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يف أ�حباث جم� القانون ا�ويل ��راسات البحثیة يه جم� دوریة �لمیة دولیة دوریة حممكة م�خصصة 
وهتمت �ٔ�حباث العلمیة  جماالته، فرو�ه و و  ٔ�قسامه وا�راسات القانونیة يف جمال القانون ا�ويل مبختلف

 ��راسات ا�ميقراطي العريب املركز تصدر عنوا�راسات القانونیة ذات العالقة مب�االت القانون ا�ويل، 
 .ٔ�ملانیا -�رلني -یجیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة إالسرتات 

ولها هیئة �لمیة دولیة فا�� �رشف �ىل معلها و�شمل مجمو�ة لك ٔ�ربعة ٔ�شهر   تصدر �شلك دوري
  .، ح�ث �رشف �ىل حتكمي أ�حباث الواردة ٕاىل ا��من �دة دول ا�ٔاكدميیني�برية ٔ�فضل 

   ، كام تعمتدلتحكميال�رش فهيا، و ٕاىل الحئة دا�لیة تنّظم معل إاىل م�ثاق ٔ��اليق لقوا�د  و�س��د ا�� 
 .يف انتقاء حمتو�ت ٔ��دادها املواصفات الشلكیة واملوضوعیة �لم�الت ا�ولیة احملّمكة

  
  ا اوم ااار و

  
ا�ٔاكدميیة، اليت لتقدمي و �رش مج� من البحوث “ لك ٔ�ربعة ٔ�شهر“ تصدر ا�� ٕالكرتونیا �شلك دوري

حتكميها من ق�ل ا�لجنة یمت �رش البحوث بعد و . �االت و فروع القانون ا�ويلتعاجل املواضیع ذات العالقة مب

�دم تعارضه مع املیثاق أ��اليق لقوا�د ال�رش اليت �س��د البحث املقدم �لرشوط املطلوبة و  توفرالعلمیة و 
  .بعد حصول الباحث �ىل ٕاذن �ل�رشتحكمي، و �لیة التنظميیة لعمل ال �لهيا الالحئة ا�ا

 :�یف�ة ٕا�داد البحث �ل�رش فه�ي اك�ٓيتوخبصوص رشوط ال�رش و 

 .جيب ٔ�ن �كون البحث ٔ�صیال معدا �ل�رش يف ا�� ومل �س�بق �رشه -
 .جيب ٕاتباع أ�صول العلمیة والقوا�د املهنجیة يف البحث العلمي -
 .�لقوا�د ا�لغویّةجيب ٔ�ن �ك�ب البحث بلغة سلمية وموافقا  -
خيضع البحث ٕاىل التقومي من ق�ل حممكني خمتصني، یعمل الباحث ب��اجئ التحكمي يف �ا� طلب م�ه  -

 .الق�ام بتعدیالت
 .الزتام الباحث بتعدیالت احملمكني ٕاىل نفس الربید �لكرتوين احملدد سلفا  یمت ٕار�اع البحث بعد  -
مع ا��ساب الهوامش اليت �كون يف   (A4)  العاديصف�ة من احلجم  25ال یت�اوز البحث املقّدم  -

 ٓ  .خر البحث و قامئة املراجع�
�رفق �لبحث سرية ذاتیة خمترصة �لباحث، تتضمن امسه ولق�ه ��لغة العربیة وأ�ج�بیة، ودرج�ه  -

 .العلمیة، وختصصه، ووظیف�ه، ومؤسسة البحث التابع لها، و�ریده إاللكرتوين
�ىل �ٔال یقّل لك ملخص عن ) ٕاجنلزيیة، فر�س�یة(العربیة و لغة ٔ�ج�بیة �رفق �لبحث ملخص ��لغتني  -

 .لكمة) 300(لكمة وال �زید عن ) 150(
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 Times  �ل�س�بة �لغة العربیة، و 14جحم  Simplified Arabic جيب ٔ�ن �ك�ب منت النص خبط -
New Roman  ل�س�بة �لغة �جنلزيیة ٔ�و الفر�س�یة، و�ك�ب الهامش خبط 12جحم� Simplified 

Arabic   ل�س�بة �لغة العربیة، و 12جحم�Times New Roman  ل�س�بة �لغة �جنلزيیة 10جحم�. 
 .مس من لك اجلهات 02.5جيب �رك مسافة  -
تتضمن الورقة أ�وىل �مس الاكمل �لبحث ��لغة العربیة و إالجنلزيیة، وامس ولقب الباحث �ٔو  -

لكیة واجلامعة اليت ی�متي ٕا�هيا، ٔ�و الهیئة اليت یعمل �هيا، الباح�ني، وا�ر�ة العلمیة، والوظیفة، وال 
 .و�ریده إاللكرتوين

 .جيب ٔ�ن یقدم الاكتب طلبا موقعا من طرفه یطلب ف�ه �رش حبثه، مو�ا ٕاىل رئ�س التحر�ر -
جيب ٔ�ن یقدم الاكتب تعهدا موقعا من طرفه یقر ف�ه ٔ�ن حبثه ل�س مس�تال من كتاب مت �رشه �ٔو  -

رسا� خترج، ؤ�نه مل یقدم �ل�رش ٔ�ي جم� ٔ�خرى، ؤ�نه مل �شارك به يف �ٔي مدا��، ؤ�نه مذ�رة ٔ�و 
یلزتم ٕ�جراء التعدیالت املطلوبة م�ه وفقا لتقار�ر �رباء ا�لجنة العلمیة �لم��، مو�ا ٕاىل رئ�س 

 .التحر�ر
 .البحثال تتحمل ا�� مسؤولیة ٔ�ي رسقة �لمیة، وما �رش ��� یعرب عن رٔ�ي صاحب  -
  :جيب ٔ�ن �رسل البحث عن طریق الربید إاللكرتوين التايل -

international-law@democraticac.de 

  :لٕالطالع �ىل ا�� وأ��داد السابقة �ر� ز�رة املوقع التايل -

Web: https://democraticac.de/?pageid=61347 
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  �دلیة حقوق إال�سان يف ٕافریق�ا

The dialectic of human rights in Africa 

 
 Dr. Abdul Jalil Hamad Abdul Jalil/  عبد الجلیل حمد عبد الجلیل. د

  ،وحقوق اإلنسان المشاركأستاذ القانون الدولي العام 
  جامعة سرت، لیبیا –كلیة القانون   ،بقسم القانون الدولي العام

Associate Professor of International Public Law and Human Rights, 
Department of International Public Law, College of Law - University of Sirte, Libya 

abdljalilahmed0@gmail.com 
 

  

   ملخص

تتلخص ا�راسة عن �دلیة حقوق إال�سان يف ٔ�فریق�ا م�ضمنة مفهوم حقوق إال�سان وٕاشاكلیة املفهوم 
والتدا�ل مع املضمون، واملعلن يف حقوق إال�سان �ملفهوم الغريب، والتناقض ما بني القول والفعل، وما ا�سم 

القارة أ�فریق�ة حتت شعار ومظ� حقوق إال�سان، و�راجع حقوق إال�سان يف به سلوك ا�ول الغربیة جتاه 
ٔ�فریق�ا لصاحل إال�سان الغريب يف صور م�عددة اليت جعلت من حقوق إال�سان �دلیة يف القارة أ�فریق�ة ٔ�دت 

  .ٕاىل الك�ري من الرصا�ات واس�مترار التد�ل اخلار� لك�ري من دول القارة 

  .اخلار�  التد�ل -الرصا�ات، ٔ�فریق�ا -إال�سان حقوق - �دلیة :اللكامت املف�اح�ة

Abstract:  
The study is summarized in the debate on human rights in Africa, including the concept 

of human rights, the problem of the concept and the overlap with the content, declared in 
human rights in the Western concept, and the contradiction between words and deeds, and 
what characterized the behavior of Western countries towards the African continent under the 
slogan and umbrella of human rights, and the retreat of human rights in Africa is in favor of 
the Western human being in multiple forms that have made human rights controversial in the 
African continent, which has led to many conflicts and the continued external interference of 
many countries of the continent. 

key words: controversy - human rights - Africa - conflicts - external intervention. 
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  مقدمة

�رخس مفهوم حقوق إال�سان �ىل اعتبار ٕانه من ابتاكرات الفلسفات الغربیة ا�لیربالیة، واكن �ىل 
ارتباط وثیق �لثورة الفر�س�یة، واس�تقالل وو�دة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، واكن صدور إال�الن العاملي 

م عبارة عن اح��اج مضري ال�رشیة �ىل احلروب املدمرة، واملطالبة حبق تقر�ر 1948حلقوق إال�سان �ام 
  .املصري، واملساواة بني ال�رش

ولكن القول ب�ٔن حقوق إال�سان هو حكر �ىل الثقافة الغربیة، ٔ�و نتاج حضارة حمددة یعد مغالطة 
  .حض �لتارخي إال�ساينمهنجیة، و�س��د ٕاىل معایري �ري حق�ق�ة، ٔ�و �ل فا

مففهوم حقوق إال�سان ميتد يف الت�ٔصیل ٕاىل فطرة هللا، وٕاىل قوا�د القانون الطبیعي، وٕاىل فلسفة �لق 
  .وح�اة إال�سان ذاته

أ�فریقي �شلك �اص، و�لقارة �شلك �ام، ؤ��ره  إال�سانو�س�ب تصا�د ��هتااكت اخلطرية حلقوق 
السليب �ىل �س�تقرار الس�یايس، و�ق�صادي، و�ج�عي، والثقايف، واحلضاري، ولعل ذ� اكن ا�افع 

اخ�یار املوضوع حول �دلیة حقوق إال�سان يف �ٔفریق�ا، وٕاشعال احلروب، والتد�ل بذریعة حقوق  ٕاىل
�زید �ىل ثلهثا من جتارب قاس�یة، ؤ�شد �االت العنف  قطًرا �اىن ما 53إال�سان، وقسمت القارة ٕاىل 

، أ�یدیولوج�ةالس�یايس، �هیك عن �نقال�ت العسكریة، واخلالفات العرق�ة، ٔ�و العنرصیة، ٔ�و ا�ی��ة، ٔ�و 
مع  و�ىل حتدید احلدود الوطنیة بني أ�قطار املت�اورة، ف�عض ا�ول، ٔ�و أ�قطار يف ٔ�فریق�ا �كون �دودها

، واكنت س�ب يف حروب ٔ�هلیة، ورصا�ات ٔ�دت ٕاىل قضا� �دلیة، وتناقضات يف الهویة، )1(مخس دول
  .والغرق يف الرصاع ا�افع ٕاىل التد�ل أ�ج�يب �رة لفض الزناع، و�رة ٔ�خرى �مع حقوق إال�سان

س�تعامر من �الل ف�ذور احلروب ما بعد مر�� �س�تعامر �مكن يف الفوىض �ج�عیة اليت �لقها �
تدمري الهویة، وأ�سالیب القدمية حلل الزنا�ات دون �لق بدائل �كون ٔ�كرث فا�لیة، فالرصا�ات ا�ا�لیة، 
والق�لیة بني السود والسود، ٔ�دت ٕاىل حضا� ٔ�كرث من الرصا�ات مابني السود والبیض �ٕالضافة ٕاىل 

ٕاىل �االت ٕا�دة جامعیة اكحلرب يف راوند  الرصا�ات ا�ی��ة، والعرق�ة اليت ٔ�دت يف كثري من أ�ح�ان
  .)2(و�روندي يف �سعینات القرن املايض

هذا وما تقدم حول القارة ٕاىل ف�ة م�بوذة يف �امل تقوده العاملیة، ٔ�و �ٔ�حرى ظمل العاملیة، والتقدم 
  .ود�ایة حقوق إال�سان

هتدف تدمريها، وطاقات عقلیة ف�ٔفریق�ا مت� �روات یمت اس�تغاللها ملصل�ة الغري، وثقافات غنیة �س�
  .یمت اس�تزنافها، وهت�ريها ٕاىل �ٔجزاء ٔ�خرى من العامل
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من �الل موضوعها يف �دلیة حقوق إال�سان يف ٔ�فریق�ا املُعلنة من الناح�ة :و�مكن �ٔمهیة ا�راسة
واحلقوق�ة،  الشلكیة،ورفع ا�ول الغربیة رایة حقوق إال�سان، واعتبار ا�فاع عهنا جزء من م�ظومهتا الفكریة،

والس�یاس�یة، وما متارسه هذه ا�ول من ممارسات متثل يف طبیعهتا تناقًضا صارً�ا مع حقوق إال�سان، وفرض 
هذه ا�ول س�یطرهتا �س�تعامریة التقلیدیة �ىل شعوب، و�روات العامل الثالث، ومهنا �ٔفریق�ا، ف� یت�ىن بعض 

العنرصي، وأ�نظمة �ري ا�ميقراطیة يف ٔ�فریق�ا، بل والعمل هذه ا�ول ملواقف ا�مع، والت�ٔیید ٔ�نظمة املزي 
  .�ىل ٕاشعال احلروب أ�هلیة مبا ميث� ذ� من اعتداء �ىل حقوق إال�سان

ويف س�یاق الرصاع إال�ساين، فٕان ثقافة حقوق إال�سان اكن یمت إال�الن عهنا، والرتوجي لها يف مرا�ل 
  .التفوق املادي، وا�متركز احلضارئ��سم فهيا سلوك ا�ول �س�تعامریة بظاهرة 

فالتوسع �س�تعامري و�ح�الل، وهنب واس�تزناف الرثوات، وٕاهدار وا�هتاك حقوق إال�سان يف 
ٔ�فریق�ا �س��د يف حق�ق�ه �ىل ال��ز العريق، والثقايف، واحلضاري، وبدعوى فكرة الت�دیث وا�متد�ن، يف 

  .إال�سان الغريب وقت یرتاجع ف�ه موقع إال�سان أ�فریقي لصاحل

ومن الطبیعي ٔ�ن تت�ه هذه الزن�ة الفوق�ة، والتوسعیة ٕاىل ٕاخضاع إال�سان، وثقاف�ه لالس�تغالل، 
یعين ازدواج�ة املعایري، وتقاطع احلقوق ؤ��رزها احلقوق املدنیة،  و�س�ريه ٔ�هداف �ري ٕا�سانیة، وهذا ما

  .�س�تعامریة والس�یاس�یة �لمواطنني �اميل ��س�یة الب�ان املس�تعمرة، �ٔو

�ٕالضافة ٕاىل التفوق املادي ا�ي انعدمت من �ال� عوامل التوازن يف العالقة مابني الغرب 
  .املُس�تعمر، ؤ�فریق�ا املُس�تعمرة، و�رمجة فعلیة لظاهرة الس�یطرة والق�ول

�ىل أ�قل س�یاس�ًیا، ورمبا اكن ذ� يف كثري من أ�ح�ان من  إالفریق�ةوعندما اس�تقلت الشعوب 
ناح�ة الشلكیة، و�دت نفسها ٔ�مام حتد�ت حق�ق�ة ف� هو مطلوب مهنا من �الل ٕا�ادة تق�مي الك�ري من ال 

املفاهمي املُصا�ة، وفق معطیات بناء ا�و� احلدیثة يف جممتعات ق�لیة، ولسانیة، وعرق�ة، مل تعرف بعد ا�متع 
  .ريباملدين، �اًصة، ؤ�ن اكنت املعیاریة يف التق�مي �ملفهوم الغ

واكن �س�تعامر الغريب ٔ�فریق�ا ل�س يف صورته العسكریة فقط بل اكن يف صور ٔ�خرى ٔ�كرث خطورة 
ويه الصورة العنرصیة، و�س��طانیة اليت تقوم �ىل �ٔساس التفوق العريق، وومه ا�متد�ن، والتحرض بدعوى 

  .حقوق إال�سان، وا�فاع عهنا، وس�یطرة إال�سان يف ٔ�رضه، و�روته وسلطته

فالبد من الوعي لظاهرة �س�تعامر اجلدید ا�ي �سعى �لس�یطرة من �الل س�یاسة ا�مع املعنوي، 
ذهنیة  والعسكري، والس�یايس، والتقين لٔ�نظمة ا�كتاتوریة الوطنیة اليت تقوم �ىل عوامل �رخيیة معقت يف
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العاملي هو إالطار  إال�النٔ�ن الر�ل أ�بیض، ب�ٔن �الق�ه �لشعوب أ�خرى حيمكها التفوق املادي، والتقين، و 
  .احلقويق ا�ويل العام

فإال�الن ل�س هو هنایة املطاف يف جمال حقوق إال�سان، ول�س بعید عن دا�رة النقص والنقد، ؤ�ول 
�نتقادات ؤ�مهها ٕانه مل �رش من بعید، ٔ�و قریب ٕاىل حق الشعوب، يف تقر�ر مصريها، ومل یتضمن النص 

إال�سان يف السالم العاملي، �هیك عن �سايم املضامني والفلسفات الغربیة �ىل حقوق أ�قلیات، وحق 
  ...ذات اجلذور املس�یحیة

�رى ٔ�ن ن��اولها من �الل ثالث فقرات ٔ�ساس�یة، ٔ�و يف ثالث م�احث و�امتة،  وملهنجیة ا�راسة
عيل، والواقع العميل  يف م�ضمنة نتاجئ، وتوصیات اع�ًدا �ىل دراسة النص، وحتلیل التبا�ن مابني القانون الف

  .ٕاطار حقوق إال�سان

  .مفهوم حقوق إال�سان -:املبحث أ�ول  -

  .إالفریق�ةحقوق إال�سان وم�ظمة الو�دة  - :املبحث الثاين  -

  ".ت�ٔصیل حقويق"حقوق إال�سان يف ٔ�فریق�ا  - :املبحث الثالث  -

  . اخلامتة -

  مفهوم حقوق إال�سان: املبحث أ�ول

م بين �ٔدم،  لٕال�سان يف �ج�ع إال�ساين م�ذ اكن، حقوق ٔ�عطاها � �القه س�ب�انه وتعاىل،ا�ي �ر�
ؤ�وىص إال�سان الزتام احلق، ود�ا املؤم�ني ٕاىل التوايص به، مففهوم حقوق إال�سان یعترب من املواضیع ا�ٔكرث 

�ًٔ� دا�لًیا وطنیًا، بل ش�ًٔ� دولًیاؤ�ممًیا، حساس�یة ؤ�مهیة، يف الوقت احلايل، ويف العمل ب�ٔرسه، ويه مل تعد ش
ٔ�ن یقول ب�ٔننا د�لنا ا�ٓن  J.ClaudeRuanoBorbalan أ�مر ا�ي دفع الفر�يس �ان لكود ر�نو �ر�لون

  .)3("ٕامرباطوریة احلق"عرص 

واح�ل مفهوم حقوق إال�سان ماكنه هامة وممتزية ٕاىل احلد ا�ي جع� يف �مل الس�یاسة ب�ٔن یصفه 
ولهذا البد من البحث ف�ه وسرب ٔ�غواره " ٕاجنیل العرص" ٕانه  Maurice Duverger مور�س دیفرج�ه

  ....والكشف عن كنوزه

ات وا���ت، وأ�نظمة وهو من املواضیع ٔ�و املفاهمي ذات إالشاكلیات اليت تصدت لها الفلسف
القانونیة، واملدارس الس�یاس�یة، ق�ل القرن احلادي والعرش�ن، بل وق�ل تبلور م�ظومة ش�به م�اكم� �لقوا�د 

  .القانونیة، حتت فرع من القانون ا�ويل العام، �سمى الیوم ب�رشیعات حقوق إال�سان
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لفلسفي، وا�یين، وأ��اليق، وفرض املفهوم نفسه �ىل اخ�الف مدارسه يف الفكر القانوين، وا
والس�یايس، والتنظمي ا�ويل، واق�حمت ثقافة حقوق إال�سان النظام التعلميي والرتبوي من �الل ان�شار 
ٔ�دبیاهتا، وتدر�سها يف شلك �رامج �لمیة مت �ه�م هبا من �الل املنظامت ا�ولیة احلكوم�ة، و�ري 

ب�ٔهنا احلقوق املت�ٔص� يف طبیعتنا "معومًا  –حقوق إال�سان  –هنا احلكوم�ة، وتصفها ٔ�دبیات أ�مم املت�دة ب�ٔ 
  .)4("ٔ�ن نع�ش ��شة ال�رش واليت ال ی�س�ىن بغريها

 وطالبت أ�مم املت�دة ب�ٔن ٕا�اكر حقوق إال�سان وحر�ته أ�ساس�یة ل�س جمرد م�ٔساة فردیة �ٔو
یغرسه  لس�یايس، �الوة �ىل ماخشصیة، بل ٔ�نه یؤدي ٕاىل �لق ظروف �ش�یع فهيا �ضطراب �ج�عي وا

من بذور العنف والرصاع دا�ل ا�متعات، وا�ول وف� ب�هنا، ویت�ىل ذ� يف ٔ�وىل عبارات إال�الن العاملي 
ب�ٔن ا�رتام حقوق إال�سان، والكرامة إال�سانیة �شلك  –�ىل أ�قل من الناح�ة النظریة  –حلقوق إال�سان 

  .والسالم يف العاملأ�ساس احلق�قي �لحریة، والعدا�، 

ؤ�صبح مفهوم حقوق إال�سان الیوم مفهوًما �املًیا جتاوز �دود ا�ول، والقارات، ونطاق �رشیعاهتا، 
ؤ�نظمهتا و�لرمغ من اخ�الف الرؤى، والس�یاسات، واملرجعیات العقائدیة، والتطور احلضاري، ٕاال ٕاهنا يف 

التدا�ل بني النصوص الوطنیة، والنصوص ا�ولیة، مجملها �شري ٕاىل رضورة ا�رتام حقوق إال�سان حىت مع 
فاالتفاق دامئًا حول املفهوم، و�خ�الف حول املضمون، حفقوق إال�سان ال تعين قولبة ال�رش يف قالب 

يف �خ�الف، والتنوع مضن  إال�سانفلسفي، ٔ�و عقائدي، ٔ�و مدرسة قانونیة وا�دة، والبد من إالقرار حبق 
ٕاىل  د، فالنص إالله�ي �شريإالطار إال�ساين الوا�

�كَ   َشاءَ   ﴿َولَوْ  ٔ�ن : وكذ� قو� تعاىل،  )5(﴾  ُمْختَِلِفنيَ   �ََزالُونَ   َوالَ   َواِ�َدةً  ��م�ةً   الن�اَس   لََجَعلَ   َرب
ةً   الن�اُس   ﴿َاكنَ  ُ   فَ�ََعثَ   َواِ�َدةً   ��م� ِ�نَ   الن�ِب�ِّنيَ  ا��   ).6(﴾  َوُم�ِْذرِ�نَ   ُم�َّرشِ

فرع �اص من فروع العلوم : ب�ٔهنا Rene Cassinوكام یصفها ری��ه اكسان –حقوق إال�سان –فه�ي 
ٕاىل �رامة إال�سان، بت�دید احلقوق، والرخص  �ج�عیة، خيتص بدراسة العالقات بني الناس، اس��اًدا

  .)7(الرضوریة الزدهار لك اك�ن ٕا�ساين

املطالب اليت یلزم توافرها �ل�س�بة ٕاىل معوم  مجمو�ة من �ح�یا�ات، ٔ�و: و�رى �ٓخرون ب�ٔهنا
أ�ش�اص، دون ٔ�ي متیزي ب�هنم سواء العتبارات اجل�س، ٔ�و النوع، ٔ�و ا�لون، ٔ�و العق�دة الس�یاس�یة، �ٔو 

  .أ�صل الوطين، ٔ�و ٔ�ي اعتبار �ٓخر
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فروع  وهبذا املعىن فٕان حقوق إال�سان متثل مسا�ة وسًطا �ٔو موضو�ًا ُمشرتًاك بني ٔ�كرث من فرع من
العلوم �ج�عیة، وخباًصة العلوم القانونیة، والعلوم الس�یاس�یة، �هیك عن العلوم اليت اصطلح البعض �ىل 

  .�سمیهتا، ٔ�و وصفها �لعلوم الرشعیة

كام ارتبط مفهوم حقوق إال�سان ارتباط وثیق جبم� من القوانني، م�ل قانون العقو�ت، والقانون 
ل�رشیعات �ج�عیة املُتعلقة حبق إال�سان يف احلصول �ىل فرصة العمل ا�س�توري، وقانون العمل، وا

  .ٕاخل.... املناسب والتنظ�ت النقابیة 

و��متعن يف مفهوم حقوق إال�سان وسواء اكن ذ� �ىل املس�توى الوطين �ٔو ا�ويل وما یرتتب �ىل 
ر�ت أ�ساس�یة جند ٔ�ن هذه ذ� من �رشیعات وقوا�د قانونیة ذات ص� وثیقة حبقوق إال�سان، و�لح

  : احلقوق تتصف، ٔ�و �رتبط مبجمو�ة من املبادئ احلامكة، واليت من ٔ�مهها

ٔ�ن أ�صل يف حقوق إال�سان ٔ�هنا مس�ٔ� دا�لیة، فعىل الرمغ من اجلهود املبذو� من الهیئات،  -
ع الثوب الوطين واملنظامت ا�ولیة، واليت هتدف ٕاىل تعز�ز حقوق إال�سان وحر�ته ٕاال ٔ�ن ذ� ال خيل

وا�ا�يل حلقوق إال�سان املتجسد �ىل س��ل املثال يف القانون ا�س�توري، وإالداري ا�ي یقرر حقوق 
 .إالفراد، وحر�هتم سواء يف موا�ة السلطة العامة، ٔ�و يف موا�ة بعضهم البعض

، وقوا�د أ��الق، كام یؤكد مس�ٔ� امل�ش�ٔ ا�ا�يل حلقوق إال�سان حق�قة املصادر ا�ی��ة والفلسف�ة
والقانون الطبیعي، وٕاسهامات الفالسفة، واملفكر�ن، ؤ�فاكر الثورات الوطنیة الكربى، يف كثري من م�اطق 

 .)8(العامل

یربر  وتعز�ز هذا املبد�ٔ یتطلب ٔ�ن �كون املنطلق يف حقوق إال�سان هو ا�متع الوطين، وال یو�د ما
العنرص الوطين، حتت ٔ�ي مربر اكن، حىت ولو اكن ن��ً�ة لوقوع أ��ذ، ٔ�و اس�تد�اء ا�ٓخر أ�ج�يب �ىل 

 .ا�هتااكت حلقوق إال�سان

فاحلرص �ىل سالمة الوطن ؤ�م�ه يف موا�ة التد�الت اخلارج�ة ب�ٔشاكلها ا�تلفة، یتعني ٔ�ن �كون 
 .هناك � أ�ولویة املطلقة

نفي اخلصوصیات احلضاریة والثقاف�ة  ؤ�ما القول ب�ٔن حقوق إال�سان ذات طابع �املي ال یعين �لرضورة
لبعض الشعوب، والقوامس املُشرتكة يف املفاهمي ال تنفي �خ�الف يف املضامني، وال �كون �ىل حساب القمي 

ٔ�و النظام العام ...." املساواة املطلقة بني الر�ل واملر�ٔة -القصاص" السائدة يف ا�متع و�اصة القمي ا�ی��ة 
  ..."  �س�یة، �ٔو حقوق الشواذاحلریة اجل " وا�ٓداب 
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فاخلصوصیة ال تناقض العاملیة اليت یفرتض ٔ�ن تنرصف ٕاىل القدر املشرتك املمتثل يف وجود مصل�ة 
)9(ٕا�سانیة �لجمیع يف �رتقاء �حلقوق، واحلر�ت العامة

.  

قة،                ـــــ ومن املبادئ املهمة ذات العالقة مبفهوم حقوق إال�سان هو ٔ�هنا �امة، ٔ�و مطل       
مبعىن ال جيوز التق�ید ٕاال �ىل س��ل �س�ت��اء، ا�ي ال یمت التوسع ف�ه، ويف ٕاطار �ا� الرضورة اليت تق�ضیه  

  .و ٔ�ال �كون �ىل حساب ٕاهدار حق من احلقوق

م�دٔ� �ٓخر ومضمونه ٕان مثة حقوق وحر�ت ٔ�ساس�یة ال جيوز التنازل عهنا، وحتت ٔ�ي  ـــــ        
ن، اكحلق يف احلیاة، والسالمة البدنیة، فاحلقوق ال یمت ا�متتع هبا، والترصف فهيا وفقًا لٔ�هواء ظرف اك

الشخصیة، ٔ�و السلطة التقد�ریة، فه�ي تصل يف كثري من أ�ح�ان ٕاىل مرتبة الواج�ات اليت یتعني �لزتام هبا 
َ َاكَن ِ�ُمكْ َرِحميًا﴾﴿ وال تَْق�ُلُوا ��نْ حترمي �نت�ار، والعبث �لنفس ال�رشیة : م�ل ن� ا��

�
 .)10(ُفَسُمكْ ا

و�ريها من املبادئ أ�خرى اليت ال ی�سع ا�ال ��رها م�ل م�دٔ� التاكمل يف حقوق إال�سان، ٔ�ي ٔ�ن   
حقوق إال�سان تتاكمل ف� ب�هنا، و�دم جواز �ح��اج بقا�دة التقادم ف� یتعلق �جلرامئ اليت �شلكها 

�عتداء �ىل احلریة الشخصیة �ىل املس�توى الوطين، وجرمية إال�دة امجلاعیة : إال�سان م�لا�هتااكت حقوق 
  .....�ىل املس�توى ا�ويل وجرمية العدوان 

 فٕان حقوق إال�سان ل�ست حكًرا �ىل دو�، ٔ�و مسة حضارة، ٔ�و ٔ�هنا_ ومما تقدم _  ويف العموم   
احلقوق�ة تتصل �ٕال�سان جمرًدا فرًدا، ٔ�و مجًعا، وتظل ثقافة، ٔ�و ٔ�هنا صنا�ة شعب، فاملنظومة  خصیصة

إالشاكلیة ت� املتعلقة �لرؤى، واملرجعیات، والنظام الس�یايس، والتوظیف العقائدي، والتدا�ل مابني 
  ....الوطين وا�ويل، و�لقرارات، والفرد، وا�موع

مرتبطة �لطبیعة ال�رشیة حفقوق إال�سان وبغض النظر عن فلسفة احلق ذاته، يه حقوق طبیعیة   
جتمع �لیه اكفة املنظومات القميیة،  لٕال�سان، ومرتتبة �ىل �ینونته،و�ٓدم�ته، ومرتبطة بوجوده إال�ساين،وهذا ما

توفر العنرصان، ٔ�و ٔ��دهام  واحلضاریة ؤ�ن اخ�لفت ف� ب�هنا، فإال�سان بدن مادي، وروح معنوي، ومىت ما
ه، وهبذا �كون حقوق إال�سان يه احلقوق املرتتبة �ىل �ینونة إال�سان فٕان م�ظومة حقوق إال�سان �رتبط ب

ُمجرًدا، ويه مرتبطة بطبیعته إال�سانیة، ون���ة تفا�الته مع ا�ٓخر، ول�ست هبة من ٔ��د، و�دم إالقرار هبا 
  .)11(ال ُجيرد إال�سان من حق ا�متتع هبا

�رشیعات حقوق إال�سان �ملفهوم الوضعي يه أ�حاكم القانونیة اليت حتمي حقًا من احلقوق،  ٔ�ما  
  .وتعترب جزًءا من م�ظومة حقوق إال�سان دون النظر ٕاىل مصدرها الوطين، ٔ�و ا�ويل
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وهذه ال�رشیعات ال حتمهيا اجلزاءات الوضعیة يف املصدر الوطين، ٔ�و ا�ويل حفسب، بل حتمهيا ردود   
هبا ٕاال �افل ٔ�و �اهلا�ٔ    .)12(فعال املُمتث� يف الثورات، وا�متردات، و�نتفاضات اليت جتعل لها حرمة ال یقر�

فاملطلوب هو إالقرار ٕ��سانیة ا�لوق ال�رشي، و��رتاف �كرام�ه من مجیع ٔ�عضاء أ�رسة ال�رشیة،   
تقول دیبا�ة إال�الن العاملي حلقوق إال�سان لعام وصوًال ٕاىل املساواة،وا�رتام الكرامة املت�ٔص� يف إال�سان كام 

�سوق � من مفاهمي حلقوق إال�سان اليت یقوم ��هتا�ها �ىل اكفة املس�تو�ت،  م، ؤ�ن حيرتم الغرب ما1948
  .و�لشعوب املقهورة، واملغلوبة �ىل ٔ�مرها، يف خمتلف ٔ�ر�اء املعمورة

، فا�ي اس�تعمر )13(،و��هتااكت املس�مترةحفقوق إال�سان مازالت تصطدم �الس�تعامر،والس�یطرة  
صا�ه الغرب  ٔ�فریق�ا هو ا�ي �س�یطر، و�س�تغل، و�س�تزنف �رواهتا، ويه حق�قة، وواقع �رخيي خيالف ما

يف مواثیقه، وٕا�ال�ته، اليت �ل�قت �لهيا الك�ري من الشعوب �ٓمالها يف التحرر والت�لص من الهمينة، والتبعیة، 
، والوصول ٕاىل حقوق إال�سان اليت تضمنهتا إال�ال�ت واملواثیق ا�ولیة، ؤ�ن ؤ�ن �كون طریق اخلالص

 املس�توى املشرتك ا�ي ی��غي ٔ�ن �س�هتدفه اكفة الشعوب، وأ�مم، حىت �سعى لك فرد، وهیئة يف ا�متع
ؤ�ن �كون إال�الن نصب ٔ�عیهنم، وتوطید ا�رتام احلقوق، واحلر�ت عن طریق التعلمي، ، ٕا�هيا�لوصل 

والرتبیة، واختاذ ٕاجراءات مطردة، قوم�ة، �املیة، لضامن ��رتاف هبا، ومرا�اهتا بصورة فعا� بني ا�ول 
  .)14(أ�عضاء ذاهتا، وشعوب البقاع اخلاضعة لسلطاهنا

  حقوق إال�سان وم�ظمة الو�دة إالفریق�ة :املبحث الثاين

ا��ن یع�شون �ى الغرب أ�مر�يك وأ�ورويب، أ�فارقة  تعود فكرة ٕا�شاء م�ظمة الو�دة إالفریق�ة ٕاىل
ا�ا�لیة، واخلارج�ة، ومن الصعب حتدید �رخي حمدد لبدایة فكرة ولكن ال شك  ٕاضافة ٕاىل العوامل البی��ة

املهجر بعد حق�ة �سرتقاق،  يف ٔ�ن البدایة اكنت مع بدایة القرن العرش�ن، وعندما توفر الوعي �ى ٔ�فارقة
  .الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، واملس�تعمرات الغربیة أ�خرى يف الاكریيب و�ريها والضمي، والقهر يف

 املس�ة �لهيافالقارة السمراء ق�ل �س�تعامر أ�ورويب �اشت مر�� من الوئام، و�س�تقرار تغلب 
  .احلضاریة اليت سامه إالسالم، والت�ار العرب، واكن هلم دوًرا �ًما يف �شك�لها

إالشارة ٕاىل اجلهود اليت س�بقت ٕا�شاء م�ظمة الو�دة إالفریق�ة من مؤمترات،  ودون اخلوض ٔ�و  
، اكن ٔ�مهها مؤمتر مقة ٔ�د�س �ٓ�� يف مایو )15(واحتادات، وجمالس، وحماوالت شعبیة تدعوه �لو�دة أ�فریق�ة

ليت شار�ت م، ا�ي عقدت بعده م�ارشة القمة أ�فریق�ة اليت صادقت �ىل م�ثاق الو�دة أ�فریق�ة، وا1963
  .)16(دو� ٔ�فریق�ة 30یقارب من  ف�ه ما
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سعت ٕالیه م�ظمة الو�دة إالفریق�ة، من لفت ان��اه ا�ول أ�عضاء �لتصدیق  وما هيمنا هنا هو ما  
ا�ولیة اليت �سا�د �ىل تصعید كفاح املنظمة، وا�ول أ�عضاء فهيا ضد بعض  �ىل بعض االتفاق�ات

واخ�الل التوازن الت�اري، واكن من �ٔمه  العنرصي، والتفرقة العنرصیة املزي الویالت، وبصفة �اصة ٔ�نظمة
ا�ي صدر بناًء �ىل تقر�ر ا�لجنة الثالثة،  1/695/34مثار هذه اجلهود قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق

وما� من واملتعلق حبق الشعوب بتقر�ر مصريها، وإالرساع مبنح �س�تقالل �لب�ان، والشعوب املس�تعمرة، 
  .)17(ٔ�مهیة يف ضامن حقوق إال�سان، ومرا�اهتا �شلك فعال

م واملتعلق ٕ��الن م�ح 1960د�سمرب  14، يف 1514كام صدر قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق   
�س�تقالل �لب�ان، والشعوب املس�تعمرة، واكن ینص رصا�ة يف مقدمة هذا القرار �ىل ٔ�ن امجلعیة العامة 

ٔ�ن اخلضوع لالس�تعباد أ�ج�يب، ٔ�و س�یطرته ٔ�و اس�تغال�، یعترب ٕا�اكًرا حلقوق إال�سان " ت�دة تعلن لٔ�مم امل 
  ."أ�ساس�یة، ویناقض م�ثاق أ�مم املت�دة، وهيدد قضیة السالم، والتعاون يف العامل

ٔ�ن حتدد حبریة مركزها  –مبق�ىض هذا احلق  -مجلیع الشعوب احلق يف تقر�ر مصريها، ولها  -
 .ايس، و�سعى حبریة ٕاىل حتق�ق مناهئا �ق�صادي، و�ج�عي، والثقايفالس�ی

یوضع �د مجلیع ٔ�نواع أ�عامل املُسل�ة، ٔ�و ٔ�عامل القمع املُو�ة ضد الشعوب �ري املس�تق�، حىت  -
 .)18(�متكن من ٔ�ن متارس يف سالم، وحریة حقها يف �س�تقالل التام، وتضمن سالمة ٕاقلميها الوطين

إال�سان يف ٔ�فریق�ا �ٔمه ٕاشاكلیاهتا ارتباطها �حلروب أ�هلیة يف القارة، اليت اكدت ٔ�ن تزنع حفقوق   
إال�سان أ�فریقي من حمیطه ال�رشي يف حماو� �لتفرد، وال��ز العريق، مما ٔ��ر �ىل ا�راسة املوضوعیة 

ة الشعوب أ�فریق�ة، وا�ته لٕالشاكلیة املطرو�ة، وذ� ٔ�ن فارق التفوق املادي، والتقين �لغرب يف موا�
مو�ة من الرصا�ات الس�یاس�یة، واحلروب أ�هلیة ذات املنطلقات العرق�ة، والق�لیة والطائف�ة، والس�یاس�یة، 
واخ�الل التوازن فاكن من �ٔمه القضا� يف �دلیة حقوق إال�سان إالفریقي، ٔ�ن حقوق إال�سان أ�فریقي ال 

طبیعي لت�ٔ�ید هذه احلقوق، واملرتبطة �ٕالرث �س�تعامري يف صوره تنفصل عن قضیة احلریة، ويه املد�ل ال 
  .املتعددة، ٕاضافًة ٕاىل �خ�الف التارخيي، والثقايف �لقارة

كام ٔ�ن حقوق إال�سان يف ٔ�فریق�ا ال ختزتل يف احلقوق الس�یاس�یة فقط، بل البد من ٔ�ن �شمل التحرر   
ق أ�قلیات، وما یرتتب �ىل ذ� من تقامس �لسلطة، الس�یايس، و�ج�عي، و�ق�صادي، والثقايف، وحقو 

واملشاركة الس�یاس�یة، واملشاركة يف الرثوة،والتحرر من اكفة �ٔشاكل الت�لف، والس�یطرة، والوصایة، 
فشلت ف�ه ا�و� الوطنیة أ�فریق�ة، ويف ٔ��لب أ�ح�ان اكن من ٔ�مه ٔ�س�باب الفشل،  ولٔ�سف هذا ما
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إال�سان، و�ريها من أ�س�باب لبعض الس�یاسات ا�ا�لیة ��ول، واليت التد�ل أ�ج�يب حتت مظ� حقوق 
  .�سامه �شلك، ٔ�و ب�ٓخر يف ا�هتاك حقوق إال�سان

یو� مجیع الناس ٔ�حراًرا م�ساو�ن " فاملادة أ�وىل من إال�الن العاملي حلقوق إال�سان تؤكد �ىل ٔ�ن   
  .ن یعامل بعضهم بعًضا �روح إال�اءيف الكرامة واحلقوق، وقد ُوهبوا عقًال ومضًريا، و�لهيم �ٔ 

للك ٕا�سان حق ا�متتع �اكفة احلقوق واحلر�ت الواردة يف هذا " كام تنص املادة الثانیة �ىل ٔ�ن   
إال�الن، دون ٔ�ي متیزي، اك�متیزي �س�ب العنرص، ٔ�و ا�لون، ٔ�و أ�صل الوطين، ٔ�و ا�لغة، ٔ�و ا��ن، ٔ�و الرٔ�ي 

  .)19(فرقة بني الر�ال وال�ساءالس�یايس، ٔ�و ٔ�ي رٔ�ي �ٓخر دون ٔ�یة ت

ٕان إال�الن العاملي حلقوق إال�سان هو نتاج �د فكري �رشي، اس�هتدف حتر�ر إال�سان من ٔ�شاكل   
العبودیة، والظمل، كام ٔ�كد �ىل حق املساواة بني بين ال�رش، حفق احلریة �ملعىن الواسع ی�ٔيت ممكًال حلق 

هیة، والقانون الطبیعي بدون متیزي، ويه دعوة مساواة وحترر، املساواة، ا�ي ٔ�شارت ٕالیه اكفة النصوص إالل 
وٕاذ اكن حق احلریة ٔ�ثري يف موا�ة املس�تعمر، فٕان إال�سان أ�فریقي �رفض اخلضوع ��و� الوطنیة، وفق 
مفهوم احلریة أ�مر ا�ي �ٔدى ٕاىل ٔ�ن مس�ٔ� حقوق إال�سان قضیة حریة، وحترر من اكفة ٔ�و�ه القهر سواء 

ر ا�یين، ٔ�و الفكري، والفلسفي، واحلقويق، وما حق الشعوب يف تقر�ر مصريها ا�ي ا�رتفت به يف املصد
  .أ�مم املت�دة ٕاال ت�ٔ�یًدا ملبدٔ� املساواة، واحلریة

فالشعوب أ�فریق�ة تعاين العدید من ا�هتااكت حقوق إال�سان؛ �س�ب املوروث �س�تعامري، وا�متزي   
الس�یايس الوطين، �ٕالضافة ٕاىل الرت�یبة املُعقدة �لمكون �ج�عي، والثقايف، العنرصي، وممارسات النظام 

�هیك عن التناقض يف التطلعات، وقوى الس�یطرة، ؤ��لب ا�ول أ�فریق�ة الیوم �متتع �س�تقالل شلكي 
  .ریة�اًصة بعد اهنیار ٔ�نظمة اكنت فا��، و�سعى ٕاىل الو�دة أ�فریق�ة، والتحرر من الهمينة �س�تعام

ٕان حق تقر�ر املصري �عتباره شً� من �ٔشاكل التحرر لٕال�سان، اصطدم �الس�تعامر �واقعة،   
  .وظاهرة س�یاس�یة، واق�صادیة، وثقاف�ة، اس��دت ٕاىل التفوق املادي، واحلضاري لفرض وجودها

ي �س�یطر، وهذا ٔ�دى ٕاىل ا�هتااكت مربجمة حلقوق إال�سان يف ٔ�فریق�ا، فا�ي اس�تعمر ٔ�فریق�ا هو ا�  
فریق�ة يف نضالها من �ٔ�ل و�س�تزنف �رواهتا، وهذه حق�قة �رخيیة جتاه واقع �رخيي، وحركة نضال الشعوب ا�ٔ 

وال �زال هذه احلق�قة تطبع وحتدد نوعیة العالقة اليت �ربط العدید من الب�ان أ�فریق�ة، فالقوى  التحر�ر
وٕاجيابًیا يف الشعور �حلریة، واملساواة، و�لعدا�،  سلبًیا�س�تعامریة مل �كن جمرد وجود �ا�ر، ولكهنا ٔ��رت 

فامجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة تُد�ن الب�ان أ�عضاء يف م�ظمة �لف شامل أ�طليس، .و�لكرامة إال�سانیة
، وإالسرتاتیجیةو�ريها من الب�ان اليت �شجع بعالقاهتا الس�یاس�یة، و�ق�صادیة، والعسكریة، والنوویة، 
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لثقاف�ة، والر�ضیة، مع النظم العنرصیة يف اجلنوب إالفریقي، ويف ٔ�ما�ن ٔ�خرى �ىل اس�مترار هذه النظم يف وا
  .)20(مقع تطلعات هذه الشعوب، ٕاىل تقر�ر املصري و�س�تقالل

ويف املقابل جند ٔ�ن هناك س�یاسات �سا�د �ىل احلروب أ�هلیة، و�دم �س�تقرار يف القارة 
ك�ري من اجلرامئ ضد أ��ر�ء، واتباع س�یاسات من ق�ل إال�سان أ�بیض معادیة حلریة إالفریق�ة، وار�اكب ال 

الشعوب، أ�مر ا�ي یعد خمالفة رصحية ملیثاق م�ظمة الو�دة أ�فریق�ة، وما ورد يف املادة الثانیة من الزتام 
ٔ�فریق�ة، وماكحفة �س�تعامر ا�ول أ�عضاء �حملافظة �ىل الس�یادة، و�س�تقالل، والسالمة إالقلميیة ��ول ا

اجلدید يف اكفة ٔ�شاك�، واعتبار ذ� من أ�هداف أ�ساس�یة لق�ام املنظمة، والت�ٔ�ید �ىل م�د�ٔ املساواة يف 
الس�یادة، و�دم التد�ل يف الشؤون ا�ا�لیة، و�س��اكر ملطلق لالغتیاالت الس�یاس�یة، وٕادانة اكفة 

، ؤ�كدت ذ� يف مقهتا الثانیة يف ٔ��را �ام )21(ة، ٔ�و ا�ول أ�خرىأ��شطة الهدامة من �انب ا�ول ا�اور
�لقمة ذاهتا، واعتبار التد�ل يف القارة من الترصفات �ري املرشو�ة، ومتثل تد�ًال  27م يف القرار رمق 1965

فاملنظمة جعلت م�دٔ� �دم التد�ل، ٔ��د ٔ�مه أ�سس احلامكة لعملها يف ٕاطار .)22(يف ش�ئون ا�ول أ�خرى
قهتا �لتنظ�ت أ�خرى ا�ولیة، وإالقلميیة، وهذا ما ٔ�كدته القمة العربیة إالفریق�ة أ�وىل يف مارس �ال

  .م، واعتبار ذ� من ٔ�مه املبادئ أ�ساس�یة �لتعاون العريب أ�فریقي1977

م 1999-9-9ويف مزید من اخلطــــوات ال�ـي حققت تقدًما �بًريا هو حتولها ٕاىل �حتـــــاد إالفریقي يف   
ح�ث تضمن القانون الت�ٔس�يس لالحتاد نصوًصا �سمح ٕ�ماكنیة تد�ل �حتاد يف الش�ئون ا�ا�لیة ��ول 
أ�عضاء، ويف رصا�اهتا ا�ا�لیة، �ل�د من التد�ل أ�ج�يب، ا�ي �سعى �اكفة الصور �لس�یطرة �ىل القارة، 

جملس أ�من اليت حتظر أ�سل�ة ٕاال صیغة  قرارات وهنب مقدراهتا، وٕاضعافها �اكفة الوسائل والطرق، وما
م، �2011دث جتاه لی��ا يف العام  من النفاق ا�بلومايس، ا�ي ی��عه الغرب جتاه القارة إالفریق�ة، ولعل ما

وتدمري مؤسساهتا و�ودها املبذو� جتاه القارة إالفریق�ة من ٕا�الن �حتاد إالفریقي والعمل �ىل اس�تكامل 
دلیل �ىل نفاق الغرب جتاه دول العامل الثالث �شٍلك �ام، والقارة إالفریق�ة �شٍلك �اص،  مؤسساته ٕاال اكرب

�كشف عنه النتاجئ احلالیة يف املنطقة،وٕا�ادة وترية احلروب أ�هلیة،وا�ا�لیة يف لی��ا، والسودان،  وهو ما
جع س�یادة ا�ول، �ر�ة ؤ�ثیوبیا، ومرص، وتدویل الك�ري من الظواهر اليت �سامه �شلك ٔ�و ب�ٓخر يف �را

صارت معها القارة مس��ا�ة، وم�هتكة حلساب شعارات الغرب، ومظ� حقوق إال�سان، وعودة ا�ول الغربیة 
فریق�ا وتعز�ز قدراهتا ا�اتیة حلفظ  م�ارش، والعدول عن فكرة ا�مع الٕ �لتد�ل يف الش�ٔن إالفریقي �شلك

، " RECAMP"ب��ه فر�سا ف� �سمى برب�مج ر�اكمبالسالم، وموا�ة الرصا�ات ا�ا�لیة، وهذا ما ت 
ولكن لٔ�سف تعود فر�سا ٕاىل سريهتا أ�وىل يف التد�ل املبارش واكن ٔ�مه هذه التد�الت يف الس�نوات 
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فریف�ا الوسطى ، مايل ، نیجر�، واليت ارتبطت حبسب إ س��ل املثال ال احلرص يف �شاد ، أ��رية و�ىل 
  . املصاحل وأ��داث 

ال �كون فر�سا �برية هبذا القدر ٕاال عندما جتلس �ىل " یقول  ا�يیذ�ر� �ملثل الكونغويل وهذا 
  .) 23 (" ٕافریق�أ�كتاف 

  ".ت�ٔصیل حقويق" حقوق إال�سان يف �ٔفریق�ا  :املبحث الثالث

الشعوب احلق يف تقر�ر مصريها، ولها اس��اًدا لهذا احلق ٔ�ن تقرر حبریة �یاهنا الس�یايس، ؤ�ن  مجلیع -"
 .تواصل حبریة منوها �ق�صادي، و�ج�عي، والثقايف

ومجلیع الشعوب حتق�قًا لغا�هتا اخلاصة، ٔ�ن تترصف حبریة يف �رواهتا، ومواردها الطبیعیة، دون ٕا�الل  -
ش�ئة عن التعاون �ق�صادي ا�ويل، القامئ �ىل م�ادئ املنفعة املشرتكة، والقانون ب�ٔي من �لزتامات النا

 ".ا�ويل، وال جيوز حبال من أ�حوال حرمان شعب من وسائ� املع�ش�یة اخلاصة

�ىل ا�ول أ�طراف يف هذا العهد، مبا فهيا ا�ول اليت تقع �ىل �اتقها مس�ئولیة ٕادارة أ�قالمي �ري  -
 ا�ايت، وأ�قالمي املشمو� �لوصایة �ٔن تعمل �ىل حتق�ق تقر�ر املصري ؤ�ن حترتم هذا احلق، وفقًا املمتتعة �حلمك

 .)24(ٔ�حاكم م�ثاق أ�مم املت�دة

ورد يف العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة، و�ج�عیة، والثقاف�ة، ویرتتب �ىل ذ�  هذا ما  
بطبیعة احلال ٔ�ن ختتار الشعوب نظا�ا الس�یايس، ؤ�ن تعمل �ىل النحو �ق�صادي، و�ج�عي، والثقايف، 

  . والس�یطرة �ىل �رواهتا ومواردها الطبیعیة

منو املزتاید يف العامل الثالث كقوة �رشیة واق�صادیة، ٕاال ٔ�ن وهذا التوسع يف حقوق إال�سان، وا�   
الشعوب ال �زال تع�ش رصا�ًا مع العامل الصناعي، وتعاين من عقدة �دم الت�لص من النفوذ �س�تعامري، 

  .)25(وعقدة التبعیة �لغرب، وأ�ج�يب، و�دم �ع�د �ىل ا�ات، والتحرر من اح�اكر ا�ول �س�تعامریة

  طرح السؤال نفسه،عن �القة حقوق إال�سان مبس�ٔ� التحرر من �س�تعامر؟وهنا یُ   

یتطلب اخلوض يف مر�� اخلضوع ل�ٔكرث قوة، وتق�یة، وا�ٔكرث تقدًما، و�رتباط �لقوة أ�ج�بیة  وهذا
روف ضغًطا ینال من إال�سان، وأ�رض، والثقافة، ویدفعه من �الل الظومتثل  اليت تؤ�ر مادً�، ،املُس�یطرة

یقدمه أ�ج�يب املُس�یطر، مما یؤدي ٕاىل ظاهرة ��رتاب،ٔ�و  ٔ�ن یق�ل �لك ما الس�یاس�یة، و�ق�صادیة ٕاىل
�لشعوب  والثقاف�ة�س�تالب الثقايف، وهذا یرتتب �لیه  تدمري الشخصیة القوم�ة، ومقوماهتا �ج�عیة،
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ا�ي �سهل الس�یطرة املادیة ف�  نوياليت �اشت جتربة مع �س�تعامر وطمس �لحضارة وحتطمي �ل�انب املع 
  .بعد

�لیة الك�شاف إال�سان أ�فریقي �اته، وت�ٔ�ید وجوده وممك� ملعركة  وهذا ما   جيعل من الثورة الثقاف�ة �
من التحرر �ق�صادي، والثقايف، والرو�،  التحر�ر، فالتحرر ال یعين خروج �س�تعامر فقط، بل البد� 

 تنفصل ب�ٔي �ال من أ�حوال عن معركة حترره الس�یايس، و�ق�صادي، حفقوق إال�سان أ�فریقي ال
و�ج�عي، والثقايف، و�لق �منیة جامعیة من �الل احملیط العريب، و�س�تفادة من التنظ�ت اليت ٔ�قميت 
 لغرض التعاون �ق�صادي، وٕا�ادة النظر يف العالقات العربیة إالفریق�ة، مع احلفاظ �ىل ثوابت التعاون

  .)26(املشرتك يف موا�ة النظام العاملي اجلدید، و�لق فضاء عريب ٔ�فریقي حيافظ �ىل هویة القارة

مفضمون احلقوق و�اصة �ق�صادیة، تقوم �ىل معطیات التقدم الصناعي والتفوق، أ�مر ا�ي ٔ�دى   
تقس�مي القارة، و�س��ر  ٕاىل �دم التوازن يف �القة الشعوب أ�فریق�ة مع ا�ول الغربیة الرٔ�ساملیة،ؤ�دى ٕاىل

  .من �الل �س�تعامر التقلیدي ا�ي یؤكد اس�مترار �رتباط العضوي الق�صاد �ٔفریق�ا مع العامل الغريب

وهذا بطبیعة احلال یؤدي ٕاىل التصادم ما بني احلقوق �ق�صادیة، و�ج�عیة لٕال�سان أ�فریقي   
فة، واملتعددة، فلكام ٔ�جنزت شعوب �ٔفریق�ا مر�� من مرا�ل مبشلكة، ٔ�و ٕاشاكلیات �س�تعامر ب�ٔنوا�ه ا�تل

حتر�رها، �اول �س�تعامر تنویع، وجتدید ٔ�شاكل، ومظاهر س�یطرته ب�ٔدوات م�ارشة، و�ري م�ارشة يف ا�ال 
  .�ق�صادي، واملايل

الثقافة خفضوع �البیة ا�ول أ�فریق�ة ملناطق املال الفر�يس، وإالجنلزيي �ىل س��ل املثال، �كون   
�امًال �شًطا لس�یاسة الس�یطرة �ق�صادیة، والس�یاس�یة، لالس�تعامر اجلدید، وعودة دعوات الت�شري �لتوسع 
�س�تعامري يف القرن احلادي عرش، وعودة الكوم�ویلث الربیطاين يف الثوب الفر�يس، والتحول ٕاىل اق�صاد 

الفكرة القدمية ذاهتا؛ املمتث� يف دول �ادم من موقع اخلضوع، واق�صاد خمدوم من موقع الس�یطرة، ويه 
ٕاال ام�داًدا لظاهرة التبعیة، حىت وٕان اكنت  هو لالس�هتالك، وهذا ما ُمصدًرة �لمواد اخلام، وسوقًا واسًعا

حتت شعار التعاون، والتاكمل، والت�الف، وتمت الس�یطرة من �الل �ح�اكر، والرشاكت املتعددة 
فشل وحتول خطط التمنیة،ٕاىل ومه یقوم �ىل ٔ��الم، ؤ�ماين حىت يف اجل�س�یة، أ�مر ا�ي یؤدي ٕاىل 

  .القروض اليت تق�ل هبا خطط التمنیة، وتقوم بدور �ق�صاد اخلادم

وهذه الطرق من التمنیة يف التخطیط ختدم مصاحل طبقات معینة من ا�متعات أ�فریق�ة، ويه يف   
یة، و�ج�عیة �الس�تعامر اجلدید كقوة ٔ�من، وحامیة الغالب ٔ�قلیة �رتبط مصاحلها الس�یاس�یة، و�ق�صاد

  .)27(لوجودها
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هو ٕاال ف�ح �ب �دید لالس�تعامر ب�ٔدوات م�عددة، س�یاس�یة وعسكریة،  وهذا النوع من التمنیة ما   
وف�یة تؤدي ٕاىل معلیة اس�تزناف دامئ، �كون فهيا عنرص إال�سان، وأ�رض، والثقافة جمال �لتفك�ك، والهدم،  

یب؛ فالتمنیة يف جوهرها تعين مجمو�ة معلیات �سخر إالماك�ت املعنویة، واملادیة، من ٔ��ل خطة والتخر 
شام� هتدف ٕاىل الت�لص من مجمل �القات الس�یطرة، وشل القدرات، والتوظیف أ�م�ل �لمقدرات، 

، والسعي ٕاىل والزمن، والعمل �ىل ٕاقامة م�اخ م�وازن، و�ىل كفاءة �الیة وقادرة �ىل �س�مترار والتطور
جتاوز عق�ات الت�لف، من ٔ��ل الوصول ٕاىل مس�توى ٔ�كرث تقدًما، رشط ٔ�ال جتر ا�و� ٕاىل �ع�د �ىل 
�القات التبعیة، واملعو�ت، و�قرتاض، و�رامك ا�یون مما یرتتب �لیه اخلضوع، وفقد إالرادة والقرار، 

اخلدمات؛ لتغطیة العجز، واخلضوع لس�یاسات ، و أ�سعاروتضطر ا�و� الختاذ ٕاجراءات دا�لیة م�ل رفع 
البنك ا�ويل مما یؤدي ٕاىل الت�ٔثري �ىل حق إال�سان يف العمل، ٔ�و السكن، ٔ�و الص�ة، ويف املقابل تظهر 
�ا� من الرفض والثورة، ٔ�و ٔ�عامل ا�هنب والعنف، والفوىض دا�ل ا�متع �ىل اكفة املس�تو�ت، و�لق ذرائع 

  .س�یطرة، والهمينة من �دیدتد�ل لٔ�ج�يب، وٕا�ادة ال 

فالتمنیة معلیة �اكملیة �ىل املس�توى �ق�صادي، و�ج�عي، والثقايف، والس�یايس، وهتدف ٕاىل 
  .)28(مس�توى من الرفاهیة لرتس�یخ حقوق إال�سان

الغربیة والغري ٔ�فریق�ة يه اليت تدمع أ�زمات، واحلروب أ�هلیة يف ٔ�فریق�ا، م�بعة س�یاسات  فا�ول  
�سودها املوقف املعادي، وا�الف لقرارات أ�مم املت�دة، واملُعادي حلریة الشعوب أ�فریق�ة، وامل�سرتة 

  .)29(�لنفاق الس�یايس، والعداء الرصحي حلركة التحرر يف القارة

حقوق إال�سان يف ٔ�فریق�ا، و�اًصة احلقوق �ق�صادیة، و�ج�عیة یظل رمبا �رفًا  فاحلدیث عن  
�م�ًا، و�دًال فقهًیا يف �ٓراء املدارس الفكریة، والس�یاس�یة، ویظل هذا الرتف بعید عن حق�قة وواقع إال�سان 

طلب ٕارادة قویة قادرة يف ٔ�فریق�ا، وهو یناضل من �ٔ�ل حتق�ق حترره الاكمل من لك ٔ�شاكل الس�یطرة اليت تت
�ىل تطو�ر أ�وضاع �ق�صادیة، والتحرر من �ح�اكر املفروض من العدید من الرشاكت املتعددة 

  .اجل�س�یة، والعا�رة �ل�دود

ٕاضافًة ٕاىل ٔ�ن �كون هدف التمنیة هو حتر�ر احلا�ات لٕال�سان، من لك ٔ�شاكل الس�یطرة ا�ا�لیة،   
�لیة ملنع وضبط الرصا�ات، وا�فع )30(وتوس�یع قا�دة امللك�ة والت�لص من قوا�د الظمل �ج�عي، ، ووضع �

  يف اجتاه التحرر، والتحول الهیلكي، واجتاه �منیة ٕا�سانیة م�واص�،

ومد جسور التمنیة الثقاف�ة، ؤ�ن ت�ٔ�ذ لغات وحضارة الشعوب العربیة، وأ�فریق�ة ماكهنا الطبیعي 
  .)31(و�ىل اكفة املس�تو�ت ،إالفریقيودورها يف ت�ٔ�ید خشصیة إال�سان 
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ف�وس�یع قوا�د حقوق إال�سان رضوریة ل�شمل اجلوانب �ق�صادیة، والثقاف�ة، مع ٕاظهار العالقة   
اجلدلیة اليت �ربط املشلك يف ٔ�فریق�ا بظاهرة �س�تعامر �اكفة ٔ�شاك�، ؤ�نوا�ه املتعددة ؤ�ن التعاون �ىل 

يف اجلهد �ق�صادي، وتتاكثف اجلهود �ل�د من الظواهر  ٔ�ساس التاكفؤ، وحتمل أ�عباء،واق�سام الفوائد
اخلطرية، لعل ٔ��رزها الیوم الهجرة �ري املنظمة، واليت حياول فهيا ٔ�بناء القارة مالحقة �رواهتم املهنوبة بطریٍقة، 
�لیات یمت من �اللها رفع الظمل، والقهر، والبؤس، وتفعیل حق�قي مل ا ٔ�و ب�ٔخرى من إال�سان الغريب، ووضع �

صدر من ٕا�ال�ت، وقرارات دولیة، وٕاقلميیة، اكن ٔ�مهها القرارات الصادرة عن القمة أ�وروبیة أ�فریق�ة يف 
م،واليت اكنت حول تعریف إالرهاب، والقرصنة، والقضا� �ق�صادیة، 2010/ 29/11طرابلس لی��ا يف 

دامة، رمغ الواقع املغا�ر الیوم من و�رسیع ا�منو، وتوفري فرص العمل، و�شجیع �س��ر، والتمنیة املس�ت
حروب، وویالت اليت یبدو ٔ�هنا س�تظل ٔ�داة التفا�ل أ�ساس�یة يف العالقات ا�ولیة، كام بی�هتا الشواهد 

  .التارخيیة من م�ٓيس، وا�هتااكت حلقوق إال�سان

  اخلامتة

حقوق بعد عرض ا�راسة ورسد فقراهتا من �الل ثالث م�احث رئ�س�یة اكن ٔ�ولها عن مفهوم 
هو مرتتب �ىل �ینونة إال�سان جمرًدا، ولها �القة بطبیعته إال�سانیة،  إال�سان، واليت �ٔرش� ف�ه ٕاىل ٔ�هنا لك ما

  .ول�ست هبة من �ٔ�د،و�دم إالقرار هبا ال یعين �دم ا�متتع هبا

ٕاىل رضورة التوسع يف جمال  و�ل�دیث عن �دلیة حقوق إال�سان يف ٔ�فریق�ا اكن البد من التعرض
وق إال�سان؛ ل�شمل اجلوانب �ق�صادیة، و�ج�عیة، والثقاف�ة، وربط املشلك يف ٔ�فریق�ا بظاهرة حق

�س�تعامر ب�ٔشاك� املتعددة، وس�بل ماكحفته من �الل �كو�ن م�ظمة الو�دة أ�فریق�ة اليت تطورت،وتوجت 
ن االتفاق�ات ا�ولیة اليت �سا�د �ودها ف� بعد �الحتاد أ�فریقي، وما سعت ٕالیه �لتصدیق �ىل الك�ري م

�ىل تصعید كفاح املنظمة، والعمل �ىل تفعیل حق الشعوب يف تقر�ر مصريها، وإالرساع مبنح �س�تقالل 
�لب�ان املُس�تعمرة؛ ٔ�مهیة ضامن حقوق إال�سان، ومرا�اهتا �شلك فعال يف املبحث الثاين، واكن املبحث 

عوب يف تقر�ر مصريها،و حبریة اكم� لك�اهنا الس�یايس، ؤ�ن الثالث يف توضیح وت�ٔصیل حقويق حلق الش
تواصل حبریة منوها �ق�صادي، و�ج�عي، والثقايف، وٕا�الن احلقوق �ق�صادیة، و�ج�عیة، والثقاف�ة، 

یرتتب �لیه من اخ�یار النظام الس�یايس،حىت یمت الوصول حبریة �لمنو �ق�صادي، و�ج�عي، والثقايف؛  وما
لیت�ٔكد حق الشعوب يف الس�یطرة �ىل �رواهتا، ومواردها الطبیعیة، أ�مر ا�ي اكن البد لٕالشارة،وربط 

  .�القة حقوق إال�سان مبس�ٔ� التحرر من �س�تعامر، ومضمون احلقوق يف ٔ�فریق�ا

  -:ٕاىل مج� من النتاجئ والتوصیات ٔ�مهها وخنلص خ�اًما  
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صل عن قضیة احلریة، ويه املد�ل الطبیعي لت�ٔ�ید ٕان قضیة حقوق إال�سان يف ٔ�فریق�ا ال تنف -
 .احلقوق

ضعف إالدانة لال�هتااكت من ا�متع ا�ويل، واس�مترار القمع، وتغذیة الرصا�ات، و�دم �س�تقرار،  -
 .واس�ت�دام النفاق الس�یايس جتاه القارة، والتناقض مابني القول والفعل

من بعید، ٔ�و قریب حلق الشعوب يف تقر�ر  ضعف إال�الن العاملي حلقوق إال�سان، فهو مل �شري -
مصريها، ویؤكد ذ� النص �ىل احلق يف العهد اخلاص �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة، والثقاف�ة، كام ٔ�ن 
إال�الن مل ی��اول حقوق أ�قلیات، وحق إال�سان يف السالم العاملي ٕاضافًة ٕاىل �سايم املضامني، والفلسفات 

 .أ�بعاد املس�یحیةالغربیة ذات اجلذور، و 

 : القارة، والساسة القامئني �ىل ٔ�مرها و�� یتحمت �ىل

تدبري ٔ�مور القارة بصورة جامعیة، وتفعیل واس�تكامل مؤسسات �حتاد أ�فریقي، وتفعیل القرارات  -
تج، وٕا�ادة �ري املن  وإالنفاقالصادرة عنه، وال م�اص من التعبئة الاكم� ملوارد القارة احمللیة، وتقلیص الفاقد، 

 .توج�ه إالماكنیات �لتمنیة ال�رشیة، واملتواص�، والوعي احلق�قي، مبنظومة حقوق إال�سان

التحرر الثقايف، والت�لص من إالرث �س�تعامري، والعمل �ىل اك�شاف إال�سان أ�فریقي لنفسه  -
 .س�تو�تاملُس�یطر؛ الس�تكامل معركة التحرر �ىل اكفة امل  و�س�تالبواخلروج من ��رتاب، 

�ىل القارة ٔ�ن تضطلع ودون ت�ٔ�ري ٕاىل التحول الهیلكي، وٕاجناز �منیة م�واص� ٕا�سانیة مع الب��ة  -
�ق�صادیة، و�ج�عیة، والثقاف�ة، وبذل اجلهد من �الل املؤسسات الفا��، واملنظامت ا�ولیة �ىل �ٔال 

  . تظل إال�ال�ت، واملواثیق ا�ولیة ح��سة و�ئق ٕا�شاهئا

  الهوامش

                                                   
 قلميإ الیوم احلرب مابني �ٓخرها ... يف ٔ�ثیوبیا، الصومال، السودان، ٔ�وغندة، وتزنانیا  أ�هلیةومهنا �ىل س��ل املثال ال احلرص احلرب   )1(

 تیقراي واحلكومة أ�ثیوبیة، وتغذیة أ�زمة السودانیة أ�ثیوبیة، واملرصیة أ�ثیوبیة حول سد ا�هنضة، والرصا�ات الق�لیة اليت تغذهيا
 .ٔ�طراف �ارج�ة يف الشامل واجلنوب ا�لیيب

والرصاع " أ��ر �ید" ونظام املزي العنرصي  – ٕافریق�االبیض والسود يف ج�وب  –ذ� الرصاع بني الهو�ت واملوارد  ٕاىل ٕاضافة )2(
 .الثقايف ما بني الهوتووالتويس والتصادم ما بني الهو�ت

م، 2001البیضاء، الطبعة أ�وىل،  ، دار الثقافة �ل�رش، ا�ار"إال�سانقمي حقوق "السالم الّسعیدي، السلس� البیداغوج�ة  عبد )3(
  .10ص

 .3م، ص1990حقوق إال�سان ٔ�س�ئ� ؤ�جوبة، أ�مم املت�دة، نیویورك،  )4(
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  .من سورة هود 118:  ا�ٓیة  )5(
 .من سورة البقرة 213: ا�ٓیة  )6(
  .21م، ص2002أ�وىل،ُمشار ٕالیه �ى �د�ن الس�ید، حقوق إال�سان، دار الفكر املعارص، بريوت، الطبعة  )7(
 .26م،ص1990دمحم املفيت، النظریة الس�یاس�یة إالسالم�ة يف حقوق إال�سان، مؤسسة ٔ�خ�ار الیوم، القاهرة،   )8(
ا�لطیف، ا�لجنة أ�وروبیة حلقوق إال�سان ودورها يف تفسري وحامیة احلقوق واحلر�ت أ�ساس�یة  �لمزید راجع �ري ا��ن عبد  )9(

 .116م، ص1999القاهرة، الهیئة املرصیة العامة �لك�اب،  لٔ�فراد وامجلا�ات،
 .من سورة ال�ساء 29:  من ا�ٓیة )10(
كام نود . 52م،ص2006حول هذا راجع �لمزید، م�لود املهذيب، موسو�ة حقوق إال�سان، اجلزء أ�ول، دار الرواد، الطبعة أ�وىل،  )11(

ت� احلر�ت واحلقوق املعرتف واحلقوق  -احلر�ت العامة –ر�ت العامة فه�ي ٔ�ن هناك من خيلط بني حقوق إال�سان واحل ٕاىلإالشارة 
املعرتف هبا من طرف السلطات العامة واليت مررهتا دو� ما من القانون الطبیعي ٕاىل القانون الوضعي بترصف، حفقوق إال�سان لفظ 

�لنظام الس�یايس و�ج�عي و�ق�صادي السائد يف لك  مطاط وواسع ميتد يف الزمان واملاكن خبالف احلر�ت العامة املق�دة دامئاً 
 .دو�

الشافعي دمحم �شري، قانون حقوق إال�سان مصادره وتطبیقاته الوطنیة وا�ولیة، م�ش�ٔة املعارف إالسك�دریة، الطبعة الثالثة،  )12(
 .م2004

العز�ز، حقوق إال�سان بني العهود واملواثیق ا�ولیة والطرح الغريب، دار املطبو�ات اجلامعیة، إالسك�دریة، الطبعة  �ا�ر عبد )13(
 .99م، ص2008أ�وىل، 

 "نص إال�الن." من دیبا�ة إال�الن العاملي حلقوق إال�سان )14(
م، ومؤمتر لندن 1921م، ومؤمتر �رو�سل 1919ببار�س  إالفریق�ةم،ومؤمتر �ل�امعة 1900من ٔ�مه املؤمترات ؤ�ولها مؤمتر لندن  )15(

، واحتاد مايل، ومؤمتر ا�ار البیضاء ٕافریق�ااحتاد وسط  ٕاىلم، ٕاضافة 1995م، ومؤمتر ما�سشرت 1923م، ، ومؤمتر لش�بونة 1923
ٔ�سرب،  ٔ�منيو�لمزید راجع ...م 1961م، واملؤمتر الثالث يف 1960م، واملؤمتر الثاين 1958 إالفریق�ةم، واملؤمتر أ�ول �لشعوب 1961

 .17، ص1983، بريوت، الطبعة الثانیة، إالفریق�ةمسرية الو�دة 
ٔ�مه هذه ا�ول اجلزا�ر، والس�نغال، والصومال، والمكرون، والكونغو، ؤ�وغندة، و�شاد، واملغرب، والتوجو، وسا�ل العاج، ؤ�فریق�ا  )16(

جنلو املرصیة، دة أ�فریق�ة، القاهرة، مك�بة ا�ٔ بطرس �ايل، م�ظمة الو�: اجعو�لمزید ر . الوسطى، واليت اعتربت من ا�ول املؤسسة
 .55بدون طبعة، وس�نة �رش، ص

بعة محمود رشیف، مجمو�ة الو�ئق ا�ولیة، والعاملیة وإالقلميیة املعنیة حبقوق إال�سان، دار الرشوق ا�ولیة، القاهرة، اجلزء أ�ول، الط  )17(
 .380م، ص2008الثالثة، 

  .330محمود رشیف ، املرجع السابق، ص )18(
نص املادة أ�وىل، والثانیة من إال�الن العاملي حلقوق إال�سان، مجمو�ة الو�ئق ا�ولیة حملمود رشیف، اجلزء أ�ول، س�بق إالشارة  )19(

 .40ٕالیه، ص
  .695/34قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق  )20(
  .www.moqatei.comو�دة إالفریق�ة وا�یبا�ة من م�ثاق ال 5ف/3م-2ف/3م- 1ف/ 3م )21(
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م، 2006ٔ�مين الس�ید ش�بانه، التد�ل إالقلميي يف الرصا�ات إالفریق�ة، مركز البحوث إالفریق�ة، �امعة القاهرة، الطبعة أ�وىل،  )22(

 .61ص
 . 108م ، ص  2015ٔ�مين ش�باانه ، العامل املعارص ، ع أ�ول ، یولیو  )23(
من العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة، مجمو�ة الو�ئق ا�ولیة، سابق  3، ف2، ف1املادة أ�وىل، ف )24(

  .160، 159إالشارة ٕالیه، ص
. 25ص م،�2007شري الكوت، الو�دة أ�فریق�ة يف القرن العرش�ن، املركز العاملي �راسات الك�اب أ�خرض، الطبعة الثانیة،  )25(

م، 2000وكذ� جمدي النعمي، مركز القاهرة �راسات حقوق إال�سان، حنو م�ظور عريب ل�رش ثقافة حقوق إال�سان، الطبعة أ�وىل، 
  .98ص

 .270م، ص2007التعاون العريب أ�فریقي، دار الك�ب الوطنیة، بنغازي، الطبعة الثانیة،  ٕاسرتاتیجیةسامل حسني،  )26(
 .280م، ص2002، القاهرة، الطبعة أ�وىل، إالفریق�ة، مركز البحوث ٕافریق�ا، التعجیل ب��ف�ذ امجلا�ة �ق�صادیة يف فرج عبدالف�اح )27(
  .101م، ص2000، الس�نة 22دمحم فائق، حقوق إال�سان والتمنیة، جم� املس�تق�ل العريب، العدد  )28(
ا�ي حيظر تصد�ر أ�سل�ة ٕاىل  418/77الفة رصحية القرارات رمق ٔ�مه القرارات الصادرة عن جملس ا�ٓمن واليت متت خمالفهتا خم )29(

 .ٕافریق�اج�وب 
 .41م، ص2000مس�تق�ل، مركز البحوث العربیة، الطبعة العربیة،  ٕاىلوالتمنیة املس�تعصیة  ٕافریق�اصادق رش�ید،  )30(
  .، �ر�مج أ�مم املت�دة إالمنايئ2004تقر�ر التمنیة إال�سانیة �لعام ) 31(
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   ملخص

�شمل البحث .رهاصات امحلایة ا�ولیة لالج�ني، و �رخي امحلایة ا�ولیة لالج�نيإ بدٔ�ت �حلدیث عن 
الج�ني ومعوقات هذه امحلایة لالج�ني �ضعف بیان امحلایة ا�ولیة لالج�ني واملعایري ا�ولیة �لحامیة ا�ولیة ل

، وحساس�یة هذه ا�ول حول ٔ�مهنا ا�ا�يل وحساس�یة ول اليت یل�ا ا�هيا طالب ا�لجوءاملوارد �ق�صادیة ��
الطوائف ، وبی�ت الفرق بني الالجئ و ج�نيكام قُمت �ٕالشارة ايل القانون ا�ويل لال.�القهتا ببعض ا�ول

، ا�لیًا وطاليب ا�لجوء، واملهاجر�ن، واملطرود�ن، وأ�قلیات، والالج�ني �س�ب الب��ةالناز�ني د أ�خرى، كـ
كام حبثت مدى ٔ�حق�ة دو� �قلمي يف طرد ٔ�و الالجئ .مع توضیح  مصادر وم�ادئ القانون ا�ويل لالج�ني

ف��دثت عن . دولتهٔ�و ٕابعاده ٕالعتبارات أ�من القويم ٔ�و النظام العام خصوصًا ٕاذا اكن الج�ًا س�یاس�یًا ٕاىل
�ري لبعض النتاجئ لیمت التوصل يف ا�ٔ  .العالقة بني القانون ا�ويل لالج�ني وفروع القانون ا�ويل أ�خرى

 .....التوصیات او �قرتا�ات و 

  .، الج�نيحامیة، دولیة :اللكامت املف�اح�ة

Abstract:  

I started by talking about the indications of international protection for refugees, and 
the history of international protection for refugees. The research includes a statement on the 
international protection of refugees and the international standards of international 
protection for refugees and the obstacles to this protection for refugees, such as the weak 
economic resources of the countries to which the asylum seeker has resorted, and the 
sensitivity of these countries about their internal security and the sensitivity of their 
relationship with some countries. I also referred to international refugee law, and explained 
the difference between refugees and other sects, such as internally displaced persons, asylum 
seekers, migrants, expelled, minorities, and refugees due to the environment, while clarifying 
the sources and principles of international refugee law. I also discussed the extent to which 
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the region's state is entitled to expel or a refugee Or deport him for considerations of national 
security or public order, especially if he is a political refugee to his country. She spoke about 
the relationship between international refugee law and other branches of international law. 
To reach some conclusions, recommendations or suggestions at the end. 

Keywords: protection, international, refugees. 

  مقدمة

ٕاىل احلد ا�ي  )1(ا�لجوءمن القضا� املل�ة اليت یوا�ها ا�متع ا�ويل طوال �رخيهصبحت مشلكة �ٔ 
ٔ�صبحت معه هذه املشلكة من اكرث الت�د�ت يف الس�یاسة ا�ولیة املعارصة ، �ون هذه الف�ات من بني ٔ�كرث 

وقهم إال�سانیة، و�ام مجمو�ات الناس تعرضًا �لمعا�ة، احلروب وإالضطهاد والكوارث الطبیعیة وا�هتااكت حلق
  .اكن الس�ب مفن حق الالج�ني ٔ�ن یَنعموا �محلایة ا�ولیة

ومبا ان السعي  �لحصول �ىل وضع الالجئ ٔ�صبح الیوم وا�دًا من ٔ�كرث املشالك ٕاحلا�ًا يف �املنا 
الالج�ني، املعارص فاننا حبا�ة ٕاىل مراجعة ا��لیات املعمول هبا �الیًا، واخلاصة �محلایة ا�ولیة حلقوق 

فعلىام�داد الس�نوات أ��رية حتولت احملن اليت یع�شها الالج�ون والنازحون دا�لیا اىل مشلكة رهیبة ذات 
ٔ�مهیةو�ثري �املي، كام ٔ�ن �زاید ٔ��داد الالج�ني �ىل مر أ�زمان فرض حتد�ت �برية �ىل ا�متع ا�ويل ، ولعل 

ادئة من ق�ل، وی�سم إاله�ما�ويل يف قضیة الالج�ني هذا ا�ي ٔ�شاع التو�ر يف م�اطق �قالمي اكنت ه
بتعدد أ�بعاد ح�ث ٔ�ن قضیة الالج�ني �كسب ٔ�مهیهتا من أ�بعاد إال�سانیة اليت �شملها، هذا �ٕالضافة اىل ما 

هلیة، والنامج عن هروب املتعلمني ��ول اليت تُعاين من احلروب ا�ٔ  تُمث� هذه القضیة من خساره فاد�ة
ني اىل اخلارج طمعًا يف جناهتم من الرصاع و حبثًا عن مصادر ٔ�فضل �لع�ش، �الضافة اىل ان الالج�ني واملثقف

  .�توا �شلكون هتدیدًا لٔ�وضاع الس�یاس�یةوإالق�صادیةوإالج�عیة يف ا�ول املُضیفة لالج�ني 

قصورة �لىاحلیاة وهذه لكها من املسائل اليت تعد ذات ٔ��ر واحض �ىل ا�متع ا�ويل ح�ث مل تعد م
ا�ا�لیة �ول املل��ٔ ٔ�و �القاهتا بدول املوطن أ�صىل لالج�ني فقط ، وذ� ٔ�ن حصول الالج�ني �ىل 

  .املل��ٔ مس�ٔ� ال تنفصم عن حامیه حقوق ��سان 

  س�ب هذه ا�راسة

�ده لٔ�سف فٕان �البیة الالج�ني يف العامل ا�ٓن مه من املسلمني ، رمغ ٔ�ن إالسالم  حيث �ىل مسا
وحامیه املس�تضعفني و توفري �دد من ا��لیات الىت حتقق ذ� ، و�شلك هذهالقضهيماكنة �اصة يف الرشیعة 

  .إالسالم�ة
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سالم�ة مصطلح أ�مان يف إالشارة ٕاىل ما یوفره املسلمون هنا لغري و�س�ت�دم الرشیعة االٕ 
ملسلمني،وتوحض ٔ�ن الهجره من املسلمون،حىت ولو اكن الشخص ا�ي  تقدم � امحلایة يف �ا� رصاع مع ا

املمكن ٔ�ن تصبح رضورة �ٓي خشص يف ٔ�وقات الشدائد، وح�� �كون ح�اه الشخص ومعتقداته يف خطر، 
بل وتطالب  املؤم�ني ��لجوء اىل خ�ار الهجرة يف م�ل هذه احلاالت ٕان اكن � �هيم القدرة �ىل ذ�، وقد 

سالم أ�وىل فهاجروا  ٕاىل احل�شة ب�ٔمر من س�ید� دمحم س�بق ؤ�ن تعرض املسلمون لٕالضطهاد يف س�نوات االٕ 
 )م622(ملسو هيلع هللا ىلص، ح�ث �متتعوا هناك  حبامیة م� مس�یحي، بل ان س�ید� دمحم ملسو هيلع هللا ىلص نفسه هاجر من مكه �ام

موىس �لهيام  وتلقى الق�ول والر�ایة يف جممتع املدینة املنورة، كذ� هاجر من ق�ل س�ید� ا�راهمي وس�ید�
  .السالم

ویطالب املوىل عز و�ل املسلمني �لوفاء �اللزتامات واالتفاقات واملعاهدات اخلاصة حبقوق الالج�ني، 
ح�ث ورد يف القران الكرمي يف ٔ�كرث من موضع، كام ُحيذر من �دم ٕا�رتام الوعود والعهود الواجب اتباعها 

 ا��ن ميدون ید العون �لناس يف الكوارث والناز�ني دا�لیا،  عند التعامل مع الالج�ني واملهاجر�ن ویُ�ين �ىل
ومينحهم حقوقًا معینة، مبا يف ذ� حق املعام� ��سانیة، كام ٔ�نه ید�ن �ش�اص ا��ن ت�س�ب ٔ�عامهلم  يف 
�دوث جهره جامعیة، ومع التطور ��ساين وظهور ا��ك�اتور�ت ؤ�نظمه احلزب الوا�د ومصادرة �ٓراء 

�ن �الل النصف �ول من القرن العرش�ن، ون���ة �لرصا�ات الس�یاس�یة والعرق�ة وا�ی��ة ٔ�صبح ا�ٓخر 
 .ا�لجوء ظاهرة �املیه �س�تدعى املعاجلة

  �ٔمهیة ا�راسة

وحتاول ٔ�ن  لیات املعمول هبا واخلاصة �محلایةا�ولیه لالج�ني،تتعرض هذه ا�راسةملراجعة بعض ا�� 
وامل�ٔوى  �ذیةدیدة�الضافة اىل ٕا�ادة التوطني وتوفري املسا�دات املادیة، وا�ٔ تلفت إالن��اه ٕاىل اشاكًال �

وتقدمي الر�ایة الصحیة والتعلمي و�ري ذ� من اخلدمات �ج�عیة، وتطو�ر الربامج اخلاصة مبسا�دة بعض 
  .وذوى إالح�یا�ات اخلاصة  طفال و�بار السنالف�ات م�ل ال�ساء وا�ٔ 

  مشلكة ا�راسة

لكة ال�ٓج�ني وتناىم ٔ�س�باهبا �رجع �ٔ�ساس ٕاىل التضییق �ىل حر�ت إال�سان وحقوقه �زاید مش
طار القانوين الشامل ا�ى یضمن �ىل حنو حماو� تلمس االٕ �� فٕان إالشاكلیة الىت توا�ها هذه ا�راسة 

ا�ٓج�ني ، وما  ، ؤ�س�باب حتراكتالالج�ني وا��لیات والهیئات املنوط هبا حتق�ق ذ�دق�قحقوق ومسؤولیات 
هو احلد من ا�ى یربر متسك ا�و� املضیفة بعدم �سلمي الشخص ا�ى فر ٕا�هيا وتق�مي أ�س�باب الىت دعته 
ٕاىل العبور ٕا�هيا، والتفرقة ب��ه وبني ما �شابه وضعه من طوائف ٔ�خرى، و�یف�ة التطبیق أ�م�ل ملبدٔ� التضامن 
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املس�مترة يف ٔ��داد طالىب ا�لجوء،والقضاء �ىل معوقات امحلایة وٕازا� ا�وىل جتاه ُمشلكة ا�لجوء ملوا�ة الز�دة 
 .اس�باب ا�لجوء من اجلذور

  مهنج ا�راسة

مبا ٔ�ن هذه ا�راسة تبحث يف اجياد احللول القانونیة ملش�ت الالج�ني من ح�ث العمل �ىل ضامن 
تباع املنج الت�لیىل �لنصوص القانونیة حصوهلم �ىل حقوقهم مع رضورة مرا�اهتم ٕاللزتاماهتم، جعل لزامًا �يل إ 

بة ا�ولیة واالتفاق�ات ا�ولیة ذات الص� مع التطرق قدر احلا�ة ٕاىل السوابق القضائیة وا�ٓراء الفقهیة ملقار 
  . مدى متتعال�ٓج�ني هبذه احلقوق

  ا�راسة طةخ

  :ن��اول دراسة موضو�امحلایة لالج�ني من �الل م�حثني رئ�سني

  رهاصات امحلایة ا�ولیة لالج�نيإ : ولاملبحث ا�ٔ 

  القانون ا�ويل لالج�ني :الثاين املبحث

  :�ىل النحو التايل

  رهاصات امحلایة ا�ولیة لالج�نيإ : ولاملبحث ا�ٔ 

تبدو م�ابعة إالرهاصات أ�ولیة محلایة حقوق الالج�ني ذو ٔ�مهیة  �لوصول ٕاىل فهم ٔ�فضل لهذه احلقوق 
 الالج�ني منة �بري  �داد�ٔ  �رشید مت القمعیة ا��ك�اتور�ت واهنیار ع �شوء، مفواملامرسات الواقعیة �ش�ٔهنا

ة �بري  �داد�ٔ  فرت م�كر وقت يفة البارد احلرب و�الل وىل،ا�ٔ  العاملیة احلرب اعقاب يف ا�ول اهنیار �س�ب
  .)2(الشاملیة ؤ�مر�اك ٔ�ورو� اىل الش�یوعیة الب�ان من ال�ٓج�ني من

س�باب ا�سانیة حياول ٔ�ن یتحمل املسؤولیة عن حامیه �ٔ  ا�متع ا�ويلبدٔ� وم�ذ مطلع القرن العرش�ن 
، وو�د� ٔ�ن التعریفاتفي الو�ئق �ربط لك ف�ات الالج�ني من ق�ل وید�ر املسا�دة إال�سانیة ا�هيم الالج�ني

رخي اتفاق�ة ب�مه السابق، �الضافة اىل �ٔن �ش�اص ا��ن �س�توفون تعریف الو�ئق ا�ولیة الصادرة ق�ل �
ویوا�ه ) الج�ون مبق�ىض القانون( م اخلاصة بوضع الالج�ني �شار ا�هيم بعبارة  �1951مم املت�دة لعام 

الالج�ون يف الوقت احلارض حتد�ت خضمة يف احلصول �ىل امحلایة ا�ولیة وا�متتع هبا ، كام تعترب اتفاق�ة 
م الصكوك القانونیة ا�ولیة الرئ�س�یة اخلاصة مبسا�دة  1967م اخلاصة بوضع الالج�ني و�روتو�ولها لعام  1951

الالج�ني ، وتبدا امحلایة ا�ولیة لالج�ني بضامن دخوهلم اىل ب� ا�لجوء وت�هت�ي امحلایة ا�ولیة فقط عند اجياد 
  .)3(�ل دامئ تتضمن امحلایة ا�ولیة لالج�ني
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ني �ر�كز اساسًا �ىل حتدید الوضع وىف وقت م�كر اكنت �رت��ات احلكومات ا�ولیه لصاحل الالج�
ومشلت  1928القانوين لالج�ني وتنظ�لعودة ٔ�و ٕا�ادة التوطني وتقدمي املسا�دات الق�صلیة مبوجب اتفاق 

العودة  "unhcr"ة لالمم املت�دة لشؤون الالج�ني السلف �لمفوضیة السام� IRO" "املنظمة ا�ولیةلالج�ني
و�ىل  )4(الس�یاس�یة والتنقل وٕا�ادة التوطنيلالج�ني وامحلایة القانونیة و اىل الوطنو حتدید و�سجیل وتصنیف ا

  :ذ� ن��اول هذا املبحث يف املطالب التالیة

  �رخي امحلایة ا�ولیة لالج�ني: املطلب أ�ول

كنا نت�دث عن امحلایةا�ولیةلالج�ني بدایة وٕان .بدٔ� �رخي امحلایةا�ولیة لالج�ني يف عهد عصبه أ�مم
ٔ�تذ�ر ج�دًا ٔ�نىن :" �مم املت�دة ، ٕاال ٔ�ن هذا املبدٔ� قدمي ح�ث  یقول ث�س�یوس م� اث��ا  عصبة من عهد

�ش�ٔت يف ب�ت ا�ٓخر�ن ويف ب� ٔ�ج�يب وا�ه ٔ�خطار م�یته �� فان من �سالين �رم الضیافة م�لام تفعل 
سة شؤن ال�ٓج�ني الروس �را 1921وٕ��شاء ا�لجنة العلیا ل�ٓج�ینعام . )5("�ن فال �ٔس�تطیع ٔ�ن ٔ�رده

وانطلق�في البدایة ٔ�صًال حلل مشالك الالج�ني أ�وروبیني .)6(وكفا� احلد أ�دىن من حقوقهم يف ا�ول املضیفة
لكهنا اك�س�ت ف� بعد صفة العاملیة وذ� ٕالنتقال مركز الثقل يف مشلكة الالج�ني ٕاىل القارة أ�فریق�ة ودول 

  .العامل الثالث

ل �ُمني مضري دولیًایتعلق �المر م�ذ بدایة القرن العرش�ن وطبقت �ود مسا�دة وقد بدٔ�ت ا�و 
مس�تكشف املنطقة القطبیة  1921الالج�ني ، وقد عی�ت عصبة أ�مم وىه سلف لٔ�مم املت�دة يف �ام 

ٔ�ول مفوض سايم لالج�ني يف العامل،  واكنت �مته ٔ�ن یُقدم "fridtijof Nansen " كالرنوجيي الشهري 
 ُ سا�دة ٕاىل أ�ش�اص ا��ن ٔ�حضوا الج�ني �ىل ا�ر الثوره الروس�یة وقد ركز ��سن �وده �ىل توضیح امل

الوضع القانوين لهؤالء الالج�ني يف الب�ان املضیفة وذ� من �الل م�حهم و�ئق سفر،ٕاضافة اىل ذ� سعى 
حقًا ، ومت ٕایالء ��سن مس�ئولیة م�ح ��سن لت�ٔمني فرص العمل هلم واختاذ تدابري لهدف ا�ادهتم ٕاىل ب�اهنم ال

املسا�دات ٕاىل �ش�اص ا��ن �زحوا بعد ٕاهنیارإالمرباطوریة الع�نیة ومس�ئولیةٕاختاذ التدابري لتوطیهنم ا�امئ 
  .)7(يف ب�ان �ري ت� اليت قدمت هلم ا�لجوء ٔ�صالً 

من احلرب الیو�نیة اكن ��سن �ىل موا�ه ٔ�زمه ٔ�خرى ما یقرب من ملیوين الجئ  1922يف �ام 
الرت�یة وسافر�ىل الفور ٕاىل املنطقة �لمسا�دة يف ت�س�یق �ود إال�اثة ا�ولیة ٔ�ثناء وجوده يف الیو�ن، ؤ�كد 
��سن �ىل رضورة ٔ�ن یظل  املفوض حمایدًا يف الزنا�ات ا�ولیة�لرمغ من ٔ�نه اكن خشصیًا یلقي ��لوم �ىل 

  .)8(�ر�یا ال�رة أ�زمة
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بتوفري املعونة للك من الالج�ني الیو�نیون وأ��راك �ىل السواء والتقى �ملسؤولني من ِ�  ٕاال ٔ�نه قام
يف مزن� �لقرب من ٔ�وسلو  واس�متر مع� من �انب  1930مایو �ام  13اجلانبني ، مث تويف ��سن يف 

من  10000مك�ب ��سن ا�ويل لشؤون الالج�ني حتت ر�ایة عصبة أ�مم ، وقام املك�ب مبسا�دة 
يف سور� ولبنان،  واكنت �ركة ��سن يف حامیة الالج�ني خضمة وال تقدر �مثن  40000الالج�ني أ�رمن و 

فقد اكن أ�ب املؤسس لتوفري امحلایة ا�ولیة لالج�ني و�د الطریق �لعمل يف املس�تق�ل لصاحل أ�ش�اص 
  .)9(املرشد�ن 

ة لالج�ني قد د�ل قاموس القانون ا�ويل �ام ومن اجلد�ر ���ر ٔ�ن ُمصطلح امحلایة ا�ولی
معندما طلبت امجلعیة العامةلعصبة أ�مم املت�دة من ٔ��زه العصبة ا�تصة تقدمي امحلایة الس�یاس�یة 1930

الوقت نفسه بدٔ� ی�شلك الهیلك أ�ساىس اخلاص �لقانون ا�ويل ل�ٓج�ني ىف .)10(والقانونیة الالزمة لالج�ني 
اخلاصة  1938املتعلقة �لوضع ا�ويل لالج�ني مث تبعهتا اتفاق�ة �ام  1933 عصبة أ�مم �اممع ٕا�رام اتفاق�ه 
  .)11(بوضع الالج�ني

واكنت امحلایة يف البدایة مق�دة بف�ة معینةوب�ٔوضاع ؤ�وقات معینة وظللت ت�سع ش��ًا فش��ًا حىت 
ق احلرص�ىل ٔ�قالمي ا�ول املت�اربةو�ر�ة �ٔن قامت احلرب العاملیة الثانیة وفهيا ارتفاع �دد الالج�ني �ر�ه تفو 

صوصًا تعفى هؤالء الالج�ني من ٔ��ذت ال�رشیعات ا�ا�لیة لهذه ا�ول هذه احلا� يف إالعتبار، وتضمنت ن
، واكن ذ� بصفة �اصة يف �رشیعات بعض ا�ول �داءاءات املت�ذة ضد أ��انب ا�ٔ جر االٕ 

ج�ني بل عهدت هذه ا�ول �لم�امك املن�رشة �ىل ٕاقلميها بدراسة هذه �جنلوسكسونیة الىت ارتفع فهيا �دد الال
احلاالت ومن ٔ��ل ا�متیزيالصحیح بني أ��انب أ��داء والج�ني ا��ن مه اصًال من ب� العدو واكنت هذه 

  .)12(الف�ة أ��رية اليت حتظر �ر�ایة �برية تفوق �ك�ري الف�ة أ�وىل

ملیون من ال�رش يف ٔ�ثناء احلرب العاملیة الثانیة ٔ�بلغ  50ومق�ل حوايل واكن �لمعا�ة إال�سانیة القاس�یة 
سان � �سان ومن ب�هنا حق االٕ جتنب ویالت احلرب واقدام حقوق االٕ لعز�ا �ىل  يف �كر�س أ�مم املت�دة أ��ر

  یلقامت �مم املت�دة��شاء واك�لال�اثة وا�ادةالتاه  1946، ويف �ام يف ا�لجوء ٕاىل وطن �ري الوطن
"UNRRA " ٕاال ٔ�هنا مل تبْق طویًال وظهر ا�هنج ا�ويل املعارص ملشالك الالج�ني فقط بعدما الغیت هذه

  .)13(الواك�

وبعد ميض  1947ولقد احنلت عصبة أ�مم بعدما فشلت يف تفادي احلرب العاملیة الثانیة ، ويف �ام 
م�خصص �ري دامئ لٔ�مم �جهاز ) IRO(�نيس�ن�ني �ىل ٕا�شاهئا �ٔسست أ�مم املت�دة املنظمة ا�ولیة لالج 

،  1950یونیو �ام  30املت�دة ، وعندما ٔ�قميت اكن التوقع هو ٔ�ن ی�هت�ي �ر�جمها احملدد بثالث س�نوات ىف 
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وروبیني فاهنا اكنت ٔ�ول �از مقصورًا �ىل مسا�دة الالج�ني ا�ٔ  ورمغ ٔ�ن معل املنظمة ا�ولیة لالج�ني اكن
، وحتدید ظائفها ب�ٔهنا �شمل إال�ادة �لوطنانب قضیه الالج�ني وحتددت و یتصدى بصوره شام� للك جو 

الهویة وال�سجیل والتصنیف والر�ایة واملسا�دة امحلایة القانونیة والس�یاس�یة والنقل وٕا�ادة التوطني وقعدت 
اده ��س�تقرار �ري ٔ�ن هذه الوظائف املتعددة اكنت ختفى وراءها حتول الواحض �ولو�ت من س�یاسه االٕ 

�لوطن و �ىل النحو ا�ي اكنت تقوم به �دارة اىل س�یاسة ٕا�اده التوطني يف بدان ا�لجوء اىل ب�ان 
  .)14(�لثه

وقد ٔ��ر هذا التحول يف الت�ٔ�ید من إال�ادة �لوطن اىل ٕا�ادة التوطني إالنتقاد من �انب الك�� الرشق�ة 
ٔ�ورو� يف ح�نه، وو�دت املنظمة نفسها �القة يف  نظرًا ٕاىل احلا� الس�یاس�یة الس��ة اليت اكنت سائدة يف

وسط التو�رات املتنام�ة بني الرشق والغرب وادي يف هنایة �مر اىل توقف املنظمة عن العمل يف �ام 
بعدما فشلت املنظمة ا�ولیة �لطريان يف إالس�مترار بق�ت احلا�ة واحضة ٕاىل واك� لالج�ني وبعد . )15(1951

دة يف أ�مم املت�دة حول الشلك ا�ي جيب ٔ�ن تت�ذه هذه الواك� مت ت�ٔس�س مك�ب مداوالت ساخ�ة وم�عد
 4د  - 319(املفوض السايم لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني �جهاز فرع يف امجلعیة العموم�ة مبوجب القرار رمق 

  .م 1949يف �لساهتا اليت انعقدت يف شهر د�سمرب �ام ) 

دعن�ت بقضا� ا�لجوء واجل�س�یة واس�باغ امحلایة �ىل الالج�ني،  ولكن والواقع ٔ�ن عصبة أ�مم املت�دة ق
بني احلربني اسفرت عن ٕا�رام ٔ�ول اتفاق�ه محلایه الالج�ني فرت لش�ئون الالج�ني �الل احلرب و ا�فعة اليت تو 

ا�ي وسع  1967واليت اس�تمكلت بربوتو�ول �ام . )16( �1951ىل مس�توى العامل ويه اتفاق�ة ج�یف لعام 
  .)17(فهوم الالج�ني حبیث مل یعد لها ا�ر �ىل م�طقه و ظروف �رخيیه �امده سابق حس�� ذ�رت االتفاق�ةم 

و�الل الس�ت��یات �ٔدت �ضطرا�ت اليت ا�رهتا هنایة �س�تعامر ٕاىل �زو�ات كثرية لالج�ني يف 
حر�ر �س�تعامریة يف �زح كثري من الناس يف العامل النايم من �الل حروب الت 1960افریق�ا �الل �ام 

مر ايل ا�داث تغیريات فهيا �شلك م�با�ن مع �االلالج�ني حتدي هائل �لمنظمة ٔ�ى ف�هنایه ا�ٔ افریق�ا مما �لق 
  .)18(�وروبیني ومل �كن یو�د يف ا�لب �ح�ان �لول دامئة واحضة لالج�ني يف افریق�ا

،  1951ٕالتفاق�ة �ام  �1967روتو�ول �ام  وقد قابلت أ�رسة ا�ولیة هذه املتغريات يف الواقع ٕ�قرار
وقد ٔ�زال الربوتو�ول احلدود اليت تضمهنا تعریف الالجئ الورد يف االتفاق�ة واليت اكنت قد ٔ�دت ٕاىل حرص 

ل الت�دید اجلغرايف لنطاق م، كام ٔ�زا 1951لعام  ة تطبیقه �ىل الالج�ني ا��ن جنوا بفعل ٔ��داث سابق
�ة حترصه �ٔ��داث اليت وقعت يف ٔ�ورو� قد جعلت �االت �زوح الساكن ، وا�ي اكنت االتفاق تطبیقه

، اليت تنظم 1969اخلاص �لالج�ني ، واتفاق�ة الو�دة �فریق�ة لعام  1967بصیا�ة وٕاقرار �روتو�ول �ام 
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كدت ان �ٔ ة م�ظمة الو�دة �فریق�ة واليت وتعترب اتفاق�. جوانب حمددة من مش�ت الالج�ني يف افریق�ا
يه الوثیقة أ�ساس�یة والعاملیة اخلاصة بوضع الالج�ني ، وحىت الوقت احلارض  1951اتفاق�ة الالج�ني لعام 

  .)19(تعترب يه معاهدة الالج�ني إالقلميیةالوح�دة امللزمة قانو�ً 

 2.4قدر ٔ�ن �كون هناك حنو 1975، وحبلول �ام زمات الالج�ني�ٔ لس�بعی��ات انفجرت و�الل ا
�ا وامر�اك الالتی��ة وج�وب لعامل مع وجود رصا�ات احلرب الباردة اليت ٔ��ذت ماكً� يف افریق ملیون الجئ يف ا

ٓ رشق  ومن ٔ�شهر هذه �زمات يف ت� الفرتة الزنوح امجلاعي ملالیني البا�س�تانیني الرشق�ني يف .)20(س�یا �
اجياد �لول دامئًا  الهند ق�ل والدة دو� بن�الدش ، ح�ث �الل هذه الس�نوات �رزت بصوره �اصة صعوبة

  .)21(حلاالت الالج�ني هذه و�رزت  امهیه التضامن او تقامس املسؤولیات

 ا�لجؤء �لرشوط ويف هنایه ال�نی��ات اكنت �دة ب�ان قد ٔ�صبحت �شلك مزتاید �ري راغبة يف توفري
مل فقد ارتفع �دد ، و�رجع ذ� �شلك �بري اىل إالرتفاع املثري ٔ��داد الالج�ني حول العاالسخیة السابقة

، لكون هؤالء مل یعودوا هيربون من ب�ان اكنت  1985ملیون الجئ �ام   10.5الالج�ني حول العامل ٕاىل 
حتارب لنیل اس�تقاللها ، وامنا اكن مرد هذا الس�یل من الالج�ني و�شلك مزتاید اىل الزنا�ات العرق�ة يف دول 

مر�اك الوسطى او افریق�ا �البا ما اكنت املزامحة بني اكنت قد اصبحت مس�تق� سواء اكن ذ� يف اس�یا ٔ�وا
ا�ول العظمى تغذى هذه الزنا�ات ن وقد زادت من سوهئا املشالك �ج�عیة و�ق�صادیة يف دا�ل 
ا�ول املعنیة ، مما زاد من صعوبة اجياد احللول ا�امئة لالج�ني امل�ٔویني يف خم�ت �البًا ما اكنت تقع يف حمیط 

  .)22( �ري �ٓمن

 14.9وبعد ا�هتاء احلرب الباردة سامهت احلروب اجلدیدة يف ز�دة �دد  الالج�ني فقد وصلت اىل 
ملیون الجئ والس�� يف یوغسالف�ا ؤ�جزاء من �ٔفریق�ا ج�وب الصحراء الكربى ، وٕاضافة اىل ذ� ٔ�صبح 

كام لعب إال�الم دورًا �بريًا يف تد�ل القوات العسكریة م�عددة اجل�س�یات اكرث ش�یو�ًا يف فرتةال�سعی��ات ،  
، واكنت مصاحل ا�ول القویه تؤ�ر �شلك �بري�ىل طبیعةإالس�ت�ابة، د السابقة يف حتفزي العمل ا�ويلالعقو 

و�� اصبحت مشلكه الالج�ني يف افریق�ا وخصوصًا �ىل الصعید العاملي معومًا وا�دة م��ٔ�رز قضا� 
دث �ٔن اس�تقطبت مشلكة الالج�ني م�ل هذا �ه�م �ىل السا�ة العالقات ا�ولیة يف هذه الفرتة ومل حي

  .)23(ا�ولیة �ىل حنو ما �دث يف عقد ال�سعی��ات

يف نیویورك وواش�نطن حتوًال اكلزلزال يف  2001س�مترب �ام  11وقد ا�دثت الهجامت �رهابیة يف 
هتا ٔ�مر�اك �ىل مسهتا احلرب �ىل ال�شاط الس�یايس والعسكري العاملي  ح�ث �رتب �لهيا حرً� ٔ�مر�ك�ة �اض

ن یعودوا  �ٔ كن اكرث من ملیونني من املدنیني إالرهاب �رهاب و مت خروج مالیني الالج�ني ن���ة لهذا ومت
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ىل د�رمه أ�صلیة يف ٔ�فغا�س�تان �ىل ا�ر �شك�ل حكومة �دیدة هناك ولكن اصبح كثريون �ٓخرون وقد إ 
انه م�ذ drjamesSimon " " و�رى  .ن وا�لجوء فرضهتا دوًال �دةٔ��اط هبم ق�ود ٔ�شد رصامة  يف جمال أ�م

وى الوطين ذ� الوقت والقضاة یوا�ون قضا� اكرث حساس�یة وتعق�دًا يف قانون الالج�ني سواء �ىل املس�ت
،  ح�ث یوا�ون �ن مجمو�ة واسعة من املسائل القانونیة الصعبة واملشالك يف قانون ٔ�و �قلميى ٔ�و ا�ويل

واكن  2001ج�ني ، فقد وصلت اىل مس�تو�ت �ري مس�بوقة يف �عتبارات �م�یة م�ذ ا�داث س�مترب الال
لها ا�ر معیق �ىل �دد من طلبات ا�لجوء اجلدیدة اليت �لفهتا الب�ان ،  وقد لوحظ ان نظم ا�لجوء يف 

املتعلقان مبركز  1967و�ول �ام و�روت 1951الب�ان الصناعیةاكن لها �ثري �بري�ىل تطبیق وتفسري اتفاق�ه �ام 
  .)24(الالج�ني 

واكن هناك العدید من �االت الالج�ني اليت طال امدها والىت یُنظر ا�هيا من ق�ل العدید من ا�ول 
، وىف �ج�ع ا�ى وصفه لوبريز املفوض السام�لٔ�مم املت�دة منلالج�ني بوصفها مصدر ٕالنعدام ا�ٔ  املضیفة

ملوقعون �ىل االتفاق�ة ـ مه ٕاج�ع �اص �لالج�ني �الل نصف قرن والتقى ف�ه الشؤون الالج�ني ب�ٔنه �ٔ 
جبنیف وا�ادوا  تعهدمه  2001ـ يف د�سمرب خرى و م�ظامت �ري حكوم�ة و�رباء �هيم دول اإ وانضمت 

فعال اخلاص �التفاق�ة وذ� �شلك اكمل و  1967و�روتو�ول �ام  1951ب��ف�ذ الزتاماهتم مبق�ىض اتفاق�ة �ام 
  . )25(وو�دوا  ب�ٔن یعاجلوا ٔ�س�باب حتراكت الالج�ني وكذ� م�عها

واكن املؤمتر جزًء من معلیة تقوم هبا املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني اطلق �لهيا 
ئ املشاورات العاملیة �شان امحلایة ا�ولیة ، واليت متخض عهنا وضع �ر�مج معل �لحامیة وهوسلس� من املباد

  .)26(التوجهيیة اليت �س�ت�د�ا احلكومات واملنظامت ��سانیة بصورة فعا� ىف تدعمي امحلایة ا�ولیة لالج�ني

جتاهل لك  2001س�مترب �ام  11ولٔ�سف فٕان رد الفعل ضد الالج�ني يف الواقع العميل بعد ٔ��داث 
  .احلقائق والقوانني املوجودة من قَْ�ل

  ا�ولیة لالج�ني مفهوم امحلایة: املطلب الثاين

مل �رد تعریف م�فق �لیه �لحامیة ا�ولیة لالج�ني يف اي وثیقة دولیة ، وهنا یثور ال�ساؤل حول مفهوم 
؟ و لٕال�ابة �ىل هذا ال�ساؤل نوحض �ٓراء الفقهاء و مصطلح �امض�ٔ ة هل هو مصطلح فين امحلایة ا�ولی

ٔ�ن �س�باب : مين �ٔدیب سالمه�ٔ  ا�كتور �رى ، ويف هذا املوضوعملقصود �محلایة ا�ولیة لالج�نيحول ا
والظروف املؤدیة ظهور احلا�ة �لحامیة يه �س�باب نفسها املؤدیة اىل ا�لجوء ، و�لیه فٕان تعریف امحلایة 
ا�ولیة لالج�ني مرتبط اىل در�ه �برية بتعریف الالجئ �عتبار انه حيتاج اىل امحلایة ا�ولیة واضاف انه من 

  .)27(یة ا�ولیة تبد�ٔ عندما تنعدم امحلایة الوطنیة او عند تعذرها الثابت ان امحلا
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ٔ�ن نطاق �ٔو معىن  امحلایة ا�ولیة  ل�س مس�تقر �شلك ج�د يف dr. Alice Edwards" " ب�� �رى 
�شلك مس�متر وم�بادل " حامیة دولیة " و "  حامیه الالج�ني" و" امحلایة" الواقع ، ویعلل ذ� ب�ٔن رشوط 

أ�دب و �درًا ما یمت تعریفهم بوضوح ویضیف��ٔن مصطلح امحلایة  �س�ت�دم ٔ�یضًايف س�یاق  مس�ت�دمه يف
قانوين حقوق إال�سان ا�ويل، والقانون ا�ويل إال�ساين ا�وىل و�ٔصول رشوطهام �مكن يف املادة أ�وىل من 

ٔ�ن املفوضیة توفر :  �ىل دة لشؤون الالج�ني والىت تنصالنظام أ�سايس ملك�ب املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�
  . )28(حامیة دولیة و�سعى لتطبیق �لول ملشلكة الالج�ني 

ٔ�ن �شمل ذ� امحلایة یقوم هبا �ٔش�اص القانون ا�ويل العام ومن : شهاب سل�ن عبد هللا . دو�رى 
تبار ٔ�هنا املؤه� �ف� القول ٔ�ن �شمل ذ� ا�و� املضیفة اليت �كون لها ا�ور الرئ�س يف توفري امحلایة �ىل اع 

وجيد ا�رتام ا�ول واملنظامت .)29(�� ومتتد هذه �لزتامات ل�شمل ا�و� اليت تعید توطني الالج�ني
ا�ولیة حلقوق الالج�ني يف إاللزتامات ا�ولیة الناش�ئة ٔ�ساسه يف املعاهدات و أ�عراف ا�ولیة و املبادئ 

  .القانونیة اليت ٔ�قرهتا ا�ول املمتدینة

ٔ�ن عبارة امحلایة ا�ولیة لالج�ني يه اليت تغطي لك ٔ�نواع أ��شطة اليت �كفل من �اللها حقوق  و�ري
�لیات امحلایة القانونیة املوجودة يف إالتفاق�اتوالربوتو�والت اخلاصة �لالج�ني �ٔو امحلایة  الالج�ني سواق يف �

  .یةالتمكیلیة يف فروع القانون ا�وىل أ�خرى ٔ�و ٔ��شطةاملامرسة العمل 

  املعایري ا�ولیة �لحامیة ا�ولیة لالج�ني: املطلب الثالث

معایري املعام� اليت ميكن ل�ٓجئ ٔ�ن یتوقعها من ب� ا�لجوء مس�متد من القانون ا�ويل لالج�ني والقانون 
ان ا�ويل حلقوق إال�سان معًا ،  مبا ٔ�ن الك�ري من احلقوق املهنیه  ت��ع من و�ئق دولیة �اصة حبقوق ��س

و�روتو�ول �ام  1951و�لتا�ید من القانون العرىف، ویفرتض ٔ�ن تقوم الب�ان اليت ل�س�ت�ٔطراف يف اتفاق�ة �ام 
فقد نصت اتفاق�ة . �حلفاظ  �ىل معایري مشاهبة و�س�ت��اء الرئ�س هو موجب توفري و�ئق السفر1967
ٔ�ن تطبق �ىل الالج�ني املتوا�د�ن �ىل احلكومة  1951م�فردة �ىل ذ� ومبوجب اتفاق�ة �ام  �1951ام 

 ٔ�وقات الطوارئ ، و توفري �ىل �راهبا من �ري متیزي �س�ب العرق ٔ�و ا��ن ٔ�و ب� أ�صل وذ� حىت يف
، وىف س��ل توفري الغذاء وامل�ٔوى ا�ات أ�ساس�یة اجلسدیة واملادیة، ٕاال ٕاذا متكن الالجئ من ت�ٔمني احلأ�من

ما تضطر احلكومة ٕاىل إالع�د �ىل مسا�دة أ�رسة ا�ولیة، ويف هذه احلاالت  والكساء و العنایة الطبیة كثرياً 
تقوم املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني ب�سلمي السلع واخلدمات �ساس�یة ٕاىل الالج�ني م�ل 

عًا أ��لبیة يف ومبا ٔ�ن ال�ساء وأ�طفال �ادة ما �شلكون م.)30(اخلیام الزرقاء اليت حتمل �المة املفوضیة
ٔ�ن یمت : مجمو�ات الالج�ني فٕان �ٔ�د ٔ�هداف املفوضیةهوحتسني امحلایة هلم، وٕا�دى الطرق �لق�ام بذ� يه 
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ضامن مشاركة ال�ساء وأ�طفال �ىل قدم املساواة مع الر�ال يف ُصنع القرارات اليت س�تؤ�ر �ىل ح�اهتم 
�ني ىه �امل مؤ�ر يف حتق�ق إالع�د �ىل ا�ات ، ولهذا كام ٔ�ن ُحریة التحرك الىت  �متتع هبا الالج . الیوم�ة

العامل املؤ�ر وقع �ىل نوعیة امحلایة �شلك �ام  ،ما مل �كن الالجئ �ُشلك الالجئ  هتدیدًامعینًا �لنظام العام 
ق ٔ�و الص�ة العامة ، وی��غي ٕاعطاؤه حق التحرك حبریة يف �ٔر�اء الب� �ملقدار ذاته ا�ي یُعطي ف�ه هذا احل

�لمواطنني،وقد �كون يف الب� املضیف لالج�ني م�اطق ُحيظر ا�خول ٕا�هيا ٔ�ً� اكنتإالعتبارا�ٔ�م�یة ،ويف هذه 
  .احلا� س�یكون الالج�ون مشمولني هبذه الق�ود

ومن اجلد�ر ���ر ٔ�ن قُدرة الالج�ني �ىل ا�متتع �لعدید من احلقوق ، وخصوصًا ُحریه التحرك وامحلایة 
د تصبح �برية ٕاذا اكنوا ميلكون و�ئق هویة،وجيبعىل ب� ا�لجوء ٕاصدار م�ل هذه أ�وراق للك الجئ من إالبعا

ما مل �كن هذا الالجئ  حيمل وثیقه سفر ،و عندما ال تنفذ احلكومات هذه الوج�ات املفوضیة السام�ة لٔ�مم 
ت ال�سجیل وتقوم ٕ�صدار املت�دة لشؤون الالج�ني يف كثري من أ�وقات �لعمل من ٔ��ل حتسني معلیا

كام ٔ�ن �االت التدفق امجلاعي لالج�ني تؤدي ٕاىل حتد�ت .)31(مس��دات الهویة�ٕالشرتاك مع احلكومة املعنیة
والب� املعين یوا�ه جفاه طلبا هائًال ملوارده ودول . �بريه يف توفري معایري مق�و� ملعام� الالج�ني املعنیني

وارد ا�مع املالمئة خصوصًا عندما �كون الوضع طویل املدة، كام �ٔن قد جتاهد من ا�ل �سلمي م �قل
توصیات ا�لجنة التف�ذیة �لمفوضیة السام�ة لالمم املت�دة لشؤون الالج�ني تؤكد �ىل وجوب احلفاظ �ىل 

  .�امس  احلد �دىن من معایري املعام�،ؤ�ن التعاون ا�ويل  �الل التدفق الضخم ٔ�مر

العميل یعاىن الالج�ون  كثريًا من احلصول �ىل هذه املمزيات و خصوصًا يف ؤ�رى ٔ�نه يف الواقع 
ساس�یة ، كام هيا من نقص مزتاید يف احلا�ات ا�ٔ �االت الالج�ني اليت طال �ٔمدها  ح�ث یعاىن الالج�ون ف

تقل إال�اثة ��سانیة �ىل مر الزمن م�ال ذ�  الالج�ني السوری��وكذ� الالج�ني بنغالد�ش ح�ث 
، وقد اكنت هناك تقار�ر عن �غتصاب ٔ� بني خم�ت الالج�ني يف العاملسو ا املرتبة ا�ٔ �لت يف ح�هناح 

، وقد اكن حيصل الالج�ني من ق�ائاللروهین�ا ذو ��لبیة املسلمة ب البدين من ق�ل السلطات احمللیةوالعقا
هلم الیوم ، و�درًا ما تتوفر  من مای�ريف ج�وب بن�الد�ش �ىل مسا�دات �ذائیة �س�یطة ملره وا�دة يف

، كام ال �سمح لالج�ني السفر اىل �ارج ا�مي او البحث عن معل �ارج �دود الر�ایة الطبیة البدائیة هبا
كام  .)32(من الش�باب والتعلمي م�اح فقط حىت الصف اخلامس من ٔ�ن ا�مي یتكون من ٔ��لبیة ا�مي �ىل الرمغ

ج�ني جيب ٔ�نت تنطوى �ىل تعاون وثیق من لك احلكومات املضیفة لالج�ني ٔ�ن املعایري ا�ولیة محلایة الال
واحلكومة  يف ب� امل�ش�ٔ واحلكومات املاحنة و املنظامت احلكوم�ة  ا�ولیة ومراق�ه �دو�ا يف الواقع العميل 

  .حىت تنقذ فعًال �ىل حامیة الالجئ



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

38 

 

  معوقات امحلایة ا�ولیة لالج�ني: املطلب الرابع

الك اليت تعرتض امحلایة ا�ولیة لالج�ني يه ضعف املوارد �ق�صادیة ��ول اليت یل�ا ا�هيا ا�رز املش
طالب ا�لجوء ، وحساس�یة هذه ا�ول حول ٔ�مهنا ا�ا�يل وحساس�یة �القهتا ببعض ا�ول، واس�ت�دام 

�د ا�ولیة  وا، مما یعوق ا�س�یاب الق�لجوء ٔ�داة ىف الرصا�ات الس�یاس�یة، ومتسك ا�ول املفرط �س�یادهتاا
، كام �ساور بعض ب�ان ا�لجوء يف خمتلف ار�اء العامل قلق مزتاید اذء التاكلیف �ق�صادیة دا�لها

د وضع الالجئ من بعض النوا� و�ج�عیة �لجوء ، وتت�ه هذه الب�ان اىل ت�س�یق نظمها اخلاصة بت�دی
حقاق ا�تلفة، كام �رى الب�ان النام�ة ٔ�نه �ل معاجلة او�ه �حجاف ا�يل قد ت�ش�ٔ من مس�تو�ت �س�ت�ٔ من 

  .ال یمت اق�سام ٔ�عباء ا�لجو بصورة م�ساویة 

ففي �ني ٔ�هنا �س�تضیف ا��الف و يف بعض �ح�ان املالیني من الالج�ني فٕان ٔ�كرث الب�ان �راء تق�د 
ن ب� �صل وصوهلم اىل اراضهيا وختفض مسا�دهتا لب�ان ا�لجوء كام ٔ�ن قُرب مس�توطنات الالج�ني م

مسا� حر�ة م�ص� �محلایة ، فقد �سللت يف العقود القلی� املاضیة عنارص مسل�ة اىل خم�ت الالج�ني ما 
شلك هتدیدًا �لطابع املدىن و��ساىن �لجوء،فوجود م�ل هذه ا�مو�ات املسل�ة ال �ُشلكخطر جهامت 

ٔ�یضًا ٕاىل اسرتهاب قاس يف خم�ت  عسكریة وق�ام الرشطة ب�ٔعامل يف حق الالج�ني فقط بل یؤدي
  .)33(الالج�ني

فریق�ة واس�تكشاف العنف بني أ�طفال الالج�ني يف الزنا�ات االٕ الصعب جتاهل ظاهرة جتنید  ومن
فریق�ة يف خم�ت الالج�ني يف القارة االٕ خم�ت الالج�ني �الوة �ىل ذ� � اخ�یار العدید من الش�بان 

ة، وقد �اولت املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة ماكحفة م�ل هذا ا�هتدید من إالنضامم ٕاىل امجلا�ات املسل�
  .)34(�الل م�ادرات م�ل ازا� ا��ت القریبة من املناطق احلدودیة اليت �البا ما �كون ماكً� �لزناع 

  القانون ا�ويل لالج�ني: املبحث الثاين

املعين حبامیه طوائف معینة من ال�رش يف وضع  القانون ا�ويل ا�يل هو ذ� الفرع من القانون ا�ويل
ٕا�ساين اس�ت��ايئ ، ویُعد جزءًا من القانون ا�ويل حلقوق إال�سان خمصص محلایة الفرد ٔ�و مجمو�ة من أ�فراد 
يف �االت الرضورة ،  وتعترب هذه احلاالت �ساس ا�ي ميكن اع�ده لبناء قانون م�سك لتكر�س مفهوم 

ح�ث حيتل القانون ا�ويل لالج�ني قمية �اصه بوصفه ٔ��د ا��لیات احملوریة محلایة .)35(حقوق ��سان 
ٔ�نه جيب النظر يف قانون الالج�ني �ىل انه فرع من "  Drmark GIbney"حقوق إال�سان ويف ذ� یقول

ات قانون حقوق ��سان،  ؤ�نه مس�ٔ� حامیة لالج�ني اس�تفادت كثري �شلك �بري من دمع و�رممي املطالب
  .)36(مبوجب صكوك حمددة لالج�ني مع الزتامات �بعة من القانون العام حلقوق ��سان
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ني لعام ومن اجلد�ر ���ر ان القانون ا�ويل لالج�ني یعمتد ق�ل لك يشء �ىل االتفاق�ة اخلاصة �لالج�
دة لشؤون ، وكذ� �ىل النظام أ�سايس �لمفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�1967و�روتو�ول �ام  1951

، الرام�ة ٕاىل حامیة الالج�ني الالج�ني وهو نظام ذو در�ة تطور ضعیف �س��ًا من املبادئ والقوا�د القانونیة
وهيدف ٕاس�تعادة حقوق إال�سان لالش�اص املعنیني اىل �د ما من �الل توفري املالذ ا�ٓمن وا�متتع حبقوق 

�وس�ی� ٕالعطاء  1951س�یة يف دیبا�ة اتفاق�ة �ام إال�سان أ�ساس�یة وإالشارة ٕاىل احلقوق واحلر�ت أ�سا
  .)37(الالج�ني ممارسة هذه احلقوق �ىل ٔ�وسع نطاق ممكن

جراءات اليت تت�ذها ا�ول ن املعایري اليت ميكن ق�اسها واالٕ ویوفر القانون ا�ويل لالج�ني مجمو�ة م
�لوفاء �اللزتامات اليت  ویضع بعض الضغوط و خباصة �ىل ا�ول اليت انضمت اىل هذه الصكوك ا�ولیة

هتمت هذه الصكوك بصورة �اصة من �ربة الب�ان �وروبیة اليت وا�ت ٔ��دادًا �برية  )38(تفرضها  وقُد اس�ُ
لكن دینام�ك�ة ظاهرة الالج�ني اليت ی��قل مركز ثقلها من .)39(من الالج�ني ٔ�ثناء وبعد احلرب العاملیة الثانیة

اك الالتی��ة قد ٔ�وحضت احلا�ة العا�� ٕاىل تطو�ر القانون ا�ويل لالج�ني اورو� اىل افریق�ا و�ٓس�یا و امر�
  هبدف توس�یع امحلایة ل�شمل ف�ات �دیدة من الالج�ني

  :ن��اول هذا املبحث من �الل املطالب التالیةو  

  الطوائف أ�خرىالفرق بني الالجئ و : ملطلب أ�ولا

دو� ٔ�خرى ٔ�س�باب م�باینة فقد اخ�لط  بطائفة واسعة ملا اكن ا�لجوء یعين انتقال الفرد من دو�  ٕاىل 
مما �اوزه  املفاهمي اكملهاجر�ن والناز�ني و�ريمه ، وقد شهد الربع ��ري من القرن العرش�ن ز�ده �برية يف 
ٔ��دادمه ، �� �رى انه من الرضوري ا�متیزي بني الالج�ني و هذه الطوائف مجیعًاوهذا ما ن��او� �ىل النحو 

  :اىلالت

  بني الالج�ني والناز�ني دا�لیاً  الفرق: �ٔوًال 

كثري من الالج�ني يف العامل فروا  من د�رمه �س�ب الزناع املسلح ٔ�و إالضطهاد ، یضاف ٕاىل ذ�  
كفقدان أ�رسةوممتلاكهتم .. العدید من الناز�ني دا�لني يف م�اطق الزناع والعدید من ��ر املرتتبة ىه نفسها 

�ني ٔ�ن ��ر م�شاهبة بني االثنني ٕاال ٔ�ن املوقف القانوين خمتلف �دًا بني الالج�ني والناز�ني  وم�ازهلم وىف
  :ون��اول ف� یيل بعض هذه �خ�الفات)40(دا�لیاً 

دق�قةوحمدودة ٕاذ البد �ٔن  1951تعترب م�طلبات احلصول �ىل وضع �� طبقًا التفاق�ه الالج�ني لعام  .1
، ویعد لعدیدة املذ�ورةره من إالضطهاد ؤ�ن �رتبط هذا اخلوف ب�ٔ�د أ�س�باب ا�كون هناك خوف  � ما یُرب 
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تعریف �ش�اص النازحون دا�لیًا ٔ�كرث ا�سا�ًا و�شمل �ىل س��ل املثال الكوارث الطبیعیة ٔ�و اليت من 
 .)41(صنع ��سان

ش�اص النازحون یغادر الالج�ون ب� م�ش�هئم أ�صىل الل�س امحلایة اخلارج�ة يف �ني ال �زال � .2
 .دا�لیًا یع�شون يف كنف ب�مه �صيل

�ام لالج�ني فان 1951تُعد ٔ�س�باب الزنوح ٔ�كرب يف �االت الزنوح ا�ا�يل وطبقًا التفاق�ه  .3
 .�ضطهاد هو أ�ساس الوح�د �لحصول �ىل وضع الجئ

هلم ت� امحلایه اخلاصة یفقد الالج�ون حامیه وطهنمو�لتايل حيتاجون اىل حامیه ا�متع ا�ويل ، وتقدم  .4
 .لالج�ني واليت تنص �ىل نظام �اص لالجئ 1951من �الل الوضع اخلاص ا�ي متن�ه اتفاق�ه 

ب�� یوفر وضع الالجئ حقوقًا معینة �لفرد فٕان وضع الزنوح ال یوفر ٔ�ي فرد حقوقًا ٕاضاف�ة�ري ت�  .5
نني يف ب�ي فٕان �ش�اص الناز�ني دا�لیًا ال و�عتبارمه مواط . اليت �متتع هبا �عتباره مواطنًا دا�ل ب�ه

�زالون �متتعون حبامیة حكوماهتم وال ی�ش�ٔ هلم ٔ�ى وضع �اص مبق�ىض القانون ا�ويل ومه �متتعون بنفس 
وخنلص مما س�بق ٕاىل ٔ�نه یصبح الشخص  الج�ًا فقط عندما یعرب �دودًا دولیة، .)42(احلقوق �بق�ة الساكن

ذ� الفرد ا�ي یظل دا�ل �دود بالده ، والفرق بني الالجئ والنازح دا�لیًا والشخص النازح دا�لیًا هو 
  .وأ�ش�اص الناز�ني دا�لیًا ل�س هلم دوافع قویة �لهروب �ارج ب�مه عكس الالج�ني. �ك�یىك وقانوين

  یزي بني الالج�ني وطاليب ا�لجوءا�مت : �نیاً 

ٔ�ي خشص �كون �ارج : ة لشؤون الالج�ني هوالالجئ مبوجب والیة املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�د 
  :ب�ه أ�صيل ٔ�و ب� اقام�ه �عتیادیة ویعجز عن العوده ٔ�و ال �رغب فهيا �س�ب

 .م1951خوف هلام یربره من إالضطهاد ٔ��د �س�باب املب��ة يف اتفاق�ة �ام  .1

�جتة عن عنف  هتدیدات �دیة وبدون تفریق ٔ�و متزي �لحیاةٔ�والسالمة اجلسدیة ٔ�و احلریة و �كون .2
 .)43(معمم�ٔوا�داث هتددًا �دً� أ�من العام 

ويف . فرد یلمتس امحلایة ا�ولیة سواء �ىل ٔ�ساس فردي ٔ�و �ىل �ٔساس جامعى: ٔ�ما طالب ا�لجوء هو
الب�ان اليت ت��ع اجراءات خمصصة �ٔ�فرادفٕان طالب ا�لجوء هو من مل یمت اختاذ القرار ا�هنايئ ا�هنايئ ىف 

، ويف هنایة أ�مر لن یمت إال�رتاف �لك طالب جلوء �ىل ٔ�نه الجئ انب الب� ا�ي قدم اد�ائه ف�ه� اد�ائه من
 .)44(ولكن لك الجئ اكن يف البدایة طالب جلوء
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ومن اجلد�ر ���ر ٔ�ن مصطلح ملمتس ا�لجوء ٔ�و طالب ا�لجوء قد اس�ت�دم ٔ�ول مره يف  دوریة 
كنتا�لمر�� احلرب  1959يف �ام "  American political science Review"العلوم الس�یاس�یة 

وٕاىل  ٔ�ن یمت حفص ) 45(الباردة عندما اكن معظم ملمتىس ا�لجوء م�شقني س�یاس�یني من إالحتاد السوف�يت
طلب ملمتس ا�لجوء �ىل حنو �ادل فان من حقه ا�متتع حبق �دم إال�ادة ٕاىل ب� امل�ش�ٔ ؤ�ن �س�تف�د م�املعایري 

  .)46(وطبقًا �لقانون ا�ويل یعترب الشخص الج�ًامبجرد اخ�فاء هذه املعایري اخلاصة �لتعریفإال�سانیة �لمعام�، 

،  ٕا�سانیة و�ینة يف ٔ�ح�ان كثريةو�رى انه يف الواقع العميل كثريًا ما یتعرض طالبوا ا�لجوء ٕاىل معام� ال
��الف من الكوریني ، عندما ٔ��ربت ٔ�زمة �ذائیة �ادة ا 1990ما �دث يف �ام : و�ىل س��ل املثال

الشاملیني �ىل مغادرة بالدمه حبثًا عن الطعام والهرب من نظام القمعي و�رب معظمهم �دود دو�هتم ٕاىل الصني 
. )47(اليت ردت ٕ��ادهتم قرسًا ، و�لتايل تعرض كثري مهنم ملعام� ال ٕا�سانیة و�ینة و�ىل مرات حىت املوت 

ما قامت : �برية ٔ�س�باب �س�یطة و ميكن �لها و�ىل س��ل املثالكام یمت رفض طلبات طالىب ا�لجوء بصورة 
یولیو �ام  8حىت  1998ا�ریل �ام  16به وزارة أ�من الوطين يف الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف الفرتة من 

ٔ�هنم طلباهتم يف الوقت  من الطلبات املقدمة �لحصول �ىل وضع الالجئ  54141ح�ث رفضت  2009
م م�ذ دخوهلم البالد ومل یث��وا وجود ظرف اس�ت��ايئ یربر تقدمي الطلبات يف وقت ، وهو �ااملناسب

ورويب وا�ول أ�عضاء والس�یاسات اخلاصة يف �حتاد ا�ٔ  ویت�ىل ذ� واحضًا ٔ�یضًا يف القوانني. )48(م��ٔخر
احلق أ�ساىس وراء  ف�ه ، فقد تقاربت �ىل حنو مزید من التق�ید ف� یتعلق �لزتام إالحتاد �ورويب محلایة

  .)49(�دودها

و�الل العقد املايض �دلت لك من �ٔس�بانیا والربتغال �رشیعاهتام اخلاصة ��لجوء ٕالضافة ٕاجراءات 
�شمل مجمو�ة واسعة من ٔ�س�باب رفض طلبات ا�لجوء وتعترب طالىب ا�لجوء �ري مق�ولني مبوجب هذه 

وهذا ا�هنج حيبط . )50(حصول �ىل امحلایة إالجراءات دون تىل �لسات اس��ع حول مضمون طلباهتم �ل
الغرض إال�ساىن من س�یاسه ا�لجوء و�زید من اح�ل إال�ادة القرسیة لالضطهاد والتعذیب واملعام� 

�د�ال  2001الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة و، وقد قامت اململكة املت�دة بعد �ٔ�داث احلادي عرش من س�مترب �ام 
ن ٔ�ولئك ا��ن �سعون ٕاىل وضع الالجئ ، ؤ��رمت مذ�رات تفامه مع تعدیالت �ىل بعض �رشیعاهتا �ش�ٔ 

بعض ا�ول �لسامح بعودة أ�ش�اص ا��ن رمبا خيىش �لهيم من تعرضهم �لتعذیب ٔ�و املعام� القاس�یة ٔ�و 
  )51(الالٕا�سانیة ٔ�و املهینة 

يف ج�یف یوم ويف تقر�ر ٕاحصاىئ صادرعن املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني �ُرش 
، ٔ�شارت املفوضیة ٕاىل ٔ�ن طلبات ا�لجوء �لب�ان الصناعیة الغنیة جسلت اخنفاضًا  2011مارس  28االثنني 

�بريًا �الل الس�نوات العرش املاضیة املفوضیة عن �راجع �دد طاليب ا�لجوء املتوافد�ن �ىل الب�ان  
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سب ترصحيات املفوضیة السام�ةلالمم املت�دة ،  ومل یتضح بعد ح %  40الغنیة�الل العقد أ��ري ب�ٔكرث من 
ما ٕاذا مرد هذا الرتاجع هو الشدید ا�ي طرٔ� �ىل قوانني ا�لجوء يف " انطونیو جوتريس" لشؤون الالج�ني 

طلب جلوء يف ا�ول الصناعیة  358800مت تقدمي حنو  2010الب�ان املعنیة ٔ�م ٔ�س�باب �ٔخرى ، ويف �ام 
، وحواىل  2009عن �ام % 6ٔ�لف طلب ، ٔ�ى برتاجع یناهز  270نص�ب ٔ�ورو� الىت اهمت هبا التقر�ر واكن 

مع مالحظة ٔ�نتقر�راملفوضیة  )52(طلب جلوء  620000ا�ى جسل رمقًا ق�اس�یًا فاق  2001عن �ام %  42
السام�ة لٔ�مم املت�دة سالف ا��ر ال یعكس طلبات ا�لجوء اجلدیدة فقط وال یتضمن �دد أ�ش�اص الفار�ن 

  .لعنف ومن سوء املعام� وا��ن ُم�حوا وضع الجئ �شلك فعيل مبوجب معاهده دولیةمن ا

ٔ�صبحت توصف ب�ٔورو�  ونالحظ ٔ�ن ٔ�ورو� قد طورت س�یاسة مشرتكة ِح�ال طالب ا�لجوء حىت
�س�ب شهرهتا يف ٕاقصاء طالىب ا�لجوء ورفض طلباهتم ، و �ح�ة ٔ�خرى ٔ�هنا جتسد ِم�اال �ىل "  احلصن"

  .الهجرة ٔ�س�باب اق�صادیة ممكن ٔ�ن تُعیق إاله�م بوضع بواقع طالىب ا�لجوء و�ا�اهتماخلوف من 

  ا�متیزي بني الالج�ني واملهاجر�ن: �لثاً 

 :رغامشرتاك املل��ٔ والهجرة يف عنرص الرت�ال ٕاال ٔ�ن هناك اخ�الف ٔ�ساس�یًا بني االثنني �متثل ىف ا�ٓىت

خ�یاره يف العادة �ىل الب� ا�ي یو�د ف�ه طلب �ىل �لمهاجر احلریة يف ٔ�ن خيتار موقعه وینصب ا .1
، وح�ث جيد ٔ�ن أ�حوال إالق�صادیةوإالج�عیة صاد� م�اس�یًا �ق�صادیة م�اس�بامعلهوح�ث جيد ا�قًا اق�

ٔ�كرث مالمئة مع مصلحته ، كام �س�تطیع العودة ٕاىل ب�ه أ�صىل من شاء ،ٔ�ما �ري ذ� ٔ�ً� اكنت البواعث �ىل 
 .ل�س � اخلیار يف �ٔن یذهب ح�ث �شاء ٔ�و ح�ث �س�تطیع�ر�ا�  ف 

تظل �القة املهاجر بدولته �القة طبیعیة بعكس الالجئ ، كام �ٔن املهاجر یظل ممتتعًا �محلایة  .2
 .ا�بلوماس�یة �ولته بعكس الالجئ ا�ي �البًا ما تنقصه امحلایة ا�بلوماس�یة من دولته

هذا ا�متیزي ال یقوم  بني املهاجر يف ضوء إالجتاه املعارص، ؤ�نوهناك من �رى �دم ا�متیزي بني الالجئ و 
�ىل ٔ�ساس، ویقود� ٕاىل نتاجئ �ري طبیعیةالن العوامل اليت تثري مو�ات الهجرة ٔ�و ا�لجوء تعود ٕاىل نفس 
 العوامل الس�یاس�یة ٔ�و إالق�صادیة ، ؤ�ن دوافع أ�فراد ال �كون س�یاس�یةٔ�واق�صادیة حبتة يف الطبیعة ، ف�ی�
یتعرض البعض ٕالضطها م�ارش ، یتعرض �ٓخرون لعوامل س�یاس�یة ٔ�و ظروف ٕاق�صادیة جتعل احلیاة �ري �ٓم�ة 
والهجرةمطلبًا ح�وً� ، ؤ�ن إالضطهاد ٔ�س�باب ٕاق�صادیة ُمعرتف به م�ذ فرتة طوی� وید�ل يف نطاق التعریف 

ف الالجئ  �ملعىن القانوين يف املاده ، وهناك من �رى ٔ�ن تعری 1951لالجئ الوارد يف اتفاق�ة الالج�ني لعام 
خشص �س�ب خوف � ما یربره من : املتعلقة بوضع الالج�ني ب�ٔنه  1951من اتفاق�ه الالج�ني لعام  1

التعرض لٕالضطهاد �س�ب العرق ٔ�و ا��ن ٔ�و اجل�س�یة او إالن�ءٕاىل مجمو�ة ٕاج�عیة معینة ٔ�و ٔ�رائه الس�یاس�یة 
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�ب من هذا الق�یل �ري قادر �ىل ٔ�و �ري راغب يف إالس�تفادة من حامیة ، ٔ�و �س یو�د �ارج ب� ��س��ه
�متتعون �حلق يف �دم إال�ادةالقرسیة وال ميكن ٕار�اعهم اىل ب�مه أ�صيل  ؤ�ن هؤالء الالج�ني "ت� الب�

ٔ�ما أ�س�باب اجلزریةلطلب ا�لجوء �لمهاجر�ن فه�ى يف ٔ��لب أ�ح�ان ٔ�س�باب ٕاق�صادیة، وبذ� فهو �ٔمه 
  .)53(أ�س�باب املذ�ورة لتعریف الالجئ يف  إالتفاق�ة ل�ست مو�ه هلم

ونتفق مع الراي ا�ي �رى ٔ�ن املهاجر هو ذ� الشخص ا�ي یغادر موطنه طواعیة �لبحث عن ح�اة 
ٔ�ما الالجئ فالظروف �ق�صادیة �لوطن ا�ى یطلب ف�ه ا�لجوء يه ٔ�قل امهیة عنده و �يت سالم�ه . ٔ�فضل

ولكن اليشء أ�سايس ٔ�ن املُهاجر .أ�وىل ، وٕان اكن معلیًا يف بعض أ�ح�ان یَصعب ا�متیزي ب�هنام يف املر�� 
  .ما زال �متتع حبامیة ا�و� اليت ی�متي ٕا�هيا  ،ٔ�ما الالجئ فهو ال �متتع حبامیة دولته

  الفرق بني الالجئ واملطرود: بعاً را

املل��ٔ ( خروج الشخص من إالقلمي يف �ا� : �ة ويه ب�� ت�شابه �ا� الالجئ  مع املطرود يف الن��
ٕاال ٔ�نه من الناح�ة القانونیة هناك ٕاخ�الف معیق ب�هنم ، ف�ی� الطرد ٕاجراء ٔ�مين ٔ�و ٕاجراء بول�يس )  إالقلميي

هروب الشخص من مطاردة ا�و� � : ذو طبیعة دا�لیة تُقدره ا�و� بغرض حامیة نفسها ، فٕان املل��ٔ هو 
ادة ٔ�و حماو� الق�ض �لیه فالطرد معل تقوم به ا�و� محلایة نفسها من الفرد ب�� املل��ٔ معل یقوم به ٔ�و اضطه

  .)54(الفرد محلایة نفسه من ا�و�

  اتالفرق بني الالج�ني وأ�قلی: ا�امس

ركز �متتع الالجئ مبركز قانوين یفوق ذ� ا�ي �متتع به أ�ج�ىب ، ولكن یقرتب ىف الوقت ذاته من امل
ط بني أ�قلیات وجام�ات ، والشك ٔ�ن من ش�ٔن ذ� ٕا�رة الك�ري من ا�ل�س واخللالقانوين �لمواطن

ت� اليت تعامل هبا بق�ة  ، فقد تقوم ٕا�دي ا�ول مبعام� أ�فراد املنمتني ٔ�قلیاهتا بطریقة ٔ�دىن منالالج�ني
ل�س�بة ملهم �لزتامات تفوق م�یالهتا �، ٔ�ن تقوم حبرمان هؤالء أ�فراد من بعض حقوقهم او حت الساكن

، ويف هذه احلا� جتد أ�قلیة نفسها يف وضعأ��لبیة ولكن یقرتب يف ذات الوقت لٔ�ش�اص املنمتني لٔ��لبیة
�ش�ٔن الالج�ني  1951من وضع جام�ات الالج�ني املتوا�دة �ىل ٕاقلمي ا�و�وا�ي تضمنه هلم ٕاتفاق�ة ج�یف 

ىل ٕا�رة اخللط ب�هنام، ح�ث جتد لك طائفة مهنام نفسها تُعامل بطریقةُحتاىك كثريًا ت� ویؤدي هذا الوضع إ .)55(
اليت الطریقة الىت تُعامل هبا الطائفة اُالخرى ، و �لرمغ من مظاهر اخللط بني الالج�ني وأ�قلیات فٕان الفارق 

  : ب�هنام یظل ممتثًال يف

ن ، يف �ني یف�قرالالج�ون ٕاىل م�ل هذه الرابطة وتق�رص �متتع ٔ�فراد أ�قلیة جب�س�یة ا�و� اليت ی�متو .1
 .�القهتم هبذه ا�و� �ىل رابطة �قامة ٔ�و الوطن
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فراد أ�قلیة كثريًا ما �رتبطون من الناح�ة التارخيیة�قلمي معني ال �كون �هيم إالس�تعداد �لرح�ل عنه �ٔ  .2
و�ىل �الف ذ� فٕان وجود . ی�متون ا�هيإاال ٕاذا ٔ��ربوا �ىل ذ� من ق�ل النظام القامئ يف ا�و� اليت

الالج�ني �ىل ٔ�رايض دو� إالس�تق�ال ی�سم بطابع الت�ٔق�ت فعالقهتم هبذه ا�و� البد لها من ا�هتاء ٕاما �لعودة 
ٕاىل دولته أ�صلیة ٔ�و �لعثور �ىل مل��ٔ �ٓمن �ى دو� �ٔخرى ٔ�و �ٕالندماج يف دو� إالس�تق�ال عن طریق 

 .اك�ساب ��س�هتا

صورة جامعیة ولكن �شلك فردي ، فلك فرد من افرادها تمت بتعامل مع جام�ات الالج�ني ال یمت ال  .3
و�ىل العكس من ذ� . معاملته والبت يف مصريه  بصورة فردیة و �ٕالس�تقالل عن مصرئ� قرانه من الالج�ني
واخلصائص اخلاصة ما ميزي فٕان التعامل مع أ�قلیات یمت بصورة جامعیة ، اي �عتبارها جام�ة لها من الصفات 

ب�هنا وبني بق�ة ساكن ا�و� ؤ�ن الفصل يف مصريها وحتدید مركزها القانوىن یمت بصورة جامعیة ول�س من 
  �الل البدء يف مصري لك فرد من ٔ�فرادها �يل �دة

 الب��ة  العادیني والالج�ني �س�بالفرق بني الالج�ني: سادساً 

هناك مالیني من أ�ش�اص ا��ن فروا من ٔ�وطاهنم �س�ب الف�ضا�ت وا�ا�ات والكوارث البی��ة 
هو ٔ�ن الطبیعة القرسیة لهذا الزنوح  مث �اجهتم ٕاىل مسا�دة : أ�خرى ، وهناك ٔ�و�ه �شابه بني الف�تني ٔ�ولها 

هؤالء املهاجر�ن البی��ني مادیة والسامح هلم �لع�ش يف ٔ�ما�ن ٔ�خرى وهكذا یُثارال�ساؤل عن تصنیف 
ف�غري املناخ و�ريه من املشالك البی��ة یؤدى  )56(�ج�ني مؤهلني لتلقي ذات املس�توى من امحلایة ا�ولیة 

�ىل حنو مزتاید ٕاىل �رشید الساكن من د�رمه ،  سواء من �الل �الل اجلفاف والف�ضا�ت وا�ا�ة �ٔو 
  .)57(يف القانون ا�ويل من ٔ��ل جعل هذه الف�ة مضن الالج�نئ�س�باب ٔ�خرى ، وال یو�د �الیًا ٔ�ي حامیة 

اهنا م�اقشة تدور حول �امل املهاجر�ن ا�ي یزتاید تعق�دًا و ا�ي ی��قل ف�ه بصورة مس�مترة مالیني 
أ�ش�اص یوم�ًا �س�ب مجمو�ة م�نو�ة من العوامل العسكریة والس�یاس�یة و�ج�عیة و�ق�صادیة والبی��ة، 

نصف قرن مىض  �لعمل لصاحل  ت املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني من ٔ�كرث منوقد ��و�د
ومت تعریفهم قانونیًا ب�ٔهنم ٔ�ش�اص ٔ��ربوا �ىل الفرار �رب  -الالج�ني  –ف�ة حمدودة من أ�ش�اص املر�لني 

ن ٔ�و اجل�س�یة ٔ�و الرٔ�ى احلدود ا�ولیة �س�ب خوف � ما یربره من التعرض لالضطهاد �س�ب العرق ٔ�و ا��
و�رى املنتقدون ٔ�ن الوضع  قد تغري�الیًا عن الوضع  يف العقود . الس�یايس ٔ�و إالن�ء ٕاىل ف�ة ٕاج�عیة معینة 

و�ٓخرون " النازحون دا�لیاً "القلی� املاضیة ؤ�ن مالیني من املهاجر�ن البی��ني و�ز�ني دا�لیًاممن یطلق �لهيم 
ني و ٔ�ن حيصلوا �ىل نفس نوع املسا�دة القانونیة من �الل نظام مو�ه ٕاقلميیا �مكن احلل يف تصنیفهم�ج�

یعمل حتت ر�ایة أ�مم املت�دة و خصوصًا يف ظل ا�ٓ�ر البی��ة و�ج�عیة و�ق�صادیة لتغري املناخ 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

45 

 

ج�ني وإالطار احملدد املعروفة �دًا ، وذ� لتدارك الفجوة يف الهیالك القانونیة الراهنة �لحامیة م�ل ٕاتفاق�ة الال
  .)58(�لمرشد�ن دا�لیًا واليت ميكن ٔ�ن حيرموا مهنا ما مل یصنفوا �ج�ني

وال ٔ�تفق مع من �رى ٔ�ن هناك فروقًا �ٔساس�یة بني الف�تني،  ذ� �ٔن الالج�ني ال ميكن ٔ�ن یتجهوإاىل 
�� حيتاجون  حكوماهتم  �لحصول �ىل امحلایة، ٔ�ن ا�ول يف ٔ��لب �ح�ان يه مصدر �ضطهاد ومه

ٕاىل مسا�دةدولیة ، ب�� یواصل املهاجرون البی��ون متتعهم �محلایة الوطنیة �ام اكنت �ا� الظروف الطبیعیة 
  ".الالجئ الب�يئ" ، ؤ�ن احلل �مكن يف رضورة إال�رتاف بنوع �دید من ا�لجوء امسه 

  مصادر وم�ادئ القانون ا�ويل لالج�ني: املطلب الثاين

جتاهات اجلدیدة �لنظام ا�ويل اجلدید �ٔ�مل يف تطو�ر القانون ا�ويل لالج�ني يف مصادره تُ�رش �
ون��اول )59(املتعددة ویورد القانون ا�ويل لالج�ني املبادئ الرئ�س�یة اليت �س��د ٕا�هيا امحلایة ا�ولیة لالج�ني 

  :ف� یيل

  القانون ا�ويل لالج�ني لالج�ني مصادر: والً �ٔ 

  :ون ا�ويل لالج�ني �ٔساسه يف �دد من املصادرجيد القان

املصدر التارخيى ا�ي ٔ�كدته املؤمن املضامرا�لقدمية، ح�ث بدا ا�لجوء يف املعابد وام�نع املطاردون  :�ٔولها
عن تعقب الفار�ن  مث اس�مترت املس�ة ا�ی��ة يف العصور الوسطى ، ح�ث ظلت دور العبادة  مالذًا �ٓم�ًا 

  .احلي ا�بلومايس ب�ٔمك� مالذًا  لالج�ني وهو ا�ي تطور ف� یعرف ا�ٓن ��لجوء ا�بلومايسلالج�ني كام اكن 

و�روتو�ول �ام  1951اتفاق�ة ج�یف لعام :فهو املصدرإالتفاق�التعاهدى ؤ�مه عنارصه :�ٔما املصدر الثاين
وم�ثاق  1950 �ام يف ش�ٔن الالج�ني فضًال �ىل ٕاقرار النظام أ�سايس �لمندوب السايم لالج�ني 1967

أ�مم املت�دة و ��الن العاملي حلقوق ��سان و العهدان ا�ولیان حول حقوق ��سان �شقهيا الس�یاس�یة 
واملدنیة و�ج�عیة و�ق�صادیة والثقاف�ة واتفاقات حقوق ��سان �خرى ذات الص� �لالجئ ، وكذ� 

  .)60( 1969یق�ة �شان حامیة الالج�ني لعام االتفاقات �قلميیة وا�رزها االتفاق�ة�فر 

، ويه مس�توى ا�ساتري والقوانني �دىنيف ال�رشیعات الوطنیة دا�ل ا�ول �ىل  :املصدر الثالث
  .تنص ٔ�ساسًا �ىل معام� ��انب �شلك عريض تعاجل قضا� ا�لجوء

، ٕاضافة قانون ا�ويل هبذا البابهو تطور وضع أ�ج�يب واملركز القانوين �لفرد واه�م ال:املصدر الرابع
خ�صاص ا�ا�يل ��ول ٕاىل �د �بري، حبیث ا�سع �سان �ىل حساب االٕ ازدهار احلركة ا�ولیة حلقوق االٕ  ٕاىل

نطاق �ه�م ا�ويل وصارق�دًا �ىل سلطان ا�و� ا�ا�يل وان شاب ذ� اعتبارات س�یاس�یة صار�ة يف 
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ب ن هذه املصادر و�دت ٔ�ساسا فقهیًا �شطًا وحركه دؤبة من �انومن اجلد�ر ���ر �ٔ . )61(ح�ان بعض ا�ٔ 
، و�اصة املفوضیة السام�ةلالمم املت�دة لشؤون الالج�ني اليت تلعب دورًا املنظامت املعين حبقوق ��سان

�امً �لتعاومنع ا�ول لتذلیل الصعو�ت واحلساس�یات القانونیة والس�یاس�یة و�ق�صادیة ، و�� تطورت 
ومن اجلد�ر  )62(املندوب السايم لالمم املت�دة لشؤون الالج�ني كام تطورت سلطاهتا  مبيض الوقت  �مة

  .���رٔ�نه یصعب �رت�ب ٔ�ولویة املصادر السابقة من ح�ث أ�مهیة وأ��ر

  م�ادئ القانون ا�ويل لالج�ني :�نیاً 

وضع الالجئ مث �االت ا�لجوء  لقد تطورت م�ادئ القانون ا�ويل لالج�ني �الل معلیةا�لجوء وطوال 
وتتضمن مجمو�ة الو�ئق ا�ولیة و�قلميیة املتعلقة .)63(�شلك طبیعي ٔ�و �لطرد ٔ�و �ل�سجیل او �ل�سلمي 

  :)64(حبق ا�لجوء ِ�ده م�ادئ محلایة الالج�ني ميكن ٔ�ن توصف ب�ٔهنا قوا�د احلد �دىن �لمعام� الالج�ني ويه

 دو� �ضطهاد  طرد الالجئ �ٔو ٕا�ادته ٕاىل�دم  .1

�دم ��ادة القرسیة هو م�دٔ� من م�ادئ القانون ا�ويل ا�ي مينع من ٕا�ادة خشص ٕاىل ماكن قد 
وهو ملزم مجلیع ا�ول سواء اكنت من �طراف املتعاقدة يف الصكوك .)65(یتعرض ف�ه �لتعذیب ٔ�و �ضطهاد

یضًا من املبادئ �ساس�یة �لقانون ا�ويل لالج�ني ، ا�ولیة و�قلميیة املتعلقة حبقوق إال�سان ٔ�م ال ، وهو �ٔ 
  .)66(�متع ا�ويل ٕاال �س�ت��اء حمددح�ث ٔ�نه ال ی��غي طرد الالج�ني ٕاال يف ظروف اس�ت��ائیة ، وال یعرتف ا

وىل �دم جواز يف فقرهتا ا�ٔ  1951الالج�ني لعام من االتفاق�ة اخلاصة بوضع  33ح�ث تُقرر املادة 
، ق �ٔ�من الوطين ٔ�و النظام العامى الجئ موجود �ىل اقلميها بصورة قانونیة ٕاال ٔ�س�باب تتعلبعاد ا�و� �ٔ إ 

و�شرتط يف هذه احلاالت �ٔن �كون �بعاد تنف�ذًا لقرار صدر طبقًالالجراءا�لىت حيددها القانون، و�سمح 
ة من ميث� يف هذا اخلصوص ٔ�مام لالج�بتقدمي ما یث�ت �راءته مما ��س�ند الیه والطعن يف قرار إالبعاد وٕا�ب

  .)67(سلطة خمتصه بذ� ما تقىض بغري ذ� ٔ�س�باب ملجئة تتعلق �ٔ�من القويم

الشخص املعّرضة ح�اته ؤ�م�ه �لخطر �س�ب أ�وضاع أ�م�یة الس��ة اليت متر فهيا بالده هو "ٕاذ ٔ�ن 
ي حلقوق إال�سان، احلق من إال�الن العامل 14، و�یه، حبسب ٔ�حاكم املادة “لٕالضطهاد”خشص معّرض 

��خول اىل ب� �ٓخر �ٓمٍن من ٔ��ل دفع هذا إالضطهاد �ٔو  (droit naturel) الطبیعي املالزم ٕال�سان��ه
  .)68("الهروب م�ه وت�ٔمني امحلایة لنفسه ولعائلته

 ،1951امللحق �تفاق�ة الالج�ني لعام  1967وهذا املبدٔ� یعترب ملزمًا ٔ�یضًا مبوجب �روتو�ول �ام 
ٕاعتبار ٔ�ن ’مهیة احلامسة املبد�ٔ �دم إال�ادة القرسیة لنظام امحلایة ا�ولیة لالج�ني و�شلك �بري يف وتت�ىل ا�ٔ 

  .)69(إالقامة الرشعیة ل�ست رشطًا لتطبیق هذا املبدٔ� 
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ح�ث قد جرت دراسة تفصیلیة حلقوق ��سان ا�ولیة و�قلميیة ومعا�ر قانون ا�لجوء من ح�ث 
والقانون  1951من اتفاق�ة الالج�ني لعام  ��33ادة القرسیة ويف ٕاطار لك من املادة  صلهتا مببدٔ� �دم

 Erikaا�ويل حلقوق ��سان وتطبیقها من ق�ل احملامك ا�ولیة وادما�ا يف �رشیعاهتا الوطنیة و�رى
Feller"  "، وتتفق مع هذا  ٔ�ن هذا یُمثل مظهرًا ملموسًا �ىل ممارسة ا�ول لهذا املبدٔ� �ىل نطاق واسع

فقرة ٔ�وىل  33م�دٔ��دم ��ادة القرسیة وا�ي یظهر يف املادة من ح�ث ٔ�ن "dROsamu Arakaki"الرٔ�ي
  .)70(،وهو املبدٔ� ا�ٔكرث جوهریةوفوریة محلایة الالج�ني يف احلیاة واحلریة  1951من اتفاق�ه الالج�ني لعام 

ٕاىل الس�یاق التارخيي �لامدة  �امضًا و�س��د"  dr. Tomas Gammeltoft – Hansen"و�رى 
، ؤ�ن یة �لتفسري يف هذه احلا� ��ات، ویَذ�ر ٔ�ن أ�عامل التحضريیة الىت یتعني النظر فهيا �وس�ی� �مكل 33

املناقشات اليت وقعت ٔ�ثناء صیا�ة اتفاق�ة الالج�ني �كون مبثابة نقطة انطالق هامة لفهم اس�مترار اخلالف ف� 
ا�هت�ى �ج�ع الوزاري وقد . )71(ىن �لتطبیق ا�ق�ق ملبد�ٔ �دم إال�ادة القرسیة یتعلق �الخ�صاص املاك

ٕاىل الت�ٔ�ید �ىل ٔ�ن م�دٔ� �دم  2001وروبیة ا�ى عقد مبدینة مكربدج �ململكة املت�دة يف د�سمرب ��ول ا�ٔ 
  .)72(إال�ادة القرسیةهو جزء ال یتجزٔ� من القانون ا�ويل العريف

ٔ�ن املفوضیة السام�ة لٔ�مم املت�دة لشؤون الالج�ني تُعلن �دم تطبیق م�دٔ�  ومن املهم �شارة ٕاىل
كام ح�ت امجلعیة العامة لالمم املت�دة . )73(��ادة القرسیة ٕاذا اكن �ش�اص �شلكون هتدیدًا �لب� املُضیف 

لقرسیة لالج�ني �ىل ا�رتام الزتاماهتا بعدم ��ادة ا 2005 12/ 16يف  158 / 60من �دید يف قرارها رمق 
  .)74(مبوجب القانون ا�ويل لالج�ني والقانون ا�ويل حلقوق ��سان ا�رتاما اكمًال 

ورمغ ٔ�ن هذا املبدٔ� یعد جحر الزاویة يف حامیة الالج�ني ٕاال ٔ�نه یو�ه الیه العدید من النقد، و�ىل س��ل 
م إال�ادة القرسیة ، ولكن تضمن �د 1951اتفاق�ة الالج�ني لعام " dr. Emma Haddad "املثال �رى 

فقط عندما �كون هناك حظر ُمس�متر من التعرض لالضطهاد ، وهذا یعين ٔ�ن القانون ا�ويل لالج�ني هو 
يف الواقع یقوم �ىل فكرة امحلایة املؤق�ة لالجئ بدًال ، ؤ�ن ٔ�نصار امحلایة املؤق�ه �زمعون ٔ�ن هذا املبدٔ� 

االت الطوارئ، بوضوح من بنود وقف �ا� ا�لجوء عندما تصبح خيدم�ٔغراضًا كثرية ، ؤ�نه وس�ی� �لتصدي حل
ٔ�ن م�دٔ� �دم إال�ادة القرسیة " dr. Jeri Pirjola" الظروف اليت ا�ربت الفرد �ىل الفرار قد ا�هت�ى كام �رى

ق�ة الالج�ني حيتوي �ىل املفارقة، ویذ�ر انه يف �ني الزتمت ا�ول �ىل ا�رتام امن اتف 33الوارد يف املادة 
ساس�یة فٕانه ال یمت �سان ا�ٔ و اتفاق�ة حقوق االٕ  �1951ني لعام املبدٔ� من �الل إالنضامم ٕاىل اتفاق�ة الالج 

ت�ٔس�سمضمون �دم ��ادة القرسیة يف القانون ا�وىل ، بعبارة ٔ�خرى الزتمت ا�ول �ىل م�د�ٔ مضمون وهو 
واسعة من السلطة التقد�ریة  �ري حمدد نظرًالعدم وجود تعریف مو�د يف املامرسة العملیة صالح�ات
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یعترب م�دٔ� �دم إال�ادة القرسیة مف�وح   �ضطهاد والتعذیب و املعام� القاس�یة ٔ�و املهینة، و�ىل هذا
  .)75(و�امض

 1951من اتفاق�ه الالج�ني �ام  33ٔ��لرشوط الواردة يف املادة  Eggli "dr. Ann Vibeka"ى و�ر 
وممنطالعة م�د�ٔ .)76(ي وركزت فقط �ىل أ�ش�اص �شلك فردي ال �شريٕاىل الالج�ني الفار�ن �شلك جامع

یت�ني انه  1951م�ٕاتفاق�ة �مم املت�دة اخلاصة بوضع الالج�ني لعام  �33دم ��ادة القرسیة الوارد يف املاده 
اذا ما ٔ�حسن تطبیقه وا�رتامه من اكفة ا�ول فٕان هذا املبدٔ� ی��ح حامیة هامة  �دًا حلقوق الالج�ني يف 

  .لقانون ا�ويلا

 م�د�ٔ امل�ٔوي املؤقت .2

يه اس�ت�ابة رسیعة و قصرية أ�مد عندما تصل ٔ��داًد �برية من الناس هرً� من الزناع  :امحلایة املؤق�ة
املسلح ٔ�و ��هتااكت امجلاعیة حلقوق إال�سان و�ريها من ٔ�شاكل إالضطهاد أ�خرى من امحلایة املؤق�ة كام 

اخلط "�ل�س�بةلٔ�ش�اص الفار�ن من یوغسالف�ا السابقة هو ضامن امحلایة يف ب�ان بلورته الب�ان أ�وروبیة 
وكذللكتوفري اس�ت�ابة اقلميیة مرتابطة، تقوم امحلایة املوق�ة �ىل اساس م�ادئ نظام امحلایة "أ�مايم �لجوء

تعریف الوارد يف اتفاق�ة ا�ولیة لالج�ني الناز�ني يف اطار والیة املفوضیة كام ٔ�ن العدید مهنم ینطبق �لهيم ال 
  .)77(الالج�ني 

�ل�س�بة   31هذه الفكرة يف موضعني يف املادة  1951وتناولت اتفاق�ة �مم املت�دة لالج�ني لعام 
ل�ٓج�ني املوجود�ن دا�ل اقلمي ا�و� بصفة �ري قانونیة مث قدموا ٔ�نفسهم �لسلطات ا�تصة يف ٔ�قرب وقت 

لالج�ني املوجود�ن يف إالقلمي بصفة قانونیةولكن اكنت هناك ٔ�س�باب �اصة املتعلقة � 32ممكن ، ويف املادة
�ٔ�من الوطين القويم ٔ�و النظام العام تقىض ٕ�بعادمه ، ويف لكتا احلالتني تلزتم ا�و�ب�ٔن متنح الال�ء ق�ل 

 دو� ٔ�خرى طرده ٔ�و ابعاده �� معقو� فضًال عن ال�سهیالت الالزمة حىت ميك�ه السعي من ٔ��ل ٔ�ن تق��
 .)78(يف ٕاقلميها

  م�د�ٔ إال�رتاف لالج�ني مبركز قانوين قریب من مركز الر�ا� .3

�هتاك حقوقهم يف دولمت أ�صلیة مل یرتك الالج�ون ب�مه أ�صيل ویلئوا ٕاىل دول ٔ�خرى ٕاال هرً� من ا
 حلقوق ��سان يه اليت ، ؤ�ن ��هتااكت السابقة �لقانون ا�ويلم لالضطهاد فهيا يف ٔ��لب أ�ح�انتعرضهو 

، أ�مر ا�ى یعىن �رتباط الوثیق وا�امئ بني ظاهرة ا�لجوءيف لك د يف ��لب  ل�شوء ظاهرة ا�لجوءتقو 
مقوماهتا ومرا�لها وبني وبني امحلایة ا�ولیة حلقوق ��سان ، ذ� ٔ�منناط تعریف الالجئ ذاته من �الل 

، وان حق املل��ٔ قد �كون هو �سانیة ٔ�و جمرد ا�هتدید هبا�ساس�یة واالٕ  ال�رشیعات ا�تلفة او ا�هتاك احلقوق
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الوس�ی� الرضوریة والاكف�ة محلایة احلقوق واحلر�ت �ساس�یة لهؤالء ، �� سعت اجلهود ا�ولیة لوضع 
من احلقوق  قوا�د قانونیة �كفل ما معام� الالجئ يف دو� املل��ٔ معام� ا�سانیة وتتضمن إال�رتافلهم مبجمو�ة

 .)79(الالزمة هلم

  الزتامات دو� ا�لجوء لالج�ني .4

 واد�اءات ش�ىت ٕالعتبارات اس��اداً  التقد�ریة ��و� احلق يف ٔ�ن متنح املل��ٔ ملن �شاء مبق�ىض سلطهتا
خمتلفة قد �متثل يف �دم انطباق رشوط الالجئ �ىل طالىب ا�لجوء او س�بق ار�اكبه جلرامئ ال ت��ح � احلق يف 

ء يف ظل ذ� التد�ل �ٔو الغموض بني اجلرامئ الس�یاس�یة بطبیعهتا واجلرامئ ذات الصفة طلب ا�لجو 
الس�یاس�یةٔ�و ٕالعتبارا�ٔ�من القويم والسالم العادل دا�ل ا�و� ، وهو ما جيب �ىل ا�ول أ�خرى ا�رتامه 

ء تتطلب �ٔن ن الزتامات دو� ا�لجو �ٔ " dr Anthony Aust" وحول هذا املبدا یقول. )80(يف لك أ�حوال 
یُعامل الالج�ون ُمعام� ال تقل عن معام� ��انب ا�ٓخر�ن املوجود�ن �ىل ٔ�راضهيا و�دم ا�متیزي ف� بني 

  .)81(الالج�ني �ىل �ٔساس العرق ٔ�و ا��ن ٔ�و ب� امل�شا

حق دو� �قلمي يف طرد �ٔو الالجئ �ٔو ٕابعاده ٕالعتبارات أ�من القويم �ٔو النظام العام خصوصًا ٕاذا  .5
 :اكن الج�ًا س�یاس�یًا ٕاىل دولته

، بعادهإ و �ٔ وا دو� �قلمي ٕاىل طرد الالجئ جيب ٔ�ن التقف يف موا�ة الالجئ ٔ��د أ�س�باب اليت تدع
اخلاصة بعد ب�ٔهنا ٔ�س�باب خطرية تدعو  1951وهذه �س�باب �اء النص �لهيا يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة لعام 

اس�یة خطرية �ارج دو� املل��ٔ و ق�ل ق�و� فهيا بوصفه الج�ًا �ٔو ٕالعتبارالشخص ا�ي ار�كب جرمية �ري س�ی
"  Nuala Mole" و�رى  )82(اكن قد س�بق �س�ب ٕادانته ٔ�س�باب م�اف�ة ٔ�هداف �مم املت�دة وم�ادهئا

عامل التحضريیة املعرتف به يف ا�ٔ  1951ج�ني لعام من اتفاق�ة الالو /  1ن الغرض من هذا احلمك ماده �ٔ 
هو حرمان أ�ش�اص ا��ن لوال هذه الفقرة النطبقت �لهيم صفة الالج�ني وذ� لضامن : لالتفاق�ة 

وقد �اء .)83(سالمةا�لجوء ضد سوء �س�ت�دام ، والىت تتطلب املسؤولیه عن ٔ�عامل أ�ش�اص الالج�ني 
�ح��اج  عندما نص �ىل انه ال جيوز 1967النص ٔ�یضًا يف �روتو�ول �مم املت�دة لشؤون الالج�ني لعام 

حبق ا�لجوء واحلصول �ىل املل��ٔ ٔ�ى خشص قد تو�د دوافع �دیة لالعتقاد ب�ٔنه قد �ر�كب جرمية ضد السمل 
ٔ�و جرمية حرب ٔ�و جرمية ضد ��سانیة �ىل الو�ه املبني ىف الو�ئق ا�ولیةاملوضو�ة  �لنص �ىل ٔ�حاكم هذه 

  .)84(اجلرامئ 

ملت�دة لشؤون الالج�ني بیاً� یتضمن املالحظات ٔ�صدرت املفوضیةالسام�ةلٔ�مم ا �2001ام ويف
ٔ�ن ٔ�ي نقاش حول الضام�ت أ�م�یة ی��غي ٔ�ن ینطلق من افرتاض ٔ�ن الالج�ني ٔ�نفسهم قد فروا من : التالیة
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، ومثة م�طلق �ٓخر مفاده ٔ�ن لعامإالرهابیة ول�سوا مر�كىب ت� ا�ٔ  والعنف مبا يف ذ� أ�عامل إالضطهاد
الالج�ني ال توفر مالذًا�ٓم�ا لٕالرهابیني وال حتمهيم من املالحقةاجلنائیة وال من  الصكوك ا�ولیة �شان

  .)85(الطرد

وال ی��غي ان یو�د س��ل یؤمن لٕالرهابیني الوصول ٕاىل اقلمي سواء �لحصول �ىل مالذ �ٓمن ٔ�و تفادً� 
�ددًا من  2001 / 1373وی��اول قرار جملس أ�من رمق . �لمالحقة القضائیة ٔ�و الق�ام هبجامت ٔ�خرى 

معلیات  رهابیني ب��ف�ذویطلب من ا�ول ٔ�ن متنع تنقل االٕ  املسائل ا�ولیة املتعلقة �لهجرة ووضع الناز�ني ،
ٔ�ن تت�ذ تدابري لتامني ٔ�وراق الهویة وو�ئق السفر و یدعو ا�ول ٔ�یضًا ٕاىل ٔ�ن تت�ذ فعا� ملراق�ة احلدود، و 

لمتىس ا�لجوء ا��ن خططوا لعملیات ارهابیة او سهلوا تنف�ذها ٔ�و تدابري لضامن �دم م�ح وضع الالج�ني مل 

  .شار�وا فهيا ؤ�ن تضمن �دم اساءة اس�تعامل وضع الالج�ني من �انب م�فذي العملیات إالرهابیة

وال ت�شئ ت� املتطلبات الزتامات �دیدة مبوجب القانون ا�ويل لالج�ني بل يه تعرتف ب�ساطة 
�لیات م وی��غي احلرص يف الوقت  ،ء م�لام هو احلال يف م�اد�ن ٔ�خرىالمئة يف م�دان ا�لجو �حلا�ة ٕاىل وضع �

ذاته �ىل كفا� توازن سلمي مع م�ادئ حامیة الالج�ني ،وللك خشص احلق يف طلب ا�لجوء وال ی��غي ٔ�ن 
ركز الالج�ني تؤدي تالبريالسالمة العامة وأ�من العام ٕاىل جترمي الالج�ني عندما تنفذ االتفاق�ة املتعلقة مب

تنف�ذًا سل�ً فه�ى اكف�ة لضامن �دم ا�ساع نطاحقامیة الالج�ني ا�ولیة ل�شمالالش�اصا��ن حرضوا �ىل 
  .)86(ار�اكب جرامئ خطرية ، ويه ف�ه �شمل �عامل �رهابیة او سهلوا لها ٔ�و ار�ك�وها

ني ا�متع ا�وىل نیابة عن قضیة ا�لجوء جيب �ٔال �كون بني طالب ا�لجوء ودو� إالقلمي وٕامنا ىه ب .6
 .)87(الالجئ وبني ت� ا�و� 

يف جمال �شجیع ا�ول �ىل م�ح املل��ٔ لٔ�فراد ٔ�و رفع العق�ات الىت قد و�متثل ٔ�مه التطورات احلدیثة 
  :)88(تعرتض ذ� ف� یىل 

 .تقر�ر م�دٔ� الطابع السلمى ٔ�و الودى ٔ�و إال�ساىن ملس�ٔ� م�ح املل��ٔ  .1

 .ىل م�ح املل��ٔ وق�ول املزید من الالج�ني يف ٔ�راضهياحث ا�ول ودعوهتا إ  .2

 .ٕا�راز الطابع ا�وىل ملشلكة الالج�ني مع الرتكزي �ىل م�دٔ� التضامن ا�وىل جتاه هذه املشلكة  .3

وخنلص من ما س�بق ٔ�نه قد �كونت مجمو�ة اكم� من قوا�د القانون ا�ويل لالج�ني تقوم املفوضیة 
الالج�ني �ىل ر�ا�هتا وتنف�ذها وتطو�رها، و �ٔ�رز هذه القوا�د  ما قرره هذا  السام�ة لالمم املت�دة لشؤون

،  ولكهنا  يف تقر�ر ما �راه يف هذا الش�ٔنالقانون من حق لك ٕا�سان يف طلب ا�لجوء ، ویقاب� حق لك دو�
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ا�و� املطاردة   ملزمة �متك�نه من ا�لجوء املؤقت وحبث طلبه ٕ�ه�م ، و�دم دفعه ٕاىل احلدود ٔ�و �سلميه ٕاىل
  . � ٔ�و متك�هنا م�ه 

  العالقة بني القانون ا�ويل لالج�ني وفروع القانون ا�ويل أ�خرى: املطلب الثالث

النظم القانونیة اليت هتدف ٕاىل حامیة الالج�ني تت�ٔلف من القانون ا�ويل لالج�ني والقانون ا�ويل 
��ساين ، و�رتبط القانون ا�ويل لالج�ني ٕاىل �د حلقوق ��سان ، وىف نفس الظروف القانون ا�ويل 

  :�بري هبام ونبني ذ� �ىل النحو التايل

  �سان والقانون ا�ويل حلقوق االٕ العالقة بني القانون ا�ويل لالج�ني: �ٔوًال 

ذ�ر� سابقًأ�ن ا�هتااكت حقوق إال�سان اليت تقود يف أ��لب أ�مع ٕاىل �شوء  ظاهرةا�لجوء ، أ�مر 
ي یعين �رتباط الوثیق وا�امئ بني ظاهرة ا�لجوء يف لك مقوماهتا ومرا�لها وبني امحلایة ا�ولیة حلقوق ا�

هو ا�هتاك احلقوق إال�سانیة : ��سان ، وذ� ٔ�ن م�اطتعریف الالجئ ذاته من �الل ال�رشیعا��تلفة 
 الرضوریة والاكف�ة محلایة احلقوق أ�ساس�یة �ٔو جمرد ا�هتدید بذ�،  ؤ�ن حق املل��ٔ  �كون هو الوس�ی�

ولهذه �عتبارات مل �كن من ق�یل املصادفة تضمني حق املل��ٔ يف اطار . )89(واحلر�ت أ�ساس�یة لهؤالء 
ؤ�ن حترصدیبا�ة لك )14/1م( 1948احلقوق إال�سانیة املعرتف هبا يف إال�الن العاملي حلقوق إال�سان �ام 

علقةمبعام� الالج�ون ٔ�و حتدید مراكزمه �يل إال�ا�ٕاىل احلقوق املتضمنة يف ال�رشیعات ا�ولیةو�قلميیةاملت
الو�ئق ٔ�و املعاهدات املتعلقة حبقوق إال�سان ، كام مل �كن من ق�یل املصادفةٔ�یضا ٕا�اكر حق املل��ٔ �ىل 

من  ويف سعیه ٕاىل ضامن معام�ٕا�سانیة�مو�ة. )90(�ش�اص املسؤولني عن ا�هتااكت حقوق ��سان 
�ش�اص ا��ن یف�قرون ٔ�كرث من �ريمه ٕاىل �د �بري�لقانون ا�ويل لالج�ني وٕاىل �د �بري �لقانون ا�ويل 
حلقوق ��سان ا�ي �ركز �ىل حفظ �رامة وحسن �ال لك فرد و�لتايل فٕان هذ�ن القانونني ممتمني 

، ح�ث هيدف ٕاىل مسا�دة �سانالٕ و�ر�كز نظام حامیة الالج�ني �لاكمل �ىل مفاهمي حقوق ا.)91(لبعضهام
هؤالء ا��ن ٔ�و ٔ�ورمغوا�ىل الهروب من بالدمه �س��ا�هتاك حقوقهم ، و�شلك �اص فٕان فكرة إالضطهاد اليت 

ا �نتظام وفقًا ملعا�ر جيري تفسريه 1967و�روتو�ول �ام  1951يه قلب تعریف الالجئ يف اتفاق�ه �ام 
یة ا�ولیة لالج�ني ��سان ا�ويل امر ح�وى لضامن امحلا ، �� فٕان فهم قانون حقوقسان� حقوق االٕ 

�ٕالضافة  املت�دة لشؤون الالج�ني ، والممش�اص ا��ن مه موضوع اه�م املفوضیة السام�ة لو�ريمه من ا�ٔ 
 ٕاىل نص اتفاق�ة الالج�ني �ىل �دم جواز إالبعاد ٕاىل ب� امل�ش�ٔ املعروف مببدٔ� �دم الرد ُحيدد القانون ا�ويل

  . )92(حلقوق ��سان �لزتام بعدم ٕا�ادة ٔ�ي خشص �لخطر وٕان اكن بلغة خمتلفة ٕاىل �د ما 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

52 

 

ا�و� سواء وَخنلص مما س�بق ٕاىل ٔ�ن القانون ا�ويل حلقوق ��سان یطبق معومًا �ىل مجیع الناس يف 
، وم امحلایة ا�ولیة وا�لجوء، و� �القةوثیقة �لقانون ا�ويل لالج�ني ح�ث ٔ�نه اساس�یلمفهاكنوا مواطنني ٔ�م ال

،  و�سا�د �ىل حتدید �یف�ة معام� الالج�ني �سانمحلایة من ا�هتااكت حقوق االٕ ٕاذ ٔ��لالج�ني یلمتسون ا
وطاليب ا�لجوء يف الب�ان اليت یلمتسون فهيا ا�لجوء وخيضع ٕالرشاف هیئات دولیة خمتلفة ميكن ٔ�ن یطلب مهنا 

  .م�ع العودة ٕاىل ح�ث هناك خطرًا �لغ :مسا�دة الج�ني �ىل س��ل املثال

  الج�ني والقانون ا�ويل إال�ساىنالعالقة بني القانون ا�ويل ل :�نیاً 

ینص القانون ا�ويل إال�ساين �ىل وجوب ٔ�ن حيظى حضا� الرصاع املسلح سواء اكنوا �ز�ني ٔ�م ال 
سا�دة الزنهية،  ونظرًا ٔ�ن كثريًا من ا��ن �ال�رتام وامحلایة من ا�ٓ�ر النامجة عن احلرب وان تتوفر هلم امل 

، فٕان القانون ا�ويل لالج�ني �كون مرتبطًا يف كثري من ط رصاع مسلح  دوىل �ٔو دا�ىلهم وسجيدون انفس 
،  وتتضمن االتفاق�ة الرابعة �ش�ٔن حامیة �ش�اص املدنیني يف �ساينوثیقًا �لقانون ا�ويل االٕ أ�ح�ان ارتباطا 

وینص الربوتو�ول إالضاىف   )44م(ماده تعاجل بو�ه �اص �ا� الالج�ني والناز�ني  1949لعام وقت احلرب 
والثالث من اتفاق�ة �ىل توفري امحلایة لالج�ني �دميى اجل�س�یة مبوجب ٔ�حاكم اجلزئني أ�ول  1977لعام 

احلقوق  ب�ٔن هناك ظروف قد تُربر تق�ید بعض ، ویقر القانون ا�ويل إال�ساىنج�یف الرابعة
ميكن تعلیقها �الل ،و�لتايل فٕان العدید من احلقوق مبوجب القانون ا�ويل ��ساين ول�س مجیعها واحلر�ت

، �ري ٔ�ن ن یضمن ا�رتام الكرامة ��سانیة، وىف احلا� هذه �راد �لقانون ا�وىل إال�ساىن �ٔ فرتة�زاح مسلح
فقط يف �االت الزناع املسلح ا�ويل ٔ�و ا�ا�يل ، فٕاذا  القانون ا�ويل ��ساين  ميكن ٔ�ن حيمي الالج�ني

فر الجئ من رصاع مسلح وو�د مل��ٔ يف ب� ما �ري مشرتك يف رصاع مسلح دويل �ٔو دا�ىل فٕان القانون 
  .)93(��ساين لن یطبق �ىل ذ� الالجئ 

لك طبیعي عندما وخنلص مما س�بق ٔ�ن  القانون ا�ويل لالج�ني والقانون ا�ويل ��ساين یلتق�ان �ش
ميسك �لالج�ني يف �زاع مسلح ، ففي ت� احلا� جيب �كون ٔ�ولئك أ�ش�اص الج�ني وحضا� �زاع مسلح 

لالج�ني والقانون ا�ويل  يف نفس الوقت، وم�طق�ًا  ی��غي ٔ�ن �كونوا حتت امحلایة املزدو�ة �لقانون ا�ويل
التطبیق املس�متر يف القانون ا�ويل ��ساين والقانون  ��ساين ا���ن ی��غي ٔ�ن یطبقا يف نفس الوقت، وهذا

تعز�ز ال�سك بني هیئ�ني �لقانون ا�ويل ، وحظر ال�رشید : ا�ويل لالج�ني � مزا�،  مهنا �ىل س��ل املثال
يف القانون ا�ويل إال�ساين یوحض مزية ٔ�خرى لهذا ا�هنج ، ح�ث ٔ�ن ا�هت�ري القرسي ظاهرة م�كررة يف 

  .من الزنا�ات املسل�ةالعدید 
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  �امتة

�ٔحوج فٕان الالج�ٕاذا اكن احلق يف ا�لجوء من احلقوق املنصوص �لهيا يف إال�ال�ت واالتفاق�ات ا�ولیة 
ما �كون هذا احلق حىت �متكن من احلصول �ىل حقوقه املنصوص �لهيا يف هذه االتفاق�ات وتناولنا يف هذا 

ٔ�ن �رخي امحلایة ا�ولیة : ج�ني ف�بني لنا من �الل املبحث أ�ول البحث اس�تعراض قوا�د امحلایة ا�ولیة لال
�راسة شؤون الالج�ني  1921لالج�ني بدٔ� يف عصبة أ�مم املت�دة م�ذ ا�شاء ا�لجنة العلیا لالج�ني �ام 

، یة لالج�نيكام انه مل �رد تعریف م�فق �لیه ملصطلح امحلایة ا�ول  ،ث�ت لها ف� بعد صفة العاملیةمث ت  ،الروس
ؤ�ن معوقاهتا ؤ��رز مشالكها �مكن يف ضعف املوارد �ق�صادیة وحساس�یة هذه ا�ول حول أ�من ا�ا�يل 

و يف املبحث الثاين حتدثنا . وحساس�یة �القهتا مع بعض ا�ول و اس�ت�دا�ا اداة يف الرصا�ات الس�یاس�یة
�ويل لالج�ني هو ذ� الفرع من فروع القانون حول موضوع القانون ا�ويل لالج�ني وتبني لنا ان القانون ا

وق ��سان ا�صص ا�ويل املعين حبامیة طبقة ممن ال�رش يف وضع ا�ساين ویعد جزء من القانون ا�ويل حلق
و مجمو�ة من �فراد يف �ا� الرضورة ، ومقنا بتوضیح الفرق بني الالجئ والطوائف �خرى �ٔ محلایة الفرد 

، وتبني لنا �ٔن مصادر القانون ا�ويل قلیاتاملهاجر�ن واملطرود�ن  وا�ٔ یًا وطاليب ا�لجوء و م�ل الناز�ني دا�ل 
، وال�رشیعات دمية، واملصدر االتفاىق التعاهديلالج�ني ىه املصدر التارخيي ا�ي ٔ�كدته املضامرات الق

�ٔ �دم إال�ادة القرسیة الوطنیة ، وتطور وضع أ�ج�ىب ،ىؤ�ن ٔ�مه م�ادى القانون ا�وىل لالج�ني هو م�د
  .لالج�ني وم�دٔ� امل�ٔوى املؤقت

وتبني لنا ان القانون ا�ويل لالج�ني �ربطه �القة وثیقة مع فروع القانون ا�وىل أ�خرى الىت هتدف 
  .ٕاىل حامیة الالج�ني م�ل القانون ا�وىل حلقوق إال�سان والقانون ا�وىل إال�ساىن

  إالس�ت��ا�ات

  : اس�ت��جنا مما س�بق

، ؤ�ن م�طلبات  1951القانون ا�ويل محلایة الالج�ني یقوموم اساسًا �ىل اتفاق�ه الالج�ني لعام  ٔ�ن .1
دق�قة وحمدودة  ٕاذ البد ان �كون هناك  19951احلصول �ىل وضع الالجئ طبقا لالتفاق�ات الالج�ني لعام 

 .التفاق�ة�رتبط هذا اخلوف ب�ٔ�د �س�باب املذ�ورة � خوف � ما یربره من �ضطهاد ؤ�ن

ٔ�ن جمرد ٕاح�ل سوء املعام� ن���ة �دم إالس�تقراراملؤقت يف البالد ال ینطوي يف �د ذاته �ىل خطر  .2
 .خشيص والعكس فان حتسني الظروف �شلك اكيف يف البالد ال یعين رفع اخلطر عن ح�اة أ�ش�اص

إال�سان �ساس�یة كام ٔ�ن تؤكد املبادئ ا�ولیة �لحامیة ا�ولیة لالج�ني �ىل متتع الالج�ون حبقوق  .3
 .هلم حقوق و�لهيم وواج�ات وامههام ا�رتام قوانني ا�و� اليت یتوا�دون هبا
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طرده ، وكذ� حق  التدهور النوعي ٔ�مه م�دا يف حامیة الالج�ني ٔ�ال وهو م�دا �دم رد الالجئ �ٔو .4
ن الیوم مش�ت �اكد ا�متع املل��ٔ من �ح�ة ، ومن �ح�ة ٔ�خرى الز�دة املس�مترة يف �دد الالج�ني یفرضا

 .ا�ويل یعجز عن �لها

ب�� تظل العودة الطبیعیة يه احلل �م�ل ملشالك الالج�ني ، �كون ٔ�ح�ا� ا�مج احملىل يف دو�  .5
 .املل��ٔ ٔ�و ٕا�ادة التوطني يف دو� ٔ�خرى من احللول املناس�بة لضامن حامیة الالج�ني

�ويل لالج�ني يه ضعف املوارد �ق�صادیة ��ول اليت ٔ�مه املشالك اليت تعرتض تطور القانون ا .6
یل��ٔ ا�هيا طالبوا ا�لجوء وحساس�یة هذه ا�ول حول ٔ�مهنا ا�ا�يل ، و�القاهتا مع بعض ا�ول �خرى 

 .واس�ت�دام ا�لجوء ٔ�داة ىف الرصا�ات الس�یاس�یة

  التوصیات

  :ىتنوىص ��ٓ 

 .�س � ٔ�ي صبغه س�یاس�یهالتا�ید �ىل ٔ�ن حق ا�لجوء هو معل ٕا�ساىن سلمى ول  .1

 .رضورة مساندة ا�متع ا�ولیل�و� املضیفةل�ٓج�ني يف الوفاء مبس�ئولیاهتا جتاههم .2

 .شجیع ٕاقرار �رشیعات وطنیه تتعلق حبامیه الالج�ني�  .3

تق�ني ال�رشیعات ا�ولیة الىت توحض وتضمن حقوق الالج�ني يف ٕاطار قانون مو�دو�رشاف �ىل  .4
 .م �لتعاون مع السلطات الوطنیة ومن �اللهاتطبیقه يف ب�ان جلوهئِ 

التعاون مع احلكومات واكفة املؤسسات والهیئات وخباصة ت� التابعة لٔ�مم املت�دة �لعمل �ىل ازا�  .5
 .اس�باب ا�لجوء وحتق�ق رشوط العودة ا�ٓم�ة

  .ن�شجیع التوطني او ا�مج احمليل يف ب� ا�لجوء وذ� عندما �كون حتق�ق العودة �ري ممك .6

  شماو هل ا

                                                   
ٕایواء ال�ٓ�ء وٕاعطائه أ�مان الالزم �لحفاظ �ىل ح�اته وحقوقه حىت وٕان مل  وقد مشلت التعالمي ا�ی��ة يف ا��ن إالسالىم ورشیعته )1(

ِ ُمث� ﴿: �كن یؤمن ���ن إالسالىم، فقد قال هللا تعاىل يف كتابه العز�ز  تََ�اَرَك فَ��ِجْرُه َحىت� �َْسَمَع َ�َم ا�� َن الُْمْرشِِكَني اس�ْ ْن ��َ�ٌد ّمِ
�
َوا

ُْم قَْوٌم ال� یَْعلَُموَن﴾��بِْلْغُه َم��َم�َُه ذَ   .06 �ة، اآلالتو�ة سورة، ِ�َ ِب��هن�
(2)Alexander Betts, Global Migration Governance, Oxford University press,2011 ,p.5. 

املت�ده  لالمم السام�ه هاملفوضی 1مد�ل امحلاهيا�ولیه لالج�ني حامیه �ش�اص ا��ن مه موضع اه�م املفوضیه �ر�مج التعلمي ا�ايت  )3(
  .22و 21ص  2004لشؤون الالج�ني 
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   ملخص

و�متثل يف احلفاظ �ىل  یضطلع جملس أ�من ا�ويل مبوجب ٔ�حاكم م�ثاق أ�مم املت�دة مبهمة �ٔساس�یة ،
هو حتق�ق أ�من والسمل ا�ولیني، ،السمل وأ�من ا�ولیني، كام �ٔن الهدف أ�سايس وراء ق�ام أ�مم املت�دة 

مي� صالح�ة التد�ل يف الشؤون ا�ا�لیة ��ول ٔ�غراض ٕا�سانیة، ، ٕالضافة ٕاىل ذ� ٔ�صبح جملس أ�من�
والواحض كذ� ٔ�ن �القة جملس أ�من �جهاز س�یايس �حملمكة اجلنائیة ا�ولیة �جهاز قضايئ، من ش�ٔهنا ٔ�ن 

، يف اليت من املمكن اس�تغاللهاتضع هذه أ��رية ٔ�مام حتد�ت صعبة، وذ� الش��� �ىل بعض املسائل 
  .وق�ا�ا مبهمهتا القضائیة �ىل ٔ�مكل و�هحلد من اس�تقاللیة هذه احملمكة، س��ل ا

، تتعلق ٕ�ر�اء التحق�ق ٔ�و املقاضاة يف یصدر قرارات ضد اخ�صاصات احملمكةویتحقق ذ� عندما 
 قضیة معروضة ٔ�ما�ا، ٔ�و �دم التفاته لتقر�ر �ا� من �االت العدوان، مما یعد تد�ال يف اخ�صاصاهتا وتق�ید

  .، و�لتايل تبقى مك�وفة أ�یدي ح�ال هذا الوضعحر�هتا

  .م�ثاق أ�مم املت�دة -السمل  –حق النقض  –ٕاصالح  –جملس أ�من  :اللكامت املف�اح�ة

Abstract:  

The United Nations security council carries out an essential mission under the 
provisions of the charter of the United Nations, this mission is about the maintenance of 
international peace and security. 

As a matter of fact, the latter is the main objective behind the establishment of the 
United Nations ,moreover, the security council has now the power to intervene in the 
international affairs of states for humanitarian purposes .it is also clear that the relationship 
of the security council as a political body with the international criminal court as a judicial 
body would pose difficult challenges foe the latter as it includes some issues that could be 
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exploited to limit the independence of this court as well as the full performance of its judicial 
mission . 

This is achieved when decisions are issued against the jurisdiction of the court related 
to postponing investigation or prosecution in a case before it ,or not paying attention to 
deciding a case of Aggression , which is considered an interference in its jurisdiction and 
restricting its freedom , and thus remains idle regarding this situation. 

Key words :Security Council–Reform-Veto –Peace- Charter of the United Nations. 

  مقدمة

یعترب جملس أ�من ا�ويل ا�راع أ�قوى ملنظمة أ�مم املت�دة، هذا فضال عن �ونه اجلهاز املسؤول عن 
عن �يق سا�ر  ،اليت م�حت �لس أ�من ا�ويلصیانة السمل وأ�من ا�ولیني، و�رجع أ�مهیة املمتزية واخلاصة 

�عتباره الق�اة ا�امئة �لمنظمة ا�ولیة وٕادارهتا التنف�ذیة الرئ�س�یة املهمينة �ىل جمال حفظ  ،ٔ��زة أ�مم املت�دة
  .وصیانة السمل وأ�من ا�ولیني

من  ،جملس أ�من ا�ويلتناقضات اليت یعرفها و�لیه، فاملهمت �لش�ٔن ا�ويل �س�توقفه مجمو�ة من ال 
 ،�خ�الالت�الل مقاربته �لزنا�ات ا�ولیة، و�متظهر ذ� من �الل ٕاصداره لقرارات دولیة �شوهبا العیوب 

يف نطاق حفظ السمل وأ�من  ،�ىل مس�توى أ�دوار واملیاكنزيمات اليت ٔ�عطاه ٕا�ه م�ثاق أ�مم املت�دة
  .ا�ولیني

، تق�ضهيا الظرف�ة ا�ولیة الراهنة، ف�عد مرور �ٔزید من ٔ�ربعة يه مس�ٔ� مل�ةفٕاصالح جملس أ�من 
دة ٔ�كرث من اكف�ة ٕال�ادة النظر يف �شك�لته و�ر�ی��ه �ىل ٕا�شاء م�ظمة أ�مم املت�دة، فهذه امل ،وس�بعون س�نة

�لیات مع�، مع احلرص ،والقوا�د املوضوعیة  ،بعني �عتبار مجمو�ة من املربرات ؤ��ذا  وإالجرائیة اليت تنظم �
  .واملتغريات اليت تعرفها السا�ة الس�یاس�یة ا�ولیة

والهامة واملؤ�رة �ىل مس�تق�ل اكفة ا�ول  ،و�مكن ٔ�مهیة هذا املوضوع، �عتباره من املواضیع اجلدیدة
ٕالضافة ٕاىل التعرف وس�یاساهتا ا�ولیة، هذا فضال عن فهم خمتلف املشاریع واملقرت�ات املقدمة لٕالصالح، �

  .اليت تقف �حجرة �رثة دون حتق�ق إالصالح امل�شود ،�ىل املعوقات

  : وبناء �ىل ما س�بق، ميكن ٔ�ن طرح ٕاشاكلیة ا�راسة ا�ٓتیة 

يه العق�ات  ملاذا �ٔخفقت م�ظمة أ�مم املت�دة يف الوصول ٕاىل �لول مرضیة ٕالصالح جملس أ�من؟ وما
  اليت حتول دون حتق�ق ذ�؟

  :هذه إالشاكلیة املركزیة ال�ساؤالت التالیة عن ض و�متخ
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 هل جملس أ�من ا�ويل �دي مغلق �ايص �ىل إالصالح ؟ -

و�دا� ا�متثیل اجلغرايف العاملیة  ٕاصالح جملس أ�من ا�ويل  نو�ا من ا�ميقراطیة  هل س�یحقق  -
 م�ظمة أ�مم املت�دة ؟مس�توى  املنصف �ىل 

الوقت املناسب ٕاللغاء حق النقض الف�تو ٔ�و �ىل أ�قل تق�یده �رشوط دق�قة وواحضة  نحئ�مل  -
 م�صوص �لهيا يف م�ثاق أ�مم املت�دة ؟

 :ضوع نلمس ما یيل و ومن الفرضیات اليت یطر�ا هذا امل

�ىل قرارات جملس أ�من تق�يض ٕاجراء ٕاصالح  ،ضفاء ا�ميقراطیة وٕارساء قوا�د إالنصاف والعدا�إ  -
 .شامل ودق�ق الخ�صاصاته و�ر�ی��ه و�شك�لته

جملس أ�من س�یقوي نظام أ�من امجلاعي ومين�ه فا�لیة ٔ�كرث و�لتايل س�یفيض ٕاىل تقویة ٕاصالح  -
مل وأ�من ا�ولیني حلفاظيف �القاهتا مبس�ٔ� ا ،م�ظمة أ�مم املت�دة  .�ىل الّسِ

اف ا�ور املس�تق�يل �لس أ�من ا�ويل يف مس�ٔ� أ�لفاظ �ىل أ�من السمل ا�ولیني حماو� اس�رش  -
 .يف ظل املتغريات ا�ولیة الراهنة

 :لقد مت �ع�د �ىل م�اجه البحث العلمي التالیة 

طبیعة العالقة القامئة بني التارخي والس�یاسة، وذ� هذا املهنج معوما جيسد : املهنج التارخيي -
 .معل ؤ�سلوب جملس أ�من ا�ويل�ىل  ،الكشف عن ت�ٔثري التغريات والتحوالت التارخيیةمن 

تقدمي قراءة حتلیلیة ٔ�مه النصوص اليت تؤطر أ�سس و�متثل ذ� يف : ت�لیيلاملهنج ال  -
 .�ور جملس أ�من ا�ويل يف جمال حفظ السمل وأ�من ا�ولیني ،القانونیة والواقعیة

من �الل العودة ٕاىل النصوص القانونیة  ،لقد مت �ع�د �ىل هذا املهنج :املهنج القانوين -
  .معل جملس أ�من ا�ويلوقوا�د املنظمة ��لیات ملیثاق أ�مم املت�دة، و�اصة ت� 

أ�ول یت�دث عن ٔ�مه مربرات ٕاصالح جملس : وملقارنة هذا املوضوع ارت�ٔیت معاجلته يف م�حثني 
 .اليت تقف يف و�ه ٕاصال�ه ،ري ٕاىل ٔ��رز املعیقاتأ�من ا�ويل، والثاين �ش
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  مربرات ٕاصالح جملس أ�من ا�ويل: املبحث أ�ول

ٕان النتاجئ املتضاربة اليت عرفها تطبیق جملس أ�من ٔ�حاكم الفصل السابع من م�ثاق أ�مم املت�دة، يه 
احنرافه يف كثري من احلاالت، كام متظهر ذ� تطبیقه يف ٔ��ایني  ث�تاملربرات ا�اعیة ٕاىل ٕاصال�ه، فقد 

كثرية لالزدواج�ة و�نتقائیة، لك هذا �رجع ٕاىل الغموض ا�ي �ك�نف سلطات جملس أ�من، �الوة عن 
  .واحضة لوضع �ٔحاكم وقوا�د الفصل السابع موضع التنف�ذ ٕاسرتاتیجیةانعدام 

نو�ني من أ�س�باب ا�اعیة ٕاىل ٕاصالح جملس أ�من  وجتدر إالشارة يف هذا الصدد، ٔ�نه هناك
ا�ويل، هناك ٔ�س�باب وظیف�ة س�نعاجلها يف املطلب أ�ول، ؤ�خرى ٕاجرائیة تتعلق �لقرارات املت�ذة دا�ل 

  .ا�لس و�القهتا �لفروع أ�خرى لٔ�مم املت�دة يف املطلب الثاين

  ا�ويلاملربرات الوظیف�ة ٕالصالح جملس أ�من : املطلب أ�ول

قصد �ملربرات الوظیف�ة ٕالصالح جملس أ�من، ت� أ�س�باب اليت لها �القة وثیقة �لوظائف اليت ی
�لیات ا�لس يف تطبیق الفصل  یضطلع هبا جملس أ�من، فقد �شفت املامرسة ا�ولیة عن حمدودیة وضعف �

�الل ما س�یوحضه الفرع أ�ول، يف ظل س�یطرة ا�ول ا�امئة العضویة �ىل ا�لس من  ،السابع من املیثاق
  .من املیثاق كام س�ی�ٔيت مع الفرع الثاين ،يف تطبیق الفصل السابع ه�ٔیضا احنراف ،كام بی�ت املامرسة ا�ولیة

�لیات الفصل السابع من املیثاق: الفرع أ�ول   ضعف �

�لیات ضعیفة م�ذ البدایة السابع من يف م�ثاق أ�مم املت�دة من ٔ��ل تطبیق الفصل  ،لقد مت وضع �
املیثاق، ٕاذ مل حيدد املیثاق بوضوح �دود السلطات اليت حيظى هبا جملس أ�من يف هذا إالطار، مما نتج عن 
ذ� ف�ح ا�ال الواسع ��ول دامئة العضویة، و�اصة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �لتطبیق املزدوج �لفصل 

  .دون ٔ�ي اعتبار �لس أ�من من املیثاق والتد�ل يف �زا�ات �ىل حساب ٔ�خرى ،السابع

  اخللل يف م�ادئ أ�من امجلاعي: �ٔوال 

و�روز �لل يف م�ادئ �لتغیريات العمیقة اليت طرٔ�ت �ىل العوامل املهددة �لسمل وأ�من ا�ولیني ونظرا 
أ�من امجلاعي، فقد و�د جملس أ�من الفرصة الساحنة �لتطبیق الواسع واملزتاید ٔ�حاكم الفصل السابع من 

�ري ٔ�ن ذ� مل یمت من ٔ��ل احلفاظ �ىل السمل وأ�من ا�ولیني يف �االت �دیدة، وٕامنا مت حلساب املیثاق، 
  )1( .اوز �شلك فظیع ٔ�حاكم وقوا�د القانون ا�ويلا�ول ا�امئة العضویة، �شلك جعل ا�لس یت�

وجتدر إالشارة كذ�، ٕاىل �ٔن جملس أ�من ت�ٔسس بعد صیا�ة م�ثاق أ�مم املت�دة م�ذ ٔ�كرث من مخسة 
قة اليت حوس�بعون س�نة، وا�ي مل تعرف نصوصه ٔ�یة تعدیالت جوهریة، �ىل الرمغ من التغريات املتال
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اليت حتمك معل أ�مم املت�دة، ح�ث من أ�مور املسمل هبا يف العلوم  ،طرٔ�ت �ىل ب��ة العالقات ا�ولیة
إال�سانیة والقانونیة ٔ�ن ٔ�ي نص، �ام اكنت حمكة ا��ن قاموا بصیاغته و�ربهتم، حيتاج ٕاىل مراجعة دوریة 
ٕالزا� ٔ�ي تعارض ٔ�و �دم تطابق ٔ�حاكمه مع مق�ضیات الواقع، ولسد ٔ�ي ثغرة ٔ�و جفوة ميكن ٔ�ن تظهر من 

ٔ�ن هذا الل املامرسة، وهو ما �س�تدعي رضورة ٕا�ادة النظر يف سلطات جملس أ�من ا�ويل، والس�� �
أ��ري مل یعد قادرا �ىل التك�ف مع أ�وضاع الراهنة ٔ�و موا�ة ا�اطر والت�د�ت اليت �رت�ت عن حتوالت 

  )2( .النظام ا�ويل الراهن

لسابع من املیثاق، وما �رتب �لهيا من ٕاطالق ید كام ٔ�ن الصیا�ة العامة واملرنة لنصوص الفصل ا 
جملس أ�من يف تقد�ر موج�ات تطبیق تدابري أ�من امجلاعي، اكن � نتاجئ خطرية �ىل السمل وأ�من 

  )3( .�ش�ٔن لی��ا 1992مارس  31الصادر بتارخي  748ا�ولیني، وهذا ما ميكن مالحظته يف القرار رمق 

لتطبیق معایري وقوا�د ورشعیة دولیة  ،ٕاىل جهبة حمایدةكام ٔ�نه �س�تحیل �ىل جملس أ�من ٔ�ن یتحول 
وا�دة، ٕاال ٕاذا اكن هناك ٕاجامع، ٔ�و ق�ول �ام �ىل أ�قل حول تعریف حمدد، ل�س فقط �ىل صعید 

اب ا�ويل، والشؤون املضمون، وٕامنا ٔ�یضا �ىل الصعید العميل املامرسايت، ملفاهمي من ق�یل العدوان، إالره
  ...ا�ا�لیة ��ول 

ريات املناخ�ة وإالرهاب �ىل ٔ�ن أ�خطار النامجة عن التغ ز�دة �ىل ٔ�ن وجود ش�به ٕاجامع دويل
  )4( .و�ريها �شلك هتدیدات خطرية �ىل السمل وأ�من ا�ولیني ،ا�ويل، واجلرمية املنظمة العا�رة �ل�دود

من �الل تطبیقه ٔ�حاكم  ،نظر يف سلطات جملس أ�منلكها �س�توجب ٕا�ادة ال  ،ٕان هذه املسائل
م�ه، واليت ٔ�درجت فهيا مصطل�ات �امة وفضفاضة  39الفصل السابع من املیثاق، والس�� ما یتعلق �ملادة 

و�امضة، ال تتضمن ٔ�ي معایري موضوعیة �س��د ٕا�هيا ا�لس يف ا�متیزي بني ما هيدد السمل وما ميكن ٔ�ن 
سط سلطاته بدون �دود، و�لول ٕارادته حمل � ذ� توس�یع اخ�صاصات ا�لس و  هيدده، وقد �رتب عن

  )5( .ٕارادة ا�ول أ�عضاء دون التق�د بقوا�د الرشعیة ا�ولیة

  املزدوج �لفصل السابع من املیثاقالتطبیق : �نیا

من املیثاق ظلت م�فاوتة، ومرد  ،�لس أ�من ٔ�حاكم الفصل السابع العملیة�شفت املامرسة ا�ولیة 
ذ� ٕاىل وجود تواز�ت دولیة وٕاقلميیة دمعت ٔ�و مهشت من دوره اجتاه لك �ا� من احلاالت املعروضة 
�لیه، وقد نتج عن هذا الوضع ق�ام جملس أ�من �لتطبیق املزدوج �ٔو م�عدد أ�و�ه لنظام أ�من امجلاعي 

  .�رة، وهتم�شه لكیا �رة ٔ�خرى
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ممارسات أ�من امجلاعي م�ذ بدایة ال�سعینات، ا�ساع سلطات جملس أ�من، �هیك �ىل  لقد ٔ��نت
ام�دت ل�شمل توس�یع مفهوم هتدید أ�من والسمل ا�ولیني، وكذا نطاق املسائل اليت تد�ل يف ٕاطاره، واليت 

طفت ، فقد 1945مل �كن مضن �خ�صاص ا�ي �دده ا�ٓ�ء املؤسسني لٔ�مم املت�دة س�نة  ،قضا�
�نتقائیة و�زدواج�ة يف حتدید ٔ�ولو�ت التد�ل ٔ�و �دم التد�ل، وتطبیق �ٔحاكم الفصل السابع من املیثاق 

ٔ�خرى ت�ثل يف در�ة اخلطورة والت�ٔثري �ىل أ�من والسمل �ىل حساب �االت �االت معینة  ،ملوا�ة
  )6( .ا�ولیني

ٕاىل تغیري  ،ا�ي طرٔ� �ىل مواز�ن القوى ا�ولیة ن���ة اهنیار �حتاد السوف�ايت ،التحول هذا فقد ٔ�دى
ن مع خمتلف أ�زمات والرصا�ات ا�ولیة، مما �رتب عن ذ� تطبیقا مجوهري يف ٔ�سلوب تعامل جملس ا�ٔ 

يف التعامل  مزدو�ا �لفصل السابع، وميكن ا�متیزي يف هذا الصدد بني ثالث ٔ�مناط من �نتقائیة و�زدواج�ة
  )7(.مع أ�زمات ا�ولیة

�رب أ�مم املت�دة، ونفضل  ،�متثل يف أ�زمات اليت ال تتحمس الوال�ت املت�دة ل�سو�هتا: ا�منط أ�ول -
 .ٕابعادها عهنا لكیة، وم�ال ذ� الرصاع العريب إالرسائیيل

ٔ�س�باب س�یاس�یة يف  ،املت�دةیتعلق هذا ا�منط من أ�زمات يف الرغبة القویة �لوال�ت : ا�منط الثاين -
معاجلهتا دا�ل جملس أ�من، حىت ولو مت ذ� بدون س�ند قانوين، و�شلك قضیة لو�ريب م�اال �لیا لهذا 

 .ا�منط من أ�زمات

من ذ� اخلط الواصل بني ا�منطني  ،ن يف أ�زمات اليت تقع �ىل مسافات خمتلفةو�مك: ا�منط الثالث -
من ح�ث الك�افة  –اعتبارا لهذا ا�منط فقد لعبت أ�مم املت�دة دورا خيتلف السابقني، وهو ا�منط الغالب، و 

  .�خ�الف طبیعة أ�زمة ودر�ة مساسها مبصاحل ا�ول الغربیة والس�� الوال�ت املت�دة –والفا�لیة 

  �حنراف يف تطبیق الفصل السابع من املیثاق: الفرع الثاين

�اء نظام أ�من امجلاعي ا�ويل، بعدما اس�تعاد جملس أ�من لقد ٔ�فرزت هنایة احلرب الباردة عن ٕاح 
ن���ة �راجع �س�ت�دام املتكرر حلق الف�تو، وهو ما ٔ�دى ٕاىل تفعیل ٔ�حاكم الفصل السابع من  ،�وره املفقود

 ،املیثاق، �ري ٔ�ن جملس أ�من احنرف يف تطبیق ٔ�حاكم هذا الفصل بتفویض ا�ول سلطة التد�ل املسلح
  .نیابة عنه يف بعض احلاالت، وهتم�ش ا�لس يف التد�ل يف �االت ٔ�خرى
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  نیابة ا�لس يف التد�ل املسلح: �ٔوال

ٕاىل �دم قدرة ا�لس �ىل ممارسة  ،مو�دة يف تنف�ذ التدابري القمعیة ٕاسرتاتیجیةلقد ٔ�دى غیاب 
ٕاىل  ،ةصالح�اته بنفسه، مما ٔ�دى ٕاىل رضورة تفویض هذه الصالح�ات واملتعلقة �س�تعامل القوة العسكری

  .به ٔ�حاكم الفصل السابع من املیثاق هما تق�ضیا�ول أ�عضاء، لكن �الفا 

  التد�ل العسكري يف العراق  .�ٔ  

لٔ�مم املت�دة هو ٔ�هنا مل تصبح حق�قة ملموسة،  ،العسكریة املركزیة ٕان ما ميكن اس�ت��ا�ه عن العملیات
�لوال�ت  املت�دة، بل حر�كام ٔ�نه يف ما یتعلق حبرب اخللیج، فٕان هذه احلرب مل �كن حر� لهیئة أ�مم 

  .ا حتت ر�ایة جملس أ�منهئافو�ل ،املت�دة أ�مر�ك�ة

ٔ�عامل ) 1991( 688دان �شدة يف قراره رمق �ٔ قد نه �ىل الرمغ من ٔ�ن جملس أ�من �ٔ هذا و�شري ٕاىل 
ضد ا�ٔ�راد يف شامل العراق، وطلب مهنا وقف هذه أ�عامل  ،ارسها احلكومة العراق�ةالق�ل و�ضطهاد اليت مت

ٕاىل ٔ�راضیه لتقدمي املسا�دات ملن حيتا�ا، ٕاال ٔ�ن ا�لس مل �رش ٕاىل  ،والسامح بدخول املنظامت إال�سانیة
  )8(.الفصل السابع، بل مل �رد مطلقا ٔ�نه یترصف مبوجب �ٔحاكم الفصل السابع من املیثاق ٔ�ي نص من نصوص

كام ٔ�ن مجیع القرارات الالحقة املتعلقة �لعراق، مل تتضمن ٔ�ي نص جيزي اس�ت�دام القوة ضد العراق، مبا 
فهيا الصیا�ة الشهرية اليت درج جملس أ�من �ىل التنصیص �لهيا يف خمتلف القرارات املتعلقة ب��ف�ذ التدابري 

�س�ت�دام الوسائل الرضوریة "قيض اليت ت) 1990( 678اليت وردت يف القرار العسكریة، ويه الصیغة 
  ".اكفة

 ،لغزو العراق من طرف الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة ،وقد شلكت هذه القرارات ف� بعد س�ندا داعام
ٔ�و نظریة التفویض الضمين من  يف التد�ل املسلح ،ن���ة اس�ت�داث ما �سمى ب��ابة جملس أ�من ،و�ریطانیا

  )9( .�س�ت�دام القوة العسكریة تناقضا مع ٔ�حاكم الفصل السابع من املیثاق ،أ�من جملس طرف

  لف الناتو �كوسوفوالتد�ل العسكري حل  .ب 

ما أ�سود  ،حيظى ٕاقلمي �وسوفو مباكنة �اصة دا�ل مجهوریة رصبیا اليت �شلك مع مجهوریة اجلبل
جب�ش حتر�ر �سمى �الحتاد الیوغوساليف، وقد شهد هذا إالقلمي تصا�دا �لعنف، بني مقاتيل ما یعرف 

اليت  ،يق�س�ب مح� التطهري العرتفامق الوضع يف إالقلمي  1998، يف فربا�ر الرصبیة�وسوفو وقوات أ�من 
  )10( .، ضد أ��لبیة أ�لبانیةالرصبیةس�هتا قوات أ�من 
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�وسوفو، واليت قامت هبا مجمو�ة االتصال �ري ٔ�ن ن���ة فشل احملاوالت الس�یاس�یة يف �سویة �ٔزمة 
اليت ت�شلك من الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة، روس�یا، ٔ�ملانیا، ٕایطالیا، �ریطانیا وفر�سا مبدینة رام�وییه  ،ا�ولیة

)Rambouillet (1998مارس  31يف  1160قرار قرب العامصة الفر�س�یة �ر�س، ٔ�صدر جملس أ�من ال ،
ٕاىل ا�ولیة يف التوصل ٔ�ید ف�ه ا�لس اجلهود اليت تبذلها م�ظمة أ�من والتعاون أ�وريب ومجمو�ة االتصال 

ضد املدنیني يف إالقلمي  ،�سویة سلمية، ؤ�دان ف�ه أ�عامل العدائیة اكفة اليت متارسها القوات الیوغوسالف�ة
   .حتر�ر �وسوفو وأ�عامل اليت یقوم هبا ��ش

لیؤكد �ىل ما �اء يف قراره السابق، مؤكدا  1998يف  1199رمق  اكام ٔ�صدر جملس أ�من قرارا �ٓخر 
ف اكفة �ل�د من تدهور الوضع إال�ساين، كام ٔ�كد �ىل التوصل ٕاىل �سویة ن�ىل رضورة وقف ٔ�عامل الع 

ودون رشوط مس�بقة بني اجلانبني، لی�لص ا�لس ٕاىل ٔ�ن  ،سلمیة من �الل ا�خول يف حوار م�ارش
  )11( .�شلك هتدیدا �لسمل وأ�من ا�ولیني ،املوقف يف �وسوفو

وهذا �شري ٕاىل ٔ�ن تد�ل �لف الناتو يف �وسوفو ٔ�دى �روس�یا ٕاىل تقدمي مرشوع قرار هيدف ٕاىل 
وهو ما جعل العدید من ت، ٔ�صوا 3صو� مقابل  12لكن جملس أ�من رفضه ب�ٔ�لبیة ٕادانة هذا التد�ل، 

�ىل  ،، ميثل دلیال واحضا1999الصادر  1244یعتربون ٔ�ن قرار جملس أ�من  ،الفقهاء املؤید�ن لهذا التد�ل
تفویض مضين الحق من طرف ا�لس من ش�ٔنه ٔ�ن یضفي �ىل التد�ل العسكري يف �وسوفو الطابع 

  )12( .القانوين

  العسكريهتم�ش جملس أ�من يف التد�ل : �نیا 

�شفت املامرسة العملیة ا�ولیة يف بعض احلاالت اليت مت فهيا ا�لجوء ٕاىل القوة العسكریة كتطبیق 
مفرتض �لفصل السابع من املیثاق، تنف�ذ التد�ل العسكري دون ٔ�ي �رخ�ص من طرف جملس أ�من، وقد 

ضویة و�اصة الوال�ت لكیا �لس أ�من من طرف بعض ا�ول ا�امئة العهذه السوابق هتم�شا شلكت 
  .أ�فغانیة والعراق�ةاملت�دة أ�مر�ك�ة، ویت�ىل ذ� يف القضیتني 

  القضیة أ�فغانیة  -  �ٔ 

تعرض السفارات أ�مر�ك�ة يف ٕاىل �ادثة  ،�رجع البدا�ت أ�وىل اله�م جملس أ�من �لقضیة أ�فغانیة
ح�ث اعترب ا�لس ٔ�ن هذه التف�ريات �شلك هتدیدا  )13(،1998غشت  7لك من �ی��ا و��زانیا �لتف�ري يف 

�دة وحركة طالبان املتوا�د�ن �لسمل وأ�من ا�ولیني، وقد �س�ت ت� التف�ريات ٕاىل ٔ�عضاء تنظمي القا
، فرض من �اللها جزاءات 1999ٔ�كتو�ر  15يف  1267كام قام جملس أ�من �ختاذ القرار ب�ٔفغا�س�تان، 

فغانیة �معها ٔ�سامة �ن الدن، وذ� اس��ادا ٕاىل الفصل السابع من املیثاق، كام خمتلفة �ىل حركة طالبان ا�ٔ 
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تت�ٔلف من مجیع أ�عضاء امخلسة عرش لٕالرشاف �ىل تنف�ذ ا�ول " 1267جلنة "ٔ��ش�ٔ ٔ�یضا جلنة مسیت �مس 
  )14(.أ�عضاء �لجزاءات املفروضة �ىل حركة طالبان

من املیثاق  51ىل مفهوم ا�فاع الرشعي الوارد يف املادة إ وقد اس��دت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة 
ويف هذا القرار یعرتف ، 1368لتطبیق معلیة التحر�ر ا�امئة يف ٔ�فغا�س�تان مس�تذ�رة قرار جملس أ�من رمق 

ٕاىل  ،ا�لس �حلق املرشوع يف ا�فاع الرشعي الفردي وامجلاعي طبقا �لمیثاق، مما ٔ�دى �لوال�ت املت�دة
حركة طالبان والقضاء �ىل تنظمي القا�دة ا�ي �هتمه  ٕاسقاطالوقائیة من إالرهاب، هبدف  ٕاسرتاتیجیهتاتنف�ذ 

  )15( .2001عن ٔ��داث احلادي عرش من ش�ت�رب  ،�ملسؤولیة الاكم�

متسكت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة حب�ة ا�فاع الرشعي لترب�ر تد�لها العسكري، وا�ي فقد ومن مث 
من املیثاق یظهر ٔ�وال  �51ص يف جملس أ�من، لكن ا�فاع الرشعي املشار ٕالیه يف املادة �س�تلزم ٔ�ي �رخ 

سلطة بدی� مؤق�ة، وتظل حتت مراق�ة جملس أ�من، وهو ما مل حيدث يف القضیة أ�فغانیة، مث ٔ�ن ا�فاع ب�ٔنه 
ر�ك�ته دو� ما ضد �ابة فوریة ورضوریة يف �دود معینة، ردا �ىل جهوم مسلح اإ الرشعي یظهر �ىل ٔ�نه 

  )16( .دو� ٔ�خرى

ٕاال بعد بدایة احلرب، ملنح غطاء قانوين وس�یايس  ،و�لیه یتضح �لیا ٔ�نه مل یمت ا�لجوء ٕاىل ا�لس
السرتاتیجیة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف ا�فاع الرشعي، وهو ما جعل دور جملس أ�من ی��قل من 

وخترج عن  ،ٕاىل رضورة م�ح ٕاطار قانوين ورشعي لوضعیة �ري قانونیة ،احملافظة �ىل السمل وأ�من ا�ولیني
  .الرشعیة ا�ولیة

  القضیة العراق�ة  -  ب

ا�ي �دد مس�تق�ل معلیة �زع ٔ�سل�ة ا�مار  1999دج�رب  17بتارخي  1284مبجرد صدور القرار 
 11بعد ٔ��داث  ، والس��الشامل العراق�ة، �زایدت �دد القرارات اليت اختذها جملس أ�من ضد العراق

نونرب  8الصادر يف  1441، واكن ٔ�مهها القرار 2003، واليت ٔ�دت ٕاىل اح�ال� يف مارس 2001ش�ت�رب 
، وا�ي وضع �دوال زم�یا صارما اكن یتعني �ىل العراق �لزتام ٕاذا ٔ�راد حقا حبسب مضمون القرار 2002

  )17( .جتنب اس�ت�دام القوة ضده

بفقرة هامة �امضة ومهبمة، ح�ث �اء فهيا ٔ�ن جملس أ�من �ذر العراق مرارا  1441وقد ا�هت�ى القرار 
ل �دل واسع ، وهو ما جعل هذه الفقرة حم)18(ملس�مترة اللزتاماتهاب�ٔنه س�یوا�ه عواقب خطرة ن���ة ال�هتااكته 

ت�دة أ�مر�ك�ة اس�ت�دام وال�ت امل �لمبثابة تفویض مضين من طرف ا�لس، �رخص به  ،بني من یعتربها
  .القوة ضد العراق، ومن �رفض ذ�
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يف فرض همينهتا �ىل جملس أ�من،  ،حقق�ه ا�بلوماس�یة أ�مر�ك�ة ا�ٓخر  انرص ٔ�ن وجتدر إالشارة كذ� 
ٔ�كتو�ر  16بتارخي  1511وهتم�ش دوره متاما يف القضیة العراق�ة من �الل التصویت �ٕالجامع �ىل القرار 

مقابل تنازالت طف�فة ممنو�ة لٔ�مم املت�دة، متكن أ�مر�اكن مرة ٔ�خرى يف فرض رٔ�هيم ح�ث ويف ، 2003
ا�ويل لبعث قوة عسكریة دولیة ٕاىل العراق، مع دعوة ٔ�عضاء هیئة  ،واحلصول �ىل الضوء أ�خرض من ا�متع

  .ئة أ�مم املت�دة من ق�ادهتاهی  وٕاقصاءٕاىل املشاركة يف هذه القوة حتت الق�ادة املنفردة ٔ�مر�اك،  ،أ�مم املت�دة

  املربرات إالجرائیة ٕالصالح جملس أ�من: املطلب الثاين

یعمتد نظام صنع القرار دا�ل جملس أ�من �ىل مربرات س�یاس�یة فرضهتا ظروف احلرب العاملیة 

واحلفاظ �ىل السمل وأ�من ا�ولیني، مما جعل املیثاق  ،و�متثل يف رضورة العمل �ىل م�ع احلروبالثانیة، 
یعرتف �ٓنذاك ��ول الكربى �سلطة التحمك يف قرارات جملس أ�من، وهو ما ٔ�دى ٕاىل اخ�الل النظام الرت�یيب 
�لم�لس من �ة، م�لام یب��ه الفرع أ�ول، كام �رتب عنه ٔ�یضا صعوبة ٕاجراءات اختاذ القرارات املتعلقة 

  .ابع وفق ما س�ی�ٔيت يف الفرع الثاين�لفصل الس

  اخ�الل النظام الرت�یيب �لس أ�من: الفرع أ�ول

دا�ل جملس أ�من ٕاىل جحة ٔ�ن هذه ا�ول يه اليت  ،�س��د اح�فاظ بعض ا�ول �لعضویة ا�امئة
يف حفظ أ�من والسمل ا�ولیني، لكن هذه احل�ة ٔ�دت �ملقابل ٕاىل اخ�الل  ،تتحمل املسؤولیة الرئ�س�یة

 ،النظام الرت�یيب �لم�لس، ح�ث متخض عن هذا الوضع �دم مسا�رة �شك�� جملس أ�من يف صیغته احلالیة
  .مع مواز�ن القوى يف العامل، �هیك �ىل اخ�الل التوازن بني أ��زة الرئ�س�یة لٔ�مم املت�دة

  �دم مسا�رة �شك�� جملس أ�من مع التطورات الراهنة :�ٔوال 

من املربرات اليت جتعل من ٕاصالح جملس أ�من مس�ٔ� رضوریة، يف مربر�ن ٔ�ساس�یني، مربر قانوين 
يف ٕا�الل �شك�� ا�لس مببدٔ� الس�یادة امل�ساویة بني ا�ول أ�عضاء ین��ق عن م�ثاق أ�مم املت�دة، و�متثل 

  .ت�دةيف م�ظمة أ�مم امل 

و�اصة مع ظهور ب�� یتلخص املربر العميل يف تعارض العضویة ا�امئة مع الطبیعة املتقلبة �لعامل، 
العدید من ا�ول اليت ٔ�صبح لها وزن �املي �بري، ح�ث سامهت بصورة �برية يف حتق�ق ٔ�هداف املنظمة دون 

  .ٔ�ن حتظى �لعضویة ا�امئة مب�لس أ�من

�ىل م�د�ٔ هام امل�ساویة، تقوم م�ظمة أ�مم املت�دة الس�یادة  مببد�ٔ يف ما خيص مس�ٔ� إال�الل 
يف  ،ؤ�سايس، وهو م�دٔ� الس�یادة امل�ساویة بني مجیع ا�ول أ�عضاء يف املنظمة وفق ما تضمنته املادة الثانیة



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

69 

 

ٔ� املساواة يف الس�یدة بني مجیع تقوم الهیئة �ىل م�د":واليت �اء فهيا ٔ�نه من املیثاق، فقرهتا أ�وىل
  )19(".أ�عضاهئ

�ري ٔ�ن ٕاقرار أ�مم املت�دة ملبدٔ� املساواة بني ا�ول مضن نصوصه، �شف �ملقابل عن التناقض الرصحي 
�ىل م�دٔ� املساواة بني ٔ�عضاء  78و 55بني تب� النصوص، مفن �ة نص املیثاق يف املادة أ�وىل واملادتني 

  )20( .ول الكربى �ىل حساب ا�ول الصغرى��م�ح ام�یازات ٔ�خرى أ�مم املت�دة، ومن �ة 

ٔ�ما يف ما یتعلق بتعارض العضویة ا�امئة مع طبیعة العامل املتغري، ٕان جملس أ�من يف �ر�ی��ه احلالیة ٔ�قل 
رصة يف تٔ��زة أ�مم املت�دة متثیال ودميقراطیة، وذ� ٔ�ن ا�لس ظهر يف البدایة كت�الف دويل بني ا�ول املن 

اليت فرضت س�یطرهتا �الل ٕا�داد نصوص املیثاق، حبصولها �ىل مقا�د دامئة ��لس احلرب العاملیة الثانیة، و 
  .من املیثاق 23/1وفق املادة 

اخ�الال وٕا�رة �ل�دل، نظرا لتعارض  ،من املیثاق من ٔ�كرث نصوص م�ثاق أ�مم املت�دة 23وتعترب املادة 
العضویة ا�امئة والت�دید إالمسي ��ول اليت �شغل هذا املنصب مع طبیعة العامل املتغري، ح�ث ٔ�ن إالشارة 
ٕاىل ا�ول امخلس اليت �شغل املناصب ا�امئة يف جملس أ�من ب�ٔسامهئا وجعلها �ري قاب� �لتغیري والتبدیل نظرا 

  .والعسكریةلقوهتا �ق�صادیة 

وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن ٔ�ي ٕاصالح �لس أ�من، البد �ٔن �س�بقه تعدیل م�ثاق أ�مم املت�دة، فاملشلكة 
اليت توا�ه ٔ�ي معلیة ٕاصالح ا�لس، �متثل يف ٔ�ن ٔ�ي اقرتاح �لتعدیل ال ید�ل �زي التنف�ذ ٕاال ٕاذا صادق 

  )21( .ٔ�مناة ا�امئون مب�لس ٔ�عضاء أ�مم املت�دة، ومن ب�هنم أ�عضاء امخلس ثليث�لیه 

  اخ�الل التوازن بني ا�ٔ�زة الرئ�س�یة لٔ�مم املت�دة: �نیا

ٕا�ادة لقد ٔ�ثب�ت املامرسة ا�ولیة اخ�الل التوازن بني أ��زة الرئ�س�یة لٔ�مم املت�دة، مما �س�توجب 
امة من �ة، وبني جملس النظر يف العالقة اليت �ربط ب�هنا، والس�� العالقة بني جملس أ�من وامجلعیة الع

والت�س�یق  ،وحممكة العدل ا�ولیة من �ة ٔ�خرى، وهو ٔ�مر یفرض رضورة العمل �ىل تعز�ز التاكملأ�من 
مفیثاق أ�مم املت�دة  –�ىل مس�توى التنازع بني سلطات جملس أ�من وامجلعیة العامة  –بني هذه أ��زة 

من  10ا�ولیني، وذ� يف ٕاطار اخ�صاصها العام، فاملادة  م�ح دورا �ام يف جمال احلفاظ �ىل السمل وأ�من
ٔ�و یتصل  ،ٔ�ن تناقش ٔ�یة مس�ٔ� ٔ�و ٔ�مر ید�ل يف نطاق هذا املیثاق ،�لجمعیة العامة"املیثاق تنص �ىل ٔ�ن 

ٔ�ن تويص  �12سلطات فرع من الفروع املنصوص �لهيا ف�ه ٔ�و وظائفه، كام لها ف� �دا ما نص �لیه يف املادة 
  )22(".ٔ�و جملس أ�من ٔ�و لكهيام مبا �راه يف ت� املسائل وأ�مور ،لهیئةٔ�عضاء ا
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ما ميكن اس�ت�الءه من النص ا�ي س�بق ذ�ره، ٔ�ن �خ�صاص العام ا�ي متن�ه هذه املادة �لجمعیة 
ی�سع ��ساع املیثاق نفسه، ؤ�ن حقها يف تقدمي التوصیات ��ول أ�عضاء ٔ�و �لس أ�من حول ٔ�ي  ،العامة
عندما یبارش "من املیثاق، ومضمونه  12ٕاال �لق�د ا�ي نصت �لیه الفقرة أ�وىل من املادة  ،�ري مق�د مس�ٔ�

جملس أ�من بصدد �زاع ٔ�و موقف ما الوظائف اليت رمست يف املیثاق، فل�س �لجمعیة العامة ٔ�ن تقدم �ٔي 
  ".توصیة يف ش�ٔن هذا الزناع ٔ�و املوقف ٕاال ٕاذا طلب ذ� مهنا جملس أ�من

ویتضح من هذا النص ٔ�ن الق�د الوارد �ىل سلطات امجلعیة العامة یق�رص �ىل ٕاصدارها لتوصیة �ش�ٔن 
ٔ�ي موضوع ینظر ف�ه جملس أ�من، ولك�ه ال یق�دها �لنظر يف املوضوع نفسه ٔ�و م�اقش�ته �الل نظر ا�لس 

  )23( .ف�ه

و�لیه فٕاعطاء دور ٔ�كرب �لجمعیة العامة يف حفظ أ�من والسمل ا�ولیني، یق�يض ٕا�ادة النظر يف 
اليت یقد�ا جملس أ�من ٕاىل امجلعیة العامة، وجعلها ٔ�كرث دقة يف الشلك و�ٔمعق يف املضمون، ال جمرد التقار�ر 

ق يف املشاركة يف نقاشات جملس تقار�ر وصف�ة ٔ�و جتمیع معلومات، �الوة �ىل ٔ�ن م�ح امجلعیة العامة احل
  .أ�من

ٔ�ما يف ما یتعلق بنوعیة العالقة القامئة بني جملس أ�من وحممكة العدل ا�ولیة، فه�ي �القة هشة 
وضعیفة، فواصفو م�ثاق أ�مم املت�دة، مل ی�ٔ�ذوا بفكرة الرقابة القضائیة �ىل قرارات جملس أ�من املت�ذة 

وفضلوا أ��ذ بفكرة توزیع �خ�صاصات بني خمتلف ٔ��زة أ�مم یثاق، اس��ادا ٕاىل الفصل السابع من امل 
 ،املت�دة، كام ٔ�ن حممكة العدل ا�ولیة ٔ�شارت ٕاىل هذا التو�ه يف رٔ�هيا �س�شاري املتعلق �لنتاجئ القانونیة

الرقابة �ىل قرارات يف �م�بیا، ح�ث قررت ٔ�هنا ال �متتع بصالح�ة  ٕافریق�ا�ىل الوجود املس�متر جلنوب تبة رت امل
  )24(.جملس أ�من، لكن هذا التو�ه مل �كن الوح�د �لمحمكة من الناح�ة العملیة

الس�ید بطرس بطرس �ايل أ�مم  ،ويف هذا الصدد، فقد طالب أ�مني العام لٔ�مم املت�دة أ�س�بق
يف �ل  ،�ولیةمجیع ا�ول �الخ�صاص إالج�اري حملمكة العدل ا ٕاقرار�لسالم برضورة ته خط املت�دة، يف 

تنادي  ،كام ٔ�ن ٔ��لب ا�ول �الیا )25(.الزنا�ات ا�ولیة، و�اصة ت� اليت هتدد السمل وأ�من ا�ولیني
من طرف حممكة العدل ا�ولیة، هبدف ضامن  ،جملس أ�من �لرقابة القضائیة ٕاخضاعوتطالب برضورة 

ٕاىل مس�ٔ� �ایة أ�مهیة، �متثل يف الرقابة  مرشوعیة قراراته، ال ميكن حتق�ق دمقرطة أ�مم املت�دة دون التعرض
يف ٔ�ي معلیة ٕاصالح متس م�ظمة  ،جحر أ�ساسو�اصة جملس أ�من وهو �ىل ٔ�عامل الهیئات الس�یاس�یة، 

  )26( .أ�مم املت�دة
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  جرائیة �لس أ�منالٕ اخ�الل املنظومة ا: الفرع الثاين

ؤ�سايس يف صنع نظام �شك�ل جملس أ�من  ،لقد سامهت ظروف احلرب العاملیة الثانیة �شلك �بري
و�یف�ة اختاذ القرارات ف�ه، ح�ث حرصت ا�ول املت�الفة ٕا�ن هذه احلرب، ويه اليت محلت شعار ا�عوة 

وتنظمي معلها، مع �ح�فاظ لنفسها بدور مركزي يف تقر�ر واختاذ تدابري  ،م�ظمة أ�مم املت�دة ٕا�شاءٕاىل 
یعد رشطا  ،و�دم اس�تعاملها حلق الف�تو ،ن مثة فٕان موافقة ا�ول امخلس الكربىالفصل السابع من املیثاق، وم

  .ٔ�ساس�یا ورضور� �متر�ر ٔ�ي قرار يف هذا ا�ال

  ماكنة حق الف�تو دا�ل جملس أ�من: �ٔوال 

ويه حفظ السمل وأ�من  ،امللقاة �ىل �اتقهٕاذا اكنت ٔ�مهیة جملس أ�من �رتبط �ملهام الرئ�س�یة 
ا�ولیني، فٕان هذه أ�مهیة تتوقف عند طبیعة �شك�لته وقوا�د التصویت ف�ه، وماكنة حق الف�تو دا�ل 

  .جملس أ�من

  التفسريات املتناقضة حلق الف�تو. �ٔ 

إالطار التنظميي لعملیة التصویت دا�ل جملس أ�من، فهذه املادة تبني  )27(من املیثاق، 27تعترب املادة 
�یف�ة اختاذ القرارات يف جملس ٔ�ٔ�من، لكن هذه املادة �اءت بصورة مق�ضبة �دا سامهت يف تعمیق 

  .حول مفهوم حق الف�تو ورشعیة مربرات وضعه ،اخلالف

شل ید ا�لس �حلیلو� دون  ،لعضویةٔ�نه ميكن ��ول امخلس ا�امئة ا �27س�ت�لص من روح املادة 
صدور قرار يف املسائل املوضوعیة، وافق �لیه مجیع �ٔعضاء ا�لس أ�ربعة عرش ا�امئني و�ري ا�امئني، ٕاذا 

املیثاق مل ینص �لیه، وهو هبذا ا�ي ٔ�صبح شائعا رمغ ٔ�ن  ،صوتت ضده، وهذا ما یعرف حبق النقض الف�تو
  .یا انفردت به ا�ول الكربى دامئة العضویةاملعىن �شلك ام�یازا اس�ت��ائ 

ا�ول ا�امئة " La règle de l’imanimité" ٕاجامعوقد اعترب بعض الفقهاء �ٔن مصطلح قا�دة 
ان�رش اس�ت�دامه يف شلك �دید حتت امس حق الف�تو، ومن مث فٕانه  ،العضویة، هو مصطلح قانوين حق�قي

بدال  ،ٔ�و ٔ�كرث �ىل مرشوع القرار ،أ�عضاء ا�امئني �ري م�وفر يف �ا� ا�رتاض ٔ��دمه ٕاجامعجيدر القول ٔ�ن 
  )28( .من القول ٔ�ن القرار مل یصدر �س�ب اس�ت�دام الف�تو

  مربرات اع�د حق النقض. ب

  :يت اكنت وراء اع�د حق الف�تو�متثل ٔ�مه املربرات ال
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ا�ي شلك م�دٔ� بين �لیه الوفاء الوفاق أ�ورويب  ،رغبة ا�ول الكربى يف اس�تدامة رشط إالجامع .1
ضام�  إالجامعمن ق�ل، ؤ�صبح �شلك �ٓنذاك القانون املشرتك �لمنظامت ا�ولیة، ح�ث اعتربت هذه ا�ول 

 ،لعدم التعسف يف اس�ت�دام السلطة اجلربیة �لم�لس، ٕاذ ٔ�ن �مة احملافظة �ىل السمل وأ�من ا�ولیني
 .�امئنيمسؤولیة ٔ�عضاء الوفاق ا

الرغبة يف احملافظة �ىل التوازن ��لس بني نفس القوى، فال ميكن اختاذ قرار موضوعي ا�رتضت  .2
 .�لیه دو� دامئة العضویة

 احملافظة �ىل الوضع املمتاز .3

 شلك حق النقض ٔ�داة لتحق�ق املصاحل الوطنیة .4

اليت اكنت تعاين مهنا يف  اخلروج من العز� ا�ولیة ،ضامن حق النقض �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة .5
  .ن���ة �دم موافقة جملس الش�یوخ ،عهد عصبة أ�مم �س�ب بقاهئا �ارج املنظمة

  التطبیق الواسع حلق الف�تو: �نیا

��ول  ،املتفق �لیه) الف�تو(دافع �حتاد السوف�ايت سابقا عن فكرة اس�تعامل حق ��رتاض ٔ�و النقض 
 ٕاجرائیةمجیع املسائل اليت تد�ل يف اخ�صاص جملس أ�من، سواء ٔ�اكنت ا�امئة العضویة بصورة مطلقة ويف 

رٔ�ي خمالف و�ررت ذ�، ٔ�نه قد یضفي �ىل ا�لس امجلود ٔ�و موضوعیة، وقد اكن ��ول الثالث أ�خرى 
اليت �شارك يف ت�ٔس�س  ،ا�ول أ�خرىوالشلك، ويف نفس الوقت قد ال ميكن ق�و� ٔ�و متر�ره من �انب 

�ىل فكرة �س�ت�دام الواسع  ،و�لیه بن�ت قا�دة التصویت دا�ل جملس أ�من )29(.املنظمة يف مر�� الحقة
وا�ي �شمل تقریبا لك املسائل املتعلقة �ملیثاق، والتصویت �ىل القرارات یتضمن نو�ني من  ،حلق الف�تو

  :املسائل 

  �ىل املسائل املوضوعیةالتصویت . �ٔ 

أ�عضاء ا�امئة يف جملس  ،ا�ول الكربى ٕاجامعیقوم نظام التصویت يف املسائل املوضوعیة �ىل قا�دة 
ی��غي  ،رضورة توفر أ��لبیة املوضوعیة، مبعىن الختاذ ٔ�ي قرار موضوعي ن3/27أ�من، ٕاذ قررت املادة 

ٔ�خرى، وذ� حىت �كمتل  ٕاىل �انب ٔ�ربع دول �ري دامئة )30(اتفاق ا�ول امخلس جممتعة �ىل هذا القرار،
ق�ل التعدیل ا�ي مت يف س�نة  11 من 07وا�ي اكن  – 15من  9القرار وهو  -النصاب القانوين لصدور 

1963.  



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

73 

 

مس�ٔ� تنظمي أ�سل�ة وٕا�شاء قوات دولیة، فقد  ،ومن بني املسائل املوضوعیة اليت ختضع حلق الف�تو
يف فقرهتا أ�وىل  47مسؤوال عن وضع مهناج لتنظمي ال�سلح، كام ٔ�ولكت � املادة  ،جعل املیثاق جملس أ�من

�مة �زع السالح بقدر املس�تطاع، والقرارات املت�ذة يف هذا الش�ٔن، تد�ل مضن املسائل املوضوعیة اليت 
  ).الف�تو(ا�امئة العضویة جممتعة دون اس�تعامل حق النقض �شرتط فهيا اتفاق ا�ول 

  یت �ىل املسائل إالجرائیةالتصو . ب

اليت  إالشاكالتمن ٔ�عوص  ،واملسائل �ري إالجرائیة ،تعترب مس�ٔ� ا�متیزي بني املسائل إالجرائیة
ٔ�صل هذه املشلكة  ٕار�اعوا�ت جملس أ�من، ن���ة الطابع الس�یايس ا�ي یتصف به هذا ا�متزي، وميكن 

ٔ��ذت من الفقرة الثانیة من املادة  عصبة أ�مم، واليتمن املادة اخلامسة من عهد  ،ٕاىل نص الفقرة الثانیة
هذا النص دون حتدید وضع هذه املادة ٔ�و مدى  ،، ح�ث متت م�اقشةHurst Hillerالرابعة من مرشوع 

  )32( .، م��اوز�ن بذ� الغموض ا�ي �شوب مصطلح املسائل إالجرائیة)31(�دود تطبیقها

واملسائل  ،�ملسائل إالجرائیة الواردة يف فقرهتا الثانیة من املیثاق، مل تبني املقصود 27كام ٔ�ن املادة 
أ�خرى الواردة يف الفقرة الثالثة، فقد مت اع�د نص هذه املادة ٔ�ثناء مؤمتر سان فرا�س�سكو دون �ٔن یمت 

 ،یعين ٔ�ن جمال تطبیق ا�ول امخلس ا�امئة العضویةاالتفاق حول تفسري مصطلح املسائل إالجرائیة، وهو ما 
 ،حلقها يف الف�تو �امض �دا و�ري حمدود، �لرمغ من �ٔن ٔ�مر�اك اكنت قد اقرتحت ٔ�ثناء مشاورات �لطا

واملسائل املوضوعیة، واق�صار حق الف�تو �ىل املسائل املوضوعیة  ،رضورة التفرقة بني املسائل إالجرائیة
  )33( .فقط

  معیقات ٕاصالح جملس أ�من ا�ويل: املبحث الثاين

ا�ٓن ٔ�كرث مما س�بق، فٕانه ال �زال یثري �ددا من املعیقات اليت  ،جملس أ�من مق�والٕاذا اكن م�دٔ� توس�یع 
 ،املطلوب ز�دة �دد أ�عضاء ا�امئنيهل : تعرتض س���، هذه القضا� كثرية وم�نو�ة وتثري �دة �ٔس�ئ� 

؟ وما يه املعایري ة وا�دة فقط من ٔ�عضاء جملس أ�منو�ري ا�امئني �ىل �د سواء، ٔ�م �ق�صار �ىل ف�
الرضوریة لق�ول متثیل ا�ول يف جملس أ�من ؟ مث ما يه العراق�ل اليت ميكن ٔ�ن توضع من ق�ل ا�ول دامئة 

الف�ة أ�وىل العق�ات :  �تنيٕاىل ف العضویة يف موا�ة هذا إالصالح ؟ لك هذه ال�ساؤالت ميكن ٔ�ن تصنف 
ا�ا�لیة لز�دة ٔ�عضاء جملس أ�من واليت س�نعمل �ىل مالمس�هتا يف املطلب أ�ول، والف�ة الثانیة تتعلق 

  .�لعق�ات اخلارج�ة لز�دة ٔ�عضاء جملس أ�من س�ت�ٔيت معاجلهتا يف املطلب الثاين
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  املعیقات ا�ا�لیة: املطلب أ�ول

من من ح�ث ز�دة �دد ٔ�عضائه بعدة عق�ات دا�لیة تتعلق بعدد ا�ول یصطدم توس�یع جملس ا�ٔ 
الخ�یار ا�ول، �الوة �ىل �یف�ة ٕاجراء  ،ٕاىل العدد احلايل يف جملس أ�من واملعایري املطلوبة ،املقرتح ٕاضافهتا

  :وهو ما س�مير احلدیث به يف الفر�ني ا�ٓتیني ،تعدیل �ىل بعض نصوص املیثاق

  �الف حول �قرتا�ات املطرو�ة لز�دة متثیل ا�ول يف جملس أ�من�خ : الفرع أ�ول

ٕان جملس أ�من بصورته احلالیة املكونة من مخسة ٔ�عضاء دامئني، وعرشة �ري دامئني، ال یعكس 
�لمجمتع ا�ويل والقوى اجلدیدة اليت ظهرت ف�ه، وقد تعددت �قرتا�ات املتعلقة بتوس�یع  ،الصورة احلق�ق�ة

 ،�لس أ�من سواء ت� املقدمة من ق�ل ا�ول أ�عضاء، ٔ�و ت� املقرت�ة من طرف اخلرباءالعضویة مب
ومراكز أ�حباث املتخصصة، ويه لكها اقرتا�ات تتفق مع رضورة توس�یع العضویة مب�لس أ�من، �ري ٔ�هنا 

واملتفق �لیه �س��ا هو مقعدا، لكن العدد العام  31و 21واليت ترتاوح بني ،يف �س�بة املقا�د املقرت�ة ختتلف 
�ٔعضاء دامئة، ٔ�عضاء ش�به (مقعدا توزع بني ثالث ف�ات من ا�ول أ�عضاء  25ز�دة �دد أ�عضاء ٕاىل 

  : )34(وتتضمن صیغ توس�یع جملس أ�من ٔ�ربع مقرت�ات ميكن ٔ�ن نوجزها كام یيل) دامئة ؤ�عضاء �ري دامئة

سة مقا�د دامئة، خيصص اثنان مهنا لقوى ، ویقوم �ىل ٕاضافة مخ 5+  5ویعرف بصیغة : املقرتح أ�ول -
، �ٓس�یا ٕافریق�امتثل القارات الثالث،  ٕاقلميیةلقوى  ،ذات وزن �املي، ب�� ختصص املقا�د الثالث أ�خرى

ؤ�مر�اك الالتی��ة، ح�ث حتصل لك قارة �ىل مقعد دامئ وا�د، وتضاف مخسة مقا�د �ري دامئة ٔ�خرى، یمت 
 .فسه املتبع �الیاشغلها �لتناوب وفقا �لنظام ن 

، و�متثل يف م�ح ٔ�ملانیا والیا�ن مقعد�ن دامئني من 4+  1+  3+  2و�سمى بصیغة : املقرتح الثاين -
قلميي، وختصص �لقارات إ ختتار �ىل ٔ�ساس " Semi permanentش�به دامئة "دون ف�تو، وثالثة مقا�د 

یمت شغ� �القرتاع  ،لقوى ذات وزن �املي، �ٓس�یا، ؤ�مر�اك الالتی��ة، ومقعد وا�د خيصص ٕافریق�ا: الثالث 
یمت شغلها �لتناوب وفق النظام املعمول به  ،العام من �انب ا�ول أ�عضاء، ٕاضافة ٕاىل ٔ�ربعة مقا�د �ري دامئة

 .�الیا

، ویقوم �ىل ختصیص مقعد�ن ش�به دامئني للك القارات 2+  6+  2یعرف بصیغة  :املقرتح الثالث -
ؤ�مر�ك�ا الالتی��ة، ومقعد�ن یمت شغلهام �ىل ٔ�ساس �املي من بني قامئة حمدودة من الثالث، افریق�ا، �ٓس�یا 

 .ا�ول یمت اخ�یارها �ىل �ٔسس موضوعیة
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املعد�، ویقيض ٕ�ضافة مخس مقا�د دامئة فقط، یمت شغلها مجیعا  5+  5صیغة ب یعرف  :املقرتح الرابع -
وا�د للك �ىل ٔ�ساس مقعد  ٕاقلميیةوثالثة وفقا ملعایري  �لتناوب، ح�ث �شغل اثنان مهنا وفقا ملعایري �املیة،

ا�ول اليت  ،، �ٓس�یا، ؤ�مر�اك الالتی��ة، ٕاذ جيب تعدیل املیثاق �لنص �ىل ٔ�سامءٕافریق�ا: من القارات الثالث 
  .یمت تناوهبا وفقا �لنظام املعمول به �الیا ،هذه املقا�د، ٕاضافة ٕاىل مخسة مقا�د �ري دامئة �ىل ميكن ٔ�ن ت��اوب

جام�ا بني ا�ول إ اليت س�بق �سطها، مل تلق ق�وال وال وجتدر إالشارة، ٕاىل ٔ�ن لك هذه املقرت�ات 
دخول ٔ�ي تعدیل �لمیثاق �زي وهو رشط ني من ا�ول أ�عضاء، ثؤ��لبیة الثل  ،ا�امئة العضویة احلالیة

هند ٕاىل تقدمي وال  ،اليت تضم لك من ٔ�ملانیا والیا�ن والربازیل G4ة أ�ربعة التنف�ذ، أ�مر ا�ي دفع مبجمو�
مقا�د  6عضوا، هذا املرشوع ینص �ىل ٕاضافة  25مب�لس أ�من ٕاىل  ،مرشوع یتضمن توس�یع العضویة

ٔ�ن هذه نفس املسؤولیات و�م�یازات اليت �متتع هبا أ�عضاء ا�امئة احلالیة، مع إالشارة ٕاىل ب �متتع  ،دامئة
  )35( .ا�ول ٔ�كدت سعهيا يف احلصول �ىل مقا�د دامئة مب�لس أ�من

، تقر�را �لجنة الرف�عة املس�توى، اليت اكن أ�مني العام لٔ�مم املت�دة 2004دج�رب  02كام صدر بتارخي 
 السابق الس�ید �ويف عنان، قد شلكها �لبحث يف طبیعة الت�د�ت الراهنة اليت توا�ه ا�متع ا�ويل وس�بل

قضیة توس�یع العضویة مب�لس أ�من، ٕاال ٔ�ن ا�لجنة مل �متكن من االتفاق حول موا�هتا، ح�ث تناول التقر�ر 
هذه مقعدا، ح�ث توزع  24هذه املس�ٔ�، �س�ت��اء اتفاقها �ىل �ٔن �كون العدد إالجاميل يف جملس أ�من 

ا اخ�لفت يف �یف�ة توزیع هذه املقا�د مقا�د، لكهن 6خيصص للك مهنا  ،املقا�د �ل�ساوي �ىل القارات أ�ربع
  : )36(الصیغتني ٕا�دىإالضاف�ة واقرتحت �خ�یار بني 

مقا�د �دیدة، ٕاىل �انب املقا�د امخلس احلالیة، توزع اكلتايل  6ضافة إ تتضمن  :الصیغة أ�وىل -
املقا�د الثالثة عرش ، �ٔما )مقعد وا�د(، أ�مر�ك�ان )مقعد وا�د(، ٔ�ور� )مقعد�ن(، �ٓس�یا )مقعد�ن(فریق�ا إ 

 .�ىل التوايل 4 – 2 – 3 – 4املتبق�ة فه�ي مقا�د �ري دامئة، توزع �ىل القارات أ�ربع نفسها بصیغة 

ال تتضمن مقا�د دامئة �دیدة، ح�ث تظل املقا�د ا�امئة يف هذه احلا� حكرا �ىل  : الصیغة الثانیة -
س�نوات قاب� �لت�دید، توزع �ل�ساوي  4مدهتا  مقا�د ش�به دامئة 8ا�ول امخلس احلالیة، بل یمت ختصیص 

 – 4مقعد �ري دامئ توزع �ىل القارات أ�ربع ب�سب  11، ٕاضافة ٕاىل )مقعد�ن للك قارة(�ىل القارات أ�ربع 
 .�ىل التوايل 3 – 1 – 3
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  عق�ات تعدیل م�ثاق أ�مم املت�دة: الفرع الثاين

�ادة نصوصا تبني إالجراءات اليت ت��ع يف تعدیلها، ويف كثري من  ،تتضمن املعاهدات م�عددة أ�طراف
�ىل تد�ل املنظامت ا�ولیة يف ٕاجراء التعدیل، وا�ي �شمل ثالثة ٔ�شاكل من  ،احلاالت تنص املعاهدات

املعاهدات، ويه املعاهدات اليت تربم حتت ٕارشاف املنظمة ا�ولیة، وا�ي هيمنا هنا هو املعاهدات امل�ش�ئة 
  .نظامت ا�ولیة�لم 

من تعدیل املیثاق، ولكن یتعني كذ� ٕادراك ٔ�ن م�ثاق أ�مم املت�دة ا�ٔ ی��غي من ٔ��ل ٕاصالح جملس 
هو مبثابة دس�تور، ؤ�ن ٕاجراء التعدیالت �لیه ل�س سهال، م�ثاق أ�مم املت�دة ل�س معاهدة دولیة م�ل �ريه 

ویعد دس�تورا كام هو احلال يف القانون من املعاهدات حسب القانون ا�ويل، ٔ�نه معاهدة ت�ٔس�س�یة 
اليت  ،ٕاذا تعارضت �لزتامات"من املیثاق تنص �ىل ٔ�نه  103املادة . و�سمو �ىل ٔ�ي قانون �ٓخر ،ا�ا�يل

�لزتاماهتم �رتبط هبا ٔ�عضاء أ�مم املت�دة وفقا ٔ�حاكم هذا املیثاق مع ٔ�ي الزتام دويل �ٓخر �رتبطون به، فالعربة 
  ".املیثاق املرتتبة �ىل هذا

اليت �ددهتا اتفاق�ة ف�نا لقانون املعاهدات، ولكن �ل�س�بة جيب ٔ�ن ت��ع ٔ�یة معاهدة دولیة إالجراءات 
وجتدر من حلظة تصدیق أ�عضاء ا��ن ی�متون �لمنظمة،  ،�لمیثاق فٕان التعدیل ا�ي یطرٔ� �لیه �فذ املفعول

إالشارة ٕاىل م�ثاق أ�مم املت�دة �امد، مبعىن مراجعته ل�ست سه�، وهذا امجلود وضع يف املقام أ�ول لتجنب 
  .109و 108وهذا واحض من �الل إالجراءات احملددة يف املادتني ٔ�ي تغريات رسیعة �ىل املیثاق، 

ف شلكي یتعلق �ٕالجراءات ، اخ�ال109واملادة  108من الناح�ة العملیة، �خ�الف بني املادة 
يف طبیعة واملضمون وا�د سواء ٔ�اكن تعدیال ٔ�و ٕا�ادة مراجعة املیثاق، لكن �خ�الف احلق�قي �مكن 

التعدیل ونو�ه، فضال عن قميته يف ٕاطار النظام القانوين لٔ�مم املت�دة، وهنا �س�تطیع ٔ�ن نفرق بني التعدیل 
  .وٕا�ادة مراجعة املیثاق

  املعیقات اخلارج�ة: املطلب الثاين

�ىل الرمغ من وجود زمخ �بري يف املقرت�ات اليت قدمت ٕالصالح جملس أ�من، فٕان ذ� لن حيدث 
تلقائیا، فال �كفي االتفاق �ىل م�دٔ� إالصالح، وبعبارة ٔ�خرى هناك خطوات جيب العمل هبا لتحق�ق هذا 

هناك مس�ٔلتني الغرض، مهنا التصدیق �ىل التعدیالت املقرت�ة �ىل املیثاق حىت تد�ل �زي التنف�ذ، و 
ٔ�مام توس�یع العضویة مب�لس أ�من �ىل املس�توى اخلار�، ٔ�وهلام ٕاشاكلیة  ءرئ�س�ی�ني قد �ش�ن عق�ة ٔ�دا

الفرع (و��هيام مصاحل ا�ول الكربى دامئة العضویة ) الفرع أ�ول(التصدیق �ىل تعدیل م�ثاق أ�مم املت�دة 
  ).الثاين
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  دیل م�ثاق أ�مم املت�دةٕاشاكلیة التصدیق �ىل تع: الفرع أ�ول

 23، مشلت املواد �1963ىل بعض مواد م�ثاق أ�مم املت�دة س�نة  ،لقد س�بق ٔ�ن مت ٕاد�ال تعدیالت
من  27، اكن ن���ة م�طق�ة لتعدیل املادة 1963س�نة  23فالتعدیل ا�ي ٔ�د�ل �ىل املادة  )37(،61و 27و

  .اق م�ظمة أ�مم املت�دةمن م�ث 108املیثاق، وفقا لٕالجراء املنصوص �لیه يف املادة 

يف �ا� متت املوافقة �ىل تعدیل املیثاق، فٕان الفریق الرف�ع  ،ٔ�ما خبصوص املواد املقرتح تعدیلها
وٕا�ادة النظر يف �كو�ن جملس أ�من  ،من م�ثاق أ�مم املت�دة 23املس�توى ٔ�كد �ىل رضورة تعدیل املادة 

، كام ٔ�ن التقر�ر �شري ٕاىل �دد من ٔ�حاكم م�ثاق أ�مم املت�دة اليت ٔ�صبحت �لیة �2020الل هذه الس�نة 
يف �ال  )38(،107و 53يف املادتني " بدول معادیة"�ٕالشارات اخلاصة وم��اوزة، ومهنا �ىل س��ل املثال 
 47عن نظام الوصایة، واملادة  ،، وكذ� مجیع مواد الفصل الثالث عرشق�ول ٔ�ملانیا والیا�ن �عضو�ن دامئني

�رش ٕاىل تعدیالت ٔ�خرى يف مواد املیثاق، ح�ث س�تكون مل ٔ�نه املوظفني، لكن الغریب يف التقر�ر يف جلنة 
  .هناك �ا�ة يف �ا� توس�یع �ر�یبة جملس أ�من

یؤدي ٕاىل �دم �ىل التعدیل  ،دامئ يف جملس أ�من ضویتضح لنا و�شلك واحض ٔ�ن ا�رتاض ٔ�ي ع
دخول التعدیل �زيا التنف�ذ، ویعترب الرفض مبثابة تصویت سليب حىت ولو متت املصادقة �ىل النص من ق�ل 

ٔ�ن یعترب تصدیق أ�عضاء ٔ�عضاء امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة �ىل النص املعدل، يف هذه املر�� ال ميكن  ثليث
عضو دامئ �ىل التعدیل ٔ�و ٕا�ادة النظر، وال ید�ل  من� ٕاجرائیة يف �ا� رفض التصدیق ا�امئني مس�ٔ 

التعدیل �زي التنف�ذ، كام �ٔن ام�ناع عضو دامئ عن التصویت، یعترب مبثابة تصویت سليب حىت ٕاذا وافق 
  .الثلثان من ٔ�عضاء املنظمة �ىل هذا التعدیل

دو� عضوا، وبعبارة ٔ�خرى ٔ�ن  �129لبیة الثلثني يه دو� عضوا، �ٔ  193و�الیا تضم أ�مم املت�دة 
  .دو� �ىل أ�قل �ىل التعدیالت املقرت�ة حىت تد�ل �زي التنف�ذ 129تصادق 

  مصاحل ا�ول الكربى املمتتعة �لعضویة الاكم�: الفرع الثاين

س أ�من ق�ل مالمسة هذا الفرع، البد من طرح ال�ساؤالت ا�ٓتیة، هل أ�عضاء ا�امئون يف جمل
�اهزون لق�ول دول �دیدة ٔ�عضاء دامئني ؟ وهل مه �ىل اس�تعداد ٕال�ادة تقامس �م�یازات اليت �متتعون 

، ومع دول اكنت تصنفها يف السابق كدول ٔ��داء، )الف�تو(ٔ�عضاء اجلدد املقرت�ني �اصة حق النقض اهبا مع 
  ؤ�صبحوا يف الوقت الراهن ٔ�صدقاء ؟

  الثانیة ؟مث ٕاىل مىت س��قى مؤسسة جملس أ�من ح��سة عقلیة هنایة احلرب العاملیة 
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ددة لها، �س�تدل �ملثال التايل، الوال�ت لٕال�ابة عن هذه ال�ساؤالت، واليت یصعب ٕاجياد ٔ�جوبة حم
ت�دة، من ٕا�ادة مراجعة م�ثاق أ�مم امل من املمكن ٔ�ن یصادق �ىل ) الكونغوس أ�مر�يك(املت�دة أ�مر�ك�ة 

، ٔ�ن الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة )الف�تو(ح�ث توس�یع جملس أ�من ب�ٔعضاء �دد دامئني ممتتعني حبق النقض 
ضد ت�ين قرار جيزي لها اس�ت�دام ) الف�تو(ال ختىش ٔ�ن یعطل هذا ا�لس من �الل اس�تعامل حق النقض 

ن موافقة ا�لس، وذ� من �الل ا�لجوء ٕاىل القوة املسل�ة، ٔ�هنا �س�تطیع التد�ل يف الزنا�ات ا�ولیة دو 
  ).وتالنا(املنظامت إالقلميیة م�ل �لف الشامل أ�طليس 

قرار فعال، وعندما �رید ٔ�ن تتخطى املنظمة، فٕاهنا ٕاىل اس�تصدار  ،فعندما حتتاج الوال�ت املت�دة
عمل، وح�� تعلن أ�طراف ترت�ها �اجزة عن التحرك من �الل رفض توفري ا�مع الس�یايس واملادي �لق�ام �ل

تتحرك الوال�ت املت�دة و�س�ت�دم القرارات اليت ٔ�صدرهتا أ�مم املت�دة اكفة جعزها عن موا�ة املوقف، 
كام �دث يف  ،ٔ�و ٔ�ن یمت هتم�ش املنظمة �لاكمل )39(ج�دهتا كام حصل يف �ا� �وسوفو،�ٔ ل�س�ت�د�ا وفق 

خبصوص �سویة الزناع يف الرشق أ�وسط، ح�ث مت اس��عاد املنظمة واكفة  ،1991لس�نة  مؤمتر مدرید
من مزيانیة أ�مم املت�دة، و�لتايل فاملنظمة ال  %25فالوال�ت املت�دة �سامه ب�س�بة . القرارات الصادرة عهنا

لٔ�مم املت�دة ٔ�ن �س�تطیع الت�يل عن هذه املساهامت املالیة، ويف جمال حامیة السمل وأ�من ا�ولیني، ال ميكن 
  .ون املشاركة أ�مر�ك�ةدتتحرك بفعالیة من 

ٔ�ما �ل�س�بة لفر�سا، فٕان مصادقهتا �ىل ٕا�ادة النظر يف م�ثاق أ�مم املت�دة، وٕاضافة �ٔعضاء �دد م�ل 
قد یدمع املوقف أ�ورويب يف القضا� ذات أ�مهیة  ،ٔ�ملانیا، فوجود عضو ٔ�ورويب �دید يف جملس أ�من

ة ؤ�ن �ریطانیا ؤ�س�باب �رخيیة وس�یاس�یة ال خيتلف موقفها عن ٔ�مر�اك، لكن دخول ٔ�ملانیا يف الكربى، �اص
كنائب �لمجمو�ة أ�وروبیة، ویعطي دورا ٔ�ملانیا ٔ�كرب من دون فر�سا جملس أ�من قد یؤ�ر �ىل موقع فر�سا 

�س�بة ٔ�كرب من فر�سا تصل ٕاىل ، و�اصة ٔ�ن ٔ�ملانیا �شارك يف مزيانیة أ�مم املت�دة ب كقوة اق�صادیة وس�یاس�یة
9%.  

ٔ�ن ی��اقض  ال ، فالصني حرصت �ىلنيدامئ �نٔ�ما يف ما خيص املوافقة �ىل ق�ول الهند والیا�ن �عضو 
ق�ول عضو �دید من �ٓس�یا مع س�یاس�هتا اخلارج�ة، �عتبارها املمثل الوح�د لول �ٓس�یا، �هیك �ىل ٔ�ن الیا�ن 

ٔ�ما روس�یا �حتادیة ف�عارض من مزيانیة أ�مم املت�دة،  %15ل�س �ارا مفضال �لصني رمغ مسامهة الیا�ن بـ 
مب�لس أ�من، خمافة من التد�ل يف أ�زمات اليت تقع  ،�شدة ٕاضافة ٔ�عضاء �دد �متتعون �لعضویة الاكم�

  .يف �دیقهتا اخللف�ة، وال س�� أ�زم�ني أ�و�رانیة واجلورج�ة
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  امتةاخل

لفك شفرهتا و�متثل  معقدة تبدو  ة �ىل معلی �سلیط الضوءا�ي �اولنا ف�ه ، من �الل هذا املقال 
، يف ظل واقع دويل یعرف تغريات م�سار�ة، بني عش�یة وحضاها وكذا  معلیة ٕاصالح جملس أ�من ا�ويليف

  .�شابك املصاحل بني ا�ول املؤ�رة يف صنع القرار ا�ويل ، و�لیه مت اخلروج مبجمو�ة من النتاجئ والتوصیات

  النتاجئ �ىل مس�توى

لس�یطرة �ىل ف�ه ا�ول الكربى � ظ یعترب ام�یازا �رخيیا واس�ت��ائیا و لقد اتضح ٔ�ن حق الف�تو  -
وفق ما ی�ىش مع مصاحلها من �ة، ، توج�ه جملس أ�من ا�ويل و�س�یريهعن طریق ، �شاطات أ�مم املت�دة

والوقوف ضد ٔ�ي معلیة متس ٕاصالح أ�مم املت�دة من �ة ٔ�خرى، وهو ما ٔ�دى ٕاىل �زاید ا�عوات ا�ولیة 
 .بتوس�یع العضویة �لس أ�منمع ارتباط ذ� بال شك  ٔ�و تضییق نطاق اس�تعام�،، املطالبة ٕ�لغائه لكیا 

ملولكة � �ىل �ٔحسن و�ه، �س�ب س�یطرة ا�ول الكربى �لیه، فشل جملس أ�من يف ت�ٔدیة املهام ا -
 ) .الف�تو( �س�ت�دام  املفرط حلق النقض من �الل 

�جهاز یعمل �ىل تطبیق القوا�د القانونیة اليت خص  ،الصفة الس�یاس�یة هتمين �ىل معل جملس أ�من -
، وميارس صالح�اته الس�یاس�یة حبیث جند �ٔ�لب قرارات جملس أ�من، حتمل يف طیاهتا الصفةهبا املیثاق، 

�س�تقاللیة �مة ومطلقة ،من دون ٔ�دىن رقابة من الهیالك أ�خرى، والس�� امجلعیة العامة اليت تبدو �مشة 
 .ٕاىل �د ما ٔ�مام ا�لس

 ،ٔ�ي مقرتح ٕ�صالح  أ�مم املت�دة ، جيب ٔ�ن حيصل �ىل موافقة ا�ول امخلس ا�امئة العضویة ٔ�ن -
، )الف�تو(من �الل اس�ت�دام حق النقض ،ٕ�ماكن ٔ�ي مهنا ٕایقاف ٔ�ي مقرتح يف �ال �دم موافقهتا �لیه 

�ٕالضافة ٕاىل رضورة ، بوها بعد احلرب العاملیة الثانیةاليت اك�س�  ، خوفا من فقدان سلطاهتم الواسعةوذ�
وهو ما  ،صالحالٕ لك وا�د و�بت ل، اليت �شهد انقسامات دا�لها �ىل شوافقة ثليث ٔ�عضاء امجلعیة العامةم

 .یعترب ٔ��رز �ائق یقف يف و�ه ٕاصالح جملس أ�من

همينة طابع �خ�الف يف املواقف والرؤى ��ول أ�عضاء حول ٕاصالح جملس أ�من، وغیاب ٕارادة  -

 .التغیري �ى ا�ول املالكة حلق النقض
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�ايئ دويل معرتف � �جهاز قضايئ ج  ن���ة هامة وخطرية تت�ىل يف تبعیة احملمكة اجلنائیة ا�ولیة -
، مما ینعكس سلبا �ىل املامرسة العملیة وهو جملس أ�منٕاىل �از س�یايس ��ر�ة أ�وىل  ،�الس�تقاللیة

 .�لمحمكة

  �ىل مس�توى التوصیات

من  ،ٔ�ن ال�شك�� احلالیة �لس أ�من التابع لٔ�مم املت�دة، مل تَعد تتفق مع ما یقع يف �املنا احلايل
فعدد ٔ�عضاء م�ظمة أ�مم املت�دة احلايل ل�س هو �دد أ�عضاء �الل ٕا�شاءها م�غريات دولیة م�سار�ة، 

�الوة �ىل �ٔن ا�ول الكربى تعمتد . ، ويه توا�ه يف الوقت احلايل الك�ري من أ�زمات ا�ولیة1945س�نة 
  .أ�مم املت�دةيف متویل مزيانیة  ،�ىل �دة دول من �ارج ا�ول امخلس دامئة العضویة

ٔ�و �ري دامئة العضویة يف جملس  ،وجتدر إالشارة كذ�، ٔ�ن ٕاد�ال دول �دیدة دامئة ٔ�و ش�به دامئة
أ�من، یعترب مبثابة تدعمي ودمقرطة جملس أ�من، والس�� العملیات اخلاصة حبفظ السمل وأ�من ا�ولیني، 

مكن ٔ�ن تتعطل وت�هت�ي جراء اس�تعامل حق من امل ،فلك احملاوالت الهادفة ٕاىل ٕا�ادة هیلكة جملس أ�من
وهتدد بعرق�  ،ى �شلك �بري �ىل ٕا�ادة هیلكة جملس أ�منغ، فاملصاحل الس�یاس�یة تط)الف�تو(النقض 

  .لهذه الهیلكة ٔ�وتوماتیك�ة

يف ٕا�شاء نظام �املي �دید یتالءم مع  ،عنرصا ٔ�ساس�یایعد ف�وس�یع جملس أ�من لعدد �بري من ا�ول 
متر  ،والواقع الراهن مبتغرياته امل�سار�ة، لكن معلیة توس�یع جملس أ�من حىت ا�ٓن ،املیثاق وطبیعة املر��

يف جملس أ�من، ومع ذ� فٕان ق�ول ز�دة �دد ٔ�عضاء مبرا�ل بطیئة �دا وحمكومة بق�ول أ�عضاء السابقني 
متاما �ل�س�بة ��ول املمتتعة �لعضویة ا�امئة، لكن مرشوطة بعدم متتع ا�ول ل�س مرفوضا  ،جملس أ�من

  .اجلدیدة حبق النقض الف�تو، ويف اخ�یار ا�ول املرحشة ٔ�عضاء يف جملس أ�من

يف حفظ السمل وأ�من ا�ولیني، مع ٕاعطاء دور �بري حملمكة  ،وخ�اما ی��غي تدعمي دور امجلعیة العامة
 الرقابة �ىل ٔ�عامل جملس أ�من، �ٕالضافة ٕاىل احلد من اس�ت�دام حق النقض ٔ�و تق�یده، العدل ا�ولیة يف

 ،ٔ�ن یق�رص اس�ت�دامه �شلك حمدود يف ٕاطار الفصل السابع من املیثاق، ووضع ضوابط الس�ت�دامه
ة ٕابعاد جملس رضور  ، معوٕاماكنیة ٕابطا� يف �ا� التصویت إالجيايب ٔ��لبیة ا�ول أ�عضاء يف جملس أ�من

 . أ�من عن ٔ�مور ومق�ضیات العدا� اجلنائیة ا�ولیة
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  الهوامش

                                                   
حساين، سلطات جملس أ�من يف تطبیق الفصل السابع بني ٔ�حاكم املیثاق واملامرسات ا�ولیة املعارصة، م�شورات احلليب  �ا�  )1(

  .354، ص 2015احلقوق�ة، الطبعة أ�وىل، بريوت، لبنان، 
ن املعهد أ�ردين ا�بلومايس، حسن �فعة، ٕاصالح أ�مم املت�دة يف نظام دويل م�غري، جم� أ�ردن �لشؤون ا�ولیة، جم� تصدر ع )2(

  .64، ص 2007، صیف 1، ا�� 1العدد 
، جم� )1373، 1368، 748، 731(ولید فؤاد احملام�د و�رس یوسف اخلالی�، موقف جملس أ�من من إالرهاب يف ضوء القرارات  )3(

  .109، ص 2010، العدد أ�ول، �26امعة دمشق �لعلوم �ق�صادیة والقانونیة، ا�� 
أ�مم "العاملیة الراهنة، حبث م�شور يف كتاب حسن �فعة، دور أ�مم املت�دة يف حتق�ق السمل وأ�من ا�ولیني يف ظل التحوالت  )4(

، حتر�ر مجیل مطر و�يل ا��ن هالل، مركز دراسات الو�دة العربیة، "و�ة نظر عربیة) رضورات إالصالح بعد نصف قرن(املت�دة 
  .158، ص 1996بريوت، لبنان، 

  .61ة، مرجع سابق، ص اخلالبولید فؤاد احملام�د و�رس یوسف   )5(
(6) Jean Marksorel, « le caractère discrétionnaire des pouvoirs du conseil de sécurité : remarques sur quelques 
incertitudes partielles », R.B.D.I, n°2, 2004, p 469. 

  .137حسن �فعة، ٕاصالح أ�مم املت�دة يف ضوء املسرية املتعرثة �لتنظمي ا�ويل، مرجع سابق، ص  )7(
دمحم �لیل املويس، سلطات جملس أ�من يف ضوء نظریة القوا�د ا�ولیة ا�ٓمرة، جم� الرشیعة والقانون، لكیة القانون، إالمارات  )8(

  .248، ص �2009ر العربیة املت�دة، العدد السابع والثالثون، ینا
وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن جملس أ�من ٔ�صدر �دة قرارات ید�ن من �اللها رفض السامح ملف�يش جلنة التف��ش �ز�رة بعض املواقع ٔ�و  )9(

 1134، القرار 1997یونیو  21الصادر يف  1115، القرار 1996یونیو  12الصادر بتارخي  1060التوقف عن التعامل معها، م�ل القرار 
 4084قرار ، ال1998ش�ت�رب  9الصادر يف  1194، القرار رمق 1997نونرب  12الصادر يف  1137، القرار 1997ٔ�كتو�ر  23الصادر يف 

  .1999دج�رب  17يف 
ٔ�محد عبد هللا ٔ�بو العال، تطور دور جملس أ�من يف حفظ أ�من والسمل ا�ولیني، الطبعة أ�وىل، دار الك�ب القانونیة، مرص،  )10(

  .212، ص 2005
  .�375ا� حساين، مرجع سابق، ص  )11(
، 2004دمحم �لیل املوىس، اس�ت�دام القوة يف القانون ا�ويل املعارص، الطبعة أ�وىل، دار وائل �ل�رش والتوزیع، عامن، أ�ردن،  )12(

  .268ص 
حمارضة �ري م�شورة " –�خ�صاص يف جمال إالرهاب ا�ويل  –دمحم بوسلطان، سلطات جملس أ�من يف ظل نظام أ�من امجلاعي  )13(

  .6، ص 2002ماي  7و 4جملس أ�مة اجلزا�ري، اجلزا�ر، ٔ��م ) العوملة وأ�من(ٔ�لق�ت يف امللتقى ا�ويل 
  :ٔ�نظر موقع ا�لجنة . جرى تعز�ز نظام اجلزاءات املفروضة �ىل حركة طالبان بقرارات الحقة )14(

http://www.Un.org/arabic/SC/Committees/1267/index.shtml 
  .389، ص 2008  ،2، العدد 35دمحم �يل خمادمة، احلرب الوقائیة، جم� دراسات �لوم الرشیعة والقانون، أ�ردن، جم�  )15(

(16) Rafaâ Ben Achour,le droit international à la croisée des chemins (Force du droit et droit de la force), VI rencontre 
internationale de la faculté des sciences juridiques politiques et sociales de tunis, 14. 15 et 16 Avril 2004, pédone, Paris, 
2004, p 35. 
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ود �امد ٕا�راهمي سكر، الترصف القانوين الصادر �ٕالرادة املنفردة ؤ��ره يف تطو�ر القانون ا�ويل العام، ٔ�طرو�ة لنیل در�ة محم )17(

  .380، ص 2006ا�كتوراه، لكیة احلقوق، �امعة �ني مشس، 
  .2002نونرب  8الصادر يف  1441من القرار رمق  13راجع الفقرة  )18(
  .من م�ثاق أ�مم املت�دة 1/2راجع نص املادة  )19(
عامر مسا�دي، م�دٔ� املساواة وحامیة حقوق إال�سان يف ٔ�حاكم القران ومواد إال�الن، دار اخل�ونیة �ل�رش والتوزیع، الطبعة  )20(

  .47، ص 2006أ�وىل، اجلزا�ر، 
  .من م�ثاق أ�مم املت�دة 109و 108ٔ�نظر املادتني  )21(
  .ق أ�مم املت�دةمن م�ثا 12ٔ�نظر نص املادة  )22(
كامل عبد العز�ز ��، دور املنظامت ا�ولیة يف تنف�ذ قرارات التحكمي ا�ويل، الطبعة أ�ول، مركز دراسات الو�دة العربیة،  )23(

  .176، ص 2007بريوت، لبنان، 
  .77سابق، ص  دمحم �لیل املوىس، سلطات جملس أ�من يف ضوء نظریة القوا�د ا�ولیة ا�ٓمرة، مرجع )24(
من نظا�ا  36وفقا �لامدة  ٔ�ن تقر مجیع ا�ول أ�عضاء �لوالیة العامة �لمحمكة ا�ولیة: "�اء يف مقرتح الس�ید بطرس �ايل ما یيل  )25(

االت اليت حتول فهيا الهیالك احمللیة دون ويف احل ،2000أ�سايس، دون ٔ�ي حتفظ، ق�ل ا�هتاء عقد أ�مم املت�دة �لقانون ا�ويل يف س�نة 
تتفق ا�ول بصورة ثنائیة ٔ�و م�عددة أ�طراف �ىل قامئة شام� �ملسائل اليت �رغب يف عرضها �ىل احملمكة، و�سحب حتفظاهتا ذ�، 

  ".�ىل والیة احملمكة يف ما یتعلق ب�ٔحاكم �سویة املناز�ات الواردة يف املعاهدات م�عددة أ�طراف
(26) Valérie Bore Eveno ; « Le contrôle juridictionnel des resolutions du conseil de sécurité : vers un 
constitutionnalisme international ? » R.G.D.I.P, n° 04, 2006, p 831. 

  .من م�ثاق أ�مم املت�دة 27نظر نص املادة �ٔ  )27(
(28) Pierre F. Brugière, « La règle de l’unanimité des membres permanents au conseil de sécurité – Droit de 
véto », Pédone, Paris, France, 1952, p 12. 

�فعة، ٕاصالح أ�مم املت�دة يف ضوء املسرية املتعرثة �لتنظمي ا�ويل، الطبعة أ�وىل، ا�ار العربیة �لعلوم �رشون ومركز  حسن )29(
  .48، ص 2009اجلز�رة ��راسات، ا�و�ة، قطر، 

ون مجهوریة الصني، یت�ٔلف جملس أ�من من مخسة عرش عضوا من أ�مم املت�دة، و�ك"من املیثاق �ىل ٔ�نه  23/1تنص املادة  )30(
ٔ�عضاء  فر�سا، احتاد امجلهور�ت �شرتا�یة السوف�اتیة، اململكة املت�دة لربیطانیا العظمى، ا�رلندا الشاملیة والوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة

راعى يف ذ� بو�ه دامئني ف�ه، وت��خب امجلعیة العامة عرشة ٔ�عضاء �ٓخر�ن من أ�مم املت�دة لیكونوا ٔ�عضاء �ري دامئني يف ا�لس، و�
يف مقاصد الهیئة أ�خرى، كام �راعى ٔ�یضا التوزیع ا�ولیني و فظ السمل وأ�منح�اص وق�ل لك يشء مسامهة ٔ�عضاء أ�مم املت�دة يف 

  .اجلغرايف العادل

Pierre. F. Brugière, op. cit, p 05. 
تنظم امجلعیة ٔ�و ا�لس املسائل إالجرائیة الج��اهتا، وید�ل يف ذ� "يف فقرهتا الثانیة من عهد عصبة أ�مم �ىل ٔ�نه  5املادة  تنص )31(

  ".�شك�ل جلان التحق�ق يف موضو�ات �اصة، وتصدر القرارات فهيا ب�ٔ�لبیة ٔ�عضاء الهیئة املمثلني يف �ج�ع
(32) Philipe Vincent, pour une meilleure gouvernance mondiale : la réforme du conseil de sécurité des nations 
Unies, Pyramides, Revue du centre d’études et de recherches en administration publique, n° 5, 2005, p 83. 

  .49، مرجع سابق، ص حسن �فعة، ٕاصالح أ�مم املت�دة يف ضوء املسرية املتعرثة �لتنظمي ا�ويل )33(
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  .117، ص 316،2005جم� املس�تق�ل العريب، العدد  –ورقة العمل  –جملس أ�من  وٕاصالححسن �فعة، العرب  )34(

(35) Poul Tavernier, soixante ans après : la reforme du conseil de sécurité des Nations Unis est-elle possible ? 
Actualité et droit international, Aout 2005, p 7. 

مسؤولی��ا املشرتكة، امجلعیة العامة، ا�ورة : ت�د�ت والتغیري، �امل ٔ�كرث ٔ�م�انظر تقر�ر الفریق الرف�ع املس�توى املعين ��هتدیدات وال �ٔ  )36(
  ).A/595/59(، 2004نیویورك، التاسعة وامخلسون، م�ابعة نتاجئ مؤمتر مقة أ�لف�ة، أ�مم املت�دة، 

، ا�� أ�ردنیة �لعلوم التطبیق�ة، سلس� )رضورته ؤ�بعاده(معر محمود ٔ�معر، حنو ٕاصالح جملس أ�من التابع ملنظمة أ�مم املت�دة  )37(
  .219، ص 2014العلوم إال�سانیة، ا�� السادس عرش، العدد الثاين، 

ت ٔ�ملانیا والیا�ن من بني ا�ول اليت �س�ب�ت يف احلرب، وهذا الس�ب يف اعتبار هذ�ن الب��ن �الل احلرب العاملیة الثانیة، اكن )38(
  ".ا�ول املعادیة"و�ريهام 

، قام �لف شامل أ�طليس �س�ت�دام القوة ضد یوغوسالف�ا السابقة دون احلصول �ىل قرار من جملس 1999مارس  24يف  )39(
  .أ�من
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   ملخص

اك�شاف الرثوات الطبیعیة يف رشق املتوسط ٕاىل مطالب برتس�مي املناطق �ق�صادیة للك من  ىٔ�د
واكن اخلالف أ�ول بني ٕارسائیل ولبنان، ب�� ینذر اخلالف الثاين �ندالع . هذه ا�ول فظهرت اخلالفات

رصاع واسع النطاق ویدور حول قربص، ٕاذ قامت �ر�یا بتوس�یع نطاق م�طقهتا �ق�صادیة �ىل حساب 
ود�لت الوال�ت . أ��رية، وذهبت ٔ�بعد من ذ� عندما رمست �دودًا ملنطقة اق�صادیة لقربص الرت�یة

�ق�صادیة للك  املت�دة �ىل خط الوساطة بني لبنان وٕارسائیل من ٔ��ل التوصل حلل الزناع �ىل املنطقة
وشلك اك�شاف ٕارسائیل حقل متار مث حقيل دالیت ولیف�ا�ن، ا�ي تتقامسه . مهنام، دون حتق�ق ٔ�ي تقدم

ٕارسائیل وقربص ولبنان، بدایة التو�ر مع لبنان وطالبت لك من لبنان وٕارسائیل يف البدایة أ�مم املت�دة 
فقا ف� ب�هنام ٕاذ اشرتطت ٕارسائیل �رس�مي احلدود الربیة مع برتس�مي احلدود البحریة للك مهنام، لكن الب�ان مل یت

وهيمنا يف هذا إالطار اتفاق�ة �رس�مي احلدود البحریة بني مرص وقربص . �رس�مي احلدود البحریة مع لبنان
د فق. واالتفاق ا�لیيب الرتيك ا�ي ٔ��ر �دال �بريًا يف ا�ٓونة أ��رية. ؤ��رها �ىل أ�من القويم املرصي2014ىف

�ر �دل �بري حول �دود املسا�ات البحریة الفاص� بني مرص وبعض ا�ول املقاب� وا�اورة لها، الس�� ما 
  .یتعلق حبدود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة ب�هنا وبني قربص

   .املتوسط-حبریة - الغاز -�دود -�رس�مي  :اللكامت املف�اح�ة

Abstract:  

The discovery of natural resources in the Eastern Mediterranean led to demands for the 
demarcation of the economic regions of each of these countries, and differences arose .The 
first disagreement was between Israel and Lebanon, while the second disagreement heralded 
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the outbreak of a large-scale conflict, centered around Cyprus, as Turkey expanded its 
economic zone at the expense of the latter, and it went further when it drew borders to the 
economic zone of Turkish Cyprus .The United States entered the mediation line between 
Lebanon and Israel in order to reach a solution to the dispute over their respective economic 
zones, without making any progress. The discovery of Israel, the Tamar field, and the fields of 
Dalit and Leviathan, which Israel, Cyprus and Lebanon share, are the beginning of tension 
with Lebanon. Both Lebanon and Israel initially called for the United Nations to demarcate 
the maritime borders for each of them, but the two countries did not agree with each other, as 
Israel stipulated the demarcation of the land borders with the demarcation of the maritime 
borders with Lebanon 

In this context, we are interested in the agreement to demarcate the maritime borders 
between Egypt and Cyprus in 2014 and its impact on Egyptian national security. The Libyan-
Turkish agreement, which sparked great controversy recently. A great controversy arose 
about the limits of the sea areas separating Egypt and some neighboring and neighboring 
countries, especially with regard to the borders of the exclusive economic zone between it and 
Cyprus. 

key words: Delineation -Boundaries -Gas -Marine–Mediterranean  
  مقدمة

تقوم �القات ا�ول �يل املصاحل املتباد�، فلك دو� �سعي لتحق�ق ٔ�كرب قدر من املصاحل  يف �القاهتا 
انت�اهبا وحتق�ق ماكسب س�یاس�یة، فاحلكومات �سعي ٕاىل رفاهیة شعوهبا لتضمن ٕا�ادة . مع ا�ول أ�خرى

ولو �ىل حساب الشعوب أ�خرى، وم�ذ ظهور الرثوات �رشق املتوسط والتنافس إالقلميي مس�تعر، وا�ي 
لزنا�ات دولیة، و�اصة بعد إال�الن عن اك�شافات �برية من النفط والغاز الطبیعي هبذه " قد ميثل رشارة

�ریلیون قدم 122ات رشق املتوسط من الغاز الطبیعي حبوايلووفقا �راسات مسحیة، تقدر اح�یاط. املنطقة
�ریلیون �رم�ل، ف� �شري مصادر ٔ�خرى ٕاىل ٔ�ن 1.7مكعب، ب�� تقدر اح�یاطیات النفط فهيا حبوايل

ويف رشق املتوسط تو�د العدید من . �ح�یاطیات من هذه الرثوات تفوق كثريا أ�رقام املعلنة واملقدرة
فلسطني وٕارسائیل ولبنان وسور�، ويف وسطه قربص، ويف شامل  ناك مرص ويف رشقها�ول، ففي ج�وبه ه 

  .رشقه �ر�یا، وللك من هذه ا�ول م�طقهتا �ق�صادیة اخلاصة هبا

وقاد اك�شاف هذه الرثوات الطبیعیة ٕاىل مطالب برتس�مي املناطق �ق�صادیة لهذه  :اشاكلیة البحث
أ�ول بني ٕارسائیل ولبنان، ب�� ینذر اخلالف الثاين �ندالع رصاع  واكن اخلالف. ا�ول، فظهرت اخلالفات

قامت �ر�یا بتوس�یع نطاق م�طقهتا �ق�صادیة �ىل حساب أ��رية،   ٕاذ  واسع النطاق، ویدور حول قربص،
وشلك اك�شاف ٕارسائیل حقل . وذهبت ٔ�بعد من ذ� عندما رمست �دودا ملنطقة اق�صادیة لقربص الرت�یة

وطالبت لك من . قيل دالیت ولیف�ا�ن، ا�ي تتقامسه ٕارسائیل وقربص ولبنان بدایة التو�ر مع لبنانمتار مث ح
  .)1(احلدود البحریة للك مهنام، لكهنام مل یتفقا برتس�مي  لبنان وٕارسائیل أ�مم املت�دة



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

86 

 

، اتفاق�ة �رس�مي احلدود البحریة بني مرص وقربص ؤ��رها �ىل إالطاروهيمنا يف هذا  :هدف البحث
فقد �ر �دل �بري حول . واالتفاق ا�لیيب الرتيك ا�ي ٔ��ر �دًال �بريًا يف ا�ٓونة أ��رية. أ�من القويم املرصي

يف  �دود املسا�ات البحریة الفاص� بني مرص وبعض ا�ول املقاب� وا�اورة لها، وس�ب ٕا�رة هذا اجلدل
هذا التوق�ت ��ات، ما ���لن عنه من اك�شافات خضمة من الغاز الطبیعي يف املنطقة �ق�صادیة اخلالصة 
يف لك من قربص وٕارسائیل، ق�ل ٔ�هنا تقع يف �دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة ملرص، ویرتتب �لهيا خسارة 

رسائیل عن اك�شافه يف هذه املیاه، �ىل ملیار دوالر يه قمية الغاز ا�ي ٔ��لنت قربص وا200مرص ٔ�كرث من
ٔ�ساس ٔ�ن هناك الك�ري من ا�الئل �شري ٕاىل س�یادة مرص �ىل ٔ�جزاء من البحر واليت حصلت �لهيا قربص 

ونظرًا ٔ�نه �ادة ما یؤ�ر �رس�مي احلدود البحریة �ىل احلقوق الوطنیة الس�تغالل املعادن . مبوجب االتفاق�ة
لبحریة، احلدود الس�یاس�یة واملناطق وكثري من أ�مور، ونظرًا ٔ�ن املوضوع واملوارد الطبیعیة، واخلصائص ا

، 1982یثري ٔ�مورًا قانونیة وف�یة معقدة، س�ن�اول ٔ�ن ن��اولها من �الل اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام
ومهنا االتفاق�ة املُوقعة بني ويه االتفاق�ة ا�ولیة العامة اليت حتمك لك ما یتعلق ب�ٔمور الب�ار يف الوقت الراهن، 

وىف ا�هنایة ال هيمنا � مصل�ة . �ش�ٔن حتدید �دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة ب�هنام2003مرص وقربص �ام
مرص وا�فاع عن مقدرات شعهبا �عتباره من ٔ�مهنا القويم وحق من حقوق أ�ج�ال القادمة ال ی��غي التفریط 

  . ف�ه

  :مهنج البحث

ا البحث املهنج �س�تقرايئ وا�ي یقوم �ىل مالحظة واقع �ٔزمة الزناع �ىل �روات س�ن��ع يف هذ 
رشق املتوسط من �الل التعریف �لمنطقة �ق�صادیة اخلالصة واملفاهمي املرتبطة هبا، والتعرض التفاق 

ل خطة �رس�مي احلدود بني مرص وقربص، وتفاهامت �رس�مي احلدود البحریة بني لی��ا و�ر�یا، وذ� من �ال
  :البحث التالیة

  :خطة البحث 

  .التعریف �ملنطقة �ق�صادیة اخلالصة ومفاهمي �ٔخري: املبحث أ�ول

  .�رس�مي �دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة بني مرص وقربص: املبحث أ�ول

  .تفاهامت �رس�مي احلدود البحریة بني لی��ا و�ر�یا: املبحث الثاين
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  �ملنطقة �ق�صادیة اخلالصة ومفاهمي ��خرىالتعریف  :املبحث أ�ول

 2(تعریف املنطقة �ق�صادیة اخلالصة وفقًا التفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار(  

يه م�طقة حبریة متارس �لهيا ا�و� حقوقًا �اصة يف �س�تغالل واس�ت�دام مواردها البحریة  ومتتد 
ي یبد�ٔ مهنا ق�اس البحر إالقلميي، وتعد من ٕا�دى م�ل حبري مق�سه من خطوط أ�ساس ا�200ملسافة

  .ٔ�و�ه التطور الهامة اليت اس�ت�د�هتا اتفاق�ة الب�ار اجلدیدة من ٔ��ل حتق�ق التوازن بني خمتلف املصاحل

وتتضمن هذه . املیاه إالقلميیة م�اطق م�اه الب�ار واحملیطات اليت متت� دو� ما حق الس�یادة �لهيا_
لصید، واملال�ة، والشحن البحري، �الوة �ىل اس��ر املصادر البحریة واس�تغالل التحمك يف ا: احلقوق

من اتفاق�ة الب�ار �ىل �ٔن عرض البحر ) 3(وقدد نصت املادة . الرثوات املائیة الطبیعیة املوجودة فهيا
معظم وهو ما ٔ��ذت به .  )3(م�ل حبري مق�سه من خطوط أ�ساس املقررة وفقًا لالتفاق�ة�12قلميي هو

  .ا�ول املائة والعرش�ن اليت لها �دود �ىل الب�ار

اليت متتد ٕاىل ما وراء  �شمل اجلرف القاري قاع و�طن ٔ�رض املسا�ات املغمورة: ــــ اجلرف القاري
م�ل حبري من خطوط  200حبرها إالقلميي يف مجیع ٔ�حناء �م�داد الطبیعي ٕالقلمي ت� ا�و� الربي، ٔ�ومسافة

  . )4(إالقلمييقاس مهنا عرض البحر أ�ساس اليت یُ 

ونظرا لتعلق موضوع البحث وهو �رس�مي احلدود البحریة بني مرص وقربص من �ح�ة، ولی��ا و�ر�یا من 
  . �ح�ة ٔ�خرى �ملناطق �ق�صادیة �ا، س�ن��اولها �لتفصیل كام س�یيل

 تعریف املنطقة �ق�صادیة اخلالصة   

املنطقة الواقعة وراء البحر إالقلميي " املت�دة لقانون الب�ار  �ىل ٔ�هنامن اتفاق�ة أ�مم  )55(نصت املادة
��و� ومالصقة � وحيمكها النظام القانوين املمزي واملقرر يف اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار، وا�ي ختضع 

الص� من هذه مبوج�ه حقوق ا�و� السا�لیة ووال�هتا، وحقوق ا�ول أ�خرى وحر�هتا، لٔ�حاكم ذات 
مبثابة حتدید واحض ورصحي ملا ��و� السا�لیة من ) 55(ویعد هذا التعریف ا�ي ٔ�وردته املادة )5(االتفاق�ة

حقوق �ىل املنطقة �ق�صادیة وفقًا �لوضع القانوين اخلاص ا�ي ٔ�ضف�ه �لهيا اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون 
صادیة اخلالصة يه م�طقة ذات طابع قانوين �اص فه�ي ل�ست ، و�لتايل فٕان املنطقة �ق�1982الب�ارلعام

ٔ�ويه مبثابة م�طقة انتقالیة بني الب�ار إالقلميیة اليت �متتع �لهيا ) 6(م�اًها ٕاقلميیة، وال يه م�اه من ٔ��ايل الب�ار
د �لهيا، وبني ٔ��ايل الب�ار اليت ال والیة ٔ��" املرور الربيء"ا�ول السا�لیة �س�یادة اكم� ال حيدها سوى 

ح�ث احلر�ت املطلقة لاكفة ا�ول، وتُعترب املنطقة �ق�صادیة اخلالصة �ىل هذا النحو مبثابة نقطة التقاء بني 
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اجتاه ا�ول السا�لیة حنو �سط وال�هتا إالقلميیة �ىل �ٔجزاء �برية من ٔ��ايل الب�ار و�نفراد برثواهتا وحامیة 
 اجتاه ا�ول البحریة الكربى يف موا�ة هذا �جتاه وحماو� قرصه �ىل بی�هتا البحریة، واحلفاظ �ىل ٔ�مهنا وبني

  .)7(ٔ�قل ام�داد ممكن ؤ�قل قدر من السلطات و�خ�صاصات يف ت� املنطقة

یة اخلالصة من �الل من االتفاق�ة حقوق وواج�ات ا�ول يف املنطقة �ق�صاد) 56(و�ددت املادة
حقوق س�یادیة بغرض اس�تكشاف واس�تغالل املوارد الطبیعیة احلیة  �كون ��و� السا�لیة":النص �ىل ٔ�نه

مهنا و�ري احلیة �لمیاه اليت تعلو قاع البحر، ولقاع البحر، و�طن ٔ�رضه، وحفظ هذه املوارد، وٕادارهتا، 
وكذ� ف� یتعلق �ٔ��شطة أ�خرى لالس�تكشاف و�س�تغالل �ق�صادیني �لمنطقة ٕاكنتاج الطاقة من 

ٕان الغایة من ٕاقامة املنطقة �ق�صادیة اخلالصة يه ضامن س�یطرة ا�و� السا�لیة . )8(تیارات والر�حاملیاه وال 
وتعين الرثوات احلیة يف املنطقة املوارد الطبیعیة . �ىل اكمل الرثوات اليت حتتوهيا الب�ار املالصقة لشواطهئا

 سطح املاء، ٔ�و دا�ل معوده، ٔ�و �ىل القاع، �اكفة ٔ�نواعها، سواء ٔ�اكنت نباتیة ٔ�و ح�وانیة وسواء و�دت �ىل
ولقد م�حت االتفاق�ة ��و� السا�لیة احلق يف اس�تكشاف واس�تغالل الرثوات احلیة، . ٔ�و ٔ�سفل قاع املنطقة

فل�و� السا�لیة حق مطلق . سواًء ٔ�اكنت ٔ�سامًاك �اكفة ٔ�نواعها، ٔ�و �ريها من الرثوات احلیوانیة والنباتیة
كام ٔ�ن لها احلق يف احملافظة �لهيا من . ارة هذه املوارد، واحلق يف ٕاقامة املزارع السمك�ةو�الص يف صید وٕاد

�الل حتدید مكیات الصید املسموح هبا من �ة والتدابري الالزمة حلفظ وٕادارة هذه املوارد؛ لتفادي تعریضها 
و� حقوقها يف ش�ٔهنا من �الل ٔ�ما ف� یتعلق �ملوارد الطبیعیة �ري احلیة ف�بارش ا�. لالس�تغالل املفرط

) ب56(�س�تكشاف و�س�تغالل، وٕاقامة امل�ش�ٓت والرت�یبات واجلزر الصناعیة الالزمة ��، وفقًا �لامدة
وحقوق الوالیة اليت . )9(وهوما سا�د �لیه ٕاىل �د بعید التطور العلمي والتك�ولو� الك�ري يف هذا ا�ال

ق ٕارشاف ورقابة وتنظمي حفسب، ٔ�ما حقوق الس�یادة فه�ي السلطة العلیا ��و� السا�لیة يف املنطقة يه حقو 
ٕالدارة ش�ئون ا�و� دون سواها وٕاذا نظر� ٕاىل والیة ا�و� السا�لیة �ىل املنطقة، جند ٔ�ن لها هذه احلقوق، 

عد بنفسها، ٔ�و ٔ�ولكت لغريها ٔ�مر الق�ام بذ� ب) ب56(سواًء ٔ�قامت �ٔ��شطة املنصوص �لهيا يف املادة
ال متتد املنطقة " �ىل عرض املنطقة �ق�صادیة اخلالصة)57(وتنص املادة . )10(الرتخ�ص � من �ا�هبا

م�ل حبري من خطوط أ�ساس اليت یقاس مهنا عرض البحر �200ق�صادیة اخلالصة ٕاىل ٔ�كرث من
هنا تقاس من خطوط ق�اس ومن َمث� فإ . ُحتدد من النطاق اخلار� �لمنطقة �ق�صادیة اخلالصة". )11(إالقلميي

ٔ�ي ٔ�ن ام�داد املنطقة ال �زید عن املائيت م�ل حبري، و�لتايل فٕان ��و� السا�لیة ٔ�ن تتوقف . البحر إالقلميي
ف�ت�دث عن ) 58(ٔ�ما املادة . مبنطقهتا �ق�صادیة اخلالصة يف �دود دون ذ� احلد أ�قىص وال تت�اوزه 

  .)12(قة �ق�صادیة اخلالصةحقوق ا�ول أ�خرى وواج�اهتا �ملنط
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وىف �ا� وجود �زاع بني ا�و� السا�لیة ؤ�یة دو� ٔ�خرى �ش�ٔن احلقوق والوالیة، فقد نصت املادة 
�ىل ٔ�ن یمت �ل الزنا�ات اليت تثور يف هذا الصدد �ىل ٔ�ساس إالنصاف، ويف ضوء اكفة الظروف )59(

  .)13(�س�بة لاكفة أ�طراف وٕاىل ا�متع ا�ويل �لكذات الص�، مع مرا�اة ٔ�مهیة املصاحل موضوع الزناع �ل 

 ملنطقة �ق�صادیة اخلالصة ويهالزتامات وواج�ات ا�و� السا�لیة يف ا:  

تلزم ا�و� السا�لیة ب�ٔن تقوم �ٕالجراءات الت�ذ�ریة الالزمة، وتقدمي ) 3(فقرة) 60(تنص املادة: �ٔوًال 
وامل�ش�ٓت واملباين، وكذ� �ح�فاظ بوسائل دامئة �لتن��ه عن إالشعار الالزم عن ٕاقامة اجلزر �صطناعیة 

كام تلزتم بتعیني م�اطق سالمة م�اس�بة مبا �كفل السالمة الاكم� لسفن ا�ول أ�خرى، والزتا�ا . وجودها
  .ٕ�زا� اجلزر �صطناعیة وامل�ش�ٓت واملباين اليت ٔ�قامهتا يف �ا� ما ٕاذا ختلت عهنا ٔ�و ٔ�وقفت اس�تعاملها

ال جيوز ٕاقامة اجلزر �صطناعیة وامل�ش�ٓت والرت�یبات وم�اطق "�ىل ٔ�نه 7فقرة ) 60(ونصت املادة
  ".السالمة حولها ٕاذا �رتب �ىل ذ� ٕا�اقة اس�ت�دام املمرات البحریة املعرتف ب�ٔهنا جوهریة �لمال�ة ا�ولیة

)  2(فقره) 60(�ث تلزم املادةح . احملافظة �ىل الرثوات الطبیعیة احلیة وٕادارهتا ٕادارة رش�یدة: �نًیا
ا�و� السا�لیة �ختاذ ٔ��سب الوسائل والتدابري حلفظ وٕادارة املوارد الطبیعیة احلیة يف املنطقة وذ� حلظر 

لتحق�ق ٔ��ىل �س�بة .. كام تلز�ا �لتعاون مع املنظامت ا�ولیة ا�تصة لتحق�ق هذا الهدف. �س�تغالل املفرط
  ......لنفع �ىل مجیع ا�ولاس�تفادة مهنا، مما یعود �

ح�ث تتحمل ا�و� السا�لیة مس�ئولیة اصدار القوانني وٕاقرار أ�نظمة  )14(حامیة الب��ة البحریة :�لثًا
الالزمة ملنع تلوث الب��ة البحریة من الرب مبا يف ذ� أ�هنار ومصاهبا وخطوط أ��ب�ب وخمارج الترصیف، 

  ...من االتفاق�ة) 207(دةوخفض ذ� التلوث والس�یطرة �لیه املا

لتعكس و�ة نظر ا�ول ) 1(فقره) 123(املسا�دة يف البحث العلمي، ح�ث �اءت املادة :رابًعا
النام�ة، �ني نصت �ىل ٔ�ن ��و� السا�لیة ٔ�ن متنح إالذن ب�ٔ�شطة البحث العلمي يف املنطقة �ق�صادیة 

  ... ااخلالصة، و�شرتاك يف هذه أ��شطة واحلصول �ىل نتاجئه

 تعیني �دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة يف �ا� التقابل �ٔو التالصق  

وذ� لرغبهتا يف حتدید س�یادهتا �ىل م�اطقها . هتدف ا�ول السا�لیة ٕاىل تعیني �دودها البحریة
ا س�یادة فلقد زادت مسا�ة املیاه اليت متتد ٕا�هي. وام�داداهتا البحریة واليت قد �س�ب رصا�ًا مع ا�ول ا�اورة

احلد أ�قىص ملسا�ة 1982ا�و� السا�لیة، الس�� بعد ٔ�ن ٔ�قرت اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام
املنطقة �ق�صادیة اخلالصة مبائيت م�ل حبري من خط أ�ساس، فضًال عن تنظمي أ�حاكم اخلاصة �جلرف 
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� اخلط، وتعارض أ��شطة اليت اعتادت ا�ول القاري وا�ي قد ميتد لثالمثائة ومخسني م�ًال حبرً� من ذ
الق�ام هبا اكلصید و�ريه، مما یو� الزنا�ات بني ا�ول ذات احلدود البحریة املتقاب� ٔ�و املتالصقة هذا ٕاضافة 
ٕاىل رغبة ا�و� السا�لیة يف وحتق�ق ٔ�قيص اس�تفادة مهنا، �اصة، ؤ�ن هذه املناطق حتوي الك�ري من املوارد 

ملتعددة مبا �س�تدعي حتدید احلدود ب�هنا حىت ال تتدا�ل اد�اءات ا�ول يف ش�ٔهنا وجتنب والرثوات ا
  .)15(املناز�ات حولها

حتدید �دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة بني ا�ول ذات "من االتفاق�ة ب�ٔن �كون ) 74(وتقيض املادة
من النظام ) 38(ا�ويل طبقًا �لامدة السوا�ل املتقاب� ٔ�و املتالصقة عن طریق االتفاق �ىل �ٔساس القانون

من ذات املادة �ىل ) 2(وتنص الفقرة ".أ�سايس حملمكة العدل ا�ولیة، من ٔ��ل التوصل ٕاىل �ل م�صف
الفرع أ�ول من االتفاق�ة واخلاص �لتوف�ق بني ا�ول املتناز�ة، وا�ي �شري  )16()15(رضورة ا�لجوء ٕاىل اجلزء

. توف�ق بني ا�ول وٕاجراءات التوصل ٕاىل التوافق �روح من التفامه والتعاوناخلاصة �ل ) 284(ٕاىل املادة 
ویتعني يف هذا الس�یاق ٔ�ن یمت حتدید خطوط احلد اخلار� �لمنطقة �ق�صادیة اخلالصة، وخطوط الت�دید 

�و� كذ� فٕانه یتعني �ىل ا. �ىل خرائط ذات مقای�س مالمئة �لتث�ت من موقعها)74(املرسومة وفقًا �لامدة
السا�لیة ٔ�ن تعلن عن هذه اخلرائط ٔ�و قوامئ إال�داثیات اجلغراف�ة، ؤ�ن تودع �ى أ�مني العام لٔ�مم املت�دة 

وهكذا خنلص مما تقدم ٕاىل ٔ�ن �رس�مي �دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة . �س�ة من لك خریطة ٔ�و قامئة مهنا
م�ل حبري يف �ده أ�قىص، �200ىل ٔ�ال یت�اوز یعين تعیني النطاق اخلار� لها مقاًسا من خط أ�ساس،

وسواًء ٔ�اكن ذ� �ىل خرائط، ٔ�و قوامئ ٕا�داثیة، مع أ��ذ بعني �عتبار احملددات اجلغراف�ة، و�عتبارات 
من  75وتناولت املادة . )17(القانونیة املتفق �لهيا �ىل ٔ�ساس قوا�د القانون ا�ويل ذات الص�

واليت حتدد أ�سس اليت یمت بناًء �لهيا حتدید خطوط  )18(إال�داثیات اجلغراف�ةاخلرائط وقوا�د 1982اتفاق�ة
أ�ساس اليت تقاس مهنا لك املسا�ات البحریة، ممزية يف هذا الس�یاق بني لك من طریقة خطوط أ�ساس 

مهنا ماهیة خطوط أ�ساس العادیة، ) 3(حفددت املادة. )19(العادیة، وطریقة خطوط أ�ساس املس�تقمية
وتعترب . ث ٔ�وحضت ٔ�ن خط أ�ساس العادي هو �ٓخر نقطة �ىل الشاطئ تنحرس عهنا املیاه وقت اجلزرح�

نقاط أ�ساس مبثابة نقاط املراجعة والت�دید خلطوط أ�ساس العادیة، وحتدد ت� النقاط تبًعا لتعر�ات 
قع نقاط أ�ساس يه احملدد وتتوقف ٔ�مهیة نقاط أ�ساس وفقًا ملوقعها ومدى الزتام ا�ول هبا، مفوا. السا�ل

ولعل من العوامل اليت �سا�د �ىل جناح معلیة تعیني خطوط أ�ساس العادیة . الرئ�يس خلطوط أ�ساس
الت�دیث املس�متر واملتابعة �لخرائط وفقًا لسامت السا�ل املمزية � واملؤ�رة ف�ه، مع مراجعة ت� املتغريات مع 

ن االتفاق�ة نوعیة اخلرائط اليت یمت حتدید نقاط أ�ساس �لهيا جبمیع م) 5(ولقد �ددت املادة . ا�ول أ�خرى
وتناولت املادة . )20("�ا�هتا ويه اخلرائط ذات املق�اس الك�ري واملعرتف هبا رمسًیا من ق�ل ا�ول السا�لیة
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�دام من االتفاق�ة اس�ت) 7(ق�اس خط �ساس مبنطقة اجلزر املُ�اطة �لشعب املر�انیة، وجتزي املادة) 6(
وجود انبعاج معیق وانقطاع سلس� اجلزر �ىل ام�داد -1:خطوط أ�ساس املس�تقمية وفقًا �لرشوط ا�ٓتیة

  .السا�ل و�يل مسافة قریبة م�ه م�ارشة

يف �ا� ٔ�ن �كون السا�ل شدید التقلب �س�ب وجود دلتا وظروف طبیعیة ٔ�خرى جيوز اخ�یار  - 2
ر من �د �ٔدىن اجلزر، وتظل خطوط أ�ساس املس�تقمية ساریة النقاط املناس�بة �ىل ٔ�بعد مدى �جتاه البح

  .املفعول ٕاىل ٔ�ن تغريها ا�ول السا�لیة وفقًا لهذه االتفاق�ة

  .ٔ�ال ینحرف رمس خطوط أ�ساس املس�تقمية ٔ�ي احنراف ذي ش�ٔن عن �جتاه العام �لسا�ل -3

�ٕالقلمي الربي ارتباًطا وثیقًا اكف�ًا ٔ�ن �كون املسا�ات البحریة اليت تقع دا�ل نطاق اخلطوط مرتبطة  -4
  .ليك ختضع لنظام املیاه ا�ا�لیة

ٔ�ن یؤ�ذ يف �عتبار املصاحل �ق�صادیة ذات أ�مهیة اخلالصة لٕالقلمي واليت ت�ٔكدت �الس�تعامل  -5
  .الطویل

 ال جيوز �و� ٔ�ن تطبق خطوط أ�ساس املس�تقمية �ىل حنو یفصل البحر �قلميي �و� ٔ�خرى - 6
ولتعیني خطوط أ�ساس املس�تقمية یمت اخ�یار �دد . )21(عن ٔ��ايل الب�ار ٔ�وعن املنطقة �ق�صادیة اخلالصة

وهذه يه . )22(من النقاط املالمئة ٔ�دين احنسار �لجزر �ىل طول السا�ل والوصل ب�هنا خبطوط مس�تقمية
حمدًدا لنوعیة 9/1/1990يف) 27(الطریقة اليت �ٔ�ذت هبا مرص م�ذ صدور قرار رئ�س امجلهوریة بقانون رمق

خطوط أ�ساس املس�ت�دمة يف ق�اس املناطق البحریة مجلهوریة مرص العربیة وا�ي تقرر مبوج�ه أ��ذ 
وقد مت ٕاخطار أ�مني . بطریقة خطوط أ�ساس املس�تقمية والعدول عن اس�ت�دام خطوط أ�ساس العادیة

�مو�ة النقاط اليت متثل خطوط أ�ساس املس�تقمية اليت یبد�ٔ العام لٔ�مم املت�دة بقامئة إال�داثیات اجلغراف�ة 
ولع� من املناسب ان ن��اول اتفاق �رس�مي احلدود البحریة بني مرص . )23(مهنا ق�اس املناطق البحریة ملرص

من اح�یا�اهتا من الغاز %90و�ىل اجلانب ا�ٓخر ؤ�ن �ر�یا �س�تورد. وقربص، من �الل املبحث الثاين
وس�یا و�� يه �سعى لت�ٔمني اح�یا�اهتا الاكم� من الغاز مس�تق�ًال بل ولعب دور املصدر ٕاىل تقریبا من ر 

فقد قامت برتس�مي احلدود البحریة مع لی��ا وهو ). 24(ٔ�ورو� من �الل مزامحة قربص يف م�اهها إالقلميیة
  . موضوع املبحث الثالث
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  ني مرصـ قربص�رس�مي �دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة ب :املبحث الثاين

بدٔ�ت بعض ا�ول املط� �ىل البحر املتوسط واملقاب� ملرص، ويه قربص والیو�ن و�ر�یا، يف ا�خول  
يف مفاوضات مع مرص؛ لتعیني احلدود البحریة يف املنطقة �ق�صادیة اخلالصة، ٔ�نه ورمغ ا�ساع البحر 

اب� لها �ىل الشاطئ ا�ٓخر �ىل احلد أ�قىص املتوسط، ٕاال ٔ�نه قد ال �سمح حبصول لك من مرص وا�ول املق
كام هو احلال بني مرص . ا�ي �ددته اتفاق�ة قانون الب�ار �لمنطقة �ق�صادیة اخلالصة وهو مائيت م�ل حبري

وقربص، وقد ٔ�دت املفاوضات بني مرص وقربص ٕاىل التوق�ع �ىل اتفاق�ة لتعیني �دود املنطقة �ق�صادیة 
  .)25(.17/2/2003ب�هنام يف

القربصیة لت�دید املنطقة �ق�صادیة اخلالصة ب�هنام �ىل نصوص ؤ�حاكم  - اس��دت االتفاق�ة املرصیة 
ويه مبثابة املرجعیة القانونیة لالتفاق�ة . اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار، واليت وقعت وصدقت �لهيا ا�ولتان

نقطة ٔ�ساس، ) 53(هبا اس��اًدا ٕا�هيا، حفددت مرصاملشرتكة، واليت �ددت لك مهنام نقاط أ�ساس اخلاصة 
، طبقًا لنص 1996نقطة ٔ�ساس مت ٕایداعهام �ى أ�مني العام لٔ�مم املت�دة �ام) 57(كام �ددت قربص

من اتفاق�ة الب�ار، وقد ٔ�ودعت لك من ا�ولتني نقاط ٔ�ساسها هذه مدعومة �خلرائط البحریة ) 75(املادة
وبناًء �ىل هذا فقد تبلورت . من هذه ٔ�و ت� ٔ�یة دو� من دول العامل  ذات الص� ومل یعرتض �ىل ٔ�ي

غرً� مقابًال �لسوا�ل الرت�یة، ) 1(االتفاق�ة املرصیة القربصیة يف خط مكون من مثان نقاط  یبد�ٔ �لنقطة رمق
 وقد مت �رس�مي خط احلدود �لمنطقة. رشقًا ٕاىل جوار سوا�ل غزة وٕارسائیل) 8(وی�هت�ي �لنقطة رمق

من االتفاق�ة، عن طریق خط املنتصف وا�ي �كون لك ) 1(�ق�صادیة اخلالصة بني ا�ولتني وفقًا �لامدة
نقطة �لیه �ىل مسافة م�ساویة من ٔ�قرب نقطة �ىل خط أ�ساس املس�تقمي ل� ا�ولتني، �ري ٔ�ن هذا احلمك 

عیني �دود البحر �قلميي ت  �س�ب س�ند �رخيي �ٔو ظروف �اصة �ٔخرىال ینطبق �ني �كون من الرضوري 
. )26(من اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار) 15(للك من ا�ولتني بطریقة ختالف هذا احلمك ٕاعامًال لنص املادة

رٔ�س (183ویظهر خط املنتصف احملدد �ىل اخلریطة البحریة ا�ولیة الصادرة عن أ�دمريالیة الربیطانیة �رمق
ؤ�شارت . من هذه املادة) 3(، وفقًا ملا قررته الفقرة 1,100,000: 1س رمسمبق�ا) التني ٕاىل إالسك�درونة

�ىل ٕاجراء ٔ�یة حتس��ات ٕاضاف�ة  –بناًء �ىل طلب ٔ�ي مهنام –االتفاق�ة ٕاىل وجوب ٔ�ن یمت االتفاق بني الطرفني
هذا . ملتبعةلز�دة ودقة توق�ع خط املنتصف عند توافر البیا�ت ا�ٔكرث دقة، وذ� اس��اًدا �ات املبادئ ا

وقد اس��عدت ا�ولتان �رس�مي احلدود البحریة ب�هنام بطریقة اجلرف القاري، نظًرا ٔ�ن املسافة بني خطي 
م�ل حبري فقط وهو ما ال �سمح حبصول لكتا ا�ولتني �ىل مسافة املائيت م�ل 207أ�ساس ��ولتني هو

تت�اوز �دود املسافات بني ا�ول املتقاب�  ح�ث ميتد اجلرف القاري ��ول السا�لیة ملسافات خمتلفة. حبري
وذ� اس��اًدا ٕاىل حمك حممكة العدل ا�ولیة يف ح�ثیاهتا يف قضیة تعیني �دود املنطقة �ق�صادیة اخلالصة 
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بني لی��ا ومالطا، ويه �ا� تعیني �دود حبریة بني دولتني م�قابلتني مشاهبة حلا� مرص وقربص وا�هتت فهيا 
ه ال ميكن ٔ�ن یؤ�ذ بعني �عتبار م�طقة اجلرف القاري اجلاري �رس�مي احلدود فهيا ٕاذا اكنت تقع احملمكة ٕاىل ٔ�ن

تقيض ٕ�ر�اء ) 1(من املادة) 5(وقد تضمنت االتفاق�ة ٕاشارة ٔ�وردهتا الفقرة  .)27(دا�ل �دود املائيت م�ل حبري
) قطاع غزة(فلسطني  حلني التوصل ٕاىل اتفاق مع اجلانب الرشيق، ٔ�ي) 8(و) 1(البت يف النقطتني

وٕارسائیل، واجلانب الغريب ٔ�ي �ر�یا، �ش�ٔن �رس�مي احلدود البحریة معهام، �ىل ٔ�ن �كون النقطتان املذ�ور�ن 
نقطتني �دودیتني ثالثی�ني �ال توق�ع اتفاق �رس�مي �ل�دود البحریة مع ا�ول املقاب� ٔ�و ا�اورة ، ف�ؤ�ذ 

املرصیة القربصیة يف �عتبار كنقطة بدایة لرتس�مي احلدود البحریة  من اتفاق�ة �رس�مي احلدود) 8(النقطة رمق
مهنا يف �عتبار كنقطة بدایة لرتس�مي احلدود البحریة بني مرص ولك ) 1(بني مرص و�ر�یا، وتؤ�ذ النقطة رمق

ن من اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانو) 74(ٔ��ًذا يف �عتبار املادة" من فلسطني وٕارسائیل، ح�ث قررت ٔ�نه
) 1(، ميكن مراجعة ٔ�و تعدیل إال�داثیات اجلغراف�ة �لنقطتني1982الب�ار املربمة يف العارش من د�سمرب

وفقًا �ل�ا�ة يف ضوء الت�دید املس�تق�يل �لمناطق �ق�صادیة اخلالصة مع دول اجلوار أ�خرى املعنیة ) 8(و
 :�ىل ٔ�نه)2(ونصت االتفاق�ة يف املادة". ملعنیةووفقًا التفاق یمت التوصل ٕالیه حول هذه املس�ٔ� مع دول اجلوار ا

يف �ا� وجود ام�دادات �لموارد الطبیعیة، متتد بني املنطقة �ق�صادیة اخلالصة ٔ��د أ�طراف والطرف "
) 3(كام نصت املادة". ا�ٓخر، یتعاون الطرفان من �ٔ�ل التوصل ٕاىل اتفاق حول س�بل اس�تغالل ت� املوارد

ٔ�ي من الطرفني يف مفاوضات هتدف ٕاىل حتدید م�طقهتا �ق�صادیة اخلالصة مع دو�  ٕاذا د�ل" مهنا �ىل ٔ�نه
ٔ�خرى، یتعني �ىل هذا الطرف ٕابالغ الطرف ا�ٓخر وال�شاور معه ق�ل التوصل ٕاىل اتفاق هنايئ مع ا�و� 

یمت �سویة  -تقرر ٔ�نه �ٔ ) 4(و�اءت املادة). 8(و) 1(أ�خرى ٕاذا ما تعلق هذا الت�دید ٕ��داثیات النقطتني
  .ٔ�ي �زاع ی�ش�ٔ حول تنف�ذ هذا االتفاق �رب الق�وات ا�بلوماس�یة �روح التفامه والتعاون

ويف �ا� �دم �سویة الزناع �رب الق�وات ا�بلوماس�یة �الل مدة زم�یة م�اس�بة، یمت ٕا�ا� الزناع -ب
  . )28(ٕاىل التحكمي

  ربصطاریة لتقامس ماكمن الهیدرو�ربون بني مرصوق�ة االٕ االتفاق  

االتفاق�ة إالطاریة بني حكوميت مجهوریة مرص العربیة ومجهوریة قربص �ش�ٔن �منیة اخلزا�ت احلام� 
وذ� مع التحفظ �رشط �12/12/2013لهیدرو�ربون �رب تقاطع خط املنتصف، واملوقعة يف القاهرة بتارخي

   .)29(التصدیق
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  هدف االتفاق�ة - 

 الطبیعیة املمتدة �رب املنطقة �ق�صادیة اخلالصة ملرص وقربصهتدف االتفاق�ة ٕاىل اس�تغالل املصادر 
وحتق�ق التعاون بني الب��ن يف جمال �منیة املصادر الهیدرو�ربونیة املمتدة �رب خط املنتصف، من �الل 
ٕاجراءات ثنائیة، مع الزتام لك طرف ٕ�خطار الطرف ا�ٓخر عند التعرف �ىل ٔ�ي خزان موارد هیدرو�ربونیة 

�ىل تبادل املعلومات طبقا )3(ونصت املادة )30(ده  وا�ى قد ميتد �لمنطقة �ق�صادیة �لطرف ا�ٓخرمت حتدی
ِ�لزتام لك طرف عند حتدید خزان مواد هیدرو�ربونیة ) 4(كام تقىض املادة م2006ٔ�حاكم اتفاق�ة الرسیة يف 

رف ا�ٓخر، یوافق �لیه هبدف البحث ٔ�و �س�تغالل ٔ�و التمنیة ٔ�ن یتوصل ٕاىل اتفاق مشرتك مع الط
املربمة بني " التوح�د"الطرفان، هبدف اس�تغالل و�منیة هذا اخلزان الهیدرو�ربوين، وذ� وفقًا التفاق�ة 

اجلانبني واليت تنظم معلیة �س�تغالل املشرتك خلزا�ت املواد الهیدرو�ربونیة �رب خط املنتصف، وذ� مبرا�اة 
�ة �لخزا�ت �رب خط املنتصف، واملنطقة املقرت�ة لالس�تغالل ٔ�و التمنیة �م�داد اجلغرايف واملعامل اجلیولوج 

املشرتكة، مع أ��ذ يف �عتبار ا�زون أ�صيل �لموارد الهیدرو�ربونیة املوجودة و�ح�یاطي، واملهنجیة 
فقد ) 5(املس�ت�دمة يف احلسا�ت اخلاصة هبا وتقس�مي �ح�یاطي للك طرف عند خط املنتصف، ٔ�ما املادة 

نصت �ىل اجراءات  الص�ة والسالمة البی��ة ، مبنع وقوع رضر �ىل الب��ة ن���ة أ��شطة ذات العالقة، 
) 6(وحصة وسالمة املال�ة وأ�فراد، والزتام الطرفان ب�شجیع م�طلبات الص�ة والسالمة البی��ة، ٔ�ما املادة 

ن املشرتك من املمثلني املعمتد�ن من وز�ر ف�تعلق �لتف��ش �ىل �انيب خط املنتصف اىل اخلط اخلاص �خلزا
  ... الطاقة والبرتول والس�یا�ة والصنا�ة والت�ارة

�لامً ب�ٔنه ال جيوز تفسري ٔ�ي من نصوص هذه االتفاق�ة �شلك قد یؤ�ر �ىل احلقوق الس�یادیة والوالیة 

   .)31(يلالقضائیة للك طرف يف املنطقة �ق�صادیة اخلالصة التابعة �، طبقًا �لقانون ا�و

    قانونیة االتفاق�ة - 

ت�ٔسست االتفاق�ة �ىل قوا�د وم�ادئ القانون ا�ويل، وحتدیدًا اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون 
  .1982الب�ار�ام

من م�ثاق 102ٕایداع و�رش و�سجیل االتفاق�ات ا�ولیة �ى أ�مني العام لٔ�مم املت�دة، وفقًا �لامدة
  .نیة من ا�ول ذات املصل�ة ٔ�و الص�املنظمة ال یعدم ٔ�ي اح��ا�ات قانو 

  �ٔقسام االتفاق�ة  - 

  :یو�د �التفاق�ة جز�ٓن رئ�س�یان
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مك يف املیاه املرصیة 10ــ فرض م�طقة تنق�ب �لت�س�یق، �ىل طول احلدود املرصیة القربصیة، وبعمق
ودون  )32(وتنظم االتفاق�ة تبادل املعلومات والبیا�ت و�س�تكشافات يف هذا الرشیط. من خط املنتصف

  .فرض حزام مماثل يف املیاه القربصیة

وميتد هذا النوع من االتفاق�ات ل�شمل �دود . ـ ٕارساء �ٔسس تقامس ماكمن الهیدرو�ربون املشرتكة
ولكام مت اك�شاف معلومات �دیدة عن ام�داد �ٔو ان�شار هذا املمكن . اخلزان اجلیولو� احلاوي �لممكن

  .)33(ل�شم�اجلیولو�، فٕان االتفاق�ة متتد 

، ٕان حتدید �ٔسس لتقامس اس�تغالل الرثوات الهیدرو�ربونیة من املاكمن املشرتكة بني ب��ن هو والواقع 
تقلید ج�د یضمن حفظ حقوق الب��ن، و�س�ت�دم بن�اح يف تقامس حقل ج�وب فارس �لغاز الطبیعي بني 

  لرم�� املشرتكبعد �س�تفادة من �زاع العراق والكویت �ىل حقل ج�وب ا. قطر وٕا�ران

  . 1990ا�ي تطور ٕاىل غزو العراق �لكویت

  التصدیق - 

ومت �رشه �جلریدة  )34(، قام الرئ�س عبد الف�اح الس�يس �لتصدیق �ىل االتفاق�ة 27/11/2014يف
  .27/11/2014ىف 48الرمسیة �لعدد

  موقف �ر�یا من االتفاق  - 

مرص وقربص لتقامس ماكمن الهیدرو�ربون، ٔ��لنت �ر�یا، رفضها االتفاق�ة إالطاریة بني  5/2/2018يف
والغریب ٔ�ن هذا الرفض �اء بعد ما �زید . وقررت بدء التنق�ب يف رشق املتوسط يف املس�تق�ل القریب

، ويف الوقت نفسه، فٕان هذه االتفاق�ة إالطاریة ال تؤ�ر 2013س�نوات من توق�ع االتفاق�ة يف د�سمرب 4عن
القربصیة  - لرت�یا ��رتاض �ىل اتفاق�ة �رس�مي احلدود املرصیة واكن أ�وىل. �ىل حقوق �ر�یا يف يشء

،ولكن �ر�یا ال �رید رفضها ٔ�هنا توافق �ىل ما اس�تولت �لیه قربص من مرص، عشامً يف حصول 2003يف
. الق�ارصة أ��راك �ىل حصة يف حقل ٔ�فرودیت ا�ي یقع يف املیاه املرصیة عند الطرف الرشيق لهذا الرتس�مي

�يل ترصحيات اخلارج�ة الرت�یة، ٔ�كدت اخلارج�ة املرصیة �يل ٔ�ن اتفاق�ة �رس�مي احلدود البحریة بني  وتعق�باً 
مرص وقربص ال ميكن ٔ�ي طرف ٔ�ن ینازع يف قانون�هتا، ح�ث ٔ�هنا ت�سق و قوا�د القانون ا�ويل ومت ٕایداعها 

  .)35(اكتفاق�ة دولیة يف أ�مم املت�دة

  و�ٔ�رها �ىل أ�من القويم املرصي دودتق�مي الفقه التفاق�ة �رس�مي احل - 
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وحقل » لف�ا�ن ومششون«�ري البعض ٔ�ن االتفاق�ة م�حت تل ٔ�ب�ب وقربص ثالث حقول �از  
ملیار دوالر ؤ�هنا 400ٕاىل200ویؤكد �ٔن قمية الرثوات هبذه احلقول الثالثة ترتاوح من. )36(ٔ�فرودیت العمالق

رسائیل مل توقع �ىل اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار، فه�ي يف املنطقة الواقعة بني مرص وقربص، كام �ٔن إ 
�س�تف�د من وراء �از رشق املتوسط دون و�ه حق، وحتاول �ر�یا ا�ٓن  ا�خول يف ا�لعبة، لنیل حق ل�س 

، ٕاللغاء 2012ٔ�نه رفع دعوى قضائیة �ام" زهران"لها؛ ٔ�هنا مل توقع يه أ�خرى �ىل اتفاق�ة أ�مم املت�دة ؤ�كد 
االتفاق�ة املوقعة بني مرص وقربص، وٕا�ادة �رس�مي �دود رشق املتوسط لالس�تفادة من الغاز بت� املنطقة، 

�الفت االتفاق�ة املوقعة مع مرص، واتفقت مع طرف �ٓخر دون ٕاخطار مرص، مؤكًدا ٔ�نه " قربص"�اصة ٔ�ن 
نه ال بد �لف�یني واخلرباء و�ري البعض، �ٔ . �یه من املس��دات ما یث�ت حقوق مرص يف �از رشق املتوسط 

يف املسا�ات البحریة دراسة معلیة �رس�مي احلدود البحریة احلايل يف ٕاطار االتفاق�ة املربمة بني مرص وقربص، 
والواقع، ٕان املطالبة ٕ�لغاء ٔ�و تعدیل اتفاق�ة �رس�مي احلدود . )37(ومطالبة مرص بتعدیلها طبقا �لنتاجئ املطرو�ة

حقول �از تقع يف املیاه إالقلميیة  3بني مرص وقربص ٕالهدار حقوق مرص يف19/4/2004املوقعة يف البحریة
عن اك�شاف بالده ٔ��د ٔ�كرب 2011املرصیة، �زایدت �شدة �اصة، بعد ٕا�الن الرئ�س القربيص يف ینا�ر

- وكملیار دوالر ف� �سمى البل�120ریلیون قدم مكعب بقمية27اح�یاطیات الغاز يف العامل وتقدر م�دئًیا بنحو
يف السفح اجلنويب جلبل ٕاراتوس���س املغمور يف البحر 12-ویقع البلوك» ٔ�فرودیت«وقرر �سمیته حقل 12

تقر�رًا ٔ�شار اىل مالمح  )38(ؤ��د البعض. س�نة2000وا�ي ید�ل مضن �دود مرص البحریة م�ذ ٔ�كرث من
تعدت  �روة هائ� من اح�یاطات الغاز الطبیعي ح�ث �ٔ�لنت ٕارسائیل وقربص عن اك�شافات

حقول  3هذه �ك�شافات يف. )39(�ریلیون مرت مكعب، وفقًا ملا یؤكد دكتور ٕا�راهمي زهران1.22اح�یاطاهتا
ووا�د قربيص هو )ملیاردوالر20(ومششون) ملیار دوالر 80(ٔ�ساس�یة، اثنني ٕارسائیلیني هام لف�ا�ن

ا يف م�طقة جغراف�ة وا�دة، تتدا�ل وأ�مر املشرتك بني احلقول الثالثة ٔ�هنا مجیعً ) ملیار دوالر120(ٔ�فرودیت
ٔ�جرى معلیة حبث  )40(هذا أ�مر �ذب �ح�ًا مرصً� �ٓخر. فهيا احلدود املرصیة والقربصیة وإالرسائیلیة

ؤ�فرودیت املك�شف 2010تصو�ري �ىل م�طقة احلقول الثالثة فاك�شف ٔ�ن حقيل لف�ا�ن املك�شف �ام
مك من  235مك فقط من دم�اط، و190یة اخلالصة، �ىل بعدیقعان دا�ل املیاه املرصیة �ق�صاد�2011ام

مك من ل�سول القربصیة، كام ٔ�هنام یقعان يف السفح اجلنويب جلبل ٕاراتوس���س 180ح�فا يف أ�رايض احملت� و
واكنت املفا��ٔة الثانیة، ٔ�ن اجلزء اجلنويب . �ام2200الغاطس ا�ي تت�دث اخلرائط القدمية عن مرصیته م�ذ

ذا اجلبل الغاطس ید�ل مضن نطاق ام�یاز رشكة شامل املتوسط املرصیة املعروفة اخ�صاًرا من سفح ه
وا�ي م�حت مرص ام�یاز التنق�ب ف�ه واس�تغال� لرشكة رو�ل د�ش شل الهولندیة العمالقة » �ميید« �مس
ىل معق عن اك�شاف اح�یاطیات �لغاز الطبیعي يف برئ�ن �2004فربا�ر16ؤ��لنت رشكة شل يف�1999ام

ؤ�ن الرشكة س��دٔ� املر�� الثانیة من معلیة �س�تكشاف . �بري يف شامل رشق البحر أ�بیض املتوسط
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، دون 2011وهتدف ٕاىل حتویل املشاریع املك�شفة ٕاىل حقول م�ت�ة ٕاال ٔ�ن الرشكة ا�سحبت م�ه يف مارس
مرتا�ب « ه رشكة شلاملرصي، ا�ي ا�سحبت م�» �ميید« و�كشف اخلرائط عن ٔ�ن حقل. ٔ�س�باب واحضة

ومبوجب االتفاق�ة املوقعة بني مرص . القربيص ا�ي یعترب برئ ٔ�فرودیت جزًءا م�ه»12بلوك«مع حقل» متاًما
، فٕان �را�ب مواقع الرثوات الطبیعیة 1982وقربص، واتفاق�ة �رس�مي املیاه �ق�صادیة بني ا�ول الصادرة �ام

ني اجلارتني �ملناصفة، والسؤال هنا ملاذا مل تطالب مرص حبقها يف يف الب�ار �س�تلزم توزیع الرثوات �ىل ا�ولت
حقل �ٔفرودیت العمالق؟ والواقع، ٔ�ن مس�ٔ� التوزیع �ملناصفة ل�س الثغرة الوح�دة اليت متكن مرص من 

رشكة مشرتكة بني شل والهیئة «املشاركة يف �روات هذا احلقل، بل ٔ�یًضا ٔ�ن رشكيت شل مرص وبدرا��ن 
مرت حتت سطح البحر يف سفح 2400ٔ�عامق تصل ٕاىل2004هام ا�لتني قام�ا ب�ٔعامل احلفر �ام» �لبرتولالعامة 

ج�ل ٕا�راتوس���س الغاطس، ومل تعرتض قربص �ىل ٔ�عامل احلفر �ٓنذاك، أ�مر ا�ي یؤكد حق مرص يف هذا 
  . احلقل اجلدید

من اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار ٔ�ن ) 15(�ٔن مرص لها ٔ�ن حتتج ٔ�یضًا بنص املادة  والواقع،
ال ینطبق �ني �كون من الرضوري �س�ب س�ند �رخيي ٔ�و ظروف �اصة ٔ�خرى _ خط املنتصف_ حمك

» لف�ا�ن«و�ل�س�بة ملوضوع حقل . )41(تعیني �دود البحر �قلميي للك من ا�ولتني بطریقة ختالف هذا احلمك
إالرسائیيل؛ ح�ث �كشف اخلرائط ٔ�نه یبعد فقط مبسافة ترتاوح بني ك مرت�ن وك مرت�ن ونصف رشق حقل 
ٔ�فرودیت، وهو یقرتب من مرص ٔ�كرث مما یقرتب من ٕارسائیل بطبیعة احلال؛ فاملیاه إالقلميیة �ق�صادیة ٔ�یة 

مك من �ٓخر نقطة سا�لیة ٕارسائیلیة، 235مك، وٕارسائیل اك�شفت حقل لف�ا�ن �ىل بعد200دو� ال تتعدى
ٔ�ما احلقل إالرسائیيل الثاين، وهو حقل مششون فهو یبعد عن السا�ل الشاميل . مك فقط من دم�اط190ویبعد

  _:مك فقط، وب�ٔبعد من ذ� عن �ٓخر نقطة سا�لیة ٕارسائیلیة كام هو موحض �خلریطة التالیة114لب�رية املزن�
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ٔ�ن ٕارسائیل مل ت�رش خریطة رمسیة وا�دة حلقيل لف�ا�ن  -ئل الشافعي�. وفق ٔ�حباث د –ویدمع هذا

ومششون �الل املدة املاضیة، وهو ما یعتربه تقر�ر الشافعي دلیًال �ىل ٔ�نه مرصي، ؤ�كد البعض ٔ�ن مرص 
مطالبة ٕ��ادة النظر يف االتفاق�ة وتعدیلها وذ� بداعِ ٔ�ن هناك ظروف جوهریة طرٔ�ت �ىل م�طقة احلدود 

حریة بني مرص وقربص، ؤ�كد ٔ�ن بنود االتفاق�ة ت��ح التفاوض بني ا�ول الثالثة وتغیري بعض البنود فهيا، الب
سواء مبا یضمن ال�ساوي يف املسا�ات البحریة بني الطرفني وتوزیع �ادل �لرثوات البحریة املتوا�دة يف ذ� 

ویطالب البعض . )42(�دة والقانون ا�ويلاحملیط بني مجیع ا�ول، وهذا ما تنص �لیه اتفاق�ات أ�مم املت
برضورة حصول مرص �ىل مجیع حقوقها، ؤ�مهیة ٕا�ادة �رس�مي احلدود البحریة، والنظر يف االتفاق�ة املوقعة مع 

  .)43(قربص �لتفاوض بني مجیع أ�طراف، ومبا خيدم شعوب ا�ول الثالثة ول�ست ب� بعیهنا

وطالب برضورة ٕا�ادة . مع قربص �ٔضاع حقوق�ا يف الغازــ و�ري البعض ٔ�ن �رس�مي احلدود البحریة 
ٔ�نه " �اء ف�ه. �رس�مي احلدود بني مرص وقربص، وقد �ٔرسل تقر�رًا موثقًا �ملس��دات ٕاىل مجیع اجلهات املعنیة

بعد إال�الن عن اك�شاف الغاز أ�خضم يف العامل رشق املتوسط عن طریق هیئة املسا�ة اجلیولوج�ة 
و�لرمغ من توا�د �ك�شاف يف م�طقة حمصورة بني احلدود البحریة ملرص وقربص، 2010أ�مر�ك�ة �ام

وكذ� �ىل اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون 2003و�لرمغ من ٔ�ن مرص وقعت مع قربص �ىل �رس�مي احلدود �ام
احلدود مع  الب�ار، و�لرمغ من �ٔن ٕارسائیل مل توقع �ىل ت� االتفاق�ة، وقامت �لتوق�ع �ىل اتفاق�ة �رس�مي

وبعدها �شهور قلی� ٔ��لنت قربص عن اك�شاف حقل ٔ�فرودیت و�ٔ�لنت ٕارسائیل 2010د�سمرب 7قربص ىف
ملیار دوالر، واكنت ٕارسائیل قد فرضت 200عن اك�شاف حقل لیف�ا�ن وقمية �روات احلقلني ال تقل عن

كة دفاعیة �مس ملیون دوالر ٕال�شاء ش�ب620من م�طقة �ك�شافات ورصدت حواىل%40س�یطرهتا �ىل
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سفن حربیة جمهزة بنظام مضاد �لصوارخي وطا�رات 
اس�تطالع ودور�ت الزوارق البحریة ٔ�مر واقع ل�س � ٔ�ساس طبقًا �لقوانني وأ�عراف ا�ولیة، ٔ�ن 
املس��دات اليت تث�ت توا�د احلقلني 

�ىل وز�ري 2014مایو11، وىف2013
البرتول ٔ�سامة كامل ورشیف ٕاسامعیل، وا�راهمي حملب ومل یعرتض ٔ��د �ىل ما مت عرضه من و�ئق 
��كتور فاروق الباز مكرجعیة �لمیة دولیة مع ٕاضافة 
مرجعیة قانونیة وهو ا�كتور مف�د شهاب وتنف�ذیة ويه املهندس طارق املال وز�ر البرتول، �لامً ٔ�نه مبوجب 
یعترب جزءا من السا�ل املرصي وجيب �ه�م به ٔ�نه یبعد 

وفقا  )44(»لیف�ا�ن«و»ٔ�فرودیت«فقط، و�� ميكن ملرص ٔ�ن تطالب حبقوقها يف حقيل 

  
يف " رشق املتوسط"ون���ة مكیات الغاز الك�رية واليت مت اك�شافها قررت ارسائیل ا�شاء ٔ�نبوب �از 

�از حبري من بوضع خطط مرشوع خط 
. )46(حقول رشق املتوسط ٕاىل �ٔورو�، س�یكون أ�طول حتت البحر، و�كون ف�ه ٕارسائیل العب مركزي
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سفن حربیة جمهزة بنظام مضاد �لصوارخي وطا�رات 4حول م�صات الغاز �ٕالضافة ٕاىل جتهزي
اس�تطالع ودور�ت الزوارق البحریة ٔ�مر واقع ل�س � ٔ�ساس طبقًا �لقوانني وأ�عراف ا�ولیة، ٔ�ن 

املس��دات اليت تث�ت توا�د احلقلني ٕارسائیل مل توقع �ىل اتفاق�ة قانون الب�ار، ومت عرض هذا التقر�ر و 
2013ٕا�ریل  28و2012نومفرب 12السابقني يف املیاه �ق�صادیة املرصیة ىف

البرتول ٔ�سامة كامل ورشیف ٕاسامعیل، وا�راهمي حملب ومل یعرتض ٔ��د �ىل ما مت عرضه من و�ئق 
��كتور فاروق الباز مكرجعیة �لمیة دولیة مع ٕاضافة  ومس��دات يف ذ� الوقت، بل مت اقرتح �س�تعانة

مرجعیة قانونیة وهو ا�كتور مف�د شهاب وتنف�ذیة ويه املهندس طارق املال وز�ر البرتول، �لامً ٔ�نه مبوجب 
یعترب جزءا من السا�ل املرصي وجيب �ه�م به ٔ�نه یبعد » ٔ�راتوس���س«هذه املس��دات فٕان ج�ل 

فقط، و�� ميكن ملرص ٔ�ن تطالب حبقوقها يف حقيل 

ون���ة مكیات الغاز الك�رية واليت مت اك�شافها قررت ارسائیل ا�شاء ٔ�نبوب �از 
بوضع خطط مرشوع خط _ دون دعوة مرص �لقمة_صلب مقة ٕارسائیلیة یو�نیة قربصیة 

حقول رشق املتوسط ٕاىل �ٔورو�، س�یكون أ�طول حتت البحر، و�كون ف�ه ٕارسائیل العب مركزي

ت ارا ون اما 

ااد 

  

 

حول م�صات الغاز �ٕالضافة ٕاىل جتهزي» ا�رع«
اس�تطالع ودور�ت الزوارق البحریة ٔ�مر واقع ل�س � ٔ�ساس طبقًا �لقوانني وأ�عراف ا�ولیة، ٔ�ن 

ٕارسائیل مل توقع �ىل اتفاق�ة قانون الب�ار، ومت عرض هذا التقر�ر و 
السابقني يف املیاه �ق�صادیة املرصیة ىف

البرتول ٔ�سامة كامل ورشیف ٕاسامعیل، وا�راهمي حملب ومل یعرتض ٔ��د �ىل ما مت عرضه من و�ئق 
ومس��دات يف ذ� الوقت، بل مت اقرتح �س�تعانة

مرجعیة قانونیة وهو ا�كتور مف�د شهاب وتنف�ذیة ويه املهندس طارق املال وز�ر البرتول، �لامً ٔ�نه مبوجب 
هذه املس��دات فٕان ج�ل 

فقط، و�� ميكن ملرص ٔ�ن تطالب حبقوقها يف حقيل  م�ال حبر�157عنه
  )45(اخلریطة لهذه

ون���ة مكیات الغاز الك�رية واليت مت اك�شافها قررت ارسائیل ا�شاء ٔ�نبوب �از 
صلب مقة ٕارسائیلیة یو�نیة قربصیة 

حقول رشق املتوسط ٕاىل �ٔورو�، س�یكون أ�طول حتت البحر، و�كون ف�ه ٕارسائیل العب مركزي
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يف املئة من ٔ�سهم خط ٔ��ب�ب 39ويف نفس الس�یاق ���لن عن اتفاق رشاكة مرصي ٕارسائیيل، لرشاء ما �س��ه
ٕاىل مرص مطلع _ مرصاملهنوب من _�از رشق املتوسط، �ىل ٔ�ن یبد�ٔ تصد�ر الغاز إالرسائیيل 

_ فضًال عن �ونه ملاك لنا_ وقد مت �لفعل ذ�، وهو يف الواقع ميثل هتدیدًا لٔ�من القويم املرصي�2019ام
ٔ�ما �ٔن . مامل �كن بقصد �سا� بدم�اط، ٔ�و اد�و �لتصد�ر و�نتفاع اق�صادً� بعائدات من �سا� واملرور

ر �ىل أ�من القويم ح�ث جيعل ارسائیل ويه العدو املؤكد �كون بقصد �س�هتالك احملىل فهذا ٔ�كرب خط
ملرص و�لعرب م�حمكة يف مصدر الطاقة املرصي، وهو ما هيدد أ�من القويم املرصي، ورمبا �شلك هذا اخلط 
حتد� ٔ�مام مرص؟ ٔ�ن مرص �سعى �لتحول ملركز ٕاقلميي، بتجمیع �از دول املنطقة ٕا�هيا متهیدًا ل�س��� مبحطات 

  .)47(دم�اط ومن مث تصد�ره ٕاىل ٔ�ورو�ٔ�د�و و 

  تفاهامت �رس�مي احلدود البحریة بني لی��ا و�ر�یا :املبحث الثالث

وق�عت ٔ�نقرة مع حكومة الوفاق ا�لی��ة املعرتف هبا دولیا اتفاق تعاون حول احلدود 27/11/2019يف
  ــ:وهيدف االتفاق الرتيك ا�لیيب اجلدید ٕاىل. البحریة ��ولتني

  .تعاون أ�مين والعسكري بني �ر�یا ولی��اــ تعز�ز ال 

ــ احلفاظ �ىل أ�من وحامیة س�یادة لی��ا، وتعزز قدرات حكومة الوفاق يف ماكحفة إالرهاب والهجرة 
  .�ري النظام�ة واجلرمية

  .حامیة احلقوق البحریة �لب��ن وفق القانون ا�ويل_ 

  .الب��ن مضن �دود القانون ا�ويل ــ الس�یادة �ىل املناطق البحریة مبا هيدف محلایة حقوق

ــ الت�ٔس�س ملهام التدریب والتعلمي، وتطو�ر إالطار القانوين، وتعزز العالقات بني اجل�شني الرتيك 
  .وا�لیيب

. )48(ــ التعاون يف تبادل املعلومات أ�م�یة ما بني لی��ا واحلكومة الرت�یة، وتغطیة مجیع اجلوانب أ�م�یة
مواقف م�باینة ، ولع� من املناسب ٔ�ن نعرض املوقف ا�لیيب الرتيك ٔ�وًال ، “ لرتيك ا�لیيبا”وقد ٔ��ر االتفاق 

  .وموقف الیو�ن وقربص ومرص �نیاً 

  املوقف ا�لیيب الرتيك من االتفاق :�ٔوالً  

حمور دويل یضم مرص والیو�ن وقربص  ٔ�ن ٔ�مهیة هذا االتفاق ت��ع من ا�هتدید ا�ي �شلكه “�زمع �ر�یا
، و�ٔن “ة وٕارسائیل و�رغب يف الس�یطرة �ىل �روات البحر املتوسط، مبا يف ذ� حقوق �ر�یا ولی��االروم�

ا�ول اليت ٔ�غضهبا االتفاق يه ا�ول اليت اكنت �سعى لالس�تفراد برثوات البحر املتوسط من �الل ”
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نون ا�ويل، ؤ�ي ، ؤ�ن التفاهامت الرت�یة ا�لی��ة ال تتعارض مع القا
دولتني احلق �التفاق �ىل �رس�مي احلدود البحریة ب�هنام، كام قامت مرص وقربص بتوق�ع اتفاق�ات ثنائیة لرتس�مي 
لی��ا معنیة �شلك قوي هبذا االتفاق، ا�ي یضمن لها حقوقها يف البحر 
لها حقوقها أ�م�یة و�سرتاتیجیة، من �الل تعاون قوي 

  .حيرتم الس�یادة ا�لی��ة وحقوقها، ؤ�ن االتفاق�ة س�تعید التوازن ٕاىل املشهد رشيق البحر املتوسط

ــ من �ا�هبا قالت وزارة �ارج�ة حكومة الوفاق الوطين ا�لی��ة، ٕان التوق�ع �ىل مذ�رة التفامه البحریة 
ؤ�كدت الوزارة ٔ�ن مذ�رة التفامه مع �ر�یا تعترب صو� �لمصل�ة 
و�ذرت من املساس ب�رشعیة حكومة الوفاق الوطين �عتبارها 

  �ر�یا ولی��ا ىف �رس�مي �دودهام

هو أ�ساس القانوين ا�ي 1982ٕان قانون املناطق �ق�صادیة اخلالصة وقوا�د قانون الب�ار لعام
�س��د ٕالیه ا�ول يف الشؤون املتعلقة �حلدود البحریة و�س�تغالل �ق�صادي لها، ح�ث متنح املنطقة 
الرثوات البحریة يف م�طقة ال متتد �ٔكرث 
: و�لتايل رمست �ر�یا �دودها البحریة مع لی��ا اكلتايل
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، ؤ�ن التفاهامت الرت�یة ا�لی��ة ال تتعارض مع القا“التعدي �ىل حقوق ا�ول أ�خرى
دولتني احلق �التفاق �ىل �رس�مي احلدود البحریة ب�هنام، كام قامت مرص وقربص بتوق�ع اتفاق�ات ثنائیة لرتس�مي 

لی��ا معنیة �شلك قوي هبذا االتفاق، ا�ي یضمن لها حقوقها يف البحر ” ، ؤ�ن
لها حقوقها أ�م�یة و�سرتاتیجیة، من �الل تعاون قوي املتوسط، و�� فٕاهنا حبا�ة حللیف قوي یضمن 

حيرتم الس�یادة ا�لی��ة وحقوقها، ؤ�ن االتفاق�ة س�تعید التوازن ٕاىل املشهد رشيق البحر املتوسط

ــ من �ا�هبا قالت وزارة �ارج�ة حكومة الوفاق الوطين ا�لی��ة، ٕان التوق�ع �ىل مذ�رة التفامه البحریة 
ؤ�كدت الوزارة ٔ�ن مذ�رة التفامه مع �ر�یا تعترب صو� �لمصل�ة . عدً� �ىل س�یادة ٔ�ي دو�

و�ذرت من املساس ب�رشعیة حكومة الوفاق الوطين �عتبارها . الوطنیة وختدم أ�شقاء ��ر�ة أ�وىل
  . )49(احلكومة الرشعیة وفقا لقرارات جملس أ�من

�ر�یا ولی��ا ىف �رس�مي �دودهام أ�ساس القانوين ا�ي �س��د �لیه
  املنطقة �ق�صادیة اخلالصة واجلرف القاري

ٕان قانون املناطق �ق�صادیة اخلالصة وقوا�د قانون الب�ار لعام
�س��د ٕالیه ا�ول يف الشؤون املتعلقة �حلدود البحریة و�س�تغالل �ق�صادي لها، ح�ث متنح املنطقة 

الرثوات البحریة يف م�طقة ال متتد �ٔكرث   ق�صادیة اخلالصة ا�و� السا�لیة احلّق يف �س�تفادة من
و�لتايل رمست �ر�یا �دودها البحریة مع لی��ا اكلتايل. )50(من سوا�لها) مك 370
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التعدي �ىل حقوق ا�ول أ�خرى
دولتني احلق �التفاق �ىل �رس�مي احلدود البحریة ب�هنام، كام قامت مرص وقربص بتوق�ع اتفاق�ات ثنائیة لرتس�مي 

، ؤ�ن“احلدود البحریة ب�هنام
املتوسط، و�� فٕاهنا حبا�ة حللیف قوي یضمن 

حيرتم الس�یادة ا�لی��ة وحقوقها، ؤ�ن االتفاق�ة س�تعید التوازن ٕاىل املشهد رشيق البحر املتوسط

ــ من �ا�هبا قالت وزارة �ارج�ة حكومة الوفاق الوطين ا�لی��ة، ٕان التوق�ع �ىل مذ�رة التفامه البحریة 
عدً� �ىل س�یادة ٔ�ي دو�مع �ر�یا ال یعد ت

الوطنیة وختدم أ�شقاء ��ر�ة أ�وىل
احلكومة الرشعیة وفقا لقرارات جملس أ�من

 أ�ساس القانوين ا�ي �س��د �لیه
املنطقة �ق�صادیة اخلالصة واجلرف القاري - 

ٕان قانون املناطق �ق�صادیة اخلالصة وقوا�د قانون الب�ار لعام
�س��د ٕالیه ا�ول يف الشؤون املتعلقة �حلدود البحریة و�س�تغالل �ق�صادي لها، ح�ث متنح املنطقة 

ق�صادیة اخلالصة ا�و� السا�لیة احلّق يف �س�تفادة من�
370(م�ل حبري200من
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ربع، كام هو موحض  مك م16,700وقد �س�ت لی��ا من اتفاق �رس�مي احلدود البحریة مع �ر�یا مسا�ة

  

�رى الیو�ن ٔ�ن االتفاق ميس حقوقها الس�یادیة ویتد�ل يف رمس احلدود البحریة �شلك �ري قانوين 
خطر اعتربت الیو�ن، �ٔن اتفاق�ة الس�یادة البحریة واملالح�ة، يه 

هيددها، ؤ�نه خمالف �لقانون ا�ويل، كام ٔ��لنت ٔ�هنا س�تطلب ا�مع من �لف شامل أ�طليس، ٔ�ن احللف ال 
و�سعى ٕاىل ٕاحلاق الرضر بعضو _ 
وقد اس�تدعت الیو�ن سفريي . الیو�نیة

  .)52(�ر�یا ولی��ا يف ٔ�ث��ا و�ربت هلام عن اس��اهئا من االتفاق وطلبت مهنام معلومات عن مضمونه

رٔ�ت اخلارج�ة املرصیة ٔ�ن االتفاق س�یعّمق اخلالف بني ا�لیب�ني وس�یعطل العملیة الس�یاس�یة يف 
وس�بق . البالد، كام ٔ�ن االتفاق ال یلزم ٔ�ي طرف، وال یؤ�ر �ىل م�ظومة تعیني احلدود البحریة يف املتوسط

، ومل تعرتف ب�ٔي ٕاجراءات "الرساج
ٔ�و ترصفات ٔ�و �ٓ�ر قانونیة قد ت�ش�ٔ عهنام، ن���ة خمالفة ٕاجراءات ٕا�را�ام لالتفاق الس�یايس ا�لیيب املوقع 
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وقد �س�ت لی��ا من اتفاق �رس�مي احلدود البحریة مع �ر�یا مسا�ة

  املوقف الیو�ين من االتفاق ا�لیيب الرتيك 

�رى الیو�ن ٔ�ن االتفاق ميس حقوقها الس�یادیة ویتد�ل يف رمس احلدود البحریة �شلك �ري قانوين 
اعتربت الیو�ن، �ٔن اتفاق�ة الس�یادة البحریة واملالح�ة، يه ، و ویت�اوز حقوق ا�ول امل�شاطئة

هيددها، ؤ�نه خمالف �لقانون ا�ويل، كام ٔ��لنت ٔ�هنا س�تطلب ا�مع من �لف شامل أ�طليس، ٔ�ن احللف ال 
_ �ر�یا_ميك�ه ٔ�ن یبقى �ري م�ال عندما ی�هتك ٔ��د ٔ�عضائه القانون ا�ويل 
الیو�نیةٔ�ن هذا االتفاق �ز� لعدم ٔ��ذه يف �عتبار جز�رة �ریت 

�ر�یا ولی��ا يف ٔ�ث��ا و�ربت هلام عن اس��اهئا من االتفاق وطلبت مهنام معلومات عن مضمونه

  املوقف املرصي من االتفاق

رٔ�ت اخلارج�ة املرصیة ٔ�ن االتفاق س�یعّمق اخلالف بني ا�لیب�ني وس�یعطل العملیة الس�یاس�یة يف 
البالد، كام ٔ�ن االتفاق ال یلزم ٔ�ي طرف، وال یؤ�ر �ىل م�ظومة تعیني احلدود البحریة يف املتوسط

الرساج"ؤ�ن ا�رتضت مرص �ىل مذ�رّيت التفامه املوقعتني  بني اجلانب الرتيك و
ٔ�و ترصفات ٔ�و �ٓ�ر قانونیة قد ت�ش�ٔ عهنام، ن���ة خمالفة ٕاجراءات ٕا�را�ام لالتفاق الس�یايس ا�لیيب املوقع 

ت ارا ون اما 

ااد 

  

 

وقد �س�ت لی��ا من اتفاق �رس�مي احلدود البحریة مع �ر�یا مسا�ة
.)51(:�خلریطة

املوقف الیو�ين من االتفاق ا�لیيب الرتيك  -

�رى الیو�ن ٔ�ن االتفاق ميس حقوقها الس�یادیة ویتد�ل يف رمس احلدود البحریة �شلك �ري قانوين 
ویت�اوز حقوق ا�ول امل�شاطئة

هيددها، ؤ�نه خمالف �لقانون ا�ويل، كام ٔ��لنت ٔ�هنا س�تطلب ا�مع من �لف شامل أ�طليس، ٔ�ن احللف ال 
ميك�ه ٔ�ن یبقى �ري م�ال عندما ی�هتك ٔ��د ٔ�عضائه القانون ا�ويل 

ٔ�ن هذا االتفاق �ز� لعدم ٔ��ذه يف �عتبار جز�رة �ریت . �ٓخر
�ر�یا ولی��ا يف ٔ�ث��ا و�ربت هلام عن اس��اهئا من االتفاق وطلبت مهنام معلومات عن مضمونه

املوقف املرصي من االتفاق - 

رٔ�ت اخلارج�ة املرصیة ٔ�ن االتفاق س�یعّمق اخلالف بني ا�لیب�ني وس�یعطل العملیة الس�یاس�یة يف 
البالد، كام ٔ�ن االتفاق ال یلزم ٔ�ي طرف، وال یؤ�ر �ىل م�ظومة تعیني احلدود البحریة يف املتوسط

ؤ�ن ا�رتضت مرص �ىل مذ�رّيت التفامه املوقعتني  بني اجلانب الرتيك و
ٔ�و ترصفات ٔ�و �ٓ�ر قانونیة قد ت�ش�ٔ عهنام، ن���ة خمالفة ٕاجراءات ٕا�را�ام لالتفاق الس�یايس ا�لیيب املوقع 
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صالح�ة توق�ع االتفاق�ات " الرساج"، و�ٔ�خص املادة الثام�ة اليت مل ختول �2015لص�ريات يف د�سمرب
يس جممتعًا واشرتطت مصادقة جملس النواب �ىل االتفاق�ات اليت �شلك م�فرد، وخولت يف ذ� ا�لس الرئا

  . )53(یرب�ا ا�لس الرئايس

  ــ مدى ت�ٔثري االتفاق �ىل أ�من القويم املرصي  

�ذرت مرص من مغبة ٔ�ي تد�ل عسكري �ريك يف لی��ا وتداعیاته، ؤ�كدت ٔ�ن م�ل هذا التد�ل 
ؤ�كدت مرص يف . ؤ�ن �ر�یا س��حّمل مس�ئولیة ذ� اكم� س�یؤ�ر سلبًا �ىل اس�تقرار م�طقة البحر املتوسط،

هذا الصدد �ىل و�دة املوقف العريب الرافض ٔ�ي تد�ل �ار� يف لی��ا، ٔ�نه یعوق عودة �س�تقرار يف 
فضًال عن ٔ�ي اح�ل �لتد�ل العسكري الرتيك يف لی��ا هيدد أ�من القويم العريب بصفة . هذا الب� العريب
لقويم املرصي بصفة �اصة، مما �س�توجب اختاذ اكفة إالجراءات الكف�� حبامیة املصاحل العربیة �امة، وأ�من ا

  .)54(من جراء م�ل هذه ا�هتدیدات

والواقع، ٔ�ن مساس االتفاق ب�ٔمن مرص القويم �اء �ىل لسان الرئ�س الس�يس �الل حضوره م�تدى 
اط التطورات ا�لی��ة م�ارشة �ٔ�من القويم ارتب"ش�باب العامل مبنتجع رشم الش�یخ الس�یا� يف م�اس�ب�ني 

، ق�ل ٔ�ن �زید من �دة ترصحياته يف هذا اخلصوص، �الل لقائه مع ممثيل وسائل ٕا�الم مرصیة "املرصي
لی��ا والسودان تعدان ٔ�م�ا قوم�ًا ملرص، وهناك فارق بني التد�ل السليب، ودمع اجل�ش "ؤ�ج�بیة، �ني قال 

ا�ولتان �ٔمن قويم لنا، ولن �سمح ٔ��د �لتفكري يف الس�یطرة "، و�بع " عنهالوطين ا�لیيب، ا�ي لن نت�ىل
  .)55("�لهيام

و�رى البعض ٔ�ن الرفض املرصي لالتفاق�ة قد �كون � ٔ�س�باب ٔ�خرى، ف�حسب حمللني فٕان مرص  
  .ختىش من اخ�الل الكفة يف لی��ا ما یضعف من شوكة حفرت ا�ي تدمعه مرص بقوة

ٕان ما ٔ��ر مرص هو اتفاق�ات تعیني "  �شري عبد الف�اح" يف الشؤون الرت�یة  و�رى اخلبري املرصي
احلدود البحریة ول�س فقط ا�مع العسكري وأ�مين الرتيك حلكومة الوفاق، واحلدیث عن �رس�مي �دود حبریة 
 بني حكومة ل�ست �ىل ود مع دول مكرص وإالمارات والسعودیة ؤ�یضًا الیو�ن وقربص �لفاء مرص، ٕاىل
�انب ٔ�ن اتفاق�ة �رس�مي احلدود ال نعمل �ٔي تفاصیل عهنا وال نعرف ما املرجعیة اليت اس��دت ا�هيا هل يه 

و�شري ب�ٔن احلدود ". اتفاق�ة الب�ار ٔ�م �ىل ٔ�ساس اجلرف القاري ٔ�م وفقًا �لمناطق �ق�صادیة اخلالصة
ٔ�ن �ر�یا حمكومة �لوقوف عند .. نم�ل حبري تد�ل فهيا م�اه قربص والیو�200البحریة الرت�یة س�تصل ٕاىل

أ�رايض الیا�سة وهذه أ�رض هنا يه قربص واليت ال تعرتف هبا �ر�یا ٔ�صًال، �لتايل س�تكون احلدود عن 
  ".لی��ا
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من �ري الواحض ما "ٔ�ما تمي ٕایتون، خ�ري �ق�صاد الس�یايس يف معهد �شا�م هاوس يف لندن فريى ٔ�نه 
ملصاحل املرصیة يف حوض البحر أ�بیض املتوسط �اصة ؤ�ن املنطقة غنیة مبوارد ٕاذا اكنت االتفاق�ة س�ت�هتك ا

  .)56("الغاز الطبیعي وهو ٔ�مر حيتاج اىل التحقق م�ه خصوصًا مع مغوض تفاصیل االتفاق�ة

و�ل�س�بة لالتفاق ا�لیيب الرتيك �شان �رس�مي احلدود البحریة بني الب��ن يف الواقع، ٔ�ن �ر�یا لن _ 
ساس �س�یادة مرص يف رشق املتوسط  ولن �س�تطیع التنق�ب عن الغاز يف املنطقة �ق�صادیة �س�تطیع امل 

  ـ:اخلالصة ملرص لعدة �ٔس�باب

ٕان اتفاق�ة احلدود بني مرص وقربص اتفاق�ة دولیة �ٔودعت يف أ�مم املت�دة ومت توق�عها بني دو� : ٔ�وال 
�دا اجلزء الشاميل ا�ي حتت� �ر�یا قربص اليت حتظى ��رتاف دويل و�س�یطر �ىل ثليث اجلز�رة 

، و�لتايل فاالتفاق�ة ساریة وملزمة قانوً� وال حيق لرت�یا ووز�ر �ارج�هتا �ٔن یقول ٔ�هنا �ري ملزمة 1974م�ذ�ام
  .� ٔ�و ٔ�ن ینازع يف قانون�هتا

م�ل  هناك اتفاق�ات مماث� وقعت بني دول املتوسط، وال �س�تطیع �ر�یا ٔ�ن تنازع فهيا ٔ�یضا،: �نیا
، 2007، واتفاق�ة �رس�مي احلدود بني قربص ولبنان �ام2010اتفاق�ة �رس�مي احلدود بني قربص وٕارسائیل �ام

، واليت 1982ولك هذه االتفاق�ات ومهنا اتفاق�ة مرص وقربص ت�سق مع اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام
  .یل ؤ�مرياكوقعت �لهيا مرص، ف� مل توقع �لهيا لك من �ر�یا وٕارسائ 

ٕان �ر�یا مل تقدم ٔ�ي خطوط ٔ�ساس لسوا�لها اليت تطل �ىل م�اطق �ك�شافات وحىت لو : �لثا
اكنت �س�یطر �ىل اجلزء الشاميل من قربص فه�ي مل تقدم ٔ�یضا ٔ�ي �ٔساس لسوا�لها املط� �ىل م�اطق 

  .�ك�شافات، فضال عن ٔ�نه �ري معرتف دولیا �ح�اللها لشامل قربص

�ر�یا طبقا �ل�دود اجلغراف�ة واخلرائط اجلیولوج�ة والقوانني ا�ولیة ل�س لها احلق يف املساس ٕان : رابعا
�س�یادة مرص املس�تقرة �ىل املناطق �ق�صادیة، واليت مت توثیقها وحتدیدها سلفا �تفاق�ة دولیة، ٔ�ودعت يف 

  .)57(أ�مم املت�دة طبقا �لقانون ا�ويل

اتفاق�ة �رس�مي احلدود البحریة بني مرص وقربص ی�ٔيت من م�طلق  و�ري البعض ٕان ٕا�الن �ر�یا رفض
اح�اللها لشامل قربص، مضیفا ٔ�ن ٕا�الهنا بدء التنق�ب يف رشق املتوسط ال یعين التحرش مبرص ٔ�و الس�یطرة 
�ىل �رواهتا بل یعين ٔ�هنا س��قب �ح�ة شواطئ قربص اليت حتتل شاملها ول�س يف املنطقة �ق�صادیة ملرص، 

ٕانه حىت لو رغبت �ر�یا يف التنق�ب عن الغاز والبرتول يف املنطقة الشاملیة جلز�رة قربص اليت حتتلها فلن  وقال
یعرتف بذ� دولیا، ٕاال بعد ٔ�ن تقوم برتس�مي احلدود البحریة مع سور� ولبنان وقربص وهو ما مل حيدث وقال 

عن ٔ�ي م�اطق �زاع بني �ر�یا وقربص، مشريًا ٕان املسافة بني املنطقة �ق�صادیة اخلالصة ملرص بعیدة �دًا 
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ٕاىل ٔ�ن ��رتاض الرتيك �ىل االتفاق�ة خيص اجلانب القربيص خلالفات س�یاس�یة بني الب��ن وال خيص 

واحلق�قة، ٔ�ن هذا القول حيتاج ٕال�ادة تدق�ق الن االتفاق املرصي القربيص س��غري مالحمة �للكیة الن 
م�ل حبري مكنطقة اق�صادیة �الصة ٔ�ساس �لرتس�مي س�یعید �شك�ل خریطة اكفة االتفاقات مبا 
فهيا االتفاق املرصي القربيص، ورمبا س�یعید مسا�ات حبریة شاسعة ملرص غنیة �لرثوات ،ٔ�هنا س�تد�ل 

لقويم املرصي لتعلقه مضن الرتس�مي اجلدید �ل�دود البحریة وهذه ٔ�و ت� س�تؤ�ر سلبًا ٔ�و اجياً� �ىل أ�من ا
حبقوق أ�ج�ال القادمة يف �روات ب�مه مرص، ویتلخص موقف �ر�یا وقربص والیو�ن من �رس�مي احلدود 

  
واملالحظ �ل�س�بة لالتفاق ا�لیيب الرتيك فانه ال یرض مبصاحل وحقوق مرص �ق�صادیة، كام رصح 
وز�ر اخلارج�ة املرصي، ولك�ه یعقد �مور �ملنطقة واليت البد من �ل شامل و�ذري جتنبًا ملزید من 

بري �ٔدق ووفق اخلریطة فٕان والواقع، ٕان االتفاق یُعطي ملرص مسا�ات حبریة ٕاضاف�ة، وبتع 
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ٕاىل ٔ�ن ��رتاض الرتيك �ىل االتفاق�ة خيص اجلانب القربيص خلالفات س�یاس�یة بني الب��ن وال خيص 

واحلق�قة، ٔ�ن هذا القول حيتاج ٕال�ادة تدق�ق الن االتفاق املرصي القربيص س��غري مالحمة �للكیة الن 
م�ل حبري مكنطقة اق�صادیة �الصة ٔ�ساس �لرتس�مي س�یعید �شك�ل خریطة اكفة االتفاقات مبا 
فهيا االتفاق املرصي القربيص، ورمبا س�یعید مسا�ات حبریة شاسعة ملرص غنیة �لرثوات ،ٔ�هنا س�تد�ل 

مضن الرتس�مي اجلدید �ل�دود البحریة وهذه ٔ�و ت� س�تؤ�ر سلبًا ٔ�و اجياً� �ىل أ�من ا
حبقوق أ�ج�ال القادمة يف �روات ب�مه مرص، ویتلخص موقف �ر�یا وقربص والیو�ن من �رس�مي احلدود 

  _ :البحریة يف اخلریطة التالیة

واملالحظ �ل�س�بة لالتفاق ا�لیيب الرتيك فانه ال یرض مبصاحل وحقوق مرص �ق�صادیة، كام رصح 
وز�ر اخلارج�ة املرصي، ولك�ه یعقد �مور �ملنطقة واليت البد من �ل شامل و�ذري جتنبًا ملزید من 

والواقع، ٕان االتفاق یُعطي ملرص مسا�ات حبریة ٕاضاف�ة، وبتع 

ت ارا ون اما 

ااد 

  

 

ٕاىل ٔ�ن ��رتاض الرتيك �ىل االتفاق�ة خيص اجلانب القربيص خلالفات س�یاس�یة بني الب��ن وال خيص 
  . )58(اجلانب املرصي

واحلق�قة، ٔ�ن هذا القول حيتاج ٕال�ادة تدق�ق الن االتفاق املرصي القربيص س��غري مالحمة �للكیة الن 
م�ل حبري مكنطقة اق�صادیة �الصة ٔ�ساس �لرتس�مي س�یعید �شك�ل خریطة اكفة االتفاقات مبا 200اع�د ال

فهيا االتفاق املرصي القربيص، ورمبا س�یعید مسا�ات حبریة شاسعة ملرص غنیة �لرثوات ،ٔ�هنا س�تد�ل 
مضن الرتس�مي اجلدید �ل�دود البحریة وهذه ٔ�و ت� س�تؤ�ر سلبًا ٔ�و اجياً� �ىل أ�من ا

حبقوق أ�ج�ال القادمة يف �روات ب�مه مرص، ویتلخص موقف �ر�یا وقربص والیو�ن من �رس�مي احلدود 
البحریة يف اخلریطة التالیة

واملالحظ �ل�س�بة لالتفاق ا�لیيب الرتيك فانه ال یرض مبصاحل وحقوق مرص �ق�صادیة، كام رصح 
وز�ر اخلارج�ة املرصي، ولك�ه یعقد �مور �ملنطقة واليت البد من �ل شامل و�ذري جتنبًا ملزید من 

والواقع، ٕان االتفاق یُعطي ملرص مسا�ات حبریة ٕاضاف�ة، وبتع . الزنا�ات �ملنطقة
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ومن ا�ول اليت مل  �1987ام1982
تفاق�ة تنص �ىل �دد من املفاهمي، اليت تضمن ٕاقامة نظام 
قانوين یضمن س�یادة ا�ول �ىل م�اهها إالقلميیة، و�شجع �ىل اس�ت�دام الب�ار واحملیطات يف، و�نتفاع 

املیاه إالقلميیة واملنطقة "مبواردها �ىل حنو ی�سم �ٕالنصاف والكفاءة، و�ددت مصطل�ات ومعایري واحضة لـ
واملبادئ العامة الس�تغالل املوارد البحریة، ؤ�سست ٔ�یًضا االتفاق�ة 
حممكة دولیة لقانون الب�ار، خمتصة يف معرفة قانون الزنا�ات يف البحر، ولكن ل�س من مسؤولیهتا �سویة 

ح�ث 2004یل �امٔ��ر 19وظلت هذه االتفاق�ة حتفظ حقوق دول رشق املتوسط حىت
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15,000وس�تخرس. مك مربع �لرتس�مي مع قربص11,500

1982صدقت مرص ووقعت �ىل اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام
تفاق�ة تنص �ىل �دد من املفاهمي، اليت تضمن ٕاقامة نظام ٕارسائیل، و�ر�یا ؤ�مر�اك واال"

قانوين یضمن س�یادة ا�ول �ىل م�اهها إالقلميیة، و�شجع �ىل اس�ت�دام الب�ار واحملیطات يف، و�نتفاع 
مبواردها �ىل حنو ی�سم �ٕالنصاف والكفاءة، و�ددت مصطل�ات ومعایري واحضة لـ

واملبادئ العامة الس�تغالل املوارد البحریة، ؤ�سست ٔ�یًضا االتفاق�ة " ة احلرصیة، واجلرف القاري
حممكة دولیة لقانون الب�ار، خمتصة يف معرفة قانون الزنا�ات يف البحر، ولكن ل�س من مسؤولیهتا �سویة 

وظلت هذه االتفاق�ة حتفظ حقوق دول رشق املتوسط حىت

ت ارا ون اما 

ااد 

  

 

11,500مرص قد خرست

  اخلامتة 

صدقت مرص ووقعت �ىل اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام 
ٕارسائیل، و�ر�یا ؤ�مر�اك واال"تصدق �ىل االتفاق�ة 

قانوين یضمن س�یادة ا�ول �ىل م�اهها إالقلميیة، و�شجع �ىل اس�ت�دام الب�ار واحملیطات يف، و�نتفاع 
مبواردها �ىل حنو ی�سم �ٕالنصاف والكفاءة، و�ددت مصطل�ات ومعایري واحضة لـ

ة احلرصیة، واجلرف القاري�ق�صادی
حممكة دولیة لقانون الب�ار، خمتصة يف معرفة قانون الزنا�ات يف البحر، ولكن ل�س من مسؤولیهتا �سویة 

وظلت هذه االتفاق�ة حتفظ حقوق دول رشق املتوسط حىت. م�ل هذه الزنا�ات
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عقدت مرص مع قربص اتفاق�ة �ش�ٔن �رس�مي احلدود البحریة بني الب��ن لت�دید املنطقة �ق�صادیة اخلالصة 
بني الطرفني، �ىل ٔ�ساس خط املنتصف، ٕاال ٔ�نه وم�ذ وٕا�الن هیئة املسا�ة اجلیولوج�ة أ�مر�ك�ة يف 

ملنطقة الواقعة بني مرص وقربص وتوق�ع عن وجود اح�یاطیات خضمة �لغاز يف رشق املتوسط �2010مارس
،عن 2011دون الرجوع ملرص وٕا�الن قربص �ام2010د�سمرب17ٕارسائیل مع قربص اتفاق�ة لرتس�مي احلدود ىف

، وٕا�الن ٕارسائیل عن اك�شاف حقلني "ٔ�فرودیت"اك�شاف �ٔ�د ٔ�كرب اح�یاطیات الغاز يف العامل وهو حقل 
بني مرص وقربص كام ٔ�ن ٕارسائیل مل توقع �ىل اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون ورمغ ٔ�هنام يف املنطقة الواقعة . �ٓخر�ن

الب�ار، فه�ي �س�تف�د من وراء �از رشق املتوسط دون و�ه حق وحتاول �ر�یا �س�تفادة ٔ�یضًا، رمغ �دم 
رباء من ٔ��ل ذ� طالب العدید من فقهاء القانون ا�ويل و�. توقعهيا يه أ�خرى �ىل اتفاق�ة أ�مم املت�دة

اجلیولوج�ا والبرتول ٕ�لغاء االتفاق�ة املوقعة بني مرص وقربص، وٕا�ادة �رس�مي �دود رشق املتوسط لالس�تفادة 
�الفت االتفاق�ة املوقعة مع مرص، واتفقت مع طرف �ٓخر دون " قربص"من الغاز بت� املنطقة �اصة ٔ�ن 

ملهدرة وندب الف�یني واخلرباء يف املسا�ات ٕاخطار مرص، وطالبوا ا�و� �ختاذ خطوات معلیة ٕال�ادة حقوقها ا
البحریة �راسة معلیة �رس�مي احلدود البحریة احلايل يف ٕاطار االتفاق�ة املربمة بني مرص وقربص، ومطالبة مرص 
بتعدیلها طبقا �لنتاجئ املطرو�ة وذ� بداعِ ٔ�ن هناك ظروف جوهریة طرٔ�ت �ىل م�طقة احلدود البحریة بني 

ٕاماكنیة تعدیل االتفاق�ة ٔ�مر وارد ح�ث ٔ�ن بنود االتفاق�ة ت��ح التفاوض وتغیري بعض  مرص وقربص، كام ٔ�ن
البنود فهيا مبا یضمن التوزیع العادل �لرثوات البحریة املتوا�دة يف ذ� احملیط بني مجیع ا�ول ومبا خيدم 

أ�ج�ال القادمة  ٔ�ن حقوق مرص �ق�صادیة تتعلق �ٔ�من القويم املرصي ومبس�تق�ل. شعوب ت� ا�ول
  .واليت ال ميكن التفریط فهيا

  التوصیات

ــــ نويص دول رشق املتوسط  �لسعي �لتوصل التفاق لرتس�مي احلدود البحریة ب�هنم، واعتبار القانون 
حيت ی�س�ىن هلم اس�تغالل ت� الرثوات  .ا�ويل �لب�ار، ركزية �ٔساس�یة �لتوصل اىل اتفاق �ادل �لرتس�مي

  .ل والزنا�ات بعیدًا عن القالق

ـــ نويص ٕ��ادة النظر يف اتفاق �رس�مي احلدود البحریة بني مرص وقربص يف ضوء املس�ت�دات احلالیة 
ورٔ�ى فقهاء و�رباء القانون ا�ويل ؤ�حق�ة مرص التارخيیة والقانونیة يف �دد من احلقول الهامة واليت تغري 

  .مس�تق�ل مرص �ق�صادي وانطالقها حنو �ٓفاق م�رشة
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�اصة وفق _ كنا ن�ٔمل من مرص كدو� الرتوي و�دم �رس�مي ٔ�ي �دود حبریة سواء مع الیو�ن ــــ
ٔ�و مع �ريها، جتنبا لنقض �ٔي اتفاق مس�تق�ًال، �اصة، يف ضوء املس�ت�دات _ التصور الیو�ين �لرتس�مي

  .و�ك�شافات الهائ� �لرثوات �ملنطقة واليت س���ٔ�ر ب�ٔي قرار اجياً� وسلباً 

رص كدو� يه مبثابة رب ٔ�رسة �لعرب ٔ�ن تقف �ىل مسافة وا�دة من طريف الزناع بلی��ا، نطالب م_ 
  .  ليك متسك �اكفة خ�وط أ�زمة واحلل، و� �سمح بتد�ل ٔ�ي طرف �ار�، ٔ�ن ذ� هيدد ٔ�مهنا القويم

ــ نطالب املسؤولني املرصیني البحث عن مصاحل مرص وشعهبا وجعلها فوق ٔ�ي اعتبار ٔ�ن حقوق 
  . شاء هللا ٕانمرص وشعهبا متس ٔ�مهنا القويم، وتتعلق مبس�تق�ل أ�ج�ال احلالیة والقادمة 

  شامو هل ا
                                                   

  https://0i.is/5qok �روات رشق املتوسط والتنافس إالقلميي املس�تعر.  ٕانفو غراف�ك )(1
 �ل امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دةمن ق  )CNUDM(ومت ٕا�شاء اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار )(2

،املؤمتر الثالث لٔ�مم املت�دة لقانون الب�ار �اء ٔ�ول مرة يف 1973نومفرب16ليت اعمتدهتا أ�مم املت�دة يفا)XXVIII(3067مبوجب القرار
اليت وقعت يف مون��غو �ي 1982د�سمرب10بعد التوق�ع يف1982ل مع� �امواس�تمك1973نیویورك يف د�سمرب اكنون أ�ول �ام

 60بعد ٔ�ن صادقت �لهيا1994نومفرب16التنف�ذ يف االتفاق�ة �زي د�لت). CNUDM(أ�مم املت�دة لقانون الب�ارالتفاق�ة ) �اما�اك(
وتنص االتفاق�ة �ىل . ٔ�ما الوال�ت املت�دة فوقعت ومل تصادق �ىل االتفاق�ة1998صادق �حتاد أ�ورويب �ىل االتفاق�ة يف �ام. دو�

حيدد املبادئ العامة "كام  .القاري احلرصیة اجلرفاملنطقة �ق�صادیة . املیاه إالقلميیة: ن العريف م�لالقانو �دد من املفاهمي اليت ظهرت يف
 ؤ�سس ٔ�یضا يف الغرض حممكة دولیة لقانون الب�ار) املوارد احلیة، والرتبة واملوارد املوجودة حتت سطح أ�رض(الس�تغالل املوارد البحریة

 وی��ع تطبیق اتفاق�ة قانون الب�ار. �سویة م�ل هذه الزنا�اتب ، ولكن ل�ست مسؤو� "يف البحرا�تصة يف معرفة قانون الزنا�ات 
 .Major Thomas Eٔ�یضاً / راجع2007عقد �ج�ع السابع عرش يف نیویورك يف یونیو .اج��ات دوریة ��ول أ�طراف يف االتفاق�ة

Behuniak(Fall 1978)."The Seizure and Recovery of the S.S. Mayaguez :Legal Analysis of United States Claims, 

Part 1"(PDF).Military Law Review. Department of the Army.82:114–121.ISSN 0026-4040. ؤ�یضًا راجع/ 
United Nations Convention on the Law of the Sea". United Nations Treaty Series.   

                                                                             
 https://cutt.us/JSExV.19،صمن االتفاق�ة ) 3(املادة / راجع )(3
  .53من االتفاق�ة ص 76املادة  /راجع )(4
 الرابط هذا ،�ىل40ص   اخلالصة �ق�صادیة املنطقة اخلامس اجلزء ،1989 الب�ار لقانون املت�دة أ�مم اتفاق�ة من 55 املادة/  راجع )(5
 /https://cutt.us/JSExV  
 دار ، ، القاهرة"1982دراسة ٔ�مه ٔ�حاكم اتفاق�ة أ�مم املت�دة لقانون الب�ار لعام: القانون ا�ويل �لب�ار" :صالح ا��ن �امر. د )(6

 .258_25 –13، ص ص2009ا�هنضة العربیة،
ا�هنضة  دار ، القاهرة ،ٔ�حاكم القانون ا�ويل لقاع الب�ار واحملیطات و�طن ٔ�رضها �ارج �دود الوالیة الوطنیة :ٕا�راهمي دمحم ا�مغة. د )(7

 .119 –116، ص1987العربیة،
  .من االتفاق�ة مرجع سابق 56املادة  )8(
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، ص 1982لكیة احلقوق،: ة، القاهرةاملنطقة �ق�صادیة اخلالصة يف الب�ار، رسا� دكتوراه �ري م�شور: رفعت دمحم عبد ا�ید. د )(9

 .85–81ص ص ،1999القانون ا�ويل �لب�ار، إالسك�دریة، م�ش�ٔة املعارف،: عبد املنعم دمحم داود. ؛ ؤ�یضًا د255–249
   

(10) Francisco Orregovicuna,"The Exclusive Economic Zone; Regime and Legal Nature Under International 
Law", (New York: Cambridge U. P.,1989), pp. 68-71.                                   

   .س .م ،57املادة  )(11
  .42_41ص ،س .من االتفاق�ة ، م 58و 57املادة  )(12
  .42س، ص. من االتفاق�ة م 59املادة  )(13
صالح ا��ن �امر و�ٓخرون، قانون الب�ار اجلدید . الوضع القانوين �لمنطقة �ق�صادیة اخلالصة، يف د: �ا�ر ٕا�راهمي الراوي. د )(14

  .140–137،ص ص1989املنظمة العربیة �لرتبیة والثقافة والعلوم، ،تو�س واملصاحل العربیة،
 ؛ ؤ�یضًا،11–8س، ص. عبد الغفار جنم، م عبد املعز .د. �ٔ  )(15

Alex G. Oude, The Law of the Maritime Tract, Int Journal of Marine and Costal Law, Vol. 9,1994, pp. 235 –246   
  .52ص، س .م االتفاق�ة من 2و1 فقرة 74 املادة/ راجع )(16
    القاهرة العربیة، ا�هنضة دار ،2ط الب�ار، لقانون اجلدیدة لالتفاق�ة وفقًا البحریة احلدود حتدید جنم، الغفار عبد املعز عبد. د )(17

  .14ص 2007
  .53س، ص. م )(18

     .103–94س، ص .وما بعدها؛ وكذ� ٔ�محد ن��ل العسال، م134س، ص .م :صالح ا��ن �امر. د .�ٔ  )19(
 .20من االتفاق�ة ص 5راجع املادة  )(20

 .21_20ص .س. م )21(
  .16–15س، ص .عبد املعز جنم، م .د .�ٔ  ؤ�یضاً  20مرجع سابق ص )(22
  https://0i.is/coD3ـ:هذا الرابط �ىل رشق املتوسط والتنافس إالقلميي املس�تعر ٕانفوغراف�ك �روات )(23
 تفاهامت.. الصدارة موقع ملرص حتجز الغاز كنوز" الرت�یة النوا�" وتفضح الطاقة عاملقة مس�تق�ل حتدد �روات خریطة املتوسط رشق )(24

 .2019یولیه3أ�ربعاء،، السابع الیوم والغاز، النفط لسوق سور� عودة تعرقل إالقلميیة وأ�طامع .الرس لكمة والیو�ن قربص مع القاهرة
 املت�دة أ�مم اتفاق�ة ٔ�حاكم ضوء يف و�ر�یا والیو�ن مرص بني اخلالصة �ق�صادیة املنطقة �دود �رس�مي: العسال حسن ن��ل ٔ�محد .د )(25

  .229ص ،2013القاهرة، �امعة الس�یاس�یة، والعلوم �ق�صاد لكیة املاجس�تري، در�ة لنیل مقدمة ،رسا�1982الب�ار�ام لقانون
 .23_22س ، ص. من االتفاق�ة م 15املادة / راجع  )26(

 �لبحوث العريب املركز وقربص، مرص بني اخلالصة �ق�صادیة املنطقة �دود �رس�مي: مس�بق اتفاق: العال عبد شويق دمحم. د )(27
  http://www.acrseg.org/14341ـ:الرابط هذا �ىل29/10/2014وا�راسات،

أ�هرام . خض الطاقة يف العالقات الثنائیة، مقاب� حصف�ة مع نیكوس روالند�س Bilateral energy infusion:"ٕاميان یوسف )(28
  . 2002ـ4ـ24و�لكي،

  . م 2014نومفرب  27يف  48اجلریدة الرمسیة �دد مادة وح�دة  )(29
 . س. ، م2املادة  )30(
   .مرجع سابق) 31(

ــ 12ــ12االتفاق�ة القربصیة �سا�د مرص يف جمال �س�تكشافات، حصیفة ف�تو إاللكرتونیة املرصیة،: وز�ر البرتول :مىن ٕاسامعیل )(32
2013.  
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(33)Stefanos Evripidou (2013-12-13)."Cyprus and Egypt sign unitisation deal on the joint exploitation". Cyprus-
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(35)turkey plans to explore resources in eastern mediterranean fm cavusoglu, hurriyet day new  
  .2012ــ11ــ12االثننيجریدة الرشوق،  اتفاق�ة �رس�مي احلدود البحریة مع قربص،: دمحم بصل )(36
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  https://0i.is/SmGWـ:الرابط هذا �ىل11/2014/
 .  ا�كتور �ا� عبد القادر عودة ٔ�س�تاذ اجلیولوج�ا املتفرغ جبامعة ٔ�س�یوط )38(

  .س .، مالبحریة �دود مرص:ا�راهمي زهران. د )(39
�ىل هذا  املتوسط البحر يف الضائعة مرص �روات .أ�مر�ك�ة ماسا�شوس�س �امعة يف الباحث الشافعي، �ئل. د )40(
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   ملخص

ٕان قا�دة ا�متیزي، ذات أ�صل العريف، ميكن �س��اد ٔ��هيا لتوفري حامیة فا�� �لف�ات احملمیة بقوا�د 
القانون ا�ويل إال�ساين، ومهنا الب��ة احملیطة �لعملیات العدائیة، وتعين هذه القا�دة، متیزي أ�ش�اص 

عن أ�ش�اص وأ�موال املدنیة �ري ) املقاتلني وأ�هداف العسكریة(الق�الیة وأ�موال املسامهة يف العملیات 
املسامهة م�ارشة يف العملیات الق�الیة، حبیث یمت قرص الهجامت الق�الیة �ىل الف�ة أ�وىل و�دها، ب�� توفر 

اعتباره هدفًا  هذه القا�دة حصانة �امة للك عنرص مدين، �ري مسامه م�ارشة يف العملیات الق�الیة، ومتنع
  .�لعملیات الق�الیة

واق�رص هذا البحث، �ىل بیان دور هذه القا�دة، يف حامیة ٔ��د العنارص املدنیة �ري املسامهة �لعمل 
الق�ايل، ويه الب��ة، أ�مر ا�ي دفعنا �لوقوف �ىل مفهوم الب��ة، ٕاك�دى الف�ات احملمیة بقوا�د القانون 

یط �لعملیات العدائیة، من عنارص مدنیة، ح�ث ٔ�ن الفقه ا�ويل، مد مفهوم ا�ويل إال�ساين، ؤ�هنا لك ما حي 
ومل یقرصها �ىل املفهوم الطبیعي الضیق . الب��ة، ل�شمل لك عنرص مدين ال �سامه م�ارشة �لعمل الق�ايل

  .�لب��ة، كام فعل القانون ا�ويل إال�ساين

، لهذه القا�دة وت��عنا النصوص االتفاق�ة اليت وقد تطرق�ا لتطبیقات االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة 
  .تضمنت إالشارة ٕاىل هذه القا�دة
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وقد الزتمت يف هذا البحث �ملهنج �س�تقرايئ، والت�لیيل، حبث توصل البحث ٕاىل بعض النتاجئ، مع 
  . تقدمي التوصیات لتوفري حامیة حق�ق�ة �لب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة

القانون ا�ويل إال�ساين، االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، الزنا�ات املسل�ة، العملیات  :اللكامت املف�اح�ة
  .الق�الیة

Abstract:  
The rule of distinction, of customary origin, can be relied upon to provide effective 

protection for groups protected by the rules of international humanitarian law, including the 
environment surrounding hostilities, and this rule means distinguishing persons and funds 
contributing to combat operations (fighters and military objectives) from persons and civilian 
funds not directly contributing In combat operations, whereby combat attacks are limited to 
the first category alone, while this rule provides general immunity for every civilian 
component, not directly participating in combat operations, and prevents it from being 
considered a target for combat operations. 

This research was limited to clarifying the role of this base in protecting one of the 
civilian elements that do not contribute to combat action, which is the environment, which 
prompted us to understand the concept of the environment, as one of the groups protected by 
the rules of international humanitarian law, and that it is all civilian elements surrounding 
hostilities Whereas, international jurisprudence extended the concept of the environment to 
include every civilian component that does not directly contribute to combat action. He did 
not limit it to the narrow, natural concept of the environment, as did international 
humanitarian law. 

We have dealt with the applications of international humanitarian conventions, to this 
rule, and we follow the convention texts that included a reference to this rule. 

In this research, I adhered to an inductive and analytical approach, a research that 
reached some results, while providing recommendations to provide real protection for the 
environment during armed conflicts. 

key words: International humanitarian law, international humanitarian conventions, 
armed conflicts, combat operations. 

  مقدمة

�شلك قا�دة ا�متیزي، مع �ريها من القوا�د أ�خرى يف القانون ا�ويل إال�ساين، كقا�دة التناسب بني 
املزية العسكریة املرجوة من اس�ت�دام القوة، وبني أ�رضار اجلان��ة اليت تلحق �لف�ات املدنیة، وقا�دة 

یة و�عتبارات إال�سانیة، وقا�دة الرضورة العسكریة اليت تقوم �ىل �ٔساس املوازنة بني الرضورات العسكر 
تق�ید اس�ت�دام القوة اليت ُحتدث ٔ�ٔ�مل زائدة ال طائل من وراهئا، �شلك هذه القوا�د روح القانون ا�ويل 
إال�ساين وجوهره، ومتثل ٔ�مهیة كربى يف هذا القانون، ذ� ٔ�ن أ�ساس ا�ي تنطلق م�ه هذه قوا�د، واليت 

ة والشفقة �لف�ات �ري املسامهة �لعمل الق�ايل ٔ�و اليت مل تعد �شارك ف�ه، احلرب والرمح" ٔ��س�نة"تدعو ٕاىل 
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أ�ش�اص (هو ذات أ�ساس ا�ي ُو�د من ٔ��� القانون ا�ويل إال�ساين، والقامئ �ىل حامیة الف�ات املدنیة 
ة اليت �س�تدعهيا ، وحتق�ق �د �ٔدىن من املوازنة بني الرضورة العسكری)وأ�عیان �ري املسامهة �لعمل الق�ايل

ظروف اندالع الزناع املسلح، وبني �عتبارات إال�سانیة، اليت تدعو ٕاىل وضع �د ٔ�و سقف �لهدف �ٔو 
ٕاال �لقدر ا�ي حيقق مزية  –رمحة به  –الغایة من اس�ت�دام القوة املسل�ة، حبیث ال یُزنل �لعدو من أ�ذى 

ن احلرب، مل تعد ٕاحلاق ٔ�قىص در�ة من اخلسا�ر فالغایة م.ٔ�و تفوق عسكري �لیه، دون جتاوز هذا احلد
وإالرضار �لعدو، حبیث �ُزهق الك�ري من النفوس وتُدمر الك�ري من املمتلاكت، بطریقة وحش�یة جمردة من 
إال�سانیة، بل ٔ�صبحت الغایة من احلرب، يه جمرد ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم، عن طریق حتق�ق مزية 

لهذا التطور ا�ي طر�ٔ �ىل �ایة احلرب وهدفها، بدٔ�ت تظهر �الل احلروب، ون���ة .ٔ�و تفوق عسكري �لیه
ٔ�عراف دولیة م�بعة من ق�ل ا�ول املت�اربة، ق�ل تدو�هنا يف االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، قوا�د قانونیة 

) لعمل الق�ايل�ري املسامهة �(ٕا�سانیة تلزم ٔ�طراف الزناع املسلح، ��متیزي بني أ�ش�اص وأ�عیان املدنیة 
وبني املقاتلني وأ�هداف العسكریة، حبیث یمت توج�ه القوة املسل�ة �لمقاتلني وأ�هداف العسكریة و�دمه، 
�عتبارمه الف�ات املسامهة يف العمل العدايئ، واليت یرتتب �ىل تدمريها ٔ�و تعطیلها ٔ�و حتییدها، حتق�ق مزية �ٔو 

 .تفوق عسكري

  مشلكة ا�راسة 

ما مدى فعالیة قا�دة ا�متیزي، �عتبارها ٕا�دى : ا�راسة يف إال�ابة �ىل السؤال التايل �متثل مشلكة
قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة؟ ومن �الل هذا ال�ساؤل حتاول هذه 

  : ا�راسة إال�ابة عن أ�س�ئ� الفرعیة

قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، املطبق ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، هل لقا�دة ا�متیزي، �عتبارها ٕا�دى  .1
 دور يف حامیة الب��ة �الل هذه الفرتة؟

وهل حتتفظ الب��ة، يف القانون ا�ويل إال�ساين، مبفهو�ا السائد يف أ�نظمة والقوانني أ�خرى، ٔ�م  .2
 عات وأ�نظمة أ�خرى ؟ٔ�ن لها مفهومًا �اصًا يف هذا القانون خيتلف عن مفهو�ا �ى ال�رشی

  �ٔهداف ا�راسة 
�متثل الهدف الرئ�يس من هذه ا�راسة يف الكشف عن دور قا�دة ا�متیزي، ٕاك�دى قوا�د القانون 

ا�ويل إال�ساين، يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء سري العملیات العدائیة، كام حتاول ا�راسة الوقوف �ىل مفهوم الب��ة 
مدى احلا�ة، يف ظل التطور �ري املس�بوق يف الوسائل وأ�سالیب الق�الیة، ٕاىل يف القانون والفقه ا�ولیني، و 

  .ٕا�رام اتفاق�ات دولیة ٕا�سانیة محلایة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة
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  �ٔمهیة ا�راسة
  : حتقق هذه ا�راسة ٔ�مهیة قانونیة ؤ�خرى حبثیة، وذ� �ىل النحو ا�ٓيت

من �الل عرضها �لنصوص والقوا�د ا�ولیة إال�سانیة، املطبق  ت��ع أ�مهیة القانونیة لهذه ا�راسة، .1
ٔ�ثناء الزن�ات املسل�ة، وحتلیلها والتعلیق �لهيا، �لكشف عن دورها وفا�لیة هذا ا�ور، يف حامیة الب��ة 

 .�الل هذه الفرتة
�دیثًا �س��ًا، ٔ�ما أ�مهیة البحثیة ٔ�و الفقهیة لهذه ا�راسة، ف�متثل يف �وهنا تعاجل موضو�ًا قانونیًا  .2

یتعلق �محلایة اليت توفرها قا�دة ا�متیزي �لب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، ففي الوقت ا�ي �زخر ف�ه املك�بة 
القانونیة، �لك�ب وأ�حباث اليت ت��اول قوا�د القانون إال�ساين، وامحلایة اليت توفرها هذه القوا�د �لف�ات 

دايئ، فٕان هذه املك�بة حبا�ة ٔ�حباث قانونیة تعاجل حامیة الب��ة، �الل املدنیة، �ري املسامهة يف العمل الع
اندالع العملیات العدائیة، وجتیب �ىل أ�س�ئ� املطرو�ة حول كفایة القوا�د ا�ولیة الراهنة يف توفري م�ل 

 .هذه امحلایة
  �دود ا�راسة  

  :تقوم هذه ا�راسة �ىل احملددات التالیة
أ�ول �متثل يف الب��ة ٔ��د الف�ات احملمیة بقوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، حمددان موضوعیان،  .1

و��ات قا�دة ا�متیزي، والثاين یتعلق يف قا�دة ا�متیزي ذاهتا، كقا�دة من القوا�د املطبقة ٔ�ثناء الزنا�ات 
 .املسل�ة، وبیان دورها يف توفري حامیة مالمئة �لب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة

زمين، �متثل بفرتة اندالع الزنا�ات املسل�ة، ٕاذ هتدف هذه ا�راسة ٕاىل حبث دور قا�دة حمدد   .2
  .ا�متیزي يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء سري العملیات العدائیة

  فرضیة ا�راسة
  :تنطلق هذه ا�راسة من الفرضیات التالیة

ٕاىل  –يل إال�ساين، خيتلف ٕان �لب��ة احملیطة مبیدان الق�ال، مفهومًا مس�تقًال يف ٕاطار القانون ا�و .1
 .عن مفهو�ا السائد يف بعض أ�نظمة وال�رشیعات البی��ة –�د ما 

و�ريها من  –ٕان قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين، ومهنا قا�دة ا�متیزي، يه املطبقة محلایة الب��ة   .2
 .ٔ�ثناء اندالع الزنا�ات املسل�ة –الف�ات احملمیة 

ملیات الق�الیة، تعد ٔ�كرث الف�ات احملمیة تعرضًا لٔ�ذى، و�ٔن تعرضها هذا ٕان الب��ة احملیطة مبیدان الع   .3
  .�مج عن �لل يف تطبیق قوا�د امحلایة املقررة يف القانون ا�ويل إال�ساين
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  مهنجیة ا�راسة

الزتمت يف البحث �ملهنج �س�تقرايئ، �شلك ٔ�سايس، من �الل ت��ع قوا�د حامیة الف�ات املدنیة، 
عملیات العدائیة، �ٕالضافة ٕاىل اس�تقراء �ٓراء الفقه ا�ويل، حول ت� القوا�د، ومدى دورها يف ٔ�ثناء سري ال 

 –ٔ�یضًا  –توفري امحلایة املطلوبة �لعنارص املدنیة، ومن مضهنا الب��ة احملیطة �لعمل العسكري، كام اعمتدت 
ق �لهيا، وٕا�راز م�ا�هبا، لبیان مدى �ىل املهنج الت�لیيل، ا�ي من �ال� مت حتلیل قا�دة ا�متیزي، والتعلی

كام اعمتدت �ىل املهنج التارخيي، يف بعض احملاور، �اصة احملور .فعالیهتا يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة
 .أ��ري، املتعلق بتطبیقات قا�دة ا�متیزي، الواردة يف نصوص االتفاق�ات ا�ولیة، و�الل فرتات �رخيیة خمتلفة

  ت السابقةا�راسا  

ٕان قا�دة ا�متیزي، �عتبارها من قوا�د امحلایة اليت تضمهنا القانون ا�ويل إال�ساين، محلایة العنارص 
، وتوفري امحلایة القانونیة هلم، عن طریق ٕالزام )أ�ش�اص وأ�عیان �ري املسامهة �لعمل العسكري(املدنیة 

وأ�هداف العسكریة و�دها، وردت مضن ٔ�حباث قانونیة  أ�طراف املت�اربة، بتوج�ه القوة املسل�ة �لمقاتلني
مل ت��اول دور  –�ىل كرثهتا  –، �ري ٔ�ن هذا أ�حباث "�ان �ك�یه"�دیدة، م�ل أ�حباث اليت ٔ��دها ا�كتور 

  .اقا�دة ا�متیزي يف حامیة الب��ة، �عتبارها ٔ��د العنارص املدنیة، احملیطة �لعملیات العدائیة، واليت ال �سامه فهي

  خطة ا�راسة  

  :�اءت ا�راسة يف مخسة مطالب رئ�س�یة، و�امتة، ويه

  .ٕاطال� �ىل قا�دة ا�متیزي وعنارص ا�راسة: مقدمة

  .مفهوم الب��ة يف القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب أ�ول

  .التفرقة بني املقاتلني و�ري املقاتلني: املطلب الثاين

  .وتطورهامفهوم قا�دة ا�متیزي : املطلب الثالث

  .تطبیقات قا�دة ا�متیزي يف القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب الرابع

  .دور قا�دة ا�متیزي يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة: املطلب اخلامس

  .يف تلخیص نتاجئ ا�راسة والتوصیات: اخلامتة
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  مفهوم الب��ة يف القانون ا�ويل إال�ساين: املطلب أ�ول

تنصب ٔ�ساسًا، �ىل قا�دة ا�متیزي، وبیان مدى فعالیهتا يف حامیة الب��ة، �شلك  ا�راسة ملا اكنت
�اص، ٕاك�دى الف�ات احملمیة، من ق�ل القانون ا�ويل إال�ساين، املطبق ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، اكن ال بد 

إال�ساين، وٕاذا ما رجعنا ٕاىل  من الوقوف ٔ�وًال �ىل الب��ة مكفهوم، وبیان ماهیهتا، وفق قوا�د القانون ا�ويل
الفقه القانوين ا�ويل واالتفاق�ات ا�ولیة، اليت تناولت الب��ة، فٕاننا جند ٔ�ن تعریفات الب��ة تدور يف مجملها حول 

احلیة (ٔ��دها مفهوم ضیق ٔ�و ا�كولو� یقرص الب��ة �ىل جمرد الب��ة الطبیعیة بعنارصها ا�تلفة : مفهومني
مفهوم واسع ٔ�و شامل، ميد الب��ة ل�شمل �ٕالضافة ٕاىل الب��ة الطبیعیة الب��ة ال�رشیة،  وا�ٓخر) و�ري احلیة

ولك ما حيیط �ٕال�سان من ظروف اج�عیة واق�صادیة وثقاف�ة تؤ�ر ف�ه ٔ�و یؤ�ر هو فهيا، وهذا املفهوم 
  )1(.وطنیةأ��ري هو السائد يف معظم املؤمترات ا�ولیة اخلاصة �لب��ة والقوانني البی��ة ال

انتقلنا ٕاىل القانون ا�ويل إال�ساين، وهو ما هيمنا يف هذه ا�راسة، و�ساءلنا عن موقفه من ما وٕاذا 
ٕاىل املفهوم ��كولو� الضیق �لب��ة،  - من �الل االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة  –مفهوم الب��ة، جند ٔ�نه احناز 

احملیطة مبیدان الق�ال، ومل ی�ٔ�ذ ) ارصه احلیة و�ري احلیةبعن(�لوسط الطبیعي  –مضنیًا  –فقد عّرف الب��ة
�ملفهوم الواسع �لب��ة، ا�ي ٔ��ذت به معظم القوانني البی��ة الوطنیة واملؤمترات ا�ولیة اخلاصة �لب��ة، ومهنا 

  )2(. 1972مؤمتر اس�تو�همل �لب��ة ال�رشیة �ام 

  : سابق من مفهوم الب��ة �لنقاط التالیةوميكن التدلیل �ىل موقف القانون ا�ويل إال�ساين ال 

ٕان اه�م القانون ا�ويل إال�ساين حبامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة �اء م��ٔخرًا �س��ًا،  .1
، يف الربوتو�والت إالضاف�ة التفاق�ات 1977حبیث مل یظهر مصطلح الب��ة يف القانون ا�ويل إال�ساين ٕاال �ام 

الب��ة (، و�اء مصطلح الب��ة يف هذه الربوتو�والت مضافًا ٕاىل لكمة الطبیعیة )3(1949ج�یف أ�ربع لعام 
مما یؤكد ٔ��ذ املرشع يف القانون ا�ويل إال�ساين �ملفهوم الضیق �لب��ة، ولو ٔ�راد املرشع ا�ويل ) الطبیعیة

 1977الت إالضاف�ة لعام إال�ساين املفهوم الواسع �لب��ة ملا ربط بني الب��ة والطبیعة، الس�� ؤ�ن الربوتو�و
، ا�ي ٔ��ذ �ملفهوم الواسع خبمس س�نوات، مما یؤكد ٕارصار �1972اءت بعد مؤمتر اس�تو�همل �لب��ة لعام 

  . 1972املرشع إال�ساين �ىل اختاذ مفهوم مغا�ر �لمفهوم الواسع ا�ي ٔ��ذ به مؤمتر اس�تو�همل �لب��ة لعام 

من الربوتو�ول إالضايف ) 35/3(صورة م�ارشة، يف املادة وقد ورد النص �ىل حامیة الب��ة الطبیعیة ب
حيظر اس�ت�دام وسائل ٔ�و �ٔسالیب �لق�ال - 3...”:، اخلاص �لزنا�ات املسل�ة ا�ولیة، بقولها1977أ�ول لعام 

ادة ويف امل. ”یقصد هبا ٔ�و قد یُتوقع مهنا ٔ�ن تُلحق �لب��ة الطبیعیة ٔ�رضارًا �لغة واسعة �ن�شار وطوی� أ�مد 
�راعى ٔ�ثناء الق�ال حامیة الب��ة الطبیعیة من أ�رضار البالغة واسعة  - 1” : من الربوتو�ول ذاته، بقو�) 55(
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�ن�شار وطوی� أ�مد، وتتضمن هذه امحلایة حظر اس�ت�دام �ٔسالیب ٔ�و وسائل الق�ال اليت یقصد هبا ٔ�و 
حتظر جهامت  -2. مث ترض بص�ة ٔ�و بقاء الساكن یتوقع مهنا ٔ�ن �س�ب م�ل هذه أ�رضار �لب��ة الطبیعیة ومن

 .”الردع اليت �شن ضد الب��ة الطبیعیة 

ٔ�قر املرشع ا�ويل إال�ساين نصوصًا واتفاق�ات �اصة محلایة أ�عیان املدنیة، وأ�عیان  .2
وامل�ش�ٓت الثقاف�ة، والو�دات ٔ�و امل�ش�ٓت الطبیة، وأ�عیان واملواد اليت ال غىن عهنا �لساكن املدنیني، 

) عنارص اصطناعیة(، وهذه أ�عیان متثل حسب املفهوم الواسع �لب��ة، عنارص �ري طبیعیة و)4(الهندس�یة
�لب��ة، ولو ٔ�راد املرشع ا�ويل إال�ساين أ��ذ �ملفهوم الواسع �لب��ة ملا ٔ�فرد لهذه العنارص نصوصًا واتفاق�ات 

 . مس�تق� عن النصوص اليت تتوىل حامیة الب��ة الطبیعیة �ىل النحو السابق

واحلق�قة ٔ�ن أ�س�باب اليت دفعت املرشع إال�ساين ٕاىل �حنیاز ٕاىل التعریف الضیق �لب��ة، وقرصها 
�ىل الب��ة الطبیعیة فقط، تعود ٕاىل ٔ�ن املرشع إال�ساين قد وفر حامیة لٔ�عیان املدنیة ا�تلفة، م�ذ وقت 

ب��ة ا�ي نصت �لیه الربوتو�والت م�كر �س��ًا، أ�مر ا�ي مل �س�تدع مشول هذه العنارص مع مفهوم ال 
  . ، و�اء مفهوم الب��ة فهيا قارصًا �ىل الب��ة الطبیعیة و�دها اليت مل �كن محمیة من ق�ل1977إالضاف�ة لعام 

هذا عن موقف القانون ا�ويل إال�ساين من مفهوم الب��ة، ٔ�ما عن موقف الفقه ا�ويل إال�ساين من 
ويل ا�ي یُعىن مبواضیع القانون ا�ويل إال�ساين قد ٔ��ذ موقفًا مغا�رًا ملوقف هذا املفهوم، ف�بدو ٔ�ن الفقه ا�

القانون إال�ساين من مفهوم الب��ة، واعمتد املفهوم الواسع �لب��ة حبیث اعترب أ�عیان املدنیة والثقاف�ة وامل�ش�ٓت 
  . )5(من عنارص الب��ة الواجب حام�هتا �ىل هذا أ�ساس... الطبیة والهندس�یة

رمغ ٔ�ن ظاهر اخلالف بني القانون ا�ويل إال�ساين، والفقه ا�ويل، حول مفهوم الب��ة، یبدو �الفًا و 
ظاهرً� ٔ�و صورً�، ال �ُرتب نتاجئ قانونیة �ىل ٔ�رض الواقع، ٔ�ن قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين قد وفرت 

سواًء اعتربهتا من مضن عنارص الب��ة، ٔ�م مل  حامیة قانونیة لٔ�عیان املدنیة احملیطة مبیدان العملیات الق�الیة،
�ىل ما یبدو نؤید يف دراس��ا هذه موقف الفقه ا�ويل، يف اع�ده املفهوم  تعتربها كذ�، رمغ ذ� فٕاننا

  :الواسع �لب��ة يف القانون ا�ويل إال�ساين وذ� یعود لٔ�مور التالیة

فة القوانني البی��ة الوطنیة ويف املؤمترات ا�ولیة ٕان املفهوم الواسع �لب��ة هو املفهوم السائد يف اك )1(
، 1972حز�ران  16- 5اخلاصة �لب��ة، فٕا�الن اس�تو�همل �لب��ة ال�رشیة، املنعقد يف السوید، يف الفرتة من 

كذ� احلال ٔ��ذ مؤمتر بلغراد �لتعلمي الب�يئ �ام  )6(،"ٔ�ن الب��ة يه لك ما حيیط �ٕال�سان"نص رصا�ة �ىل 
ٕان الب��ة يه العالقة القامئة بني العامل الطبیعي والبیوفزي�يئ والعامل :"ا املفهوم الشامل �لب��ة، بقو�، هبذ1975

، 1977وم�لها ٔ�یضًا مؤمترات تبل�يس �لرتبیة البی��ة �ام )7(�ج�عي والس�یايس ا�ي هو من صنع إال�سان،
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، 1987و �لرتبیة البی��ة والتدریب الب�يئ �ام ، ومؤمتر موسك1982ومؤمتر نريويب حول الب��ة والتمنیة �ام 
، حول 1992، ومقة أ�رض يف رویدي �انريو يف الربازیل �ام 1991وٕا�الن �كني حول الب��ة والتمنیة �ام 

 )8(.1992الب��ة والتمنیة، وما حلق هبا من ٕا�ال�ت ریو �ام 

، 1995لس�نة ) 12(الب��ة أ�ردين رمق  وف� یتعلق �لقوانني البی��ة الوطنیة، فقد ع�رف قانون حامیة
احملیط ا�ي تع�ش ف�ه أ�ح�اء من ٕا�سان وح�وان ونبات، و�شمل املاء والهواء وأ�رض وما یؤ�ر :"الب��ة ب�ٔهنا

  )10(.1994لس�نة ) 4(وكذ� فعل قانون حامیة الب��ة الوطنیة املرصي رمق )9(،"�ىل ذ� احملیط

والعنارص �ري ) املاء والهواء والرتاب(م العنارص الطبیعیة ٕان الب��ة مبعناها الواسع، اليت تض )2(
يه اليت تالمئ طبیعة ا�راسة، اليت حتاول توس�یع مفهوم الب��ة لاكفة ...) أ�عیان املدنیة والثقاف�ة(الطبیعیة 

لعملیات طاملا ٔ�هنا ال �شارك يف ا –سواء اكنت طبیعیة ٔ�و �ري طبیعیة –العنارص املدنیة احملیطة مبیدان الق�ال
احملیطة مبیدان ) �ري الطبیعیة(حصیح ٔ�ن القانون ا�ويل إال�ساين قد وفر امحلایة لهذه العنارص املدنیة . الق�الیة

عنارص بی��ة �رخس ) �ري الطبیعیة(الق�ال دون ٔ�ن یعتربها عنارص بی��ة، ٕاال �ٔن اعتبار هذه العنارص املدنیة 
ویوفر حامیة ٔ�كرب لها، �عتبار ٔ�ن الب��ة �س�تحق  –الزناع و�ريمه  ٔ�طراف –من مفهوم الب��ة يف ٔ�ذهان امجلیع 

حامیة ٔ��یدة، فه�ي ال تعرف �دودًا وال ختضع لس�یادة دو� معینة، فأ�رضار الواقعة �لهيا ال متس ا�ول 
 . ٔ�طراف الزناع وحسب بل تتعدامه ٕاىل ا�ول أ�خرى �ري أ�طراف يف الزناع

إال�ساين نفسه لو ��تیحت � الفرصة ٕال�رام اتفاق�ة دولیة محلایة الب��ة ٔ�ثناء ویبدو لنا �ٔن املرشع  )3(
الزنا�ات املسل�ة، ٔ��ذ �ملفهوم الواسع �لب��ة، حبیث یوفر امحلایة لاكفة العنارص الطبیعیة و�ري الطبیعیة 

طلح قانوين مل یظهر يف احملیطة مبیدان الق�ال �ىل �ٔهنا عنارص بی��ة، وا�لیل �ىل ذ� ٔ�ن مفهوم الب��ة مكص
، بعد ٔ�ن اكنت االتفاق�ات ا�ولیة 1972احملافل ا�ولیة ٕاال �دیثًا، و��ات بعد مؤمتر اس�تو�همل  �لب��ة �ام 
بصورة ... ) اكٔ�عیان املدنیة والثقاف�ة (إال�سانیة قد �اجلت العنارص �ري الطبیعیة احملیطة مبیدان الق�ال 

لربوتو�والت ، يف ا1977يت ظهرت ٔ�ول مرة يف االتفاق�ات إال�سانیة �ام الب��ة الطبیعیة ال مس�تق� عن
  .1977إالضاف�ة لعام 

  التفرقة بني املقاتلني و�ري املقاتلني  : املطلب الثاين

ما هيمنا هنا هو إال�سان �عنرص من عنارص الب��ة الطبیعیة، وموقف القانون ا�ويل إال�ساين من 
مقاتًال و�ري : املسل�ة، والواقع ٔ�ن لٕال�سان يف القانون ا�ويل إال�ساين مركز�ن تنظميینيحامیته ٔ�ثناء الزنا�ات 

  . )11()مدين(مقاتل 
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  إال�سان املقاتل: أ�ول املركز - 

من الربوتو�ول إالضايف ) 43(املقاتل هو ��ر�ة أ�وىل ٕا�سان یؤدي واج�ًا وطنیًا، �� �اءت املادة 
تُعِرف املقاتل ب�ٔنه الشخص ا�ي �كون � حق املسامهة املبارشة يف أ�عامل العدائیة،  ،)12(1977أ�ول �ام 

وتت�ٔلف مهنم القوات املسل�ة وا�مو�ات والو�دات النظام�ة اليت �كون حتت ق�ادة مس�ئو� عن سلوك 
املسل�ة  مرؤوس�هيا، سواء اكنت ت� الق�ادة حكوم�ة ٔ�و سلطة ال یعرتف اخلصم هبا، وختضع هذه القوات

لنظام دا�يل �كفل ٕاتباع قوا�د القانون ا�ويل اليت تطبق ٔ�ثناء الزناع املسلح، ما �دا ٔ�فراد اخلدمات الطبیة 
  . والو�اظ فٕاهنم ال یُعدون مقاتلني رمغ انضام�م ٕاىل القوات املسل�ة

  : ومن �الل التعریف السابق، یت�ني ٔ�نه ال بد من توافر �دة رشوط العتبار الشخص مقاتالً 

 . ٔ�ن �كون لهذا الشخص حق املسامهة املبارشة يف العملیات العدائیة.1

ٔ�ن �كون هذا الشخص �بعًا �لقوات املسل�ة ٔ��د ٔ�طراف الزناع، �اكفة و�داهتا �ٔو مجمو�اهتا . 2
( النظام�ة، حبیث خيضع لسلطة الرئ�س �ىل مرؤوس�یه، ولكن ال �ُشرتط ٔ�ن �كون هذه السلطة حكوم�ة 

 ).13(بل ٕان� أ�ش�اص التابعني �مو�ة �ري نظام�ة ٔ�و عصابة م�ظمة یُعدون مقاتلني)  ��ش نظايم

نظامًا دا�لیًا �كفل ٕاتباع قوا�د القانون ا�ويل،  –التابع لها املقاتل  –ٔ�ن �كون �لقوات املسل�ة . 3
 .)14(املطبق ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة

القانون ا�ويل إال�ساين، فهذا القانون ال هيدف ٕاىل م�ع واملقاتل هبذا التعریف، خيرج من نطاق حامیة 
من الق�ل ٔ�و اجلرح، وٕامنا هيدف  –ٕاذا ما اندلعت الزنا�ات املسل�ة  –الق�ال �ٔو احلد م�ه، �ٔو حامیة اجلیوش 

ٕاىل املوازنة بني الرضورات العسكریة و�عتبارات إال�سانیة قدر إالماكن، مبعىن ٔ�نه ٕاذا اكن ال بد من 
دام القوة العسكریة يف موا�ة اخلصم، �عتبارها الوس�ی� أ��رية اليت تل��ٔ ٕا�هيا ا�ول ٕالج�ار خصو�ا اس�ت�

�ىل إالذ�ان ملش�ی�هتا، فٕان �عتبارات إال�سانیة تتطلب ٔ�ن تو�ه هذه القوة ٔ�وًال ٕاىل املقاتلني و�دمه دون 
�الم زائدة، املدنیني، ؤ�ن �كون هذه القوة املو�ة ٕاىل املقاتلني هادفة  ٕاىل حتق�ق مزية عسكریة دون ٕا�داث �

ٔ�ن هذا العمل یصبح عندئٍذ جمرد معل وحيش ٔ�محق، كذ� فٕان �عتبارات إال�سانیة تتطلب ٔ�ن یمت 
 أ�رس ٔ�وًال بدل اجلرح، ؤ�ن یمت اجلرح �نیًا بدل الق�ل، و�ٔن �كو�جلراح مما ميكن شفاؤها ب�ٔقل ما ميكن من

�الم، ؤ�ن �كون أ�رس  حممتًال �لقدر املس�تطاع، فالغایة من الزناع املسلح جمرد حتق�ق املزية ٔ�و التفوق �

  .)15(العسكري دون قصد الق�ل �ٔو اجلرح ٔ�و ا��الم اليت ال مربر لها

وٕاذا اكن القانون ا�ويل إال�ساين ال یوفر �لمقاتل حامیة ضد الق�ل واجلرح والغرق واملرض وأ�رس،   
ت الطبیعیة �لزنا�ات املسل�ة، اليت یق�ضهيا م�د�ٔ املوازنة بني الرضورات العسكریة �عتبارها من املس�تلزما
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یعود لی�سط حامیته �ىل هذا املقاتل، ) القانون ا�ويل إال�ساين(و�عتبارات إال�سانیة، ٕاال ٔ�ن هذا القانون 
إال�ساين یوفر امحلایة ٕاذا ما اق�ضت �عتبارات إال�سانیة �سط م�ل هذه امحلایة، �� جند ٔ�ن القانون 

  :�لمقاتلني يف �االت �دیدة مهنا

حامیة املقاتلني من بعض الوسائل احلربیة، فهناك م�دٔ� ٔ�سايس ورد يف العدید من االتفاق�ات  .1
، )16(إال�سانیة، یقيض ب�ٔن حریة ا�ول ٔ�طراف الزناع ل�ست مطلقة يف اس�ت�دام السالح، بل يه مق�دة

�المًا زائدة ال مربر لها، و�لتايل جند ٔ�ن القانون  إال�ساين مينع اس�ت�دام بعض ٔ�نواع أ�سل�ة اليت حتدث �
 .)17(اكٔ�سل�ة البیولوج�ة ٔ�و السامة وأ�سل�ة الكميیائیة وبعض أ�سل�ة التقلیدیة ذات أ��ر املفرط

  . )18(حامیة املقاتلني من بعض أ�سالیب احلربیة، اكلغدر .2

جئ الزنا�ات املسل�ة، �حامیة ج�ة املقاتل بعد ق��، حامیة املقاتلني من موا�ة بعض نتا .3
بطریقة حتافظ �ىل �رامة ) ٔ�و حرقها عند من �س�ت�دم هذا أ�سلوب ( ورضورة احملافظة �لهيا ودفهنا 

  .)19(املقاتل، وكذ� حامیة املقاتلني يف �ا� الفقد

ات الق�الیة، حامیة املقاتلني يف �ا� العجز ٔ�و �دم القدرة �ىل املشاركة يف العملی .4
 . )20(اكالس�سالم ٔ�و اجلرح ٔ�و أ�رس

واحلق�قة ٔ�ن تد�ل القانون ا�ويل إال�ساين محلایة املقاتل ٕاذا ما توقف عن املشاركة يف العملیات 
الق�الیة، ٔ�ي س�ب من أ�س�باب، هو أ�صل يف القانون إال�ساين، ال بل ٕان� هذا القانون ُو�د ٔ�ول ما ُو�د 

، لتوفري امحلایة �لمقاتلني ا��ن ٔ�بلوا بالًء ”تذاكر سولفارینو ” ، يف كتابه” ي دو�ن الس�ید هرن ” �ىل ید 
حس�نًا يف املعركة، و�ُر�وا  یُصارعون املوت بعد ٕاصا�هتم، وذ� �لتخف�ف من معا�هتم إال�سانیة والرفق هبم، 

  .)21(ٔ�و دفهنم بطریقة الئقة حتافظ �ىل �رامهتم إال�سانیة

  )املدين(إال�سان �ري املقاتل  :املركز الثاين -

هو لك خشص ال �سامه م�ارشة يف العملیات العدائیة، حبیث ال ی�متي ٕاىل القوات املسل�ة ٔ��د 
  . )22(ٔ�طراف الزناع ٔ�و املل�ش�یات والو�دات املتطو�ة ٔ�و امل�شقة أ�خرى

الزنا�ات املسل�ة، حىت ٔ�ن ورمغ ٔ�ن القانون ا�ويل إال�ساين یويل حامیة فائقة محلایة املدنیني ٔ�ثناء   
ن ح�ث نظامه ومن ح�ث جمال ٔ�ن القانون إال�ساين �ركز من الناح�ة التقلیدیة �ىل ال�رش م” : البعض �رى

، 1949ٕاال ٔ�ن هذه امحلایة مل تظهر �شلك موسع ٕاال بعد ٕا�رام اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام . )23(”دراس�ته
، ٔ�ما ق�ل هذا التارخي فال ميكن 1977و�ولني إالضاف�ني لعام اخلاصة حبامیة املدنیني زمن احلرب، والربوت
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العثور يف قوا�د القانون إال�ساين، �ىل ٔ�یة نصوص حتمي الساكن املدنیني ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة �س�ت��اء ؛ 
�ري ( ، ا�َ��ن تضمنا حامیة عرضیة ” 1934مرشوع طو�یو �ام ” ، وما �سمى بـ 1899اتفاق�ة الهاي لعام 

من الالحئة املتعلقة بقوانني ) 27(، ال بل ٕان املادة )24(�لساكن املدنیني يف �ا� �ح�الل العسكري) ارشة م�
، حظرت الهجوم �لقاذفات �ىل )25(�1907رش�ن أ�ول �ام  18ؤ�عراف احلرب الربیة، املربمة يف الهاي يف 

ملس�شف�ات ؤ�ما�ن جتمیع املرىض واجلر�، دون أ�ما�ن اخلاصة �لعبادة والف�ون والعلوم وا�ٓ�ر التارخيیة وا
ذ�ر �لمدنیني ٔ�و أ�عیان املدنیة، مما دفع الفقه يف ظل هذا النص ٕاىل �عتقاد مبرشوعیة �امجة املدنیني 

  . )26(وأ�عیان املدنیة دون متیزيها عن أ�هداف العسكریة

حبامیة املدنیني زمن احلرب، يه ٔ�ول ، اخلاصة 1949وبذ� ميكن القول ٔ�ن اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام 
اتفاق�ة دولیة تعاجل هذا املوضوع �شلك شامل، ومن هذا املنطلق �ك�سب هذه االتفاق�ة ٔ�مهیة �اصة يف 
ٕاطار القانون ا�ويل إال�ساين، وتعد ف��ًا �دیدًا يف جمال القمي أ��الق�ة واحلقوق إال�سانیة، ونصوصها من 

قًا لٕال�سان النطواهئا �ىل م�ادئ ٕا�سانیة وُم�ل �لیا، �ٔملهتا أ�عراف وا�ٓداب ح�ث املبد�ٔ، �شلك طمو�ًا معی
  . )27(والضمري إال�ساين) �اصة الرشیعة إالسالم�ة(ا�ولیة والرشائع السامویة 

، 1977وقد ت�ٔكدت عنایة القانون إال�ساين حبامیة املدنیني بعد التوق�ع �ىل الربوتو�ولني إالضاف�ني لعام 
ٔ�نه ميكن ٕاجامل امحلایة اليت یتلقاها املدنیون ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، مبوجب هذه الربوتو�والت، واحلق�قة 

  )28(�لنقاط التالیة

حترمي الهجامت العشوائیة اليت ال متزي بني املدنیني واملقاتلني، كت� اليت ال تو�ه ٕاىل هدف  .1
ميكن ٔ�ن تو�ه ٕاىل هدف حمدد، ٔ�و ت� عسكري حمدد، ٔ�و ت� اليت �س�ت�دم طریقة ٔ�و وس�ی� ق�الیة ال 

 .اليت �س�ت�دم وس�ی� ق�الیة ال ميكن حرص �ٓ�رها

�شمل اصطالح املدنیني، الساكن املدنیني املقميني �ىل ٕاقلمي ا�ول املت�اربة، والساكن  .2
�زة املدنیني املقميني يف أ�رايض احملت�، وكذ� أ�ش�اص املشاركني يف ٔ�عامل الغوث والصحف�ني ؤ�فراد �ٔ 

ا�فاع املدين، وكذ� حامیة أ��انب املقميني يف ٕاقلمي �ٔ�د �ٔطراف الزناع، وٕاعطاؤمه حق املغادرة ومتك�هنم 
 . مهنا دون ٕاج�ارمه �ىل ذ�

فٕاذا ما ��ثري الشك ” قا�دة الشك یفرس لصاحل الطرف الضعیف ” حامیةاملدنیني عن طریق  .3
مدنیًا، كام ٔ�ن وجود بعض املقاتلني بني صفوف املدنیني ال حول �ون خشص ما مدنیًا ٔ�و مقاتًال، فٕانه یعد 

 .جيرد الساكن املدنیني من صفهتم املدنیة
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�شمل حامیة املدنیني ضد مجیع أ�خطار النامجة عن العملیات العسكریة الهجوم�ة ٔ�و  .4
 .ا�فاعیة، يف ٔ�ي ٕاقلمي �ُشن م�ه سواء يف الرب ٔ�و البحر ٔ�و اجلو

ني، ومعاملهتم معام� ٕا�سانیة بدون ٔ�ي متیزي�ىل ٔ�ساس اجل�س ٔ�و �لزتام ��رتام املدنی .5
 .ا��ن ٔ�و ا�ٓراء الس�یاس�یة ٔ�و �ريها

�لزتام ��رتام رشف أ�ش�اص املدنیني، وحقوقهم العائلیة، وعقائدمه ا�ی��ة وممارس�هتا،  .6
 .و�اداهتم وتقالیدمه

أ�حوال، مبا فهيا م�ع الق�ام ب�ٔعامل �لزتام مبعام� املدنیني معام� ٕا�سانیة الئقة يف مجیع  .7
 .السلب وا�هنب ٔ�و �نتقام

�لزتام امللقى �ىل �اتق احملتل بتوفري ما یلزم �لمدنیني لبقاهئم ٔ�ح�اء، من م�ٔوى و�ذاء  .8
 . و�ساء ودواء وما یلزم ملامرسة الشعا�ر ا�ی��ة

وإالسعاف �شلك حماید دون متیزي �لزتام املُلقى �ىل �اتق احملتل �لق�ام بعملیات الغوث  .9
 .بني املدنیني ٔ�ي س�ب اكن

�لزتام جبمع مشل أ�رس املش��ة، والسامح بنقل ٔ�خ�ارمه الشخصیة من �ائالهتم وتلقهيا . 10
 .ح�ث اكنوا

�عنرص من عنارص ) مدنیًا اكن ٔ�و مقاتالً (هذامجمل ما توفره قوا�د القانون إال�ساين من حامیة لٕال�سان 
اليت (�ىل ٔ�ن املالحظ ٔ�ن القانون إال�ساين عند تقر�ره لهذه القوا�د . الطبیعیة احملیطة مبیدان الق�الالب��ة 

مل �ُرش رصا�ة �ىل ٔ�ن إال�سان �متتع هبذه امحلایة �عتباره عنرصًا ح�ًا من عنارص الب��ة ) توفر امحلایة لٕال�سان
، قد فصلت بني )29(1977تو�ول أ�ول لعام من الربو) 55(الطبیعیة، بل �ىل عكس ذ� جند ٔ�ن املادة 

إال�سان والب��ة الطبیعیة �شلك رصحي، ولعل الس�ب يف ذ� ال یعود ٕاىل �ون القانون إال�ساين ال یعرتف 
دٔ�ب �ىل ) ٔ�التفايق والعريف(�ٕال�سان �عنرص من عنارص الب��ة الطبیعیة، وٕامنا یعود ٕاىل ٔ�ن القانون إال�ساين 

  .)30(اص م�ذ زمن بعید، ق�ل ٔ�ن ی��لور مصطلح الب��ة يف احملافل ا�ولیةتوفري امحلایة لٔ�ش�

  مفهوم قا�دة ا�متیزي وتطورها: املطلب الثالث 

ممث�  –حق �امجة العدو ومقاوم�ه، فان العملیات الق�الیة جيب ٔ�ن تو�ه ٕا�هيم و�دمه، فا�ول 
فهيم املتطوعون ؤ�فراد املل�ش�یات �ري النظام�ة مبن  –ملا اكن ٔ�فراد القوات املسل�ة  جبیوشها النظام�ة و�ري

يه اليت �شن احلرب ل�سط نفوذها ولتحق�ق س�یاساهتا ا�تلفة، ٔ�ما  –النظام�ة  مه و�دمه ا��ن هلم –
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أ�فراد العادیون، سواء املواطنني املمتتعني جب�س�یة ا�و� ٔ�و أ��انب املقميون �ىل ٔ�راضهيا، فهم ال �شرت�ون 
  . )31(يف العملیات الق�الیة ، و�لتايل جيب حظر ٕایذاهئم ٔ�و توج�ه القوة املسل�ة ٕا�هيم  –يف أ�صل  –

املقاتلني (و�ىل ذ� فان قا�دة ا�متیزي تعين؛ متیزي أ�ش�اص وأ�موال املسامهة يف العملیات الق�الیة 
املدنیني (ات الق�الیة عن أ�ش�اص وأ�موال املدنیة �ري املسامهة م�ارشة يف العملی) وأ�هداف العسكریة

حبیث یمت قرص الهجامت الق�الیة ) فهيا الب��ة الطبیعیة و�ري الطبیعیة احملیطة مبیدان الق�ال املدنیة مبا وأ�عیان
�ىل الف�ة أ�وىل و�دها، فه�ي متثل �ایة احلرب، ٔ�ما ا�ٓخرون فان من حقهم ٔ�ال �ُزج هبم يف أ�عامل العدائیة 

  . )32(حق �شرتاك فهيام�لام ل�س هلم �ملقابل 

فقا�دة ا�متیزي، يه يف احلق�قة حصانة �امة للك عنرص مدين �ري مشارك يف العملیات الق�الیة بصورة 
م�ارشة، اكٔ�ش�اص املدنیني وأ�موال ٔ�و أ�عیان املدنیة، وكذ� الب��ة احملیطة مبیدان الق�ال بنوعهيا الطبیعي 

  : )33(ة �حلصانة اليت توفرها قا�دة ا�متیزي وال �رفع عهنم ٕاال يف �التني و�ري الطبیعي، وتبقى هذه الف�ات ممتتع

ٕاذا ختلوا عن صفهتم املدنیة وشار�وا يف العملیات الق�الیة، فٕاهنم عندئذ ال تنطبق �لهيم صفة : أ�وىل
  .املدنیني وینضموا ٕاىل ف�ة املقاتلني اليت �ُرشع �امجهتا ٔ�و توج�ه الق�ال ٕا�هيا

ا اق�ضت الرضورة العسكریة تعطیل قا�دة ا�متیزي، فقا�دة الرضورة العسكریة متثل جحة ٕاذ: الثانیة
قانونیة ال تؤدي ٕاىل تعطیل قا�دة ا�متیزي ٔ�و �سفها، وحسب، بل وتؤدي ٔ�یضًا ٕاىل �سف القانون ا�ويل 

�اصة ٕاذا ما  إال�ساين نفسه القامئ �ىل �ٔساس املوازنة بني �عتبارات إال�سانیة والرضورات العسكریة،
فٕاهنا ال تربر �امجة  –كام سرنى  –ٔ�ما ٕاذا قُ�دت هذه القا�دة مبعایري حمددة . ��يسء اس�ت�دام هذه القا�دة

املدنیني معدًا ٔ�و الق�ام هبجامت عشوائیة، ال متزي بني املدنیني واملقاتلني، وٕامنا �سمح بوقوع خسا�ر مق�و� 
وهكذا جند ٔ�ن قا�دة ا�متیزي، تتطلب التفرقة بني . لعسكریة املطلوبةيف صفوف املدنیني مع املزية ا) م�ناس�بة(

ٔ�ما عن تطور قا�دة ا�متیزي يف القانون  ).34(املقاتلني و�ري املقاتلني، وقد تناولنا هذه التفرقة يف احملور السابق
�دة اتفاق�ة، ٕاال بعد ا�ويل إال�ساين، فقد ظلت هذه القا�دة �متثل يف أ�عراف إال�سانیة ومل جير تدو�هنا، كقا

فقد �رزت قا�دة ا�متیزي ق�ل تدو�ن قوا�د القانون ا�ويل . )35( 1977ٕا�رام الربوتو�والت إالضاف�ة لعام 
إال�ساين، وميكن العثور �ىل بدا�هتا يف بعض قوانني و�رشیعات احلضارات القدمية، اكحلضارة الهندیة، فقد 

كذ�  ،)36(... "رب الرشیف ال یق�ل خشصًا مساملًا �ري حمارب ٔ�ن احملا... الشهري “ مانو”�اء يف قانون 
�ى بعض الق�ائل أ�فریق�ة ا�ي اكن مينح �ري ” بقانون الرشف ” ظهرت هذه القا�دة يف ما اكن �سمى 

  .)37(املقاتلني حامیة من العملیات الق�الیة 
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” �ان �اك روسو ” الفق�ه الفر�يس وقد مت ٔ�ول تدو�ن لقا�دة ا�متیزي، كقا�دة قانونیة دولیة، �ىل ید 
�ٔن احلرب ل�ست �القة فردیة بني فرد وفرد ٔ�و بني ” ، ا�ي قرر ف�ه ”العقد �ج�عي ” يف كتابه الشهري 

فرد ودو�، بل يه �القة بني دو� ودو�، و�لتايل فان املواطنني العادیني يف هاتني ا�ولتني ل�سوا �ٔ�داًء ٕاال 
هتم ر�اًال ٔ�و مواطنني ولكن بصفهتم �جنود حماربني ٔ�و مقاتلني فقط، �� فانه ال بصورة عرضیة، ل�س بصف

جيوز ق�ل أ�ش�اص العادیني �ري املسامهني يف العملیات الق�الیة وال حىت اجلنود املقاتلني ٔ�نفسهم ٕاذا ما ٔ�لقوا 
  .)38(ٔ�سلحهتم ٔ�و اس�سلموا

اين، فقد مرت هذه القا�دة مبرا�ل خمتلفة، متثلت ٔ�ما عن ظهور قا�دة ا�متیزي يف القانون ا�ويل إال�س
يف ظهور هذه القا�دة، مث امض�اللها �هنیار ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني ن���ة لعدة عوامل، �عدم 

، وازد�د ٔ��داد املقاتلني حىت ٔ�صبح �ددمه 1907من الحئة الهاي لعام ) 27(النص �لهيا رصا�ة يف املادة 
ملواطنني القادر�ن �ىل محل السالح، وتطور أ�سل�ة احلدیثة �اصة سالح اجلو وأ�سل�ة �شمل مجیع ا

بعیدة املدى وأ�سل�ة النوویة، و�ريها من أ�سل�ة العشوائیة �ري القادرة �ىل ا�متیزي، ومر�� ٕاح�اء هذه 
�اصة بعدم ٕا�رام الربوتو�والت  القا�دة والعودة ٕاىل حامیة العنارص املدنیة �ري املسامهة يف العملیات العدائیة،

  .)39(1977إالضاف�ة لعام 

وبعد العودة ٕاىل قا�دة ا�متیزي، ون���ة لتطور الوسائل وأ�سالیب الق�الیة، تطورت هذه القا�دة �ىل 
، وقد متثل هذا التطور يف فرض )�ري املسامهة يف العملیات الق�الیة(حنو یوفر حامیة اكرب �لف�ات احملمیة 

  .�قاب� �ىل �اتق اجلانبني املت�اربنيالزتامات م 

فمل یعد الطرف املهامج و�ده هو امللكف بتطبیق قا�دة ا�متیزي، والتفریق بني املقاتلني و�ري املقاتلني، 
وقرص العملیات الهجوم�ة �ىل املقاتلني وم�ش�ٓهتم ومعداهتم العسكریة و�دها، بل �ٔصبح الطرف ا�ٓخر يف 

یتحمل هو ا�ٓخر �انبًا هامًا من �لزتامات اليت تفرضها ) ع ٔ�و ُم�لقي الهجومالطرف املداف(الزناع املسلح 
  .قا�دة ا�متیزي، برضورة ٕابعاد أ�هداف العسكریة عن ٔ�ما�ن جتمع الساكن املدنیني

 – �1977اصة بعد ٕا�رام الربوتو�والت إالضاف�ة لعام  –وهكذا فان قا�دة ا�متیزي مبفهو�ا املتقدم 
، وميكن ٕاجامل ٔ�مه �لزتامات اليت تفرضها )املهامج واملدافع(م�وازنة �ىل �انيب الزناع املسلح تفرض الزتامات 

  : قا�دة ا�متیزي �ىل املهامج مبا یيل

املدنیني وأ�عیان املدنیة والب��ة �شلك �ام بنوعهيا (حظر توج�ه الهجوم �ىل الف�ات �ري املقات� 
  ).الطبیعي و�ري الطبیعي
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ملقاتلني و�ري املقاتلني، وتعد الهجامت عشوائیة يف احلاالت احظر الهجامت العشوائیة اليت ال متزي بني  
  :التالیة

 .الهجامت اليت ال تو�ه ٕاىل هدف عسكري حمدد  . �ٔ 
 .الهجامت اليت �س�ت�دم وسائل ؤ�سالیب ق�الیة ال ميكن توجهيها ٕاىل هدف عسكري حمدد  . ب
یب ق�الیة ال ميكن حرص �ٓ�رها يف أ�هداف العسكریة الهجامت اليت �س�ت�دم وسائل ؤ�سال   . ت

(و�دها
40

(.  

ببذل طاق�ه، �لتحقق من ٔ�ن أ�هداف املقرر �امجهتا، ) يف مر�� التخطیط ٔ�و التنف�ذ(الزتام املهامج 
ٔ�و ت� اليت مت الهجوم �لهيا، ل�ست ٔ�ش�اصًا مدنیة ٔ�و �ٔعیاً� مدنیة ٔ�و ٔ�هنا مشمو� حبامیة �اصة، وٕامنا يه 

  )41(. ٔ�هداف عسكریة

لیة جهوم�ة یرتتب �لهيا جتنب ٕا�داث خسا�ر بني املدنیني الزتام املهامج �خ�یار وسائل ؤ�سالیب ق�ا 
  . وأ�عیان املدنیة

الزتام املهامج �الم�ناع عن اختاذ قرار �شن ٔ�ي جهوم قد یتوقع م�ه، بصفة عرضیة، ٔ�ن حيدث خسا�ر  
  .�اليف ٔ�رواح املدنیني ٔ�و یلحق أ�ذى هبم ٔ�و �ٔ�عیان املدنیة ٔ�و الب��ة املدنیة احملیطة مبیدان الق 

الزتام املهامج ٕ�لغاء ٔ�و تعلیق ٔ�ي جهوم ٕاذا تبني ٔ�ن الهدف املقرر �امجته ل�س هدفًا عسكرً�، ٔ�و اكن  
  .یتوقع من هذا الهجوم ٔ�ن حيدث خسا�ر يف ٔ�رواح املدنیني ٔ�و ممتلاكهتم ٔ�و أ�عیان والب��ة املدنیة

ق�ىض قا�دة ا�متیزي، یتطلبان ٕاجراء ویالحظ �ٔن �لزتامني أ��ري�ن املفروضني �ىل �اتق املهامج، مب 
م�اس�بة ٔ�و معاد� بني املزية العسكریة اليت یتوقع ٔ�ن حيققها الهجوم وبني أ�رضار واخلسا�ر يف صفوف املدنیني 

وٕاجراء هذا التناسب بني املزية العسكریة املتوقعة وأ�ذى الناجت عهنا، هو مضمون . املرتتبة �ىل هذا الهجوم
واليت ميكن تعریفها، ب�ٔهنا ت� القا�دة اليت تُلزم ٔ�طراف الزناع املسلح، حلظة الق�ام �لعمل قا�دة التناسب، 

العسكري، اختاذ اكفة �ح�یاطات املمك�ة لتحق�ق التوازن ٔ�و التعادل ٔ�و التناسب، ما ٔ�مكن، بني املزية 
ملتوقعة، وحتظر �لتايل العمل العسكریة املطلوبة وا�ٓ�ر �ري املبارشة ٔ�و اخلسا�ر وإالصا�ت اجلان��ة ا

  ).42(�ملقارنة مع املزية العسكریة املرجوة ) �ري م�ناس�بة(العسكري ٕاذا اكنت اخلسا�ر اجلان��ة املتوقعة مفرطة 

وهذا یعين ٔ�ن هناك تدا�ًال ٔ�و �شا�اكً بني قا�دة ا�متیزي وقا�دة التناسب يف �لزتامات اليت تفرضها 
  . )43(حامیة �لعنارص املدنیة �ري املسامهة يف العملیات الق�الیة لك مهنا �ىل �انب املهامج، 
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يف �لزتامات  -كام رٔ�ینا  -واحلق�قة ٔ�ن ما ميزي قا�دة ا�متیزي عن قا�دة التناسب، رمغ ال�ثل ب�هنا 
�ىل  املس�بقة اليت یتق�د هبا املهامج عند التخطیط ٔ�و تنف�ذ الهجوم، ٕان قا�دة ا�متیزي تفرتض الزتامات ٔ�كرث

كام ٔ�ن قا�دة ا�متیزي ختتلف ٔ�یضًا عن قا�دة التناسب، يف  - كام سرنى  - ) املدافع(املهامج و�ىل الطرف ا�ٓخر 
الغایة املرجوة من لك مهنا، فالغایة من قا�دة ا�متیزي حرص العملیات الق�الیة يف املقاتلني وأ�هداف العسكریة 

ة بني املزية العسكریة املبتغاة من العمل العسكري، وأ�رضار و�دها، ب�� هتدف قا�دة التناسب، ٕاىل املوازن
  .اجلان��ة الواقعة �ىل العنارص املدنیة من �ة ٔ�خرى

  : ٔ�ما �لزتامات اليت تفرضها قا�دة ا�متیزي �ىل املدافع، ف�متثل ف� یيل

م عن الساكن املدنیني �متیزي ٔ�نفسه) املدافعني ٔ�و م�لقي الهجوم(الزتام املقاتلني يف اجلانب ا�ٓخر . 1
ٔ�ثناء اش��ا�هم يف الهجوم ٔ�و يف معلیة عسكریة جتهز �لهجوم، ويف احلاالت اليت یصعب فهيا ا�متیزي، اكاللت�ام 

  .  ٔ�و �ش��اك مع العدو، جيب �ىل املقاتلني محل السالح بصورة �لنیة

اكهتم يف حامیة نقاط ٔ�و ال جيوز التوسل بوجود الساكن املدنیني ٔ�و أ�ش�اص املدنیني ٔ�و حتر  .2
م�اطق ضد العملیات العسكریة، والس�� يف حماو� درء الهجوم عن أ�هداف العسكریة ٔ�و تغطیة ٔ�و حتیید 

  .ٔ�و ٕا�اقة العملیات العسكریة

  . وأ�عیان املدنیة بعیدًا عن املناطق ا�اورة لٔ�هداف العسكریة جيب نقل الساكن املدنیني . 3

  .أ�هداف العسكریة دا�ل املناطق املك�ظة �لساكن ٔ�و �لقرب مهناجتنب ٕاقامة . 4

اختاذ �ح�یاطات أ�خرى الالزمة محلایة ما حتت س�یطرهتا من ساكن �ٔو ٔ�فراد مدنیني و ٔ�عیان  .5
مدنیة، من أ�خطار النامجة عن العملیات العسكریة، �وضع العالمات ٔ�و الشارات املمزية �لمواقع الطبیة �ٔو 

  .ة واملناطق الوطنیة و�ريهاملواقع جتمیع أ�رسى واملعتقلني ٔ�و احملمیات الطبیعیة ٔ�و ا�ٓ�ر التارخيی

وف� یتعلق �لعملیات الق�الیة يف اجلو، فان الطرف املدافع ٔ�و املتلقي �لهجوم يف معركة جویة، یلزتم . 6
ٕ�بعاد الطا�رات املدنیة وجتن�هبا م�اطق أ��شطة العسكریة، اليت حيمتل ٔ�ن �كون م�اطق اش��اك جوي، 

يف املعارك اجلویة بزتوید الطريان املدين بتوارخي وارتفا�ات واجتاهات ) فعاملهامج واملدا(والزتام طريف الزناع 
  )44(.ومواقع الطريان احلريب تفادً� لوقوع ٔ�رضار يف ٔ�رواح وممتلاكت املدنیني

  تطبیقات قا�دة ا�متیزي يف االتفاقات ا�ولیة إال�سانیة  :املطلب الرابع

س�بق ورٔ�ینا ٔ�ن قا�دة ا�متیزي، بدٔ�ت كقا�دة عرف�ة، واس�مترت يف التطبیق �ىل هذا النحو، ٕاىل ٔ�ن مت 
فاحلا�ة ٕاىل حامیة املدنیني وأ�عیان والب��ة املدنیة �شلك . )45( 1977تدو�هنا يف الربوتو�والت إالضاف�ة لعام 
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ت الق�الیة، اليت هتددمه ��مار، �س�ب �ام، ومتیزيها عن املقاتلني وأ�هداف العسكریة، يف شن العملیا
التطور التقين والفين يف الوسائل وأ�سالیب احلربیة احلدیثة، قد دفع املؤمتر ا�بلومايس لت�ٔ�ید وتطو�ر القانون 

، ٕاىل ختصیص الباب 1977 – 1974ا�ويل إال�ساين املطبق يف الزنا�ات املسل�ة، وا�ي اس�متر من �ام 
، لبیان قا�دة ا�متیزي وتطبیقاهتا محلایة العنارص املدنیة 1977ثة من الربوتو�ول أ�ول لعام الرابع بفصو� الثال

  : �ري املسامهة يف العملیات الق�الیة، ؤ�مه هذه التطبیقات ما یيل

من الربوتو�ول أ�ول، �ىل تطبیق قا�دة ا�متیزي بني الساكن املدنیني واملقاتلني ) 48(ح�ت املادة  .1
املدنیة وأ�هداف العسكریة، وتوج�ه العملیات العدائیة ضد املقاتلني وأ�هداف وبني أ�عیان 

 .العسكریة دون �ريها لتامني ا�رتام وحامیة الساكن املدنیني وأ�عیان املدنیة
من الربوتو�ول ذاته، فقد مدت قا�دة ا�متیزي لتطبق �ىل اكفة العملیات الق�الیة ) 49(ٔ�ما املادة  .2

 .يف الرب والبحر واجلو محلایة املدنیني �ىل الرب من أ�ذى ٔ�و ا�مار) یةالهجوم�ة وا�فاع (
من الربوتو�ول أ�ول، فقد عرفت املدين متیزيًا � عن املقاتل، وقررت م�ح املدنیني ) 50(ٔ�ما املادة  .3

 يف �ا� الشك، فُ�عد الشخص مدنیًا ٕاذا ما ��ثري الشك حول �ونه: أ�وىل: حامیة ٕاضاف�ة يف �التني
يف �ا� �خ�الط بني املقاتلني والساكن املدنیني، ح�ث قررت هذه املادة : والثانیة. مدنیًا ٔ�و مقاتالً 

(ٔ�ن وجود بعض املقاتلني مع الساكن املدنیني ال جيردمه من صفهتم املدنیة
46

(. 
 الطرف من الربوتو�ول أ�ول، فقد دونت �لزتامات اليت تفرضها قا�دة ا�متیزي �ىل) 51(ٔ�ما املادة  .4

املهامج، اكلزتامه بعدم جعل الساكن املدنیني حمًال �لهجوم، وحظر الهجامت العشوائیة اليت ال متزي بني 
 .املدنیني واملقاتلني

فقد ٔ�ضافت ٕاىل تطبیقات قا�دة ا�متیزي تعریف أ�هداف العسكریة �ىل حنو حمدد، ) 52(ٔ�ما املادة  .5
يف العمل العسكري، سواء اكن ذ� بطبیعهتا ٔ�و مبوقعها  ب�ٔهنا ت� أ�عیان اليت �سامه مسامهة فعا�

ٔ�و بغا�هتا ٔ�و �س�ت�دا�ا، واليت حيقق تدمريها التام ٔ�و اجلزيئ ٔ�و �س��الء �لهيا �ٔو تعطیلها يف 
  .الظروف السائدة ح�نذاك مزية عسكریة ٔ��یدة

 العتبار العني واحلق�قة ٔ�ن تعریف الهدف العسكري �ىل هذا النحو ، ا�ي یتطلب توافر رشطني
ويه املسامهة الفعا� يف العمل العسكري وان یرتتب �ل تدمريها يف ظل الظروف السائدة ( هدفًا عسكرً� 

حيقق حامیة فعا� �لمدنیني وأ�عیان املدنیة، فال �كفي ملهامجة العني، ٔ�ن �سامه مسامهة ) حتقق مزية عسكریة 
ًا ٔ�ن یرتتب �ىل �امجة هذه العني وتدمريها ٔ�و �س��الء �لهيا مزية فعا� يف العملیات الق�الیة، وٕامنا جيب ٔ�یض

ومن هنا جند تدا�ًال �ٔو . عسكریة، واملزية العسكریة يه ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم والتفوق �لیه
�ة اليت تعين يف حق�قهتا اختاذ �ح�یاطات املمك _ كام رٔ�ینا _ �شا�اكً بني قا�دة ا�متیزي وقا�دة التناسب 
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لتحق�ق التوازن والتناسب بني املزية العسكریة املطلوبة وا�ٓ�ر �ري املبارشة ٔ�و اخلسا�ر اجلان��ة يف صفوف 
  .املدنیني وأ�عیان املدنیة

، يف ٕاتباع �ل توافقي عند تعریف أ�عیان ��1977 ميكن القول ٕان مهنج الربوتو�ول أ�ول لعام 
ف أ�هداف العسكریة بصورة حمددة وم�شددة، و�رك تعریف  املدنیة وأ�هداف العسكریة، حبیث عر�

فها تعریفًا سلبیًا  النقاط اليت �س�ل لهذا یُعد �ٔ�د ) ب�ٔهنا أ�هداف �ري العسكریة(أ�عیان املدنیة ٔ�و عر�
الربوتو�ول، يف توس�یع نطاق أ�عیان املدنیة املشمو� حبصانة �امة مبوجب قا�دة ا�متیزي، وذ� عن طریق 
�دم تعریفها تعریفًا �امدا،ً و�لتايل توفري مسا�ة ٔ�كرب من امحلایة للك العنارص املدنیة �ري املسامهة يف 

  ).47(العملیات الق�الیة 

من الربوتو�ول أ�ول، من توفري امحلایة ) 56- 54(ا�دة ا�متیزي، ما ورد يف املادتني ومن تطبیقات ق .6
لٔ�عیان واملواد اليت ال غىن عهنا لبقاء الساكن املدنیني وأ�شغال الهندس�یة وامل�ش�ٓت احملتویة �ىل 

�ال ، قوى خطرة، ؤ�ن هذه أ�عیان متثل ٕا�دى العنارص �ري الطبیعیة �لب��ة احملیطة مبیدان الق 
(وحام�هتا �شلك حامیة �ري م�ارشة �لب��ة 

48
( . 

من الزتامات تفرضها ) 51(من الربوتو�ول ذاته، فقد اس�تمكلت ما �اءت به املادة ) 57(ٔ�ما املادة  .7
قا�دة ا�متیزي �ىل �اتق الطرف املهامج، من بذل طاق�ه، عند التخطیط �لهجوم ٔ�و تنف�ذه، والت�ٔكد 

هتا ٔ�هدافًا عسكریة مرشو�ة، واخ�یار الوسائل وأ�سالیب املس�ت�دمة من ٔ�ن أ�هداف املقرر �امج
يف الهجوم اليت ُجتنب املدنیني والب��ة املدنیة �شلك �ام مزیدًا من أ�ذى وا�مار، وإالجحام عن اختاذ 
قرار الهجوم ٕاذا اكن یرتتب �لیه ٔ�و یُتوقع ٔ�ن یرتتب �لیه خسا�ر عرضیة يف صفوف العنارص املدنیة 

یطة مبیدان الق�ال، وهو ما �ُشلك ٕا�دى نقاط التدا�ل بني قا�دة ا�متیزي وقا�دة التناسب كام احمل 
 .ذ�رت سابقاً 

من الربوتو�ول ذاته، تطبیقًا لقا�دة ا�متیزي، ح�ث قررت هذه ) 85(كذ� ميكن اعتبار املادة   .8
یة، ا�هتااكً جس��ً لهذا املادة، اعتبار املدنیني وأ�عیان املدنیة هدفًا �لهجوم وشن جهامت عشوائ 

من النظام ] ) 2.1[ب/8/2(الربوتو�ول، مما یعين اعتبارها جرمية حرب، كام رص�حت بذ� املادة 
 .أ�سايس �لمحمكة اجلنائیة ا�ولیة

ویُعد تطبیقًا لقا�دة ا�متیزي، ما �اء به الربوتو�ول الثاين اخلاص حبظر أ�لغام وأ�رشاك اخلداعیة  .9
، ٕاذ فرض هذا الربوتو�ول 1980ة حظر ٔ�و تق�ید اس�تعامل ٔ�سل�ة تقلیدیة معینة لعام امللحق �تفاق�

�ىل ٔ�طراف الزناع اختاذ �ح�یاطات املمك�ة محلایة املدنیني، ٕاكقامة أ�س�ی�ة والعالمات والت�ذ�ر 
و�ح�فاظ �س�الت �اصة حبقول أ�لغام واملناطق امللغومة وأ�رشاك ) ب/3/10املادة (والرصد 
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والعمل �ىل تطو�ر التك�ولوج�ا محلایة املدنیني من ا�ٓ�ر العشوائیة لٔ�لغام ) 9/2املادة (خلداعیة ا
  .)49() د-13/3املادة (

  دور قا�دة ا�متیزي يف حامیة الب��ة �ٔثناء الزنا�ات املسل�ة: املطلب اخلامس

املقاتلني، هبدف قرص العملیات ذ�ر� ٔ�ن قا�دة ا�متیزي تقوم �ىل ٔ�ساس التفرقة بني املقاتلني و�ري 
و�دها، واملعیار املُت�ذ �لمتیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني هو مدى املسامهة الفعا�  الق�الیة ضد الف�ة أ�وىل

  .)50(يف العملیات الق�الیة وحتق�ق مزية عسكریة ٔ��یدة 

و�ىل ذ� فان قا�دة ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني،ال تق�رص �ىل املفهوم الشخيص الضیق لهاتني 
�سامه مسامهة فعا� يف ) شئ(الف�تني، بل تتعدى ذ� ٕاىل املفهوم املادي الواسع، فلك خشص ٔ�و �ني 

املسامهة يف العملیات الق�الیة ال  ال �سامه م�ل هذه) شئ(العملیات الق�الیة یُعد مقاتًال، ولك خشص ٔ�و �ني 
  : ، وبذ� فٕان املقاتل مبفهومه الواسع �شمل) مدنیاً (یعد مقاتًال 

ٔ�فراد القوات املسل�ة ؤ�فراد املل�ش�یات والو�دات املتطو�ة ومن يف حمكهم، ومه املقاتلون �ملفهوم  .1
 . )51(الضیق 

العسكري، سواء اكن ذ� بطبیعهتا  أ�هداف العسكریة ويه اليت �سامه مسامهة فعا� يف العمل  .2
ٔ�و مبوقعها ٔ�و بغا�هتا ٔ�و �س�ت�دا�ا، واليت حيقق تدمريها التام ٔ�و اجلزيئ ٔ�و تعطیلها ٔ�و �س��الء 

  . )52(�لهيا يف ظل الظروف السائدة ح�نذاك مزية عسكریة ٔ��یدة 

  : ف�شمل مبفهومه الواسع) املدين(ٔ�ما �ري املقاتل 

سواء اكنوا مواطنني ٔ�و ٔ��انب (اتلني �ملفهوم الضیق، و�شملون أ�فراد املدنیني ومه �ري املق: املدنیني .1
والساكن املدنیني �ري املسامهني بصورة ) مقميني �ىل ٔ�رايض ٕا�دى ا�ول ٔ�طراف الزناع املسلح

م�ارشة يف العملیات العدائیة، وا��ن جيدون ٔ�نفسهم يف حلظة ما وب�ٔي شلك اكن، يف �ا� ق�ام �زاع 
 .)53(لح ٔ�و اح�الل، حتت ت�ٔثري العملیات الق�الیة ٔ�و حتت سلطة طرف يف الزناع مس

الب��ة احملیطة مبیدان الق�ال، ويه الوسط الطبیعي و�ري الطبیعي، �ري املسامه يف العملیات الق�الیة  .2
  : ، وتضم)54(

امة واخلاصة ووسائل ويه املرافق املدنیة الع): الب��ة �ري الطبیعیة ٔ�و �صطناعیة(أ�عیان املدنیة   . �ٔ 
املواصالت واالتصاالت واخلدمات العامة ذات الصبغة املدنیة واملناطق احملمیة اخلاصة و�ريها من 

 . )55(أ�عیان اليت ال �سامه م�ارشة يف العملیات الق�الیة 
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ويه لك ما حيیط �لعملیات الق�الیة من عنارص طبیعیة ال د�ل لٕال�سان يف : الب��ة الطبیعیة  . ب
ٔ�و عنارص طبیعیة ) إال�سان املدين واحلیوان والنبات(وجودها، سواء اكنت عنارص طبیعیة ح�ة 

  .)56() املاء والهواء والرتاب(�ري ح�ة ٔ�و فزي�ئیة 

ش�اص وأ�عیان �ٔو أ�ش�یاء اليت �سامه يف العملیات الق�الیة، وهكذا فٕان قا�دة ا�متیزي، تفرق بني ا�ٔ 
وتعتربها ف�ات مقات�، �ُرشع �امجهتا ٔ�و ٕاحلاق أ�ذى هبا، ٔ�ن من شان ذ� حتق�ق الهدف املرشوع من 
احلرب يف ٕاضعاف قوات اخلصم العسكریة وحتق�ق مزية عسكریة، وبني أ�ش�اص وأ�عیان ٔ�و أ�ش�یاء اليت 

 العملیات الق�الیة، وتعتربها ف�ات مدنیة �ري مقات�، وتُضفي �لهيا حصانة �امة متنع �امجهتا ٔ�و ال �سامه يف
تعطیلها ٔ�و ٕاحلاق أ�ذى هبا، ٔ�ن ذ� ال یُمثل هدفًا مرشو�ًا �لحرب، حبیث ال حيقق ذ� مزية عسكریة 

  . ٕ�ضعاف قوات اخلصم العسكریة

من الف�ات  –يف أ�صل  –تُعد ) بنوعهيا الطبیعي و�ري الطبیعي(ومبا �ٔن الب��ة احملیطة مبیدان الق�ال 
املدنیة �ري املسامهة م�ارشة يف العملیات العدائیة، ف�ٔهنا �كون مشمو� �محلایة ٔ�و احلصانة اليت توفرها قا�دة 

  . ا�متیزي لغري املقاتلني من الف�ات املدنیة احملمیة

یقوم �ىل ٔ�ساس املسامهة  -كام رٔ�ینا سابقًا  - اتلني و�ري املقاتلني وملا اكن املعیار املُت�ذ �لمتیزي بني املق
الفعا� يف العملیات الق�الیة اليت حتقق مزية عسكریة، فٕان قا�دة ا�متیزي تتوقف عن توفري امحلایة �لب��ة، بنوعهيا 

یات الق�الیة، ویرتتب مىت اكنت الب��ة �سامه مسامهة فا�� يف العمل ) أ�عیان املدنیة(الطبیعي و�ري الطبیعي 
  .�ىل �امجهتا ٔ�و تعطیلها ٔ�و تدمريها مزية عسكریة ٔ��یدة يف ظل الظروف السائدة

�ون الب��ة �سامه م�ارشة يف العملیات الق�الیة حبیث یرتتب �ىل (وقد ورد تطبیقًا لهذه الفرضیة 
، يف �التني، متثالن اس�ت��اء�ن �ىل يف االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة) �امجهتا ٔ�و تدمريها مزية عسكریة ٔ��یدة

  :قا�دة ا�متیزي، هام

ٔ��ازت القوا�د االتفاق�ة �امجة الب��ة ٔ�و ٕاحلاق أ�ذى هبا، ٕاذا اختذت وصف الهدف : احلا� أ�وىل
العسكري، ب�ٔن ٔ�صبحت �سامه مسامهة فعا� يف العمل العسكري، ویرتتب �ىل تدمريها ٔ�و تعطیلها يف 

  .ك مزية عسكریة ٔ��یدةالظروف السائدة ح�نذا

من الربوتو�ول الثالث اخلاص �ٔ�سل�ة احملرقة، امللحق ) 2/4(ومن هذه القوا�د االتفاق�ة، املادة 
حيظر ٔ�ن جتعل الغا�ت ” ، اليت نصت �ىل ٔ�نه �1980تفاق�ة حظر بعض أ�سل�ة التقلیدیة الٕالٕا�سانیة لعام 

ب�ٔسل�ة حمرقة ٕاال �ني �س�ت�دم هذه العنارص الطبیعیة لسرت �ٔو و�ريها من ٔ�نواع الكساء النبايت هدف جهوم 
  . )57(”ٕاخفاء ٔ�و متویه حماربني ٔ�و ٔ�هداف عسكریة ٔ�خرى، ٔ�و �ني �كون يه ذاهتا ٔ�هدافًا عسكریة
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من ٔ�حاكم حامیة املاء وامل�ش�ٓت املائیة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، ) 3(ومن هذه القوا�د، كذ�، املادة 
جيب حظر حتویل املیاه ” ، اليت تنص �ىل ٔ�نه  1976رابطة القانون ا�ويل يف مدرید �ام املعمتدة من ق�ل 

ٔ�غراض عسكریة عندما �كون من ش�ٔنه ٔ�ن �س�ب معا�ة �برية �لساكن املدنیني ٔ�و رضرًا �لتوازن 
إالرضار ��كولو� �لمنطقة احملیطة، وی��غي ٔ�ن حيظر ، يف مجیع احلاالت، ٔ�ي حتویل �لمیاه جيري هبدف 

�لظروف ا�نیا الالزمة لبقاء الساكن املدنیني �ٔو التوازن ��كولو� أ�سايس يف املنطقة املعنیة ٔ�و القضاء 
  .)58(”�ىل ت� الظروف ٔ�و هبدف ٕارهاب الساكن 

ومن القوا�د االتفاق�ة، ٔ�یضًا، اليت تُ��ح �امجة الب��ة وتدمريها مىت ٔ�صبحت هدفًا عسكرً�،  املادة 
، اليت �ٔ�ازت �امجة ٔ�و تدمري ٔ�و نقل ٔ�و تعطیل أ�عیان واملواد 1977من الربوتو�ول أ�ول لعام ) 54/3(

ٕاذا اكنت �شلك دعامً ) �عتبارها عنرص من عنارص الب��ة املدنیة(اليت ال غىن عهنا لبقاء الساكن املدنیني 
  .م�ارشًا �لعمل العسكري

امجة ٔ�و ٕاحلاق أ�ذى �لب��ة، ٕاذا اس�تدعت الرضورة العسكریة ٔ��ازت القوا�د االتفاق�ة �: احلا� الثانیة
” ، اليت اعتربت )59( 1949من اتفاق�ة ج�یف أ�وىل لعام ) 50(مهنا املادة . ذ� لتحق�ق مزية عسكریة ٔ��یدة

ٔ�و �س��الء �لهيا �ىل نطاق واسع ال تربره ) �عتبارها من عنارص الب��ة املدنیة(تدمري املمتلاكت 
، مما یعين �ٔن ”رات احلربیة، وبطریقة �ري مرشو�ة وتعسف�ة، خمالفة جس�مية لقوا�د هذه االتفاق�ة الرضو

  .تدمري الب��ة املدنیة ا�ي تربره الرضورة العسكریة ال یعد خمالفة جس�مية لهذه االتفاق�ات

م وسائل جيب اس�ت�دا” ، اليت تنص �ىل ٔ�نه 1994من دلیل سان رميو لعام ) 44(ومهنا كذ� املادة 
احلرب ؤ�سالیهبا مع ٕابالء املرا�اة الواج�ة �لب��ة الطبیعیة اس��ادًا ٕاىل قوا�د القانون ا�ويل ذات الص�، 
وحتظر أ�رضار ؤ�عامل التدمري اليت تلحق �لب��ة الطبیعیة واليت ال تربرها الرضورات العسكریة وتبارش �ىل 

  .)60(” حنو تعسفي 

امیة املاء وامل�ش�ٓت املائیة ٕاثناء الزنا�ات املسل�ة، املعمتدة من ق�ل من ٔ�حاكم ح) 7(وكذ� املادة 
جيب ٔ�ن ال �كون ٔ��ّر ” ، اليت س�بقت إالشارة ٕا�هيا، واليت تنص �ىل ٔ�نه 1976رابطة القانون ا�ويل لعام 

، بل )إاللغاء(�شوب احلرب �ىل صالح�ة معاهدات ٔ�و ٔ�جزاء مهنا تتعلق �س�ت�دام املوارد املائیة إالهناء 
التعلیق فقط، وی��غي ٔ�ال حيدث هذا التعلیق ٕاال عندما یق�ضیه غرض احلرب ٔ�و الرضورة العسكریة، وعندما 

  ". تُضمن املتطلبات ا�نیا ملع�شة الساكن املدنیني

وهكذا جند ٔ�ن قا�دة الرضورة العسكریة �س�ت�دم من ق�ل ٔ�طراف الزناع املسلح، مكربر لتدمري الب��ة 
، عندما دافعت 1991ي و�ري الطبیعي، وهذا ما �دث ٔ�ثناء حرب اخللیج الثانیة �ام بنوعهيا الطبیع
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الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة عن أ�رضار البی��ة الهائ� اليت �رت�ت �ىل معلیات القصف املك�ف لٔ�رايض 
  .)61(ریة مل�ة العراق�ة وتدمري جزء من الب��ة املدنیة وتلویث الب��ة الطبیعیة، �ن ذ� اكن لرضورة عسك

، اليت ٔ�شارت ٕاىل الب��ة �شلك 1977ورمغ ذ� فٕاننا نعتقد، ٔ�ن نصوص الربوتو�ول أ�ول لعام 
إالشارة الرصحية أ�وىل ملصطلح الب��ة يف  –كام ذ�رت  –، واليت اكنت )55(و ) 35/3(رصحي، يف املواد 

إال�سانیة، سواء اتفاق�ات ج�یف أ�ربع  االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، قد ام�ازت عن بق�ة النصوص ا�ولیة
، و�ريها، ب�ٔهنا مل �رش ٕاىل قا�دة الرضورة العسكریة، وٕاماكنیة رفع امحلایة القانونیة عن الب��ة 1949لعام 

ال اجهتاد مع "الطبیعیة ٕاذا ُو�دت رضورة عسكریة مل�ة، و�لتايل وانطالقًا من املبدٔ� القانوين الشهري 
القول ب�ٔن �دم ٕاشارة هذه النصوص لقا�دة الرضورة العسكریة ال تعين �دم ٕاماكنیة ، فٕانه ال ميكن "النص

التذرع هبا، ٔ�ن املرشع إال�ساين لو ٔ�راد م�ح أ�طراف املت�اربة اخلروج �ىل قا�دة امحلایة والتذرع �لرضورة 
من الربوتو�ول ) 56(و ) 54(العسكریة املل�ة لتدمري الب��ة الطبیعیة، لفعل ذ� رصا�ة، كام فعل يف املواد 

ذاته، اخلاصة حبامیة أ�عیان واملواد اليت ال غىن عهنا لبقاء الساكن وأ�شغال الهندس�یة احملتویة �ىل قوة 
  )62(.خطرة

ومما یؤكد �دم جواز التذرع �لرضورة العسكریة �لخروج �ىل قوا�د امحلایة املقررة �لب��ة الطبیعیة، ٔ�ن 
ميكن التذرع هبا لتحق�ق ٔ�یة مزية ٔ�و فائدة عسكریة، وٕامنا جيب ٔ�ن �كون املزية  قا�دة الرضورة العسكریة، ال

 –كام ذ�رت سابقًا  –العسكریة املتحققة م�فقة مع الغایة من احلرب، ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم 
م وجود نص و�لتايل فٕانه ال ميكن التذرع �لرضورة العسكریة لالعتداء �ىل الب��ة الطبیعیة، حىت من �د

رصحي مينع ذ�، ٔ�ن املزية العسكریة املرتتبة �ىل هذا �عتداء ال تتفق مع الغایة املرشو�ة من احلرب، ويه 
ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم، بل تت�اوز ذ� ٕاىل ٕا�داث ٔ�رضار ٔ�و تدمري ب�يئ یت�اوز الغایة املرشو�ة 

 )63(.ویوصف ب�ٔنه ال طائل من وراءه

  اخلامتة والنتاجئ

تعرضت يف هذه ا�راسة، اليت اش�متلت �ىل مطالب مخسة، ٕاىل مفهوم الب��ة يف القانون ا�ويل 
ع ا�ويل إال�ساين قد �ٔ�ذ �ملفهوم الضیق �لب��ة، حبیث قرصها �ىل الب��ة  إال�ساين، وقد رٔ�ینا ٔ�ن املّرشِ

، ؤ�ن الب��ة مكصطلح )الهواء والرتابمبكو�هتا احلیة اكٕال�سان واحلیوان والنبات و�ري احلیة اكملاء و (الطبیعیة 
وذ� يف الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام  –�س��ًا  –مل تظهر يف االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة ٕاال م��ٔخًرا 

، وقد ِاحنز� ٕاىل الفقه ا�ويل، ا�ي ٔ��ذ �ملفهوم الواسع ٔ�و الشامل �لب��ة، وا�ي یضم لك ما حيیط 1977
ائیة من ٔ�عیان ٔ�و م�ان ٔ�و ساكن، �ري مسامهني م�ارشة يف العمل العدايئ، مث وقف�ا �ىل مبیدان العملیات العد
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التفرقة بني املقاتلني و�ري املقاتلني، ورٔ�ینا ٔ�ن املفهوم املادي لهذه التفرقة ال یقف عند �د التفرقة 
ا �شمل كذ� التفرقة ، بني ٔ�فراد القوات املسل�ة النظام�ة ومن مه يف حمكهم، واملدنیني، وٕامن"الشخصیة"

، قد اعمتد معیار 1977بني أ�عیان املدنیة وأ�هداف العسكریة، وتبني لنا ٔ�ن الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام 
�لتفرقة بني املقاتلني و�ري املقاتلني، ؤ�فرد� املطلب الثالث �لوقوف �ىل مفهوم " املسامهة املبارشة ٔ�و الف�عا�"

ورها، فع�رف�ا هذه القا�دة، من �الل نصوص االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، ب�ٔهنا مجمو�ة قا�دة ا�متیزي ذاهتا وتط
�ىل طريف الزناع املسلح، ) العرف�ة واالتفاق�ة(�لزتامات املتقاب� اليت تفرضها قوا�د القانون ا�ويل إال�ساين 

، وتوفري امحلایة املمك�ة �لف�ات �ري ورضورة توج�ه القوة املسل�ة ٕاىل املقاتلني وأ�هداف العسكریة و�دها
املسامهة م�ارشة �لعملیات العدائیة، واس�ت�لصنا من �الل هذا التعریف، العنارص ٔ�و أ�راكن الرئ�س�یة 
املكونة لقا�دة ا�متیزي، ويه املقاتلون و�ري املقاتلني، وامحلایة القانونیة اليت توفرها هذه القا�دة �لف�ات املدنیة 

م�ارشة �لعملیات العدائیة، ووقف�ا �ىل التطور ا�ي طرٔ� �ىل عنرص امحلایة ا�ي توفره قا�دة �ري املسامهة 
، واملتضمن فرض الزتامات قانونیة م�قاب� �ىل طريف 1977ا�متیزي، وا�ي �اء به الربوتو�ول أ�ول لعام 

دة �ك�ِف بفرض الزتامات قانونیة ، حبیث مل تعد هذه القا�)املهامج واملدافع ٔ�و م�لقي الهجوم(الزناع املسلح 
الزتامات �ىل  –كذ�  –�ىل الطرف املهامج و�ده، برضورة ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني، وٕامنا فرضت 

الطرف املدافع برضورة ٕابعاد الساكن املدنیني، قدر إالماكن، عن أ�هداف العسكریة، وت��عنا من �الل 
ة ا�متیزي، وتدر�ا من جمرد قا�دة عرف�ة وتدو�هنا يف االتفاق�ات ا�ولیة تطور قا�د–ٔ�یًضا  –هذا املطلب 

، ٔ�ما املطلب الرابع من 1977إال�سانیة، وظهورها �شلك رصحي ومفصل يف الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام 
�اولنا من  هذه ا�راسة، وا�ي �اء حتت عنوان تطبیقات قا�دة ا�متیزي يف االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، فقد

�ال�، وٕ�تباع املهنج التارخيي والت�لیيل، ٔ�ن نقف �ىل قا�دة ا�متیزي يف ٔ�مه االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، اليت 
، وحتلیل ت� النصوص، ؤ��ًريا 1977ٔ�شارت ٔ��هيا �شلك رصحي وتفصیيل، ويه الربوتو�ول أ�ول لعام 

ور قا�دة ا�متیزي يف حامیة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، �اولنا يف املطلب اخلامس من هذه ا�راسة، بیان د
واس�تطعنا من �الل ت�ٔیید املفهوم الواسع �لب��ة، ٔ�ن نقف �ىل دور ال ب�ٔس به لهذه القا�دة يف توفري حامیة 

فهوم، قانونیة لها ٔ�ثناء سري العملیات العدائیة، رمغ ٔ�ن النصوص ا�ولیة إال�سانیة مل �ُرش رصا�ة ٕاىل الب��ة مك 
من الربوتو�ول أ�ول، ورٔ�ینا �ٔن قوا�د امحلایة اليت توفرها ) 55و  35/3املواد (ٕاال يف نصني اتفاق�ني فقد هام 

ٕاذا اس�ُت�دمت : االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة، ومهنا قا�دة ا�متیزي، تتوقف عن توفري حامیة الب��ة يف �التني
ا عسكرً� مرشو�ًا، وٕاذا اس�تدعت الرضورة العسكریة الب��ة ذاهتا ٔ�غراض عسكریة، حبیث ٔ�صبحت هدفً 

�امجة الب��ة وٕاحلاق أ�ذى هبا لتحق�ق مزية ٔ�و فائدة عسكریة، وقد رٔ�ینا ٔ�ن الربوتو�ول أ�ول قد ام�از �ىل 
�ريه من االتفاق�ات ا�ولیة، ب�ٔنه مل �ُرش ٕاىل ٕاماكنیة التذرع �لرضورة العسكریة ٕالحلاق أ�ذى �لب��ة 

عیة، وذ� ٔ�ن املزية اليت ميكن ٔ�ن ترتتب �ىل �امجة الب��ة، �ىل هذا النحو، ال تتفق مع الغایة الطبی 
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املرشو�ة من احلرب، ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم، بل ٕاهنا تت�اوز هذه الغایة وُحتدث ٔ�رضار 
رب ويه جمرد ٕاضعاف القوة واسعة �ن�شار �ا�رة �ل�دود اجلغراف�ة، تت�اوز الغایة الوح�دة املرشو�ة من احل

  .العسكریة �لخصم وحسب

  :نتاجئ ا�راسة

اس�تطعنا من �الل هذه ا�راسة، الوقوف �ىل مفهوم الب��ة يف القانون ا�ويل إال�ساين، ؤ�نه مفهوم .1
ضیق، حرصها يف الب��ة الطبیعیة، وقد �الف املرشع إال�ساين بذ� اكفة املواثیق واالتفاق�ات البی��ة، 

انني البی��ة الوطنیة، اليت ع�رفت الب��ة ب�ٔهنا الوسط ا�ي یع�ش ف�ه إال�سان ویت�ٔ�ر ویؤ�ر ف�ه، مما دفع والقو 
الفقه ا�ويل إال�ساين ٕاىل ت�ين املفهوم الواسع �لب��ة، وقد ٔ�ید� هذا الت�ين، ملا حيققه من مسا�رة �لمواثیق 

وس�یع لنطاق امحلایة القانونیة، اليت توفرها قوا�د القانون البی��ة ا�ولیة والقوانني الوطنیة، وملا یوفره من ت
ا�ويل إال�ساين، حبیث �شمل لك ما حيیط مبیدان العملیات العدائیة من ٔ�عیان �ري مسامهة م�ارشة يف 

  .العملیات العدائیة

یف ، املمكل التفاق�ات ج� 1977الحظنا من �الل هذه ا�راسة، ٔ�ن الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام .2
، اخلاص �ملناز�ات املسل�ة ا�ولیة، وهو ٔ�كرث املواثیق ا�ولیة إال�سانیة، ٕاشارة وتفصیًال 1949أ�ربع لعام 

لقا�دة ا�متیزي، ورمغ ذ� فٕانه لو یوفق يف ت�ين معیار م�ضبط وحمدد �لمتیزي بني أ�ش�اص وأ�عیان املدنیة 
، "�ملسامهة املبارشة"، ؤ�نه �رب عن هذا املعیار �رًة من �ة، واملقاتلني وأ�هداف العسكریة من �ة ٔ�خرى

، مما �ٔضفى �ىل هذا املعیار نو�ًا من الغموض يف ا�متیزي بني املقاتلني و�ري "�ملسامهة الف�عا�"و�رًة ٔ�خرى 
  .یةاملقاتلني، ؤ��ر �ىل مدى امحلایة اليت توفرها هذه القا�دة �لف�ة أ��رية، ٔ�ثناء سري العملیات العدائ 

رمغ ٔ�ن الب��ة من املواضیع اليت �شلك حمور اه�م العامل، �اصة ٔ�ثناء اندالع الزنا�ات املسل�ة، .3
الس�� يف ظل التطور الهائل يف الوسائل وأ�سالیب الق�الیة، ؤ�ن الب��ة ٔ�صبحت تتعرض ال�هتااكت جس�مية 

، من ق�ل ٔ�طراف الزناع املسلح، رمغ وخطرية، �ُرتب ٔ�رضار واسعة �ن�شار وطوی� أ�مد و�ا�رة �ل�دود
ذ� لكه، ٕاال ٔ�ن املرشع إال�ساين مل یتحرك، لغایة ا�ٓن، ٕال�رام اتفاق�ة دولیة مس�تق� محلایة الب��ة ٔ�ثناء 

  .الزنا�ات املسل�ة

بعیًدا عن العوائق العملیة اليت �رجع ٔ�س�باب س�یاس�یة، خترج عن نطاق دراس��ا، واليت حتول دون .4
القانون ا�ويل إال�ساين، �ىل ٔ�رض الواقع، فٕان ٔ�كرث العوائق القانونیة اليت حتول دون حتق�ق تطبیق قوا�د 
لهدفها يف توفري حامیة فا��  –و�ريها من قوا�د امحلایة املقررة يف القانون ا�ويل إال�ساين  –قا�دة ا�متیزي 

تربر رفع امحلایة القانونیة عن الف�ات املدنیة  �لف�ات املدنیة ومهنا الب��ة، يه ما �سمى �لرضورة العسكریة، اليت



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

136 

 

�ري املسامهة م�ارشة �لعملیات العدائیة، ٕاذا اس�تدعت الرضورة العسكریة ذ�، لتحق�ق مزية ٔ�و تفوق 
عسكري، مما یُلحق �ٔ��رية ٔ�رضار فاد�ة ولعقود طوی�، حتت ذریعة الرضورة العسكریة وحتق�ق مزية ٔ�و 

. ما ��ْيس اس�ت�دام الرضورة العسكریة، ومت ا�لجوء ٕا�هيا دون ضوابطها القانونیةانتصار عسكري، �اصة ٕاذا 
وقد �اولنا من �الل حتلیل نصوص الربوتو�ول أ�ول، ٔ�ن جند الس�ند القانوين �مننع التذرع �لرضورة 

��ة الطبیعیة العسكریة املُلجئة، من �الل التوصل ٕاىل ٔ�ن املزية العسكریة اليت ميكن ج�هيا ن���ة �امجة الب 
وٕاحلاق أ�ذى هبا، ال تتفق مع الغایة املرشو�ة من احلرب، ويه ٕاضعاف القوة العسكریة �لخصم، ؤ�ن 

  .أ�رضار اليت تلحق �لب��ة تت�اوز هذه الغایة

توصلنا من �الل هذه ا�راسة، ٕاىل وضع تعریف م�ضبط لقا�دة ا�متیزي، اس��اًدا لنصوص .5
یة، �ىل ٔ�هنا مجمو�ة من �لزتامات املتقاب� اليت تفرضها قوا�د القانون ا�ويل االتفاق�ات ا�ولیة إال�سان 

، ورضورة توج�ه القوة املسل�ة ٕاىل )املهامج واملدافع(، �ىل طريف الزناع املسلح )العرف�ة واالتفاق�ة(إال�ساين 
ول أ�ول، يف هذا املضامر، املقاتلني وأ�هداف العسكریة و�دها، وركز� �ىل الت�دید ا�ي �اء به الربوتو�

وهو ٔ�ن �لزتامات اليت تفرضها قا�دة ا�متیزي مل تعد تق�رص �ىل الطرف املهامج و�ده، وٕامنا فرضت الزتامات 
برضورة ٕابعاد الساكن املدنیني، قدر إالماكن، عن أ�هداف العسكریة اليت  –ٔ�یًضا  –م�قاب� �ىل املدافع 

  .�ُرشع �امجهتا، حامیة هلم

  :امشالهو 

                                                   
املاء والهواء (الطبیعي ا�ي یع�ش ف�ه إال�سان، مبكو�ته أ�ساس�یة ، الوسط )املفهوم الضیق(یقصد �ملفهوم ��كولو� �لب��ة  )1(

��لغة ) ECOLOGY(، ومصطلح )BIOLOGY(یعد ٔ��د فروع �مل أ�ح�اء ) التبوء(، و�مل ��كولو� )والرتاب والاكئنات احلیة
، مبعىن �مل، ٔ�ي ٔ�ن �مل التبوء )OIKES(ؤ�صل هذه اللكمة مش�تقة من املقطع الیو�ين ) OKOLOGIE(إالجنلزيیة مش�تق من لكمة 

  .هو العمل ا�ي هيمت بدراسة الاك�ن احلي يف بی��ه ٔ�و مزن�

  .  9، ص �1996لیاء بوران ودمحم ٔ�بو دیة، �مل الب��ة، دار الرشوق �ل�رش، عامن :ٔ�نظر

ٔ�و ب��ة ) املفهوم ��كولو�(ة ٔ�ما املفهوم الواسع ٔ�و الشامل �لب��ة، فه�ي الوسط ا�ي حيیط �ٕال�سان، سواء اكنت ب��ة طبیعی
  .اج�عیة واق�صادیة وثقاف�ة وحصیة) ُمش�یدة(اصطناعیة 

  :ویُعرب عن هذه أ�وضاع العامة احملیطة �ٕال�سان، واليت �ُشلك الب��ة مبفهو�ا الواسع، ��لغة إالجنلزيیة �ىل النحو التايل
The Totality of physical, economic cultural, aesthetic, and social circumstances and factors which surround and 
affect the desirability andvalue of property and which also affect the quality of people’slives. The surrounding 
conditions, influences or forces which influence or modify. 

See: BLACKS Law Dictionary.  
دو� عربیة، وا�ي ) 14(دو� من ب�هنا ) 115(وقد ٔ�سفر هذا املؤمتر عن ٕا�الن الب��ة ا�ي متت املوافقة �لیه �ٕالجامع، حبضور  )2(

توصیات، وُمسى ٕ��الن اس�تو�همل �لب��ة، ویُعد هذا إال�الن �ىل در�ة �لغة من أ�مهیة، وال ) 109(م�دٔ� و ) 26(اح�وى �ىل 
  .أ�سايس �لمهمتني �شؤون حامیة الب��ة �زال،حىت ا�ٓن، املرجع
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  : حول هذا إال�الن، ٔ�نظر
Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N.Doc. A/conf. 48/14, Rev .1 
(New York, United Nations), 1973, p. 3-5. 

  : ، ٔ�نظر 1977حز�ران  �8ني أ�ول والثاين، ا�َ��ن ا�رما يف ج�یف يف لٕالطالع �ىل النص �جنلزيي �لربوتو�ولني إالضاف  )3(

U.N.T.S, vol. 1125, p.3et seq. 

  :، ٔ�نظر1949ولٕالطالع �ىل النص إالجنلزيي التفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 

U.N.T.S, vol. 75 , p.31-287 ,  

اتفاق�ات : ، ٔ�نظر1949والربوتو�ولني إالضاف�ني املمكلني لها لعام  1949ولٕالطالع �ىل الرتمجة العربیة التفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 
  . 1998، وم�شورات ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر، ج�یف، الطبعة الرابعة، س�نة �1949ٓب  12ج�یف املؤر�ة يف 

 .1997، الطبعة الرابعة، س�نة ، م�شورات ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر، ج�یف1977والربوتو�والن إالضاف�ني التفاق�ات ج�یف لعام 
املادة : ، �ىل حامیة أ�عیان املدنیة يف املواد التالیة1977، والربوتو�والت املمك� لها لعام 1949نصت اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام )4(
) 52-48(الرابعة، واملواد من من االتفاق�ة ) 53(من االتفاق�ة الثانیة واملادة  ) 51(، واملادة 1949من اتفاق�ة ج�یف أ�وىل لعام ) 50(

  . 1977من الربوتو�ول إالضايف لعام ) 13(، واملادة 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام 

من ) 6(، واملادة  1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 53(املادة : ٔ�ما حامیة أ�عیان الثقاف�ة فقد وردت يف النصوص التالیة 
ٔ��ر  14، �ٕالضافة ٕاىل اتفاق�ة حامیة أ�عیان الثقاف�ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة املربمة يف الهاي يف 1977الثاين لعام الربوتو�ول إالضايف 

1954 .  

من ) 40-22(، واملواد من 1949من اتفاق�ة ج�یف أ�وىل لعام ) 37-19(املواد من : ٔ�ما حامیة الو�دات وامل�ش�ٓت الطبیة فقد ورد يف
-21(و ) 16- 12(من االتفاق�ة الرابعة، واملواد من ) 57- 56(و ) 23- 18(من االتفاق�ة الثالثة، واملواد من ) 33(ة، واملادة االتفاق�ة الثانی

  . 1977من الربوتو�ول إالضايف الثاين، لعام ) 11(، واملادة 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 30

من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 54(ٔ�ما أ�عیان واملواد اليت ال غىن عهنا �لساكن املدنیني، ففد ورد النص �ىل حام�هتا يف املادة 
  . 1977من الربوتو�ول إالضايف الثاين لعام ) 14(، واملادة 1977

  . 1977من الربوتو�ول الثاين لعام ) 15(، واملادة 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 56(وامل�ش�ٓت الهندس�یة يف املادة 

  :�اءت ملعاجلة أ�مور التالیة 1949وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 

  . لتحسني �ال اجلر� واملرىض �لقوات املسل�ة يف املیدان: االتفاق�ة أ�وىل - 1

 . لتحسني �ال جر� ومرىض وغرىق القوات املسل�ة يف الب�ار: االتفاق�ة الثانیة - 2

 . �ش�ٔن معام� ٔ�رسى احلرب: االتفاق�ة الثالثة - 3

         . �ش�ٔن حامیة أ�ش�اص املدنیني يف وقت احلرب: االتفاق�ة الرابعة - 4

، فقد �اء أ�ول �اصًا �لزنا�ات املسل�ة 1977عقودان �ام وامل 1949ٔ�ما الربوتو�والن إالضاف�ان املمكالن التفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام 
  . ا�ولیة، ب�� �اء الثاين �اصًا �لزنا�ات املسل�ة �ري ا�ولیة ٔ�و أ�هلیة

  U.N.T.S, vol. 75 , p.31-287:  ولٕالطالع �ىل نص هذه االتفاق�ات، ٔ�نظر

  : ، ٔ�نظر1954عام ٔ�ما اتفاق�ة حامیة أ�عیان الثقاف�ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة ل
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U.N.T.S, vol. 249, p.215. 

القانون ا�ويل املتعلق �سري العملیات العدائیة، مرجع : ولٕالطالع �ىل النص العريب لهذه االتفاق�ة وامللحق والربوتو�ول امللحق هبا، انظر
  . 29سابق، ص

واملادة ) 2و  1يف الفقرة  52(واملادة ) 5و  4رتني يف الفق 51(ٔ�ن املواد )  Philippe Antoine( �رى أ�س�تاذ ف�لیب ٔ�نطوين  )5(
، واليت تتوىل النص �ىل حامیة أ�عیان املدنیة 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 58،  57(واملواد ) 56/1(واملادة ) 54/2(

 حتمي الب��ة بصورة �ري م�ارشة، مما یعين ورضورة ا�متیزي ب�هنا وبني أ�هداف العسكریة وحامیة امل�ش�ٓت الهندس�یة، تعد من املواد اليت
 ٔ�ن هذه العنارص �ري الطبیعیة احملیطة مبیدان الق�ال، تعد وفقًا لنظر هذا الفق�ه من عنارص الب��ة، �ىل �الف املفهوم الضیق ا�ي ٔ��ذ

  ). 1977الربوتو�والت إالضاف�ة لعام (به القانون ا�ويل إال�ساين 

  : ٔ�نظر

Philippe Antoine , ″ International Humanitarian law and the protection of the environment in time of Armed 
conflict ″, International Review of the Red Cross , December 1992 , Thirty Second year , No , 291 , pp. 517 – 
534.  

وا��ن �رون ٔ�ن مفهوم اس�تو�همل املوسع ) Antione Bouvier(وف�ري ؤ�نطوان ب)   Betsy Baker(وكذ� أ�س�تاذان بیزتي بیكر 
من اتفاق�ة ) 53(، واملادة 1907من اتفاق�ة الهاي الرابعة لعام ) 23(�لب��ة ميكن أ��ذ به محلایة الب��ة ٔ�ثناء الزنا�ات املسل�ة، ؤ�ن املادة 

تتوىل حامیة الب��ة، حبیث اعتربا أ�عیان املدنیة واملمتلاكت اخلاصة اليت  ، ميكن اعتبارهام من املواد الهامة اليت1949ح�یف الرابعة لعام 
  . تنص �لهيا املواد السابقة من عنارص الب��ة

                          : ٔ�نظر
Betsy Baker, ″ Legal protections for the Environment in time of Armed conflict ″, Virginia Journal of 
international = law, vol.33, No. 2, winter 1993, pp. 351-383.  

  : وكذ�

، �رش�ن ) 22(ٔ�نطوان بوف�ري، حامیة الب��ة الطبیعیة يف فرتة الزناع املسلح، ا�� ا�ولیة �لصلیب أ�محر، الس�نة الرابعة، العدد 
  . 490-480، ص1991اكنون أ�ول /الثاين

  ".مفهوم س�تو�هومل الواسع �لب��ة” : ربط املفهوم الواسع �لب��ة مبؤمتر س�تو�هومل، بقو� وهذا ما د�ا بعض املؤلفني ٕاىل  )6(

دمحم صاحل الش�یخ، ا�ٓ�ر �ق�صادیة واملالیة لتلوث الب��ة ووسائل امحلایة مهنا، مك�بة ومطبعة إالشعاع الف�یة، إالسك�دریة، . د: ٔ�نظر
 .7، ص2000الطبعة أ�وىل، 

 .44، ص1997، عامن، 1امحلایة القانونیة �لب��ة يف أ�ردن، طٕایناس اخلا�ي،  )7(
  : حول هذه املؤمترات البی��ة، ٔ�نظر)8(

United Nations, Juridical Yearbook 1992 (sales No.E.97.V.8), p. 359. 
  : ميكن احلصول �ىل معلومات ٔ�كرث حول ال�رشیعات البی��ة يف أ�ردن، �ىل موقعها �ىل �نرتنت، بعنوان)9(

www.Jnefi.foelorg.Jo/arabic/regul.htm 

www.environment.gov.Jo/society-encyclopadia/scworlb.htm 
  :ٔ�نظر )10(

 .وما بعدها 200، ص1994موسو�ة ال�رشیعات البی��ة يف مجهوریة مرص العربیة، ٔ�اكدميیة البحث العلمي، 
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  : احلق�قة ٔ�ن مس�ٔ� ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني قد مرت يف ثالث مرا�ل )11(

مر�� ظهور فكرة ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني، وتبدٔ� هذه املر�� مع بدایة ا�عوة إالسالم�ة اليت دعت ٕاىل : املر�� أ�وىل -
وقاتلوا يف س��ل هللا ا��ن یقاتلو�مك وال تعتدوا ٕان هللا ال حيب  ﴿: توج�ه القوة ٕاىل املقاتل فقط دون املدين، وذ� يف قو� تعاىل

�لیه وسمل والص�ابة من بعده، مفهنا ما ورد عن النيب  ویظهر ذ� ٔ�یضًا يف فعل الرسول صىل هللا، 190سورة البقرة ، ا�ٓیة  ﴾عتد�نامل 
 امرٔ�ة، وال انطلقوا �مس هللا، و��، و�ىل �ركة هللا، ال تق�لوا ش�ی�ًا فانیًا، وال طفًال، وال صغرياً، وال ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص ٔ�نه ٔ�وىص ��شه بقو�

 ﴿: ، وكذ� وصیة ٔ�يب �كر الصدیق ريض هللا عنه جل�شه ا�ي ٔ�رس� ٕاىل الشام﴾ تغلوا، ؤ�صلحوا ؤ�حس�نوا ٕان هللا حيب احملس�نني
تعقرّن شاًة وال  �ٔين موصیك بعرش، ال تق�لوا امرٔ�ة، وال صبیًا، وال �برياً هرمًا، وال تقطعن جشراً ممثراً، وال خنًال ممثراً، وال ختر�ّن �امراً، وال

  . و�ريها من النصوص وا�ٓ�ر ا�ا� �ىل رسوخ قا�دة ا�متیزي يف الرشیعة إالسالم�ة ...  ﴾ بقرًة ٕاال مل�ٔلكه، وال جتنب، وال تغلل

  . 22، ص1950، س�نة )14(الش�یخ دمحم ٔ�بو زهرة، نظریة احلرب يف إالسالم، ا�� املرصیة �لقانون ا�ويل، العدد : ٔ�نظر

مر�� ا�عوة ٕاىل ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني، حىت ظهرت يف كتا�ت الفقهاء أ�وروبیني يف العصور الوسطى، ٔ�م�ال واس�مترت 
، ا�ي ٔ�كد �ىل ٔ�ن احلرب يه �القة بني دول م��اربة فقط ول�ست �داء بني �1762ان �اك روسو يف كتابه العقد �ج�عي، �ام 

  . تايل جيب توج�ه القوة يف موا�ة املقاتل و�دهاملواطنني املدنیني، و�ل 

  . 109- 97صالح ا��ن �امر، التفرقة بني املقاتلني و�ري املقاتلني، دراسات يف القانون ا�ويل إال�ساين، مرجع سابق، ص. د: ٔ�نظر

هنایة القرن التاسع عرش وبدایة القرن العرش�ن،  مر�� اهنیار ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني، وتبدٔ� هذه املر�� مع: املر�� الثانیة -
، واحلق�قة ٔ�ن هناك عوامل �دیدة سا�دت �ىل اهنیار ا�متیزي بني املقاتلني 1907، و1899و��ات بعد اتفاق�ات الهاي �لسالم لعايم 

ظرت قذف بعض أ�ما�ن ، �ملدفعیة م�ل ، ح1907من اتفاق�ة الهاي الرابعة لعام ) 27(ٔ�ن املادة : و�ري املقاتلني يف هذه املر�� مهنا 
دور العبادة، والف�ون والعلوم وا�ٓ�ر التارخيیة، واملس�شف�ات ؤ�ما�ن جتمع املرىض واجلر� ما دامت ال �س�ت�دم ٔ�غراض عسكریة، 

یة واملدنیني وصوًال ومل حتظر الهجوم �ىل أ�عیان املدنیة ٔ�و الساكن املدنیني �شلك رصحي مما ٔ�و� مبرشوعیة قذف امل�ش�ٓت املدن 
    .الس�تالم املدینة

ومن هذه العوامل ٔ�یضًا ازد�د �دد املقاتلني حىت ٔ�صبح �ددمه �شمل مجیع املواطنني القادر�ن �ىل محل السالح ، سواء اكنوا مقاتلني 
ة سالح اجلو وأ�سل�ة بصورة م�ارشة ٔ�و �ري م�ارشة عن طریق العمل يف صنا�ة السالح، ؤ��ريًا ٔ�دى تطور أ�سل�ة احلدیثة و�اص

ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني، فه�ي ٔ�سل�ة عشوائیة ترتتب �لهيا �ٓ�ر  بعیدة املدى وأ�سل�ة النوویة ٕاىل القضاء �شلك ملحوظ �ىل
  . تدمريیة بني املدنیني ٔ�كرث من ت� ا�ٓ�ر اليت تص�ب املقاتلني

  . 99املرجع السابق، ص

 ٕاح�اء ا�متیزي بني املقاتلني و�ري املقاتلني، واليت بدٔ�ت بتقر�ر تعریف حمدد �لمقاتلني واملدنیني يف الربوتو�والت مر��: املر�� الثالثة  -
، حىت �دت قا�دة ا�متیزي وم�ع الهجامت العشوائیة من املبادئ أ�ساس�یة يف القانون ا�ويل إال�ساين، وقد نصت 1977إالضاف�ة لعام 

، اليت �اءت حتت عنوان 1977من الربوتو�ول إالضايف أ�ول لعام ) 48(املادة  )  املقاتلني واملدنیني== یزي بنيم�دٔ� ا�مت (�ىل هذا املبدٔ� 
  . من الربوتو�ول ذاته) 51(وكذ� املادة ) قا�دة ٔ�ساس�یة(
، و�شار 1977وتو�ول أ�ول لعام ، ف� بعد �لرب �1977ُشار ٕاىل الربوتو�ول إالضايف أ�ول اخلاص �ملناز�ات املسل�ة ا�ولیة لعام )12(

  . �1977لربوتو�ول الثاين لس�نة  1977ٕاىل الربوتو�ول إالضايف الثاين اخلاص �ملناز�ات املسل�ة �ري ا�ولیة لعام 
  .املرجع السابق نفسه )13(
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العتبار ) �ري ا�ولیة(�ا�لیة ، رشوطًا ٔ�خرى، تتفق مع طبیعة الزنا�ات ا1977ٔ�ضافت املادة أ�وىل، من الربوتو�ول أ�ول لعام  )14(

ام الشخص التابع مجلا�ة نظام�ة ٔ�و م�شقة مقاتًال، ويه ٔ�ن متارس هذه امجلا�ة ٔ�و العصابة س�یطرة �ىل جزء من ٕاقلمي ا�و� متكهنا من الق�
اكن املدنیني، ورضورة محل بعملیات عسكریة م�واص� ؤ�ن �كون هناك ٕاشارة ٔ�و �المة فارقة متزي املقاتلني �ري النظام�ني عن بق�ة الس

  .السالح بصورة ظاهرة يف بعض الظروف
  . 82- �33ان �ك�یه، القانون ا�ويل إال�ساين تطوره وم�تدؤه، دراسات يف القانون ا�ويل إال�ساين، املرجع السابق، ص. د.�ٔ  )15(
من الالحئة ) 22(املادة : االتفاق�ات إال�سانیة، مهنايف العدید من ) م�دٔ� التق�ید(ورد هذا املبدٔ� الهام من م�ادئ القانون إال�ساين  )16(

من دلیل سان رميو �ش�ٔن ) 38(، واملادة �1907رش�ن أ�ول لعام  18املتعلقة بقوانني ؤ�عراف احلرب الربیة، املربمة يف الهاي يف 
، ويف 1994واخلرباء البحریني يف حز�ران  القانون ا�ويل املطبق يف الزنا�ات املسل�ة يف الب�ار ا�ي ٔ��ده بعض القانونیني ا�ولیني،

 10دیبا�ة اتفاق�ة حظر  ٔ�و تق�ید اس�تعامل ٔ�سل�ة تقلیدیة معینة، ميكن اعتبارها مفرطة الرضر ٔ�و عشوائیة أ��ر، املربمة يف ج�یف يف 
  . 1977من الربوتو�ول أ�ول لعام ) 35/1(، وكذ� يف املادة �1980رش�ن أ�ول 

 91و  21القانون ا�ويل املتعلق �سري العملیات العدائیة، مجمو�ة اتفاق�ات الهاي وبعض املعاهدات أ�خرى، املرجع السابق، ص: ٔ�نظر
  . 183و 

  .213، 183، 176املرجع السابق، ص: حول االتفاق�ات إال�سانیة اليت متنع اس�ت�دام هذه أ�سل�ة، ٔ�نظر )17(
من الربوتو�ول أ�ول لعام ) 37(ورد حظر اس�ت�دام الغدر ٔ�سلوب حريب يف العدید من االتفاق�ات إال�سانیة، اكن �ٓخرها املادة  )18(

  . ، وجتدر إالشارة ٕاىل ٔ�ن الغدر �ري املرشوع خيتلف عن اخلدع اليت يه من الوسائل احلربیة املرشو�ة1977
و  120(، والقسم الثالث يف املواد 1949من اتفاق�ة ج�یف الثانیة لعام ) 20( املواد ورد النص �ىل حامیة املقاتل بعد موته يف )19(

، وكذ� قوا�د حامیة املفقود�ن 1949من اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام ) 130(، وملادة 1949من اتفاق�ة ج�یف الثالثة لعام ) 121
  ). 34-32(املواد ، يف 1977واملتوفني يف القسم الثالث من الربوتو�ول أ�ول لعام 

  : 1977من الربوتو�ول أ�ول لعام ) 2و40/1(نصت �ىل ذ� �شلك رصحي ، املادة  )20(

  . ال جيوز ٔ�ن �كون الشخص العاجز عن الق�ال ٔ�و ا�ي یعرتف ب�ٔنه كذ� ملا حيیط به من ظروف ، حمًال �لهجوم - 1

  :یُعد الشخص �اجزًا عن الق�ال ٕاذا - 2

  . وقع يف ق�ضة اخلصم  )�ٔ  (

 .فصح بوضوح عن ن��ه يف �س�سالمٔ�و �ٔ   )ب (

ٔ�و فقد الوعي ٔ�و ٔ�صبح �اجزًا �ىل حنو �ٓخر �س�ب جروح ٔ�و مرض، ومن مث �ري قادر �ىل ا�فاع عن نفسه، رشیطة ٔ�ن حيجم يف   )ج (
 .ٔ�ي من هذه احلاالت عن ٔ�ي معل �دايئ ؤ�ال حياول الفرار

  :�لمزید حول ماهیة امحلایة املكرسة �لمقاتلني، ٔ�نظر

  . وما بعدها 60، املرجع السابق، صبالل دح�ور

 (21) Pierre Boissier, Histoire du Comite International du la Croix-Rouge, Institut Henry-Dunant, 
Geneve, 1987, p.49 
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ب�ٔنه لك خشص ال ی�متي ٕاىل ف�ة من ف�ات أ�ش�اص املشار ٕا�هيا يف : ، املدين1977من الربوتو�ول أ�ول لعام ) 50(عّرفت املادة  )22(

من هذا الربوتو�ول، وٕاذا �ر ) 43(من املادة الرابعة من االتفاق�ة الثالثة واملادة ) �ٔ (البند أ�ول والثاين والثالث والسادس من الفقرة 
  .ل ما ٕاذا اكن خشص ما مدنیًا ٔ�م �ري مدين فٕان ذ� الشخص یعد مدنیاً الشك حو 

  .483ٔ�نطوان بوف�یه، حامیة الب��ة الطبیعیة يف فرتة الزناع املسلح، مرجع سابق، ص )23(
  . 163، ص 1977معر سعد هللا، تطور تدو�ن القانون ا�ويل إال�ساين، دار الغرب إالساليم ، بريوت، . د )24(
يف �االت احلصار ٔ�و القصف جيب اختاذ اكفة التدابري الالزمة لتفادي الهجوم قدر املس�تطاع �ىل  ": املادة �ىل ٔ�نه نصت هذه )25(

ر�، املباين ا�صصة �لعبادة والف�ون والعلوم وأ�عامل اخلريیة وا�ٓ�ر التارخيیة واملس�شف�ات واملواقع اليت یمت فهيا مجع املرىض واجل
الظروف السائدة �ٓنذاك ٔ�غراض عسكریة، وجيب �ىل احملارص�ن ٔ�ن یضعوا �ىل هذه املباين ٔ�و ٔ�ما�ن التجمع  رشیطة ٔ�ال �س�ت�دم يف

  ."�المات ظاهرة حمددة یمت ٕاشعار العدو هبا مس�بقًا 

      : ، ٔ�نظر�1907رش�ن أ�ول  18، و1899متوز  29حول اتفاق�ات الهاي املربمة يف 
  J.B. Scott, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, 3rd edition (New York, Oxford 
University press, (1918  ) p.25.  

  . 171و  13القانون ا�ويل املتعلق �سري العملیات العدائیة، مرجع سابق، ص: وكذ�
  . 99صالح ا��ن �امر، مرجع سابق، ص. د )26(
  . 165معر سعد هللا، تطور تدو�ن القانون ا�ويل إال�ساين، مرجع سابق، ص. د )27(
، والباب الرابع من الربوتو�ول 1949وردت حامیة املدنیني �شلك �اص يف الباب الثاين والثالث من اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام )28(

  .1977أ�ول لعام 
�راعى ٔ�ثناء  -1 "حامیة الب��ة الطبیعیة، �ىل ٔ�نه : ، اليت �اءت حتت عنوان1977من الربوتو�ول أ�ول لعام ) 55(تنص املادة  )29(

الق�ال حامیة الب��ة الطبیعیة من أ�رضار البالغة واسعة �ن�شار وطوی� أ�مد، وتتضمن هذه امحلایة حظر اس�ت�دام ٔ�سالیب ٔ�و وسائل 
  . "... د هبا ٔ�و یتوقع مهنا ٔ�ن �س�ب م�ل هذه أ�رضار �لب��ة الطبیعیة ومن مث ترض بص�ة ٔ�و بقاء الساكن الق�ال اليت یقص

واليت تؤدي ... فهذه املادة رصحية يف ٔ�هنا نصت �ىل حامیة الب��ة الطبیعیة من الوسائل وأ�سالیب اليت �س�ب لها أ�رضار الواسعة
  .ساكن، فه�ي تفصل بني الب��ة الطبیعیة وبني إال�سان مع ٔ�نه عنرص من العنارص املكونة لها�لتايل ٕاىل إالرضار بص�ة ٔ�و بقاء ال 

)30( Betsy Baker, " Legal protections for the Environment in time of Armed conflict ", op. Cit. p. 351 – 383. 
 .76سابق، ص �ان �ك�یه، القانون ا�ويل إال�ساين تطوره وم�ادئه، مرجع ) 31(

(32)Draft Rules for Limitation of the Dangers incurred by the civilian population in Time of war, 
Second edition, Geneva, (1958), Annex ", P. 144. 

  : حول هذه احلصانة، انظر) 33(

، املقدم من ا�لجنة ا�ولیة �لصلیب أ�محر �لمؤمتر 1955مرشوع القوا�د محلایة الساكن املدنیني من ٔ�خطار احلروب �ري املمزية لعام 
  . التاسع عرش �لصلیب أ�محر ا�ويل

Draft Rules for the Protection of the civilian population from The dangers of indiscriminate warfare, (1955) 
Draft. 

 .من هذه ا�راسة) 9(صف�ة : انظر )34(
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، حول رشعیة اس�ت�دام أ�سل�ة النوویة ٔ�و ا�هتدید هبا، ٕاىل قا�دة 1996ٔ�شارت حممكة العدل ا�ولیة يف رٔ�هيا �س�شاري �ام  )35(

قا�دة ا�متیزي ) الب�اوي(من م�ادئ القانون ا�ويل إال�ساين، ذو �ذور عرف�ة، يف �ني اعترب القايض “ م�دٔ� ٔ�سايس”ا�متیزي، واعتربهتا 
ولكها تعابري تدل �ىل مدى ٔ�مهیة هذه القا�دة ورضورة التق�د هبا من اكفة “ … قا�دة مطلقة”) غیوم(تربها القايض قا�دة �ٓمرة، واع 

  . ا�ول حىت �ري أ�طراف يف االتفاق�ات ا�ولیة إال�سانیة

  :1996من هذه الف�وى �ام ) 21و  15(الفقرات : انظر
Report I.C.J, 1996, P. 227.  
(36)   Revue International de La Croix – Rouge – No. 403, Juliet, 1952, p. 560. 
(37)   YolandeDiollo, op. Cit. p. 69 – 75. 

مع ٕاشارة �اصة ٕاىل ٔ�سس الرشعیة ا�ولیة �لمقاومة : صالح ا��ن �امر، املقاومة الشعبیة املسل�ة يف القانون ا�ويل العام. د )38(
 .وما بعدها) 109(قاهرة، بدون �رخي، الفقرة الفلسطی��ة، دار الفكر العريب، ال

 .من هذه ا�راسة) 9(صف�ة ) 12(الهامش رمق : حول هذه املرا�ل، انظر )39(
تعد أ�سل�ة النوویة من أ�سل�ة العشوائیة اليت ال ميكن حرص �ٓ�رها يف أ�هداف العسكریة و�دها، فه�ي ٔ�سل�ة تطلق  )40(

ؤ��ربة مشعة ال تعرتف حبدود جغراف�ة، �� تنال هذه أ�سل�ة من سالمة ٔ�رايض ؤ�جواء  ٕاشعا�ات نوویة ونبضات �هرومغناط�س�یة
وقد اس��دت مجمو�ة من ا�ول �ىل الطبیعة . ا�ول أ�خرى �ري أ�طراف يف الزناع املسلح، وتعتدي �ىل قوا�د احلیاد ا�ويل

، حول رشعیة اس�ت�دام أ�سل�ة 1996مكة العدل ا�ولیة �ام العشوائیة لٔ�سل�ة النوویة ملعارضة الرٔ�ي �س�شاري الصادر عن حم
لني النوویة ٔ�و ا�هتدید هبا، وطالبت بتحرمي اس�ت�دام هذه أ�سل�ة ٔ�و ا�هتدید هبا انطالقًا من طبیعهتا العشوائیة �ري املمزية بني املقات

  . و�ري املقاتلني

 .21ٕا�ریك داف�د، مرجع سابق، ص: انظر
  : مللقاة �ىل �اتق من یتوىل التخطیط ٔ�و الق�ام ب��ف�ذ الهجوم، انظرحول �لزتامات ا )41(

Basic Tests. I, “Documentary Material Submitted,” International Committee of the Red Cross, Geneva,(1972) 
chapter IV, p. 65. 
(42)  op. cit., p. 168.  

 .44لو�ز دوسوا� بیك، مرجع سابق، ص: وكذ�
�رى البعض ٔ�ن �القة قا�دة ا�متیزي بقا�دة التناسب قد تُثري ا�ل�س ب�هنا، نظرًا ل�شا�كهام يف �لزتامات املس�بقة اليت تفرضها �ىل  )43(

الطرف املهامج؛ فقا�دة ا�متیزي تفرتض مس�بقًا اخ�یار أ�هداف وأ�سل�ة من ٔ��ل حتق�ق غرض معني یعترب مرشو�ًا مبوجب القانون 
اين، و�راعي التفریق بني أ�ش�اص املدنیني وأ�عیان املدنیة من �انب واملقاتلني وأ�هداف العسكریة من �انب �ٓخر، ا�ويل إال�س

وهذا یتطلب ختطیطًا وقدرًا اكف�ًا من وضوح الرؤیة املس�بقة �ٓ�ر الهجامت، وقا�دة التناسب تتطلب يف احلق�قة تق��ً مس�بقًا �ٓ�ر 
لو�ز دوسوا� بیك، القانون ا�ويل إال�ساين وف�وى حممكة العدل ا�ولیة �ش�ٔن مرشوعیة ا�هتدید . د: انظر. هاالهجوم اجلان��ة ق�ل وقوع 

– 36، ص 1997ش�باط / اكنون الثاين، )53(�ٔ�سل�ة النوویة ٔ�و اس�ت�دا�ا، ا�� ا�ولیة �لصلیب أ�محر، الس�نة العارشة، العدد 
56. 

من الربوتو�ول ) 58و  51و  44(ت املفروضة، مبوجب قا�دة ا�متیزي، �ىل �انب املدافع، يف املواد وقد وردت معظم هذه �لزتاما )44(
 .من نفس الربوتو�ول) 56 – 48املواد من (، والباب الرابع 1977أ�ول لعام 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

143 

 

                                                                                                                                                               
ربوتو�والت إالضاف�ة لعام ، اخلاصة حبامیة املدنیني زمن احلرب، اكنت ٔ�س�بق من ال1949احلق�قة ٔ�ن اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام  )45(

، ٔ�هنا اق�رصت �ىل حامیة املدنیني حتت �ح�الل، ومل 1949، يف تدو�ن قا�دة ا�متیزي، �ري ٔ�نه یؤ�ذ �ىل االتفاق�ة الرابعة لعام 1977
 .ت��اول �لزتامات أ�خرى اليت تفرضها قا�دة ا�متیزي يف التفرقة بني املقاتلني و�ري املقاتلني بصورة �امة

 .احملور الثاين، من هذه ا�راسة) 11(صف�ة : حول تعریف املدين، انظر) 46(
 .55بدریة ٔ�لعويض، امحلایة ا�ولیة لٔ�عیان املدنیة يف حرب اخللیج، مرجع سابق، ص. د )47(

 )48( Philippe Antoine, "International Humanitarian Law and the Protection of the Environment in Time of Armed 

Conflict" Op. Cit., p. 517. 

  : حول هذا الربوتو�ول، انظر )49( 

 .191القانون ا�ويل املتعلق �سري العملیات العدائیة ، مرجع سابق، ص
من الربوتو�ول أ�ول، اليت عرفت الهدف العسكري ب�ٔنه العني اليت �سامه مسامهة فعا� يف ] 52/2[وضعت هذا املعیار املادة  )50(

ا العمل العسكري، سواء اكن ذ� بطبیعهتا ٔ�و مبوقعها ٔ�و بغا�هتا ٔ�و �س�ت�دا�ا، واليت حيقق تدمريها التام ٔ�و اجلزيئ ٔ�و �س��الء �لهي
 .الظروف السائدة ح�نذاك مزية عسكریة ٔ��یدة ٔ�و تعطیلها يف

املشرتكة يف اتفاق�ات ج�یف أ�ربع لعام ] 13[، واملادة 1907ورد ذ�ر لهذه الف�ة من املقاتلني يف املادة أ�وىل من الحئة الهاي لعام  )51(
فهوم الضیق، ٔ�ن مصطلح املقاتلني ینرصف ، وقد مسیت هذه الف�ة �ملقاتلني �مل 1977من الربوتو�ول أ�ول لعام ] 43[، واملادة 1949

 .ٕا�هيم ٔ�والً 
 .1977من الربوتو�ول أ�ول لعام ] 52/2[املادة ) 52(
 .، اخلاصة حبامیة املدنیني زمن احلرب1949من اتفاق�ة ج�یف الرابعة لعام ] 4[املادة  )53(

 (54) Philippe Antoine, Op., Cit. p. 525. 
 (55) Op., Cit., p. 530. 

 .13، ص 1987سامح غرایبة وحيىي الفر�ان، املد�ل ٕاىل العلوم البی��ة، دار الرشوق �ل�رش والتوزیع، عامن، .د )56(
، املتعلقة حبظر بعض أ�سل�ة التقلیدیة الالٕا�سانیة والربوتو�والت امللحقة هبا، وقامئة ا�ول 1980ميكن إالطالع �ىل اتفاق�ة �ام  )57(

  :املت�دة �ىل ش�بكة إالنرتنت أ�طراف فهيا، يف موقع أ�مم

Http: \\ entreaty. UN. org. 
  .144، ص 1990حولیة جلنة القانون ا�ويل، ا�� الثاين، اجلزء أ�ول، و�ئق ا�ورة الثانیة وأ�ربعني،  )58(
 .1949وما یقابلها من اتفاق�ات ج�یف أ�خرى لعام  )59(
 .101القانون ا�ويل املتعلق �سري العملیات العدائیة، مرجع سابق ، ص )60(

(61)  Stephanie N. Symonds, “Conventional warfare and Environmental protection : A proposal for International 
Legal Reform,”Stanford Journal of International Law, vol. 29, Number 1, fall 1992 , pp. 165 – 221. 
 (62) CICR, Op. 72. 
 (63) Ibid, p. 72. 
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Abstract:  

The elimination of the worst forms of child labor is one of the most important and 
critical issues for defenders of human rights and children's rights. And without real criticism 
and change to the current implementation mechanisms and methods, and creating new 
methods that are more vital and effective, the worst forms of child labor will never be 
eliminated. 

In this context, this study provides a brief introduction to the Convention on the Worst 
Forms of Child Labor in 1999 and differentiates between the types of child labor. The study 
also analyzes and critic the effectiveness of the Convention in achieving its main objective 
since it went into force. 

The study argues that the issue of fighting the worst forms of child labor is complex and 
includes many political, social, and economical factors. The study then reviews statistics from 
the International Labor Organization (ILO) on the spread of the worst forms of child labor in 
the world, and highlight the continuous failure of the international community in eliminating 
this trend, attributing this failure to three main reasons: 

1- Problems in the convention's articles; 

2- The weak and unnecessarily complicated nature of the ILO complaints system’s 
mechanism; 

3- The lack of commitment from many countries to tackling this issue seriously and 
strategically. 

The study concludes, that it is necessary to build a new coalition that aims to completely 
eliminate the worst forms of child labor that threaten basic children's rights. The coalition 
would include the ILO, the Child Rights Committee, and the UNICEF, and would introduce a 
new convention making use of former international conventions and avoiding the same 
pitfalls, and include a pressure mechanism that is political, economic, and judicial. 

key words: child labor- children's rights- the Child Rights Committee- the UNICEF. 
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   ملخص

ٕان� القضاء �ىل �ٔسؤ� ٔ�شاكل عام� أ�طفال يه قضیة جوهریة من ٔ�مه قضا� املدافعني عن حقوق 
الطفل، وبدون نقد حق�قي وتغیري يف ا��لیات وطرق التنف�ذ احلالیة، وحماو� ابتاكر إال�سان، وحقوق 

  .ٔ�شاكل معل أ�طفال �ىل إالطالق ٔ�سالیب �دیدة ٔ�كرث ح�ویة وفا�لیة فلن �متكن من القضاء �ىل �ٔسو�ٔ 

فال لعام ويف هذا الس�یاق ت�ٔيت هذه ا�راسة اليت تُقدم تعریفًا موجزًا �تفاق�ة ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل أ�ط
، ومتّزيِ بني ٔ�مناط عام� أ�طفال، تناولت فهيا �لت�لیل والنقد مدى فعالیة االتفاق�ة يف تنف�ذ الهدف 1999

ا�ي بن�ت من ٔ��� م�ذ انطالقها، مع ا�اد� ب�ٔن قضیة ماكحفة �ٔسؤ� �ٔشاكل معل أ�طفال معقدة ویتدا�ل 
مث �س�تعرض ا�راسة ٕاحصائیات ملنظمة . �ج�عیةفهيا �دد �بري من العوامل الس�یاس�یة و�ق�صادیة و

العمل ا�ولیة عن مدى ان�شار ٔ�سؤ� ٔ�شاكل معل أ�طفال �ىل مس�توى العامل، و�شري ٕاىل اس�مترار الفشل 
 : ا�ويل يف القضاء �ىل ت� الظاهرة، وتعزو ذ� ٕاىل ثالثة ٔ�س�باب رئ�سة

 نقد مضن بعض مواد االتفاق�ة نفسها، : أ�ول

�لیة نظام الشاكوى مضن م�ظمة العمل ا�ولیة، ا: الثاين  لتعق�د والضعف يف �

 .�دم الزتام كثري من دول العامل مب�اربة الظاهرة �شلك اسرتاتیجي و�دي: الثالث

و�لصت ا�راسة ٕاىل رضورة بناء حتالف �دید هيدف �لقضاء هنائیًا �ىل ٔ�سؤ� �ٔشاكل معل أ�طفال 
كون الت�الف من لك من م�ظمة العمل ا�ولیة وجلنة حقوق الطفل اليت هتدد حقوق الطفل أ�ساس�یة، ویت

والیون�سف، وتن��ق عنه اتفاق�ة �دیدة مس�تف�دة من االتفاق�ات ا�ولیة السابقة وم��اوزة لسلبیاهتا، و�متتع 
  .بذراع ضغط س�یايس واق�صادي وقضايئ

 .الیون�سف -جلنة حقوق الطفل -الطفلحقوق  -أ�طفال عام� :اللكامت املف�اح�ة
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Introduction 

This paper critically analyzes the effectiveness of the ‘Worst Forms of Child Labour 
Convention(1)’ of 1999 in attaining the objective for which it was it created since its launch 
and up to the present day. Here, we shall provide a brief description of child labor(2) then 
proceed to supply statistics from the International Labour Organization(3) (ILO) demonstrating 
the extent to which the worst forms of child labor are spread across the world; these statistics 
clearly show the continuing international failure to eradicate this problem. The paper 
attributes this failure to three main reasons: 

1- Problems in the convention's articles;  

2- The weak and unnecessarily complicated nature of the ILO complaints system’s 
mechanism; 

3- The lack of commitment from many countries to tackling this issue seriously and 
strategically.  

The paper concludes that it is necessary to build a new coalition to eradicate the worst 
forms of child labor, which continue to threaten the fundamental rights of the child. Such a 
coalition, which could be formed by the International Labour Organization (ILO), the 
Committee on the Rights of the Child(4) (CRC), and the United Nations Children’s Fund(5) 
(UNICEF), could create a new convention drawing on previous international conventions 
whilst overcoming their shortcomings, and incorporating political, economic, and judicial 
powers of pressure.  

First: A Brief Definition of the ILO Convention No. 182, 1999 on the Worst Forms 
of Child Labour and the Immediate Procedures to Eradicate It. 

The first serious and organized international effort to regulate child labor began with the 
forming of the ILO in 1919. The organization affirmed in its constitution that it would fight 
against child labor.  

The Minimum Age Convention(6) of 1973 (No. 138) and the Worst Forms of Child 
Labour Convention of 1999 (No. 182) are considered the most important conventions adopted 
by the ILO against child labor. Convention No. 182, especially, is considered the first 
historical example of an international legal document aiming to protect children from the 
worst forms of child labor(7). The convention focuses mainly on criminal cases(8), with its 
ultimate objective being to effectively end the worst forms of child labor. The convention 
classifies the abolition of the worst forms of child labor to be a national and international 
priority in ultimately achieving the complete eradication of child labor.  

To date, 186 States have ratified this convention(9), showing near-complete international 
agreement. 

The first article(10) of the convention states that each member state shall take immediate 
and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child 
labor, while the second article(11) defines the term “child”. The convention’s third(12) and 
fourth(13) articles define the worst forms of child labor, and the fifth(14) and sixth(15) articles 
stipulate the mechanisms that will help in applying and executing the convention's articles 
through a strategy to monitor the implementation of the convention and to design and 
implement programs of action. The seventh article(16) of the convention requests that penal 
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sanctions are implemented and asserts that member states must ensure access to free basic 
education, and, wherever possible and appropriate, vocational training, for all children 
rescued from the worst forms of child labor, as well as stating that each member state shall 
designate a competent authority responsible for the implementation of the provisions giving 
effect to the convention. The eighth article(17) affirms the importance of the critical matter of 
enhancing international cooperation and/or assistance to help implement the provisions giving 
effect to the convention.  

Second: Differentiating Types of Child Labor: 

The ILO defines child labor(18) as “work that deprives children of their childhood, their 
potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. It refers to 
work that: 

 is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children; 
and  

 interferes with their schooling by: depriving them of the opportunity to attend 
school; obliging them to leave school prematurely; or requiring them to attempt to combine 
school attendance with excessively long and heavy work.” 

In fact, the ILO report titled “Marking progress against child labour, Global estimates 
and trends 2000-2012(19)” differentiates between three levels of child labor(20); 

The first level: Children in employment are those engaged in any economic activity for 
at least one hour per day. Economic activity covers all market production and certain types of 
non-market production.  

The second level: Children in Child Labor are a subset of Children in employment. 
They include those engaged in the worst forms of child labor and children in employment 
below the minimum age, excluding children in permissible light work, if applicable.  

The third level: Hazardous Work by Children is defined as any activity or occupation 
that, by its nature or type, has or leads to adverse effects on the child’s safety, health and 
moral development. 
Hazardous work by children is often treated as a proxy for the Worst Forms of Child Labor. 
This is for two reasons.  

First, reliable national data and statistics on the worst forms other than hazardous work, 
such as commercial sexual exploitation and children engaged in conflict, are still difficult to 
come by.  

Second, children in hazardous work account for the overwhelming majority of those in 
the worst forms. 
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Article 3 of the ILO Convention No. 182, 1999 clarified that the term “the worst forms 
of child labor”(21). 

According to article 2, of the same convention, the term “child” applies to all persons 
under the age of 18.  

This differentiation between the types of child labor is vital, because according to the 
ILO there is positive acceptable work for children that should be enhanced, while there must 
also be coordination and collaboration between all countries and labor organizations around 
the world to eliminate the worst forms of child labor.  

Third: ILO Statistics Points to a Massive International Failure in the Elimination 
of the Worst Form of Child Labor: 

According to the Global Estimates of Child Labour Results and Trends 2012-2016(22), 
there are globally still 218,000 employed children, of whom 152 million are engaged in child 
labor, and 73 million in hazardous work.  

Of these, 70.9% of the 152 million-child laborers work in agriculture, 11.9% work in 
industry, and 17.2% in services(23).  

Childreninemp
loyment Childlabour Hazardousworkandotherwors

tformsofchildlabour 
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Divided according to gender(24), 58% or 88 million of all documented child labourers 
are male, while the remaining 42% or 64 million are female. 

The report’s statistics show that male children are more likely to be subjected to 
hazardous work compared to female children25, as there are 24 million more male child 
laborers. There are also 17 million more male child laborers than there are female child 
laborers.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

150 

 

 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

151 

 

 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

152 

 

 

Figure 2(26) of the report shows a significant decline in child labor and child labor in 
hazardous work from the year 2000 to the year 2016. However, it is noticeable that the 
percentage of the drop from 2012 to 2016 again changed, which is more clearly seen in Figure 
327 of the report showing upwards and downwards fluctuations in the percentage of the  

decline in the statistics of the worst forms of child labor.   
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In Figure 4(28), it is clear that, if the decline continue at the same levels as those seen 
between 2012 and 2016, child labour will still exist by 2025, with around 121 million children 
in child labor, though it would fall to less than that if the levels are similar to the drop levels 

of the period between 2008 and 2012, but both cases show a massive and continuous failure in 
efforts to eliminate the worst forms of child labor, which continues to place generations of 
child laborers in danger. 

In Figure 11(29), we can see that the majority of child laborers - 69.1 percent - are 
contributing family workers, while 27.2 percent are paid workers, and 3.7 percent are self-
employed.  
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In Figure 12(30), we can see that the percentages of children engaged in hazardous work 
are distributed according to age as follows:  

5-11 years: 26.2% 

12-14 years: 22.6% 

15-17 years: 51.2%  

This means that as they grow older children participate in more hazardous work.   
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Fourth: Prominent Reasons for Convention 182’s Failure to Eliminate the Worst 
Forms of Child Labor: 

The ILO report entitled ‘Marking progress against child labor – Global estimates and 
trends 2000-2012’ states that the governments’ commitment in the 12 preceding years was 
essential to the implementation of the ILO conventions,  which the report said was reflected in 
the historical pace of ratification among ILO conventions. In ratifying this convention, 
countries are formally acknowledging that child labor is no longer acceptable and assuming 
responsibility for ending it(31).  

Despite 186 countries ratifying Convention 182 to date, however, with only a few 
countries still to ratify it, there are still around 73 million child laborers globally engaged in 
hazardous work.  

Why did Convention 182 fail to alleviate or eliminate the worst forms of child labor?  

In this paper, we endeavor to analyze three reasons for issues we believe could be 
addressed, two of which are concerned with implicit self-dysfunction. The first of these 
regards criticism of some articles of the Convention; secondly, the complexity and 
ineffectiveness of the ILO complaints system, and thirdly the failure to address the underlying 
basis of the problem which, as we have noted, concerns the cooperation of governments and 
how to ensure that they respond and comply more effectively.  
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A. Criticism of a number of articles of the Convention(32) and its vision; reflected in 
several ways: 

1. The Convention requires states ratifying it to comply with a number of obligations, 
but has not clearly defined what the role of the Convention would be if the state fails to meet 
one or more of the obligations, if the government of a state deliberately ignores or delays 
compliance with these obligations, or if the government itself is involved in the worst forms 
of child labor. The Convention did not recommend, for example, the establishment of any 
special committee tasked with monitoring member states’ compliance with to its articles and 
issuing periodic reports and statements on the extent of compliance. Such reports could be 
distributed via national and international media to pressure those governments and raise 
awareness domestically and internationally over these governments’ violations of the 
convention articles.  

We note that the Convention does not have its own supervisory authority. Moreover, the 
Convention does not have real pressure tools to compel States to abide by its ratification. It 
has left all this to the complex ILO oversight mechanisms that is involved in overseeing 
dozens of other conventions. The Convention does not create its own monitoring mechanism 
under the umbrella of the ILO.  

2. There is a clear absence of any effort to address the worst forms of child labor in the 
context of situations of armed conflict, and in domestic and international armed conflicts(33), 
although these are among the primary causes of child labor, in particular concerning 
children’s participation in the worst forms of labor, more especially in light of the forced 
displacement(34) those conflicts cause, which in turn leads to internal displacement(35) or 
asylum(36), and therefore to families losing their homes, possessions and stability, and maybe 
to children losing the family breadwinner, father or mother or both, due to their death, arrest, 
or forced disappearance. This drives millions of children to accept work of any kind, 
including the worst forms of labor, for survival; it is not enough for the Convention to simply 
refer to forced recruitment, because there are tens of thousands of children being lured with 
money to enter the ranks of military conscription, as this often pays more than any other 
work. It is true that this is the prerogative of international humanitarian law(37), but 
Convention 182 has already discussed criminal cases and matters. The Convention had to 
address the involvement of children in the worst forms of work in the context of armed 
conflict, in more detail. 

3. It is noticeable in the articles of the Convention that there is no mention of the role or 
coordination of local or international civil society organizations, especially human rights 
bodies, with only governments and labor organizations playing any role in consultations and 
coordination. I believe that this is a major flaw in the Convention since civil society 
organizations play essential roles in supporting the accomplishment of the Convention's goal, 
through monitoring, advocacy and exposing perpetrators of abuses by governments or labor 
organizations, as well as through grassroots family and social awareness programs, 
rehabilitation, education, financing, etc(38). Thus, inclusion and emphasis on the importance of 
coordination, consultation and working with these organizations would serve as an invaluable 
incentive for them and encourage further engagement in this field. 

4. In the first paragraph of its fourth article, the Convention requires national authorities 
to determine types of actions, which by their nature or by the circumstances in which they are 
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practiced, are likely to harm the health, safety or moral development of children(39). This 
means that the definition of hazardous work will be subjective, decided by the country’s 
leadership, varying from country to country, which complicates the possibility of monitoring 
such actions globally, as well as adding uncertainty to states’ supervision of each other.  This 
makes it difficult to build a global database that monitors and analyzes the phenomenon 
because identifying hazardous work is the starting point for targeting and eliminating it. 
Meanwhile the second paragraph of the same article states that “The competent authority, 
after consultation with the organizations of employers and workers concerned, shall identify 
where the types of work so determined exist”(40). 

5. Article 7 of the Convention requires Member States, in order to effectively 
implement its provisions, to provide for penal or other types of penalties, but does not 
establish any general framework as to what such sanctions, or the types, forms and minimum 
or maximum limits should be(41), despite the great disparity in the worst forms of work; for 
example, what would be the punishment for those who contribute to trafficking and the sale of 
children compared to those who exploit them in the drug trade or recruit them for work? This 
provision has left wide discretion to governments and weakened the framing of somewhat 
convergent penalties between the different countries of the world for the worst forms of child 
labor.  

6. Paragraph 2 of article 7(42) requests that ratifying States take account of the special 
situation of girls, without giving any reasons why girls specifically should be singled out. In 
fact, the ILO reports and statistics cited in this paper suggest, on the contrary, that the 
proportion of male children working in the worst forms of child labor is tens of millions 
higher than the number of female children in the same areas of labour(43). There is a strong 
argument that legislation against the worst forms of child labor should protect all children 
equally simply because they are children and equally vulnerable to the same exploitation and 
oppression.  

B. The ILO's supervisory mechanism is complex and weak 

The ILO Constitution (44)is the source of the legitimacy of the supervisory system(45), 
which is binding on all Member States, and within this supervisory system there are two main 
mechanisms: the regular supervisory mechanism(46) and the special supervisory 
mechanism(47). 

 a. Explanation and Criticism of the Regular Supervisory Mechanism: 

The ILO has recently recognized the complexity and intersection of its oversight and 
complaint mechanisms, with its Governing Body requesting that the Chairman of the 
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations(48) (CEACR) 
and the Chairman of the Committee on Freedom of Association(49) (CFA) prepare a joint 
report for submission to the 326th Session of the Governing Body(50) in March 2016.  The 
subject of the report is the interrelationship, work and possible improvement of various 
supervisory procedures relating to Articles 22(51), 23(52), 24(53) and 26(54) of the ILO 
Constitution and the complaints mechanism on freedom of association.  

This report acknowledges that: “The ILO supervisory system whereby the Organization 
examines obligations relating to the standards of member States derived from ratified 
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conventions is one of the oldest and most complex international control systems that has 
evolved over the years(55).”  

I believe that up until the current moment in 2019 this system remains excessively 
complex, which undermines the possibility of criticizing and exposing violations by violating 
member states or labor organizations, and thus weakens the mandatory capacity of many ILO 
conventions, most notably the Worst Forms of Child Labor Convention.  

The regular supervisory mechanism works as follows: Once a Member State has ratified 
a specific ILO Convention, that state is bound by Article 22 of the ILO Constitution, which 
asserts that Member States should report on the measures they have taken to implement the 
conventions they have ratified. While the ILO Constitution mentions the submission of an 
annual report, the ILO Governing Body subsequently amended this to approve new terms 
whereby governments should report every three years on core and priority Conventions and 
every five years on other Conventions.  Workers' and employers' organizations have the right 
to submit comments on the Government's report and its implementation of the Convention. 
The CEACR(56)will then study the implementation of ILO Conventions and 
Recommendations by ILO Member States. This committee will also examine and review the 
report submitted by the government and review the comments received thereon, then assess 
the state's compliance with the convention standards before preparing an annual report 
containing evaluations and observations, as well as recommendations and measures to be 
implemented by the government, with the report of the Committee of Experts being published 
in March of each year. 

In addition to the Committee of Experts there is the annual International Labor 
Conference Committee on the Application of Standards (CAS). CAS is a tripartite standing 
committee (governments, workers' organizations, employers) of the International Law 
Commission, consisting of some 200 members. This Committee is tasked with examining the 
report of the CEACR and the Conference Committee is free to choose the observations which 
it believes should be discussed at the annual ILO Conference; the government  in question 
first provides explanations and justifications to the Committee and explains what measures it 
will adopt for subsequent implementation to comply with the implementation of the ratified 
Convention, then employers and workers are given an opportunity to clarify certain points and 
respond to government claims. After this discussion, the Committee draws up its conclusions, 
with the government often recommending certain measures, which are then followed up by 
the CEACR. This is in short the regular supervisory mechanism.  

Six key points in criticizing this mechanism: 

1- While Convention No. 182 is one of the fundamental and most important 
conventions, in practice there will be no real feasibility or careful follow-up simply because a 
government with a high proportion of the worst forms of child labor needs only to report 
every three years on its progress. A three-year period is a very long one in this context, during 
which the government and the people concerned may change more than once.  

2- Although some workers' and employers' organizations can comment on the report 
and can submit a parallel report similar to the UN Universal Periodic Review(57), there is no 
similar role for local human rights and civil society organizations. 
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3- The number of cases selected for discussion is very limited, and this includes cases of 
violations of all ILO conventions. This further reduces the possibility that cases will be 
chosen from the most prominent of nations responsible for violating the Convention on the 
Elimination of the Worst Forms of Child Labor, which are numerous, as shown in the 
countries where hazardous labor for children is common. Although it’s possible that a couple 
of cases at most from the worst one or two countries will be chosen, this omits the sorely 
needed focus on these problems in those and other countries, with decades-worth of abuses 
and violations of Convention No 182, all of which need intensive and lengthy discussion and 
a climate of real accountability in order to resolve these issues.  

4- Discussion sessions should include local and international human rights 
organizations (such as Amnesty International(58), Human Rights Watch(59) and Anti-Slavery 
International(60) and relevant civil society organizations. These bodies should have the 
opportunity to respond to government justifications, with the fact that these organizations 
have been excluded from playing a central role in this process leading them to become 
skeptical of and lose interest in ILO conventions and meetings. 

5- Despite the divergent views among governments, labor organizations and workers 
during the discussion of the report of the Committee of Experts at the annual conference, the 
report is invariably adopted unanimously; this is because the members of the conference do 
not want to undermine the credibility of the supervisory mechanism; this further weakens the 
effectiveness of the report.  

6- The most important of all of the above points is that the recommendations issued 
should be binding on the states, with the recommendations issued in the reports currently 
being non-binding on them, and being intended only to guide the actions of the ruling 
authorities. The Committee's work is based primarily on continuous dialogue and discussion 
with governments. This is, in my opinion, one of the main reasons why governments are 
indifferent to the implementation of Convention 182, with very few adverse consequences for 
violations of the articles of the Convention and repeated violations annually and widely, 
encouraging governments to continue with these violations, knowing they are operating in a 
climate of impunity.  

 b. Explanation and Criticism of Special Supervisory Mechanism: 

In cases of systematic and widespread violations of a convention, complaints may be 
invoked in accordance with Articles 26 to 34(61) of the ILO Constitution.  

Any Member State ratifying the Convention has the right to file a complaint against 
another State that has ratified the Convention but is not committed to do so. Complaints can 
also be made by employers and workers - in fact, most of the complaints are from workers(62). 
When a particular complaint is filed, the Board of Directors should establish a commission of 
inquiry(63) consisting of three independent members. If the complainant's government agrees, 
the commission will visit the country and investigate the complaint(64). Based on the data and 
information provided by the Government and the data collected by the Commission during its 
investigation, the Commission then prepares a detailed report of approximately 500 pages 
outlining its findings and recommendations. 

The recommendations differ from those in the regular supervisory mechanism in that 
these recommendations have a specific implementation date, and when a State refuses to 



J 

Journal  of International Law for Research Studies  
Seventh Issue- July 2021. 

 

ت ارا ون اما  

 . 2021-ااد 
 

  

 

 

160 

 

comply with the recommendations of the commission of inquiry, the ILO Governing Body 
can take action under Article 33(65) of the ILO Constitution. Article 34 of the Constitution 
allows the Government to announce at any time that it has taken the necessary steps with the 
recommendations of the Commission of Inquiry or the decision of the International Court of 
Justice, after which another investigation committee is established to verify the claim(66).  

Four key points in the criticism of the special supervisory committee:  

1- The Commission of Inquiry is the most vigorous investigation procedure available to 
the ILO(67). Nevertheless, this mechanism hardly offers anything concrete in order to ensure 
States' compliance with Convention No. 182. This is because children in the worst forms of 
labor are unlikely to file a complaint against the government or their employers, with most 
children being unfamiliar with these standards, and lacking the material and logistical 
capacity to file a complaint. Civil society organizations should be allowed to submit 
complaints on their behalf. Meanwhile, only a very limited number of committees have been 
established since 1961, with a total of 30 complaints being received in the intervening period 
of over half a century and only 12 investigation committees having been established to 
date(68).  

This system also does not include any commission of inquiry to investigate any 
complaint by children whose rights have been violated while participating in the worst forms 
of child labor. 

2- The supervisory system suffers from a very slow process. The average time between 
filing a complaint under article 26 of the ILO Constitution and concluding a result is 3 years.  

3- The recommendations of the commission of inquiry are non-binding on the State, and 
article 33 has been invoked only once in the entire history of the ILO, namely in 2000, when 
the organizations Governing Council requested the International Law Commission to take 
measures against the widespread and systematic use of forced labor in Myanmar(69). It is clear, 
therefore, that this is a very exceptional measure and, accordingly, States often know that no 
serious action will be taken against them in the event of any violation of Convention No. 182 
and thus continue to violate its articles.  

4- The role of the Commission of Inquiry is limited to recommendations without further 
requirements for implementation, with the ILO Governing Body and the International Labor 
Conference Committee being responsible for lobbying the Government for 
implementation(70). Whilst this separation between the investigative process and 
implementation is vital, I believe that the commission of inquiry could play a larger role, 
which would be to continue to monitor the government's implementation of the commission's 
recommendations. In the event of non-implementation, the commission of inquiry should 
again submit objections and recommendations to the Governing Council and the International 
Labor Conference Committee, all of which should be done with the involvement of local and 
international media and civil society organizations.  

Based on the above, ILO supervisory mechanisms cannot overcome stark examples of 
states' non-compliance with the Convention of the Worst Forms of Child Labor. If this 
situation continues, the ILO and Convention 182 will fail to eliminate the worst forms of child 
labor. What should be added, which is closely related to the monitoring and supervision 
process, is that the ILO does not have a detailed and continuously updated database on the 
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worst forms of child labor in the ratifying countries, a shortcoming that greatly weakens the 
monitoring and observation process. Finally, we should seriously reconsider the 
appropriateness of the supervisory system emanating from the ILO Constitution for all its 
various conventions. This would require an increase in the financing of the supervisory 
system. 

C. The lack of commitment by many governments around the world to combating the 
worst forms of child labor: 

The inability of Convention No. 182 and the complaint system to bring serious pressure 
on the governments of States has led, as noted, to a large number of countries in the world 
ignoring the need for compliance with its articles(71). The fight against the worst forms of 
child labor is a complex issue, as it involves a wide range of economic, social, cultural and 
political factors at several levels. This phenomenon will not be effectively addressed without 
the involvement of the government and therefore several other official institutions in the fight 
against it, requiring the development of economic, social, cultural and legislative plans that 
work together. Only the Government of the State can achieve such an integrated scheme, and 
therefore the effort should be aimed at persuading Governments by explaining the dimensions 
and disadvantages of the phenomenon and its impact on the decline of the State and society, 
as well as providing various forms of technical, material and information support for that 
purpose. When the government in question does not care about, contributes to, condones, or 
participates in such activities involving the children of the ctizens of the nation it governs in 
working in the worst forms of child labor, such complicity must be exposed and criticized 
directly and these practices must also be exposed and various types of pressure and sanctions 
applied on the leadership to force them to comply with the articles of Convention 182.  

Lack of government involvement and cooperation in ensuring compliance adversely 
affects several key related issues and thus ensures the failure of efforts to eliminate the worst 
forms of child labor. On the contrary, only when there is the necessary central will and 
political decisiveness by the government will this dynamic spirit be reflected by a state of 
mobilization and interaction within several ministries and coordination with community 
leaders and civil society organizations to determine what is needed to address this devastating 
phenomenon.  

Finally, in general, democratic governments are most concerned with the advancement 
of their people and their abilities, because they are elected by the people, not imposed by iron 
and fire, and are often less corrupt because of the existence of accountability mechanisms for 
the government.  

The following world map shows the prevalence of child labor, clearly demonstrating 
that the worst forms of child labor are most prevalent in tyrannical dictatorships that preserve 
power and plunder the country's wealth, at the expense of development, education and human 
rights.  
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Fifth: Proposal for the Establishment of a New Convention Sponsored by The ILO, 
CRC, and UNICEF, with a multi-disciplinary committee 

The prevalence of the worst forms of child labor is complex and intertwined with 
several factors. The elimination or alleviation of this problem requires the participation of 
state authorities in several levels of cooperation and coordination alongside ILO Convention 
No. 182. In this context, I believe that the relevant ILO committees on the issue of child labor, 
in particular concerning the worst forms of child labor, should coordinate periodically and 
continuously with United Nations bodies, in particular UNICEF, and the Committee on the 
Rights of the Child of the 1990 Convention on the Rights of the Child. Such coordination 
should result in the joint drafting of a new convention between the ILO, the Committee on the 
Rights of the Child and UNICEF based on the Convention on the Rights of the Child(72) and 
its Protocols(73), ILO Convention No. 138 and 182 and its Recommendation No. 190(74). This 
new convention should overcome all the problems and take into account the observations and 
mistakes of all past years, and a joint working committee should emerge from the new 
convention.  

The most prominent characteristics of this Committee:  
 High flexibility in receiving and responding to complaints. 
 The ability to impose tangible pressure on violating countries, for example, by 

requiring other ILO and UN member states to impose political, economic and legal 
sanctions(75) against the violating State. 

As for the main tasks of this committee, they should be as follows: 

a. Build and maintain an accurate and comprehensive global database of all the world's 
worst forms of child labor:  

There is also a need to sensitize and assist governments in building a database of the 
causes, distribution and classification of the worst forms of child labor, and to ensure that 
these are periodically updated, including monitoring, documentation, archiving, technology, 
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field visits, periodic meetings, etc. Without a doubt, such a  database would contribute 
effectively to assisting in the reports and studies issued by the Committee, which would in 
turn contribute effectively to the formulation of operational plans, as well as raising the 
awareness amongst government officials and  wider society about the seriousness and extent 
of this issue, and facilitate the process of coordination between the various actors, ensurng the 
compatibility of legislation and laws in the countries of the world with international 
conventions and protocols.  

b. Focus on helping the countries worst affected by the worst forms of child labor(76): 

This is achieved through providing various forms of assistance and support. In case of 
repeated violations and non-responsiveness by the government in question, resort to putting 
pressure on the government. The aim of all this is to advance the fight against the 
phenomenon of the worst forms of child labor politically and make it a central issue for the 
government of the state by launching a comprehensive and central national revitalization 
program at several stages and levels. This would begin with monitoring the phenomenon, 
building a database, analyzing and studying the information, and committing to implementing 
the laws stipulated to combat all forms of child labor. This also includes harnessing state 
media to disseminate the necessary information and raise community and family awareness, 
implementing compulsory primary education(77), and combating child exploitation 
networks(78) engaged in the worst forms of child labor. Combating this phenomenon must be 
incorporated into education and poverty reduction strategy plans, technical and vocational 
training, rehabilitation programs, compensation for children and affected families(79), and 
other effective practices that the government can take when convinced of the feasibility and 
importance of eliminating the worst forms of child labor. 

c. Poverty alleviation: 

It should be emphasized that the worst forms of child labor are mainly associated with 
low-income countries, but are not limited to them(80). However, poor countries suffer more 
than others from the lack of resources to compensate families whose children have become 
the sole breadwinners, and the lack of material and human resources to implement the laws 
they have ratified and become part of their legislation. The Committee must therefore ask the 
other member states of the Convention to support the poor countries that are seriously willing 
to fight the phenomenon. Given the limited financial means, governments of countries that are 
serious and willing to act should be distinguished in order to guard against state exploitation 
and embezzlement of the funds allocated to fight poverty(81) and thus contribute to prolonging 
the worst forms of child labor by the government itself.  

d. Fighting the diversion of education: 

Monitoring the phenomenon of education dropout and its causes demonstrates that it is 
closely linked with poverty and societal underdevelopment, with the database of the worst 
forms of child labor showing that it is one of the main reasons forcing children to engage in 
the worst forms of child labor. The Committee should ensure that all children of primary 
school age benefit from the right to free and compulsory education, and that children removed 
from the worst forms of child labor are integrated into the education system(82).  

e. Awareness in the community(83): 
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The vast majority of child labor is concentrated in agricultural work, with the proportion 
of those engaged in such labor difficult to estimate given that it is largely concentrated in 
family business. Because of these two main reasons particularly, the Committee, in 
coordination with Governments, must make long-term and extensive efforts to raise 
awareness among society and its leaders about the dangers of the worst forms of child labor 
and its devastating impact on children and their future. Through a comprehensive outreach 
program involving multiple agencies and state ministries in each country as well as civil 
society organizations directed at eliminating any form of tolerance and acceptance by society 
and families towards allowing children to participate in the worst forms of child labor, all 
members of society can contribute to the fight against the phenomenon. This may include, for 
example: Training workshops, awareness workshops attended by community leaders, and 
prominent figures including intellectuals, artists and athletes, preparing press releases and 
documentaries, publishing stories and interviews, establishing a website and utilizing social 
media, as well as more traditional posters and publications.  

The elimination of the worst forms of child labor is a core issue for defenders of human 
rights and children rights globally. Without real constructive criticism and serious changes to 
the existing mechanisms and methods of implementation, as well as efforts to devise new, 
stronger and more effective methods, we will never be able to eliminate the worst forms of 
child labor.  
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   ملخص

حق ا�متتع به ونی� �رزت ٔ�مهیة احلق يف التعلمي �لعدید من املواثیق ا�ولیة وإالقلميیة، ومضنت �لجمیع 
�ىل قدم املساواة م�ذ الطفو�، ملا يف ذ� من دور يف الريق �لفرد وجممتعه والسمو به وا�رتام �رام�ه، ومن 
مث �شلك لك تقویض حلق الطفل يف التعلمي ٔ�و ا�هتاكه ٔ�و م�ع �ٔحصابه م�ه ٕارضارا �ٕال�سان وحبقوقه املب��ة �ىل 

و�ٕال�سانیة �لك، سواء اكن هذا املنع ٔ�و التقویض م�ارشا ٔ�و �ري م�ارش،  هذا احلق، ومن مث ٕارضارا ��متع
ٔ�و ٔ�زمات اق�صادیة وحصیة ال فرق ما دامت الن���ة  ٕا�سانیةعفوا ٔ�و قصدا، يف شلك حروب ٔ�و �وارث 

  .وا�دة

هذا احلق �لطفل، �عتباره أ�ساس ا�ي  1948وقد كفلت الصكوك ا�ولیة وإالقلميیة م�ذ العام 
ل لصاح�ه ا�متتع ببق�ة احلقوق أ�ساس�یة والوعي هبا، وجعلت م�ه واج�ا ملقى �ىل �اتق ا�ول الواجب �كف

�دود املر�� �بتدائیة، وجع� م�ا�ا يف مرا�� الالحقة �ىل ٔ�ساس  ٕاىلوجما� ٔ�طفالها  ٕالزاما�لهيا توفريه 
  .الكفاءة واملقدرة

ذو� لضامن متتع ٔ�طفال العامل هبذا احلق، فقد شهد العامل ٕاال ٔ�نه و�لرمغ من لك اجلهود ا�ولیة املب
وما بعدها، ح�ث �ٔدت  19- تفاو�ت �ىل مس�توى اس�تفادة أ�طفال ومتتعهم حبقهم يف التعلمي ق�ل �احئة �وف�د

الت�ٔثري سلبا �ىل أ�هداف واملك�س�بات احملققة يف جمال التعمل والتعلمي، و�رتب عهنا  ٕاىلٔ�زمة �ورو� الصحیة 
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�ع مالیني �دد من أ�طفال يف خمتلف دول العامل النام�ة واملتقدمة من هذا احلق، ما ٔ�دى ��ول املت�ٔ�رة م 
  .التفكري يف �لول یت�ٔىت �ربها جتاوز ومعاجلة �ٓ�رها السلبیة يف هذا ا�ال ٕاىل�جلاحئة 

 -التعلمي عن بعد -ال التعلمي�ٓ�ر اجلاحئة يف جم -�احئة �ورو� -حق الطفل يف التعلمي :اللكامت املف�اح�ة
  .املواثیق ا�ولیة وإالقلميیة -اخلسا�ر يف جمال التعلمي

Abstract:  
The right to education has been enshrined in a number of international and regional 

instruments and treaties, guaranteeing the right to equal access to education from childhood, 
because of its role in the advancement of the individual and the society, its primacy and its 
dignity. Thus, any compensation, violation or denial of a child’s right to education is 
detrimental at the individual and collective levels, potentially leading to wars, humanitarian 
catastrophes and/or health crises. 

Since 1948, international and regional instruments have guaranteed this right to all on 
the basis of the fundamental rights accorded to their enjoyment, and have made it a duty 
incumbent upon States to provide free legal assistance to their children up to the initial stage, 
making it available at their rightful stages on the basis of competence and skill. 

However, despite all international efforts to ensure the right to education, the world has 
witnessed disparities in children’s access to education before and after the COVID-19 
pandemic. The Corona health crisis has had a negative impact on the goals and achievements 
in the field of learning and education, as a result, millions of new children, both in developed 
and developing countries, have been denied this right, leading States affected by the pandemic 
to seek solutions to overcome their negative impact in this area. 

key words: child’s right to education, covid-19 pandemic, the impact of the pandemic in 
education field, education losses, international and regional treaties, remote learning. 

 مقدمة

والضام�ة حلریته وحقه  إال�سانیوصف احلق يف التعلمي �كونه من احلقوق واحلر�ت املتعلقة �شخص 
يف تلقي العلوم واملعارف ا�تلفة �ش�ىت الوسائل املرشو�ة واملتا�ة، فالتعلمي ذو قمية �برية يف بناء الفرد وصقل 

ٓ خشصیته و�كو�ن هویته، وهو �امل �امس يف مدى تقدم شعب وا خر، و� ٔ�مهیة ل�س �ٕالماكن حنطاط �
  .�لرفاه والر�اء والتقدم، ويف تقهقر ٔ�خرى وختلفها عن ر�ب احلضارة والعمل ما يف ٕاحراز دو� �كراهنا

وملا اكنت �لتعلمي هذه القمية املطلقة يف الوصول �ٕال�سان لنوع �زدهار املطلوب يف ش�ىت ا�االت، 
 التطور وال�ء، فقد سعى ا�متع ا�ويل سعیه احلث�ث لضامن ٔ�ن �متتع هبذا و�رتقاء به ��ر�ات العال يف سمل

  .م�ذ طفو�هتم مبا ف�ه �ري �ل�رشیة مجعاء و�ىل �ٔسس قویة من املساواة إال�ساناحلق وجيين مثاره بنو 
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�ه، ه و�رام �كون فردا صاحلا وعضوا فعاال م�ت�ا يف جممتع سوي، �املا حبقوق ٕا�سانٕاذ ال س��ل لبناء 
هو الس��ل لت�ٔس�س روح احملبة وإال�اء وٕاشاعهتا مبا خيدم صاحل الشعوب ف ، ٕاال �لتعلمي حمرتم ل�ٓخر واخ�الفه

  .وا�ول وأ�فراد

املت�دة  نظمة أ�مممب  هذا ، فقد ٔ�دى� حماس�نه ٔ�مر نوات الطفو� أ�وىلونظرا ٔ�ن نیل التعلمي يف س� 
لهذا احلق و�كر�سه يف �دید من الصكوك واملواثیق ا�ولیة م�ذ  عمل �دها �لت�ٔس�ستت�ذ ٕاجراءاهتا وتُ ٔ�ن 
  .1989وحىت العام  1948العام 

تبعا �لعوامل والظروف  وٕاجيا�أ�خرى قد یت�ٔ�ر سلبا  إال�سانؤ�ن احلق يف التعلمي �بق�ة حقوق 
عامل هذا إ و  السائدة يف ب� ما، فقد تبای�ت دول العامل �شلك ميكن وصفه �خلطري �ىل مس�توى �كر�س

مج� من العوامل وأ�س�باب الس�یاس�یة و�ق�صادیة و�ج�عیة وأ�وضاع  احلق وحامیته، حبیث سامهت
يف حرمان أ�طفال �رب العامل حقهم يف نیل التعلمي، ولعل فريوس �ورو� �ري دلیل  الاكرثیة واحلروب وأ�وبئة

  .التعلمي والتعمل�ىل التفاوت املس�ل �املیا يف مدى حصول أ�طفال �ىل 

  : ��، فٕان ٕاشاكلیة البحث ترتكز يف ا�ٓيت

  �ورو�؟ �احئةوالتعمل من  حق الطفل يف التعلمي �ٔسهمت االتفاق�ات ا�ولیة يف حامیة�ٔي �د  ٕاىل

  :ویرتتب عن إالشاكلیة ٔ�س�ئ� فرعیة

  حامیة هذا احلق زمن اجلاحئة؟ وحملیاهل اس�تطاعت املواثیق الصادرة دولیا  -

املدارس وتوقف معلیة التعلمي �ىل  ٕا�القت اخلسا�ر اليت م�یت هبا دول العامل قاطبة جراء �یف ٔ��ر  -
 حق الطفل يف نی�؟

 هل �ٕالماكن حتق�ق املساواة بني أ�طفال يف احلصول �ىل التعلمي بعد اجلاحئة؟ -

ريق وتقدم ال معرفة ما �لحق يف التعلمي والتعمل من رضورة، وما یؤدي � من  وتت�ىل ٔ�مهیة البحث يف
لٔ�فراد حفسب بل ��ول كذ�، ومن مث فٕان من ش�ٔن تقویض اس�تفادة أ�طفال م�ه القضاء �ىل ٔ�ي فرصة 

ذ�  ��عم�ة وفشل مشاریع التمنیة وما ی يف رفاه وتقدم ا�ول وا�متعات مس�تق�ال، وز�دة معدالت الفقر وا�ٔ 
 .�دیدة جماالتمن �ٓ�ر سلبیة يف 

  : ف البحث يف�ٕالماكن تلخیص ٔ�هداو

 .دها �املیإالقاء الضوء �ىل �ٓ�ر �احئة �ورو� اليت جرى �شخیصها ورص -
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 .الوقوف �ىل امحلایة ا�ولیة املكرسة حلق الطفل يف التعلمي مبنت الصكوك ا�ولیة -

رصد وضع أ�طفال ومدى اس�تفادهتم من �دمة التعلمي من �ة، ومدى الزتام دوهلم بتوفري هذه  -
 .نیةاخلدمة من �ة �

 وذ� الت�لیيل، الوصفي املهنج �س�تعامله موضو� نقارب ٔ�ن ارت�ٔینا فقد البحث، مبهنج ارتبط ف� ٔ�ما
 وحتلیل �ة، من احلق لهذا املكرسة امحلایة مدى �ىل �لوقوف وحتلیلها ا�ولیة القانونیة النصوصوصف  �رب

 .�نیة �ة من �جلاحئة هبا التعلمي نظم وت�ٔ�ر ا�ول وضعیة

ال بد ٔ�وال من التطرق ٔ�مه االتفاق�ات اليت تناولت احلق يف التعلمي  ،البحث فاهد�ٔ �ل حتق�ق و�ٔ 
والتعمل �محلایة القانونیة املطلوبة �لوقوف �ىل مدى جنا�ا ٔ�و فشلها يف دمع و�كر�س وضامن هذا احلق 

رو� �ىل جمال التعلمي �ىل لٔ�طفال سواء زمن السمل ٔ�و احلرب ٔ�و الكوارث، ق�ل التفصیل يف �ٓ�ر �احئة �و 
ات ا�ولیة �، وا�د �س�تعرض ف�ه ٔ�مه االتفاق ملبحثني اثنني  البحثميقس�ت  مت فقد الصعید ا�ويل، ؤ��ل ذ�

  .هابعدما و اجلاحئة  و�ن نبني ف�ه وضع التعلمي والتعمل �املیا ما ق�ل،لتعلمييف الحق �وإالقلميیة اليت �رست 

  ةٕالقلميی يف املواثیق ا�ولیة واتعلمييف ال  الطفل حق: املبحث أ�ول

، �لنظر �وره إال�سانٔ�دى الوعي ب�ٔمهیة معلیة التعمل والتعلمي �عتباره ٔ��د �ٔخطر ؤ�مه حقوق 
وتطوره �لشلك ا�ي یعود �خلري �ىل ال�رشیة مجعاء،  إال�ساناحلساس يف بناء احلضارة وتقدم أ�مم وريق 

الو�ئق ذات الصبغة ا�ولیة وإالقلميیة املُعلیة من ش�ٔن هذا احلق، ٔ�دى هذا الوعي ٕاىل ٕاصدار �دید من 
  .يف نی� بلو�ه �ىل �ٔساس �م من املساواة ودومنا متیزي- لك طفل–وا�امعة لفرص الطفل 

الضام�ة حلق  قلميیةا�ولیة واالٕ  �ٔمه االتفاق�ات �س�تعرض يف � مطلبیه هذا املبحثفٕان و�لیه، 
  .الطفل يف التعلمي

  احلق يف التعلمي يف االتفاق�ات ا�ولیة: لب أ�ولاملط

رضورة حامیة الطفل وضامن ٔ�م�ه ومتتعه حبقوقه م�ذ بدا�ت القرن املنرصم، و�شلك ٔ�كرث ببدٔ� �ه�م 
�انب �ٓ�رها �ق�صادیة والس�یاس�یة  ٕاىلحتدیدا بعد هنایة احلرب العاملیة أ�وىل، ويه احلرب اليت �لفت 

، اكن ٔ��رزها كرثة أ�طفال أ�یتام واملرشد�ن ممن قضت ٔ�رسمه وه� �ٓ�ؤمه يف )1(مية�ٓ�را اج�عیة وخ 
  .احلرب

ومتتیعها حبقوقها، فقد  ضعفا وهشاشة من بني ف�ات ا�متعالف�ة ا�ٔكرث  ت� ؤ��ل حامیة أ�طفال
�ت واالتفاق�ات ، لتتواىل بعده إال�ال)2(1924ج�یف �لعام  ٕا�النٔ�صدر �حتاد ا�ويل ٕال�اثة الطفو� 
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والعهود ا�ولیة �اصة بعد �ل عصبة أ�مم وت�ٔس�س أ�مم املت�دة �لفا لها، هذه أ��رية اليت معلت �ىل 
واع�د العدید من الصكوك ا�ولیة املكرسة �لحق يف التعلمي �عتباره ٔ��د احلقوق �ج�عیة أ�وىل  ٕاصدار

  .1989و 1966و 1960و �1948محلایة، وقد اكنت البدایة م�ذ العام 

  )3(إال�سانإال�الن العاملي حلقوق  - )1

وصاغهتا  إال�سانٔ�ول وثیقة دولیة صادرة عن م�ظمة أ�مم املت�دة نظمت حقوق  1948 ٕا�النیعترب 
مادة تناولت حق  30يف قالب وا�د لقي الق�ول والرتح�ب امل�شود، وقد �اء هذا إال�الن يف دیبا�ة و

والتعلمي، ؤ�كد يف البند أ�ول من ...ریة والعمل واجل�س�یة والزواج والتفكري والتد�نيف احلیاة واحل إال�سان
للك خشص احلق الاكمل يف التعلمي ؤ�ن �كون يف مرا�� أ�وىل وأ�ساس�یة �ىل '' : م�ه �ىل ٔ�نه 26املادة 

وی�رس الق�ول �لتعلمي العايل �ىل ؤ�ن یعمم التعلمي الفين واملهين  ٕالزام�اأ�قل ��ان، ؤ�ن �كون التعلمي أ�ويل 
  .''ٔ�ساس الكفاءة و�ىل قدم املساواة �لجمیع

مناء خشصیة إ "التعلمي ا�ي یتوجب ٔ�ن یو�ه حنو ٔ�ما البند الثاين من نفس املادة فقد ٔ�شار �لهدف من 
  ."ة بني امجلیعوحر�ته أ�ساس�یة، و�منیة التفامه وال�سامح وروح الصداق إال�سانمبا یعزز �یه ا�رتام  إال�سان

ا�رتام رغبات ا�ٓ�ء يف اخ�یار نوع التعلمي ا�ي �رونه "وزاد يف البند الثالث من ذات املادة رضورة 
  ."ا�ٔكرث مالءمة ٔ�طفاهلم

ٕان هذه املادة اليت شلكت ف� بعد أ�ساس القانوين املر�كز �لیه يف حامیة حق الطفل يف التعمل 
قلميیة اليت تلهتا ف� بعد، وٕان �اءت خمترصة ومركزة فٕاهنا قد ٔ�وحضت ماهیة �التفاق�ات والعهود ا�ولیة واالٕ 

حق التعلمي وخصائصه الرئ�سة، ٕاذ التعمل حق للك خشص بغض النظر عن �عتبارات القامئة �ىل ا�لون ٔ�و 
�و� فال بد اجل�س ٔ�و العق�دة ٔ�و ا�لغة، فهو حق مكفول �لجمیع �ىل قدم املساواة، ومادام ٔ�نه �دمة توفرها ا

م�ا�ة يف مر�لهتا الثانیة، وم�رسة لولوج امجلیع لها ٔ�ن �كون من ٔ�ن تقدم جما� وٕالزام�ا يف مر�لهتا أ�وىل، و 
تطلبه هذه املر�� ر�� التعلمي العايل �لنظر ملا وبلوغها �ىل �ٔساس الكفاءة والقدرة يف مر�لهتا الثالثة، �ٔي م

  .من �رغب يف ٕامتام تعلميه ملرا�� أ��رية فرتض توفرها يفمن قدرات ومؤهالت یُ 

  )4(اتفاق�ة ماكحفة ا�متیزي يف جمال التعلمي - )2

خبصوص احلق يف التعلمي،  إال�سان�الن العاملي حلقوق تفاق�ة بدورها �ىل ما �اء يف االٕ نصت هذه اال
�ىل �ٔي ٔ�ساس، سواء �ىل واس�تفادة اللك م�ه وممارس�ته وا�متتع به �ىل قدم املساواة دومنا متیزي ٔ�و هتم�ش 

مس�توى العرق ٔ�و اجل�س �ٔو ا��ن ٔ�و الرٔ�ي الس�یايس ٔ�و �ىل مس�توى ا�لغة ٔ�و الوضع �ج�عي �ٔو 
  .حرمان �ٔي خشص من هذا احلق ٕاىل�ق�صادي ٔ�و أ�صل، قد یؤدي يف ا�هنایة 
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ى تضمن �دم ؤ�كدت �ىل ٕالغاء لك ال�رشیعات والقوانني املكرسة �لمتیزي يف هذا ا�ال، وسن �ٔخر 
ا�متیزي بني التالم�ذ والطالب يف املؤسسات التعلميیة، ٔ�و بني ف�ات املواطنني ف� ارتبط �ملنح ٔ�و الرسوم 

  .املدرس�یة

دمع �اكفؤ  ٕاىلب�ٔن تلزتم ا�ول أ�طراف بوضع وتطو�ر س�یاسة وطنیة هادفة  5و 4وقضت يف املادتني 
، وٕاج�ار�ئیة جمانیا ، و�ىل اخلصوص جع� يف مر�لته �بتداالفرص واملساواة يف املسائل املرتبطة �لتعلمي

، وم�ا�ا يف مر�� التعلمي العايل �ىل ٔ�ساس معترب من القدرات وم�وافرا يف مر�لته الثانویة سهل املنال
  .والكفاءات

 مبا منوا اكمال إال�سان�ىل ٔ�ن تت�ذ إالجراءات الالزمة �مع حتقق الهدف م�ه واملاثل يف �منیة خشصیة 
یعزز ا�رتامه حلقوقه وحر�ته، ومبا یقوي وی�رس س�بل التفامه والصداقة وال�سامح بني ا�ول، ويف ا�رتام �م 
حلق الوا��ن وأ�رس يف اخ�یار منط التعلمي وكذا املؤسسات التعلميیة اليت �روهنا أ��سب ٔ�بناهئم مادامت 

  .يف ٕا�شاهئاتتوفر يف ٕاطارها املعایري ا�نیا املشرتطة قانو� 

  )5(العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة و�ج�عیة والثقاف�ة - )3

من هذا الصك ا�ويل �ىل نفس ا�هنج املتبع يف لك من إال�الن العاملي حلقوق  13سارت املادة 
ارها نصا واتفاق�ة ماكحفة ا�متیزي يف جمال التعلمي واس�تلهمت مهنام ما تضمنته، ح�ث �ٕالماكن اعتب إال�سان

  .قانونیا توسعیا من ح�ث إالضافات الهامة الواردة فهيا خبصوص احلق يف التعلمي

فقد ا�رتف العهد ا�ويل ب�ٔن للك فرد احلق يف الرتبیة والتعلمي دون اس�ت��اء، ؤ�ن ا�ول أ�طراف ف�ه 
رامهتا، مبا یؤدي هنایة ملزمة �لعمل �ىل توج�ه التعلمي صوب �منیة الشخصیة إال�سانیة مناء اكمال واحلس �ك

  .�اء والصداقة يف رو�اویغرس قمي ال�سامح واالٕ  إال�سانق ا�رتام حقو  ٕاىل

وقد مزي العهد ا�ويل يف مادته املذ�ورة �رب البند الثاين مهنا بني مرا�ل التعلمي ؤ�طواره ا�تلفة، مؤكدا 
ص جع� ٕالزام�ا وجمانیا وم�ا�ا يف طوره �ىل ذات املنصوص �لیه يف الوثیق�ني ا�ولیتني السابق�ني � خبصو 

 ٔ�و �اد� �رب أ��ذ املتدرج مببد�ٔ أ�ول، وجع� م�وفرا وم�رسا �للك يف طوره الثاين سواء تق�یا اكن �ٔم ف�یا 
ا�انیة، والت�ٔ�ید �ىل ٕا�ح�ه يف طوره الثالث �للك �ىل �ٔساس الكفاءة ا�اتیة �لراغب ف�ه واع�د التدرج يف 

  .ا�انیة

ام تطرقت املادة عیهنا حلق أ�ش�اص املنقطعني ٔ�و ا��ن مل �س�بق الت�اقهم �ملدرسة يف التعلمي، ك
رضورة حتسني أ�وضاع املادیة �لعاملني يف التدر�س  ٕاىلوذ� �رب �شجیع تعلمهم وصقل قدراهتم، ؤ�شارت 
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ملدرسني ن حتسني ٔ�وضاع اة من �ة �نیة، ذ� �ٔ م م�ح دراس�یمعلمني ؤ�عوا� من �ة وٕا�داث نظأ�طرا و 
  .بال ریب واملمتدرسني س��عكس ٕاجيا� �ىل معلیة التعمل والتعلمي �ىل السواء

  )6(اتفاق�ة حقوق الطفل - )4

مهنا، وقد اح�وت  29و 28تطرقت اتفاق�ة حقوق الطفل حلق هذا أ��ري يف التعلمي مبنت املادتني 
 وت�سري س�بل الولوج وإاللزام�ةدولیة خبصوص ا�انیة  ا نفس الوارد ف� س�بقها من اتفاق�ات وصكوكبدوره

  .ا�انیة يف ٕا�ح�ه �لتعلمي وأ��ذ مببد�ٔ 

دولیة، ف�صت �ىل اختاذ و�ئق من  ها�ري ٔ�هنا يف املقابل تضمنت مق�ضیات مل �س�بق معاجلهتا ف� س�بق 
ل ما یلزم حملاربة الهدر ومع ،تلقي التعلميشجیع احلضور املنتظم يف املدارس ل لك إالجراءات الرضوریة ل� 

املدريس ٔ�و التقلیل �ىل أ�قل من معدالته، وٕارساء �القات تعاون دويل �لقضاء �ىل أ�م�ة واجلهل يف 
�اصة يف ا�ول  فة والعمل ووسائل التعمل احلدیثةبل الوصول �لمعر صفوف أ�طفال والیافعني، وت�سري س�ُ 

  .النام�ة

وقه املكفو� � مبنت االتفاق�ة ال یمت ٕاال �رب الوعي هبا، فقد اكن وملا اكن الس��ل �متتع الطفل �لك حق
�ىل ٔ�ن  29التعلمي الس��ل أ�و�د ملامرسة هذه احلقوق وجين الفائدة املرتق�ة مهنا، و�� فقد نصت يف املادة 

لتحمل  دادهوٕا��دودها القصوى،  ٕاىلبه وقدراته مناء خشصیة هذا أ��ري وٕاذاكء مواه یو�ه تعلمي الطفل حنو إ 
سهام ٕاجيا� يف جممتعه، وغرس قمي ا�رتام ذاته و�رام�ه وا�ٓخر والب��ة الطبیعیة اليت حيیا فهيا يف املسؤولیة واالٕ 

  .نفسه

حقه يف -اكلروهینغا م�ال–�لطفل املنمتي لٔ�قلیات االث��ة ٔ�و ا�لغویة ٔ�و ا�ی��ة  30ومضنت يف املادة 
حرمانه م�ه، بل یتوجب بدال عن ذ� �شجیعه ومسا�دته �ىل ممارسة التعلمي، حبیث ال جيوز املساس به ٔ�و 

  .خمتلف ٔ�و�ه ثقاف�ه والت�دث بلغته وممارسة شعا�ر دینه

لقد شلكت هذه املواثیق والصكوك ا�ولیة جممتعة ٕاذا ٔ�ساسا قانونیا دولیا م�ینا �لحق يف التعلمي، 
، مادام ٔ�نه هو س��ل بناء أ�مم وت�ٔس�س احلضارات، وجعلت م�ه حقا ال یق�ل ��هتاك ٔ�و التجزئة ٔ�و التغیري

�متتعه �لك حقوقه وممارس�هتا وا�رتامه لكرام�ه و�دم املساس هبا، ومن مث ٕا�الل  إال�سانومادام هو طریق 

  .السمل والتفامه امل�شود بني الشعوب متاما كام تصبو � أ�مم املت�دة وت�ٔمل

الطفل يف التعلمي �محلایة الالزمة، ملا ٔ�لزمت ا�ول  �اطة حق�ري ٔ�هنا يف ذات الوقت فشلت يف إ 
 ٕاىلمببد�ٔ التدرج يف ا�انیة يف املرا�ل الالحقة وصوال  وأ��ذجبعل التعلمي جمانیا يف مر�لته �بتدائیة فقط 

را�� ال �س��فاء مؤ�مهیة ل�س �ٕالماكن جين مثارها إ التعلمي العايل، ٕاذ ال خيفى �ىل ٔ��د ما �لتعلمي من دور 
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لزام�ة التعلمي يف مر�لته �بتدائیة فقط تقویض حق أ�طفال ال يف ا�متتع إ لكها، ؤ�ن من ش�ٔن قرص جمانیة و 
حبقهم يف التعمل بل ٔ�یضا سا�ر حقوقهم أ�خرى، ما دام ٔ�ن التعلمي هو س��لهم يف الوعي وا�متتع هبا، ومن مث 

  .�دم ا�هتاك حقوقهم ٔ�و اس�تغالهلم

قلميیة وح�دة نصت �ىل ٔ�ن التعلمي وجب ٔ�ن �كون ٕالزام�ا وجمانیا يف لك مرا��، و�س�ت��اء وثیقة إ 

فقد سارت املواثیق الصادرة �ىل املس�توى القاري �ىل نفس ا�هنج واتبعت ذات اخلطوات، سواء يف �كر�س 
وىل، وذ� �ىل لزام�ته يف مر�لته ا�ٔ إ ٔ�رض الواقع، ٔ�و يف قرص جمان��ه و �ىل  ؤ�عام�احلق يف التعلمي وحامیته 

  .النحو ا�ي سرناه يف املطلب املوايل

  احلق يف التعلمي يف املواثیق إالقلميیة: املطلب الثاين

�ىل هدي االتفاق�ات ا�ولیة اليت تناولت احلق يف التعلمي وفصلت ف�ه �لتدرجي بتوا�ر صدورها 
�امة �ٔو حبقوق الطفل �اصة،  ٕال�ساناواع�دها، كذ� سارت املواثیق إالقلميیة سواء املتعلق مهنا حبقوق 

�كر�س ثقافة حقوق  �ا�� مهنا دلیال �سرتشد به يف صیا�ة مضام�هنا مبا ی�ىش وا�هنج ا�ويل املُشجع �ىل
رٔ�سها حقه يف التعمل، ويف مرا�اة �مة خلصوصیات ا�ول املُصدرة لهذه املواثیق إالقلميیة سواء و�ىل  إال�سان

  :اخل، ومن بني هذه املواثیق...ا�ی��ة ٔ�و العرق�ة ٔ�و ا�لغویة اخلصوصیات الثقاف�ة ٔ�و

  )7(والشعوب إال�سانحلقوق  إالفریقياملیثاق  - )1

وا�ي �اء خمترصا �جزا خبصوص احلق يف التعلمي، كذ�  إال�سان�ىل غرار إال�الن العاملي حلقوق 
و�زية  17ف�ه �لتعلمي مبنت املادة  والشعوب ا�ي وردت إالشارة إال�سانحلقوق  إالفریقياكن املیثاق 

قصاء ٔ�و متیزي، ما ، ذ�ورا وٕا�� دومنا إ ٔ�طفاال وراشد�ن ،مق�ضبة، فقضت ب�ٔن احلق يف التعلمي مكفول �لجمیع
العمل �ىل ٕازا� اكفة ٔ�شاكل التفرقة القامئة �ىل �ٔسس العنرص ٔ�و العرق  ٔ�ن املیثاق نص يف دیباج�ه �ىل دام

ا�لغة، ما یعين ٔ�ن حق التعلمي م�اح �لجمیع بغض النظر عن ٔ�ي اعتبارات قد متنع ٔ�و ا�لون ٔ�و اجل�س ٔ�و 
  .القدرة �ىل ا�متتع بهحتد من البعض هذا احلق ٔ�و 

  )8(م�ثاق حقوق الطفل العريب - )2

یعد م�ثاق حقوق الطفل العريب حبق ٔ�ول الو�ئق إالقلميیة املعنیة �لطفل ورفاهه الصادرة �ىل 
عربیة، واملُت�ذة من حقوق الطفل وبذل اجلهود يف س��ل حام�هتا و�كر�سها الغایة امل�شودة مس�توى املنطقة ال

لها، ويه وثیقة �سعى سعهيا لتضمن لٔ�طفال العرب سا�ر احلقوق اليت �رفل يف ظلها ٔ��راهبم يف مجیع دول 
 احلیاة م�ذ مر�� امحلل العامل، �ا�� الهویة العربیة إالسالم�ة روح هذه احلقوق وجوهرها بدءا من احلق يف

  .وحىت بلوغ الطفل سن الرشد والنضج املؤهل � لتحمل املسؤولیات مبا یتوافق ووعیه ومس�توى فهمه
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: �ىل 11فقد تناو� املیثاق يف مواد م�فرقة، ف�ص يف املادة  ،وٕاميا� مبا �لتعلمي من خطورة ؤ�مهیة
حبس�بان - ��د ٔ�دىن-ر�ليت ما ق�ل املدرسة والتعلمي أ�سايست�ٔ�ید حق الطفل يف التعلمي ا�اين والرتبیة يف م"

ٔ�ن التعلمي هو جحر الزاویة يف التغیري ا�امئ ويف اك�ساب �جتاهات واملهارات والقدرات اليت یوا�ه هبا لك 
ا �ىل وظیف�ة والتقالید البالیة السلبیة، وی�ش�ٔ هبت�ددة، ویت�لص هبا من القمي الالاملواقف اجلدیدة �ملعرفة امل 

التفكري العلمي واملوضوعي وحسن التقد�ر، وحب العمل وحسن ٔ�دائه، كام ميده �لقدرة �ىل رفع مس�توى 
  ".إالجيايب يف ح�اة جممتعه ؤ�م�ه، وضامن حقه يف الثقافة املس�مترة إالسهاممع�ش�ته وثقاف�ه العامة، و�ىل 

ا �ىل ٕاقامة نظام تعلميي سلمي �كون رضورة ٔ�ن تعمل ا�ول العربیة مجیعه: "�ىل 21ؤ�ضاف يف املادة 
ٕالزام�ا يف مر�لته أ�ساس�یة وجمانیا يف لك مرا�� �لقادر�ن �ىل مواصلته من مر�� ما ق�ل املدرسة وحىت 

  ".التعلمي العايل دون متیزي �س�ب القدرة �ق�صادیة ٔ�و املن�ت �ج�عي ٔ�و الرٔ�ي الس�یايس

ا�ولیة خبصوص ا�انیة ٕاذ هذه أ��رية قرصت جمانیة التعلمي  سا�ر املواثیق-ٔ�ي املیثاق–خمالفا بذ� 
يف مس�تواه �بتدايئ فقط، والتدرج ف�ه م�ذ املر�� الثانویة ا�نیا والعلیا وما تالها، يف �ني ٔ�ن م�ثاق 

�ول حقوق الطفل العريب ت�ىن جمانیة التعلمي يف لك مرا�� وعیا م�ه ب�ٔن الظروف �ق�صادیة املتفاوتة بني ا
العربیة قد حترم الك�ري من ٔ�طفال العرب ف� لو اكن التعلمي مبقابل، ما قد �رهق اكهل أ�رس و�زید من ٔ�عباهئا 

  .حرمان �ٔبناهئا من هذا احلق ٕاىلف�ضطر مكرهة 

  )9(حلقوق ورفاهیة الطفل إالفریقياملیثاق  - )3

تفاق�ة حقوق �س�ة إالقلميیة إالفریق�ة الاه الطفل هو ال حلقوق ورف إالفریقي�ٕالماكن القول ب�ٔن املیثاق 
الطفل ا�ولیة، وقد �اء �س�ة مطابقة لها سواء من ح�ث تعریف املقصود �لطفل، ٔ�و حقوقه املكفو� � 

مشاهبة  إالفریقيجتاه ٔ�طفالها، بل حىت هندسة املواد يف املیثاق  إالفریق�ةمبوجب املیثاق، ٔ�و واج�ات ا�ول 
يف االتفاق�ة، دون مرا�اة ٔ�و�ه �خ�الف وال��ز واملشالك والت�د�ت اليت �شلك متاما لت� املس�ت�دمة 
مكشلك احلروب والزنا�ات أ�هلیة وندرة  ،دون �ريه من �يق ٔ�طفال العامل إالفریقي�اصیة لصیقة �لطفل 

  .املاء والغذاء، وتفيش أ�وبئة وأ�مراض

يف ش�به مرا�اة  ،11من املادة  7تعلمي مبنت البند هذا الصك إالقلميي �لحق يف ال تعرض وبدوره فقد 
جتاه ٔ�طفالها بتوفري  إالفریق�ةوثقافاهتا ا�تلفة، ف�ٔكد يف هذه املادة �ىل الزتام ا�ول  إالفریق�ةخلصوصیة ا�ول 

تقلیل ٔ�سايس جماين وم�اح يف مرا�� الالحقة معال مببدٔ� التدرج يف ا�انیة، ومعل ما یلزم �ىل ال  ٕالزايمتعلمي 
  .من معدالت �رك املدرسة و�شجیع احلضور املنتظم وا�امئ لفضاهئا
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قامئ �ىل النوع، فقد ٔ��ذ  وٕاقصاءم�ذ طفو�هتا وما توا�ه من هتم�ش  إالفریق�ةووعیا مبعا�ة املرٔ�ة 
ٕالجراءات املیثاق مببدٔ� املساواة يف التعلمي لضامن حق أ�طفال إال�ث ف�ه ٔ�سوة �ٔ�طفال ا��ور، واختاذ لك ا

ُ  ،احلام�ة لهذا احلق وتعز�زه عینة لهن �ىل ٕاكامل تعلميهن ومواصلته �اصة يف احلا� اليت یصبحن فهيا حوامل وامل
ؤ��ات، �هیك عن حامیة الطفل اخلاضع ٔ�ي من ٔ�شاكل الت�ٔدیب واحلرص �ىل ٔ�ال ميس الت�ٔدیب �كرام�ه 

  .ار منط التعلمي املناسب ٔ�والدمه، وكذا ا�رتام حق ا�ٓ�ء وأ�وصیاء يف اخ�یوٕا�سان��ه

مناء �ىل ٔ�ن هدف التعلمي ماثل يف إ  إالفریقياق وسريا �ىل ا�هنج املتبع يف املواثیق ا�ولیة، نص املیث
حىت یتحقق يف ظل بلوغ هذا الهدف  ،ومعها مواهبه وقدراته اجلسمیة والعقلیة ،خشصیة الطفل إال�سانیة

  .ا�ولیة إال�سانمبا یتالءم واتفاق�ات حقوق وعي الطفل �كرام�ه وحقوقه وحر�ته 

عراف ذات العادات والتقالید وا�ٔ  إالفریق�ةؤ�ن املیثاق یغطي مدى جغراف�ا حمددا هو القارة 
والثقافات وأ�د�ن ا�تلف بعضها عن بعض من �ة، وعن بق�ة القارات من �ة ٔ�خرى، فقد تضمن املیثاق 

 ا، ملا نص �ىل �ٔن تعلمي الطفل جيب ٔ�ن یو�ه صوب احملافظة �ىلما �راعي هذه اخلصیصة ویعيل ش�ٔهن
فریق�ة إالجيابیة، واحملافظة �ىل �س�تقالل الوطين التاكمل إالقلميي و�شجیع أ��الق�ات والقمي والثقافات االٕ 

  .، و�منیة ا�رتام الب��ة واملوارد الطبیعیة �لقارةإالفریقيحتق�ق الو�دة والتضامن 

  )10(وق أ�ساس�یة لالحتاد أ�وريبم�ثاق احلق - )4

: �ىل ٔ�ن املذ�ورة احلق يف التعلمي وكف� للك خشص، ٕاذ نص مبنت املادة 14محى هذا املیثاق يف مادته 
�شمل هذا احلق تلقي  للك ٕا�سان احلق يف التعلمي واحلصول �ىل التدریب املهين واملس�متر، ؤ�ن �ٕالماكن ٔ�ن"

، وحق ا�ٓ�ء ا�ميقراطیةة ٕا�شاء مؤسسات تعلميیة �ال�رتام الواجب ملبادئ تعلمي ٕالزايم ��ان، كام ٔ�ن حری
يف ضامن ٔ�ن التعلمي والتدر�س ٔ�طفاهلم یتفق مع اعتقادمه ا�یين والفلسفي والرتبوي وفقًا �لقوانني احمللیة اليت 

  ".حتمك ممارسة هذه احلریة، مضمون

الف�ون والبحث العلمي ال بد من �ٔن :"دما نص �ىل ٔ�ن�لتعلمي العايل ٔ�مهیة كربى عن 13وم�ح يف املادة 
�كون حرا من الق�ود ؤ�ن حترتم احلریة ا�ٔاكدميیة حبیث ال یق�د الباح�ون طلبة اكنوا ٔ�و ٔ�ساتذة ب�ٔیة ق�ود 

  ."امل�شود وإالبداعس�یاس�یة ٔ�و قانونیة ٔ�و مالیة، وذ� �لرتك هلم حریة البحث والتطو�ر 

التعلمي، لكونه نص �لیه  ٕالزام�ةخر ما �اءت به االتفاق�ات ا�ولیة حول وقد �الف هذا املیثاق هو ا�ٓ 
ٔ�ي حبسب " ٕاماكنیة"بتوفريه ملواطنهيا، ح�ث اس�تعملت لكمة  أ�وربیةبعبارات ال تف�د ٕالزام ٔ�و الزتام ا�ول 

  .)11(القدرة املالیة واملادیة ��ول
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ت �لحق يف التعلمي، ومضنته �لطفل يف خمتلف ٕان هذه الو�ئق جممتعة سواء ا�ولیة ٔ�و إالقلميیة تطرق
مرا�ل ح�اته م�ذ طفولته املبكرة، وجعلت م�ه �ایة ی��غي بلوغها وهدفا ال بد من حتققه �لك الوسائل، ٕاذ 

  .هو س��ل ا�ول لالرتقاء والتقدم وهو طریقها خللق ٔ�ج�ال واعیة حبقوقها و�رامهتا إال�سانیة

يف لفت ان��اه العامل ٔ�مهیة التعلمي والتعمل، ورضورة ٔ�ن �س�تف�د  ولنئ اس�تطاعت هذه الو�ئق الن�اح
م�ه لك طفل يف العامل ؤ�ال حيرم م�ه، وجعلت م�ه ٔ�وجب الواج�ات امللقاة �ىل �اتق لك دول العامل جتاه 

 ٕالزام�ةٔ�طفالها، ف�ٔصبح تبعا �� لك طفل صاحب حق ال ميكن ا�هتاكه يف نیل التعلمي واحلصول �لیه بصفة 
ميكن اتبا�ه حلفظ وحامیة هذا  ٕاجراءيف مر�لته �بتدائیة دومنا متیزي، فه�ي و�ىل مس�توى �ٓخر مل تتضمن ٔ�ي 

وحامیة واس�تفادة الطفل من  ٔ�عاملاحلق يف أ�وقات اليت �س�ت�د فهيا ٔ��داث ٔ�و وقائع وظروف تقوض من 
فعا� حلق الطفل يف التعلمي �اصة  التعلمي، لن�لص من ذ� ٔ�ن هذه الو�ئق ا�ولیة مل �س�تطع �كر�س حامیة

فريوس  ققة يف هذا ا�ال متاما كام فعلزمن الكوارث الصحیة اليت تؤ�ر سلبا و�شدة �ىل املك�س�بات احمل
  .�ورو� كام سرنى يف املبحث املوايل

  �ىل احلق يف التعمل 19- �ٔ�ر �احئة �وف�د: املبحث الثاين

أ�ساس�یة املتصفة بعدم قابلیهتا �لتغیري �ٔو  إال�سانحقوق من ٔ�ن احلق يف التعمل هو ٔ��د ٔ�مه  �لرمغ
التجزئة، وفق ما قضت به ؤ�كدته سا�ر املواثیق واالتفاق�ات ا�ولیة وإالقلميیة، و�ىل الرمغ من �ونه حقا 

ومينع �دم  ویدفع ��منو �ق�صادي املس�تدامح�ث یقلل من الفقر  ،مه يف حتق�ق ٔ�هداف التمنیة املس�تدامةا�س
، ٕاال )12(ساواة والظمل، وی��ح الفرصة �لمتتع بص�ة ٔ�فضل �اصة �ل�ساء وأ�طفال، و�سا�د يف حامیة الب��ةامل 

ٔ�نه یت�ٔ�ر جبم� من العوامل اليت تؤدي حلرمان الطفل م�ه وتقویض ٔ�یة ٕاماكنیة لالس�تفادة من الفرص التعلميیة 
وبئة وأ�مراض والكوارث إال�سانیة والصحیة، املتا�ة، وتعترب أ�زمات �ق�صادیة واحلروب والزنا�ات وا�ٔ 

  .إالطالقٔ�مهها �ىل 

، فقد ٔ�ث�ت الواقع مبا ال وأ�زمات الكوارثات التعمل والتعلمي زمن وٕاذا اكن �ٕالماكن �س�مترار يف معلی
یدع جماال �لشك ب�ٔن أ�مراض وأ�وبئة ٔ�شد ف�اك ؤ�عظم ٔ��را من بق�ة العوامل جممتعة، �ا س�س�تعرض يف 

، مث نتطرق يف مطلب �ن لت�ٔثري هذا 19- مطلب ٔ�ول وضع التعلمي يف العامل ق�ل ان�شار فريوس �وف�د
  .الفريوس �ىل احلق يف التعلمي

  التعلمي �ىل الصعید العاملي ما ق�ل اجلاحئة وضع: املطلب أ�ول

ميكن القول �ٔن اجلهود املبذو� �املیا لضامن متتع أ�طفال حبقهم أ�سايس يف التعلمي وحامیته وضامن 
وصول واس�تفادة امجلیع � وم�ه، قد �لكلت �لن�اح يف ٔ�كرث من دو� �رب العامل، ففي �ٔوائل مخس��ات القرن 
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من أ�طفال يف سن ا�راسة �بتدائیة �ارج مقا�د ا�رس والتحصیل، لتبلغ % 50املايض اكن حوايل 
، والتحق م�ذ العام 2019) 13(س�نة % 9 ٕاىل، مث تنخفض %28ما یقدر ب 1970ال�س�بة ٔ�واخر العام 

ملیون طفل �لتعلمي  89، و)ر�ض أ�طفال(ملیون طفل �لتعلمي ما ق�ل �بتدايئ  75حوايل  2000
  .)14(ملیون طفل �لتعلمي الثانوي 138و�بتدايئ، 

ٕاذا ما �ٔ�ذ �حلس�بان اعتبارات شلكت ما ميكن ٔ�ن  إالطالق�ري �ٔن هذه اجلهود مل تعد اكف�ة �ىل 
نطلق �لیه �ٔزمة تعلمي �املیة تت�ىل ٔ��رز مظاهرها يف ٔ�ن طفال وا�دا من بني لك مخس ٔ�طفال حمروم من 

ملیون طفل يف سن التعلمي  262ا ق�ل التعلمي �بتدايئ، وملیون طفل يف سن م 175مبعىن ٔ�ن التعلمي، 
  .)15(حمرومون من حقهم يف التعلميمه ٔ�طفال �بتدايئ والثانوي 

�ملدارس ال یعين حتقق التعمل �لرضورة، فٔ�ول مرة يف التارخي  �لت�اقو�زید من معق أ�زمة ٔ�ن 
ملیون طفل يف سن التعلمي �بتدايئ  387ٔ�ن  یفوق �دد �ري املتعلمني يف املدارس �ددمه �ار�ا، ذ�

ملیون طفل يف سن التعلمي الثانوي ال حيققون احلد أ�دىن من مس�تو�ت الكفاءة يف القراءة والك�ابة  230و
، بعبارة ٔ�كرث وضو�ا فاملناجه والنظم التعلميیة ال حتقق الغرض مهنا وتؤدي بدل �شجیع تقدم )16(والر�ضیات

ختلفهم وت�ٔخرمه، كام ٔ�ن الهوة بني ما یتعلمه أ�طفال وما یبحث عنه  ٕاىلاملهارات الالزمة  أ�طفال واك�ساهبم
، ما یعين فشل العملیة 21سوق الشغل معیقة ٔ�ن املناجه والنظم التعلميیة املتوفرة قدمية ال تالمئ القرن 

  .التعلميیة �رمهتا

ا الشلك وفش� يف تلبیة احلا�ات التعلمية ٔ�نه يف �ال اس�مترار وضع التعلمي هبذ ٕاىلو�شري ا�راسات 
ملیون مهنم �ىل  420ملیار طفل  1.4ٔ�ال یقدر من بني  2030لٔ�طفال �رب العامل، مفن املتوقع حبلول العام 

ملیون  825يف مر�� الطفو�، ولن �كون مبس�تطاع ) القراءة، الك�ابة، احلساب(تعمل املهارات أ�ساس�یة 
يف ) �ل املش�ت، التفاوض، التفكري النقدي(ساس�یة واملهارات القاب� �لنقل مهنم اك�ساب املهارات ا�ٔ 

  .)17(املر�� الثانویة، ويه �ارات س�یكونون حبا�ة لها يف املدرسة واحلیاة والعمل

واحلروب والكوارث إال�سانیة واف�قار املالیني من  زد �ىل ما س�بق، ٔ�ن تغري املناخ وتلوث الهواء
، لكها تؤدي )18(ملیار خشص یف�قرون لهذه اخلدمة 1.3ساس�یة من ق�یل الكهر�ء ح�ث ال�رش �ل�دمات ا�ٔ 

ملیون  75ُجسلت احلا�ة املاسة ل  2016دورها السليب يف حرمان أ�طفال من حقهم يف التعمل، ٕاذ يف العام 
ملترضرة ، فأ�طفال الالج�ون ؤ�ولئك ا)19(ب�ا م�رضرا من احلروب وأ�زمات 37طفل �مع تعلميي يف 

ب�اهنم من الزنا�ات واحلروب وأ�مراض واملعرضون لهجامت عسكریة عنیفة قامئة �ىل النوع �ج�عي مه 
  .)20(ملرا�ل التعلمي ب�سب ٔ�كرب ٕامتا�مٔ�كرث عرضة لعدم 
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التعمل والتعلمي، قامئة ٔ�ساسا �ىل  بعملیات غبة يف التحول حنو ٔ�نواع �دیدة م�علقةالر  كام ٔ�دت
وا�متتع هبا، ومن مث  -ٔ�ي التعلمي - مساواة يف الوصول لهذه اخلدمة تعمیق ٔ�و�ه الال ٕاىلاحلدیثة  ج�االتك�ولو 

ٕاذا ما �لمنا ٔ�ن فرص الوصول �اصة ، وٕاجيا�م�لق�ه سلبا كذا ٕا�داث تغیريات �ذریة يف مس�تق�ل التعلمي و 
من أ�طفال من فرصهم املرشو�ة �لتق�یات والتك�ولوج�ا احلدیثة �ري م�اكف�ة، و�لتايل حرمان ٔ��داد ٔ�خرى 

  .يف نیل التعلمي

، ٔ�زمات و�وارث حرمت وما �زال ٔ�ج�اال من أ�طفال 19-و وضع التعلمي ق�ل �احئة الكوف�دهذا ٕاذا ه
يف لك بقاع العامل من حقهم أ�سايس وأ�صیل يف اك�ساب املهارات واملعارف الالزمة، املعینة هلم يف ح�اهتم 

مبا ف�ه �ري هلم و�متعاهتم، وزعزعت ما س�بق حتق�قه من جناح يف هذا ا�ال، وٕان اكن  ؤ�عامهلم يف املس�تق�ل
  .�احئة �املیة وٕا�النهفريوس القد ازداد سوءا بعد تفيش -لٔ�مانة- أ�مر 

  وضع التعلمي �ىل الصعید العاملي ما بعد اجلاحئة: املطلب الثاين

م�ظمة الص�ة العاملیة فريوس �ورو� �احئة �املیة،  ٕا�الناخ�لف وضع التعلمي �ىل مس�توى العامل م�ذ 
 ُ ال يف ا�ول  ،م التعلمي و�شفت عیوهبا ؤ�ظهرت �لعیان نقائصهاظُ وقد عرت هذه الاكرثة الصحیة عورة ن

  .النام�ة حفسب، بل ٔ�یضا يف ا�ول املتقدمة

ودا�لها من �ة ٔ�وىل،  تعمیق هوة التحصیل والتعمل بني التالم�ذ ف� بني ا�ول ٕاىلوقد ٔ�دت اجلاحئة 
  .وسامهت يف فقد العدید من املك�س�بات اليت س�بق حتق�قها يف جمال التعلمي من �ة �نیة

ذ� ٔ�ن اجلاحئة قد �س�ب�ت يف ٔ�كرب تعطیل لعملیة التعمل �رخيیا ويف �ٔسؤ� �ٔزمة تعلمي �املیا، ووضع 
ملیون طفل يف خطر  600دو�، ملیار و 190ب�ٔكرث من  2020واملعاهد التعلميیة يف ٔ��ریل  املدارسٕا�الق 

املبارشة يف ضیاع ٔ��م تعلميیة �راوحت  إال�الق، وجتلت ٔ��رز نتاجئ )21(الت�لف و�راجع مك�س�باهتم التعلميیة
 40یوما دراس�یا حبسب موقع ا�ول، ف�� الواقعة يف النصف الشاميل �لكرة أ�رضیة خرست  55و 47بني 

، ما ٔ��ر بدوره )22(یوما دراس�یا �55 الواقعة يف النصف اجلنويب خرست یوما دراس�یا يف املتوسط، ف� ت
�ىل التقوميات و�دو� �م��ا�ت، فراحت دول تلغهيا ؤ�خرى تؤ�لها و�لثة ٔ�بقهتا يف مواعیدها املقررة وٕان 

�الق رص اخلسا�ر النامجة عن االٕ نتاجئ جعلت ٔ��د تقد�رات البنك ا�ويل حيويه ، 23اكنت ب�س�بة ٔ�قل
دوالر �ٔمر�يك مكاكسب اكن ميكن ج�هيا ف� لو اس�مترت  �ریلیون 10ملس�متر ٔ�ربعة ٔ�شهر م�واص� يف ا

�الق املدارس �س�ب �ٔن إ  ٕاىلف� توصلت دراسات �دیثة ، 24املدارس يف ت�ٔدیة �شاطها لوال اجلاحئة
 حىت يف ا�ول توس�یع الهوة يف التحصیل وسا�ر املك�س�بات يف التعلمي ٕاىلالفريوس من ش�ٔنه ٔ�ن یؤدي 

  .)25(مرتفعة ا��ل
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و�س�ب هذا الوضع �ري املس�بوق �املیا، �اولت ا�ول املت�ٔ�رة ٕ��الق املدارس وضع �لول لٔ�زمة يف 
حماو� مهنا لتدارك أ�مر واحلد من اخلسا�ر الواقعة ما �ٔمكن، ولهذه الغایة اعمتدت وزارات التعلمي �رب العامل 

 ُ معمتد �ىل (اكن ٔ�م ٕاذاعیا ) معمتد �ىل ش�بكة �نرتنت(رمقیا  ،�لتعلمي عن بعدام م�علقة ظُ ونفذت س�یاسات ون

، و�ىل الرمغ من اع�د هذه اخلیارات املتنو�ة فمل �كن التعلمي م�ا�ا مجلیع )26()وإالذاعيالبث التلفزي 
  .)28(توفري التعلمي، لع� �ركزي ٔ��لب ا�ول �ىل ا�هنج الرمقي يف )27(أ�طفال �ىل قدم املساواة ٕا�ن اجلاحئة

�د بعید يف حتویل �نرتنت والتك�ولوج�ا من جمرد  ٕاىلوٕاذا اكنت ٔ�زمة �ورو� الصحیة قد جنحت 
ٔ�صی�، �اصة الشق املرتبط �حلاج�ات التعلميیة واملهنیة املتعلقة �ٔ�طفال  ٕا�سانحقوق  ٕاىلٔ�ش�یاء رضوریة 

ال �رب العامل حقهم يف حرمان املالیني من أ�طفيف   ال ميكن ٕا�اكرهوالش�باب، فه�ي قد جنحت كذ� و�شلك
�الق مدارسها حنو اع�د نظم تعلمي قامئة �ٔ�ساس �ىل توفري التعلمي، ذ� ٔ�ن حتول ا�ول املت�ٔ�رة سلبا من إ 

�ىل ا�هنج الرمقي م�ه  ، و�ركزيها �خلصوص�لتعلمي عن بعدٔ�و ما ٔ�صبح یصطلح �لیه �دماهتا عن بعد 
ساواة املوجودة سلفا م یة والكهر�ء، قد معق ٔ�و�ه الالىل التك�ولوج�ا احلدیثة واخلدمات الرمق واملعمتد بدوره �

بني أ�طفال يف نیل التعلمي يف خمتلف دول العامل، ويه ال مساواة تؤدي فهيا الوضعیة �ق�صادیة ��ول 
  .ا�ور أ��رز

ملیون طفل  200ه عن بعد، حرم ملیاران وون���ة لهذا التحول يف توفري التعلمي �رب العمل خبیار تقدمي
يف العامل حقهم يف التعمل والتعلمي لعدم قدرهتم �ىل الولوج -س�نة 25من ٔ�طفال وش�باب العامل ٔ�قل من % 65-

 .)29(لش�بكة �نرتنت مبنازهلم

لعبت وتلعب دورها الفا�ل يف قدرة  ،فاحلا� �ق�صادیة �ول العامل ما ق�ل وما بعد عرص اجلاحئة
ومن مث �س�مترار يف معلیات التعمل والتعلمي بن�اح، كام  ،طفال �ىل االتصال �ش�بكة �نرتنت من �دمها�ٔ 

ی��ج عهنا تفاوت صارخ سواء ف� بني ا�ول ٔ�و دا�لها �ىل مس�توى اس�ت�دام التك�ولوج�ا والولوج لش�بكة 
  .�لتعمللتلقي التعلمي و �نرتنت 

موجودة ق�ل ان�شار فريوس �ورو�، ٕاال ٔ�ن هذا أ��ري وم�ذ و�لرمغ من ٔ�ن هذه التفاو�ت اكنت 
، هذا دون ٕاغفال ت�ٔ�ر مقدرة أ�طفال هذا ا�الٕا�النه �احئة �املیة، تفامقت �س��ه الهوة الرمقیة بني ا�ول يف 

مل حرضي �ٔم قروي، فالقدرة �ىل التع ،ف�ه نیل التعلمي �ملاكن ا�ي یع�شون�ىل االتصال �ش�بكة �نرتنت ل 
اليت تعد حمراك هاما �لوصول �لتك�ولوج�ا الرمقیة �ملزنل،  )30(عن بعد تت�دد بقوة مباكن إالقامة وبرثوة أ�رسة

، ویت�ٔ�ر هذا أ�مر كذ� )31(ف�ٔطفال أ�رس الفقرية حمرومون من التعمل عن بعد مقارنة ب�ٔطفال أ�رس الغنیة
ل م�خفضة ا��ل �س�تطیعون التعمل عن بعد عن فقط من ٔ�طفال ا�و % 6مبدى فقر ا�و� ٔ�و غناها ٔ�ن 
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 463، ن���ة �� ف)32(من ٔ�طفال ا�ول مرتفعة ا��ل% 87طریق الولوج لش�بكة �نرتنت يف مقابل 
ُ  ٕا�هيمملیون طفل �املیا حمرومون من التعلمي لع� �دم ٕاماكنیة الوصول  م التعلمي املعمتدة زمن ظُ عن طریق ن

  .)33(اجلاحئة

ر لك ٕاماكنیة ٔ�مام أ�طفال �لن�اح يف املس�تق�ل، �س�ب ز�دة التو�ه العاملي حنو ویقوض هذا أ�م
، ما یعين ٔ�ن �ف�قار لالتصال )34(تعلمي قامئة �ىل توفريه عن بعد ك�ولوج�ا الرمقیة و�س��ر يف ٔ�نظمةالت 

� مس�تق�ال، �ش�بكة �نرتنت س�شلك �اجزا مينع أ�طفال والش�باب من �س�تفادة من ٔ�شاكل تعمل فعا
�اصة ٕاذا ما ٔ��ذ بعني �عتبار عزم ا�ول �س�مترار يف العمل بنظام التعلمي عن بعد ٕا�ادة ف�ح 

  .)35(مدارسها

�رب اختاذ مج� من  ، وذ�تفادي هذه الت�ٔثريات السلبیة ٕاىل املدارسوقد سعت ا�ول املت�ٔ�رة ٕ��الق 
وذ� عن طریق تقدمي  ،)36(أ�زمة اليت عرفها جمال التعلمي التدابري ميكن اعتبارها مبثابة مقار�ت �لتخف�ف من

  :مجمو�ة دمع م�نوع لٔ�طفال ت�ٔيت يف شلك

ما ع ٔ�رسمه توفري هذه أ��زة هلم، إ توفري هواتف نقا� وحواس�ب لٔ�طفال الفقراء ممن ال �س�تطی -
  .جما� ٔ�و بتلكفة ٔ�قل

 ،تفاد� لعدم عودهتم وانقطاعهم اللكيتقدمي حصص تعلمي ضاف�ة �لطلبة املنقطعني عن ا�راسة -
  .و�اصة الف�یات

  .توفري االتصال �ش�بكة �نرتنت بتلكفة مدعومة ٔ�و ��ان �شجیعا �ىل تلقي التعلمي عن بعد-

تقدمي اشرتااكت مالیة لٔ�طفال واملعلمني �لتقلیل من العجز املايل املتعلق �لولوج �لمنصات الرمقیة -
 .ومن مث التعمل

مساواة املوجودة ٔ�كرث ا�ول تقدما، ومعقت من الالالتعلمي يف  ات ٔ�نظمةاجلاحئة قد بی�ت ثغر ٕان هذه 
ٔ�طفال أ�صال بني ا�ول �ىل مس�توى التعمل الرمقي، وزادت من الفقر واملرض وحش الفرص املتوفرة ٔ�مام 

 ،االت اق�صادیة واج�عیةجماليت طالت وأ�رس الفقرية، و�ىل الرمغ من ٔ�هنا �احئة حصیة �م�یاز لكن �ٓ�رها 
ويه �احئة یتحمل وزر ت�ٔثريها ل�س �ٕالماكن �الیا حرص تداعیاهتا ٔ�و عواقهبا �ىل اجلیل احلايل والقادم، 

السليب �ىل جماالت التعلمي والتعمل ا�ول اليت مل تعمتد اسرتاتیجیات واحضة وخططا كف�� بتفادي ضیاع ج�ل 
قوقه أ�ساس�یة، ومن مث ختلف املالیني مهنم عن ر�ب العمل واك�ساب اكمل من أ�طفال وحرمانه من ٔ�مه ح
  .املهارات واملعارف الالزمة يف املس�تق�ل
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ا يف جمال التعلمي ق�ل ؤ�ثناء فاالس�تخفاف ٔ�وال �جلاحئة و�دم التخطیط اجلید لك�ف�ة التعامل معها �ٓ�ره
ب س�یاسات دامعة لٔ�رس وأ�طفال الفقراء �الق، و�دم رصد مزيانیات اكف�ة �اصة بقطاع التعلمي، وغیااالٕ 

يف القرى واحلرض مشجعة �ىل التعمل، و�دم كفایة الربامج املوجودة ٔ�صال �مع الش�باب وأ�طفال املهدد�ن 
�ل��  ٕاىل�انب غیاب ش�به �م �ىل اع�د نظم التعلمي الرمقي، �ٔدى هذا لكه  ٕاىل�ل�رسب من ا�راسة، 

أ�طفال �رب العامل من حقهم  �دد من احملققة واىل تعمیق الهوة وحرمان مالیني شدیدة الت�ٔثري يف املك�س�بات
  .هداف التعلميتطلبات السوق واحملقق لكفا�ت و�ٔ التعمل املوا�ب مل التعلمي و  يف

االتفاق�ات ا�ولیة وٕان تضمنت مق�ضیات  �ٔن ٕاىلكن���ة هامة لهذا البحث،  و�لیه، خنلص مما س�بق
لتعلمي وت�سري معلیة تعلمه، ٕاال �ٔهنا فشلت يف توس�یع دا�رة امحلایة هذه ٕا�ن زمن �ام�ة حلق الطفل يف ا

�ىل حق الطفل يف التعلمي وتلق�ه، ويف اك�ساب  الس��أ��ر  -وما �زال-  �احئة �ورو� اكن لها أ�زمة، ؤ�ن
لٔ�رسة ق�صادیة املعارف واملهارات الالزمة � يف ح�اته ومس�تق��، حىت �ت هذا احلق رهینا �لقدرة �

وا�و� اليت ی�متي لها الطفل، ف�القدر ا�ي تتوفر القدرة املالیة والبىن التحتیة واخلدمات أ�ساس�یة �لقدر 
وقوع مالیني من أ�طفال حضا�  ٕاىلوقد ٔ�دى هذا الوضع  ا�ي یصبح م�ا�ا �لطفل التعمل والعكس حصیح،

رضورة تصویب الوضع وتقدمي املسا�دة ��ول وأ�رس  ما �س�تدعي �ددا لٔ�م�ة واجلهل وسوء التدبري،
الفقرية ومن مث لٔ�طفال حىت ميارسوا حقهم أ�سايس يف التعلمي و�متتعوا به وجينوا رفقة ٔ�رسمه وجممتعاهتم 

وترية املنافسة، وٕاعامال ملا تتضمنه املواثیق ا�ولیة احلاثة �ىل العمل  ف�ه ودوهلم مثاره يف ظل �امل ت�سارع
  .رتك وضامن احلقوق ٔ�حصاهبا ومتتعهم هبا مبا ف�ه �ري لٕال�سان وا�متع لٕال�سانیةاملش

  خلامتةا

 �ج�عیة احلقوق ٔ�مه �كون التعلمي ٔ��د االتفاق�ات والصكوك واملواثیق ا�ولیة�ىل الرمغ من وعي 
سمل التطور  رتقاء هبا يفاحلساس يف ا�هنوض �ٔ�مم وا�متعات و�وذ� �لنظر �وره الهام و  تضمنهتا اليت

مة بتوفريه وبضامن اس�تفادة اللك م�ه دون متیزي ويف زت ا�ول مل القانونیة وجعلایة محل�اطته �ومن مث إ وال�ء، 
  .لك الظروف، سواء زمن احلرب ٔ�و السمل

�ىل مس�توى اس�تفادة  تباینات بني ا�ول ٔ�ظهر هذا احلق �ىل الصعید العميلو�ىل الرمغ من ٔ�ن 
 حبیث دول الشامل ق�ل ان�شار اجلاحئة وما بعده، كام زادت هذه أ��رية من معق التبا�ن ال م�ه،أ�طف

صیل وتعلمي أ�طفال بت� الب�ان، ٔ�قل يف حت  اخرست ٔ��ما دراس�یة ٔ�قل مقارنة بدول اجلنوب و�لتايل ت�ٔ�ر 
يف ز�دة تعمیق ٔ�زمة التعمل  دوره الرئ�س ٔ�یضا-عن بعدالتعلمي –لعب �ع�د �ىل نظم تعلمي �دیدة كام 

  .سواء دا�ل ا�ول ٔ�و ف� ب�هنا، ومن مث حرمان ٔ��داد �دیدة من أ�طفال من حقهم يف التعلمي
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 �شف قصور قانوين واحض املعامل ف� تعلق حبامیة حق الطفل يف التعلمي ٕاىلٔ�ن ان�شار اجلاحئة ٔ�دى  ٕاال
مل تتضمن ٔ�یة مق�ضیات ٔ�و نصوصا قانونیة ميكن �ربها  قلميیةاالتفاق�ات ا�ولیة واالٕ ف، زمن اجلواحئ والكوارث

الطفل  معرفة ٔ�و اس�تلهام اخلطوات املتبعة محلایة حق أ�طفال يف التعلمي لكام طرٔ�ت حوادث تقوض ٔ�و حترم
عن �كر�س حامیة �جعة وفعا� حلق أ�طفال  ؤ�ث�ت الواقع جعز أ�نظمة القانونیةحقه أ�سايس يف نیل العمل، 

جراء اجلاحئة، ما یعين ٔ�ن االتفاق�ات ا�ولیة وإالقلميیة مل   نیل التعلمي مبختلف دول العامل املت�ٔ�رة �ٕال�القيف
تلعب دورها ومل �سهم ولو �لقلیل يف حامیة هذا احلق، ؤ�هنا ظلت نصوصا قانونیة دولیة قارصة عن مسا�دة 

  .م زمن الكوارث وأ�زماتقوقهمتتعهم حبأ�طفال وضامن 

 دامئة، واقعیة مهنا ٔ�كرث مؤق�ة مر�لیة �لوال اجلاحئة ٕا�ن ا�ول �ن من املعمتدة احللول تبدو مث، ومن
 يف يه توصیات اقرتاح من البد و�لیه �لك، أ�زمة �ٓ�ر ال إال�الق �ٓ�ر لت�اوز �خلصوص مصممة فه�ي

 جمال يف سلبیة �ٓ�ر من �ورو� �احئة �لف�ه ما �ىل التغلب �ربها ميكن �لول ٕالشاكلیة البحث،  جوهرها
  :املثال س��ل �ىل مهنا نقرتح التعلمي،

 من �س�تف�د حبیث الفضىل الطفل ومصاحل یتوافق مبا ا�ولیة والصكوك االتفاق�ات صیا�ة ٕا�ادة     -
  .السمل زمن ٔ�و والكوارث وأ�زمات احلروب زمن سواء اكفة حقوقه

  .علميال والبحث �لتعلمي اكف�ة مزيانیات ختصیص -

 لتقدمي الالزمة التك�ولوج�ة �لتق�یات وا�هزة املطلوبة، �لمعایري املس�توف�ة التحتیة الب��ات توفري -
  .والتعمل التعلمي �دمات

 �شلكه التعلمي سواء وش�با�، ٔ�طفاال املتعلمني اح�یا�ات تلبیة �ىل القادر ال�رشي العنرص توفري -
  .احلدیث ٔ�و التقلیدي

 املنمتني لٔ�طفال املدرس�یة الرسوم من ٕاعفاءات ٔ�و دراس�یة م�ح شلك يف الیةم مسا�دات تقدمي -
  .ا�راسة عن وانقطاعهم �رسهبم من �ل�د املدن �ٔو الریف يف سواء فقرية ٔ�رس

 مك�س�بة �ٔج�ال خترجي �ىل وتعمل �ة، من السوق م�طلبات توا�ب �دیثة تعلميیة م�اجه اع�د  -
  .ٔ�خرى �ة من واملعقدة ال�س�یطة التعلميیة �لمهارات

 وجعل الثانویة، املر�� �دود ٕاىل التعلمي ٕالزام�ة ت�ين ٕاىل هادفة وطنیة واسرتاتیجیات خطط اع�د -
 دو� للك الوطين القانون وفق �لهيا یعاقب جرمية ا�راسة �رك �ىل الطفل �شجیع ٕاىل �ربه هيدف معل لك
  .�دة �ىل
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 �ىل �اصة متیزي دون �لجمیع �لتدرجي ٕا�ح�ه �رب املتا�ة التعلمي ٔ�شاكل ٔ��د بعد عن التعلمي جعل  -
  .ادي�ق�ص الوضع ٔ�ساس

  الهوامش

                                                   
  .64هنضة مرص �لطبا�ة وال�رش والتوزیع، س�نة ال�رش �ري مذ�ورة، ص  �ٓدامز، ساميون �لمیة، مشاهدات: أ�وىل العاملیة احلرب )1(
 هنائیـا �لیـه ،وصـوت1923 �رفربا 23 بتارخي �لس�ته يف الطفل ٕال�اثة ا�ويل الحتاد العامل ا�لس اعمتده، 1924 ج�یف �لعام �النإ )2(

 يف إال�ـالن هـذا ویـ�ٔيت ،1924 فربا�ـر يف سلـا� ٔ�عضاء �لیه ووقع 1923 ماي 17 بتارخي املنعقدة �لس�هتا يف التنف�ذیة ا�لجنة ق�ل من
  .د�هنم ٔ�و ��سهم ٔ�و لعرقهم النظر دون لٔ�طفال عندها ما �ري لتقدمي مجعاء إال�سانیة تدعو م�ادئ 5
 القـرار مبوجـب 1948 د�سـمرب 10 ببـار�س املت�ـدة لٔ�مم العامة امجلعیة اعمتدته، 1948 إال�سانالعاملي حلقوق  إال�النأ�مم املت�دة، ) 3(

  .عاملهاوإ  و�كر�سها حام�هتا ٕاىل مجیعها ا�ول ودعت إال�سان حقوق يف فصلت دولیة وثیقة ٔ�ول واعترب 217
ة ا�متیـزي يف جمـال د�سمرب ببار�س، ويه اتفاق�ة هتدف ملاكحف 14، اعمتدت يف 1960الیون�سكو، اتفاق�ة ماكحفة ا�متیزي يف جمال التعلمي ) 4(

 2013التعلمي، وتضمن �لجمیع حقهم يف التعمل مبا يف ذ� أ�قلیات االث��ـة وحریـة اخ�یـار التعلـمي ا�یـين واملـدارس اخلاصـة، وم�ـذ العـام 
  .دو� 101صادقت �لهيا 

رض �لتوق�ع والتصدیق و�نضـامم بنـاء ، اعمتد وع1966أ�مم املت�دة، العهد ا�ويل اخلاص �حلقوق �ق�صادیة والثقاف�ة و�ج�عیة ) 5(
  .1976ینا�ر  3، ود�ل �زي النفاذ يف 1966د�سمرب  16املؤرخ يف  21-د �2200ىل قرار امجلعیة العامة لٔ�مم املت�دة رمق 

وبغض النظر عـن  ، يه ٔ�ول اتفاق�ة دولیة ملزمة تتعلق حبامیة أ�طفال دون ٔ�ي متیزي1989أ�مم املت�دة، اتفاق�ة حقوق الطفل ا�ولیة  )6(
دو� �الیـا  196املاكن ا�ي یتوا�دون ف�ه، وقد صادقت �لهيا ٔ��لـب ا�ول أ�عضـاء يف أ�مم املت�ـدة ح�ـث بلـغ �ـدد ا�ول املصـدقة 

ولیـا، �س�ت��اء دو� وح�دة يه الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة مك�ف�ة �لتوق�ع فقـط، مـا جيعلهـا ٔ�رسع اتفاق�ـة متـت املصـادقة �لهيـا وق�ولهـا د
نـومفرب  20املـؤرخ يف  25/44وذ� بعد ٔ�ن مت اع�دها وعرضها �لتوق�ع والتصدیق و�نضامم مبوجب قـرار امجلعیـة العامـة لـٔ�مم املت�ـدة 

  .1990س�مترب  2لیبدٔ� نفاذها يف �رخي  1989
  .1981والشعوب، د�ل �زي التنف�ذ العام  إال�سانحلقوق  إالفریقياملیثاق  )7(
  .1984طفل العريب، �امعة ا�ول العربیة، صادر يف العام م�ثاق حقوق ال) 8(
  . 1999نومفرب  29، ود�ل �زي النفاذ يف 1990یولیو  11در يف صاملیثاق أ�فریقي حلقوق ورفاهیة الطفل،  )9(
  ، 2000م�ثاق احلقوق أ�ساس�یة لالحتاد أ�وريب �لعام  )10(
، جـوان )ن-د(، �1س احلـق يف التعلـمي العـايل، جمـ� احمللـل القـانوين، العـدد يف �كـر  إال�ساندور القانون ا�ويل حلقوق : ربیع ز�ر�) 11(

  .167، ص 2019
، م�شــورات الیون�سـ�یف، نیویــورك، ســ�مترب الیون�سـ�یف، تقر�ــر، 2030-2019التعلميیـة  الیون�ســ�یف اسـرتاتیجیهلك طفـل یــتعمل  )12(

  .12، ص2019
  .6، مرجع سابق، ص 2030-2019التعلميیة  الیون�س�یف ٕاسرتاتیجیةلك طفل یتعمل  )13(
  .12، مرجع سابق، ص 2030-2019التعلميیة  الیون�س�یف ٕاسرتاتیجیةلك طفل یتعمل  )14(
  .11، مرجع سابق، ص 2030-2019التعلميیة  الیون�س�یف ٕاسرتاتیجیةلك طفل یتعمل ) 15(
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  .13، مرجع سابق، ص 2030-2019التعلميیة  الیون�س�یف ٕاسرتاتیجیةلك طفل یتعمل  )16(
  .13، مرجع سابق، ص 2030-2019التعلميیة  الیون�س�یف ٕاسرتاتیجیةلك طفل یتعمل  )17(
 .10، مرجع سابق، ص 2030-2019التعلميیة  الیون�س�یف ٕاسرتاتیجیةلك طفل یتعمل  )18(
 .18، مرجع سابق، ص 2030-2019التعلميیة  الیون�س�یف ٕاسرتاتیجیةلك طفل یتعمل  )19(

(20) Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA), “Education under attack: global study of 
Attacks on Schools, Universities, their Students and Staff, 2017-2019”, report, New York 2020, GCPEA, p 8-11-
12-14-15-20-24-28-29. 

وحر�ته مبا يف ذ� احلـق يف  إال�سانت حلقوق �س�تعرض هذا التقر�ر ا�ويل ٔ�رقاما مرعبة حول الهجامت العسكریة وما ی��عها من ا�هتااك
التعلــمي، فــلك دو� مــن هــذه ا�و� تعرضــت �ــىل أ�قــل لعرشــ جهومــات عســكریة �ــىل التالم�ــذ واملعلمــني وامل�شــ�ٓت التعلميیــة ســواء 

یــد مــن التلمیــذات ، ؤ�بلغــت العد2019وحــىت  �2017بتدائیــة ٔ�و اجلامعیــة ٔ�و اســ�ت�دا�ا ٔ�غــراض عســكریة يف الفــرتة املمتــدة مــن 
وجسلـت ٔ��ـىل معـدالت جهـوم يف لك مـن ا�ـمين  ،)جام�ـة بو�ـو حـرام(واملعلامت عن تعرضهن لالغتصاب والزواج القرسي و�خ�طاف

  .معدل ٕاصا�ت �س�ب الهجوم �لك من فلسطني والهند ؤ�فغا�س�تان ٔ��ىل، ف� جسل ا�ميقراطیةومجهوریة الكونغو 
(21) United Nation children’s Fund and International Telecommunication Union, “How many children and young 
people have internet access at home? Estimating digital connectivity during the covid-19 pandemic, report, 
UNICEF, New York, 2020, p2. 
(22)  UNESCO, UNICEF and the World Bank (2020), what have we learnt? Overview of findings from a survey 
of ministries of education on national responses to covid-19, report, Paris, New York, Washington D.C: 
UNESCO, UNICEF, WORLD BANK, October 2020, p15. 
(23) What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to 
covid-19, previous source, p 16. 
(24) How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during 
the covid-19 pandemic, previous source, p3.& what have we learnt? Overview of findings from a survey of 
ministries of education on national responses to covid-19, previous source, p 13. 

 إال�ـالق�ملاكسب �ري املبارشة اليت اكنت س�ت��ج عن تعلمي أ�طفال لو اس�مترت ا�راسة دون انقطاع �لمدة املذ�ورة، فهـذا  أ�مریتعلق 
  .19-حرم دول العامل من ت� املاكسب �س�ب �وف�د قد

(25)What have we learnt?Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to 
covid-19, previous source, p 19. 
(26) What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to 
covid-19, previous source, p21. 
(27) What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to 
covid-19, previous source, p 6. 
(28) United Nation Children’s Fund, “Covid-19: are children able to continue learning during school closures? A 
global analysis of the reach of remote learning policies using data from 100 countries”, factsheet, UNICEF, New 
York 2020, p 3. 
(29)How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during 
the covid-19 pandemic, previous source, p12. 
(30) How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during 
the covid-19 pandemic, previous source, p7. 
(31) What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to 
covid-19, previous source, p21. 
(32) How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during 
the covid-19 pandemic, previous source, p4. 
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(33) Covid-19: are children able to continue learning during school closures? A global analysis of the reach of 
remote learning policies using data from 100 countries, factsheet, UNICEF, New York 2020, p6. 
(34) How many children and young people have internet access at home? Estimating digital connectivity during 
the covid-19 pandemic, previous source, p12. 
(35) What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to 
covid-19, previous source, p24. 
(36) What have we learnt? Overview of findings from a survey of ministries of education on national responses to 
covid-19, previous source, p19 -25. 
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   ملخص

ٕان النظام ا�ويل تبلور مع �كون ا�و� احلدیثة يف القرن السابع عرش،و�اصة مع خمر�ات معاهدة 
،وم�ذ ذ� احلني �كون وحتول النظام ا�ويل �س�ب احلروب الكونیة اليت تعترب ٔ�مه 1648و�س�تفالیا س�نة 

 ٔ�ن صار نظاما م،ٕاىل1815س�ب يف تبلوره،ح�ث عرف �دة حتوالت وحمطات �رخيیة اكنت بدا�هتا س�نة 
،ٕاال ٔ�ن هذا أ��ري � سلبیات �مكن يف جعل القوة يف ید ق� �1990املیا �دیدا مبؤسساته وم�ادئه س�نة 

من ٔ��ل حتق�ق ٔ�هدافها،اليشء ا�ي ...قلی� من ا�ول املهمينة ف�ه،مما جيعلها تتصارع وتقوم حبروب �لواك�
مينة يف النظام ا�ويل،ؤ�خرى م�نحیة عن هذا یؤدي ٕاىل وجود طبق�ني م�فاوتتني من ا�ول،دول � 

أ��ري،ٕاذن فاملدرسة الواقعیة الزالت مطبقة بثوب ٔ�بیض ٔ�مر�يك �دید،يف �ني املدرسة املثالیة الزلت يف 
  . مر�� مكون

ا�و� املهمينة يف النظام  - النظام العاملي اجلدید - النظام ا�ويل - معاهدة و�س�تفالیا :اللكامت املف�اح�ة
  .اجلدید�ورو� ومس�تق�ل النظام العاملي  - عاملي اجلدیدال

Abstract: 

The international system crystallized with the formation of the modern state in the 17th 
century,with the outcomes of the Treaty of Westphalia in 1648, and since then the 
transformation of the international system due to the cosmic wars,which are the most 
important reason for its crystallization, where he knew several transformations and historical 
stations that were beginning In 1815,until it became a new world order with its institutions 
and principles in 1990,the latter has the drawbacks of putting power in the hands of a few 
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dominant countries in it,making it wrestle and engage in proxy wars... In order to achieve its 
goals,which leads to two different classes between countries,dominant states in the 
international system,and one that is different from the latter,then the real school is still 
applied in a new American white dress,while the ideal school is still in a cumin phase. 

Key words: Treaty of Westphalia - International Order - New World Order - Hegemon 
in the New World Order - Corona and the future of the new world order. 

    ةمقدم

،هذه املعاهدة اليت 1648ٕان العالقات ا�ولیة تبلورت مبفهو�ا الصحیح مع معاهدة و�س�تفالیا س�نة 
�ٔهنت حروب الثالثني وال�نني �اما،واكنت �نطالقة الرمسیة لربوز ا�و� احلدیثة ذات �ٔراكن 

يف ا�و� احلدیثة،وا�ي اكن م��ٓلك ق�ل هذه رئ�س�یة،و�اصة ر�ن الس�یادة ا�ي یعترب �ٔمه ر�ن 
املعاهدة،واكنت ا�و� الالعب الوح�د يف حقل العالقات ا�ولیة،وهذه العالقات �س�بح يف ب��ة حتدد 

وبعد تبلور ا�و� احلدیثة �ىل ٕا�ر املعاهدة السابقة،بد�ٔ تبلور .من ق�ل الالعبني ا�ولیني يف النظام ا�ويل
لعالقات ا�ولیة مل �كن من ذي ق�ل هبذه السامت،أ�مر یتعلق �لنظام مفهوم �دید يف حقل ا

ا�ويل،ا�ي و� مع �كون ا�و� احلدیثة،وسامه يف ظهوره العالقات ا�ولیة سواء ٔ�اكنت رصاعیة �ٔم 
تعاونیة،والعالقات ا�ولیة ميكن تعریفها ب�ٔهنا مجمل العالقات ما بني الفا�لني ا�ولیني،ح�ث تطورت هذه 

العمل ا�ي یدرس :"ٔ��رية و�ٔصبحت �لام بنظر�ته وم�اه�ه،و�مل العالقات ا�ولیة ميكن تعریفه ب�ٔنها
   .)1("مكو�ت ا�متع ا�ويل ذات الت�ٔثري الس�یايس

ٕاذن فالنظام ا�ويل هو ذ� الشلك وا�منط من التفا�الت بني الالعبني ا�ولیني،يف جماالت �دة 
الس�یاس�یة و�ريها،و�مكن �ٔمهیته  يف �ونه الو�اء ا�ي �س�بح ف�ه العالقات سواء �ق�صادیة و�ج�عیة و 

ا�ولیة،عن طریق الفا�لني يف هذا النظام،�عتبارمه �ٔحصاب القوة والت�ٔثري ف�ه،ومع تغیريمه یتغري شلك 
النظام ا�ويل،وتتغري ا�ول املهمينة ف�ه،�سب احلروب �ٔو ا�ینام�ات �ج�عیة كام �دث �ٔواخر 

�ن��ات من القرن املايض،ومع ا�هتاء هذه احلروب یظهر حتول يف مزيان القوة والقوا�د اليت حتمك ال
و�لتايل یظهر نظام �دید �ىل  التفا�الت ا�ولیة،مما �سامه يف هدم مؤسسات النظام ا�ويل القدمي،

 .�ٔنقاضه مبؤسسات �دیدة

دى فعالیة النظام ا�ويل والتنظمي ا�ويل وبناء �ىل ذ� ميكن القول �ٔن السالم العاملي �رتبط مب
،وت�ٔثريه من �الل مؤسساته من �ٔ�ل �ل الزنا�ات �لوسائل السلمیة،ٕاذا طبقت )االتفاق ا�ويل(

ٕاذن فالنظام ا�ويل سار يف مرا�ل تطوره التارخيیة �شلك م�درج،من الفوىض ٕاىل .املدرسة املثالیة
ومن هنا ميكن القول �ٔن .اليت ت�شب بني الفا�لني ا�ولیني التنظمي،وهو هيدف ٕاىل التخف�ف من الزنا�ات

�ٔي اتفاق بني ا�ول یعترب لبنة ومقدمة  لظهور النظام ا�ويل،ومصداق�ة هذا النظام �مكن يف مدى تعاون 
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وتوازن �ٔطرافه،ومدى دمعهم ٔ�هداف هذا النظام،ٔ�ن هدفه الرئ�يس هو ردع لك اخلالفات اليت قد ت�ش�ٔ 
انون ا�ويل،يف جو من التعاون املتبادل،وبناء طرق ووسائل �سامه من �اللها تعا�ش بني �ٔش�اص الق

ومن �ة �ٔخرى �رز �ىل .ا�ول يف جو من العالقات امحلیدة،رمغ اخ�الف أ�نظمة الس�یاس�یة ��ول
  السا�ة ا�ولیة م�ذ �ٔوائل ال�سعینات من القرن املايض مصطلح النظام العاملي اجلدید،�ل حمل النظام

�ىل ٔ�هنا هنایة التارخي  ا�ويل السابق لیعرب عن حق�ة �دیدة يف العالقات ا�ولیة،ح�ث اعتربها البعض
كفر�س�س فو�و�ما،ب�� �راها ا�ٔكرثیة جمرد مر�� من مرا�ل تطور العالقات ا�ولیة اليت مرت �رب �رخيها 

ي،وس�ت�ٔيت و ت�هت�ي كغريها لی�ل حملها نظام �لعدید من ا�ورات و النظم،مس�تدلني بذ� ٕاىل املهنج التارخي
 .)2(دويل �دید و مر�� الحقة من مرا�ل العالقات بني ا�ول

ٕاال ٔ�ن ٔ�مه ما یثريه مصطلح النظام العاملي اجلدید هو ال�ساؤل عن نوع اجلدة يف هذا النظام،فالبعض 
أ�مم املت�دة،والبعض ا�ٓخر یعتقد ٔ�نه فرتة تطبیق الرشعیة ا�ولیة عن طریق بث الروح يف م�ثاق م�ظمة 

یعتقد ب�ٔنه ٔ�سلوب �دید يف العالقات ا�ولیة هدفه س� ا�بلوماس�یة الوقائیة،من ٔ��ل تفادي اندالع 
أ�زمات بدال من ٕادارهتا،كام حيبذ البعض ا�ٓخر �سمیته �لفوىض العاملیة اجلدیدة ٔ�و �لنظام أ��ادي القطب 

  .)3(مل،و�ريها من التعاریف �ري املس�تقرةاملمتزي �لهمينة أ�مر�ك�ة �ىل العا

ٕان إالشاكلیة اليت یثريها املوضوع �مكن يف ٔ�نه ٕاذا اكنت أ�نظمة ا�ولیة م�ذ اتفاق و�س�تفالیا س�نة 
،ٕاىل �دود هنایة القطبیة الثنائیة،متزيت �لرصاع �رة وبتوازن القوى �رة ٔ�خرى،ؤ�ن النظم ا�ولیة 1648

احلروب الكونیة بدر�ة أ�وىل،فٕاىل ٔ�ي �د ميكن اعتبار النظام  �اءت �ىل ٔ�نقاض سابقهتا �س�ب
  النظام العاملي اجلدید د�امة ٔ�ساس�یة يف تقلیص الفوىض وا�رتام حقوق إال�سان و س�یادة  ا�ول؟/ا�ويل

هذه إالشاكلیة الرئ�س�یة قد ال �كمتل ماهیهتا دون طرح بعض أ�س�ئ� التفصیلیة اليت س�نجیب �لهيا 
  :اليت �شلك ٔ�هداف هذا  البحث كام یيليف املباحث،و 

 النظام العاملي اجلدید؟/ما يه ٕارهاصات �ش�ٔة النظام ا�ويل 

 ما مفهوم النظام ا�ويل وما طبیعته ودوره يف لك مر��؟ 

  ٕاذا اكن النظام ا�ويل ی�ش�ٔ �ىل �ٔنقاض النظام ا�ي ق��،�سب احلروب الكونیة
 ،فك�ف ذ�؟)يت سابقاإالحتاد السوف�(وا�ینام�ات �ج�عیة 

  ما يه عنارص ب��ة النظام ا�ويل؟ما يه مرا�ل تطوره وخصائصه يف لك مر�� من
 مرا�ل �شلكه؟

 ما النظام ا�ويل العاملي اجلدید و�یف تبلور؟وما �ٔمهیته يف العالقات ا�ولیة؟ 
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 هل ميكن لو�ء �ورو� �ٔن یغري ب��ة النظام العاملي اجلدید؟  

موضوعنا ٔ�اكدميیا ال بد من ٕاتباع مقاربة مهنجیة معینة،ح�ث �شلك م�اجه البحث وليك �كون حبث 
العلمي أ�داة الرئ�س�یة اليت ميكن ٕاتباعها،لبلوغ نتاجئ مؤسسة �ىل حقائق �لمیة �ل�س�بة �لظواهر 

عىل ،ذات الت�ٔثري الس�یايس و�ق�صادي و�ج�عي وأ�مين،اليت یو�د املوضوع مضهنا،�� ف)4(�ج�عیة
الباحث ٔ�ن یت�ذ لنفسه مهن�ًا �سري �لیه،من ٔ��ل إال�اطة �ٕالشاكلیة اليت یثريها املوضوع،ولهذا اق�ضت 

املقاربة الت�لیلیة،بغیة حتلیل خمتلف أ�نظمة �ىل طبیعة املوضوع املتناول ��راسة والت�لیل،�ع�د 
  .ا�ويل والنظام العاملي اجلدیدالنظام ا�ولیة،كذ� املهنج التارخيي �لتعرجي �ىل مرا�ل �شلك 

م�حثني ولٕال�ابة �ىل إالشاكلیة املطرو�ة،وأ�س�ئ� املتفر�ة عهنا،ارت�ٔینا معاجلة املوضوع من �الل 
،�ىل مرتبطني،جيیبان �ىل إالشاكلیة وأ�س�ئ� املتفر�ة عهنا،ویؤطران موضوع البحث،ح�ث ٔ�طللنا يف م�تدهئا

،وینقسم هذا أ��ري ٕاىل مطلبني،تناولنا يف أ�ول املبحث،وذ� يف ويلإالطار املفاهميي والنظري �لنظام ا�
مقدمات حول ،مث ٔ�تبعناه �لتطرق ٕاىل حماو� يف رصد تعریف ومرا�ل �ش�ٔة النظام ا�ويلم�ه،  املطلب أ�ول

�ٔیة لنظام العاملي اجلدید ا املبحث الثاينيف ،وبعدها �اجلنا املطلب الثاينيف  النظام العاملي اجلدید
خصصناه املطلب الثاين ،وسامت و�ٔهداف النظام العاملي اجلدیدم�ه ٕاىل  املطلب أ�ول،تطرق�ا يف رها�ت

 اليت �كون عبارة عن عصارة �، �امتتهوللك حبث ٔ�اكدميي .لت�ٔثريات النظام العاملي اجلدید ومدى مس�تق��
  .اليت یثريها املوضوعح�ث مضهنا بعض �س�ت��ا�ات والتوصیات بغیة ٕاجياد �ال لٕالشاكلیة  

  إالطار املفاهميي والنظري �لنظام ا�ويل :املبحث أ�ول 

سوف نتطرق يف يف كثري من املواضیع ت��دئ بت�دید مفاهمي املصطل�ات اليت �س�ت�د�ا،ولهذا 
،مث مقدمات حول )املطلب أ�ول(هذا املبحث ٕاىل حماو� يف رصد تعریف ومرا�ل �ش�ٔة النظام ا�ويل 

  ).املطلب الثاين(العاملي اجلدید النظام 

  حماو� يف رصد تعریف ومرا�ل �ش�ٔة النظام ا�ويل :املطلب أ�ول

يف هذا املطلب سوف نعرج �ىل مفهوم النظام ا�ويل،وحملة عن �ٔ�رز مدارس العالقات ا�ولیة 
ن معرفة ماهیة النظام ملاذا �ٔ ).الفقرة الثانیة(،مث �ش�ٔة ومرا�ل النظام ا�ويل )الفقرة أ�وىل(املنظرة � 

ا�ويل �سهل �لینا ٕاجياد الفرق ب��ه وبني النظام العاملي اجلدید،و�لتايل معرفة النظام العاملي اجلدید �شلك 
    . واقعي
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  مفهوم النظام ا�ويل وحملة عن �ٔ�رز مدارس العالقات ا�ولیة املنظرة � :الفقرة أ�وىل

  مفهوم النظام ا�ويل:�ٔوال

ی��غي �ٔن حتدد املفاهمي اليت �س�ت�د�ا،ومن مث اكن من الالزم �ٔن ن��اول يف هذه ٕان �ٔي دراسة 
الفقرة تعریف النظام ا�ويل،ح�ث تعددت تعاریف النظام ا�ويل حسب التو�ه الفكري لصاحب 

  .)5(ونبد�ٔ بتعریف شقي املصطلح وهام النظام وا�ويل.التعریف،وحسب رؤیته لطبیعة النظام

و�متزي مجمو�ة من الو�دات �رتبط ف� ب�هنا بعالقات وتعد مبثابة مر�كزات، یقصد �لنظام:النظام
خبصائص مشرتكة تؤدي ٕاىل وجود روابط بني هذه الو�دات،وت��ح العالقات بني الو�دات ٕاماكنیة 

ی�سب النظام ٕاىل ا�و� ويه الك�ان الفا�ل :ا�ويل.)6(االتصال والت�ٔثري املتبادل دا�ل الهیلك النظايم
الرئ�يس �ىل املس�توى ا�ويل،ويه �سمیة �رخيیة أ�صل �عتبار �ٔن ا�و� من �ٔقدم الك�ا�ت الفا�� يف 

ٕاذن فالنظام ا�ويل هو وضع بني ا�ول اليت �كون العامل ا�ي نع�ش .)7(ا�متع العاملي �ىل صورته املعارصة
خيتلف من زمن �ٓخر،وللك �ا� من ف�ه،�ٔي العالقات ا�ولیة اليت �سود العامل يف وقت ما وهو �ادة 

�االت النظام ا�ويل �ٔعضاء �مينني هلم مصاحل �لیا يف النظام ا�ويل،و�ٔعضاء هامش�یني وقوا�د �امة 
  .)8(�امكة لهذا النظام

هناك ش�به اتفاق يف الر�ٔي بني �رباء العالقات ا�ولیة �ىل �ٔن النظام الس�یايس ا�ويل،ال خيرج 
التفا�الت احلاص� بني العدید من الو�دات الس�یاس�یة اليت ی�شلك مهنا،فهو عن �ونه نتا�ا ٔ�مناط يف 

یعكس ت� أ�مناط السلو�یة النامجة عن معلیة التفا�ل بني ت� الو�دات،ومبعىن �ٓخر فٕان ب��ة النظام يه 
وذ وما حمص� لسلوك الو�دات،ا�ي �البا ما �كون حمكوما �لك�ف�ة اليت یمت هبا توزیع مصادر القوة النف

كام �ٔنه مجمو�ة من الو�دات املرتابطة .)9(ميكن �ٔن یرتتب �لهيا من ت�ٔثري يف صیا�ة �ٔمناط السلوك ا�ويل
منطیا من �الل معلیة التفا�ل،فالنظام �متزي �لرتابط بني و�داته،كام �ٔن التفا�ل ی�سم ��منطیة �ىل حنو 

وهو عبارة عن مجمو�ة من  structureهیلك  و�لنظام ا�ويل ب��ان �ٔو.ميكن مالحظته وتفسريه والت��ؤ به
ویت�دد ب��ان النظام ا�ويل وفقا �ر�ة توزیع املوارد .الو�دات املس�تق� واملتفا�� مع بعضها البعض

و�ركزيها �ٕالضافة ٕاىل �رت�ب الروابط بني هذه الو�دات،فقد �كون هذا الب��ان �ٔ�ادي القطبیة 
unipolar System ٔو ثنايئ القطبیة�،Bipolar System   ٔو م�عدد أ�قطاب�Multi Polar 

System وتبعا لطبیعة النظام ا�ويل،تتو� ظروف معینة تنعكس �ٓ�رها  شلك �ٔمناط م�كررة لسلوك،
 .)10(الو�دة ا�ولیة
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ٕاذن فالنظام ا�ويل هو احلا� اليت �سود فهيا العالقات ا�ولیة،من �ٔمن وسمل وتعاون ونبذ 
قانون ا�ويل و�اصة ا�ول،یعين نظام حترتم ف�ه س�یادة ا�ول واتفاق�ات حقوق الرصا�ات بني �ٔش�اص ال

و�متزي ببعض .إال�سان ٕاىل �ري ذ�،فهذه يه سامت النظام ا�ويل من ح�ث ا�ال� املوضوعیة �لمصطلح
ا وی�سم �لعاملیة ول�س القاریة،و�ٔیض اخلصائص اكلشمولیة اليت تعين �ٔن هذا أ��ري  شامال ٕاىل �د ما،

  .�اصیة الالجتا�س اليت ی�سم هبا،�س�ب وجود  قمي وٕایدیولوج�ات م�باینة ٔ�ش�اص القانون ا�ويل

وجتدر إالشارة وحنن بصدد ٕاجياد تعریف �لنظام ا�ويل،من الرضوري بیان �ٔو�ه �خ�الف بني 
من امجلاعي لتحق�ق لك من التنظمي ا�ويل والنظام ا�ويل،ف�التنظمي ا�ويل فكرة �دیثة تقوم �ىل مفهوم ا�ٔ 

وهو اتفاق بني مجمو�ة من ا�ول،مبوجب .)11(املساواة،و�ح�ـرام املت��ادل،والتعاون ل�رش السالم واخلري
 .م�ثاق �ٔو معاهدة �لـى ٕا�شائه

  حملة عن �ٔ�رز مدارس العالقات ا�ولیة املنظرة �لنظام ا�ويل :�نیا

 النظام ا�ويل من م�ظور املدرسة ا�لیربالیة  

ثري �بري كام یعتقد ا�لیربالیون بوجود الفوىض يف النظام ا�ويل،ولكهنم ال �رون �ٔهنا ذات ت�ٔ یقر 
فوجودها ل�س من ش�ٔنه �ٔن یضطر ا�ول �لرضورة �ل�سابق يف ح�ازة عوامل القوة والتنازع  الواقعیون،

وبدور املنظامت ا�ولیة ویرتتب �ىل ذ� �ٔن ا�لیربالیني یؤم�ون بدور القانون يف النظام ا�ويل،.والرصاع
�ٔي .)12(يف ٕا�الل أ�من والسمل ا�ولیني،ویؤم�ون كذ� بدور مؤسسات ا�متع املدين يف حتق�ق التغیري

�ٔن يف �ٔصل العالقات بني ا�ول السالم وأ�من ا�ولیني،ومثة ٕاطار قانوين و�ٔ�اليق جيب �ٔن تتق�د به 
  .ا�ول املوقع �لیه

 ة الواقعیةالنظام ا�ويل من م�ظور املدرس  

یعتقد الواقعیون �ٔن النظام ا�ويل فوىض،والید العلیا يف النظام ا�ويل يه �لقوة ول�ست �لقانون 
ومبا �ٔن النظام ا�ويل .و�ٔن املنظامت ا�ولیة ال تصلح �ٔن �كون ٕاطاًرا مق�ًدا لسلوك ا�ول وال لٔ��الق؛

كفاء والسالم،فٕانه جيب �ىل ا�و� و�ٔن ا�و� بطبیعهتا تبحث عن التوسع واحلروب ول�س �� فوىض؛
  �ٔن تعزز قوهتا وال تعمتد

  .�ٔي �ٔن مصل�ة ا�ول فوق لك نظام دويل.)13(�ىل القوانني وأ��الق حىت تضمن مصاحلها 

 النظام ا�ويل من م�ظور املدرسة املار�س�یة  
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حقوق  ال یؤمن املار�س�یون �لنظام ا�ويل،وال مب�لس أ�من وال �حلمكة ا�ولیة وال مبنظامت
إال�سان وال حنو ذ�،وٕامنا یعتقدون �ٔن النظام ا�ويل �اضع �لهمينة الر�ٔساملیة إالمرب�لیة اليت �سعى خللق 
طبقة �ٔرس�تقراطیة غنیة ال تبايل �لفقراء،و�ٔن النظام ا�ويل مس�یطر �لیه من ق�ل الرشاكت العاملیة 

املار�س�یون ال یؤم�ون ب�ٔن التغیري ی�ٔيت من  ومن هنا فٕان.الكربى م�ل �رنال موتور و�ری�ش برتولمي و�ريها
�ٔي �ٔن النظام .)14(�الل املنظامت ا�ولیة �ٔو الوسائل ا�بلوماس�یة،وٕامنا من �الل الوسائل الثوریة فقط

  .ا�ويل من و�ة هذا املدرسة،هو انعاكس �لر�ٔساملیة العاملیة

  �ش�ٔة ومرا�ل النظام ا�ويل:الفقرة الثانیة

لعدید من التحوالت املتدا�� �الل العصور ا�تلفة اليت قسمها �لامء لقد مر النظام ا�ويل �
،ووصوال )�نیا(،ومرورا �لعصور الوسطى )�ٔوال(التارخي ٕاىل ثالث عصور رئ�س�یة،بدایة �لعرص القدمي 

،ح�ث تدرجت مالمح النظام ا�ويل من أ�نظمة الق�لیة ٕاىل أ�نظمة )�لثا(ٕاىل العرص احلدیث 
ا�ویالت والو�دات الس�یاس�یة،وصوال ٕاىل ا�و� القوم�ة يف العرص  یة،مث ظهورإالمرباطور

  :احلدیث،واليت اكنت �ٔمه سامت النظام ا�ويل يف هذه العصور،سوف ن��اول ذ� كام یيل

  النظام ا�ويل يف العرص القدمي : ٔ�وال

خي العالقات ا�ولیة �رخي لقد �ش�ٔت العالقات ا�ولیة م�ذ �شوء امجلا�ات ال�رشیة القدمية،ٕاذن ف�ار
وبناء �لیه فٕان هذه احلق�ة ت��دئ من بدایة التارخي املعروف،وحىت سقوط  .قدمي،�ش�ٔ مع وجود إال�سان
م،ح�ث یذ�ر املؤرخون القدماء ٔ�كرث من دلیل �ىل وجود �القات  476إالمرباطوریة الرومانیة �ام 

ا�د،مكعاهدات الصلح اليت �ٔهنت الك�ري من دولیة ونظام دويل يف العصور القدمية حتمكها بعض القو 
احلروب،ٕاال �ٔهنا اكنت ضیقة وال �شمل ٕاال الشعوب املت�اورة،اليت اكنت �شن احلروب �ىل بعضها 

  . البعض،وما اكن یتطلبه ذ� من عقد حتالفات ومعاهدات صلح

 س��ل املثال، لقد ّمت العثور �ىل �دة نصوص لبعض املعاهدات القدمية،من بني هذه املعاهدات �ىل
رمس�س "  بني.)م.ق 1292حوايل (معاهدة �لت�الف والتعاون �ٔ�رمت يف القرن الثالث عرش ق�ل املیالد 

،كذ� )15("املعاهدة ا�لؤلؤة "م� مملكة احلیث�ني،اليت �ٔطلق �لهيا " �اتوس�یل" فرعون مرص و" الثاين
�لباح�ني يف �رخي الرشق القدمي  معاهدات صداقة و�دم اعتداء بني بعض ب�ان الرشق القدمي،كام تبّني 

�ٔن العالقات بني الشعوب القدمية مل �كن مق�رصة �ىل م�اد�ن الق�ال والق�ام �حلرب �ٔو الغزو،بل عرفت 
وذ� من �الل اتفاق �ٔو معاهدة ب�هنا،كام �ٔن هذه الك�ا�ت  الك�ري من العالقات السلمیة املس�تقرة،

وكذ� نفس اليشء عند .مي �وس�ی� حلل املناز�ات ب�هنا سلمیاً اكنت تعرف �یف�ة الق�ام �لوساطة والتحك
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،ح�ث عرفت املدن الیو�نیة ق�ل .م.ق 1500إالغریق عندما اس�توطنوا ش�به اجلز�رة الیو�نیة حوايل 
نظام احلیاد وحرمة السفراء واف�داء �ٔرسى احلرب والتحكمي ف� ) ف�لیب املقدوين(توح�دها �ىل ید 

�القهتا مع الشعوب أ�خرى،اكنت هناك حروب انطالقا من اعتقادها �لتفوق �ىل �يق ٕاال �ٔهنا يف .ب�هنا
ال جيوز ملدینة یو�نیة �ٔن متارس س�یاسة لغزو والف�ح ضد مدینة یو�نیة :" ال�رش،ويف ذ� یقول �ٔرسطو

  .)16("�ٔخرى،ٔ�ن الیو�نیني �ٔحرارا يف الطبیعة 

  النظام ا�ويل يف العصور الوسطى :�نیا

�الل هذه الفرتة ظهرت فكرة ق�ام �ٔرسة دولیة مس�یحیة جتمع بني دول �ٔورو� املس�یحیة حتت    
�ك�لت دول �ٔورو� ملناهضته حتت سلطة .ومع ظهور ا��ن إالساليم احلنیف.السلطة العلیا �لبا�

ت الفعا� وقد اس�تطاعت الك��سة �ٔن ت�ين يف جمال العالقات ا�ولیة قوا�د ملزمة �س�ب اجلزاءا.البا�
ح�ث س�یطرة الك��سة .)17(اليت اكنت متلكها م�ل الطرد من رمحة هللا وا�هتدید �لعقاب يف العامل أ�خر

لعقود طوی� �ىل احلمك يف �ٔورو� وقامت مقام ا�و� يف تنظمي العالقات مع ا�ول،مما جعل هذه 
اصة القرنني الرابع عرش واخلامس العالقات تق�رص �ىل ا�ول املس�یحیة فقط،لكن �الل الفرتة املوالیة و�

وذ� ٔ��د ٕافرازات احلركة العلمیة يف  عرش،مت ٕابعاد الك��سة عن التد�ل يف ٕادارة شؤون ا�ول،
وقد ا�سمت ت� احلق�ة بظهور �دد من املفكر�ن والفالسفة يف جمال القانون اكلفر�يس جون بودان .�ٔور�

Jean Bodin)1530 -1596 ( 1576الصادر س�نة  ،"الس�تة �لجمهوریةالك�ب "صاحب مؤلف كتاب 
ومعه ظهر ٔ�ول مرة مفهوم  ا�ي ٔ�كد �ىل حمتیة التعاون ا�ويل لعدم قدرة ا�و� �ىل الع�ش م�فردة،

سلطة ا�و� العلیا املطلقة وأ�بدیة واحلازمة وا�امئة اليت خيضع لها مجیع :"ا�ي عرفها ب�ٔهنا ،الس�یادة
. )18(السلطة حس�به �ري �اضعة ٔ�ي قانون �س�ت��اء القانون الطبیعي ،و�ٔن هذه"أ�فراد رضاًء �ٔو �رها 

ٕاطارا نظر� " قانون احلرب والسالم" " ذائع الص�ت"كام قام الهولندي جرس�یوس بوضع من �الل كتابه 
  )19(.قانونیا م�اكمال ملا ی��غي �ٔن �كون �لیه العالقات ا�ولیة يف �اليت السمل واحلرب

ومن الثابت �رخيیا �ٔیضا،�ٔن العصور الوسطى شهدت مو� دو� إالسالم�ة،و�ٔن هذه ا�و� مل 
وهو  - كام نعمل - ٕان إالسالم.تلبث ٕان �ٔصبحت �ٔعظم دول العرص الوس�یط حضارة ؤ�كرثها قوة وازدهارا

الرسول مو�ه �ل�رشیة لكها،�� فٕان النظام الس�یايس ا�ي �ٔقامه املسلمون يف املدینة حتت ق�ادة 
،ا�سم م�ذ ا�لحظات أ�وىل بطابع العاملیة وا�بلوماس�یة معًا،وقد جتىل ذ� واحضًا يف الرسائل اليت )ص(

ومقوقس  ،ٕاىل رؤساء العامل ح�نئذ،�كرسى الفرس وق�رص الروم،وجنايش احل�شة،)ص(بعث هبا الرسول 
�ىل مس�توى �ال من  ومن املعروف �ٔن هذه الرسائل قد محلها م�عوثون دبلوماس�یون.مرص و�ريمه
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الكفاءة،و�ٔن بعض هذه الرسائل اكن لها �ٔ�رها إالجيايب،كام هو احلال يف مرص واحل�شة،ب�� قوبل بعضها 
  .)20(ا�ٓخر بصورة �ري م�حرضة �ملرة،كام فعل �رسى �ني مزق الرسا�

  النظام ا�ويل يف العرص احلدیث:�لثا

ضل �رجع يف �شوء النظام ا�ويل احلدیث ٕاىل جيمع �ٔ�لب الباح�ني يف العالقات ا�ولیة �ٔن الف
م،هذه االتفاق�ة اليت �ٔرست �ٔسس ا�و� القوم�ة احلدیثة،القامئة �ىل مفهـوم 1648اتفاق�ة وس�تفالیا

كام �ٔهنت احلروب ا�ی��ة و�ٔقامت النظام ا�ويل .وم�د�ٔ �دم �عتداء،وا�رتام حرمة احلدود الس�یادة،
قوم�ة واس�تقاللها،كام �ٔ�ذت بفكرة توازن القوى �وس�ی� لتحق�ق السالم احلدیث املبين �ىل تعدد ا�ول ال

و�سمى هذه املر��  وت�هت�ي هذه املر�� �هنایة احلرب العاملیة أ�وىل، و�ٔعطت �ٔمهیة �لبعثات ا�بلوماس�یة،
ح�ث �رزت ا�و� كفا�ل وح��د فـي العالقات ا�ولیة،و�ٔصبحت ا�و� .)21()مر�� تعدد أ�قطاب(

م وما �دت به من �ٔفاكر �دیدة ٕالدارة 1789راف�ة وس�یاس�یة،ومع ق�ام الثورة الفر�س�یة �ام ظاهرة جغ
من �ٔ�ل معرفة ٔ�كرث عن هذه املعاهدة �ٔنظر الهامش (ا�و� يف النظ�ام ا�ويل ما بعد معاهدة وس�تفالیا

   .عزز من ماك�هتا ودورها يف احلیاة إال�سانیة والعالقات ا�ولیة) �ٓخر املقال

وٕاهناء �ا� الرصاع ال�دموي  مه تداعیات هذه االتفاق�ة �شوء النظام ا�ويل احلدیث،ومن �ٔ 
بعد �ٔن �ٔبقت االتفاق�ة احلدود  والتنافس بني القوى العاملیة دا�ل القارة أ�وروبیة،وانتقا� ٕاىل �ارج القارة،

� �ٔسفرت االتفاق�ة بذو  و�ٔرست م�د�ٔ الس�یادة،و�ٔوقفت م�د�ٔ الغزو دا�لیا ف� رشعته �ارج�ا، القامئة،
�ٔمهه�ا اهنیار إالقطاع،وحریة املعتقد  عن ظهور نظام دويل �ٔورويب یقوم �ىل �ٔس�س �دی�دة،

نظام (وٕاذا ما وصلنا ٕالـى القرن التاسع عرش و�د� مصطلح . ا�یين،وتبادل ا�متثیل ا�بلومايس ا�امئ
  .م1815وانعقاد مؤمتر ف�ینا �ام شائعا يف أ�دبیات الس�یاس�یة بع�د هزمية �بلیون ) توازن القوى

ٕان القمية الكربى اليت جتلت يف اتفاق�ة وس�تفالیا يه ٕالغاء فكرة الغزو،اليت اكن�ت شـرعیة ومعرتف 
هبا يف العامل �ٔمجع،هذه الفكرة يه اليت �الت دون �شوء نظام دويل،ومن ح�هنا �ٔصبحت فكرة النظام من 

العالقات ا�ولیة واليت هت�دف ٕاىل اك�شاف �ٔمناط التفا�ل يف املفاهمي أ�ساس�یة،اليت یقوم �لهيا �مل 
 .الس�یاسة ا�ولیة

،ا�ي یطلق �ىل "�حلرب الباردة"تبلور ما �سمى ) (1989 –�1945الل مر�� الثنائیة القطبیة
بق�ادة الفرتة الزم�یة اليت شهدت رصا�ا بني املعسكر�ن الش�یوعي بق�ادة إالحتاد السوف�يت،واملعسكر الرٔ�ساميل 

الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،واليت ا�هتت �سقوط �حتاد السوف�يت،ح�ث اجته النظام بعد احلرب العاملیة 
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�حتاد السوف�يت،واملعسكر الغريب بق�ادة  الثانیة حنو نظام الثنائیة القطبیة بني املعسكر الشـريق،بق�ادة
   .ويل ومراكز القوى �ارج ٔ�ورو�النظام ا� الوال�ت املت�دة أ�مري�یة،وتوسعت قاع�دة

بني املعس�كر الشـريق �ش�رتايك واملعسكر و�الل هذه املر�� ظهرت حرب إالیدیولوج�ات 
�ٔیضا،یطلق " احلرب الباردة"ومصطلح   .الغريب الر�ٔساميل،وظهرت احلرب الباردة والتعا�ش السلمي كذ�

ش�یوعي،بق�ادة �حتاد السوف�يت واملعسكر �لیه الفرتة الزمانیة اليت شهدت رصا�ا بني املعسكر ال 
الر�ٔساميل بق�ادة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،واليت ابتد�ٔت بعد احلرب الثانیة وا�هتت �سقوط �حتاد 

  .)22(م1989السوف�يت يف 

  مقدمات حول النظام العاملي اجلدید:املطلب الثاين

هذا املطلب ٕاىل مفهوم النظام العاملي سوف نتطرق يف بعد معاجلة النظام ا�ويل يف املطلب أ�ول،
  ).الفقرة الثانیة(،وبعده مرا�ل وعوامل �ش�ٔة النظام العاملي اجلدید )الفقرة أ�وىل(اجلدید 

  مفهوم النظام العاملي اجلدید:الفقرة أ�وىل 

ال بد من إالشارة ٕاىل اخللط الشائع يف �ٔدبیات  ق�ل التطرق ٕاىل مفهوم النظام العاملي اجلدید،
العاملي اجلدید،حبیث یمت إالشارة هلام مكرتادفني يف  القات ا�ولیة بني النظام ال�دويل السابق والنظامالع

�شري �� هبجت .�ٔ�لب أ�ح�ان،ب�� یعت�ـر ال�بعض النظ�ام العاملي �ا� م�طورة من النظام ا�ويل
املاضیة يه التغیري والتحول،من  �ٔن �ٔه�م س�مة �لتفا�الت ا�ولیة �الل العقود امخلس"القرنـي معت�ـرا 

�ٔي كثافة التفا�الت (ٕاىل نظام �املي ) �ٔي تفا�الت بني ا�ول ومؤسساهتا الرمسیة وا�متثیلیة(نظ�ام دولـي 
وب�ذ� �كـون النظ�ام �ا� م�طورة  ،حبیث ٕاننا يف طور ظهور جممتع مدين �املي،)ب�ني الشعوب وأ�فراد

  )23(.متع املدين العامليوس�یطة تقع بني النظام ا�ويل وا� 

ٕاذن فالنظام ا�ويل العاملي هو فرض ا�منوذج الثقايف والس�یايس و�ق�صادي،��و� املهمينة يف هذا 
النظام �ىل الثقافات السائدة يف لك ا�متعات و�اصة ا�ول النام�ة،وٕاج�ار هذه أ��رية �ىل التطور 

 .بعیدا عن �ذورها التقلیدیة

ٕاىل وجود ثقافة �املیة وا�دة غزت لك دول العامل،يف �ني یقصد  �شري " �املي"مفصطلح 
 شلك يف �ذر� تغیريا حتدث ق�ل من م�ٔلوفة ٔ�و معهودة �كن مل وسلو�یات قمي س�یادة" اجلدید"مبصطلح
  .)24(العرش�ن القرن من أ��ري العقد ق�ل العامل مشل ا�ي ا�ويل التوازن وجوهر
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 بوتقة دا�ل مجمو�ة يف تغیري ٕا�داث" ا�ويل اجلدید �ىل ٔ�نه و�ىل ضوء ما س�بق ميكن تعریف النظام 
 القرار مركز �ریده ملا وفقا املفاهمي وتتطور أ��داث ت�شلك الیوم،حبیث �لیه هو ما ٕاىل وصوال ما نظام

 ٕالهناء هادفة القرار �ختاذ املت�دة الوال�ت ٔ��ادیة �ىل ٔ�ساسا یرتكز النظام هذا فٕان وجتس�یده،هكذا اجلدید
   .)25("أ�خرى الفوا�ل وٕاضعاف

  .)26("شلك �دید �لنظام �س�تعامري القدمي:"كام مت تعریفه ٔ�یضا ب�ٔنه

�ىل ٔ�نقاض النظام ا�ي س�بقه،وا�ي اكن ثنايئ القطبیة هتمين �لیه  ؤ�یضا هو نظام دويل �اء
تطرق ٕا�هيا الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة و�حتاد السوف�يت سابقا،فهذا النظام �اء بعدة خصائص سوف ن 

واجلد�ر ���ر ٔ�ن لك نظام دويل .الحقا،كام �افظ �ىل بعض اخلصائص اليت اكنت يف النظام ا�ويل السابق
ولٕالشارة فٕان م�ذ  .ی�ٔيت فهو �كون �دید وبعد مدة یصبح قدميا لی�ل حم� نظام �ٓخر عن طریق �دة �ٔس�باب

خمتلفة من ح�ث ا�ول املهمينة ف�ه ومن ح�ث القوة ظهور ا�و� احلدیثة القوم�ة،عرف العامل ٔ�ربع ٔ�نظمة دولیة 
 .اليت اكنت �س�تعمل ف�ه ٔ�یضا

  مرا�ل وعوامل �ش�ٔة النظام العاملي اجلدید:الفقرة الثانیة

  ).�نیا(،مث عوامل �ش�ٔته )�ٔوال(سوف نتطرق ٕاىل مرا�ل �ش�ٔة النظام العاملي اجلدید 

  مرا�ل �ش�ٔة النظام العاملي اجلدید:ٔ�وال

رئ�س الوال�ت  طرح عبارة النظام العاملي اجلدید بطریقة �ري م�ارشة،هوٕان �ٔول من 
  ،بعد وودرو ویلسون املت�دة

م،وا�ي وضع �ٔربعة عرش م�د�ٔ ركز �ىل م�د�ٔ السمل وٕا�ادة 1918ا�هتاء احلرب العاملیة أ�وىل س�نة 
(احلرب العاملیة أ�وىل من �دید بعد �ٔورو� بناء

27
مث ظهر هذا النظام يف خطاب رئ�س �حتاد السوف�يت .)

،عندما �ٔ�لن عن بدء حق�ة �دیدة �لتعاون مع الغرب كذ� بطریقة �ري م�ارشة" جور��شوف"السابق 
مكة و�اصة الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،وهنایة احلرب الباردة �ىل اعتبار �ٔن هناك مجمو�ة من املبادئ احلا

  :�لعالقات ا�ولیة بني ا�ولتني

 زع السالح؛� 

 ٕا�الل م�د�ٔ توازن املصاحل بني املعسكر�ن بدال من توازن القوى؛ 

  ال نقول الش�یوعیة �ٔو �شرتا�یة �ٔو ا�لیربالیة ولكن (�زع الصفة إالیدیولوج�ة يف العالقات ا�ولیة
 نقول الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،الصني روس�یا؛
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  ٔ� ل ختطي الرصا�ات حتق�قا ملصاحل ال�رشیةالعمل من� . 

ح�ث بد�ٔت ا��ایة أ�مري�یة  (1990) الثانیة مث تبلور هذا النظام �شلك فعيل �ٔثناء حـرب اخلل�یج
 11مث �دد جورج بوش أ�ب يف .)28(سابقة يف هذا ا�ال املفهوم رمغ وجـود حم�اوالت �لرتوجي لهذا

�ىل م�صة الكونغرس �ٔهداف الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة من حرهبا �ىل العراق،حىت وصل  1990ش�ت�رب 
كام �ٔشار بیل لكنتون زمن رئاس�ته �لوال�ت .)29(ٕاىل هدف اس�تغربه بعضهم �ٓنذاك،وٕاقامة نظام �املي �دید

  .ي اجلدیداملت�دة أ�مر�ك�ة �دید املرات ٕاىل النظام العامل

  عوامل �ش�ٔة النظام العاملي اجلدید:�نیا  

اهنیار املعسكر الرشيق   ٕان ٔ�مه العوامل اليت ٔ�دت ٕاىل �روز النظام العاملي اجلدید،�مكن يف
ٕاىل نظام �ٔ�ادي القطبیة،ح�ث شلك  �شرتايك،ا�ي سامه يف حتول النظام ا�ويل من نظام ثنايئ القطبیة،

بناء �دار �رلني �بدایة �لحرب الباردة و حتطميه ٔ�دى ٕاىل هنا�هتا،وكذ� �شلك البريوسرتو�اك بدایة �هنایة 
اعیات احلرب الباردة وإالصال�ات اليت قام �حتاد السوف�يت وسامه يف ذ� تد.معسكر �حتاد السوف�يت

 .حتت امس البريوسرتو�اك

یطلق �ىل الفرتة الزم�یة اليت شهدت رصا�ا بني املعسكر الش�یوعي بق�ادة " احلرب الباردة"ومصطلح 
ملیة الثانیة،وا�هتت �حتاد السوف�ايت،واملعسكر الرٔ�ساميل بق�ادة الوال�ت املت�دة،واليت بدٔ�ت بعد احلرب العا

  .  )30( �1989سقوط إالحتاد السوف�يت يف 

انقالب يف الس�یاسة و �ق�صاد و ا�متع و القمي و احلیاة و الفكر "البريوسرتو�اك "كام یعين مصطلح 
�ٔو الثورة ) ا�لین��ة-املار�س�یة( ال تعين ٔ�كرث من دفن إالیدیولوج�ة �شرتا�یة " فالبريوسرتو�اك" و املناجه

وهو ٔ�یضا مصطلح رويس أ�صل یعين ٕا�ادة البناء،ويه ل�ست هدفا يف �د ذاته ولكهنا الوس�ی�  .)31(لهيا�
الثوریة لتحق�ق الهدف،ٕاذن فه�ي س�یاسة �لتعجیل �لتقدم �ج�عي و�ق�صادي وجتدید مجیع نوا� 

 .يتكام تعين ٕا�ادة البناء،واكن ٔ��د أ�س�باب الرئ�س�یة لسقوط �حتاد السوف� .)32(احلیاة

ٕاىل �انب انعاكسات احلرب الباردة والربوسرتو�اك �ىل الك�� الرشق�ة،جند ٔ�ن حرب اخللیج سامهت  
يف فرتة شهد فهيا النظام ا�ويل �دة  1990يه أ�خرى يف ذ�،ح�ث  وقعت ٔ�زمة اخللیج يف س�نة 

ف�يت من �دة التغريات اليت بدٔ�ت م�ذ النصف الثاين من ال�نی��ات، عكست ا�س�اب �حتاد السو 
رصا�ات اكنت مع الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،أ�مر ا�ي �رتب �لیه �زاید دور الوال�ت املت�دة يف هذا 

كذ� شهدت هذه .النظام ا�ويل �ٓنذاك، و�لتايل احلدیث عن تو�ه النظام ا�ويل حنو نظام القطب الوا�د
 .ماج مما ٔ��ر ظهور قطب �دید يف التفا�الت ا�ولیةالفرتة تو�ه امجلا�ة أ�وروبیة حنو در�ة ٔ��ىل من �ند
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ویبقى العامل أ��ري ا�ي  سامه يف �روز النظام العاملي اجلدید،هو �ٔزمة اخللیج اليت ٔ��نت عن  
حمدودیة دور �حتاد السوف�يت �ىل مس�توى الس�یاسة ا�ولیة �ملقارنة ��ور أ�مر�يك يف توج�ه هذه 

 وف�يت یعكس اس�مترار ا�س�اب إالحتاد السوف�يت كقوة عظمى من النظام ا�ويل،الس�یاسة،و ٔ�ن ا�ور الس
�لتايل ا�س�اب �حتاد السوف�يت كقوة عظمى يف النظام ا�ويل يف ا�رتافه بعدم القدرة �ىل �س�مترار يف و

  .ولوج�ةس�باق ال�سلح،و تقدمي تنازالت يف بعض الرصا�ات إالقلميیة،وإال�الن عن بعض التغريات إالیدی

  النظام  العاملي اجلدید ٔ�یة رها�ت : املبحث الثاين

یعترب النظام العاملي اجلدید �ا� م�طورة عن النظام ا�ويل،فهو جيعل العامل �لیة وا�دة تتالىش 
فهيا احلدود واحلواجز حتمكه ا�و� املهمينة يف ف�ه،أ�مر یتعلق �لوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،رمغ اخ�الف 

املطلب (وبناء �لیه سوف ن��اول يف املبحث،سامت و�ٔهداف النظام العاملي اجلدید.وإالیدیولوج�اتالقمي 
ت�ٔثريات النظام العاملي اجلدید ومدى مس�تق��،لك ذ�  ويف املطلب الثاين سوف نعرج �ىل ،)أ�ول

  .�شلك خمترص

  سامت و�ٔهداف النظام العاملي اجلدید :املطلب أ�ول

اليت ميتاز هبا النظام العاملي اجلدید،ولهذا سوف ن��اول ذ� �ىل س��ل تتعدد سامت وأ�هداف 
  .املثال ال احلرص،يف الفقرتني �ٔسف�

  سامت النظام العاملي اجلدید :الفقرة أ�وىل

سامت ٔ�و خصائص   ميكن مالحظته وحنن بصدد دراسة النظام العاملي اجلدید،هو وجود �دةٕان ما 
ٔ�و ثنائیة ) توازن القوى(لهذا أ��ري ختتلف �ىل أ�نظمة ا�ولیة اليت س�بق�ه،سواء م�عددة أ�طراف 

  :أ�طراف،و�لیه ميكن التطرق ٕا�هيا �ىل الشلك التايل

  �ىل املس�توى الثقايف:�ٔوال

�لیات ٕا�الم� ة وف�یة ولغویة ٔ�یضا،لفرض جند همينة العوملة الثقاف�ة الغربیة وأ�مر�ك�ة حتدیدا،و�س�ري �
نفوذها وهتدید وجود الهو�ت الثقاف�ة احمللیة �ىل الصعید العاملي،هذا ما �سمیه �حلرب النامعة حسب 

ولهذا ميكن التطرق ٕاىل خصائص النظام يف هذا ا�ال،�ىل س��ل املثال ال .الاكتب أ�مر�يك جوزیف �ي
  :احلرص �ىل الشلك التايل

  دو�،�ام بلغ ش�ٔهنا،�ٔن تد�ر مواردها ال�رشیة واملادیة �ٔو فضاءها اجلـوي �ٔو ٕاقلميه�ا مل یعد مبق�دور �ٔي
 ؛)33(البحري �ٔو أ�ريض مبعزل عن ا�ٓخر�ن
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 وسائل  ش�یوع مصطلح العوملة ا�ي ارتبط ب�ٔ�داث الثورة الصناعیة الثالثة والطفرة الهائل�ة فـي
 و�ك�ولوج�ا االتصال،ح�ث �ٔن هذا املصطلح �شري ٕاىل مج� من التغريات �ق�صادیة و�ج�عیة

ز�دة التدا�ل  والثقاف�ة اليت متتد تفا�الهتا ل�شمل معظم دول العامل،ويه تعرب عن مر�� �رخيیة جوهرها
  و�؛ٔ�دى ٕاىل �راجع ٔ�مهیة احلدود وس�یادة ا�والرتابط بني دول العامل،مما 

 حتول الكرة أ�رضیة لكها ٕاىل ما �ش�به �لیة الن�ل حتت ثقافة وا�دة؛ 

  وٕاذا اكنت بعض دول الغرب نفسه �شكو من عوملة الثقافة �ىل الهویة،ح�ث جند ٔ�ن فر�سا مع �ٔهنا
غربیة،ولكن �س�ب اخ�الف ا�لغة فٕاهنا ٔ�كرث ا�ول الغربیة �شكو من عوملة الثقافة ومن همينة ا�لغة 

یة، واخلوف �ىل الهویة الفر�س�یة و�� جل�ٔ الفر�س�یون ٕاىل وضع الثقافة يف �انة �س�ت��اء، ٔ�هنم إالجنلزي 
 ت�هبوا؛     

 عوملة إالرهاب ومدى ت�ٔثريه �ىل ثقافة الشعوب. 

  �ىل املس�توى �ق�صادي:�نیا   

ٕان النظام الراهن هو نظام �املي �ىل الرمغ من اع�د املفهوم الشائع النظام ا�ويل، فعاملیة العامل تضم  
 و�دات دولیة وفوا�ل �ري دولیة؛

 روز أ�زمات �ق�صادیة و�شلك مس�متر وخباصة يف ا�ول ا�ٓس�یویة ؤ�مر�اك الالتی��ة؛� 

 ول يف جمال توزیع الرثوة والقوة،وكذ� العالقة بني �اصیة الالجتا�س،فهناك جفوة دامئة تفصل بني ا�
 الشامل واجلنوب؛

 ع�دیة ا�ولیة املتباد� بني ا�ول وز�دهتا مبرور الزمن؛�  

  روز نظام القطبیة أ��ادیة وا�خول يف �دل فكري حول توصیف النظام ا�ويل اجلدید،بني ثالثیة�
 النظام والفوىض و�نتقائیة؛

  الهمينة يف النظام ا�ويل اجلدید؛�روز ظاهرة 

 اصیة امجلع بني القطبیة أ��ادیة والتعددیة القطبیة؛� 
ميكن القول ٔ�ن النظام ا�ويل العاملي هو نظام م�عدد أ�قطاب من ح�ث اجلانب �ق�صادي،تربز ف�ه قوى 

الیة العاملیة اق�صادیة كربى سواء يف ٔ�ورو� ٔ�و يف دول رشق �ٓس�یا،و�اصة مع تصا�د �دة أ�زمة امل
 .،اليت ٔ�ظهرت هشاشة �ق�صاد أ�مر�يك2008
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  �ىل املس�توى العسكري وأ�مين :�لثا

اس��دت الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة يف فرض ز�امهتا �ىل العامل،ٕاىل قوهتا العسكریة والنوویة  
عیة ا�ولیة،بل رشعنت الك�رية،مما ٔ�دى ٕاىل انفرادها �لقرارات العسكریة دون �لزتام �لرشعیة واملرشو

قراراهتا مبا خيدم مصالها،و�لتايل ٔ�صبحت �مينة يف النظام العاملي اجلدید ميكن تلخیص ذ� �ىل الشلك 
  :التايل

 التد�ل يف الشؤون ا�ا�لیة ��ول بذریعة حامیة حقوق إال�سان ٔ�و حماربة إالرهاب؛ 

  ة تعلو ٕ�رادهتا �ىل ا�ول وحتتفظ �سلطة ٕاشاكلیة الضبط والتنظمي بعدم وجود سلطة �لیا �ٓمرة وقاهر
 اختاذ القرار؛

  فه�ي من �ة تدعو -س�یاسة الك�ل مبك�الني–هنج الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة  �زدواج�ة قوال ومعال
 ٕاىل ا�ميقراطیة وحقوق إال�سان،ومن �ة ٔ�خرى فه�ي ت�هتكهم؛

  كثري من ا�ول؛ فـيز�دة �دد ا�ول ن���ة �نقسامات و��شقاقات اليت �دثت  
 :،یالحظ ب�ٔن هناك ثالث مس�تو�ت �لعمل امجلاعي)34(�ىل مس�توى أ�من امجلاعي

 متثل يف ٕاماكنیة اس�ت�دام  م�ظمة أ�مم املت�دة �لقوة العسكریة اس��ادا ٕاىل �ٔحاكم  :املس�توى أ�ول�

  .الباب السابع من م�ثاقها

 أ�طراف مكونة من قوات احللف أ�طليس؛اس�ت�دام القوة املتعددة �متثل يف :املس�توى الثاين  

 و�شلك �انبا �ام من مفهوم أ�من امجلاعي و �متثل يف التحرك امجلاعي لضبط ال�سلح :املس�توى الثالث
 .التقلیدي و �سرتاتیجي �ىل الصعید العاملي

  الوال�ت املت�دة ملا حمك الق�،ترتبع مقته  )اولیغاريش(مسة النظام ا�ويل �ىل صعید القوة یبقى نظام
�متتع من مقومات وماكنة وتوظیف �لقوة وقدرة �ىل الت�ٔثري،مبد�الت املقومات وخمر�ات التفرد �ىل املس�توى 

 ؛)35(الشلكي

  مسة الرس�ة يف التغیري يف لك جمال،فرس�ة التغیري والت�دد �شلك ٔ�مر ٔ�كرث صعوبة لٕال�سان وا�ول
 ؛ )36(�ىل التك�ف يف ظل النظام العاملي

  س�بة �لكوارث الطبیعیة اليت هتدد أ�من الب�يئ،فهناك �ود �متثل عقد �دة مؤمترات مكؤمتر أ�طراف �ل�
،ح�ث بدٔ� �ه�م �ٔ�من الب�يئ م�ذ املؤمتر ) �copوب (يف اتفاق�ة إالطار ملنظمة أ�مم املت�دة �شان املناخ 

 .1992العاملي �لب��ة  يف ري دي �انريو س�نة 
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  �ٔهداف النظام العاملي اجلدید:الثانیةالفقرة 

ميكن تقس�مي ٔ�هداف النظام العاملي اجلدید،�ىل س��ل املثال ال احلرص ٕاىل ٔ�هداف نظریة ؤ�خرى 
  :ف�ٔما النظریة ف�مكن يف واقعیة ٔ�و تطبیق�ة،

 احملافظة �ىل �س�تقرار العاملي وا�رتام دور م�ظمة أ�مم املت�دة؛ 

 و�دم املساس بو�دهتا الوطنیة؛ ا�رتام س�یادة  واس�تقالل لك دول 

 اكن هدف الرئ�س أ�مر�يك جورج بوش أ�ب �ٔن �رخس مدلوال معینا لهذا النظام،يف أ�ذهان   لقد
جيع� مرادفا �لقمي ا�ميقراطیة ا�لیربالیة،وا�رتام حقوق إال�سان وحق تقر�ر املصري،وحریة ا�س�یاب أ�فاكر 

ٕالشارة ٔ�ن م�ل هذه الشعارات ل�ست جبدیدة �ىل الساسة واجلد�ر �.والسلع بني خمتلف دول العامل
 .)37(ٕاخل …لكهنا مل �كن ٔ�بدا حتمل مدلوالهتا احلق�ق�ة بل اكنت ٔ�ش�به �لكامت حق ٔ�رید هبا �طل أ�مر�ك�ني،

وأ�هداف الواقعیة �لنظام العاملي اجلدید �ز�امة ا�و� املهمينة ف�ه،�مكن يف عكس ما ق�ل يف أ�هداف 
النظریة،ٔ�ي �ٔن النظام العاملي اجلدید احنرف يشء ما �ىل ٔ�هدافه اليت ٔ��ش�ٔ من ٔ��لها،�حفظ أ�من والسمل 

وهذا ما سوف نالحظه يف املطلب .همينة ف�ها�ولیني وا�رتام م�ثاق م�ظمة أ�مم املت�دة،كام تدعي ا�و� امل 
  .   ٔ�سف�

  ت�ٔثريات النظام العاملي اجلدید ومدى مس�تق�� : املطلب الثاين

عرف النظام ا�ويل بعد هنایة احلرب الباردة �دة حتوالت،من ب�هنا تغیري القطبیة و تفعیل التحرك 
ولیة،ولهذا سوف ن��اول  يف هذا املطلب ت�ٔثري امجلاعي وتبلور م�ظومة �دیدة ��ول،مما ٔ��ر �ىل العالقات ا�

  ).الفقرة الثانیة(،مث مس�تق�ل النظام العاملي اجلدید )الفقرة أ�وىل(النظام  العاملي اجلدید �ىل العالقات ا�ولیة 

    ت�ٔثريات النظام العاملي اجلدید �ىل العالقات ا�ولیة:الفقرة أ�وىل 

النظام  العاملي اجلدید،ٔ�ن هذا أ��ري � ت�ٔثري �بري �ىل �دة ٔ�وحضت أ��داث اليت وقعت م�ذ ظهور 
دول،و�لتايل � ت�ٔثريات �ىل العالقات ا�ولیة،سواء ا�ول النام�ة ٔ�و املتقدمة،ومهنا �ىل س��ل املثال ال 

  :احلرص

 عوملة م�ظمة أ�مم املت�دة وجعلها حتت س�یطرة بعض ا�ول املهمينة يف النظام ا�ويل؛ 

 لق �لسالح،واملال،والتك�ولوج�ا،من ق�ل ا�ول الغربیة الرٔ�ساملیة،مما یؤ�ر �ىل العالقات اح�اكر مط
 ا�ولیة؛
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  توظیف التك�ولوج�ة من ٔ��ل الوصول ٕاىل ٔ��ىل معدالت إالنتاج،والرصاع �ىل املواد اخلام  اكلیورنیوم
 وا�ي یو�د يف بعض ا�ول إالفریق�ة،مما جيعلها حمط ٔ�طامع ا�ول املتقدمة؛

 راجع ا�ور ا�ي اكنت تلعبه حركة دول �دم �حنیاز يف العالقات ا�ولیة؛� 

  وكتتوجي الن�شار مذهب التبادل احلر واق�صاد ) اجلات(ٕا�شاء م�ظمة الت�ارة العاملیة �لتعریفة امجلر�یة
م، 1998السوق ا�ي �ت ٕایدیولوج�ة �س�یطر �ىل العامل رشقه وغربه،وهو ما وافق �لیه قادة العامل �ام 

،ٔ�یضا وت�ٔثريها )38(�امًا �ىل اجلات،وظهور الرشاكت م�عددة اجل�س�یات 50ٔ�ثناء مشاركهتم يف �ح�فال مبرور 
 �ىل س�یادة ا�ول؛

  توظیف إالرهاب ا�ويل خلدمة مصاحل الوال�ت أ�مر�ك�ة،و�لفاهئا مما ٔ��ر �ىل العالقات ا�ولیة،�س�ب
 .�دم وجود تعریف مانع �امع لٕالرهاب ا�ويل

  اجلدید   مس�تق�ل النظام العاملي :الفقرة الثانیة

و�شري مصطلح التحول يف النظام ا�ويل،ٕاىل هنایة نظام دويل وبدایة لتبلور مالمح نظام دويل 
وميكن اعتبار النظام  ا�ويل ٔ�و العاملي .�دید،ح�ث حتدث حتوالت �ذریة يف خمتلف عنارص النظام

وقد .ة بوصفه انقطا�ا �یف�ا عن النظام ا�ي �ش�ٔ بعد احلرب العاملیة الثانیةاجلدید،تبلور م�ذ هنایة احلرب البارد
،وا�ي ی�سم �لقطبیة "النظام العاملي اجلدید" ــبغريات السابقة ٕاىل ظهور ما �سمى ٔ�دت هذه الت

ار �حتاد أ��ادیة،اس��ادا ٕاىل ٔ�ن الوال�ت املت�دة متارس �الیا دورا ر�د� يف النظام العاملي يف ٔ�عقاب اهنی
السوف�يت،و�دم قدرة الیا�ن والصني ؤ�ورو� �ىل ام�الك مقومات التنظمي العاملي ذي إالسرتاتیجیة 

  .)39(العاملیة
ح�ث یطرح الباح�ون يف حقل العالقات ا�ولیة �ساؤالت حول مس�تق�ل النظام العاملي  
أ��ادي القطبیة ٔ�م ٔ�ن التطورات ا�ولیة املتالحقة،واملمتث� يف �روز قوى �دیدة  ومدى اس�متراراجلدید،

�ىل السا�ة ا�ولیة،أ�مر یتعلق بدو� الصني اليت �رزت كقوة اق�صادیة،ؤ�یضا احتاد ٔ�ورويب وروس�یا 
یني و�لتايل س�تعید فكرة النظام ا�ويل م�عدد أ�قطاب من �دید،مبتغريات �دیدة هتم ب��ة الفا�لني ا�ول 

  ی�شلك توازن القوى بني الوال�ت املت�دة أ�مر�يك  �عتبارها املهمينة يف هذا النظام وهذه الفوا�ل؟ 

  :وبناء �ىل ذ� ميكن طرح بعض  التصورات خبصوص مس�تق�ل هذا النظام العاملي اجلدید كام یيل

 أ�قطاب،�عتباره ٔ�نه �ام توفر �و� وا�دة التحول س�یكون يف اجتاه نظام دويل م�عدد :التصور أ�ول
فٕان قدرهتا �ىل ممارسة دور �املي بصورة م�فردة ٔ�و ش�به م�فردة،لن �س�متر ٕاال لفرتة  من ٕاماك�ت،

 ؛)40(حمدودة
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 ىل املس�توى �ق�صادي واملايل فٕان العامل س�شهد نو�ا من التعددیة القطبیة؛:التصور الثاين� 

 رمغ و�ء  الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة �ىل س�یادة النظام العاملي اجلدید،اس�مترار همينة :التصور الثالث
  ؛�یف ذ�؟)�19وف�د(�ورو� 

ٔ�حضت هناك قا�دة �بتة یعتربها البعض مسلمة،مفادها ٔ�ن أ�نظمة  1648مفنذ نظام وس�تفالیا س�نة 
الكونیة الكربى اليت �س�تطیع  یتعلق أ�ول �حلرب ٔ�و احلروب ا�ولیة ٔ�و العاملیة ال تتغري ٕاال �س�ب�ني اثنني،

تغیري ب��ة ومراكز الفا�لني ا�ولیني، ونظام القوة يف النظام ا�ويل،ومن مث ٕا�ادة م�ٔسس�ته مبا خيدم مصاحل 
ومراكز القوى املهمينة اجلدیدة وم�ظومة قميها اليت تنادي هبا،وهو الس�ب ا�ٔكرث حضورا يف مسلسل حتول 

   .1648،1815،1919،1945: توتغري أ�نظمة ا�ولیة يف الس�نوا

ٔ�ما الس�ب الثاين هو الضغط ا�ي حتدثه دینام�ك�ة وتعبئة ا�متعات وقوى حكوم�ة �رب العامل،وهذه 
احلا� مل حتصل ٕاال مرة وا�دة مع التحول يف النظام ا�ويل الراهن، يف ٔ�واخر ال�ن��ات وبدایة �سعینات 

یة القطبیة و�نتقال ٕاىل نظام القطبیة أ��ادیة،ومن �نقسام القرن العرش�ن، ونتج عنه اهنیار نظام الثنائ 
إالیدیولو� ٕاىل أ��ادیة إالیدیولوج�ة، وهمينة خطاب حقوق إال�سان،و�نتقال ٕاىل ا�ميقراطیة و�ق�صاد 

ٕاىل  احلر،وٕا�ادة حتدید دور ا�و� ووظائفها،وٕالغاء احلدود،والق�ود امجلر�یة،و�نتقال من ا�و� الوطنیة
�سمح حبریة التنقل �لبضائع والرسام�ل وأ�سواق املالیة وأ�ش�اص  التك�الت �ق�صادیة كفضاءات ٔ�وسع،

  .)41(والقمي الثقاف�ة والس�یاس�یة

 امتةخلا

و�الصة القول وحنن بصدد كتابة �امتة لبحثنا املتواضع،فٕان ما ميكن اس�ت��ا�ه هو �ٔن النظام 
جود ا�ول مبفهو�ا احلدیث يف ت� الفرتة،بل اكنت ق�ائل ا�ويل ظهر م�ذ قدم التارخي،رمغ �دم و 

ولكن مفهوم النظام  .وعشا�ر ٕاىل �ري ذ�،تقوم بعالقات مع بعضها البعض و�شلك نظاما ش�به دويل
ا�ويل ظهر �حقل معريف يف العالقات ا�ولیة مع �روز ا�و� احلدیثة،اليت تبلورت مع معاهدة و�س�تفالیا 

وعرف �دة حمطات �رخيیة،من نظام م�عدد  �رز يف الوجود مع هذه املعاهدة، هذا النظام.1648س�نة 
ٕاىل الثنائیة القطبیة وصوال ٕاىل أ��ادیة القطبیة حتت مصطلح النظام  أ�قطاب حتت شعار توازن القوى،

  ف�ه،ففي لك مر�� من هذه املرا�ل اكن �لنظام ا�ويل سامته والفا�لني ا�ولیني املهمينني.العاملي اجلدید
فسامت النظام العاملي اجلدید ل�ست يه نفس سامت النظام ا�ويل،ا�ي �رز م�ذ هنایة احلرب العاملیة 

و�لنظام ا�ويل �ٔو النظام العاملي اجلدید .الثانیة،ٕاىل �دود هنایة ال�سعینات من القرن املايض وهكذا
من والسمل ا�ولیني،ولكن ل�س �ٔهداف،�متثل يف املسامهة يف �بح وردع احلروب الكونیة واس�ت��اب ا�ٔ 
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�لشلك الفعيل ا�ي یتطلبه ا�متع ا�ويل،فقد ظهرت �دة حروب يف سا�ة النظام ا�ويل م�ذ تبلور هذا 
ولوال هذه احلروب ملا ظهرت لنا �ٔنظمة دولیة �دیدة،ٕاذن فاحلروب تعترب �ٔمه س�ب يف حتول  أ��ري،

ة اليت �كونت يف �حتاد السوف�يت سابقا يف هنایة ال�ن��ات النظام ا�ويل �س�ت��اء،ا�ینام�ات �ج�عی
ح�ث اجته النظام ا�ويل �الل بدایة ال�سعینات من القرن املايض حنو أ��ادیة  من القرن املايض،

الر�ٔساميل املنفرد  القطب��ة،بعد اهنیار �حتاد السوف�يت وظهور الوال�ت املت�دة �مر�ك�ة،كقائد �لمعس�كر
،ومتدد دورها وهمينهتا �ىل أ�مم املت�دة والرشعیة واملرشوعیة )النظام العاملي اجلدید(ة العامل بق�اد

ورمغ ذ� یبقى النظام ا�ويل � دور �م احملافظة �ىل العالقات .ا�ولیة،ورشعنة التد�الت العسكریة
جرت العادة نقدم بعض ويف أ��ري وكام .ا�ولیة و�اصة التعاونیة مهنا،بني �ٔش�اص القانون ا�ويل

  :�س�ت��ا�ات وحنن نع�ش يف خضم النظام العاملي اجلدید كام یيل

 اس�مترار املدرسة الواقعیة بثوب �دید؛ 

  رمغ ٔ�ن هذا النظام ال تظهر ف�ه حروب �ونیة ٕاال ٔ�ن الوال�ت املت�دة أ�مر�ك�ة،ٔ�مركة العامل وس�یطرة
 تعارضت مع مصلحهتا؛�لیه وقامت حبروب كثرية جتاه �دة دول اليت 

  الربولیتار�"النظام العاملي اجلدید یقود ٕاىل الرٔ�ساملیة �مرب�لیة،مما نتج عنه وجود طبقة اكد�ة "
و�متثل يف ا�ول الفقرية  و�ري املهمينة يف النظام ا�ويل،وطبقة غنیة تع�ش �ىل رشاء �د الطبقة الاكد�ة 

ا�ويل،و�لتايل جيب ٕازا� النظام ا�ويل ٕان بق�ا �سري يف هذا  ،ٔ�و ا�ول املهمينة يف النظام"الربجوازیة"
 .�جتاه ؛ٔ�ن حمك دو� ٔ�و بضع دول يف النظام ا�ويل یؤدي ٕاىل �س��داد

 :ٔ�ما �ل�س�بة �لتوصیات ميكن تلخیصها �ٓيت    

 اجلدید؛ جيب ٕاصالح م�ظمة أ�مم املت�دة،و�لتايل ختلصها من ا�ول املهمينة يف النظام العاملي 

  جيب ٔ�ن �كون نظام م�عدد أ�قطاب ليك ال �كون دول �مينة ودول م�نحیة يف هذا النظام العاملي
 اجلدید،ولك الفوا�ل م�صهرة يف إالرادة العامة �لنظام ا�ويل؛

 جيب حماربة وسائل العوملة ٔ�هنا �س�یطر �ىل س�یادة ا�ول... 

ما ماكن��ا يف النظام  العاملي : وكدول اجلنوب هوویبقى السؤال أ�ول املطروح �ل�س�بة لنا �عرب 
  اجلدید وهل ميكن ٔ�ن �كون فا�لني  و�مينني ف�ه ؟

بتغیري  )(COVID-19هل س�یقوم فريوس �ورو�:والسؤال الثاين ا�ي یطرح نفسه كذ� �متثل يف
  النظام العاملي اجلدید و�لتايل ميكن ٕاصالح م�ظمة أ�مم املت�دة العجوز؟
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  2010 ٔ��ریل 25 ، موقع خر�شات حصف�ة، مرص،أ��د"حبث عن خصائص النظام ا�ويل اجلدید"ٔ�مل �ريي،  )2(
  80،املرجع السابق ص "العالقات ا�ولیة"معر بوز�ن،  )3(
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