجلس يقو فقو  للإلشه  

 ةمكن  كمه،  إلخ ...، البيئ ،  نسددده اإل حقرق   مث  يلي   طهبع  ذا   مفهرةم أنهه يلى  لتكةةفهه ياخل   شددده   ذا 

أل   ،أخةى   يللة   اتفهقه  ف أل    املتحو  األمم  مةثهق ف   يللة   التزامه   بشدددددددددأنهه  ل ي   التي  املسدددددددددهئ أ    القرل 

 .1للولل  الواخل   االختصه   ووهق ين  تخةج  مسهئ  ه ، الولي  العةف ف 

 :  املتحدة  األمم  في العضوية  -ثالثا

 : وريي إيى   املتحو   األمم  أيضهء  ةنقسم

  سدددددددددددددده    ف   املتحدو   األمم  مةثدهق  يلى  لقعدت التي  الدولل   رمل :  املؤسدددددددددددددسدددددددددددددر  أل    األصدددددددددددددلةر    األيضددددددددددددددهء-

 .السعرية  ضمنهه  من يلل  51  ليويره  فةانسيسكر

   .بشةلط للكن  يضرختهه ف   املتحو  األمم تقبلهم التي  الولل   ملر:  املنتسبر    األيضهء -

  لمهه    ؟املتحو   األمم  رةئ إيى   االوضمهم حق ل  من منهه  مسهئ  يو   املتحو   األمم  ف  العضرخ  لتثير

 ؟فيهه العضرخ   اوتههء  شةلط ه   لمه  ؟فيهه العضرخ   شةلط

 : ةل  فةمه  إلة   سنتعةض  مه  رلر

 :  املتحدة  األمم  منظمة في  العضوية  شروط-أ

 
 
  تقب   لالتي  للسددددددددالم املحب   الولل  لجمةع  مفترح   العضددددددددرخ ،  املتحو  األمم  مةثهق  من 4  للمهي   لفقه

  قددهي     تكر    لأ ،  املنظمدد   ين  الصددددددددددددددهي   الحكم  تقبدد أ     ليليهدده،  املتحددو   األمم  مةثددهق  ف   الرا ي   االلتزامدده 

 
1-Julien Harston, op.cit., p.18.V.aussim 

- Pierre Marie DUPUY, « Securité collective et organisation de la paix », in RGDIP, 97(1993), p.624.  
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  بنهء   العهم   الجمعة   من  قةا   بمرجب  املتحو  األمم  يضدرخ   ف   الولل   قبرل  ةتم  االلتزامه .  راه  تنفةا يلى

 .1ناألم  مجلس من  ترصة  يلى

  السدددةهي .   كهمل  الولل   يلى  سدددهسدددهأ  تقتصدددة  املتحو  األمم ف  العضدددرخ أ    العهم   القهيو   فإن وعليه

  مؤتمة  ف   شده كت لالتي  املتحو  األمم ملنظم   املؤسدسد   للولل   )بهلنسدب   صدلة أ تكر  أ    إمه  العضدرخ   لراه

 بي   التفةق   راه  كهوت  إ ل  املنظم .  نشددددددهءإ  بعو  بهالوضددددددمهم  تكر  أ    لإمه  (1945  يهم  فةانسدددددديسددددددكر  سدددددده 

 .2الته خخة  القةم   يوا تاكة  قةم   أ    لهه ليس  األيضهء

  ففةمه   املنظم .إيى   لالوضددددددددمهم  جةائة إ  لشددددددددةلطه  مرضددددددددرية   شددددددددةلطه  املتحو  األمم  مةثهق  ختضددددددددمنل 

،  كهمل   سدددددددددةهي   ذا   يلل   تكر  أ    :ف   تتلخ   املةثهق  من 1/ 4  للمهي   فوبقه املرضدددددددددرية   الشدددددددددةلط  ةخ 

 املةثهق. ةتضمنهه التي  االلتزامه  تنفةا ف    اغب أل   يلى  قهي    تكر    لا ،  للسالم  محب  تكر     أل 

 : بد  فتكر    لالوضمهم  االجةائة   الشةلط  بخصر   مهأ

  اقتنع   فهذا  لمنهقشددددددت   فة   للنظة  االمن  مجلسإيى   ةحةل  الا    العهم االمي إيى   اوضددددددمهم  طلب تقوةم

  يلى  الترصدددة   تعةض ثم العضدددرخ .  الوائم  الخمسددد   االيضدددهء  مرافق   مع  ايضدددهئ   بأغلبة   ترصدددة   ةصدددو 

 3يضهئهه.أ ثلثي  غلبة أ  مرافق   قةا ره صول   ف   ليشترط،  فيهه للنظة  العهم   معة  الج

  الولل  جمهعإ  يلى تترقف مرضددددددرية   ل أمسدددددد   أنهه  املتحو  األممإيى  االوضددددددمهم  ل أمسدددددد  ىيل ةالحظ  مه

 يلل .    أ اوضمهم  لقبرل   األمن  مجلس ف  العضرخ  الوائم  الخمس

 :  املتحدة  األمم  منظمة في  العضوية  انتهاء-ب

  بهلرقف أل   الولل   صددددددف  ا بفقوأل   بهالن ددددددحهب  مهإ  متحو  األمم  منظم   ف   يلل   ة أ يضددددددرخ  تنتهي

،  االن حهب  منعأل   املنظم   من  االيضهء الولل  ان حهب  جراز  يلى صةاح   املةثهق  ةن   لم حةث  لالفص .

 ف   حة   الددوللدد   كددهوددت  ذاإ  فددهألصدددددددددددددد   ذلددك  لمع  العصدددددددددددددبدد   تجةندد   تكة    من  الخرف  رر  ذلددك  سددددددددددددد ددبأ     لخبددول

  املنظم   ف   البقهء يلى  الولل   جبه إأ    ذلك  منهه.  االن ددددددددددحهب ف   حة   هةضدددددددددد أ  فإنهه  منظم  ة أإيى   االوضددددددددددمهم

   سةهيتهه.  من  اوتقهصه  يشك 

  لعنصدددددددددددددة    العضدددددددددددددر  الدوللد   بفقدوا   فةكر    املنظمد   من  اوتهدهئهدهأل    العضدددددددددددددرخد   فقدوا ب  ةتعلق  ففةمده

  مثل  أ  منل ، لالحتالل  خضددددددريههأل   ينهه  االوفصددددددهلأل    أخةى   يلل  ف   االوومهج  بسدددددد ب  الللاالسددددددتق  السددددددةهي 

  لاوفصدددددددددددهل ،  االتحهية   املهوةه  ف   اوومهجهه بسددددددددددد ب  املتحو   األمم  ف  عضدددددددددددرختههل  الشدددددددددددةقة   ملهوةهأ فقوا   ذلك

 
 .54،  .1994، الجهمع  املفترح ، 2يووه  ط  الول  ، يبو األمير يبو العظةم العكةل ، القهور  الولي  العهم، ج.- 1
 .288محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  . - 2
 من مةثهق األمم املتحو . 4/2املهي  - 3
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 .1بهكسته   ين بنغاليش اوفصهل ثم 1947  يهم الهنو  ين  بهكسته 

  ضدددددددو   املقة   العقرنه   من  وريه  فةعتبرا   املنظم   من  لالفصددددددد   االةقهفأل  الرقف  ةخ   فةمه  مهأ

 حق  نم  الحةمه  ف  ةتمث   جزئةه  ةكر   قو  فهإلةقهف  املةثهق.  بمرجب  املقة    بهلتزامهتهه تخ  يضدددددددددر  يلل   ا  

  حةهل    االمن  مجلس  اتخهذ  وتةج  العضدرخ   حقرق   لكهف   شدهمال ةكر   لقو،  العهم  الجمعة   أمهم  التصدرخت

 يضدددددر   يلل     أ ضدددددو تتخا  ألنهه الرقف  من شدددددوأ  يقرن  الفصددددد   بعو  بينمه  .2املنعأل   القمع  أيمهل  من يمال

  لمضدمر    ةترافق  مه  لراا  .3املنظم   ف   لعضدرختهه  الولل  فقوا  ين   لخترتب  املةثهق  مبهيئ   اوتهه   ف   تسدتمة

  مه   لراا،  املةثهق  بأحكهم االلتزام  يلى قو تهه  يلل  أة   يضدددرخ   قبرل   ف   تشدددترط التي  املةثهق  من  1م/   4  املهي 

  للجمعة    جهز  املةثهق   مبهيئ   اوتهه    ف    املتحو "   األمم "   أيضددهء   من   يضددر   أمعن   إذا   ":  بقرلهه 6  املهي   يلة   وصددت

 . " .األمن   مجلس   ترصة    يلى   بنهء    الهةئ    من   تفصل  أ     العهم  

 :  املتحدة لألمم  التنظيمي  الهيكل  -رابعا

  سننننننننننننبينل   على  محنددة رئيسننننننننننننينة  أجهزة  سننننننننننننتنة  من  7/1  املنادة  بموجنب  املتحندة  األمم  منظمنة  تتكون 

 : هي  الحصر 

 .العهم  الجمعة  .1

 .األمن  مجلس .2

 .لاالجتمه    االقتصهي   .املجلس3

 .الرصهة   مجلس .4

 .الوللة  العول  محكم  .5

 .العهم   .األمهو 6

  املهي    بمرجب  لذلك  لظهئفهه  ملمه سدددددددددد  ضددددددددددةل تهه  املنظم   تةى   فةية   أجهز   إنشددددددددددهء  املةثهق أجهز  كمه

 الةئيس .  األجهز   ي اس  يلى  سنقتصة  لكننه . 2/ 7

  بهيتبه ره   اختصهصه  املنظم   أجهز   ألسع  املتحو   لألمم  العهم  الجمعة  عتبرت: العامة الجمعية-1 

 حسدددددددددددب   تتكر    .4املتحو  األمم  أيضدددددددددددهء تمثة  ف   يةمقةاطة   األجهز   أكثرل   العهلم  ضدددددددددددمير  ين املعبر  الجههز

  ال   ذلددك  لكن،  ممثلي أل    مرظفي   5  يللدد   كدد   ةمثدد ،  األيضددددددددددددددهء  جمةع  من  املتحددو   األمم  مةثددهق  من  9  املددهي 

 
 .312محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،   - 1
 .304 .املةجع وفس ،  - 2
 .55املةجع السهبق،  .يووه  ط  الول  ، يبو األمير يبو العظةم العكةل ،  - 3
 .256مفةو شههب، املةجع السهبق،  . - 4
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، لاحو صدددددددر   يلل   للك  الخبراء.أل    االسدددددددتشددددددده خي أل    االحتةهطةي  املنولني   من  تشدددددددهء  مه  تعةي   من  ةمنعهه

  أشددددددهة  3 حراي  لتولم  يهم ك   من  سدددددد تمبر  شددددددهة  من  الثهلث  الثالثهء ةرم ف  تبوأ عهمال ف   لاحو   مة   تجتمع

 ف   تجتمعأ    للهه، وةرخر    ف  للمنظم   العهم  ةاملق ف  العهية   الول ا   لتكر  ،  ييسددمبر  شددهة  منتصددف  حت 

 األمن   مجلس  طلب يلى  بنهء    خهصددد   يل ا  تعقوأ    لهه  رز لخج،  1األيضدددهء أغلبة   بالك  أشددده  إذا  آخة  مكه 

  الجمعةد   ف   األيضدددددددددددددهء  الدولل   غدهلبةد   تؤخدورده  يللد   طلدب  يلى  بندهء  أل   الجمعةد   ف   األيضدددددددددددددهء  لل الدو  أغلبةد أل  

  مجلس  من  طلب يلى  بنهء    سددددددهي  24 خال  طه ئ  خهصدددددد   يل   ف   لالنعقهي  الجمعة   يير  ةمكن  كمه  .العهم 

 .2أيضهئ   من  تسع   يلة   ةرافق  بقةا   االمن

 : العامة الجمعية  اختصاصات-أ

  املتحو   األمم  مةثهق  لحسددددددب فهي،  لالشددددددمرل   املةكزخ   بصددددددفتي  العهم  الجمعة   اختصددددددهصدددددده  تميزت

  مع   املنظم . فةلع  من فةع  أ    بسدددددلوه  لختصددددد   املةثهق  ووهق ف   ةوخ   أمةأل    مسدددددأل   أ    بمنهقشددددد   تخت 

  جراز  يوم  لكاا للولل  الواخلة   الشددؤل   ف  التوخ   جراز يوم ف  تتمث   االختصدده   راا يلى قةري  لجري

 الجمعة  ين  ةصدددددددددو   مهأ   العهم  لاالصددددددددد   االمن.  مجلس  فة   ةنظة مرقفأل   وزاع  بشدددددددددأ  ترصدددددددددة  اصدددددددددوا 

  بعض  يوا  بهلترصددددددددددة   املعنة  الولل    ضدددددددددده يلى  ةترقف  تنفةارهأ    بمعن ،  ملزم  غير  ترصددددددددددةه   رر  العهم 

 .3الحهال 

 ف   االختصددددددددهصدددددددده  من  بمجمري   تتمتع  العهم  الجمعة  به   القرل  ةمكن  املةثهق  لنصددددددددر   لنهلنظة

 4: ف   ورجزره، للمنظم   يا   اإل ل   الوستر   ، الولي   املجهل

  املتعلق    املبهيئ   ذلك ف  بمه، لاألم  السدددددلم  لصدددددةهو   الولي   تعهل  ال  يليهه ةقرم  التي  األسدددددس  ف   النظة -

 .التسلة   لتنظةم  السالح ب زع

 .لالسلم  األمن يلى  قةهمهه  ةؤثة قو  قضة أل   مشكل   أ    منهقش -

 فةلعأل    سددددددلوه   من  سددددددلو   أ   ف  تؤثةأل    املةثهق  ووهق  ف  توخ   إشددددددكهلة أل   مسددددددأل  أ    منهقشدددددد  -

 .املتحو  األمم

  املجدهل  ف   الدولي   التعدهل    تعزخز  شدددددددددددددأنهده  من التي  الترصدددددددددددددةده   لإصدددددددددددددوا   لالدو اسددددددددددددده   البحرث  إجةاء-

 .خةى األ   لاملجهال   السةه ىي

 .خةى األ   األجهز أل   األمن  مجلس  من  الرا ي   التقه خة تلقي -

 
 .96يبو الكةخم يلرا ، املةجع السهبق،  . - 1
 .187 -186بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،  . - 2
 62مأمر  مصوفى، املةجع السهبق،  .  - 3
 لأةضه:  .208-207ب، املةجع السهبق،  .مفةو شهه - 4

 .95مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  . -
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  سلمة    تسرخ  لتكر   الولل   بي  الرية  العالقه إيى    يسىيء قو  خالف  أ   بتسرخ  الترصةه  إصوا   -

 .التحكةم  -املفهلضه   -الرسهط  يلى  قهئم 

 .يضر ك   مسهرم  تحوةو  مع  يليهه  املصهيق ل   املتحو  األمم  ميزاوة  ف   النظة -

  أيضددددددهء   اوتخهبأل  تعةي   لأةضدددددده، األمن  مجلس ف   العشددددددة الوائمي  غير  األيضددددددهء  تعةي أل    اوتخهب-

  مع   االشددددددترا   لأةضدددددده، الرصددددددهة   مجلس  أيضددددددهء  اوتخهبأل  تعةي   لأةضدددددده،  لاالجتمه    االقتصددددددهي    املجلس

  من  ترصددددددددددددة  يلى  بنهء   العهم األمي   تعةي   لأةضدددددددددددده، العول  محكم   قضدددددددددددده  تعةي أل   اوتخهب ف   األمن  مجلس

 .1األمن  مجلس

 :  املتحدة لألمم  العامة الجمعية  أمام  التصوي   نظام-ب

  املسأل    لنرع  لطبقه  لاحو  صر   يضر  لك  ةكر  أ     يلى املتحو   األمم  مةثهق  من  1/ 18 املهي  وصت

 : وريي إيى   التصرخت وظهم قسمةن، 2الجمعة   أمهم  املوةلح 

  أيضددددددهء   لاوتخهب  األمن  السددددددلم بحفظ  تخت  التي  ئ املسدددددده له ،  الههم أل   املرضددددددرية   املسددددددهئ  -1

  مجلس   أيضددددددددددهء  لاوتخهب،  لاالجتمه    االقتصددددددددددهي    املجلس  أيضددددددددددهء  لاوتخهب،  الوائمي  غير  األمن  مجلس

  لالتمتع  العضددددددرخ   حقرق   مبهشددددددة  ين  األيضددددددهء  للقف،  املتحو " األمم" ف  جوي  أيضددددددهء  لقبرل ،  الرصددددددهة 

، العهم  لاألمي   الوللة   العول  محكم  قضددددددددددددده  تعةي أل    نهوتخهبل ،  بهمليزاوة  الخهصددددددددددددد   لاملسدددددددددددددهئ ،  بمزاةهره

   الههم (.  )املسهئ  الثلثي   بأغلبة   فيهه التصرخت  ةكر  

 ف   املشدددددددتركي   الحهضدددددددةخن  األيضدددددددهء  بأغلبة  فيهه  التصدددددددرخت لختم  الههم  غيرأل   اإلجةائة   املسدددددددهئ  -2

 .3الههم ( غير  )املسهئ  1%+50 ال سةو   بهألغلبة  بمعن ، التصرخت

 :  الدولي  األمن مجلس -2

  املةثدهق   لةد إ  يهدو  الدا    املتحدو   األمم ف  الةئيسدددددددددددددىي  الجهدهزل ،  للهةئد   التنفةداةد   األيا   رر  االمن  مجلس

 األمم  أيضددددهء  جمةع تعهوة  املةثهق  راا  بمرجبف  .24  املهي   بمرجب الوللةي  األمن السددددلم حفظ  مسددددؤللة 

  قةددهمددد    ف   املنظمدد   ف   األطةاف  الددولل   ين  وددهئبدده  يعمدد   حةددث،  4لتنفةدداردده  املجلس  قةا ا   قبرل   يلى  املتحددو 

إيى   االمن  مجلس  ةلجأ  األسدددددددددددددهسدددددددددددددة   مهمت   تحقةق  ل اء  لسدددددددددددددعةه  التبعه .  راه  يلة   تفةضدددددددددددددهه التي  براجبهت 

 املةثهق. ةتةح   مه لفق  الوللةي  األمن  السلم  استعهي  أج   من القر   استخوام

،  الصدددددددددددددي  ،  االمةخكةدد   املتحددو   الرالةدده :  رم  يائمي   5،  ايضدددددددددددددر   15  من  الددولي   األمن  مجلس  ختكر  ل 
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 .64مأمر  مصوفى، املةجع السهبق،  . - 2
 من مةثهق األمم املتحو . 18/3املهي    - 3
 من مةثهق األمم املتحو .. 25املهي   - 4
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، سددددنتي  ملو  1يائمي   غير  أيضددددهء 10  العهم  الجمعة   لتنتخب، املتحو   لاململك   فةنسدددده، الةل ددددىي  االتحهي

، 2  آسددددددددددةه،  3فةخقةهإ)  العهيل  الجغةاف   للترزيع  لمةايه   قه   لك  املخصددددددددددصدددددددددد   املقهيو  يوي  حسددددددددددب ةنتمر  

 . 2لاحو  منولب  يضدددددددر لك   خكر  ، ل متتهلةتي  مةتي   اوتخهبهم  إيهي   ةجرز   لال،  (3  أل لنه،  2 الالتةنة   أمةخكه

  الهةئ    مقهصدددددددددو لف  الولي  األمن  السدددددددددلم حفظ ف   املتحو  األمم  أيضدددددددددهء  مسدددددددددهرم   موى   االيتبه   ف   لخؤخا

 .خةى األ 

  ليشددددغ  ، اإلوجليزة   بهللغ  ألسددددمهئهم االبجوة  الحةلف  بحسددددب   ئهسددددت  يلى  املجلس  أيضددددهء  ةتنهلب

  طةفه   يللت   تكر   وزاع  يةض  ينو  الةئهسدددددددددد   ين بهلتنح   الةئيس ةلتزمأ    يلى شددددددددددهة  ملو   منصددددددددددب    ئيس ك 

  حت   وظدددهمةددد   يل ا   لددد   ليسل ،  4مندددهسدددددددددددددبددده  ةةاه  مكددده   أ    ف أل    املجلس  مقة  ف   يل اتددد   املجلس  يعقدددوو  .3فةددد 

  مقة  ف   يائمه تمثةال  أيضدددهئ   من يضدددر ك  ةمث أ   تقة    لالك، منتظم  بصدددر    لظهئف   ممه سددد   يسدددتوةع

  ف   يائم  انعقدهي  حدهلد  ف   بدأود   ُيةف  لدالدك،  5يائمد   رةئد   العدهمد   الجمعةد   يكس  يلى  هملجلسفد   املتحدو .  األمم

  تكر    قةا ا   صددددددددددددددوا إ  بسدددددددددددددلود   ةتمتع  الدا    املتحدو   لألمم  التدهبع  الرحةدو  الجهدهز  فهر  .املتحدو   األمم  أ لقد 

 ترصةه . تقوم التي  خةى األ   األجهز  خالف  يلى، بتنفةاره  ملزم   الولل 

 :  الدولي  األمن مجلس  اختصاصات-أ

  املتحو   األمم  مةثهق خرل  التي،  االمن ملجلس  األسددددددددددددهسددددددددددددة   املهم  الوللةي   األمن السددددددددددددلم حفظ يعو

  بهلشدؤل   املتعلق   لالسدلوه   االختصدهصده   ببعض  املجلس  ةتمتع ذلك  جهوب إيى، ل لاسدع   سدلوه   بشدأنهه

 : ةل  فةمه  ورجزره،  6التنفةاة ل    يا خاإل 

  .  الوللةي  األمن  السلم يلى  املحهفظ  -

  التصدددددددددددرخت ل   املةثهق.  من  السدددددددددددهيس  الفصددددددددددد  بمرجب  السدددددددددددلمة   بهلوةق   ال زايه   تسدددددددددددرخ   سدددددددددددلو  -

 .ألجلهه  الشةلط  للضع  الوللة   املنهزيه   لفض تتبع  الا    الرسهئ   بهستخوام

 .السلم تنظةم ةكف  وظهم  إلنشهء الخوط   سم -

 .املبهشة   اإلجةاءا  اتخهذ ف   لالترجة   السلم تهوي حهل   لجري  تقةخة -

  رددداا   يفعأل    ،العدددولا   لقرع  ملنع  الحةنةددد   غير  اإلجةاءا   اتخدددهذأل    االقتصددددددددددددددددهيةددد   العقرنددده   ترقةع-

 .األيضهء  الولل  ِقب   من العولا 

 
 (..6بوال من ست ) 10، تم تعوة  مةثهق األمم املتحو  ل فع يوي األيضهء غير الوائمي  ف  مجلس االمن الولي  إيى 1965ف  يهم  - 1
 من مةثهق األمم املتحو . 23/3املهي :   - 2
 .301مفةو شههب، املةجع السهبق،  .  - 3
 .99مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  . - - 4
 .281ملةجع السهبق،  .مفةو شههب، ا- 5
 .286املةجع وفس ،  . - 6



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

95 

 .املعتوة   الولل  ضو  يسكةخ   إجةاءا   اتخهذ -

 .املتحو  األمم  بهسم  اإلستراتةجة   املنهطق ف  الرصهة   وظهم يلى  اإلشةاف -

  العول   محكم   قضدددددددددددده  لتعةي   اوتخهبل ، العهم األمي  بتعةي   العهم    الجمعةإيى   الترصددددددددددددة  تقوةم -

 .الوللة 

 .األمن  مجلس ف  الوائمي  غير  األيضهء  بقبرل  الترصة  -

 .املتحو   لألمم  العهم  للجمعة   السنرخ   التقه خة   فع -

 :  األمن مجلس  أمام   التصوي  نظام -أ

  أمه ، لاحو صدددددددددر  املجلس ف   يضدددددددددر لك أ   يلى،  اإلشددددددددده    سدددددددددبقت  كمه،  املةثهق  من 27  املهي   تن 

  اإلجةائةد    بدهملسدددددددددددددهئد   ةتعلق  أحدورمده، التصدددددددددددددرخدت  من  وظدهمي إيى   فتشددددددددددددديرا   املدهي   وفس  من  3ل 2  الفقةتده 

 : املرضرية   املسهئ   ةخ   لاألخة

  األيضددددددددددددهء  فيهم  بمن  أيضددددددددددددهء 9  بأغلبة  التصددددددددددددرخت  فيهه فةتم،  الههم أل   املوضنننننننننننوعية  املسنننننننننننائل  أما

 جمةعه. بمرافقتهم املجلس ف  الوائمي  (5)  الخمس 

  تسددددددع    أصددددددرا   بمرافق   فيهه األمن  مجلس  قةا ا   تصددددددو ف،  الههم   غيرأل   اإلجرائية  املسنننننائل بينمه

   املتخا   القةا ا   ف   أو   بشدددددددددددةط،  متفق   الوائمي   األيضدددددددددددهء  أصدددددددددددرا   بةنهه من  ةكر  ،  أيضدددددددددددهئ   من
 
  توبةقه

  أو    بمعن   .التصدددددددرخت ين ال زاع ف   طةف  كه   من  ةمتنع  52  املهي  من 3  لالفقة   السدددددددهيس الفصددددددد   ألحكهم

 .الوائم غيرأل  الوائم العضر بي   فةق  ال  حةث،  أيضهء 9  بأغلبة   االجةائة   املسهئ  ف   التصرخت ةتم

  لكن   لاملرضددددددددددددرية .  اإلجةائة   املسددددددددددددهئ  بي  ةميز لم  املتحو  األمم  مةثهقأ    الة   اإلشدددددددددددده    تجو   لممه

  ةحوي  وجوه،  فةانسدددددددددديسددددددددددكر  سدددددددددده   مؤتمة ف   الكبرى  الولل   أصددددددددددو ت   الا    املشددددددددددتر   التصددددددددددةخ إيى   بهلعري 

  رداا أ     غير اإلجةائةد .  املسدددددددددددددهئد   من تعدو  املةثدهق  من 32إيى  28  من  املراي ف   الرا ي   املسدددددددددددددهئد أ    صدددددددددددددةاحد 

  مسدددددددددأل   تعري  لالك،  املسدددددددددهئ   راه لبعض  سدددددددددةي رر  مه بقو   اإلجةائة   للمسدددددددددهئ  حصدددددددددةا يعو  ال  التصدددددددددةخ 

،  وفسدددددد   املجلسإيى   مرضددددددرية أل   إجةائة   مسددددددهئ   ايتبه ره  لموى   املجلس يلى  املعةلضدددددد   املسددددددهئ  تكةةف

  املسدددددددددددددددهئددد    يائة   ف   ةدددوخددد   الدددوائمي   الخمسددددددددددددددد   اجمدددهع  مع  أيضدددددددددددددددهء  9  بدددأغلبةددد   التصدددددددددددددرخدددتأ     يعني  لذلدددك

 .1إجةائة   املسأل  تكر    اتفهقهه يوم  حهل لف ، املرضرية 

 :  واالجتماعي  االقتصادي املجلس-ن3

  يملد    يلى  يغلدب  الدا  ،  املتحدو   لألمم  الةئيسدددددددددددددد   األجهز   أحدو  لاالجتمده    االقتصددددددددددددددهي    املجلس  يعدو

 ف   الرا ي   لاالجتمهية   االقتصدهية   مقهصدوره  تحقةق يلى تعم   التي  املنظم   أيا  فهر،  االسدتشده     الوهبع
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 .  1املةثهق

  من   اوتخهبهم ةتم،  املتحو  األمم  أيضددددددددهء  من يضددددددددر 54  من  لاالجتمه    االقتصددددددددهي   املجلس  ةتكر  

   يشددددددددددددة  ثمهوة   ةنتخب  الثلثي .  بأغلبة   املتحو   لألمم  العهم  الجمعة  ِقب 
 
  ك   املجلس  أيضددددددددددددهء  من  يضددددددددددددرا

  األلل   االوتخهب  ف   .مبهشددددددددة   موت  اوتهت  الا   العضددددددددر  اوتخهب  يعهيأ   لخحرز   سددددددددنرا   (3)ثالث ملو   سددددددددن 

   لخمسدي   أ بع إيى   (27)  ليشدةخن  سدبع   من  لاالجتمه    االقتصدهي    املجلس  أيضدهء  يوي  زخهي  بعو
 
  يضدرا

   ليشددددةل   سددددبع   ةخته ،  (54)
 
   يضددددرا

 
 الاةن  التسددددع   األيضددددهء  مح   املنتخبي   األيضددددهء يلى  يالل   إضددددهفةه

  لالعشدددددددددةخن   السدددددددددبع   األيضدددددددددهء  رؤالء  من  تسدددددددددع   يضدددددددددرخ  لتنتهي العهم.  راا نههة  ف   يضدددددددددرختهم مو  تنتهي

  لخجةى ،  سدددددنتي   اوقضدددددهء بعو آخةخن  أيضدددددهء  تسدددددع  يضدددددرخ   لتنتهي،  لاحو  سدددددن   اوقضدددددهء بعو اإلضدددددهفةي 

  االقتصددددددددددددددهي   املجلس  أيضددددددددددددددهء  من  يضدددددددددددددر  لكدد   خكر  ل   .العددهمدد   الجمعةدد   تضدددددددددددددعدد   الددا    للنظددهم  لفقدده  ذلددك

  3  لاالجتمددده    االقتصدددددددددددددددهي    املجلس  ف   العضدددددددددددددرخددد   مدددو   تكر  أ     ذلدددك  ليعني  .2لاحدددو  مندددولب  لاالجتمددده  

  الةسمة   الترجيهه   لختلقر   يللهم  األيضهء  رؤالء لخمث   .أخةى   سنرا   3 النصفي وةوللتج  قهبل   سنرا 

،  االفةخقة   للولل  مقعوا 14  بتخصددددددة   الجغةاف   التمثة  أسددددددهس  يلى املجلس ف   املقهيو  لتخصدددددد   منهه.

  لمنوقد   الالتةنةد   أمةخكده  لدولل   مقدهيدو  10، لالشدددددددددددددةقةد   أل لنده  لدولل   مقدهيدو  6ل،  آسدددددددددددددةده  لدولل   مقعدوا 11ل

 .3أخةى   ليلل   الغةنة   أل لنه  لولل  مقعوا 13ل، الكه خبي

  راا   مههم لتشددم ،  سددنرخ   يل   ك  بواة  ف   املجلس  مكتب  لاالجتمه    االقتصددهي    املجلس  لخنتخب

 املتحو .   لألمم العهم   األمهو  من بويم الول   لتنظةم العم   بةوهمج  صةهغ ، االيمهل جولل  اقتراح  املكتب

 قوددهع  لممثل   االكددهيةمةي   مع  ةتشددددددددددددددهل  ،  برالةتدد   لاالجتمدده    االقتصددددددددددددددهي    املجلس  اضدددددددددددددوالع  لددوى ل 

  يل     يدددهم  كددد   من  جرخلةددد   شدددددددددددددهة  ف   ليعقدددو،  م دددددددددددددجلددد   حكرمةددد   غير  منظمددد   2100  ين  ةزخدددو  مدددهل   االيمدددهل

  فة   ةقرم  املسددترى    فةع  جزءا  الول   لتمث   بهلتنهلب.  لجنةف وةرخر   ف  لذلك  أسددهبةع 4 تولم  مرضددرية 

  ذا    مخته    مراضةع يلى  اوتبهرهم بتركيز  املسؤللي   كبه   من  لغيررم  الوللة   الركهال   ل  سهء  الولل   لز اء

 .4يهملة   أرمة 

 واالجتماعي  االقتصادي املجلس  اختصاصات -أ

 : بد  لاالجتمه    االقتصهي   املجلس ةخت ، 66إيى  62  من  املرايإيى   استنهيا

  للجمعة    إمه  الو اسده   راه  ين  تقه خة  فعة لخ  لاالجتمه    االقتصدهي   ملجهلي ا ف   هلو اسده ب  القةهم-

 الصل .  ذا   املتخصص   لالركهال   املتحو  األمم  أيضهءأل إيى   العهم 

 
 .119يبو الكةخم يلرا ، املةجع السهبق،  . - 1
 من مةثهق األمم املتحو . 61املهي :   - 2
 .101مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  . - 3
 .  100املةجع وفس .،  . - 4
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 مةايهتهه.ل   العهم   لالحةخه   نسه اإل  حقرق   إشهي  يلى العم  -

 .اختصهص  ف  الواخل   املراضةع  لبحث  لاجتمهية   اقتصهية   يللة   مؤتمةا  يقوإيى  الوير -

  العددهمدد    الجمعةدد   يلى  االتفددهقدده   ردداه  ليةض،  املتحددو   لألمم  التددهبعدد   الركددهال   بي   اتفددهقدده   اجةاء  -

 يليهه.  للمرافق 

 .املتحو  األمم ف   لللجمعةه  إليهه  الترصة  لتقوةم املخصص   الركهال  بي  الجهري  تحقةق-

 الركهال .أل   الولل   راه  طلب يلى  هء  بن  لالركهال   املتحو  األمم ف   األيضهء  الولل إيى   خومه  تقوةم-

 .لاالجتمهية   االقتصهية   بهملسأل  تهتم التي الحكرمة   غير  الهةئه   مع  التشهل   بعملة   القةهم -

  إلة    طلب   مت    يعهلو    أ  ل   املعلرمه    من   ةلزم   بمه   األمن   مجلس   ةمو أ     لاالجتمه     االقتصدددددددهي    للمجلس  -

 .ذلك 

 بعو،  ذلك إلة   طلب مت   املتخصدددصددد   الركهال أل   املتحو " األمم"  أليضدددهء  الالزم   بهلخومه   القةهم-

 العهم . الجمعة   مرافق 

 :  واالجتماعي  االقتصادي املجلس  أمام  التصوي   نظام -ب

  لخجب   يسدددددددددددنهه.  التي  لالئح   لفقه ذلكإيى  الحهج   ييت كلمه  لاالجتمه    االقتصدددددددددددهي    املجلس  ةجتمع

  أ    لخوير  .1أيضددددددددددهئ   أغلبة  من ةقوم  طلب يلى  بنهء   لالجتمهع  ييرت  يلى  الن   الالئح  تلك  تتضددددددددددمنأ  

إال    يلى ،  خه    برج    العضددددددددر   راا   تعني  مسددددددددأل    أة    بحث   ينو   موالالت    ف    لالشددددددددترا    املتحو "   األمم "   من   يضددددددددر 

  يملةددد    ف   املشددددددددددددددده كي   الحدددهضدددددددددددددةخن  األيضدددددددددددددددهء  غلبةددد بدددأ  املجلس  ا قةا    تصدددددددددددددددو ل   .التصددددددددددددرخددت   حق   لدد    ةكر  

 .3اإلجةائة أل   املرضرية   املسهئ  ف   سراء لاحو  التصرخت  لوظهم، 2التصرخت

 : الوصاية مجلس-4

  إيا     يلى  االشددددددددةاف  مهم  ب  اوةط  الا    املتحو   لألمم  الةئيسددددددددة   األجهز   أحو  الرصددددددددهة   مجلس يعو

  األقهلةم   بسددددددكه  النهرض  تشددددددجةع  للنظهم  الةئيسددددددة   األرواف  من  لكه   .الرصددددددهة  بنظهم  املشددددددمرل   األقهلةم

 4االستقالل.أل  الااتي الحكم صرب التو خج   لتقومهم  بهلرصهة   املشمرل 

 :  5األيضهء من  فئه  3 من  من  الرصهة   مجلس  ختألفل 

 
 من مةثهق األمم املتحو . 72املهي    - 1
 من مةثهق األمم املتحو . 67املهي :   - 2
 .123يبو الكةخم يلرا ، املةجع السهبق،  . - 3
 .101مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  . - 4
 .269محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . - 5
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 .بهلرصهة   املشمرل  األقهلةم  بإيا    املكلفر    .األيضهء1

 ف  الوائمر    األيضدددددددهء  لرم، الرصدددددددهة  تحت املرضدددددددري   األقهلةم  بإيا    ةقرمر    ال الاةن .األيضدددددددهء2

 .األمن  مجلس

 .سنرا  3  ملو   العهم  الجمعة  تنتخبهم، املتحو   األمم  أيضهء بي   من الولل   من  منهسب يوي .3

  بولب   إمه  طه ئ أل   اسدددددددددددتثنهئة   يل   يعقوأ   ل   لخجرز ،  السدددددددددددن   ف   يل تي  الرصدددددددددددهة   مجلس يعقو ل

  االقتصددددددددددددددهي   املجلس  منأل    األمن  مجلس  منأل    العددهمدد   الجمعةدد   من  بولددبأل    الرصددددددددددددددهةدد   مجلس  أغلبةدد 

 .لاالجتمه  

 :  الوصاية مجلس  تاختصاصا -أ

  بصدددددفت    ةبهشدددددةره التي  لالسدددددلوه  االختصدددددهصددددده   بعض الرصدددددهة  لنظهم  تحقةقه، املجلسإيى  أسدددددنو

  لتحددت   منهده  بترجيهده   يعمد   التي،  املجدهل  رداا  ف   األصدددددددددددددةد   االختصدددددددددددددده   صددددددددددددددهحبد   العدهمد   للجمعةد   معدهلوده

 .1يليهه  االشةاف  االمن  مجلس ةتريى التي  االستراتةجة   األقهلةم  بهستثنهء،  ل قهبتهه  اشةافهه

 : 2ف  املجلس  سلوه  لتتمث 

 .  االقتصهية ،  السةهسة  النراح   جمةع ف   بهإليا    املكلف   السلو  تةفعهه لتيا  التقه خة  فح  -

 بهإليا  .  القهئم  السلو   مع  بهلتشهل    لفحصهه  العةائض  قبرل -

 بهإليا  . القهئم   السلو   مع يليهه  ةتفق  ألقه  ف   بهلرصهة   املشمرل  لألقهلةم  يل خ   زخه ا  تنظةم-

  تقوم  ين  اسدددددددتفتهء للرصدددددددهة  خهضدددددددع  إقلةم ك   سدددددددكه  تقوم  موى   ين األسدددددددئل   من  مجمري  ضدددددددعل -

 .لالتربرخ   لاالقتصهية   لالسةهسة   لالثقهفة   االجتمهية   النراح  ف  ف   السكه 

 التي العةاقة    غم، الرصدددهة   وظهم  أرواف  بتحقةق قهم  الرصدددهة   مجلسأ    الة   اإلشددده    تجو   ممهل 

  حصدلت  فقو،  االسدتقالل  بلر   يلى  للرصدهة  الخهضدع   األقهلةم معظم  مسدهيو   ف   الفضد  ل   لكه   صدهيفهه

  رر   للرصددهة  خهضددعه  الةزال  لاحو إقلةم  سددرى  ةبق  للم،  االسددتقاللأل   الااتي  الحكم يلى  االفةخقة   األقهلةم

 .3االمةخكة   املتحو   الرالةه   توةةره التي  الههيئ  املحةط جز  

 :  الوصاية مجلس  أمام  التصوي   نظام -ب

  تن   التي  89  املهي  وظمت ، تعقةو  أ    يشدرن  ال  م سدط وظهم  الرصدهة   مجلس  أمهم  التصدرخت وظهم

 
 .322فةو شههب، املةجع السهبق،  .م - 1
جعفة يبو السددددددددالم، املنظمه  الوللة : ي اسدددددددد  فقهة  لتأصددددددددةلة  للنظةخه  العهم  للتنظةم الولي  للألمم املتحو  لالركهال  املتخصددددددددصددددددددد    - 2

 .415، ب. .،  .  6لاملنظمه  اإلقلةمة ، يا  النهض  العةنة ، القهرة ، ط.
 .195املةجع السهبق،  .بن يهمة ترنسىي،  - 3
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  األيضدددددددددددددهء   بدأغلبةد   الرصدددددددددددددهةد   مجلس  قةا ا   تصدددددددددددددو ل   .لاحدو صدددددددددددددر  جلسامل ف   يضدددددددددددددر  لكد   ةكر  أ    يلى

 بي   فةق   لال (1%+50)  ال سددددددددددةو   بهألغلبة   قةا ات   تصددددددددددو   لنهلتهي   .التصددددددددددرخت ف   املشددددددددددتركي   الحهضددددددددددةخن

 .لاملرضرية   اإلجةائة   املسهئ 

أ   يلى الواخل  النظهم  راا  ةن  حةث   ئيس .  اختةه   طةخق  لخحوي الواخل   وظهم   املجلس  لخضع

 لالثدهوةد   جرخلةد   من  الثدهني  النصدددددددددددددف  خالل  الريى: يدهيةتي   يل تي  ف   سدددددددددددددند   كد  ف   الرصدددددددددددددهةد   مجلس  ةجتمع

  أيضهء  أغلبة  من  طلب يلى  بنهء لذلك،  الحهج  ينو خهص    ا يل  يقو  2  املهي  لتجيز ورفمبر. شهة خالل

  لال   وفسددددددددددد .  الرصدددددددددددهة   مجلس  قةا   يلى  بنهءأل   ،االمن  مجلس  منأل   العهم  الجمعة   من بولبأل   ،املجلس

  لتصدددددو  ،  األيضدددددهء 3/ 2  لحضدددددر    ورنيالقه  للنصدددددهب األينى الحو  بترافةإال    صدددددحةحه  املجلس اجتمهع يعتبر

  لا  ،  أخةى   مة   التصدددرخت  يعهي األصدددرا   اوقسدددمت  لإذا، املصدددرتي   بأغلبة ،  اإلشددده    سدددبقت  كمه،  القةا ا 

 .1مةفرضه ايتبر  املولرن  األغلبة   يلى  القةا  ةحص  لم

 : الدولية العدل محكمة-5

  وظهم   لهه  لضددددع لقو،  املتحو  األمم  أجهز   ضددددمن الرحةو  القضدددده ي  الجههز ه   الوللة  العول  محكم 

  لايتبر   املتحو   األمم  بمةثهق حقال،  الولي   للعول الوائم  للمحكم   األسدددددددددده ددددددددددىي النظهم  من  مسددددددددددتمو  خه 

  ف   مقةردده  ةرجددو  حةددث،  وةرخر    مددوةندد   خدده ج  مقةه  ةقع  الددا    الرحةددو  الجهددهزكمدده تعددو      2مندد .  ةتجزأ  ال  جزءا

 بهرلنوا.  الره  

ه  15  من  تتكر    الجمعة  ِقب   منبصددر   مشددترك      اوتخهبهم  ةتمةنتمر  إيى جنسددةه  مختلف ،  قهضددة 

من قهئم  تحتر  أسدددددددددددددمهء األشدددددددددددددخه  الاةن  شدددددددددددددحتهم الشدددددددددددددعب األرلة  ف  محكمد    األمن  لمجلس  العهم 

مسدددأل  إجةائة  ال يسدددتخوم فيهه حق الفةتر، لخصدددر     املجلس  اذ تعتبر يملة  تصدددرخت ،3التحكةم الوائم 

ردددددددددددددددددددددددداا  الجددددددددههزا  ف  آ  لاحو للكن بصف  مستقل  أحورمه ين األخة، لخجب يلى املةشح لكي ةنتخب أ  

يلى األغلبة  املولق  لألصدددرا  ف  كلته الهة تي ، لمن أج  ضدددمه  االسدددتمةا خ  ل االوتظهم ف  تكرخن  ةحصددد  

   .4املحكم ، ال تنتهي لالة  جمةع القضه  الخمس  يشة ف  الته خخ ذات  إذ ةنتخب ثلثهم ك  ثالث سنرا 

 5ملو  ثالث سنرا  قهبل  للتجوةو   وهئب لل   ةقرمر  بهختةه   ئيس من بةنهم ،    لبعو اوتخهب القضه 

  النظة  بغض العلمة   مؤرالتهم  أسددددددهس يلى  ةخته ل  أنهم بمعن ،  الشددددددخ ددددددىي  االيتبه   اختةه رم ف   خةا ىل .

 : فيهم  ةةا ى  كمه .  6لاحو   يلل   من  قهضةه   رنه   ةكر  إال   بشةط، جنسةهتهم  ين

 
 ..27محمو املجالب، التنظةم الولي ...، املةجع السهبق،  . - 1

 .101مهرة ملنو ، مهجو الحمر ، املةجع السهبق،  .- 2

 .78مأمر  مصوفى ، املةجع السهبق،  .- 3
 ( من النظهم األسه ىي للمحكم . 4ل3اوظة: املراي ) - 4
 ( من النظهم األسه ىي للمحكم  . 21/1املهي  ) اوظة:   - 5
 .388محمو سعةو الوقهق، املةجع السهبق،  . - 6
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 .الجغةاف   الترزيع-

 .القهوروة   لالنظم  الحضه ا  تمثة -

  لالك  إضهف ، املو  راه  اوتههء  بعو اوتخهبهم  إيهي  لخجرز ،  سنرا   (9) املحكم   قضه   اوتخهب لمو 

نتخب  للقهضدىي ةجرز   ال
ُ
، املحكم  ف  يمل   مو   طرال  أخةى   لظةف   أ    يشدغ أ   املحكم  ف  يعم   لالا    امل

ه  تعي أل    تةفعأ    املتنهزي   للولل  ةجرز  (15الدددددددددددددددددددد)  القضددددددده   لهؤالء  لإضدددددددهف   ف  املحكم   لهةئ  ةنضدددددددم  قهضدددددددة 

 .املتنهزي   الويهل   ف   النظة

 : أ  ذلك  من  لنستخل 

 .قهضىي 15  املحكم   قضه  يوي-

 .الثلثي   بأغلبة  األمن  مجلس  من ترصة  بعو  العهم  الجمعة  ِقب   من  اوتخهبهم ةتم-

 .الجنسة  ين  النظة بغض العلمة   مؤرالتهم  أسهس يلى تعةةنهم -

 .لاحو   يلل   من  قهضةه  تعةي  ةجرز   ال -

 .القهوروة  لالنظم  الحضه ا  لتمثة  الجغةاف   الترزيع  ةةا ى -

 .اوتخهبهم  إيهي  لخجرز   سنرا  (9)  القضه   مو  -

 .أخةى   لظةف  يشغ أ   للقهضىي  ةجرز  ال-

 : الدولية العدل حكمةم  اختصاصات -أ

 : 1اختصهصه   العول ملحكم 

  للكن ،  الدولل   تةفعهدده  التي  املنددهزيده   جمةع  ف   البددت  يشدددددددددددددمدد   الدا    لرر:  القضنننننننننننننا ي  االختصننننننننننننناص-1

  االتفهقةه    إحوى  ف  صددددددددةاح ل   كتهب   أل يت أل   ،صددددددددةاح   املتنهزي   الولل  ب   قبلت إذاإال   تملك   ال املحكم 

 .أخةى   يلل   مع  تبرمهه التي

قضدددددددة  إال إذا كهوت  أ    أ  تنظة ف     ههأو  ال ةمكن ل  اختصددددددده  املحكم  اختةه   بمعن   هألصددددددد  أف

ليستنو راا االختصه  إيى مبوأ أسه ىي    ،بةنهه قو اتفقت يلى إحهلت  إيى املحكم  وزاعأ   الولل بعو قةهم 

   .2يهتههوزا  ةحكم تسرخ  املنهزيه  الوللة ، مفهيه أ  الولل ذا  سةهي  ل لهه الحق اختةه  طةق ح

ف  وظهم املحكم     التي تكر  الولل األطةاف  ال زايه أمدددددددده االختصه  اإللزامي للمحكم  فيشم          

شةط االختصه   "فيهه قو قبلت مسبقه يةضهه يلى املحكم  إمه بمرجب شةط ف  معهرو  يسم    االسه ىي

"  (compromis)  وزاع ف    قةددهميللدد  طةف مسدددددددددددددبقدده بقبرل اختصدددددددددددددده  املحكمدد  ف  حددهلدد     قتضددددددددددددددههبمتتعهددو

 
 . 124عبد الرحمان لحرش، المرجع السابق، ص.  - 1
 . 80مأمون مصطفى المرجع السابق، ص.- 2
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تصددددو ه الولل     اوفةاي  املسددددتقب  مع يلل  طةف أخةى حرل تفسددددير املعهرو  أل توبةقهه أل بمرجب إيال   

الوةف ف  النظهم األسددده دددىي للمحكم  تقة فة  بهلصدددف  اإللزامة  الختصددده  املحكم  يلى أ  وزاع مع يلل   

  . 1بنفس االلتزام طةف أخةى تقب 

  تولب خةى أ  األ   لاألجهز  األمن  لمجلس  العهم  للجمعة :  )االفتا ي(االسننننننننشننننننناري   االختصننننننناص -2

 .ملزم  غير املحكم  ين  الصهي   الةأ    راا للكن،  االستشه    املحكم    أ  

من مةثهق األمم     96لتصددددددددددو  املحكم  الفتهلى بنهء يلى طلب من جهه  معةن  ل ي ذكةره ف  املهي     

 املتحو  له :

ةجرز للجمعة  العهم  لمجلس األمن أ  ةولبه ف  أ  لقت من محكم  العول الوللة  إفتهئهه     -أ          

 ف  أ  مسأل  قهوروة  .

االجتمددددددده  ، مجلس     -ب           ل   االقتصدددددددددددددددددددهي   )املجلس  املتحدددددددو   األمم  ف  منظمددددددد   للفةلع األخةى 

املتخصدددصددد  األخةى املةتبو  بهه ممن ةجرز أ  تأذ     اللجه  التهبع  للجمعة  العهم  ( ل الركهال  الرصدددهة ،

لهده الجمعةد  العدهمد  بدالدك ف  أ  لقدت ، أ  تولدب من املحكمد  أةضددددددددددددده إفتدهئهده ف  املسدددددددددددددهئد  الدواخلد  ف  وودهق  

يمهلهه، لراا يعني أ  راه الركهال  ال ةجرز لهه آ  تولب مبهشدددددددددة  من املحكم   أةه اسدددددددددتشددددددددده خه بول  إذ   أ

ه يعني أ  الولل ال تسددددددتوةع أ  تولب من املحكم  أ  تصددددددو  فترى ف  مسددددددأل  قهوروة   كم.  الجمعة  العهم 

بد  ةجرز لدوللد  أل مجمريد  من الدولل أ  تولدب ذلدك من املحكمد  ين طةخق الجمعةد  العدهمد  ل    مبدهشدددددددددددددة ،

 .2املنظمه  املتخصص  املأذل  لهه بالك من الجمعة  العهم   

 :  الوللة  العول  محكم   أمهم  التوبةق  الراجب  القهور   -ب

 :  3التهلة   للمصهي   أحكهمهه ف  املحكم   تستنو

 .الوللة   لاالتفهقةه   املعهروا  .1

 .الوللة   األيةاف .2

 .العهم الولي   للقهور    العهم   املبهيئ  .3

 .  الوللة   املحهكم .أحكهم4

 .لاإلوصهف العول  مبهيئ  .5

 القضه ي.  االختصه  ف   لخهص  العول  محكم   يليهه  تةتكز  املصهي   فهاه

 
 . 348السهبق،  .مفةو شههب، املةجع - 1
 . 199،  .2009حسن وهفع  ، إصالح األمم املتحو  ف  ضرء تعثر  مسير  التنظةم الولي ،الوا  العةنة  للعلرم، بيرل ، -2
 من النظهم األسه ىي ملحكم  العول الوللة . 38 :املهي  - 3
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 :  الوللة  العول  محكم   أمهم  التصرخت وظهم-د3

  يملة   ف   لاملشدددددتركي   الحهضدددددةخن  القضددددده   أصدددددرا   من ال سدددددةو   بهألغلبة   أحكهمههاملحكم     تصدددددو 

  رر  املحكم    ئيس صدددر   ةكر    األصدددرا   تسدددهل   لإذا،  قضددده  9 ين  القضددده  يوي ةق إال   يلى،  التصدددرخت

 .املةحح

لترضددح املحكم  ف  الحكم األسددبهب التي ييتهه إيى إصددوا ه، لختضددمن أسددمهء القضدده  الاةن تشدده كرا  

ف  إصددددددوا ه، لإذا لم ةكن الحكم كل  أل بعضدددددد  صددددددهي ا بإجمهع القضدددددده  فمن حق ك  قهض أ  ةصددددددو  بةهوه  

  ، لترقةع  ئيس  مستقال بةأة  الخه ، لخاة  ك  حكم بترقةع الةئيس أل وهئب الةئيس ينومه ةقرم بأيمهل

القلم  لختلى ف  جلسددددددددددددد  يلنة  ثم يسدددددددددددددلم لكة  ك  من الوةفي  ن دددددددددددددخ  من ، لتحفظ ن دددددددددددددخ  ثهلث  من  ف  

لال ةكر  للحكم قر  إال بهلنسددب  ملن صددو  بةنهم لف  خصددر  ال زاع الا  فصدد  فة  ، ل   أ شددةف املحكم ،

يلى    تقرم املحكم  بتفسددديره بنهءمعنهه    ل حر ةكر  الحكم نههئةه  غير قهب  لالسدددت نهف، للكن ينو االختالف  

 .  1طةف من أطةاف     طلب أ

 : العامة  األمانة  -سادسا

إيا خده لفنةده يائمده، تعمد  مع    تعدو جهدهزااألمدهود  العدهمد  فةع  ئيسدددددددددددددىي من فةلع منظمد  األمم املتحدو ،   

قم  الجههز اإليا      يعويهم   أمي   من  األمهو تتكر   بهق  فةلع املنظم  من أج  املصدددلح  الوللة  املشدددترك .  

بأغلبة  تسدددددع  أيضدددددهئ  يلى    األمن  مجلس ترصدددددة  يلى  بنهء    العهم  الجمعة  ِقب   من تعةين   ةتمف  املنظم  

 ةكفي  املرظفي   من لعوي إضدددهف   مسدددهيوةن  وراب  جهوب  إيى. ليعم  األق  بهيتبه ه من املسدددهئ  املرضدددرية 

 5  و ، ليعم  االمةم العهم مللاالقتصددددهية   لالسددددةهسددددة   لاملهلة   يا خاإل   لظهئفهه  أياء  ف   املتحو   األمم حهج 

 .2مة  لاحو  للتجوةو  قهبل   سنرا 

 3ةتمتع االمي  العهم لألمم املتحو  بهختصهصه  إيا خ  لأخةى سةهسة ، ةتمث  أرمهه ف :و

  االختصاصات اإلدارية:  -أوال

 العهم  لاالشةاف يليهم.  لألمهو تعةي  املرظفي  الوللةي  -

حضدددددر  اجتمهيه  مجلس االمن الولي  لالجمعة  العهم  لاملجلس االقتصدددددهي  لاالجتمه   لجلس  -

 الرصهة .

إيددواي مشدددددددددددددةلع ميزاوةدد  املنظمدد ، لتحضدددددددددددددير جددوالل ايمددهل أجهز  املنظمدد  لإيال  مراقةددت افتتددهح  -

 الول ا  لمكه  انعقهيره لإيواي  الرثهئق الخهص  بهه.

 
 .العول الوللة . حكم من النظهم األسه ىي مل  60-55اوظة املراي:  - 1
 . 361مفةو شههب، املةجع السهبق،  . - 2
 74مأمر  مصوفى، املةجع السهبق،  . - 3
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 املحهكم الوللة  لالرطنة .املؤتمةا  ل ل تمثة  منظم  األمم املتحو  أمهم املنظمه  األخةى  -

 املعهروا  الوللة .ت جة  لنشة  -

 العضرخ  الجوةو  لألمم املتحو .استالم طلبه   -

 يهية . يواي التقةخة السنر  ين نشهط املنظم  لتقوةم  للجمعة  العهم  ف  ك  يل   انعقهيإ-

 االختصاصات السياسية:  -ثانيا

لم يعتبر مةثهق األمم املتحو  األمي  العهم مجةي مرظف ايا  ، لاومه ايترف ل  بنرع من االسدددددتقالل   

االختصدهصده   ف  التصدةف لتقوةة املشدكال  الوللة ، ممه ةتة  ل  ممه سد  سدلو  سدةهسدة . ليلة  يعو من  

 1:السةهسة 

 .تخ  بهلسلم األمن الولي ترجة  وظة مجلس األمن ف  أ  مشكل  أل مسأل  أل حهل  ةةاره  -

 . فع تقه خة سنرخ  إيى الجمعة  العهم  حرل إوجهزا  األمم املتحو  ف  مختلف النراح -

 تقوةم تقه خة شفرخ  ال مكترن  حرل مسأل  مح  بحث مجلس االمن.-

ترجةدد  وددواءا  تخ  القةددهم بعمدد  ال االمتنددهع ين بعض االيمددهل لاالتصدددددددددددددددهل بددأطةاف وزاع معي  -

 .2الرسهط   بأيمهل  ةقرم أك  ،ال تخفةف حوت  قصو حل 

 

 

  

 
 .85مأمر  مصوفى، املةجع السهبق،  .- 1
 . 365مفةو شههب، املةجع السهبق،  .- 2
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 الثالث:  الفصل
 الدولي  القانون في المستحدثة الكيانات

  بدددهرتمدددهم   حظةدددت،  أخةى   كةدددهوددده   الدددوللةددد   لاملنظمددده   الدددولل   جدددهودددبإيى    املدددهضدددددددددددددىي  القة    مندددا  ظهة 

  لمن ،  الددوللةدد   العالقدده   حقدد   ف   فددهيلدد   أطةافدده  بددهيتبدده ردده،  الددوللةدد   لالعالقدده   الددولي   القددهور    ف   البددهحثي 

 املعهصة. الولي  القهور   ف  الحوةث   املراضةع

  ال   الكةهوه  راهإال أ     املعهصدددة .  الوللة   الو اسددده  ف  ب   تحظى أصدددبحت  الا   املتميز  ملةكزا  ةغمف

  بهه  خه   قهورني برضدددع  ومهإل   الوللة .  لاملنظمه   الولل  لشدددخصدددة   معهيل   يللة   قهوروة  بشدددخصدددة   تتمتع

    التحة   حةكددددده :  الكةدددددهوددددده   رددددداه  بةنهددددده  من  وددددداكة  أردددددوافهددددده.  لتحقةق  الدددددولي   املجدددددهل  ف   التحة   من  ةمكنهددددده

   .لالفةي  الجنسةه   متعوي   الشةكه ،  الرطنة 

  :الشعبية  املقاومةأو   الوطنية التحرر   حركات:  األول   املبحث

 التي  االسدددددددددددددتعمده خد أل    العنصدددددددددددددةخد   األوظمد   برجري  الرطنةد   التحة    حةكده   لجري،  القدوم  مندا،  اقتر  

  ل اء   من  هلهوفف بهلقر .  اقهلةمهه يلى  حقرق   من الشدددددددعرب تمتلك   مه لنهب  االضدددددددوههي  أسدددددددلرب يلى تعتمو

  االسددتبواية  ل  قمعة ال  األسددهلةبإيى   ةلجه  مه  يهي   الا   االحتالل  مقهلم   رر  التحةخةخ   الحةكه  راه  لجري

    ضهره. يل    أخةى   لولل   تهبع  أقهلةم  يلى  السةوة أل    مصيرره  تقةخة ف  الشعرب  حقرق   الغتصهب

 التهوةوأل   القر   اسدددددددددتعمهل  حةمت التي  املتحو  األمم  مةثهق  من  4/ 2املهي  ف   يلة  الن   ل ي  مه  راا

  املتعلق   2625   قم  املتحددو   لألمم  العددهمدد   الجمعةدد   قةا   ين  فضدددددددددددددال،  الددولل   بي   القددهئمدد   العالقدده   ف   بهدده

 .1الولل  بي  الرية   بهلعالقه   املتعلق  الولي  القهور    مبهيئ   بإيال 

 إيى   املبحث راا  تقسةم تم،  الرطنة   التحة حةكه  بمرضرع  لإلحهط ل 

   الرطنة  التحة    حةكه   مفهرم-

  الولي   القهور   ف  التحة خ   الحةكه   مةكز -

 الوطنية   التحرير  حركات مفهوم: األول   املطلب

 تعةخفهه. ثم، الولي   القهور   ف   التحةخةخ  الحةكه   لظهر    الته خخ  التور    املولب راا ف   سنتنهلل 

 التحريرية  الحركات  ظهور : األول  الفرع

  حق   لتجسدددةو  مهو   التي  الثهوة   العهملة   الحةب قب   مهإيى   الرطنة   التحة    حةكه   فكة  جال   تعري

 
تشددةخن األلل/أكترنة، إيال  مبهيئ القهور  الولي  املتصددل  بهلعالقه  الرية    24( املؤ      1970)( 25-)ي  2625قةا  الجمعة  العهم   قم  - 1

 p.314.A/RES/2625(XXV) ,لالتعهل  بي  الولل لفقه ملةثهق األمم املتحو ، لثةق  األمم املتحو   قم: 

https://undocs.org/en/A/RES/2625(XXV)
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 خالل  االمةخكةدد   الثر ا إيى    الحةكدده   ردداه  ظهر    فكة   يعةددول    فددهلكثيرل   مصددددددددددددديرردده.  تقةخة  ف   الشدددددددددددددعرب

 الحلةف   الولل   ايترافإيى   لصددرال،  19 القة   ف   اسددبهوةه  يلى الالتةنة   أمةخكه ثر ا   بعوره  لمن،  18  القة  

،  يللهه  إيهي أل   لإقهم   اقهلةمهمه  بتحةخة  لالبرلروة   التشةكرسلرفهكة   رم للحك األليى العهملة  الحةب  ثنهءأ

 بعو  نشددددددددددد ت التي  الفةنسدددددددددددة   املقهلم   حةك   إليهه  ةضدددددددددددهف املحر .  يلل  ضدددددددددددو معةكتهم ف   الحلفهء  مشددددددددددده ك ب

 .1الثهوة   العهمة   الحةب  أثنهء  لأملهوةه  فةنسه بي  الهوو   ترقةع  به يسر  سقرط

   الوطنية  ر يالتحر  حركات تعريف: الثاني الفرع

  من   غيره  مع  ردداا  مفهرمهدده  تشددددددددددددددهبدد ل،  التحةخةخدد   الحةكدده   تعةخف  حرل   الددولي   القددهور    فقهددهء  اختلف

  املصدددددددددولح   راا ةتسدددددددددم  حةث  املعه ضددددددددد .  لاألحزاب  اإل رهبة   الحةكه ،  االوفصدددددددددهلة   كهلحةكه   املصدددددددددولحه 

  التعه خف  تعويإيى   أي  العرام   راه الولي .  املجتمع  يعيشدددددهه  التي  التور ا   ةراكب  الا    املسدددددتمة  بهلتغير

  الحةكه .  راه  بخصر   املقوم 

  الشدددددددددددددعرب   مسدددددددددددددترى   يلى  ترجددو،  لالعسدددددددددددددكة    املددوني  جنددهحهدده  لهدده  لطنةدد   "منظمدد :  بددأنهدده  تيةفدد   فقددو

  طلعت   االسددددتهذ  أمه  .2مصدددديره"  تقةخة ف  حق  أج  من  مسددددلحه  كفهحه تخرض،  األجن ة   للسددددةوة  الخهضددددع 

  كةهنهه   لتسدددددتمو  املغتصدددددب اقلةم   اسدددددتعهي  ف   الشدددددعب  حقإيى   تسدددددتنو  حةكه ":  نههبأ  ايتبرره فقو،  الغنةمي

  من    تسددددددددتمو  لهه  حةمه  املحةو   البالي أقهلةم  من  يهي   لتتخا،  املغتصددددددددب يلى  الغهضددددددددب  الجمهرير  تأةةو  من

  الغهصدددددددددب    اإل اي   تحو   يلى  جهريره  تةكز اومه  امكهوةهتهه  بسددددددددد ب  انهه ثم  قراتهه.  بتو خب  يلة  لتقرم تمرخنهه

 .3"منظم   حةب ف  االحتالل جةرش  رزخم  يلى  ال

 تقرم  محكم  تنظةم  ذا   األشدددددددددددددخدده   من  جمددهيدد   ":  بددأنهدده  غضدددددددددددددبدده   مبرل   األسدددددددددددددتددهذ  يةفهدده  حي   ف 

  من   شددددددددددك  أ   ضددددددددددوأل    ،األجنبي  االحتاللأل   ،االسددددددددددتعمه     الرجري ضددددددددددو األحةه   غهلب  ف   املسددددددددددلح  بهلكفهح

 4لالولي " الواخل   القهور   بهحترام تقرم،  سةهي  ذا   يلل   تكرخنإيى  للرصرل ، التمةيز  أشكهل

  ين   التحةخةخددد   الحةكددده   بهددده  تنفةي  التي  املميزا   رمأ  اسدددددددددددددتخال   ةمكن،  ه التعةخفددد   هردددا  خالل  من

 : 5له   غيرره

 األشخه .  من  مجمري   من تتكر   الرطني  التحة    حةكه أ   -

  لليس ،  بهالسددددددددددتقالل  املسددددددددددتعمة  من التحة  إيى  بسدددددددددد ى،  خه  لطني تنظةمأل    منظم  ين  يبه   أنهه-

 
،  2018، 15، العدوي:  08مجلد  العلرم االجتمدهيةد  لاإلنسدددددددددددددهوةد ، مج:  ،  مبرل  جنةدو ، حةكده  التحة  الرطني ف  ظد  القدهور  الدولي  العدهم- 1

. 327 
 . 222أحمو سعو ه، أحمو بن وهصة، املةجع السهبق،  . - 2
 .259بن يهمة ترنسىي، املةجع السهبق،   - 3
 .226مبرل  غضبه ، املوخ  للعالقه  الوللة ، املةجع السهبق،  .- 4
 .331-329مبرل  جنةو ، املةجع السهبق،    . - 5
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  احتمهل   مع  يسددددددكة    آخةل   سددددددةه ددددددىي جنهح  من  الغهلب ف   نظمه امل  راه  لتتكر    القهئم . بهألوظم   اإلطهح 

 .مؤقت   حكرم  ف  ةتمث   ثهلث جنهح  لجري

 .  1ةحضنهه الا    الشعب ف   لتمثةلهه  تأةةوره  أسس تجو  حةكه   أنهه -

 االووالق.  لقرايو  مكهوه ب   املحةو   املنهطقأل   للسةوة  الخهضع  اإلقلةم  تتخا أنهه-

 العنصةخ .أل   االستبواية   األوظم أل   ،االستعمه خ   لالسةوة  املحت  برجري  ظهر ره ةةتبط-

  ياخلةده   تتلقدهه  الدا    الدويمإيى    إضدددددددددددددهفد ،  لال شدددددددددددددةخد   املدهيةد   لإلمكدهوةده   التحةخةخد   الحةكده   امتال   -

 أروافهه. تحقةق  من تمكنهه  قصو،  لخه جةه

 .لاالستقالل  للتحة   كأيا   املسلح الكفهح  يلى تعتمو أنهه-

 الدولي القانون  في التحررية الحركات مركز : الثاني املطلب

  وزاع  و أ  يلى، طرخل   لملو ،  اسددددددددددتقاللهه يلى  الحصددددددددددرل   ج أ  من  املسددددددددددتعمة  الشددددددددددعرب  وضددددددددددهل كَةف

  الحةب   بعددو  لكن  املقددهلمدد .  ف   بحقهدده  الشدددددددددددددعرب  لهدداه  االيتراف  االسدددددددددددددتعمدده خدد   الددولل    فض  بسددددددددددددد ددب،  ياخل 

  لعهم   األ بع جنةف  اتفهقةه   لكن، ب   معترفه الحق راا  أصددددددب   املتحو  األمم  منظم   لانشددددددهء  الثهوة   العهملة 
 وأ ببم  متمسددددك   ظلت  التي  املسددددلح   الشددددعبة   للمقهلم  التقلةوة   النظة  يلى  القضددددهء  ف   تنجح لم  21949

  1899  لعدهم  اله   اتفدهقةده   ف   اي جتهده  كدهودت  لبشدددددددددددددةلط  للدولل   الدواخلةد   الشدددددددددددددؤل   ف   التدوخد   جراز  يدوم

  .1907ل

  التحةخة  حةلب  تخرضددددددددددهه التي للحةلب  الوللة   الصددددددددددف   من   ف  الولي   املجتمع وجح  1977  يهم لف 

 ألفةايره.  الحةب  أسةى  لصف  من   ممه،  الرطنة 

  التفهقةه    األلل  اإلضددهف   البرلتركرل   ايتمهي قب   الرطنة   التحةخة  حةكه   ملةكز  سددنتعةض  سددبق  ممه

 .القهوروة   لشخصةتهه لصرال  البرلتركرل   راا  ايتمهي بعو  مةكزرهب مةل ا1977 لعهم  األ بع جنةف

  التفاقيات  األول   اإلضافي الب وتوكول   اعتماد   قبل الوطنية التحرير   حركات مركز : األول  الفرع

   1977 لعام  األربع  جنيف

  الا ،  1874 يهم  بةلكسدددددددددد   مؤتمة بوأ املحت   قلةماإل ف   املقهلم   بأفةاي الولي   املجتمع  ارتمهم بوأ

  لايةاف   قرايدو  احترمرا  مده  إذا  محده ني   فةايردهأ  لايتبر  محتد .  غير  إقلةم  ف   الشدددددددددددددعبةد   الهبد   بشدددددددددددددةيةد   أقة

 
 .227مبرل  غضبه ، املوخ  للعالقه  الوللة ، املةجع السهبق،  .- 1
مدهةد  ضدددددددددددددحدهبده ال زايده  املسدددددددددددددلحد : تدول  االليى املتعلقد  بح 1949، وجح املجتمع الدولي  ف  إقةا  اتفدهقةده  جنةف األ بع لعدهم 1949ف  يدهم   - 2

بحمدهةد  حرل حمدهةد  الجةحى لاملةضدددددددددددددى  ف  املةدوا ، بينمده تتعلق الثدهوةد  بحمدهةد  املةرى لالجةحى لالغةقى ف  الحةلب البحةخد ، أمده الثدهلثد  فتتعلق  

 أسةى الحةب، بينمه تتعلق الةابع  لاألخير  بحمهة  السكه  املووةي  
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 رددددداه  من  األليى  املدددددهي   ايتبر   ذإ،  1899  لعدددددهم  الرددددده     اتفدددددهقةددددد   ف   الحق  رددددداا  يلى  التدددددأكةدددددو  لتم  الحةب.

  لفةق   املليشدددددةه   فةايأ  لتوهل تمتو ب ، فقط الجيش يلى  مقتصدددددة   تكر   ال  املتحه ني  حقرق أ    االتفهقة 

 تقرم لأ   ظهرة بشك   السالح  حم ، املميز   العالم ،  املسؤلل  القةهي   شةلط  فيهم تترفة  الاةن املتوريي 

 .1الحةب  لأيةاف قراوي   تقتضة   مه  لفق  بعملةهتهه

  الغهزخ    القرا   ضدو  تلقهئةه  السدالح  لحم   يهبر   الاةن األ اضدىي سدكه   ايتبر   فقو، الثهوة   املهي   أمه

  الحةب.   لأيةاف  قراوي   بدددهحترام  قدددهمرا  مددده  إذا  كمحددده ني   فةعدددول  ،  التنظةم  ف   الرقدددت  لدددويهم  ةكر  أ     يل  

 حولي بال  املقهلم  ف  الحق  املحتل   األ اضددىي  سددكه  ةمن  حكمه وصددرصدد   تتضددمنأ    يل   اوته   املؤتمة لكن

 االحتالل. ضو

  مضددمر    بإي اج  قهم فقو،  الشددعبة   املقهلم   حةهل حهال  أحسددن،  1907  لعهم  الره    مؤتمة ةكن  للم

 يعكس  ممه، الحةب  لأيةاف بقراوي   املتعلق   الره    الئح  ف   1899 لعهم  الره    اتفهقة   من 2ل 1  املهيتي 

  لضددددمهه   األ اضددددىي  احتالل  ف   حقهه  من  ذلك  يسددددتتبع  لمه، التقلةوة   الكبرى   االسددددتعمه خ   الولل   وظة   سددددةوة 

 . 2االحتالل  ذلك  مقهلم   لحظة  ألقهلةمهه

  الرطنةد    التحةخة  حةكده   تمكندت،  لحشدددددددددددددةد   جةائم  من  ينهده  وجم  لمده  الثدهوةد   العدهملةد   الحةب  نهدهةد   مع

،  1949  لعهم  األ بع جنةف  اتفهقةه  ايتمهي بعو  السةمه،  العهم  الولي   القهور    مراضةع  بي   مكهوتهه وة  من

  نوبق ة الاةن  لاملةضدى  الجةحى  فئه  يلى  الثهوة ل  األليى جنةف اتفهقةتي بي   املشدترك   13  املهي   وصدت فقو

  اقتراب  ينو  أوفسدددهم  تلقهء  من  السدددالح ةحملر   الاةن  املحتل  غير  األ اضدددىي  سدددكه   "...: لمنهم  األسدددةى  يليهم

أ    شدددددددددددددةخود ، وظدهمةد   مسدددددددددددددلحد   لحوا  لتشدددددددددددددكةد   الرقت لهم  ةترفةأ    يل    الغدهزخ   القرا   ملقدهلم  العدول

 .3ليهياتهه  الحةب قراوي   ةةايرا لأ   جهةا  السالح  ةحملرا

  املقددددهلمدددد    حةكدددده   فةايأ  فئدددد   يلى  التددددأكةددددو  الثددددهلثدددد   جةنةف  اتفددددهقةدددد   من  4  املددددهي   كة    جددددهوبهدددده  لمن

  خضدددددددددددددرعإيى    العددهم  الدولي   القددهور    ف   التحرل   لهدداا الةئيسدددددددددددددىي  السددددددددددددد ددب  يعري  حةددث  .محتدد   إقلةم  ف   املنظمدد 

  إضددهف    .الثهوة   العهملة   الحةب  اثنهء  املبهشددة  العسددكة   لالحتالل  االسددتعمه خ   األل لنة  األقهلةم  من العوةو

   يلة .  لالقضهء  النهزخ   مقهلم  س ة  ف   الثهوة   العهملة   الحةب ابه   الحةكه   راه  لعبت  الا    البه ز  للول  

  متجدهرال   االحتالل  من  التقلةدوةد   النظةخد   مرقف  يلى  فظدهمحده  ظد   جنةف  قدهور    فدإ   ذلدك   غم  لكن

  بهلحةلب  املحتل   األقهلةم  ف   ةول    مه  الغهلب ف  تصددددددف  كهوت التي االحتالل  سددددددلوه  ضددددددو  املسددددددلح   املقهلم 

  الا   الرقت  ف   ههلرائح ف  يليهه  املنصدددددددددر   أل بع ا  الشدددددددددةلط يلى  تأكةوه  مع .  االوفصدددددددددهل حةلبأل    األرلة 

 
الولي  الخدهمس حرل   ىملةكز القدهورني الولي  لحةكه  املقدهلم  ف  القدهور  الولي  املعدهصدددددددددددددة، مواخلد  ألقةدت ف  امللتقرةثم مر دددددددددددددى  حسدددددددددددددن، ا- 1

 ، مترفة يلى املرقع: 5،  .2010، 11-9الشلف، أةهم:  -حةب التحةخة الجزائةخ  لالقهور  الولي  االنسهني، جهمع  حسيب  بن بريل 

https://www.univ-chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_droit_2010/moussahacen2010.pdf 
 .6املةجع السهبق،  .رةثم مر ى  حسن،  - 2
 من اتفهقة  جنةف الثهلث  املتعلق  بمعهمل  االسةى. 13املهي :  - 3
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 منهه.  الشعبة   املقهلم   أفةاي  لإيفهء  الشةلط  راه  تجهلز   منهه  ةنتظة كه 

  مصيرره   تقةخة  ف  الشعرب بحق ايترفت  مةثهقهه وصر   فإ ، املتحو   األمم بمنظم   ةتعلق مه  ف  أمه

 األمم  منظمد   اردواف  بي   من"..:  أ   يلى  املةثدهق  من2/ 1  املدهي   وصدددددددددددددت فقدو،  أردوافهده  من  ردوفده  ذلدك  معتبر 

 بي  الحقرق  ف   بهملسددددددهلا   ةقضددددددىي  الا   املبوأ احترام  أسددددددهس يلى األمم بي  الرية   العالقه   اومهء:  املتحو 

  حةكه   حقإيى   اإلشدده    املةثهق وصددر  تضددمنت  كمه  مصدديرره.  تقةخة ف  الحق  منهه لك   ةكر    لنأ  الشددعرب

 التي 51  املدهي   بدهلداكة  لوخ   أردوافهده.  لتحقةق  كدأسدددددددددددددلرب  املسدددددددددددددلحد   القر إيى    اللجرء ف   الرطنةد   التحةخة

   . 1الشة    الوفهع  حق  مكهو  وفس  ف  املحت   ضو  املسلح  القر  عمهلستا  ف  التحة خ   الحةكه   حق لضعت

  التفاقيات  األول   اإلضافي الب وتوكول  اعتماد  بعد الوطنية التحرير  حركات  مركز : الثاني الفرع

 1977 لعام  األربع  جنيف

  من  العوةو  خهضدددددددددددتهه  التي  الرطنة   التحةخة حةلب  إثة  االسدددددددددددتعمه   منهرضددددددددددد   مرج   ترسدددددددددددع  أيى  لقو

  التحةخة  لحةكه   الخه   نهلرضدددددعل   املسدددددلح  كفهحهه  بشدددددةية   االيترافإيى  الولي   املجتمع يفعت،  الشدددددعرب

  14 ف   الصددددددددهي  (1514 قم)  العهم  الجمعة   قةا   أشدددددددده  فقو  .2القةا ا  من العوةو اصددددددددوا   يبر  الرطنة 

  " : أ إيى   ،املسددددددددددتعمة   لالشددددددددددعرب  للبالي  االسددددددددددتقالل  من   بشددددددددددأ  الخه   بهإليال   املتعلق  1960  ييسددددددددددمبر

  ضددددددو  القمعة   جةاءا لاال   املسددددددلح   االيتواءا   جمةع لقف  يلى، ل راملصددددددي  تقةخة  ف  الحق  الشددددددعرب مةعلج

  أ اضيهه  لحو  لاحترام  الكهم   االستقالل  ف  حقهه  لحةخ  سالم ف  تمه سأ     لهه  ةتسن   حت ،  التهبع الشعرب

،  ( 25)2625ل  (25)2621  القةا خن املتحو   لألمم  العهم   الجمعة   أصو  ،  1970 يهم لف   .3"الرطنة 

  االسدددددددددددددتقالل   من   إليال   التدددهم  التنفةدددا  أجددد   من  العمددد   ببرودددهمج  ةتعلق  1970  أكترنة  12  ف   صدددددددددددددددو   األلل 

  للشدعرب  ةحق، جةخم   لمظهرةه  اشدكهل   جمةع  ف   االسدتعمه   اسدتمةا   ايتبر،  املسدتعمة   لالشدعرب للبلوا 

 املتعلق  2625القةا   أمه . 4االجن ة   لالسددددةوة   االسددددتعمه خ   الولل   ضددددو  الرسددددهئ  بك   النضددددهل  املسددددتعمة 

 العددهمدد   الجمعةدد   فةدد   أكددو   فقددو،  الددولل   بي   لالتعددهل    الريةدد   بددهلعالقدده   املتعلقدد   الددولي   القددهور    بمبددهيئ 

  الهةمن    تحت  الةازح   الشدددددددعرب  كفهح  شدددددددةية ل   مصددددددديرره  تقةخة ف   لحقهه  الشدددددددعرب بي   املسدددددددهلا   مبوأ يلى

 .  5لاالجن ة   االستعمه خ 

  بدهيتبده    ةتعلق  فةمده  خدهصددددددددددددد   تكةا   األحةده   بعض  لف  بةنهمده  تكدهمال والحظ،  للقةا خن  املتدأوةد   بدهلقةاء 

 
 من مةثهق األمم املتحو . 55ل 51املهي :   -- 1

2 - Georges Abi-Saab, Laurence Boisson de Chazoumes, Vera Gowlland- Debbas, Ordre juridique internationale, 

un système en quête d'équité et d'universalité, Martinus Nihoff Publishers co-publication with Graduate Institute 

of International Studies, Geneva, 2001 p.514. 
3 - La déclaration 1514 (XV) sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux du 14 décembre 

1960 proclame «le droit à l’indépendance» (§ 4) pour les peuples soumis «à une subjugation, à une domination et 

à une exploitation étrangères» (§ 1). 
4 -AG/2621(XXV), Programme d'action pour l'application intégrale de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance 

aux pays coloniaux, 12 octobre1970. 
5 -Anne-Helene Béranger, Décolonisation et droit des peuples selon le droit international, le Seuil, vol.1, N°44, 

2005, p.143. 
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  املتحو    األمم  ملةثهق  منهفة   جةخم   بمثهب  لاسدددددددددددتغالل   سدددددددددددةوةت ل  األجنبي  لالسدددددددددددتعبهي  الشدددددددددددعرب اخضدددددددددددهع

  أشده    كمه  كفهحهه. تويةم اج   من  املسدتعمة   األقهلةم  لشدعرب  لاملعنرخ   املهية   املسدهيو  تقوةم  تسدترجب

 .1مصيرره  تقةخة ف   حقهه  من الشعرب  ةحةم  قسة   يم   إتةه   ين  االمتنهع  لاجبإيى   القةا ا 

  جمةع  ف   األسددددددددهسددددددددة   ة نسددددددددهواإل  املبهيئ   بإيال  املتعلق(28  )3103  القةا   صددددددددو ،  1973  يهم لف 

، 2لاألجن ة   االسدددددددتعمه خ   السدددددددةوة  ضدددددددو  بهملنهضدددددددلي   الخه  القهورني  الرضدددددددع  لمبهيئ   املسدددددددلح   ال زايه 

  الهةمن   ضددو  الشددعرب تخرضددهه التي  املسددلح   ال زايه  ": أ   املتحو   لألمم  العهم  الجمعة   بمرجب   أيلنت

. 1949 لعهم جةنةف  ه اتفهقة بمفهرم  يللة   مسددلح   وزايه   بمثهب  تعتبرأ    ةجب  األجن ة .  االسددتعمه خ 

  املؤتمة   بدهنعقدهي  تحقق  الدا    األمة  األ بع.  جنةف  اتفدهقةده   ملةاجعد   قرخده  يفعده  القةا   رداا  ايتبر  لقدو 

  لعهم  االضددددهفةي  البرلتركرلي   بهيتمهي  اوته   الا    ينسددددهناإل  الولي   القهور    مبهيئ   تعزخز  حرل  الوبلرمه ددددىي

  التكةيس   الدوللةد   املسدددددددددددددلحد   ال زايده  ضدددددددددددددحدهةده  بحمدهةد   املتعلق  األلل   اإلضدددددددددددددهف   البرلتركرل   يعتبر  إذ.1977

، 3الحةخ   أج   من  املنهضددددددلر    ةخرضددددددهه  التي  للحةلب  الوللة   الصددددددف   ملن   الةامة   الوللة   للجهري الحقةقي

  التسلط   ضو الشعرب بهه تنهض   التي  املسلح   ال زايه   ايتبه   يلى  وصت  التي األليى  مهيت   خالل  من لذلك

  تقةخة  ف   لحقهه  الشدددددعرب  راه  ممه سددددد  ف   لذلك،  العنصدددددةخ  األوظم   لضدددددو  األجنبي  لاالحتالل  االسدددددتعمه   

 .  يللة   حةلنه  املتحو  األمم  مةثهق  كةس   كمه  صيرامل

  القهوروةي   املحه ني   صدددددددددددف  توبةق  مجهل  من  لسدددددددددددعته  فقو البرلتركرل   راا  من 44ل  43  املهيته   أمه

  تي اتفهقة  ف  املاكر   للشةلط  سترفة امل غيرل   النظهمة  غير قرا ال من الحةب  اسير صف ب  ةتمتعر   الاةن

 .1907 -1899  الره  

  تعترف   التي العةف  الولي   القهور    قرايو  من  قهيو  ق   قو  األلل  اإلضدددددددددددددهف   البرلتركرل  ةكر    لنالك

  الراسددددددددددع   بهملفهرم  أخا  كمه  .4الوللة  الحةلب  قهئم إيى   لتضدددددددددةفهه  الرطنة   التحةخة لحةلب  الوللة   بصدددددددددف 

 الحةكده   مقدهتل   1949 لعدهم  الثدهلثد  جنةف  اتفدهقةد  فخال   يلى  يشدددددددددددددمد  أصدددددددددددددب   حةدث،  املسدددددددددددددلحد   للقرا 

  للمةليشددددددةه    النظهمي  غير  الوهبع  مةايه ل  األ بع   التقلةوة   الشددددددةلط  قسددددددر  من  التخفةف  يبر،  التحةخةخ 

 .5الشعبة   املقهلم   لقرا  املتوريي   فةق ل 

 :  الوطنية  التحرر   لحركات القانونية  الش صية:  الثالث الفرع

،  لباليره   االسددددتقالل  تحقةق ف   الرطنة   لالتحةخة  املقهلم   حةكددددددددددددددددده  لعبتددددددددددددددددد   الا   الكبير  الول    همأم

  الكثير  سلم،  الرطنة   أروافهه  لتحقةق  املسددددددلح الكفددددددهحإيى   اللجرء  ف   املشةلع  بحقهه الولي   االيتراف  لتزاةو

 
1 - Anne-Helene Béranger, op.cit. ; p.145. 
2 - AG/3103(XXVIII), Principes de base concernant le statut juridique des combattants qui luttent contre la 

domination coloniale et étrangère et les régimes racistes, 12 décembre 1973. 
3Saabet all, op.cit., p.514.-Georges Abi -    

4 -Ibid. 
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  حةكه    بتمتع،  الرطنة   التحةخة  حةلب  ف   السددددددددرفةتة   النظةخددددددددددددددددددددد   تدددددددددددددددددددددأثير  لتحت، الولي  القهور    فقههء  من

 1الوللة   القهوروةد   بهلشخصة   الرطنة   لالتحةخة  املقهلم 

  للقهور    أشخصه  لحوره  الولل  يعتبر  فةخق  بي  الولي   القهور    اشخه  تحوةو  حرل  الفق   هوقسمف

إيى  ةوير  ثهلث  فةخق  ظهة حي   ف ،  الوللة   كهملنظمه   آخةخن أشدددددددددخه   إضدددددددددهف   إمكهوةه   ةةى   لآخة الولي 

 الفق    إقنهع  من تمكن  .2الرطنة  التحة    حةكه  ليشدددددددددم   الوللة   بهلشدددددددددخصدددددددددة  املتمتع   الكةهوه   ترسدددددددددةع

  راه   تشنهه  التي  املقهلم   حةلب  بهيتبه  الوللة   القهوروة   بهلشخصة  الرطنة   التحة   حةكه   تمتع بضةل  

  طر    ف   يللدددد   ف   فةتمثدددد   الثددددهني  أمدددده  االحتالل  يللدددد   ف   ةتمثدددد   األلل :  طةفي   بي   تقع  يللةدددد   حةلندددده  الحةكدددده 

  أنهده إال   ،قلةمهدهإ  يلى  السدددددددددددددةوة   يلى  قدو تهده يدوم  غم التي،  الرطنةد   التحة    حةكده  له   تكرخنلال  االنشدددددددددددددهء

 3أ اضيهه يلى  سةهيتهه  استرياي اج   من تس ى

  يلى   لسدددددددددددددةوة ا  فقدو   للر حت ،  القدهورني  لجريرده  لهده  ةبقى  الدوللد أ    البعض  ةةى   الصدددددددددددددوي  رداا لف 

  الظةلف  تلك  زالت مت   السددددةوة   تلك سددددتسددددتعةو  أنهه الراضددددح  من كه   إذا لذلك، خهصدددد   ظةلف ف   قلةمههإ

  قهئمه   للولل   التنظةم  بقهء:  شددددددةط  بتحققإال    ذلك ةتم ال لكن  اقلةمهه.  يلى الحكرم   اسددددددتقةا   من تمنع التي

  الحكرم    تبهشددةره  التي  لالختصددهصدده   الواخ  ف   لمبهشددةتهه الخه ج؛ ف   املتراجوةن   يهةهره يلى  تبهشددةه  لأ 

  أثنهء   األل لنة   الولل  من  لالعوةو األليى  العهمة   الحةب  أثنهء  هلبلجةك  بهلنسدددددب  الرضدددددع  كه   مثلمه، العهي  ف 

  .4الخه جإيى   حكرمهتهه  اوتقلت أةن  الثهوة   العهملة   الحةب

  قددو ا   منحهدده،  الددولي   املجتمع  أشدددددددددددددخدده   من  كشدددددددددددددخ   الرطنةدد   التحةخة  للحةكدده   االيتراف  ين  وتج

  لاملنظمه    الولل   مراجه  ف   يللةه  لتعهملهه  كفهحهه  تسدده   التي  الشددةية   لالحقرق   املسددؤللةه   من  محوليا

  الوللة .   املجمريه   من بهه  لهه  املعترف  القهوروة   التسدددددددددددهةال   ةتعوى  ال  القو  راا،  أورايهه بشدددددددددددت   الوللة 

 ف   املشددددددده ك أل   الوللة   لاملنظمه   الولل   لوى   تمثةلهه حق،  املسدددددددلح  الكفهح  مبهشدددددددة  حق: الحقرق   راه  من

  حقهدده   من  أصدددددددددددددب   كمدده  لالقنصدددددددددددددل .  الددوبلرمدده دددددددددددددىي  التعددهمدد   ف   حقهدده،  تعقددوردده  التي  لاالجتمددهيدده   املؤتمةا 

 اجد   من  الدوللةد   لاملنظمده   الدولل   قبد   من  لالعسدددددددددددددكةخد   املدهيةد ،  ةد نسدددددددددددددهواإل  املسدددددددددددددهيدوا   يلى الحصدددددددددددددرل 

 .5  شعربهه  مصير تقةخة ف   حقهه  لممه س   أروافهه  تحقةق  من تمكةنهه

  املتعلق    ينسددهناإل الولي   القهور    بقرايو االلتزام ف   فتتمث ، يليهه  امللقه   بهاللتزامه  ةتعلق  فةمه  أمه

 
 .12 .املةجع السهبق، رةثم مر ى  حسن،  - 1
 . 231-228يمة سعو ه، أحمو بن وهصة، املةجع السهبق،  . -2
يبو العزخز محمو سدددددةحه ، الولل  الفلسدددددوةنة : ي اسددددد  ف  قةا ا  األمم املتحو  لالقهور  الولي ، الشدددددعب الفلسدددددوةني، اإلقلةم، الحولي،  -3

حق الشددددددددددددعب الفلسددددددددددددوةني ف  تقةخة مصدددددددددددديره، وفي شددددددددددددبهه  اإل رهب، حقرق األقلةه ، الجةائم الوللة  التي تةتكبهه إسددددددددددددةائة  ف  حق الشددددددددددددعب 

 . 11-10،  .1989  النهض  العةنة ، القهرة ، الفلسوةني، يا
 . 11-10،  .املةجع السهبقيبو العزخز محمو سةحه ،   - 4
 .270-263بن يهمة ترنسىي، املةحع السهبق،    .  - 5
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 1املسلح .  ال زايه   ضحهةه  لحمهة  العوائة   االيمهل  سير لضرابط  بمبهيئ 

  :الجنسيات املتعددة  الشركات: الثاني  املبحث

  لضدددددددددددخهم    وظةا،  العهلم ف   االقتصدددددددددددهي    النظهم  مالم   أرم  من الجنسدددددددددددةه   املتعوي   الشدددددددددددةكه  تعو

  مولع إيى   شدددددددددةكه ال  لهاه الحقةقي  االوتشددددددددده  يعري .2لالسدددددددددرق  الجغةاف   لاوتشددددددددده ره  نشدددددددددهطهه لتنرع حجمهه

  بهالسددددددتثمه ا    مفهرمهه  اقترا  وتةج   1914  سددددددن   منا   اسددددددخ  بشددددددك   مفهرمهه ترطو  حةث، املهضددددددىي  القة  

 أي    ثم  .3املجدددهل  رددداا  ف   األليى  االمةخكةددد   بعدددورددده  لمن  البرةودددهوةددد   الشدددددددددددددةكددده   لكدددهودددت،  املبدددهشدددددددددددددة   األجن ةددد 

إيى  املهضددددىي  القة    ثمهوينه   لنههة   سددددبعةنةه   نههة   مع  العهلم  شددددهوره التي  لالتكنرلرجة  العلمة   التور ا 

  وتةج   الكبرى   الشددددددددددةكه   أ نهح ف   لالزخهي   اإلوتهج تكلف   اوخفهض  ين   اوجة  ممه،  لالتجه    الصددددددددددنهي  تور  

   اإلوتهج. يملة  ف   ال شة   للعهم   لاستبعهيره اآلال   يلى  ايتمهيره

  يلى   جوةو  مفهرم  بظهر    لا تبهط   الكبرى   الشدددددددددةكه   يل    ين الحوةث ازياي  التسدددددددددعةنةه  بواة   معف

  املسدددددددددترى  يلى  االقتصدددددددددهي    النشدددددددددهط بتنظةم  قةهمهه خالل  من،  االقتصدددددددددهية   العرمل  رر  الوللة   السدددددددددهح 

  بهدده   تتمتع  التي  الرطنةدد   السدددددددددددددةددهي   مظددهرة  كدد   بددالددك  مخترقدد   العددهلم  منددهطق  جمةع  يلى  لسدددددددددددددةوةتهدده،  الددولي 

،  القه ا   شددت   ف   كبرى   مشدده يع لتقةم  ضددخم   أمرال   لس  تمتلك  أصددبحت  حةث  .املضددةف   سددةمه ال  الولل 

  لندالدك ،  4الدولل   مختلف ف  لفةلع  متالكهدهال   الدولل   من للعدوةدو  لاملدهلةد   االقتصدددددددددددددهيةد   القر   تفرق   جعلهده  ممده

 الجنسيات.  متعددةأو   الوطنية عب    الشركات: مصولح  يليهه ةولق  أصب 

 .  الوللة   القهوروة   بهلشخصة   تمتعهه  موى  ف   البحث ثم  مفهرمهه تحوةو  من بو  ال  سبق  ممه

 الجنسيات  متعددة  الشركات  مفهوم: األول   املطلب

 :  خصهئصهه ثم  الجنسةه   متعوي   الشةكه  لتعةخف  سنوةق  ةل   فةمه

  :الجنسيات املتعددة الشركات تعريف: األول  الفرع

 ف   البددهحثي   اختالف  وتةجدد   لاختلفددت  الجنسدددددددددددددةدده   املتعددوي   للشدددددددددددددةكدده   املقددومدد   تعةخفدده ال  تعددوي 

  يبر   الشدددددددددددددةكده :  التسدددددددددددددمةده   رداه فمن،  يليهده  تولق التي  التسدددددددددددددمةده  تحدوةدو ف   لالقدهور    االقتصدددددددددددددهي  مجدهي 

  لغيرره   للحولي  العهبة   الشدددددةكه ،  العمالق   الشدددددةكه   الرطنة .  يبر  الشدددددةكه ،  العهملة   الشدددددةكه   القرمة .

 ...الخ.

 
 .122يبو القهي  حرن ، قهور  املجتمع الولي ، املةجع السهبق،  . - 1
أحمو يبو العزخز، جهسدددددددددددددم زكةخه، فةاس يبو الجلة  الوحه ، " الشدددددددددددددةكه  املتعوي  الجنسدددددددددددددةه  لأثةره يلى الولل النهمة "، مجل  اإليا     - 2

 .113. .، 2010،  85لاالقتصهي، العوي 
 .115 .املةجع وفس ، -3
السدددددددددددددةددهسدددددددددددددةدد  لالحددهكمةدد  العددهملةدد ؟، منشدددددددددددددر ا  الحلبي  لي خددك، إلةدده أبر خلةدد ، مرسدددددددددددددريدد  العرملدد  لالقددهور  الددولي  الحددوةددث بي  الراقعةدد   -  4

 .102-101-،     .2013الحقرقة ، بيرل ،  
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 املتحدة  األمم تعريف-أوال

  لهه   أنشدددددددددددأ ل ،  1974  سدددددددددددن   القرمةه   يهبة   هلشدددددددددددةكه ب  تههتسدددددددددددمة  أقة ل   املتحو   األمم  يةفتهه فقو

  مؤتمة   1992  سددددن   أنشددددأ  ثم، املنظم  ف   لاالجتمه    االقتصددددهي    جلسامل  ختبعل  االسددددم  راا ةحم   مةكزا

  الجنسدددددةه    املتعوي   الشدددددةكه   تعةخف تمف .  الشدددددةكه   راه  نشدددددهط  لو اسددددد   لالتنمة   للتجه    املتحو  األمم

 فةلعأل    للةدو   شدددددددددددددةكده   أكثرأل   يللتي  ف   للد ،  القده ا   يبر  لاإلوتدهج  التجده    ةزالل   اقتصدددددددددددددهي    كةده   ":  بدأنهده

 1شهمال".  تخوةوه  قةا اتهه لك   لتخوط، فعهل  بصر   األم  الشةك   فيهه تتحكم

 الجنسيات  متعددة  للشركات الفقهي  التعريف-ثانيا

أل    الرلةو   الشدددةكه   من  مجمري ":  بأنهه  الجنسدددةه   متعوي   الشدددةكه   ييسدددى   حسدددهم الوكتر    يعةف

  لتخضدددددددددددددع ،  املختلفد   بدهلجنسدددددددددددددةد   منهده  كد   تتمتع  مختلفد   يلل  ف   اوتدهجةده  نشددددددددددددددهطده  منهده  كد   تزالل   التي  التدهبعد 

  اسدددددددتراتةجة    إطه  ف  كلهه  الرلةو   الشدددددددةكه   بإيا   تقرم التي له ،  األم  الشدددددددةك  ه   لاحو   شدددددددةك   لسدددددددةوة 

 يو  إيى   فةليهه تمتو التي  الشددددةكه   تلك  بأنهه أةضدددده  الجنسددددةه   املتعوي   الشددددةكه   لتعةف  .2مرحو "  يهملة 

 خالل  من  لذلددك،  االصدددددددددددددلةدد   يللهدده  خدده ج  لالخددومدده   للسدددددددددددددلع  الكبير  اوتددهجهدده  من  رددهمدد   نسدددددددددددددبدد   لتحقق  يلل 

 ف   مةكزخ   بصددددددددددر   لتوا   التكنرلرجة   الرسددددددددددهئ  ألحوث  بهسددددددددددتخوامهه  لتتسددددددددددم  مرحو   يهملة   اسددددددددددتراتةجة 

 .3األصل   مرطنهه

 الشركات من  غي ها  عن  الجنسيات  متعددة  الشركات تمييز   -ثالثا

  يلل    ف  الةئيسدددىي  مقةره ةرجو  اقتصدددهية   مؤسدددسددده   بأنهه أةضددده  الجنسدددةه   املتعوي   الشدددةكه   تعةف

 ف  تتمث   الجنسددددددةه  املتعوي   الشددددددةك   خصددددددهئ   فإ  ذلك  من  لاووالقه  يلل .  من أكثر ف   نشددددددهطهه  تمه س

  كه    سددراء  بهه خهصدد   بهسددتراتةجة   لتتمتع العهلم  يبر  متعوي   أمهكن ف   تتراجو، اقتصددهية   مؤسددسدده  كرنهه

  للنظدهم   تخضدددددددددددددع التي  الرطنةد   الشدددددددددددددةكده   خالف  يلى  لرداا، النقدو  أل    املدهي أل    االقتصدددددددددددددهي    الجدهل ف   ذلدك

 .4للولل   لاالجتمه    االقتصهي  

  بعض  ين األخير  راه تمةيز  ةمكن  الجنسةه . املتعوي   للشةكه  لال سةط  العلمي التعةخف راا من

 وهحةتي   من  الفةق  راا  ةظهة  حةث  الرطنة .  الشددةكه   الصددوي راا ف   بهلاكة  لوخ   لهه  املشددهبه   الكةهوه 

  القدهورني  النظدهم  الرطنةد   الشدددددددددددددةكده   يلى  ةوبق  القدهوروةد   الندهحةد   فمن  اقتصدددددددددددددهيةد .  لالثدهوةد  قدهوروةد   األليى

 بعو   لتمتعهه  بهلنظة  قراوي  لعو   فتخضددددددع  الجنسددددددةه   متعوي   الشددددددةكه   امه  جنسددددددةتهه. تحم   التي  للولل 
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 .118أحمو يبو العزخز لآخةل ، املةجع السهبق،  . -- 2
،  1988(، 1(، العوي )41ه  املتعوي  الجنسةه  لأرمةتهه ف  االقتصهي العهملي، النشة  االقتصهية ، بنك مصة، السن  )من  قهسم، الشةك - 3

    53- 54. 
 .122يبو القهي  حرن ، املةجع السهبق،  .- 4
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  الا  البلو  اقتصددددددددهي  مع التكةف  يلى  قهي    الرطنة   الشددددددددةكه  تكر    االقتصددددددددهية  النهحة   لمن  جنسددددددددةه .

  بو اسدده   تقم لم  مه بلو  أ   ف   بهالسددتثمه  تقرم  ال  فإنهه  الجنسددةه   متعوي   الشددةكه  خالف يلى  الة .  تنتمي

 .1فة   االستثمه   تةخو الا   البلو  اقتصهي  لمؤشةا   معوةه  لظةلف.  مسبق   استشةافة 

  املراي   كهسددتخةاج  متنري .  أنشددو   تمه س قو  الجنسددةه   املتعوي   الشددةكه أ   وجو  أخةى   وهحة   من

  مث    تكنرلرجة   منتجه أل   الغاائة   املراي  مث   اسددددددددددتهالكة   بضدددددددددده ع يلى  للحصددددددددددرل   امه  لتصددددددددددنةعهه.  األللة 

  املددددهلةدددد .   الخددددومدددده   التددددأمي .  مثدددد   الخددددومدددده   مجددددهل  ف   االسدددددددددددددتثمدددده أل    النقددددهلدددد .  الهراتف  الكمبةرتة.  أجهز 

 .2أشكاله بمختلف  االيالمأل    السةهح 

  :الجنسيات  املتعددة الشركات  خصائص: الثاني الفرع

 ف   العهمل   لاملؤسسه   الشةكه  بقة   ين  تميزره يوةو   بسمه   الجنسةه   املتعوي   الشةكه  تتميز

 ف  تتمث   العهملي  االقتصددددهي ف   العهمل   لاملؤسددددسدددده   الشددددةكه   من  غيرره  ين  تنفةي  تجعلهه العهملي  االقتصددددهي

 .  التكنرلرر   لتفرقهه حجمهه  ضخهم ،  لنشهطهتهه الجغةافة   الةقع   اتسهع

افية الرقعة اتساع: أوال  تالجنسيا املتعددة تالشركا لنشاطات الجغر

  مددهيةدد    إمكددهوةدده   من  تمتلكدد   بمدده  األم.  يللتهدده  خدده ج  نشددددددددددددددهطددهتهدده  ووددهق  بددهتسددددددددددددددهع  الشدددددددددددددةكدده   ردداه  تتميز

  ملؤشدددة   بهلنسدددب   مهأ فيهه.  تسدددتثمة  التي البلوا   خه ج  منتجهتهه  تسدددرخق  يلى  قهي    تجعلهه  ضدددخم   للرجسدددتة 

 األكثر ه   األل لبي  لالتحهي  التهبع   الشدددددددددددددةكه أ    فةالحظ  الشدددددددددددددةكه .  راه  لنشدددددددددددددهطه   ف الجغةا  االوتشددددددددددددده 

  يملةه    خالل من  املبهشدددة األجنبي  االسدددتثمه   يملةه   من  الشدددةكه   راه  لسدددعت  حةث وظيرتهه.  من  اوتشددده ا

  الدا   الرقدت  ف   املترسدددددددددددددط.  البحة  حرض  ليلل  الالتةنةد .  أمةخكده  ليلل   املتحدو   الرالةده  ف   لالتملةدك  الدومج

الكاريبي.  لالبحة الالتةنة   أمةخكه ف   لاسع  بهوتشه   االمةخكة   املتحو  للرالةه   التهبع   الشةكه   ب  تحتفظ  

  :الجنسيات املتعددة الشركات حجم  ض امة:  اثاني

  الشددةكه   راه تقرم التي  االقتصددهية   املشدده يع  حجم  مع  بهملقه و   الشددةكه   راه حجم  ضددخهم   تظهة

 80 بلغت لالتي  العهملة   األسدددددددددراق ف   تحققهه التي  املبةعه  حجمإيى  إضدددددددددهف  العهلم.  بقهع شدددددددددت   ف   بإوجهزره

  :التهلة   النقهط  لفق ذلك  يلى  االستوالل لخمكن العهلم.  مبةعه  اجمهي   من  بهملهئ 

  :املبيعات حجم مؤشر : 1

  5503 حراي   خاللهه بلغت لالتي  1990  سددن   من  مسددتمة تزاةو  الشددةكه   راه  مبةعه   يةفت  حةث

 .2001 يهم 18500 حراي   بلغتأ   إيى يلال   ملةه 

 
 .114وزا  يبوي ، املةجع السهبق،  . 1
 املةجع وفس .- 2



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

114 

  :اإليرادات حجم مؤشر : 2

  النهتج  من  بهملهئ  44 بحراي   قو   قو  إةةاياتهه  اجمهي   فه  كنمرذج. مةتسددددددرنيشددددددىي  شددددددةك   اخاوه إذا

  500  بي   مده  األليى  املةتبد   الحتالل  خرلهده  ممده  التسدددددددددددددعةنةده .  سدددددددددددددنرا   منتصدددددددددددددف  ف   العدهملي  االجمدهي   املحل 

 العهلم. ف   الجنسةه   متعوي   شةك 

  :للشركات املضافة القيمة: 3

  تمتلكدد    مدده  نسدددددددددددددبدد   أ    للددولل.  اإلجمددهي   املحل   النددهتج  من  أكبر  الشدددددددددددددةكدده   ردداه  تقددومدد   مددهأ     لمعنددهه

  الكبرى   لالسددتثمه ا   بهلنظة  الولل. تمتلك   ممه  أكبر األجن ة   املرجريا   من  الجنسددةه   املتعوي   الشددةكه 

  آسدددددددددددددةده   شدددددددددددددةق  جنرب  ليلل   األل لنةد   الدولل   غةا   يلى العدهلم.  يلل   مختلف ف   الشدددددددددددددةكده   رداه  بهده  تقرم التي

 األمةخكة .  املتحو   لالرالةه 

  :الجنسيات  املتعددة للشركات التكنولوجي  التفوق :  الثالث الفرع

  لذلك   لالتنظةمة .  يا خاإل   الفنة .  املعةف  لنق   أسددددهسددددةه  مصددددو ا  الجنسددددةه   متعوي   الشددددةكه  تعو

  التكنرلرجةددد    الفجر   تضددددددددددددديةق  ف   يسدددددددددددددهم  الدددا    االمة  املتخصدددددددددددددصددددددددددددددد .  العمدددهلددد   لترفير  التدددو خدددب  خالل  من

 األجنبي  االسدددددددددددددتثمده   طةخق  ين  التكنرلرجةده  وقد   ةتم  حةدث  الندهمةد .  لالدولل   املتقدومد   الدولل   بي   لالتنظةمةد 

 املضةف . الولل  ف   الجنسةه   املتعوي   الشةكه  فةلع تقةم   الا    املبهشة

  أحوث  يلى  أةضده ب  فقط.  التكنرلرجة  املعوا  أحوث  يلى  الجنسدةه   املتعوي   الشدةكه  تهةمن  ال

  الكةمةدددهئةدددد    النرلخددد .  االلكترلوةددد .  الصدددددددددددددندددهيددده   مثددد   التكنرلرجةددده  فيهددده  تتور  أ     املمكن  من  التي  املةدددهيةن

 والعسكرية.

  :الجنسيات املتعددة   للشركات الدولية القانونية الش صية: نيالثا  املطلب

  القهوروة .   الشخصة  لصف يليهم ةولق ل .  الخهضعي   األشخه  بتحوةو  قهورني وظهم ك   ةخت 

 األشدددددددددددددخددده   تحدددوةدددو  مجدددهل  ف   ملحرظددده  تور ا  شدددددددددددددهدددو  الدددولي   القدددهور    فددده   الدددواخلةددد   القراوي   غةا   فعلى

  أصدددددددددبحت  التي  املجهال  بتنرع تعلق  مه  السدددددددددةمه العهلم  شدددددددددهوره  التي  التور ا  بالك  مراكبه  ل .  الخهضدددددددددعي 

  التفكير  إيهي إيى    الولي  الفق  من كبير  بجهوب يفع ممه تشعبهه. جهوبإيى   القهور   راا اختصه   ف   توخ 

 الجنسيات.  املتعوي   الشةكه   لتشم  الوللة . القهوروة  بهلشخصة   املتمتعي   األشخه  ووهق ترسةع  ف 

  فعهال   لمؤثةا، الوللة   االسددددتثمه ا   مجهل ف   أسددددهسددددةه  فهيال  الجنسددددةه  املتعوي   الشددددةكه   كهوت  لمله

  تلدك   تفرق   لمدهلةد   اقتصدددددددددددددهيةد   بقر   الحدهال   من العدوةدو ف   تتمتع جعلتهده  الدوللةد   االقتصدددددددددددددهيةد   العالقده  ف 

 بي   لاسددددددددعه جوال  الوللة   القهوروة   بهلشددددددددخصددددددددة   الشددددددددةكه   راه تمتع  أثه ،  املضددددددددةف   الولل   بهه تتمتع التي

 الشدددددددددددددخصدددددددددددددةدد   ينهدده  األلل   ةنكة:  اتجددهري إيى    اوقسدددددددددددددمرا  حةددث،  الددولي   القددهور    مجددهل  ف   لالبددهحثي   الفقهددهء

  بهداه   تمتعهده  إمكدهوةد   لين  لهده  التدهبعد   الدوللد   ين  الشدددددددددددددةكده   رداه  اسدددددددددددددتقالل  ين  يعترضل   الدوللةد   القدهوروةد 
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  شددددددددددخه  أ بهق   غةا   يلى الوللة   بهلشددددددددددخصددددددددددة   تتمتع  الشددددددددددةكه   راهأ    اآلخة  ةةى  حي   ف ،  بهلشددددددددددخصددددددددددة 

  ضدددددددددددةل    يلى  ةجمع يلي   اتجهه  ظهة  االختالف راا  مهمأل .  الوللة   لاملنظمه   كهلولل   خةى األ  الولي   القهور  

 .الةارن الولي  الرضع  ظ  ف   للشةكه  الوللة   بهلشخصة   االيتراف

 الجنسيات  املتعددة لشركاتل القانونية للش صية املنكر   االتجاه:  األول  الفرع

  لحوره   الولل  أ ، ل الولي   القهور   أشددددخه   من ليسددددت  الشددددةكه   بأ   التقلةو    املارب  أوصدددده   ةةى 

 راا   قرايو  فإ   نهلتهي ل   األفةاي  ال  الولل   مةافق   أسدددددددددهس يلى ةقرم  الا  ،  1  القهور    راا أشدددددددددخه  تعو  من

 الددوللةدد    العددول  محكمدد   الةدد   ذربددت  لررمدده  .2 يددهةددهردده  يلى  ال  الددولل   يلىإال    األسددددددددددددددهس  ف   تنوبق  ال  القددهور  

 تعتبر  أنهه  أ    الفةي  لشددددخصددددة   ممهثل  الجنسددددة   املتعوي   للشددددةك   القهوروة   الشددددخصددددة   به   ايتبر   ينومه

  ملراجه   يليهه  لالة   من  لهه بمه  الشددددددددددةكه   راه  أنشددددددددددو   مةاقب  ف  الحق الولل   ةمن   ممه، الولل    يهةه كأحو

 ةؤكو  ممه،  يملةهتهه  بعض يلى  قةري  بفةضأل   معةن   أنشددددددددو   ممه سدددددددد   من  بمنعهه  إمه للقراوي   اوتههكه   أ  

 اإلطالق.  يلى  قهوروة  شخصة   أ    لهه ليس  الشةكه   تلكأ  

 12 ف   الصدددددددهي   2381:   قم  املتحو   لألمم  العهم  الجمعة   قةا إيى    اإلشددددددده   تجو   الصدددددددوي  راا لف 

 تنظةمأ    يلى 2  مهيت  ف   ةن   الا  ،  االقتصدهية   للاجبهتهه الولل   حقرق   بمةثهق  املتعلق  1974  ييسدمبر

  تقةو   تكف  التي التوابير  لاتخهذ يليهه  لاالشدددددددددةاف  القرمة  لالةتهه  ووهق  ف   الرطنة   غير  الشدددددددددةكه   نشدددددددددهطه 

  ةجرز   لال،  لاالجتمهية   االقتصددددددددهية   سددددددددةهسددددددددتهه  مع  لتمهشددددددددةه  أوظمتههل   لقرايوره  بقراوةنهه  النشددددددددهطه   راه

 مضةف .  لولل  الواخلة  الشؤل  ف  تتوخ أ    الرطنة  غير  للشةكه 

 الشركات   املتعددة للشركات القانونية للش صية  املؤيد االتجاه: الثاني الفرع

  ببعض   تمتعهه   بمو   االتجهه   لهاا   طبقه   الوللة   القهوروة    بهلشدددددخصدددددة    الشدددددةكه    راه   تمتع   ةةتبط 

  لالعالقدددده    الددددولي    القددددهور    قرايددددو   تورخة   ف    مسدددددددددددددددددهرمتهدددده   لنمددددوى،  الراجبدددده    ببعض   لالتزامهدددده   الحقرق 

   لاجبه .   يهتقهه   يلى   لتقع ،  الحقرق   ببعض   تتمتع   أنهه ل   الوللة  

 :  الحقرق   راه   بي    من 

  وزايهتهه  ح    يلل؛   مع   يقري  إبةام   املضددددةف ؛   الولل  ف    الرطنة    الشددددةكه    مع   املعهمل    ف    املسددددهلا  - 1

   الولي .   التحكةم   براسو    بهالستثمه    املتعلق  

 :  ف    فتتلخ    لاجبهتهه   أمه 
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  السدددددددددددددةدهسدددددددددددددةد    شدددددددددددددؤلنهده   ف   التدوخد    يدوم   الوبةعةد ؛   ثةلاتهده   يلى   املضدددددددددددددةفد    الدوللد    سدددددددددددددةدهي   احترام - 

 .التكنرلرجةه   وق    ضمه    البيئ ؛   حمهة    معهه؛   لالتنسةق   املضةف    الولل    قراوي    احترام   الواخلة ؛ 

  العالقه   تور   ف    مسدهرمتهه إيى   الوللة   القهوروة    بهلشدخصدة    الشدةكه    راه   تمتع   فكة   تسدتنو - 2  

 :  ف    تسهرم   حةث   االقتصهية .   العالقه    سةمه   ال   الوللة  

 . اللةبراي    االقتصهي   للنظهم   الرطنة    لالقتصهيةه    املتزاةو    التبعة    فةض - 

 . الولل   مراجه    ف    مستق    للحولي   يهبة   اقتصهي   وظهم   إنشهء - 

  تددويةم   خالل   من   لذلددك ،  السدددددددددددددرق   يرملدد    يلى   تعمدد    التي   الددوللةدد    االقتصدددددددددددددددهيةدد    اللةبرالةدد    تددويةم - 

 . لالتكنرلرجةه ،  العهملة    التجه     لزخهي    العهملي   االقتصهي   التكهم  

 :  الدولي القانون   في  الفرد: ثالثال  املبحث

أ     أسددددددهس   يلى ،  الولي   القهور    أشددددددخه    من   شددددددخصدددددده   الفةي   ايتبه    موى ف    الولي    الفق   اختلف 

  مجددهل   أصدددددددددددددب    فقددو ،  الددولي    املجتمع   لتور    لوظةا   . أسدددددددددددددددهسددددددددددددددده   الددولل   بي    العالقدده    ةنظم   الددولي    القددهور  

  أةضددده  تشدددم    أصدددبحت  ب  ،  املنظمه  أل   الولل   يلى   فقط  تقتصدددة  تعو   لم   حةث ، لاسدددعه   الوللة     العالقه 

 . الجنسةه    املتعوي    الشةكه  ل   الرطنة    التحة    حةكه  ،  الولل 

  الدددولل   تلتزم   بحقرق   الدددولي    القدددهور    قرايدددو   بمرجدددب   ةتمتع   الفةي أ     أةضدددددددددددددددده   الثدددهبدددت   من   كددده    لملددده 

إيى    الدولي    القدهور    جدهودب   من   ي بدهلفة   العندهةد    رداه   أي    لقدو   الدولل.   مراجهد    ف    براجبده    لخلتزم ،  بدهحترامهده 

 . الولي    القهور    أشخه    من   ايتبه ه   ةمكن   إذا   مه   حرل   خالف 

 الدولي  القانون  في الفرد  وضع: األول   املطلب

  :  تبهيه   سنرضحهمه ،  اتجهره    الولي    القهور    ف    للفةي   القهورني   املةكز   تنهزع 

 الدولي  القانون  موضوعات من  موضوع  الفرد:  األول  الفرع

  الولل   يالقه    ةنظم   الولي    القهور  أ    أصدددددددددددددحهب    ةةى   الا ، التقلةو   املارب   االتجهه   راا  ةتزيم 

  تخلق   من   لحوره   فهي ،  الولي    للقهور   الرحةو   الشدخ   ه    وظةرم   ف    فهلولل   بهألفةاي.   ل    شدأ    لال   فقط 

  أ  ، ل القهور    راا   قرايو  بي   لهم   مكه   فال   األفةاي   أمه   . 1  بهه  االلتزام  لتقة    بةضدددددهره  الولي   القهور    قرايو 

  يبر   لقو   الواخل .  القهور    اختصدددددددده  إيى   يعري   لاجبه    من   ب    ةلتزمر    لمه   حقرق   من   ي ا فة األ   ب    ةتمتع   مه 

  إنهم   األفةاي   أمددده ،  الدددولي    املجتمع   أشدددددددددددددخددده    ه    فقط   ولل الددد أ     " :  بقرلددد    أوزلرتي   الفقةددد    الةأ   رددداا   ين 

 
، 2، العدددوي:  03لرا ، مةكز الفةي ف  القدددهور  الدددولي  العدددهم، مجلددد  العلرم القدددهوروةددد  لالسدددددددددددددةدددهسدددددددددددددةددد ، جدددهمعددد  يةدددهيى، مج:  بدددهسدددددددددددددم غندددهل  ي  -  1

2014. .22 
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 . 1الواخل    القهور    أشخه  

  أليى  قو  الولي    القهور   كه    إذا  حت   أو    يلى   مؤكوةن   االتجهه   راا   مؤخول   ذرب ،  السددددددددددةهق   وفس  لف  

 الولي    القهور  أ    كمه ،  الولي    املجتمع  أشددددددخه    مةتب  إيى   ةةتقي   الفةي أ   يعني  فال ،  للفةي  خهصدددددد    ينهة  

  الفةي أ    الولي   القهور    مرضدددددريه    من  مرضدددددريه   ايتبه ه   ليعني   . الفةي  نهه بة   من   كثير   بمرضدددددريه    ارتم 

  التزامده   حمدهةتهده  لتمثد    لد   الدولي    القدهور    بهده   ايترف  التي   الحقرق   بي    فمن   . 2براجبده    لخلتزم   بحقرق   ةتمتع 

 بي    من   أمددده   . ي نسددددددددددددددددهن اإل   الدددولي    القدددهور  ،  البيئددد  ،  نسدددددددددددددددده  اإل   لحقرق   الدددوللةددد    الحمدددهةددد  :  الدددولل   يدددهتق   يلى 

   الوللة .   الجةائم   ا تكهب   ين   متهبعت    فهي   الفةي   يهتق   يلى   تقع   التي   االلتزامه  

   الوحيد الدولي القانون   ش ص   الفرد: الثاني الفرع

 للقهور   الرحةو   الشددددددددخ    رر   الفةي أ    إيى  الراقعة    لاملو سدددددددد   هية  م االجت   املو سدددددددد    فقههء   ةارب 

  فةاي األ   إومددده ل   الدددولي    القدددهور    شدددددددددددددخددده  أ   من   ليسدددددددددددددددت   الدددوللددد    لأ  ،  بقرايدددوه   الحقةقي   لاملخدددهطدددب   الدددولي  

،  3األفةاي إيى   الخوهب   ةرج   خاللهه   من   فنة    لسدددددددةل  إال   ه    مه  الولل   أل  ، القهور    راا   شدددددددخه  أ   لحورم 

   . أجل    من   لظهئفهه   لتمه س ،  الفةي   أج    من   أسهسه   لجو    هه أن   ب  

  رر   لردداا   للددوللدد    حكددهمدده   كددهورا   سدددددددددددددراء   ة  مبددهشددددددددددددد   االفةاي   تخددهطددب   الددولي    القددهور    قرايددو   فددإ    للهدداا 

أ     من   فهووالقه  . الخهصدددد   بمصددددهلحهم   األمة  تعلق   مه   إذا   حكرمةي  امل   تخهطب   قو   انهه   كمه ،  الشدددده ع   الرضددددع 

  املدندتدمديد    االفدةاي   مدن   ةدتدكدر    الدددددددوليد    املدجدتدمدع   فدددددددإ  ،  لطدندي   ملدجدتدمدع   املدندتدمديد    األفدةاي   مدن   تدتدكدر    الدددددددوللددددددد  

  لشدددددددددددددعب   الجمهية    املصدددددددددددددهلح   إليا     قهوروة    لسدددددددددددددةل  إال    مهه    الولل    لا  ، املختلف    الرطنة    للمجتمعه  

 . 4معي  

  أشددخه    يعول    من   لحورم   األفةاي   بأ    وهيى  فقو ،  االتجهه   راا   أوصدده   أبةز   من   سدد   جر ج  ليعتبر 

  اإل اي   تملك   ال  ألنهه ، الرطنة    السددددددةهي  أل   القهوروة   بهشددددددخصددددددة   الولل    تمتع   منكةا   العهم   الولي    القهور  

  بهلتهي   ليعتبر  الولي   القهور    قرايو   بمرجب  الرحةو   املخهطب   الفةي  يعو   ليلة    . األفةاي   مث    بهه  الخهصدددددددد  

   . 5قهوروةه   شخصه 

  رر   الفةي أ     صدددددددددددددحةحده   كده    فدإذا ،  6الدوللةد    للحقدهئق   معةنده   تصدددددددددددددر ا   ةمثد    املداربي    كال أ     شددددددددددددددك   ال 

، الددولي   القددهور    شدددددددددددددخ  - الراقع   حةددث   من - يعتبر   بهدداا   لرر ،  الددولي    القددهور    حكددهم أ بدد   الحقةقي   املخددهطددب 

  االسدتثنهء.   سد ة   يلى إال   ، الوللة    بهالختصدهصده    –   فةيا  برصدف    –   ةتمتع   ال   الفةي أ    كالك   صدحة    فإو  

 
 .416يصهم العوة ، املةجع السهبق،  . - 1
 .22املةجع السهبق،  .بهسم غنهل  يلرا ،   - 2
 .179يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  . - 3
 .416العوة ، املةجع السهبق،  .يصهم  - 4
 .22بهسم غنهل  يلرا ، املةجع السهبق،  . - 5
 .189يل  إسمهية  الحوةثي، املةجع السهبق،  .- 6
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 1. الوللة    املنظمه  أل    الولل    لضع   ين   ةتونى   لضع   ف    - القهوروة    النهحة    من   - فهر   للاا 

 : الدولي القانون  من  الوحيد املستفيد هو   الفرد:  الثالث الفرع

  لختخال    ل .   مرضريه   لال  الولي   القهور    أشخه    من   شخصه   ليس   الفةي أ    إيى   ثهلث   اتجهه   ذرب 

، خهصده  لضدعه   ل    فإ    للهاا   الولي .  القهور    أحكهم   من   املسدتفةو   رر   الفةي أ     مفهيه   لسدوه   مرقفه   ذلك  ف  

  الحقرق   الكتسدددددددددددددددهب   رلةتدد  أ أ     يلى ،  الددولي    الشدددددددددددددخ    لضدددددددددددددع   للفةي أ     إيى   الةأ   ردداا   أصدددددددددددددحددهب   لخنتهي 

  القهور    قرايو   تخهطب    ينومه   النهي     االسدددددددددددتثنهئة    الحهال    بعض  ف  إال    بنفسددددددددددد    ةمه سدددددددددددهه   لال ،  محولي  

  الفةي أ     لرر ، العهم  األصددد   ف    تؤثة   ال   الحهال    راه   لكن ،  يللةه   قهوروةه   شدددخصددده   فةصدددب  ،  مبهشدددة   الولي  

   . 2 ختر   نرل ل    لسر   شه ل   الةأ   راا   لختزيم ،  املعتهيةن   الولي    القهور    أشخه    من   شخصه   ليس 

 الدولي  القانون   في الفرد مسؤولية: الثاني  املطلب

  برصددددددددددددف    الفةي   ب    ةخت    الا  املتزاةو   املةكز  يلى  الحوةث  الولي   القهور   ف   الولي    التعهم   ةؤكو 

  أرمة    ةق    ال  يلي    قهورني   بمةكز   ةتمتع   الفةي   أصددددددب   القهور    راا   ظ    ففي  الولل .   ين   مسددددددتقال   شددددددخصدددددده 

  بحقرق   لدددد    االيتراف   خالل   من ،  خةى األ   الددددولي    املجتمع   أشدددددددددددددخدددده    بدددد    تمتع ت   الددددا   القددددهورني   املةكز   ين 

  فةمه أل   . 3تهه حمهة   ضدمهوه  ب  ةتعلق   لمه  بمرضدريهه   االرتمهم   تنهمي   ظ    ف    نسده  اإل   حقرق   مجهل  ف    السدةمه 

  بمصددددددددددددددهلحد    مسددددددددددددددهسدددددددددددددده   الدولي    املجتمع   يعتبررده   التي   الحقرق   رداه   لمخدهلفد    اوتهده    ين   بمسددددددددددددددهءلتد    ةتعلق 

 الجررةخ . 

 للفرد الدولية الجنائية املسؤولية أسا  : األول  الفرع

 الجندهئةد    املسدددددددددددددؤللةد    الحكدهم إيى    ثم   الدوللةد    الجندهئةد    املسدددددددددددددؤللةد    تعةخف إيى    ةل    فةمده   سدددددددددددددنتعةض 

   للفةي.   الوللة  

 :  الدولية   الجنائية   املسؤولية   تعريف   - أوال 

  ، الضدددة    إصدددالح إيى   املفضدددة   املووة    املسدددؤللة    يلى  التقلةو  الولي   القهور    ف    سدددهءل  امل   اقتصدددة  

  قرايددددوه   اوتهدددده    يلى   الجزاء   مفهرم   من   القددددهور    ردددداا   مكرودددده    خلددددت   فقددددو ،  يةندددده أل    مددددهيةدددده     تعرخضددددددددددددددددد أل  

  . األفةاي أل    الولل   تجهه   الوللة   الجنهئة    املسدددددؤللة    من  ورع   أ  يعةف   ال أ   البوةهي   من   كه   لاا ،  لأحكهم  

  القهور    راا   شددددددددهو ،  1919 لعهم   فةسدددددددده   معهرو    ترقةع  بعو  لتحوةوا  األليى   العهملة   الحةب  بعو     أو   غير 

 إنشهء :  أرمهه   يعو ،  لمزاةه   اةجهبةه    مضمرنهه   ف    املعهرو    راا   حملت   فقو   . يملةه   لتور ا   جا خه   تغةيرا 

  قرايدو   لحمدهةد  ، جزا ي   يلي    قدهورني   وظدهم   ألل   تدأسددددددددددددديس ،  ( األمم   )يصدددددددددددددبد    يدهملةد    يللةد    منظمد    ألل 

 
 ..417يصهم العوة ، املةجع السهبق،  . - 1
 .366محمو املجالب، القهور  الولي  العهم، املةجع السهبق،  .- 2
 5السهبق،  .بهسم غنهل  يلرا ، املةجع  - 3
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 الجزا ي  الولي   القهور    ف    سدددددددددددددهئو    كهوت  التي  الجزائة    املفهرةم  ف    اوقالب  لإحواث ، العهم   الولي    القهور  

 ،  التقلةو 

 1. لالفةي   الولل    يلى   املزيلج    الجزائة    الوللة    املسؤللة    مبوأ   ايتمهي   لنهحة  

  لجندد  :  أرمهدده   لعدد  ،  الددوللةدد    الجنددهئةدد    املسدددددددددددددؤللةدد    تعةخف   الددوللةدد    الرثددهئق   من   العددوةددو   تنددهللددت   لقددو 

  األفعهل   من   فعال   ةةتكب  شدددخ    أ  يعتبر   " :  بأنهه   يةفتهه  التي  ور مبر    ملبهيئ صدددةهغتهه   ينو   الولي    القهور  

 " : بأنهه يةفت كمه  . 2للعقهب"   ليةضدد    الفع    راا   ين   مسددؤلال   الولي    القهور    بمقتضددى    جةخم   تشددك   التي 

  تهدوي  التي  الدوللةد   الجةائم  ال تكدهبد   التجةخم  يائة   ين  بخةلجد   املجةم  يملد   تبعد   الشدددددددددددددخ   تحمد   لجرب

 أحو  مسهءل   امكه  ":  بد  أةضه لتعةف  الوللة ". الجمهي  بهسم  العقهب ةتحقق لنالك الوللةي  األمن السلم

  أحكهم  لكالك  الجنه ي الولي  القهور    ألحكهم  اوتههكه  يشددك  فعال  ا تكهب  ين  العهم  الولي   القهور    أشددخه 

 . 3الجنه ي الولي   القضهء  بمعةف  الفع  ذلك  ين  لمعهقبت   ينسهناإل الولي   القهور  

  املجةم   يمل  تبع   الشددخ  تحم   ": بأنهه  الجنهئة   املسددؤللة   ت يةف   فقو ،  الرضددعة   القراوي   ف    أمه 

  الراقعددد    بددده تكدددهبددد   القدددهور    اوتهددده   يلى  أقدددوم  بعدددومددده  العقرنددده   قدددهور    ف   لفعلددد   املقة    للجزاء  بخضدددددددددددددريددد 

  .4"  ة جةاماإل 
 الدولية   الجنائية   املسؤولية   أسا    تحديد   اتجاهات   - ثانيا 

إيى    أيى  ممده ،  الدوللةد   الجندهئةد    للمسدددددددددددددؤللةد    يلةد    لمتفق   معي    أسددددددددددددددهس  تحدوةدو   ف    الفقهدهء   اختلف 

 :  يى إ   اوقسهم  

 :  "االختيار   "حرية   التقليدية   املدرسة   - أوال 

  مت    االختةه    حةخ   يلى  الجنهئة    املسددددددددددددؤللة   تقةم  فهي ،  االختةه   حةخ   بمبوأ   املو سدددددددددددد    راه  أخا  

  منددددهط أ     يعني   ممدددده ،  للقددددهور    املخددددهلف   الجةخمدددد    طةخق   سدددددددددددددلر    الحة    بددددإ ايتدددد    الجةخمدددد    مةتكددددب   اختدددده  

  الحةخ    راه   ترفة    طهمله ،  ي جةام اإل   السدددددددددلر    وحر   إ ايت    ترجة   ف    نسددددددددده  اإل   اختةه   حةخ    رر   املسدددددددددؤللة  

 بفقوا    القرل   لجب  اوتقصددددددت أل    اإل اي   حةخ    انعومت   لإذا ، سددددددلرك    ين   مسددددددؤلال   نسدددددده  اإل   كه    الكهمل  

  الا   التصددددةف   لقت  ل    املترفة   الحةخ    من  القو    حولي  ف  إال    يسددددأل   ال   نسدددده  فهإل   . تخفةفهه أل    املسددددؤللة  

  مع  الرضددددعة    املو سدددد    ظهر    حت    مسددددةوةا   الةأ   راا   اسددددتمة .ل 5للقهور   املخهلف   السددددلر  إيى   إ ايت    لج  

 
 .372،  .2010يل  جمة  حةب، وظهم الجزاء الولي : العقرنه  الوللة  ضو الولل لاالفةاي، منشر ا  الحلبي الحقرقة ، بيرل ،  - 1
 .60،  .2004سعةو يبو اللوةف حسن، املحكم  الجنهئة  الوللة ، يا  النهض  العةنة ، القهرة ، - 2
لوللة  الجنهئة  لألفةاي ف  ضددددددددددرء تور  القهور  الولي  الجنه ي،  سددددددددددهل  مهجسددددددددددتير، كلة  الحقرق، جهمع  فالح مزخو املوير ، املسددددددددددؤللة  ا - 3

 .13،  .2011الشةق األلسط، الةي ،  

 .  199،  1992يبو ه سلةمه  سلةمه ، املقومه  االسهسة  ف  القهور  الولي  الجنه ي، يةرا  املوبريه  الجهمعة ، الجزائة،  -4 
 7،  .2001الشهذي ، املسؤللة  الجنهئة  يا  املوبريه  الجهمعة ، مصة،  فترح  - 5
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 . 19  القة    نههة  

 :  ية" جرام اإل   ال طورة   الوضعية"   املدرسة - ثانيا 

أل   الحقةق   ف    أسدهس   ل    ليس   لرم ، االختةه    أسدهس  يلى   املسدؤللة    بنهء أ    االتجهه   راا   أوصده    ةةى 

  ال   االجتمهيب  ل   الوبةعة    الظرارة   كهف    شدددددددأ    شدددددددأو    ي جةام اإل   السدددددددلر  أ      أيهم  ف   الحقةق    أ  ، ل الراقع 

  ذا    شددددددخصددددددة   بي   بي    للتفهي   حتمة    ثمة    فهلسددددددلر  ،  السددددددب ة   لقهور    خهضددددددع   رر   ب  ،  مصددددددهيف    ةقع 

  أسدددهس   يلى   يسدددأل   .فهلجهني 1أفعهل   من   ةأتي   فةمه   خةه    نسددده  اإل   لليس ،  خهصددد   بة ة    ظةلف ل   معي   تكرخن 

  لرددداه ،  املسدددددددددددددتقبددد    ف    ممدددهثلددد    أفعدددهل   برقرع   تندددا  ،  ةددد  إجةام   خور     من   بدددواخلددد    يمددده   بفعلددد    كشدددددددددددددف   أوددد  

 التي  التوابير   من  الجهني   قب   ةتخا   بأ  ،  يراقبهه   من   وفسددددددد   لةحمي   مراجهتهه  املجتمع   يلى   تفةض  الخور   

  أل    منهه   ةفلت   من   رنه    يعو  فلم ،  املسددؤللة    ووهق   ترسددةع إيى   أيى  االتجهه   لراا   الخور  .   راه   تسددتأصدد  

  ةوير   ممه ،  لاالختةه   االي ا    لليس   لاملجنر   الصدددددددددددغير ل   العهق  ل   البهل    من   تصدددددددددددو   التي   الخور     منهطهه 

 2منهه.   املجتمع   لحمهة    يليهه   القضهء إيى    املؤية    التوابير   كهف    لاتخهذ   لهه   التصو   لجرب إال  

  ةقةم  إذ، الرضدددددددددددعة  للقراوي  العهم  االتجهه  سدددددددددددهةة الجنه ي الولي  القهور  أ    وجو الصدددددددددددوي  راا لف 

  ذا    لالضددددددددددددغرط الظةلف تعتبر مت   لخحوي،  االختةه  حةخ   ترافة لجرب  يلى الوللة   الجنهئة   املسددددددددددددؤللة 

 الجنهئة    للمحهكم  األسددددددددددهسددددددددددة  األوظم   ب  أخا   مه  لرر .3كالك تعتبر  ال لمت   املسددددددددددؤللة   ترافة يلى  تأثير

  اإلبهي    لمنع  قمع  كهتفهقة   الوللة   االتفهقةه   من لالعوةو  العسددكةخ   ور مبر  محكم   وظهم  لسددةمه  الوللة 

 .41948 لعهم  الجمهية 

 للفرد الجنائية املسؤولية أحكام: الثاني الفرع

  بدهتحدهي إال    تتكدهمد   ال  اذ،  الدوللةد   الجندهئةد   للقدهيدو   الجنده ي  االثة  الجندهئةد   الدوللةد   املسدددددددددددددؤللةد  تمثد 

  لتنتق  ،  املعنر     كنهه يعكس  الا    لالشخ ىي  للجةخم   الشة    الةكن  يعكس   الا   املرضر  :  ينصةيهه

 .5  العنصةخن راةن أحو بتخلف  املسؤللة   راه  املقهب  ف 

  الجنهئة    سددددددددددؤللة امل يلى  الوللة  الجنهئة   للمحهكم   األسددددددددددهسددددددددددة األوظم   وصددددددددددت  األسددددددددددهس  راا يلى

  لطركةر   ور مبر   محمتدددده  جسددددددددددددددددوتهدددده  بمةاحدددد   إقةا ردددده  مة  بعددددومدددده  يللةدددد .  جةائم  ا تكددددهبدددد   ين  للفةي  الددددوللةدددد 

  .6الوللةتي   ل لاووا  السهبق   ةرغسالفةه  محكمته  بقرايوره  ليملت  العسكةختي 

 
 ، مروةد  بن بريبدوه، ور   بن بريبدو ه، ل ي  بن بريبدو ه، ي اسددددددددددددده  ف  القضدددددددددددددهء الجنده ي الدولي ، يا  الفجة للنشدددددددددددددة لالترزيع، القدهرة -  1

2020.  ،54. 
 املةجع وفس .- 2
 .131املةجع السهبق،  .يبو ه سلةمه ،   - 3
 .54مروة  بن بر يبو ه لآخةل ، املةجع السهبق،  . - 4
 . 372،  .1973ر اه، جهمع  القهرة ، تمحمو محمري خلف، حق الوفهع الشة   ف  القهور  الولي  الجنه ي،  سهل  يك -5
 .26،  .بهسم غنهل  يلرا ، املةجع السهبق -6
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 األسددددددددددددده دددددددددددددىي  ههوظهم  من28ل،  27،  26،  25  املراي خصدددددددددددددصدددددددددددددت فقو،  الوللة  الجنهئة   املحكم   أمه

  بينمه ، سدددددددددددددن   18بدددددددددددددددددددددددددد  املحكم   أمهم  املتهبع  سدددددددددددددن  تحوةو  26  املهي   فترلت،  الفةية  الجنهئة   للمسدددددددددددددؤللة 

 الةسمة .  بهلصف   االيتواي يوم  لمبوأ  الة سهء  القهي   ملسؤللة  28ل 27  املهيته   خصصت

 :  الطبيعيين  األش اص  مسؤولية  -والأ

  ين   املسددؤللي   الوبةعةي   األشددخه   يلى املحكم   اختصدده   اقتصدده  يلى (2ل1/ 25)  املهي   وصددت

 تمتو (3/ 25)  املهي  لنمقتضددددددددددى ، الفةية  بصددددددددددفتهم املحكم  اختصدددددددددده  ف  الواخل  الجةائم  إحوى   ا تكهب

 ف   الشدددةخك  لأةضددده ب ، فقط  األصدددل   للفهي  ليس  الوللة   الجنهئة  املحكم   أمهم  للفةي الجنهئة   املسدددؤللة 

  يسدددأل  كمه، للمحكم  األسددده دددىي  النظهم  ف   يليهه املنصدددر   املسدددهرم   ي جه  من  ي ج   بأ    الجةخم   ا تكهب

 .1الجةائم  راه إحوى   ا تكهب ف   شةلي  ين  الفةي

  سدددددددددددددنددد    18  ين  أيمددده رم  تقددد   الدداةن  األشدددددددددددددخددده   بمحدددهكمددد   الددوللةددد   الجندددهئةددد   املحكمددد   تخت لال  

  أ  يلى  اختصدده  للمحكم   ةكر   ال  أو "  يلى تن  التي، للمحكم  األسدده ددىي النظهم  من26  املهي   بمرجب

  18 ين  يمةه ةق   شخ 
 
  أشكهل   جمةع تنعوم ذلك  يلى  ليالل   إلة ".  املنسرن  الجةخم   ا تكهب  لقت  يهمه

  ا تكهب   لقت  سدددددددددددن   18  ين  يمةه ةق   شدددددددددددخ  لك   بهلنسدددددددددددب   االسددددددددددده دددددددددددىي النظهم  راا  بمرجب  املسدددددددددددؤللة 

 .الجةخم 

 :  الرسمية بالصفة  االعتداد عدم  -ثانيا

  بهلصدف    االيتواي يوم يلى  النث  الوللة   الجنهئة  للمحكم   األسده دىي النظهم  من 27  املهي   تضدمنت

  توبق   بمرجبهدده،  فيهدده  بددهلنظة  املحكمدد   تخت   التي  الجةائم  من  أ    بدده تكددهب  املتهمي   لألشدددددددددددددخدده   الةسدددددددددددددمةدد 

 الصدددددددددددددفدد   أسددددددددددددددهس  يلى  ةقرمأ     ةمكن  تمةيز  يل    األشدددددددددددددخدده   جمةع  يلى  املحكمدد   وظددهم  ف   الرا ي   األحكددهم

   ئيس  كه   سدراء، للشدخ   الةسدمة  للصدف  ةكر    ال حةث، األشدخه   لهؤالء الرظةفي الرضدعأل    الةسدمة 

  املسدددددددددددؤللة   يلى  تأثير  أ  ، حكرمةه  مرظفهأل    منتخبه  ممثالأل   بةمله أل   حكرم  ف  يضدددددددددددراأل   حكرم أل    يلل 

  النظدددهم   رددداا  بمرجدددب  يليهددده  املعدددهقدددب  األفعدددهل  من  أ    بددده تكدددهب  اتهدددهمهم  حدددهل  األشدددددددددددددخددده   لهؤالء  الجندددهئةددد 

 .2األسه ىي

  الحصدددددددهوه  ،  اختصدددددددهصدددددددهتهه  بمبهشدددددددة  املحكم   قةهم  يل    ةحرل  ال  أو إيى   2  فقةتهه  ف   املهي   ذربت ل

  األشخه    ألحو  الةسمة  بهلصف  تةتبطأ     ةمكن  التي  الخهص  اإلجةائة  القرايو من  غيررهأل   لاالمتةهزا 

  . 3املحكم  اختصه  ف  توخ  التي  الوللة  الجةائم إحوى   به تكهب املتهمي 

 
الجنه ي الولي  ف  تنفةا قرايو القهور  الولي  اإلنسدددددددددهني، أطةلح  يكتر اه، كلة  الحقرق لالعلرم السدددددددددةهسدددددددددة ،  لفهء ي خو ، يل  القضدددددددددهء   -1

 .294. .2016الحهج لخضة،  -1جهمع  بهتن 
 .297،  .املةجع وفس  - 2
 .299املةجع وفس ،  . - 3
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 :  والرؤساء  القادة  مسؤولية-جن

 األيلى  القهئو  مسدددؤللة  تتقة    الوللة   الجنهئة  للمحكم  األسددده دددىي  النظهم  من  1/ 28  املهي   بمرجب 

  املوبق   املعةه   ف   االختالف  مع، املوني األيلى  الةئيس  مسدددددددددددددؤللة  فتقرم، 2  الفقة   بمرجب  أمه،  العسدددددددددددددكة  

  املةتكب    بهلجةائم يلم   ين  املهي   وفس  من 1  للفقة   اسددددتنهيا  العسددددكة   القهئو  يسددددأل  حةث، منهمه  ك  يلى

  الالزمدد    التددوابير  جمةع  اتخددهذ  ين  تغددهضدددددددددددددةدد إيى    بددهإلضددددددددددددددهفدد ،  بهدده  يلمدد   لجرب  ينأل    مة لسدددددددددددددةدد   طةف  من

أل    املختصدددددددد   السددددددددلوه  يلى  املسددددددددأل   لعةضأل   الجةائم  راه  ا تكهب  لقمع  ملنع  سددددددددلوت   حولي  ف   لاملعقرل 

  املقة     تلك ين أينى  معهةير  لفق2  الفقة   بمرجب املوني األيلى  الةئيس  يسددددددددددددأل بينمه  .لاملقهضدددددددددددده   للتحقةق

  بدده تكددهب   يلم  يلى  كدده   إذاإال    الددوللةدد   الجنددهئةدد   املحكمدد   أمددهم  مسددددددددددددددهءلتدد   تتم  ال  حةددث،  العسدددددددددددددكةخي   للقددهي 

 .1ا تكهبهه  تجهر  قصوأل   الجةائم

 

 
 .املةجع وفس   - 1



 د/وفــــاء دريدي  حماضرات يف اجملتمـــع الدول 
 

123 

 : ةــــــــــخاتم
ال  أ     إيى  الولي   املجتمع  مهي   محهل    ملختلف  ي استنه  خالل  نم  خلصنه املعهصة  الولي   املجتمع 

تةنط   التي  للعالقه   النهظم   القهوروة   القرايو  مجمري   رر  املعهصة  بهلتعبير  العهم  الولي   القهور  

الولي    وهتج اشخه  املجتمع  بواة  متراضع   بواةت   ف   اوولق  بي  مختلف    حةث  العالقه   ين جمري 

قةل  تخللتهه فترا  من الحةلب لال زايه  املسلح  لفترا   خالل    ئهالحضه ا  القوةم . ثم تور ا شيئه فشي

 من السالم التعهل  الولي  حت  لص  ايى الشك  املعهصة الا  نعةف  الةرم.

كه       ال   الوللة   الحةه   ف   تشه    التي  تقل  س امل  السةهسة    الكةهوه   ف   ةنحصة  الولي   املجتمعلمله 

  حةث   من   سراء   الرطني  املجتمع  ين   ةتميز   املجتمع  راا أ     لنه   فتبي ،  الحكرمة   لاملنظمه   الولل   سةمه 

  بول ه ةخضع    إجبه     غير  اختةه     للقضهء  أشخهص   إ اي   يلى  قهئم  يلي   لقهور    خضري  أل    أشخهص 

 الولل.  إل اي 

املجتمع،  راا  الشؤل     ف   تسةير  ف   البه ز  الول   الولي   املجتمع  ف   أسه ىي  كشخ   للولل   كه  

بالك ب     الوللة  يبر مختلف املةاح  الته خخة  ايى غهة  الةرم. للكنهه لم تعو الشخ  الرحةو الا  ةقرم

خهص  املنظمه  الوللة  لالشةكه  متعوي     أخةى   يو  فراي ذا     اختصهصهه األصة صه   تزاحمهه ف   

 الجنسةه  لحةكه  التحةخة الرطنة . 

كقهيو  يهم ، يلى موخ  للقهور  الولي     من التعةف،فهاه املوبري  ستمكن طلب  السن  االليى  

املنهسب      للتمكن    العهم، الوةخق  ف   الوهلب  لتضع  الثهوة   السن   ف   القهور   راا  محهل   ي اس   من 

املجتمع الولي  املعهصة أل أشخهص  مه رر    مهي  . فك  مه ل ي ف   للتخص  ف  القهور  الولي  أل أحو فةلي 

   خالل السنرا  املقبل  ف  مةحل  الليسهنس. اال مفتهح مله سةو س

يل  بإنههئهه  اجة  من املريى  لف  ختهم راه املوبري  ال يسعني ايى ا  احمو ه العل  العظةم يلى ا  تكةم  

   لب  لك  من ةةخو أ  ةو س القهور  الولي  بصف  يهم .أ  ةكر  يمال وهفعه، ةنتفع من  الو
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 :  والمراجع  المصادر قائمة
 :  املصادر-أوال

،  يوه  القهي  يبو  محمو:  تحقةق، الكبرى   الوبقه ،  الههشدددمي  منةع بن سدددعو  بن محمو  ه يبو  أبر -

 : املرقع يلى .مترفة1990، 2ج.، بيرل ، العلمة   الكتب يا ، 4  مج.

،  الةسدددددددددددهل    مؤسدددددددددددسددددددددددد ، األ وؤلط  شدددددددددددعةب:  تحقةق،  حنب   بن  أحمو  اإلمهم  مسدددددددددددنو،  حنب   بن  اإلمهم-

(3 /487)  

 :  الدولية  واملواثيق  االتفاقيات-1

 .1928)به يس( كةلر   بةخه   اتفهق-

 .1933 لعهم  الولل   للاجبه   بحقرق  املتعلق   مروتةفةوةر  اتفهقة  -

 .1945  املتحو  األمم  مةثهق -

 .1945  الوللة  العول ملحكم   األسه ىي النظهم-

 .1948  نسه اإل  لحقرق   العهملي  اإليال  -

 .1948ال شة   الجنس  إبهي   لمنع  قمع  اتفهقة -

 .1969 لعهم  املعهروا   لقهور    فةينه  اتفهقة -

 .1982  البحه   لقهور    مروتةغرنه    اتفهقة -

 .2010  الوللة   الجنهئة  للمحكم   األسه ىي النظهم-

 :  املتحدة  لألمم  الرسمية  الوثائق-2

  مبهيئ  إيال ،  األلل/أكترنة  تشددددددددددددةخن 24 املؤ    (  1970) (25-)ي 2625  قم  العهم  الجمعة   قةا  -

 األمم  لثةقددد ،  املتحدددو   األمم  ملةثدددهق  لفقددده  الدددولل   بي   لالتعدددهل    الريةددد   بدددهلعالقددده   املتصدددددددددددددلددد   الدددولي   القدددهور  
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https://undocs.org/en/A/RES/2625(XXV)
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  اشددددددددةاف   تحت جمه    مؤلف،  ينسددددددددهناإل الولي   القهور   ف   ي اسدددددددده  ف ، "  1998 جرخلة  8  الوللة  العول

 .2000،  القهرة ، العةبي  املستقب   يا ،  شههب  مفةو

  ضددددددددددددرء  ف   الجنسددددددددددددةه   املتعوي   الشددددددددددددةكه   "،  ي يس فتح   كمهل، مةغني  الوةن بو  حيزلم -4

  أكترنة ،  03 العوي،  13 املجلو،  ة نسدددهواإل لالعلرم  الحقرق   مجل ،  الوللة "  القهوروة   الشدددخصدددة   ينهصدددة

2020. 

 ف ،  الوللة  غير  املسددددددددددددلح   ال زايه   زمن  املووة   لأليةه   الوللة  الحمهة ،  يراشددددددددددددةخ    قة  -5

، الجزائةخي  الخبراء  من  وخب  إيواي  من  جمه    مؤلف،  ينسدددددددددددهناإل الولي   القهور   حرل   جزائةخ   إسدددددددددددههمه 

 .2008، جنةف، األحمة  للصلةب  الوللة   اللجن 

،  لاملهنع  املجيز بي   الحةب( ليا   اإلسددالم  للوا )يا   الثنهئة   القسددم ،  سددلةمه   خضددة  ظهفة -6

 .2010 جرا ، 01: العوي، 10مج. املرص   جهمع ،  األسهسة  التربة   كلة   أبحهث  مجل 

، الكرف   جهمع   مجل ، العهم الولي   القهور   ف   السدددددةهي   مبوأ، ه  فةج جعفة  إةهي فةصددددد  -7

 .2012، 14 يوي، 01:  مج

 العلرم  مجلدددددد ،  العددددددهم  الددددددولي   القددددددهور    ظدددددد   ف   الرطني  التحة    حةكدددددده ،  جنةددددددو    مبرل - -8
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 .2018، 15: العوي، 08:  مج،  ة نسهولاإل  االجتمهية 

  النشدددددددددددددة  ،  العددهملي  االقتصدددددددددددددددهي  ف   لأرمةتهدده  الجنسدددددددددددددةدده   املتعددوي   الشدددددددددددددةكدده ،  قددهسدددددددددددددم  من  -9

 .1988، (1) العوي، (41)  السن ،  مصة بنك،  االقتصهية 

  جهمع    مجل ،  الةافوةن  لاي    حضدددددددددده   ف   نسدددددددددده اإل حقرق   جال  ، حسددددددددددي  محمو  ةهسددددددددددي  -10

 .15: العوي، الثهوة   السن ،  لالسةهسة   للقهوروة   تكةخت

 :  الجامعية  الرسائل  -جن

  أطةلح  ،  ينسددددددددددددهناإل الولي   القهور    ف   العوائة   األيمهل  سددددددددددددير  ضددددددددددددرابط،  العقر    سددددددددددددهيو -1

 .2015، الجزائة، بهتن ، لخضة  الحهج جهمع ،  السةهسة   لالعلرم الحقرق  كلة ، الحقرق   قسم،  يكتر اه

 الدولي  القانون   تطور   ضنننننننننننوء في  لألفراد  الجنائية  الدولية  املسنننننننننننؤولية،  املوير    مزخو  فالح -2

 .2011،  ي اال ،  األلسط  الشةق   جهمع ، الحقرق   كلة ،  مهجستير   سهل ،  الجنا ي

،  ر اهتيك   سددددددددددددددهلد ،  الجنده ي  الدولي   القدهور    ف   الشدددددددددددددة    الدوفدهع  حق،  خلف  محمري  محمدو -3

 . 1973،  القهرة   جهمع 

،  ي نسدددددددددددددددهناإل  الدددولي   القدددهور    قرايدددو  تنفةدددا  ف   الدددولي   الجنددده ي  القضدددددددددددددددهء  يل  ،  ي خدددو    لفدددهء -4

 .2016، لخضة  الحهج-1بهتن  جهمع ،  السةهسة   لالعلرم الحقرق  كلة ،  يكتر اه  أطةلح 

 :  املحاضرات -د

، األليى  السدددددن   لولب   مرجه   محهضدددددةا ،  الولي   املجتمع  مهي   ف   محهضدددددةا ،  شدددددةتر  الررهب يبو -1

 .2016،  بجهة   جهمع 

 : يةلكت وناإل  املراجع-هن

 :  املرقع يلى  مترفة، الولي   النظهم لفهم موخ ، مرالوه أحمو -1

https://albosla.net/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-

%D9%84%D9%81%D9%87%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A 

 6، العةبي  الوةمقةاطي  املةكز،  لسددددمهت  خصددددهئصدددد   الجوةو..  العهملي النظهم، مر ددددى  خلف  حسددددي -2

 democraticac.de/?p=16348//: https: يلى مترفة، 2015  ةرلةر  /  جرخلة 

  مواخل  ،  املعهصدددة الولي   القهور    ف   املقهلم   لحةكه  الولي   القهورني  املةكز،  حسدددن  مر دددى  رةثم--3

  حسدددددديب    جهمع ،  ينسددددددهناإل الولي   لالقهور    الجزائةخ   التحةخة  حةب  حرل   الخهمس الولي  امللتقى ف   ألقةت

 : املرقع يلى مترفة، 5 .، 2010، 11-9: أةهم،  الشلف -بريل  بن

https://www.univ-

https://albosla.net/%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://democraticac.de/?p=16348
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chlef.dz/uhbc/seminaires_2010/seminaire_droit_2010/moussahacen2010.pdf 

،  2014/ 4/ 12،  4422 العوي، املتمو  الحرا ،  التور  ل   أ شددددددد الن: الولي  النظهم،   زخن ةرسدددددددف-4

 www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=410015//: https: املرقع  يلى  مترفة

 :  األجنبية باللغة
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