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 ذباء اجلاهعةكلية احللظن الماًىى/  
                              ادلظتخلص

تعد اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ املٓضٛظ عًٝٗا يف ايفضٌ ايطابع َٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ 
سرتاّ أسهاّ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اجملتُع ايدٚيٞ املعاصس نٛض١ًٝ ١ُٖٝ٫ بايػ١ يف ذات أ

ٚيكد تٓاٚيٓا ساي١ تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ع٢ً  ،اـاص١ عفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني
ثازت ايعدٜد َٔ ا٫ْتكادات ٚايتطا٫٩ت أغاب قسازات فًظ ا٭َٔ َٔ غُٛض  ايعسام َٚا

 َٚد٣ غسعٝتٗا.  ،ازاتسٍٛ طبٝع١ ٖرٙ ايكس
صداز ايعدٜد َٔ ايكسازات إيعسام َٔ خ٬ٍ قٝاّ فًظ ا٭َٔ بإٔ َا دس٣ يف ساي١ ا

ْتٗانًا ضافسًا اكسز٠ يف َٛاد املٝجام قد غهًت ايطسٜع١ ٚاملدايف١ ٫ختضاصات٘ ايٛظٝف١ٝ امل
ٓٗا َٔ عضتك٬ي٘ ملا متدض اْتٗاى يطٝادت٘ ٚاعسام ٚض١َ٬ آَٓ٘ فكد َجًت أنرب يطٝاد٠ اي

ْتٗانًا أَ َعاٖس ضٝادت٘ ا٭َس ايرٟ ٜعد ٚقٛ نٌ َعٗس  ١تدَري ناٌَ يًب١ٝٓ ايتشتٝ
 ٚاعشًا يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ َٚباد٨ َٝجام ا٭َِ املتشد٠.
 ايهًُات املفتاس١ٝ: اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ، فًظ ا٭َٔ، ايعسام.

Abstract 

International sanctions in Chapter VII of the Charter of 

the United Nations are of great importance in the 

contemporary international community as a means of 

respecting the provisions of the rules of international law for 

the maintenance of peace and security. We have dealt with 

the situation of the application of international sanctions 

against Iraq and the ambiguities of the Security Council 

resolutions which have raised many criticisms and questions 

about the nature These resolutions, and their legitimacy, 

through the framing of international sanctions in Chapter VII 

                                                      

 .91/6/9191*** قبل لمشذخ في  99/5/9108)*( أستمؼ البحث  في 



 (12( ، السنة )57( ، العدد )12المجلد )مجلة الرافدين للحقوق ، 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (21), No. (75), Year (23) 

752 

of the Charter of the United Nations in their abstract legal 

framework. 

That what happened in the case of Iraq through the 

Security Council in issuing its numerous and rapid decisions 

and its violations of its functional competencies stipulated in 

the Articles of the Charter constituted a flagrant violation of 

Iraq’s sovereignty and safety. It represented the greatest 

violation of its sovereignty and independence resulting from 

the total destruction of the infrastructure and the elimination 

of any manifestation Which constitutes a clear violation of 

the rules of international law and the principles of the 

Charter of the United Nations. 

Key words: يخجى تخجسة الكمسات السفتاحية 
 ةـادلمذه

شد٠ ذات أ١ُٖٝ بايػ١ يف تعد اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ يف ايفضٌ ايطابع َٔ َٝجام ا٭َِ املت
سرتاّ أسهاّ قٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اـاص١ ع ايدٚيٞ املعاصس بٛصفٗا ٚض١ًٝ ٫اجملتُ

بٌ  ،ذيو ٭ٕ ا٭َٔ اؾُاعٞ  مل ٜعد أَٔ نٌ دٚي١ ع٢ً سد٠ ،عفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني
رتابط ٕ اجملتُع ايدٚيٞ أصبح َع٢ً أضاع أ ،أصبح ميجٌ ٚسد٠ َرتابط١ ٫ تكبٌ ايتذص١٥

َٚٔ ثِ فإٕ أٟ اخ٬ٍ باضتكساز أٟ دص٤ فٝ٘   ،ستٝادات ٚاملضاحل يف نٌ َٓاسٞ اؿٝا٠ا٫
ٜعَد تٗدٜدًا يًُضاحل املػرتن١ اييت ػُع نٌ ا٭عغا٤،  ،أٟ عغٛ َٔ أعغا٥٘ ١أٚ ض٬َ
 .ايعاّ يًبك١ٝ ا٫ضتكسازٚتٗدد 

ًظ ا٫َٔ يهجس٠ بٛصفٗا ضابك١ تازى١ٝ جمل (عتُدْا يف عجٓا ساي١ ) ايعسامايكد 
ايكسازات اييت صدزت عدٙ َٔ سٝح فسض اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ عًٝ٘ مبٛدب اسهاّ ايفضٌ 

تًذأ ايٝ٘ ا٫َِ املتشد٠ ا٫ ْادزا  َٚد٣ غسع١ٝ قسازات فًظ  ايطابع َٔ املٝجام ٖٚٛ اَس ٫
 ا٭َٔ بٗرا اـضٛظ، ٚاٯثاز املدَس٠ اييت لُت عٓٗا ٚعدّ إْٗا٤ٖا ع٢ً ايسغِ َٔ شٚاٍ

 .  ضبب فسعٗا

فغ٬ عٔ إ ٖٓاى غهًا يف صش١ بعض ايكسازات بطبب فكداْٗا ٭ٟ أضاع قاْْٛٞ 
خاص١ ٚقد أضٓدت أنجس ايكسازات إىل ايفضٌ ايطابع َٔ املٝجام فغ٬ عٔ غُٛض ٖرٙ 
ايكسازات ٚعدّ ايدق١ يف صٝاغتٗا َٓ٘ خ٬ٍ ؽٌٜٛ فًظ ا٭َٔ ذز٠ٚ َا ميتًه٘ َٔ ضًطات 
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ايك٠ٛ  اضتدداّايكساز صسوا ٚاعشًا ٚقددًا أٟ أْ٘ ٜػري إىل ؽٌٜٛ  ٜتعني إٔ ٜهٕٛ ٖرا
ٚسذِ ايكٛات ٚسدٚد اهلدف املطًٛب ٚآي١ٝ ايسقاب١  اضتدداّبكساز صسٜح ٜبني فٝ٘ سدٚد 

َٔ داْب٘ ع٢ً ايتٓفٝر إذ إٔ مجٝع ٖرٙ املطا٥ٌ ايبايػ١ ا٭١ُٖٝ تسنٗا فًظ ا٭َٔ يدٍٚ 
ط١ٝ يف ذيو اؾاْب مما وًُ٘ املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ فغ٬ ايتشايف ٚؽًٞ عٔ ٚادبات٘ ايس٥ٝ

عٔ ذيو فإٕ ٖرٙ ا٭عُاٍ َٚا ْتر عٓٗا تعد كايف٘ صسو١ يًكٛاعد اييت أغستٗا ا٫تفاقٝات 
 ايدٚي١ٝ ٚقٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ .

  ا١ُٖٝ ايبشح
٭َٔ يف ًظ اتٓبع أ١ُٖٝ دزاض١ َد٣ غسع١ٝ تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ َٔ ٚاقع إٔ ف

ؾأ اىل ايهجري َٔ ايكسازات ع٢ً ٚفل  1991ْتٗا٤ اؿسب ايبازد٠ يف أذاز ايفرت٠ اييت اعكبت ا
ٚتغُٓت دصا٤ات دٚي١ٝ أثازت ايعدٜد َٔ  ،ضًطات٘ يف ايفضٌ ايطابع َٔ املٝجام

ٚايتطا٫٩ت سٍٛ طبٝع١ ايدٚز اير٣ ٜكّٛ ب٘ يف فاٍ ضًطات٘ اـاص١ عفغ ،ا٫ْتكادات
ايدٚيٝني، ٚسٍٛ ايغٛابط ٚا٭ضظ ٚاملعاٜري اييت ميازع ع٢ً ع٥ٛٗا  ايطًِ ٚا٭َٔ

 َٚد٣ تٛافكٗا َع ايكٛاعد ايكا١ْْٝٛ ايٓاظ١ُ هلرٙ ايطًطات .  ،ضًطات٘ يف ٖرا ايػإٔ

 ٖدف ايبشح 
ٜٗدف ايبشح إىل تٓاٍٚ َٛعٛع َد٣ غسع١ٝ تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ املفسٚع١ ع٢ً 

بع َٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ ع٢ً ع٤ٛ أسهاَٗا ايدٍٚ اـاعع١ ٭سهاّ ايفضٌ ايطا
ٚمبا ٜتٛافل َع زٚح أٖدافٗا قاٚيني ايرتنٝص ع٢ً ساي١  ،املٓضٛظ عًٝٗا يف املٝجام

ا٭َٔ َٔ غُٛض أثاز ايعدٜد تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ع٢ً ايعسام َٚا غاب قسازات فًظ 
عٝتٗا ٚاهلدف َٔ دزاضتٓا ْتكادات ٚايتطا٫٩ت سٍٛ طبٝع١ ٖرٙ ايكسازات، َٚد٣ غسَٔ ا٫

تأطري اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ يف ايفضٌ ايطابع َٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ يف إطازٖا ايكاْْٛٞ 
اجملسد، يتشدٜد َا ٜعد َٔ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ٜٚدخٌ يف ْطاقٗا، َٚا ىسز َٓٗا، إَا ٫ْعداّ 

تطبٝكٗا أٚ  ايطٓد ايكاْْٛٞ، أٚ بطبب عدّ تٛافس أزنإ ٚغسٚط أٚ عٛابط إقسازٖا أٚ
ختضاظ بٗا، ٚنٌ ذيو بكضد تكدِٜ عح ٚإَا ـسٚز املطأي١ َٔ دا٥س٠ ا٫ تٓفٝرٖا،

 قاْْٛٞ يًذصا٤ات ايدٚي١ٝ ع٢ً ٚفل ايفضٌ ايطابع َٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠.
 َػه١ً ايبشح

إٔ ايباسح ايكاْْٛٞ ملطأي١ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ تجاز اَاَ٘ َػه١ً يف أْ٘ أصبح َٔ 
عٓد ايهجري أْ٘ ٜهفٞ يًكٍٛ بػسع١ٝ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ فسد صدٚز قساز بٗا املتعازف عًٝ٘ 
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يتفات اىل سكٝك١ ٚزٚح ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ ايٓاظ١ُ هلا، ٚاؿان١ُ ، دٕٚ ا٫َٔ فًظ ا٫َٔ
يطًطات فًظ ا٭َٔ يف ممازض١ ضًطات٘ ع٢ً ٚفل ايفضٌ ايطابع َٔ َٝجام ا٭َِ 

اييت  ،َفَٗٛٞ ايػسع١ٝ ايطٝاض١ٝ ٚايػسع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ا٭َس اير٣ أسدخ خًطا بني ،املتشد٠
كط، ٚيهٔ بٛصف يصا١َٝ بايٓعس اىل َضدزٖا ف)فُٛع١ املباد٨ ا٫،تعين بايٓطب١ يٮٚىل
بُٝٓا )تعين ايػسع١ٝ ايكا١ْْٝٛ، يف َفَٗٛٗا ايغٝل تطابل  (،ْطاْٞطابعٗا ايهْٛٞ ٚا٫

ايكا١ْْٝٛ ٚقبٛهلا ادتُاعٝا بٛصفٗا ايتضسف أٚ ايفعٌ أٚ ايكساز يًٓط أٚ ؿهِ ايكاعد٠ 
ػسع١ٝ ايكا١ْْٝٛ ٚيٝظ ايطٝاض١ٝ اي عٍٛ عًٝ٘ يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ٖٞعًُا إٔ امل (عادي١

 عتباز ايكٛاعد اؿان١ُ هلا ٖٞ قٛاعد قا١ْْٝٛ.با
 َٓٗذ١ٝ ايبشح

ضتكسا٤ اْْٛٞ اير٣ ميهٔ إ ٜطاعدْا ع٢ً ااعتُدْا يف عجٓا املٓٗر ايتشًًٝٞ ايك
َٔ ايٓضٛظ ايكا١ْْٝٛ املٓع١ُ يًذصا٤ات ايدٚي١ٝ فغ٬ً عٔ أْ٘ ٜطاعد ع٢ً ايتشًٌٝ  اؿه١ُ

َٔ نٌ دٛاْبٗا ٚنٌ ذيو  ،ايتٓعُٝٞ يًُ٪ضطات ايدٚي١ٝ ذات ايع٬ق١ باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ
بكضد ا٫ساط١ بهٌ ظاٖس٠ يًذصا٤ات ايدٚي١ٝ َٔ سٝح تٓعُٝٗا ٚأسهاَٗا، ٚممازضاتٗا، ذيو 

 دًا َٛعٛعًٝا مبا ٜتفل َع ا٭سهاّ ايكا١ْْٝٛ اييت تٓعُٗا.َٔ أدٌ ؼدٜدٖا ؼدٜ
 ٖٝه١ًٝ ايبشح

ايبشح بطسٜك١ َتٓاضك١  َٚتٛاش١ْ قدز ض مجٝع ا٭فهاز املتعًك١ مبٛعٛع ساٚيٓا عس   
قتغت طبٝع١ ايبشح إٔ ٜتِ تكطُٝ٘ اىل ث٬خ ، ٚقد ااإلَهإ تهفٌ تػط١ٝ مجٝع دٛاْبٗا

 َباسح : 
 ٍ : اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ٚاثازٖا ع٢ً ايعسامتٓاٚيٓا يف املبشح ا٫ٚ

 ٚاضتعسعٓا يف املبشح ايجاْٞ : فاع١ًٝ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ  ٚاثازٖا ع٢ً ايعسام
َد٣ دٛاش تفٜٛض فًظ ا٭َٔ يطًطات٘ َٚد٣ غسع١ٝ  :اىل ٚتطسقٓا يف املبشح ايجايح

  تفٜٛغٗا عد ايعسام
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 ادلبحث األول

 ها علً العزاقاجلشاءات الذولية واثار

َٔ املعًّٛ إٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ قد أقاّ تٓعًُٝا قاًْْٛٝا يًُذتُع ايدٚيٞ، ٚإٕ مل 
ؽاذ ايكسازات، ٚع٢ً ٜطُٛ ع٢ً ضًط١ أعغا٤ املٓع١ُ يف اٜهٔ َطًكًا ٚغا٬ًَ، إ٫ أْ٘ 

أدٗص٠ ا٭َِ املتشد٠ ٚايدٍٚ غري ا٭عغا٤، ٚمل ٜتكسز ْعاّ اؾصا٤ات ض٣ٛ يضٝا١ْ ٖرا 
ٚيف طًٝعتٗا ٖدف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ  ،. ٚؼكل أٖداف٘(1)يٓعاّ اير٣ أقا١َ املٝجاما

ايدٚيٝني ْٚعس يٮ١ُٖٝ اييت وع٢ بٗا سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني،  فكد ساٍٚ ٚاععٛا 
ٚيتطبٝكٗا ٚتٓفٝرٖا، ٚزتبٛا ع٢ً ذيو سكٛقا ، املٝجام ٚعع ايغٛابط ايعا١َ هلرٙ اؾصا٤ات

ْٓا ضٓكطِ ٖرا املبشح اىل َطًبني نضط ا٭ٍٚ َٓ٘ يتطبٝل ٚتٓفٝر ٚايتصاَات، يرا فأ
اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ ٚآثازٖا ع٢ً ايعسام ْٚطتعسض يف املطًب ايجاْٞ تطبٝل 

 ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايعطهس١ٜ ٚآثازٖا ايتدَري١ٜ ع٢ً ايعسام

ًظ ا٭َٔ يف ع٢ً ايسغِ َٔ ايطًطات ايتكدٜس١ٜ ايٛاضع١ اييت َٓشٗا املٝجام جمل
ممازض١ ضًطات٘ اـاص١ عفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني، فأْ٘ أست٣ٛ صساس١ً أٚ عًُٓا 

فُٝجام ا٭َِ املتشد٠ مل ٜرتى تطبٝل  ،ايعدٜد َٔ ايغٛابط يتطبٝل ٚتٓفٝر ٖرٙ اؾصا٤ات
ٚتأتٞ أ١ُٖٝ  ،بٌ ٚعع يريو ايعدٜد َٓٗا ،ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ َطًك١ َٔ دٕٚ ايغٛابط

ايغٛابط َٔ نْٛٗا ُتُٝص بني ٚاقع تطبٝل ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ع٢ً ٚفل قٛاعد ٖرٙ 
ضِ ٝجام، ٚبني املُازضات اييت تتِ باٚع٢ً ٚفل َكاصد ٚزٚح امل ،ايػسع١ٝ ايدٚي١ٝ
ٚاؿد ايفاصٌ بني  ،ٚيٝطت هلا َٔ ٖرٙ اؾصا٤ات إ٫ ايػطا٤ ايػهًٞ ،اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ

ضِ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ٖٛ إٔ ازضات اييت تتِ باٚي١ٝ ٚبني املُتطبٝل ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايد
ع٢ً  املتشد٠ ٫ ٜهٕٛ إ٫ بٓا٤ً ايًذ٤ٛ إىل أٟ َٔ دصا٤ات ايفضٌ ايطابع َٔ َٝجام ا٭َِ

ختضاظ يًُذًظ ٖٚرا ايغابط يتطبٝل فًظ ا٭َٔ، ٖٚرا غسط يتٛافس ا٫ قساز َٔ
َٛاد ايفضٌ ايطابع ٚخاص١ املاد٠  ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ هد أضاض٘ يف َععِ ْضٛظ

                                                      

 الشغخية العامة لمجداءات في القانؾف الجولي، دار الشيزة العخبية، ،هللا االشعلبجع .( د0)
 .797ص ، 0997 ،الظبعة االولى القاىخة،
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َٔ املٝجام، ٖٚرا ٜعين أْ٘ ٫ ميهٔ ٚعع  (3)(42، ٚاملاد٠ )(2)(41ٚاملاد٠ ) (1)(39)
اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ يف َٛاد١ٗ ايدٚي١ املطتٗدف١ َٛعع ايتٓفٝر دٕٚ قساز َٔ فًظ ا٭َٔ 

 ودد اؿاي١ املٛدب١ يًذصا٤، ٚاؾصا٤ اي٬شّ ملٛادٗتٗا.
مت تكطِٝ ٖرا املبشح اىل َطًبني : تٓاٚيٓا يف املطًب ا٫ٍٚ َٓٗا ا٫ضاع ير٣ فكد    

 ايكاْْٛٞ يف تطبٝل ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ
 ٚاضتعسعٓا يف املطًب ايجاْٞ َد٣ ايصاّ ايدٍٚ يف تطبٝل اؾصا٤ات غري ايعطهس١ٜ

 ادلطلب االول
 االطاص الماًىًي يف تطبيك وتٌفيذ اجلشاءات الذولية

اّ بتطبٝل ٚتٓفٝر قسازات فًظ ا٭َٔ باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ هد أضاض٘ يف عد٠ يتصإٕ ا٫
َٛاعع َٔ املٝجام، بعغٗا دا٤ عًُٓا نُا دا٤ يف دٜباد١ املٝجام َٔ إٔ غعٛب ا٭َِ 
املتشد٠ قد آيت ع٢ً ْفطٗا إٔ تٓكر ا٭دٝاٍ املكب١ً َٔ ٬ٜٚت اؿسٚب ... نُا دا٤ يف 

ملتشد٠ ت٪ند َٔ ددٜد أمياْٗا باؿكٛم ا٭ضاض١ٝ يإلْطإ ايدٜباد١ أٜغا إٔ غعٛب ا٭َِ ا

                                                      

يقخر مجمذ األمؽ ما إذا كاف قج وقع تيجيج لمدمؼ )( مؽ السيثاؽ عمى 79( تشص السادة )0)
أو اخالؿ بو أو كاف ما قج وقع عسل مؽ أعساؿ العجواف ويقجـ في ذلػ تؾصياتو أو يقخر 

الدمؼ واألمؽ الجولييؽ  لحفظ ،10،19ما يجب  أتخاذه مؽ تجابيخ طبقا ألحكاـ السادتيؽ 
 أو اعادتيسا إلى نرابيسا(.

تخاذه مؽ التجابيخ ا)لسجمذ األمؽ أف يقخر ما يجب ( مؽ السيثاؽ عمى 10السادة )( تشص 9)
ولو أف يظمب إلى أعزاء األمؼ  ،التي ال تتظمب استخجاـ القؾات السدمحة لتشفيح قخاراتو

تخجاـ القؾات السدمحة لتشفيح قخاراتو، ولو الستحجة تظبيق ىحه التجابيخ والتي ال تتظمب اس
أف يظمب إلى أعزاء األمؼ الستحجة تظبيق ىحه التجابيخ ويجؾز أف يكؾف مؽ بيشيا وفق 
الرالت االقترادية والسؾاصالت الحجيجية والبحخية والجؾية والبخيجية والبخقية والالسمكية 

 العالقات الجبمؾماسية(.وغيخىا مؽ وسائل السؾاصالت وقفا جدئيا أو كميًا  وقظع 
أذا رأى مجمذ األمؽ أف التجابيخ السشرؾص عمييا )( مؽ السيثاؽ عمى 19السادة )( تشص 7)

ال تفي بالغخض أو ثبت أنيا لؼ تف بو جاز لو أف يتخح  بظخيق القؾات  10في السادة 
دتو إلى الجؾية والبحخية والبخية مؽ األعساؿ ما يمـد لحفظ الدمؼ واألمؽ الجولي أو إلعا

ويجؾز أف تتشاوؿ ىحه األعساؿ السغاىخات والجيؾد والعسميات األخخى بظخيق  ،نرابو
 ..(الستحجةعزاء األمؼ ية والبخية التابعة ألالقؾات الجؾية أو البحخ 
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ٚنفايتٗا، أَا ا٭ضاع  سرتاّ ٖرٙ اؿكٛماٚبهسا١َ ايفسد، مما ٜعين إٔ ايدٚي١ َط٪ٚي١ عٔ 
( َٔ املٝجام اييت تكغٞ 2/5يتصاّ بكسازات اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ فٓذدٙ يف املاد٠ )ايضسٜح ي٬

عٌُ  ُا يف ٚضعِٗ َٔ عٕٛ إىل ا٭َِ املتشد٠ يف أٟبإٔ ٜكدّ مجٝع أعغا٤ ا٭َِ املتشد٠ نً
َتٓاع عٔ َطاعد٠ أ١ٜ دٚي١ تتدر ا٭َِ املتشد٠ إشا٥ٗا ع٬ًُ تتدرٙ ع٢ً ٚفل املٝجام، ٚا٫

( اييت ٜعٗد مبٛدبٗا أعغا٤ ا٭َِ املتشد٠ إىل 24/1َٔ أعُاٍ املٓع أٚ ايكُع، ٚاملاد٠ )
ًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني، ٚتعٗدِٖ مبٛدب فًظ ا٭َٔ بايتبعات ايس٥ٝط١ٝ يف أَس سفغ ايط

( اييت تٓط ع٢ً 49ٚاملاد٠ ) ،( بكبٍٛ قسازات٘ ٚتٓفٝرٖا ع٢ً ٚفل املٝجام25املاد٠ )
تغافس أعغا٤ ا٭َِ املتشد٠ يف تكدِٜ املع١ْٛ املتبادي١ يتٓفٝر ايتدابري اييت ٜكسٖا فًظ 

فل َباد٨ ٚأٖداف ا٭َِ ا٭َٔ. ٚإ ٜتِ إقساز ٚتطبٝل أٚ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ع٢ً ٚ
أٟ إٔ ٜهٕٛ اهلدف َٔ قساز اؾصا٤ات ٚتطبٝكٗا أٚ تٓفٝرٖا ٖٛ ؼكٝل ايطًِ  ،املتشد٠

ٚا٭َٔ ايدٚيٝني أٚ إعادتٗا إىل ْضابٗا ٚإٔ ٫ تتدر اؾصا٤ات ٚض١ًٝ يًتدخٌ يف ايػ٪ٕٚ 
 ايداخ١ًٝ يًدٍٚ مبا ٫ ٜعد عسٚز٠ يتشكٝل ٖدف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني.

ْ٘ هب إٔ تتطل قسازات فًظ ا٭َٔ باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ، ٚإدسا٤ات تطبٝكٗا أٚ أٟ أ
تفام اؾصا٤ات أٚ عدّ ف ايكٍٛ با. ٜٚتٛق(1)تٓفٝرٖا َع قٛاعد ايػسع١ٝ ايدٚي١ٝ ايكا١ْْٝٛ

ضٛا٤ َٔ سٝح غاٜتٗا أٚ  ،ضتٝفا٥ٗا يػسٚط ايػسع١ٝفاقٗا َع قٛاعد ايػسع١ٝ ع٢ً َد٣ اتا
تطبٝكٗا أٚ تٓفٝرٖا. ٖٚرا ٜعين إٔ اؾصا٤ات إذا مل تهٔ َتطك١ َع        َٛعٛعٗا أٚ إقسازٖا أٚ

ػازن١ يف قٛاعد ٚأسهاّ املٝجام فإٕ ايدٍٚ ٫ تهٕٛ ًَص١َ بكبٛهلا أٚ تطبٝكٗا أٚ امل
  .(2)قساز ٚتطبٝل أٚ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ َباد٨ ٚقٛاعد ايعداي١تٓفٝرٖا ٚإٔ ٜساع٢ يف إ

ايطابع َٔ املٝجام ؿا٫ت ايغسٚز٠ ذيو إٔ ا٭صٌ يف ٚإٔ تهٕٛ دصا٤ات ايفضٌ 
( َٔ املٝجام اييت تٛدب ع٢ً 1/1ايٓصاعات ايدٚي١ٝ ٖٛ اؿٌ ايطًُٞ، ٖٚرا َا أندت٘ املاد٠ )

( 33/1ا٭َِ املتشد٠ إٔ تترزع بايٛضا٥ٌ ايط١ًُٝ ؿٌ ايٓصاعات ايدٚي١ٝ، َٚا أندت٘ املاد٠ )
ضتُسازٙ إٔ ٜعسض سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ إٔ اتٛدب ع٢ً أطساف أٟ ْصاع َٔ غ َٓ٘ اييت

                                                      

نغخة واقعية  . حداـ أحسج دمحم ىشجاوي، مجى التداـ مجمذ األمؽ بالذخعية الجولية،( د0)
 ،القاىخة ،،مخكد االىخاـ0991لدشة  007لجولية العجد/مجمة الدياسة ا ،ومدتقبمية

 .977ص
 مؤسدة الثقافة الجامعية، الجداءات الجولية بيؽ الشغخية والتظبيق، ،( د. الديج أبؾ عيظة9)

 .011ص ،9110 جرية،شاالسك
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ايدٚيٞ يًدطس إٔ ًٜتُطٛا س١ً بطسٜل املفاٚع١ ٚايتشكٝل ٚايتفٜٛض ٚايتشهِٝ ٚايتط١ٜٛ 
ايٛضا٥ٌ ايط١ًُٝ ايكغا١ٝ٥ أٚ إٔ ًٜذ٦ٛا اىل ايٛنا٫ت ٚايتٓعُٝات اإلق١ًُٝٝ أٚ غريٖا َٔ 

 (سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝنيٚإٔ ٜتِ ؼكٝل اهلدف املػسٚع ) (1)ختٝازِٖاييت ٜكع عًٝٗا ا
أٟ إٔ َػسٚع١ٝ اهلدف ٫ تغفٞ ايػسع١ٝ ع٢ً تطبٝل أٚ تٓفٝر اؾصا٤ات  ،بٛض١ًٝ َػسٚع١

، ٚإٔ ٜتبع يف (2)ايدٚي١ٝ بػري ايطسم ٚا٭ضظ ٚايكٛاعد اييت سددٖا َٝجام ا٭َِ املتشد٠ 
( َٔ 2/2اد٠ )قساز اؾصا٤ات ٚتطبٝكٗا ٚتٓفٝرٖا َبدأ سطٔ اي١ٝٓ ٖٚرا َا ْضت عًٝ٘ املإ

املٝجام يف قٛهلا " يهٞ ٜهفٌ اعغا٤ اهل١٦ٝ ٭ْفطِٗ مجٝعا اؿكٛم ٚاملصاٜا املرتتب١ ع٢ً 
يتصاَات اييت اؽرٖٚا ع٢ً أْفطِٗ يف ٖرا املٝجام  ١ ايعغ١ٜٛ ٜكَٕٛٛ يف سطٔ ١ْٝ با٫صف

تٓفٝر  يهٔ املػه١ً يف ٖرا ايػإٔ أْ٘ ٫ ٜٛدد َعٝاز ساضِ يتشدٜد سطٔ اي١ٝٓ أٚ ضٛاٖا يف
ا٫يتصاَات ايدٚي١ٝ ٚنٌ َا َٛدٛد َ٪غسات تطاعد فكط ع٢ً ا٫قرتاب َٔ َغُٕٛ ٚدٖٛس 

 . (3)ٖرا املبدأ
ٛقف ايتضسف اير٣ أٚدبٗا، ٚإٔ ٜتٛقف تطبٝل أٚ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ مبذسد ت

ضتُساز اؾصا٤ات َسٖٕٛ بتشكٝل أٖدافٗا اييت . فإٔ ا(4)ضتُست آثاز ذيو ايتضسف ست٢ يٛ ا
 اييت ٫ ؽسز بدٚزٖا عٔ غا١ٜ سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني .  ،ددتٗا ايكسازات ايدٚي١ٝس

أَا َٔ سٝح َد٣ ٚدٛب ايتدزز يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ فكد أْكطِ ايفك٘ ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ 
 اضتدداّا٭ٍٚ: ٜس٣ ٚدٛب ايتدزز يف  ،ػاٖاتزز يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ إىل عد٠ ابػإٔ ايتد

دٚيٞ يطًطت٘ باؾصا٤ات، إذ ٜبدأ باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ فًظ ا٭َٔ اي
فإذا مل ت٪د ايػسض املٓػٛد، داش ي٘  ،( َٔ املٝجام41املٓضٛظ عًٝٗا يف املاد٠ )

ػاٙ زأٜ٘ يف إٔ عدّ ا٫يتصاّ بايتدزز ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ٚقد أضظ ٖرا ا٫اؾصا٤ات  اضتدداّ

                                                      

الجؾانب االساسية الستخجاـ القؾى  ،العجواف السدمح في القانؾف الجولي ،( ويرا صالح0)
 ،جامعة القاىخة رسالة دكتؾراه مقجمة الى كمية الحقؾؽ، ي العالقات الجولية،السدمحة ف

 .610، ص0975
( دمحم عبج العديد أبؾ سخيمو، السدؤولية الجولية عؽ تشفيح قخارات األمؼ الستحجة، رسالة 9)

 .595، ص 0978 ،دكتؾراه في القانؾف الجولي، مقجمة إلى كمية الحقؾؽ، جامعة القاىخة
 ،القاىخة ،الحقؾؽ والؾاجبات الجولية في عالؼ متغيخ، دار الشيزة العخبية ،مى إبخاهيؼ( د. ع7)

 . 917 ،995ص  ،0997
 . 971-977ص ػ مرجر سابق، ،الشغخية العامة لمجداءات ،هللا األشعلعبج د. (1)
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اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ أ٫ًٚ قد ٜعسقٌ أعُاٍ فًظ ٚايًذ٤ٛ إىل  ،يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ
ا٭َٔ مٛ تستٝب َتطًبات ايعٌُ ايعطهسٟ املٓعِ مبا ٜتطًب٘ َٔ سطٔ ايتدطٝط ٚا٫تفام 
َُس٠ اجملًظ ٚغري اؾاٖص٠  ٚايتٓطٝل خاص١ يف ظٌ غٝاب ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ ايعا١ًَ ؼت أ

بايسع١ْٛ، ٚعدّ ايتجبت َٔ زقاب١ يًعٌُ ست٢ اٯٕ ا٭َس اير٣ ضٝضٝب تًو اإلدسا٤ات 
ؽرت اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ أ٫ٚ ا يٛ اٚإغساف اجملًظ عًٝٗا، بعهظ اؿاٍ فُٝ

ٚاييت ٫ ؼتاز ذيو ايكدز َٔ ا٭عُاٍ ايف١ٝٓ ٚايكا١ْْٝٛ ٚايتذٗٝصات ايدقٝك١. فغ٬ً عٔ إٔ يف 
يهاف١ٝ يدزاض١ ٚعح أضًٛب تاس١ ايفسص١ ااؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ ا ايًذ٤ٛ اىل

ْٚعاّ ٖٚدف ايعٌُ ايعطهسٟ ست٢ ٫ ٜهٕٛ فسد زد فعٌ غري قدد ا٭طس ٚا٭ٖداف، 
ٚخاٍ َٔ املٛعٛع١ٝ، َٚطًل ايكٝٛد. فغ٬ عٔ إٔ أ١ُٖٝ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ 

ُا يف ٚعسٚز٠ إعُاهلا قبٌ ايًذ٤ٛ إىل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ َٔ ايتدزز ايٛازد بٝٓٗ
( َٔ املٝجام بٗدف ػٓب ايعٌُ ايعطهسٟ بكدز اإلَهإ ٚتسى ايفطش١ 41،42املادتني )

 .(1)ٚاجملاٍ نٞ ت٪دٟ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ َفعٛهلا يف ؼكٝل اهلدف َٓٗا
َٔ اؾصا٤ات  ٝد ايتتابع يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ابتدا٤ً( ْفطٗا تف42نُا إٔ ْط املاد٠ )

إذا زأ٣ فًظ ا٭َٔ إٔ ايتدابري املٓضٛظ عطهس١ٜ، ٖٚرا ٜتغح َٔ قٛهلا "اي ايدٚي١ٝ غري
" إ٫ أْ٘ قد ٜكاٍ بإٔ ايٓط بايػسض أٚ ثبت أْ٘ ٫ تفٞ ب٘.. ( ٫ تف41ٞعًٝٗا يف املاد٠ )

ع٢ً ايسغِ َٔ اضتعٗاز إزاد٠ ايتدزز يف اؾصا٤ات َٓ٘ قد أعط٢ جملًظ ا٭َٔ ضًط١ تكدٜس١ٜ 
طًط١ يهٔ ٖرٙ اي ،اؾصا٤ات أٚ ػاًٖ٘ سطبُا ٜكدز ٖٛ دٕٚ َعكب ضًٛب ايتدزز يفاإلتباع 

ضًٛب ايتدزز أٚ عدّ أتباع٘ نإ ؿهُ٘ قدزٖا ٚاععٛا املٝجام ٚذيو ايتكدٜس١ٜ يف إتباع ا
 ملٛاد١ٗ بعض سا٫ت خسم أسهاّ سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني .

ّّ بايتدزز يف اؾصا٤ات اي ٚإٔ ايتتابع بني  ،دٚي١ٝٚايجاْٞ: ٜس٣ إٔ فًظ ا٭َٔ ٫ ًُٜص
( َٔ املٝجام ٫ ٜفٝد إٔ ع٢ً اجملًظ إٔ ٜتب٢ٓ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري 41،42املادتني )

ٜٚسٕٚ إٔ يًُذًظ  ،فإذا مل تف بايػسض ؾأ اىل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ،ايعطهس١ٜ أ٫ًٚ
٘ ملعاؾ١ املٛقف اؿس١ٜ املطًك١ يف إٔ ٜكسز اؽاذ ايتدبري اؾصا٥ٞ اير٣ ٜكع إختٝازٙ عًٝ

                                                      

( د. عبج العديد سخحاف، العؾدة لسسارسة القانؾف الجولي األوروبي السديحي، دراسة في 0)
سفيـؾ الحقيقي لظبيعة القانؾف الجولي في عل الشغاـ الجولي الججيج السدعـؾ وعمى ال

، 0995 ،القاىخة ،ضؾء أحكاـ السحاكؼ الجولية والتظبيقات السرخية، دار الشيزة العخبية
 .071ص
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( َٔ املٝجام 42 ،41ٚقد أضطٛا زأِٜٗ ع٢ً إٔ ايتتابع املٛدٛد يف املادتني ) (1)اير٣ ٜبشج٘
 . (2)باؾصا٤ات غري ايعطهس١ٜ فًظ ا٭َٔ بأعُاٍ ايتدزز ٚايبد٨ يتصا٫ّ ٜعين ا

ؽاذ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ إٔ تكٝٝد ضًطات فًظ ا٭َٔ ػاٙ انُا ٫ هب 
خاص١ ٚإ ي٘ ضًط١ تكدٜس١ٜ أَاّ اؿا٫ت اـطس٠ اييت تػهٌ تٗدٜدًا يًطًِ ٚا٭َٔ  ،٠َباغس

ايدٚيٝني أٚ اخ٫ً٬ بُٗا أٚ عٌُ َٔ أعُاٍ ايعدٚإ اييت ٫ ػدٟ َعٗا اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري 
. فغ٬ً عٔ أْ٘ ٫ ٜٛدد ْط صسٜح يف َٝجام ا٭َِ املتشد٠  (3)ايعطهس١ٜ يف َعاؾ١ ا٭َس

 ٛب تَكّٝد فًظ ا٭َٔ بايتدزز يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ.ٜفٝد ٚد
فإٔ ٖرٙ ػاٙ َٔ ايفك٘ ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ ٔ ع٢ً ايسغِ َٔ ٚدا١ٖ سذر ٖرا ا٫ٚيه

٫  (41،42ْتكادات َٚٓٗا فايكٍٛ إٔ ايتتابع بني املادتني ) اؿذر ٚدٗت إيٝٗا بعض ا٫
هاّ ايكا١ْْٝٛ ٫ ٜهٕٛ اعتباطٝا، ٜفٝد ايتدزز ٖٛ قٍٛ غري دقٝل . فايكاعد٠ إٔ تستٝب ا٭س

( اير٣ ٜأتٞ ٫ٚ42 خايًٝا َٔ اؿه١ُ ٖرا َٔ داْب، َٚٔ اؾاْب اٯخس، فإٕ ْط املاد٠ )
" ايػسط١ٝ ٘ عباز٠ "إذاضتدداَ( دا٤ فٝ٘ َا ٜفٝد ايتدزز ٚذيو 41٫يف ايرتتٝب بعد املاد٠ )

تف ب٘ أٟ أٚ ثبت إٔ اييت اضتٌٗ بٗا ايٓط أسهاَ٘، فغ٬ً عٔ عباز٠ أٚ ثبت أْٗا مل 
فإٕ د٫ي١  اؾصا٤ات غري ايعطهس١ٜ مل تف بتشكٝل ٖدف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني َٚٔ ثِ

. أَا ايكٍٛ بإٔ ضًطات فًظ ا٭َٔ باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايتدزز يف ٖرا ايٓط ٖٞ ا٭ظٗس
ّٝد ٜس١ٜ عذ١ إٔ ي٘ ضًط١ تكدٜس١ٜ، ف٬ تعازض بني ايطًط١ ايتكد ،ايعطهس١ٜ هب إ٫ ُتك

ٚٚدٛب ايتدزز يف اؾصا٤ات، إذا اؿه١ُ َٔ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ َسادع١ اؿا٫ت غري املتٛقع١، 
اييت مل تعاؾٗا ْضٛظ املٝجام أٚ تتشطب بٗا، أٟ إٔ ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ ٚض١ًٝ ؿطٔ 
قٝاّ فًظ ا٭َٔ بٛادبات ضًطات٘ ع٢ً ايٛد٘ ا٭َجٌ، ٚفكًا يكٛاعد ٚأٖداف َٚباد٨ ا٭َِ 

َٚٔ ثِ إذا أَهٔ جملًظ ا٭َٔ ايكٝاّ بٛدبات َط٪ٚيٝات٘ دٕٚ أعُاٍ ضًطات٘  ،٠املتشد
وٍٛ دٕٚ ذيو، ٚيريو ف٬ تعازض بني ايطًط١ ايتكدٜس١ٜ ٚايكٝٛد     ٤ٞايتكدٜس١ٜ ف٬ غ

                                                      

رسالة  مجى مالئسة سمظات مجمذ االمؽ لمتظؾر السعاصخ، ،نبيل دمحم نؾر الجيؽ بذخ (0)
 .15، ص0996 جامعة القاىخة، الى كمية الحقؾؽ،خ مقجمة يماجدت

دراسة االثار القانؾنية  ندع اسمحة الجمار الذامل العخاقية، ،. عسخو رضا بيؾميد (9)
 . 071ص ،9111 القاىخة، الشيزة العخبية، دار والدياسية لحخب الخميج،

، 0975 جرية،االسكش ة السعارؼ،أمشذ . عمى صادؽ أبؾ هيف، القانؾف الجولي العاـ،د (7)
 . 505ص
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ايكا١ْْٝٛ ع٢ً َباغس٠ اجملًظ يطًطات٘، أَا ايكٍٛ بعدّ ٚدٛد ْط صسٜح يف املٝجام 
َٔ مسات قٛاعد َٝجام ا٭َِ املتشد٠ ايع١َُٝٛ، ع٢ً ايسغِ ٜٛدب ايتدزز يف اؾصا٤ات ٚإٔ 

( َٓ٘ ؼدٜدًا، َا ٜفٝد ايتدزز 42َٔ سكٝك١ ٖرٙ ايط١ُ يف ْضٛص٘، فأْ٘ دا٤ يف املاد٠ ) 
 يف اؾصا٤ات أظٗس ٚأق٣ٛ َٔ د٫ي١ اإلط٬م . 

ب ( فكط، أٟ ه41اَا ايجايح: ٜكٍٛ بايتدزز يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايٛازد٠ يف املاد٠ )
اض١ٝ ندط٠ٛ أٚىل ثِ اإلدسا٤ات إٔ تطبل بػهٌ َتدزز إذ تبدأ بكطع ايع٬قات ايدبًَٛ

 . (1)قتضاد١ٜا٫
ٚايسأٟ ايسابع: ٜكٍٛ إٔ ضًطات فًظ ا٭َٔ املتدزد١ ٫ تكتضس ع٢ً اؾصا٤ات       

ايدٚي١ٝ ٚسطب بٌ عًٝ٘ ايتكٝد بٗا يف نٌ ضًطات٘ اـاص١ عفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني، إذ 
ايكإْٛ  ٜبدأ َٔ دع٠ٛ ا٭طساف املتٓاشع١ إىل تط١ٜٛ َٓاشعاتٗا بايطسم ايط١ًُٝ املعسٚف١ يف

ستٛتٗا ْضٛظ ايفضٌ ايطادع َٔ املٝجام، ٚص٫ًٛ إىل ايفضٌ ايدٚيٞ ايتكًٝدٟ، اييت ا
 .(2)ايطابع، ٚإتباع ايتدزز يف أسهاَ٘

مت ايتعبري عٔ ٖرٙ  ٚمما ٜ٪ند َبدأ ايتدزز يف اؾصا٤ات، َٛاقف ايدٍٚ َٓٗا، ضٛا٤
َٓدٚب ايضني يف  َٚٔ ذيو َا أندٙ ،املٛاقف يف فًظ ا٭َٔ، أٚ يف َٓاضبات خاص١

إٕ ( عد ايعسام بكٛي٘ "19919/ 687) تعًٝكًا ع٢ً َػسٚع قساز اجملًظ  ،فًظ ا٭َٔ
ٜطُح  ،نٌ ايٛضا٥ٌ اي٬ش١َ اضتدداّاير٣ ٜتغُٔ تعبري  ،املػسٚع املعسٚض يًتضٜٛت

ٖٚرا ٜتعازض َع املٛقف ايجابت يًشه١َٛ ايض١ٝٓٝ اير٣ وبر  ٌُ ايعطهسٟ،ايع اضتدداّب
ايطعٞ مٛ اؿٌ ايطًُٞ بهٌ ايٛضا٥ٌ، ٚيريو فإٕ ايٛفد ايضٝين هد صعٛب١ يف ايتضٜٛت 
يضاحل َػسٚع ايكساز ... إٔ اؿه١َٛ ايض١ٝٓٝ َاشايت تتُطو بأْ٘ ع٢ً اجملتُع ايدٚيٞ إٔ 

ٞ ٚا٫قتضادٟ ع٢ً ايعسام، ٚطاملا إٔ ٖٓاى بضٝط وافغ ع٢ً تػدٜد ايغػط ايطٝاض
. ٚقد أٜدٙ يف ذيو َٓدٚب ايُٝٔ (3)َٔ ا٭ٌَ يف ايط٬ّ فٝذب َتابع١ اؾٗٛد ست٢ ايٓٗا١ٜ

سني قاٍ .. أيٝظ غسٜبا إٔ فًظ ا٭َٔ ٚيفرت٠ ط١ًٜٛ مل ىسز بكساز ٚاسد ٜطًل ٜد ا٭َني 
ا٭ش١َ بايطسم ايط١ًُٝ، َغٝفا إٔ   ايعاّ ٜٚفٛع٘ بٛعٛح بايدخٍٛ يف دٗٛد ٚضاط١ ؿطِ 

َٔ دٚاعٞ ايطدس١ٜ إٔ ايدٍٚ اييت ظًت ؼاعسْا يف ايعامل ايعسبٞ عٔ فغا٥ٌ اؿٛاز 
                                                      

 .999ص ،مرجر سابق ،عبج هللا االشعل الجداءات غيخ العدكخية .( د0)
 . 11صػ ،مرجر سابق ،. نبيل دمحم نؾر الجيؽ بذخد (9)
 071صػ ،مرجر سابق ،. عسخو رضا بيؾميد( 7)
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 .(1)ْفطٗا اييت تكٍٛ اٯٕ ٫ ملبادزات ايط٬ّ ٚايتفاٚض ايدبًَٛاضٞ ٖٞ
 ؽرت أنجستدابري ايطٝاض١ٝ ٚايتذاز١ٜ اييت اٚإىل ذيو ذٖب َٓدٚب نٛبا يف قٛي٘ "إٔ اي

ٚايّٝٛ ٫ ٜطتطٝع ايعسام إٔ ٜتًك٢ ايبغا٥ع ضٛا٤ عٔ طسٜل اؾٛ أٚ ايرب أٚ  ،َٔ ناف١ٝ
ط٬ًٜٛ أَاّ ايعصي١ ايطٝاض١ٝ ايبشس .... َٚٔ ايٛاعح أْ٘ ٫ ميهٔ ٭ٟ دٚي١ إٔ تضُد 

قتضاد١ٜ املفسٚع١ ع٢ً ذيو ايبًد ٭ٟ فرت٠ َٔ ايٛقت مما ٜػين عٔ اؿاد١ اىل ػٜٛع ٚا٫
ايفسْطٞ بريو ٚشٜس ايدفاع  . ٚقد أٜدٙ(2)ٍ ٚاملطٓني أٚ إىل غٔ سسب د١َٜٛ ايٓطا٤ ٚا٭طفا

قتضاد١ٜ املفسٚع١ ع٢ً ايعسام تتِ "دإ بٝريغٝفتُإ بكٛي٘" إٔ ع١ًُٝ املكاطع١ ا٫
 .(3)% ٚأعاف أْ٘ ٜ٪َٔ بايدبًَٛاض١ٝ ٚص٫ٛ يًشٌ ايط95ًُٞبفاع١ًٝ بٓطب١ 

اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ٖٛ ايكاعد٠ اييت هب َٔ ذٟ قبٌ ٜتغح يٓا مما تكدّ إٔ ايتدزز يف 
ع٢ً فًظ ا٭َٔ َساعاتٗا عٓد َباغست٘ يطًطات٘ اؾصا١ٝ٥، ع٢ً إٔ تبدأ باؾصا٤ اير٣ 
ٜعتكد أْ٘ نافًٝا يتشكٝل ايػا١ٜ َٓ٘، ٚأْ٘ ٫ هٛش ايًذ٤ٛ إىل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ 

 . ايدٚي١ املطتٗدف١ طٝاد٠َباغس٠ بٛصفٗا أغد دصا٤ات ايفضٌ ايطابع ٚأنجسٖا َطاضًا ب
َٚٔ فٌُ َا ضبل ٜتغح إٔ َطأي١ تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ َطأي١ 

َس اير٣ ٜكتغٞ تٓاٍٚ ا٭ضاع با٫يتصاّ بتطبٝكٗا َٚد٣ دٛاش ا٭ ،ٖا١َ َٚتعدد٠ اؾٛاْب
 . ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ يف تطبٝكٗا اضتدداّ

 ادلطلب الثاًي
 شاءات غري العظكزيةهذي الشام الذول يف تطبيك اجل

ا٭ضاع يف أيصّ ايدٍٚ ا٭عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ بتطبٝل اؾصا٤ات َٔ املعًّٛ إ 
ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ َجً٘ يف ذيو َجٌ اإليصاّ بهٌ قسازات فًظ ا٭َٔ اـاص١ عفغ 

 ( 4)( َٔ املٝجام25ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني ٜتُجٌ يف تعٗد ايدٍٚ ا٭عغا٤ مبٛدب املاد٠ )
طاملا دا٤ت َتطك١ َع أٖداف ا٭َِ املتشد٠ َٚباد٥ٗا،  بكبٍٛ قسازات اجملًظ ٚتٓفٝرٖا

                                                      

 .76صػ ،السرجر نفدو ،د. عسخو رضا بيؾمي( 0)
 .58صػ ،السرجر نفدو ،د. عسخو رضا بيؾمي( 9)
 .9/9/0991نقال عؽ جخيجة األىخاـ ،76صػ ،د. عسخو رضا بيؾمي، السرجر نفدو( 7)
يتعيج أعزاء األمؼ الستحجة بقبؾؿ قخارات )( مؽ السيثاؽ والتي تشص عمى 95السادة )( 1)

 .(مجمذ األمؽ وتشفيحىا وفق ىحا السيثاؽ
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اييت أٚعشت َط٪ٚيٝات ٚتبعات فًظ ا٭َٔ  (1)( َٔ املٝجام24يًُاد٠ ) اييت دا٤ت َه١ًُ
 ا٭َٔ يف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني . 

يف ْط  ايفكس٠ يتصاّ ايدٍٚ غري ا٭عغا٤ بتطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ فٝذد أضاض٘ أَا ا
تعٌُ اهل١٦ٝ ع٢ً إٔ تطري ايدٍٚ ا١ْٝ َٔ املٝجام اييت تكغٞ بإٔ "ايطادض١ َٔ املاد٠ ايج

 . ٘ عسٚز٠ سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٞ"غري ا٭عغا٤ فٝٗا ع٢ً ٖرٙ املباد٨ بكدز َا تكغٝ
إٔ ٚاععٞ املٝجام قد سسصٛا ع٢ً إٔ ٫ تطتفٝد ايدٍٚ غري ا٭عغا٤ يف ا٭َِ 

ٚايتكاعظ عٔ تٓفٝر ايكسازات  ،يتصاَات ايدٚي١ٝٚععٗا احملاٜد يًتشًٌ َٔ ا٫ ٠ َٔاملتشد
ايدٚي١ٝ بايػهٌ اير٣ قد ٜغس بايٓعاّ ا٭َين ايدٚيٞ ٚوبط أٖداف٘ فشسصٛا ع٢ً تعإٚ 

 .(2)مجٝع ايدٍٚ َع املٓع١ُ ايدٚي١ٝ بٗدف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني
غري ايعطهس١ٜ يف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني إىل َا تكدّ تبني أ١ُٖٝ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ 

ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ يف تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري  اضتدداّفأْ٘ ٜجاز ايتطا٩ٍ سٍٛ َد٣ دٛاش 
 ايعطهس١ٜ ؟ 

ٞ ايدٚيٞ بػإٔ دٛاش أٚ عدّ دٛاش ْكطِ ايفك٘ ايكاْْٛٚيإلداب١ ع٢ً ٖرا ايتطا٩ٍ فكد ا
ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ اىل ث٬خ اػاٖات فكد ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ يتطبٝل اؾصا٤ات  اضتدداّ

يغُإ أسهاّ اؾصا٤ات ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ  اضتدداّذٖب ا٫ػاٙ ا٭ٍٚ إىل ايكٍٛ بػسع١ٝ 
 ،قتضاد١ٜ ٚسذت٘ يف ذيو إٔ اهلدف ٖٛ َٓع ايتٗسب ٚايتشاٌٜ ع٢ً تطبٝكٗاايدٚي١ٝ ا٫
سب فإٔ ٖرٙ ايضف١  أْ٘ ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ اؿضاز ايبشسٟ ع٬ًُ َٔ أعُاٍ اؿَغٝفني

عٓدَا زخط ب٘ فًظ ا٭َٔ يًدٍٚ ا٭عغا٤ أٚ يدٍٚ براتٗا، بٛصف٘ ع٬ُ َٔ  فٞتٓت
 .(3)أعُاٍ ايكُع اؾُاعٞ

                                                      

تقـؾ بو األمؼ ( مؽ السيثاؽ تشص عمى " رغبة في أف يكؾف العسل الحى 91( السادة )0)
الستحجة سخيعا وفعااًل، يعيج أعزاء تمػ الييئة إلى مجمذ األمؽ بالتبعات الخئيدية في 

نائبًا عشيؼ في قيامو  أمخ حفظ الدمؼ واألمؽ الجولي ويؾافقؾف عمى أف ىحا السجمذ يعسل
 التي تفخضيا عميو ىحه التبعات.بؾاجباتو 

 القاىخة، دار الشيزة العخبية، ولية االقترادية،العقؾبات الج ،. فاتشة عبج العاؿ أحسجد (9)
 .066ص الظبعة االولى،

 ،القاىخة األمؼ الستحجة والعالؼ العخبي في عل تحؾالت الشغاـ الجولي، ،هللا األشعلعبج .( د7)
 .77-70، ص0997 الظبعة االولى،
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َٚجٌ ٖرٙ ايكاعد٠ إذا ناْت َكبٛي١  ،ٜعتٓل َبدأ ايػا١ٜ تربز ايٛض١ًٝ ػاٙإٕ ٖرا ا٫
ب ايتكٝد يف تطبٝل أسهاَ٘ اير٣ هفإْٗا غري َكبٛي١ يف ايكإْٛ  ،ٚاقعًٝا يف ايعٌُ ايطٝاضٞ

بايػسٚط ٚايغٛابط اييت سددٖا، ٖرا َٔ داْب َٚٔ اؾاْب اٯخس فإٔ ٖرا ا٫ػاٙ    قد 
ػاٌٖ ايكاعد٠ ايعا١َ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ، ايكاع١ٝ بعدّ دٛاش ؼكٝل اهلدف املػسٚع بٛض١ًٝ 

سفغ ايطًِ َت٢ نإ  ،قتضاد١ٜ عٌُ َػسٚعفأسهاّ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ا٫ ،غري غسع١ٝ
ٚا٭َٔ ايدٚيٝني ٜتطًبإ ذيو، ٚيهٔ ٖرٙ املػسٚع١ٝ ٫ تغفٞ ايػسع١ٝ ع٢ً ايٛض١ًٝ غري 

َع عطهس٠ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ  يفذيو إٕ ؼكٝل ٖرٙ ايػا١ٜ بايعٌُ ايعطهسٟ ٜتٓا ،ايػسع١ٝ
غري ايعطهس١ٜ اييت َغُْٛٗا أْٗا دصا٤ات ٫ تتِ فٝٗا ايًذ٤ٛ إىل ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ نُا تٓط 

 . (1)( َٔ املٝجام٢ً41 ذيو املاد٠ )ع
يبشسٟ ػاٙ ايطابل ذٖب فسٜل فكٗٞ أخس إىل ايكٍٛ إٔ فسض اؿضاز اٚقسٜب َٔ ا٫

( َٔ 42( إىل دصا٤ات املاد٠ )41ْتكاٍ َٔ دصا٤ات املاد٠ )بايك٠ٛ املطًش١ ٫ ٜعين ا٫
 اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ املٝجام، أٟ أْ٘ ٫ ميجٌ اْتكا٫ً َٔ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ اىل

ٍ أش١َ اـًٝر ٢ٖٚ مبجاب١ بتهسٖا فًظ ا٭َٔ خ٬ٚإمنا ميجٌ َسس١ً ددٜد٠ ا ،ايعطهس١ٜ
ْتكاي١ٝ تتٓاضب َع َبدأ ايتدزز يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ املطتفاد َٔ تطًطٌ ْضٛظ قط١ ا

طُح ت ،ْتكاي١ٝ دزد١ عاي١ٝ َٔ املس١ْٚٚؼكل ٖرٙ املسس١ً ا٫ ،ايفضٌ ايطابع َٔ املٝجام
ستفاظ ٭طٍٛ فرت٠ ممه١ٓ باـٝاز بني ايتط١ٜٛ ٔ بإداز٠ ا٭ش١َ بػهٌ ٜهفٌ ي٘ ا٫جملًظ ا٭َ

ٚايبدٌٜ ايعطهسٟ َٔ د١ٗ أخس٣ ٚايٓتٝذ١ املٓطك١ٝ سطب زأِٜٗ يريو  ،ايط١ًُٝ َٔ د١ٗ
إٕ فًظ ا٭َٔ قد ايك٠ٛ يغُإ تٓفٝر دصا٤ات ٫ تصاٍ غري عطهس١ٜ ٚ اضتدداّغسع١ٝ 

س١ً ا٭ْتكاي١ٝ يهٞ ٜغع َبدأ ايتغأَ ايدٚيٞ يف َٛاد١ٗ ايعدٚإ َٛعع بتهس ٖرٙ املسا
ايتطبٝل ايفعًٞ، ٖٚٛ َا ٜتفل يف ايٓٗا١ٜ سطب ٖ٪٤٫ َع اهلدف ا٭ضاضٞ يٮَِ املتشد٠ يف 

 . (2)سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني ست٢ ٚإٕ نإ ذيو ٫ ٜعين تطبٝكًا سسفًٝا ٭سهاّ املٝجام
ْتكاي١ٝ بني اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ ابٛدٛد َسس١ً  ٚاؿكٝك١ إٔ ايكبٍٛ    

ٚاؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ وتاز إىل تعدٌٜ املٝجام ا٭َِ املتشد٠ هٝص ٖرٙ املسس١ً 
                                                      

 ( مؽ السيثاؽ مذار إلييا سابقا.10( السادة )0)
التزامؽ الجولي في مؾاجية العجواف)دراسة مجى فاعمية  ،يبانيياسيؽ سيف عبج هللا الذ (9)

 ،0997 جامعة القاىخة، مقجمة الى كمية الحقؾؽ، ه رسالة دكتؾرا  غاـ االمؽ الجساعي(،ن
 . 961ص
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٭ٕ َٓٗاز ايتفطري ايكاْْٛٞ املتعازف  ،ْتكاي١ٝ، ٚقبٌ ذيو ٫ ميهٔ قبٍٛ ٖرٙ ايفهس٠ا٫
ظ ٚقطعٝتٗا، ٚأسهاّ املٝجام يف ٖرا ايػإٔ يف عًٝ٘ ٫ ٜطُح با٫دتٗاد َع ٚعٛح ايٓضٛ

ْتكاي١ٝ بني اؾصا٤ات  ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ ايٛعٛح، إذ ٫ ٜٛدد َٓٗا َسس١ً ا غا١ٜ
ٚاؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ بٌ ٜٛدد َسسًتني فكط ُٖا َسس١ً اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري 

 . ( َٔ املٝجام42اد٠ )عًٝٗا يف املايعطهس١ٜ ٚاؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ املٓضٛظ 
قتضاد١ٜ تغٌ دصا٤ات غري إٔ قٛهلِ إٔ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ا٫فغ٬ عُا ضبل ف

عطهس١ٜ ع٢ً ايسغِ َٔ تطبٝكٗا بايك٠ٛ ايعطهس١ٜ أَس ٫ ٜطتكِٝ قاًْْٛا، ٭ٕ ايكإْٛ ٜكٍٛ 
بٓٛعني َٔ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ع٢ً ٚفل ايفضٌ ايطابع َٔ املٝجام، ٢ٖ أَا دصا٤ات دٚي١ٝ 

ايك٠ٛ  اضتدداّس١ٜ، ٚاملعٝاز املُٝص بُٝٓٗا ٖٛ ري عطهس١ٜ، أٚ دصا٤ات دٚي١ٝ عطهغ
ضتددَت ٖرٙ ا٭خري٠ ْٚفرت يف ذات ايٛقت أعُاٍ عطهس١ٜ مبٛدب ايعطهس١ٜ، فُت٢ ا

فأْٓا ْهٕٛ بضدد ْٛعني َٔ اؾصا٤ات نٌ  ،(42قسازات فًظ ا٭َٔ ع٢ً ٚفل املاد٠ )
 اْْٛٞ ٚآيٝات٘.ٚاسد َُٓٗا قا٥ِ برات٘ ٚأضاض٘ ايك

٘ ٫ ٚع٢ً خ٬ف َا ذٖب إيٝ٘ ا٫ػاٖإ ايفكٗٝإ ايطابكإ قاٍ فسٜل ثايح بأْ    
ضتعُاٍ ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ يغُإ تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري هٛش َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ ا

( َٔ املٝجام 41ايعطهس١ٜ َطتٓدٜٔ يف ذيو اىل ايعبازات ايضسو١ اييت بدأت بٗا املاد٠ )
اذٙ َٔ ايتدابري اييت ٫ سهاَٗا، ٚذيو بٓضٗا ع٢ً إٔ " جملًظ ا٭َٔ إٔ ٜكسز َا هب أؽأ

 ...(1)ايك٠ٛ املطًش١ يتٓفٝر قسازات٘  اضتدداّتتطًب 
( 41ا٭خري ٖٛ ا٭ٚىل باإلتباع، ٫تفاق٘ َع صسٜح ْط املاد٠ ) ٜٚبدٚ يٓا إٔ ايسأٟ    

ؾصا٤ات ق١ بني اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ٚأَ املٝجام، ٫ٚتفاق٘ َع إقاَ٘ املٝجام يًتفس
ط ٚآيٝات  ٚقٛاعد ٚعٛاب ،ختضاظ نٌ َُٓٗا بطٓد قاْْٛٞايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ، ٚا
. يهٔ ٖرا ٫ ٜعين عدّ دٛاش اؾُع بني ْٛعٞ اؾصا٤ات يهٔ ٚغسٚط َطتك١ً عٔ اٯخس

مجٝعًا ؼكٝل ٖدف  اؾُع بُٝٓٗا ٫ ٜعين إٔ أسدُٖا ٚض١ًٝ يتطبٝل اٯخس، ٚيهٔ غاٜتُٗا
سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني َٚت٢ أقتغ٢ ٖرا اهلدف َٔ اؾُع بني ْٛعٞ اؾصا٤ ف٬ غ٧ 

ايك٠ٛ  اضتدداّوٍٛ دٕٚ ذيو، ٭ْ٘ ٫ ٜٛدد ْط ميٓع ذيو، ٖٚرا ع٢ً خ٬ف ايكٍٛ ب
( َٔ املٝجام 41ايعطهس١ٜ يتطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ، اييت ْضت املاد٠ )

                                                      

عبج العديد سخحاف، مريخ األمؼ الستحجة بعج أزمة الخميج، دار الشيزة العخبية،  د. (0)
 . 990-908، ص0991 القاىخة،
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 إٔ ٖرٙ ا٭خري٠ مما ٫ تتطًب ايك٠ٛ املطًش١ يتٓفٝر قسازات فًظ ا٭َٔ. صساس١
فًظ ا٭َٔ اضتٓادا اىل َا تكدّ نًط اىل ايكٍٛ بأْ٘ إذا نإ َٔ امُلطًِّ ب٘ إٔ 

، ع٢ً ٜطتطٝع إٔ ٜفسض َا ٜػا٤ َٔ ايتدابري يف ضبٌٝ سفغ ايطًِ ٚا٫َٔ َٚٛاد١ٗ ايعدٚإ
مبٛدب ايفضٌ ايطابع، فإْ٘ ٫ ميًو إٔ ٜتذاٚش اؿدٚد  ي٘ ٚفل ضًطات٘ يطًطات٘ املدٛي١

ايكا١ْْٝٛ   املسض١َٛ يف املٝجام، اييت تبني نٝف١ٝ ممازض١ أعُاٍ ايكُع اؾُاعٞ اييت تكّٛ 
 .(1)بٗا ا٭َِ املتشد٠ 

إٕ تطبٝل أسهاّ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ ٜكّٛ بٗا مجٝع ايدٍٚ ا٭عغا٤ يف 
ملبدأ املطاٚا٠ اير٣ ٜٓطٟٛ ٖٓا ع٢ً ايتطاٟٚ يف ؼٌُ ا٭عبا٤ غري  ا٭َِ املتشد٠ تطبٝكًا

. أٚ دٍٚ قدد٠ (2)إٔ يًُذًظ ع٢ً ٚفل تكدٜسٙ إٔ ٜكسز إضٓاد ٖرٙ امل١ُٗ إىل دٚي١ براتٗا 
ٚذيو َت٢ َا زأ٣ إٔ ٫ْفساد ٖرٙ ايدٚي١ أٚ ايدٍٚ بايتطبٝل َٝص٠ خاص١، ٚإٔ ٖرٙ املٝص٠ 

 ٜتٗا يف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني. ناف١ٝ ٭ٕ ؼدخ اؾصا٤ات غا
فُذًظ ا٭َٔ ٚسدٙ ٖٛ اير٣ ٜكسز فُٝا إذا نإ تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري 

أٚ ًٜصّ هلا إٔ تطبل َٔ قبٌ  ،ايعطهس١ٜ ًٜصّ إٔ تكّٛ بٗا دٚي١ قدد٠ أٚ عد٠ دٍٚ َع١ٓٝ
إذ ٫  ،سدٙ ٚذيو ع٢ً ٚفل ظسٚف نٌ ساي١ ع٢ً ،مجٝع ايدٍٚ ا٭عغا٤ يف اؾُاع١ ايدٚي١ٝ

ٜٛدد ْط يف املٝجام ًٜصّ اجملًظ بإتباع أضًٛب َعني يف تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري 
 ايعطهس١ٜ أٚ يف ؼدٜد ْطاقٗا. 

ٚضٛا٤ مت تطبٝل أسهاّ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ َٔ قبٌ دٚي١ أٚ فُٛع١ َٔ 
بريو إٔ متتٓع عٔ تطبٝل  ايدٍٚ أٚ َٔ قبٌ اؾُاع١ ايدٚي١ٝ، فأْ٘ ٫ هٛش يًدٍٚ املهًف١

زتباطٗا ايتعاقدٟ ايكا٥ِ َع ايدٚي١ ات أَا بطبب ٚععٗا اؿٝادٟ، اٚ ٫ٖرٙ اؾصا٤
طاملا إٔ فًظ ا٭َٔ ٖٛ يتصاّ، املطتٗدف١ ف٬ ميهٔ هلرٙ ايدٍٚ إٔ تتشًٌ َٔ ٖرا ا٫

٭ٕ ايدٍٚ ًَص١َ بتطبٝل قسازات فًظ ا٭َٔ  ،(3)ختٝاز َٔ ٜكّٛ بايتطبٝلاملدتط با
اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ ٚيغُإ تطبٝل  .(4)( َٔ املٝجام25مبٛدب املاد٠ )

                                                      

 .960ص ،مرجر سابق ،ياسيؽ سيف عبج هللا الذيياني  .( د0)
 .799ص ،مرجر سابق ،د. عبج هللا االشعل، الشغخية العامة لمجداءات (9)
 .101السرجر الدابق، ص ،د. عبج هللا األشعل، الشغخية العامة لمجداءات (7)
 .مذار إلييا سابقا ،( مؽ السيثاؽ95السادة ) (1)
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َا ٜساٙ عسٚزًٜا َٔ  (1)( َٔ املٝجام29ٜٓػ٧ فًظ ا٭َٔ طبكًا يًُاد٠ ) (قتضاد١ٜ)ا٫
ايفسٚع ايجا١ْٜٛ ٚايًذإ اـاص١، َٔ أدٌ اإلغساف ع٢ً تطبٝل ٖرٙ اؾصا٤ات ع٢ً ايٓشٛ 

ٙ ايًذإ بتكدِٜ ايتكازٜس ايدٚز١ٜ املتعًك١ بعًُٗا، َػفٛع١ رتكّٛ ٖاير٣ سددٙ املٝجام، ٚ
 .(2)مب٬سعاتٗا ٚتٛصٝاتٗا

خت٬ف اؾصا٤ات ْٚطاقٗا ٚتكّٛ بدزاض١ ٌ ٖرٙ ايًذإ َٗاّ عدٜد٠ ؽتًف باٚتتشُ
ا٭عساز اييت تكع ع٢ً ايدٍٚ اييت تتٛىل تطبٝل اؾصا٤ات ٚزفع ايتٛصٝات إىل فًظ ا٭َٔ 

( َٔ املٝجام . ٚنريو دزاض١ 50اّ ب٘ يتعٜٛض ٖرٙ ايدٍٚ ٚذيو طبكا يًُاد٠ )مبا هب ايكٝ
ْتٗانات يًذصا٤ات، ٚإصداز ايتٛصٝات اـاص١ عًَٛات ٚتكغ٢ اؿكا٥ل عٔ سدٚخ ا٫امل

ضتجٓا٤ ْطا١ْٝ اييت تكتغٞ املٛاد١ٗ ٖرٙ ا٫ْتٗانات، فغ٬ عٔ ؼدٜد يًشا٫ت اإل
، ٚايتأند َٔ سضٍٛ ايدٚي١ اهلدف ع٢ً ٖرٙ املٛاد، اؾصا٤ات َٔ املٛاد ايػرا١ٝ٥ ٚايطب١ٝ

ع٠ٚ٬ ع٢ً تعسٜف ٚتٛعٝح ٚتفطري قسازات اؾصا٤ات إذ تطاعد ايدٍٚ ع٢ً نػف أٟ 
 .(3)غُٛض ٜػٛب ٖرٙ ايكسازات

خ٬ص١ ايكٍٛ ٜتغح يٓا تطبٝل اؾصا٤ات َتعدد اؾٛاْب ٚا٭سهاّ ٚنٝف أْ٘ ٜجري 
فٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ أقٌ تعكٝدًا قغاٜا عد٠ َٚع ذيو تعٌ َطأي١ تطبٝل ٚتٓ

 َٔ ايٓاس١ٝ ايكا١ْْٝٛ َكاز١ْ بتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ . 
اَا َا ىط اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ اييت طبكت ع٢ً ايعسام فكد ػاٚش 

ايكساز  قتضاد١ٜ إىل َسس١ً اؿضاز ا٫قتضادٟ ٚذيو مبٛدب٭َٔ َسس١ً ايتدابري ا٫فًظ ا
( إذ أتطِ ايكساز املرنٛز عٔ بك١ٝ ايكسازات اييت ضبكت٘ بهْٛ٘ ٜفسض سضازًا 1990)665

اقتضادًٜا مت ٚعع٘ َٛعع ايتٓفٝر َٔ خ٬ٍ سضاز عسٟ ٚبسٟ دٟٛ ٚبػهٌ تعطفٞ مل 
زتهب يف إٕ فًظ ا٭َٔ باؽاذٙ هلرٙ ايتدابري ٜهٕٛ قد اٜطبل ي٘ َجٌٝ  فغ٬ عٔ  ذيو ف

َٔ أعُاٍ اؿسب، ٭ٕ اؿضاز يف ٚقت ايطًِ ٜعد مبفّٗٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚقت َبهس ع٬ًُ 

                                                      

يخاه  نؾية ماشص عمى )لسجمذ االمؽ اف يشذأ مؽ الفخوع الثامؽ السيثاؽ ت 99السادة  (0)
 .داء وعائفوضخوري أل

 .17ص ،مرجر سابق ،. نبيل دمحم نؾر الجيؽ بذخد (9)
 . 081-089ص  ،مرجر سابق ،. فاتشة عبج العاؿ أحسجد (7)
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 .(1)ايتكًٝدٟ ع٬ًُ سسبًٝا 
 ادلبحث الثاًي

 اجلشاءات الذولية العظكزية وآثارها علً العزاق
يف ايٛاقع إ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ٜعد َٔ أِٖ ٚأخطس سا٫ت ممازض١ 

ٚذيو  ،٢ً ٚفل ايفضٌ ايطابع َٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠فًظ ا٭َٔ يطًطات٘ اؾصا١ٝ٥ ع
ايك٠ٛ يف  اضتددا٤ّات بطٝاد٠ ايدٚي١ اهلدف، ٚيهٕٛ يًُطاع املادٟ املباغس هلرٙ اؾصا

ايك٠ٛ يف ايع٬قات ايدٚي١ٝ  اضتدداّاضتجٓا٤ َٔ ا٭صٌ ايعاّ يتشسِٜ  ٖرٙ اؿاي١   فسد
.ٚمت تكطِٝ ٖرا (2)هب إٔ ُٜكّدز بكِدز٠ِ  ( َٔ املٝجام اير2/4٣املٓضٛظ عًٝٗا يف املاد٠ )

 املبشح اىل َطًبني :
 تٓاٚيٓا يف املطًب ا٫ٍٚ : اي١ٝ اْػا٤ ايكٛات يتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ

 ٚاضتعسعٓا يف املطًب ايجاْٞ : اي١ٝ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ
 ادلطلب االول

 ية العظكزيةالية اًشاء المىات لتٌفيذ اجلشاءات الذول
إٕ تطبٝل ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ٜتطًب تهٜٛٔ ايكٛات ايعطهس١ٜ اي٬ش١َ  

يتٓفٝر ٖرٙ اؾصا٤ات غضٛظ تػهٌٝ ايكٛات اي٬ش١َ يتٓفٝر اؾصا٤ات فكد تعٗدت ايدٍٚ 
ٕ تغع ؼت تضسف ( َٔ املٝجام بأ43ا٭عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ ع٢ً ٚفل املاد٠  )

خاص١ َا ًٜصّ َٔ ايكٛات املطًش١  بٓا٤ً ع٢ً طًب٘، ٚطبكًا ٫تفام أٚ اتفاقات فًظ ا٭َٔ ٚ
سٚز ٚعدد ٚاملطاعدات ٚايتط٬ٝٗت ايغسٚز١ٜ ؿفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني، َٚٔ ذيو سل امل

ّ ٚترب ،ْٚٛع ايتط٬ٝٗت ٚاملطاعدات اييت تكدّ ،ضتعدادٖا ٚأَانٓٗاايكٛات ٚأْٛاعٗا َٚد٣ ا
أٚ بٝٓ٘ ٚبني فُٛع١ َٓٗا،  ،ظ ا٭َٔ ٚبني أعغا٤ ا٭َِ املتشد٠بني فً ا٫تفاقات

                                                      

. ندار جاسؼ العشبكي، سمظة مجمذ األمؽ في تؾقيع جداءات الفرل الدابع وتقجيخ د (0)
كمية  مجمة العمـؾ االقترادية، )حالة العخاؽ، خجميا في تظبيق الجداءات االقتراديةاست

 .(07، ص 0999العجداف االوؿ والثاني، ،01السجمج/ جامعة بغجاد، القانؾف،
( مؽ السيثاؽ والتي تشص عمى يستشع أعزاء الييئة جسيعا في عالقاتيؼ 9/1السادة ) (9)

ؾة أو استخجاميا ضج سالمة األراضي أو االستقالؿ الجولية عؽ التيجيج باستعساؿ الق
 .ال يتفق مع مقاصج األمؼ الستحجة الدياسي ألي دولة أو عمى أي وجو آخخ
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 . (1)ٚتضدم عًٝٗا ايدٍٚ املٛقع١ ع٢ً ٚفل َكتغٝات أٚعاعٗا ايدضتٛز١ٜ
( إٔ فًظ ا٫َٔ ٖٛ اير٣ ىتاز ايدٚي١ أٚ ايدٍٚ، اييت 43ٜٚتغح َٔ أسهاّ املاد٠ )

ٚي١ٝ ايعطهس١ٜ، ٖٚرٙ ا٭خري٠ ٜتعاقد َعٗا إلْػا٤ ايكٛات ايعطهس١ٜ يتٓفٝر اؾصا٤ات ايد
 .(2)ًَص١َ بتًب١ٝ طًب اجملًظ
بػإٔ تػهٌٝ ايكٛات  ( َٔ املٝجام إٕ ا٫تفاقات 43اّ املاد٠ )ٚنُا ٜتغح َٔ أسه

تفاقًا أٚ إٔ ٜعكد ا ،أَا إٔ تتِ بني فًظ ا٭َٔ ٚنٌ دٚي١ ىتاز ايتعاقد َعٗا ع٢ً سدٙ
تفام فًظ ا٭َٔ يكاْْٛٞ ٜكتغٞ إٔ ٜتِ أ املٓطل ايه ،ٚاسدًا َع بعغٗا أٚ َعٗا مجٝعًا

٘ يهٌ طسف َتعاقد َٔ سٝح ٚذيو ٭ٕ يهٌ اتفام خضٛصٝات ،َع نٌ دٚي١ ع٢ً سدٙ
يتصاَات املتكاب١ً  َٚٔ سٝح ْٛع املٗاّ ٚ ايتط٬ٝٗت اييت ًٜتصّ بتكدميٗا . فإٔ سدٚد ا٫

ٌٖٚ ٜتِ مبٓاضب١  بني ايدٍٚ ٚفًظ ا٭َٔ اد٠ املرنٛز٠ مل ؼدد ٚقت عكد ا٫تفاقات امل
عٓد تٛافس  ملطًل  ع٢ً إٔ تفعٌ أسهاّ ٖرٙ ا٫تفاقات أٚ إٔ ٜتِ با ،نٌ ساي١ ع٢ً سد٠

بني اجملًظ  ( قضد عكد اتفاقات 43ٛاعع إٔ ْط املاد٠ )أضبابٗا. ٚايسادح ٚيف زأٜٓا املت
يف ( 43دٕٚ إٔ ٜسٖٔ ذيو عاي١ أٚ ٚعع َعني ٜ٪ند ذيو قٍٛ املاد٠ ) ،ٚايدٍٚ بضف١ َطًك١

ع٢ً طًب  بإٔ ػسٟ املفاٚع١ يف ا٫تفاقات  املرنٛز٠ بأضسع َا ميهٔ بٓا٤ًجايج١ "فكساتٗا اي
إٔ ٜطًب ذيو   فًظ ا٭َٔ  تفاقات ا ٜعين أْ٘ ٜػرتط يعكد ٖرٙ ا٫رٖٚ ،"فًظ ا٭َٔ...

ؼدد عدد ايكٛات ٚأْٛاعٗا َٚد٣ اضتعدادٖا  ، ٚإٔ تربّ هلرٙ ايػا١ٜ اتفاقات َٔ ايدٍٚ
 ،ٗا ْٚٛع املطاعدات ٚاملٗاّ اييت تكدَٗا أٚ تٓفرٖا، ٚإٔ ٜهٕٛ ذيو يف املطًلٚأَانٓ

هب إٔ تهٕٛ ضابك١ ع٢ً ٚقت اؿاد١  تفاقات مما ٜعين إٔ ا٫ ،ٚيٝطت بضدد ساي١ َع١ٓٝ
 يعًُٗا.

ا ( َٔ املٝجام، فأْٗا ٫ ؽسز عٔ ن43ْٗٛع٢ً ٚفل املاد٠ ) أَا طبٝع١ ا٫تفاقات 
ٚايدٍٚ  ا٭َِ املتشد٠ ممج١ً يف فًظ ا٭َٔ نطسف أٍٚ، اف فٝٗا َٖٞعاٖدات دٚي١ٝ ٚا٭طس

ٜٚرتتب ع٢ً ذيو إٔ ايدٍٚ اييت تدخٌ َع  ،ا٭عغا٤ ضٛا٤ فسادا أٚ مجاعات نطسف ثاْٞ
فًظ ا٭َٔ هلرا اـضٛظ يف َعاٖد٠ ٚاسد٠ متجٌ أَاّ ا٭َِ املتشد٠ غدضًا قاًْْٛٝا 

ا، هلرٙ ايػا١ٜ دٗاش ىتط بتُجًٝٗا ػاٙ ا٭َِ دٚيًٝا ٚاسدًا، ٚيهٔ ذيو ٜتطًب إٔ ٜهٕٛ هل
                                                      

د. دمحم سامي عبج الحسيج، قانؾف السشغسات الجولية، الشغخية العامة لألمؼ الستحجة،  (0)
 .917ص  ،0979 ،الظبعة الثالثة ،مؤسدة شباب الجامعة لمظباعة والشذخ

 . 918ص  ،السرجر نفدو ،قانؾف السشغسات الجولية ،د. دمحم سامي عبج الحسيج (9)
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 . (1)املتشد٠
 ( َٔ املٝجام 43ٖٞاتفاقات  املاد٠ )ا ٚإٕ اٯثاز ايكا١ْْٝٛ اييت ترتتب ع٢ً عكد رٖ
ظ ا٭َٔ تفام طسفني دٚيٝني ٚيٝطت قسازات َٔ فًاٯثاز ايكا١ْْٝٛ اييت تطسٟ ع٢ً اْفظ 

يتصاّ دٍٚ ا٫يتصاّ بٗا. َٚٔ ثِ فإٔ ا٫ع٢ً اي يصا١َٝ، ٜتعنيٜتدرٖا مبكتغ٢ ضًطات٘ ا٫
ىغع يًػسٚط اييت تكبًٗا ايدٍٚ، ف٬ ٜصاٍ َبدأ ايطٝاد٠ يف ٖرا  تفاقات بأسهاّ ٖرٙ ا٫

ايػإٔ ٖٛ ا٭ضاع يف ايع٬ق١ بني ايدٍٚ َع بعغٗا، ٚبٝٓٗا ٚبني ا٭َِ املتشد٠ ع٢ً ايسغِ 
 .(2)َٔ ايتطٛزات اييت طسأت ع٢ً ٖرا املبدأ

ْٝاب١ عٔ ا٫َِ  ،دٚي١ٝ اتفاقات ٜتغح إٔ جملًظ ا٭َٔ سل ايدخٍٛ يف  يورٚب
سهاّ ايفضٌ ّ بٛادبات َٗاّ َط٪ٚيٝات٘ ٚفكا ٭املتشد٠، بكضد تٛفري اٯيٝات اي٬ش١َ يًكٝا

 ايطابع َٔ َٝجام ا٫َِ املتشد٠ . 
١ٜ قبٌ عكد ٖٚرا َا ٜ٪ند إٔ يٝظ جملًظ ا٫َٔ ايكٝاّ بتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس     

ر دصا٤ات املاد٠ غسط ٭شّ يكٝاّ اجملًظ بتٓفٝ تفاقات ( ٚإٕ ٖرٙ ا43٫املاد٠ ِ) اتفاقات 
 . ( َٔ املٝجام42)

 ادلطلب الثاًي
 الية تٌفيذ اجلشاءات الذولية العظكزية

أَا عٔ آي١ٝ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ فُا َٔ غو إٔ ٖٓاى ازتباطًا ٚثٝكًا بني 
ٚىل تطتٛدب يػسع١ٝ ممازض١ فًظ ا٭َٔ فا٭ ،( َٔ املٝجام47( ٚاملاد٠ )43املاد٠ )

هٕٛ ؼت تضسف اجملًظ عٓد      يطًطات٘ اؾصا١ٝ٥ ايعطهس١ٜ إْػا٤ قٛات عطهس١ٜ ت
( ع٢ً إْػا٤ دٗاش فين َتدضط ٜطاعد 47بُٝٓا تٓط ايجا١ْٝ املاد٠ )( 3)قتغا٤ا٫

اـطط ( َٔ املٝجام ع٢ً إٔ "46اد٠ )املاجملًظ ع٢ً ايكٝاّ مبٗاَ٘ تًو . ٚسٝح ْضت 
 . َٔ مبطاعد٠ ؾ١ٓ أزنإ سسب..."ايك٠ٛ املطًش١ ٜغعٗا فًظ ا٭ ضتدداّاي٬ش١َ ٫
 

                                                      

 .657-656ص  ،مرجر سابق ،. ويرا صالحد (0)
 . 19-18صػ ،مرجر سابق ،. نبيل دمحم نؾر الجيؽ بذخد (9)
د. حدؽ نافعة، األمؼ الستحجة في نرف قخف، دراسة في تظؾر التشغيؼ الجولي مشح عاـ  (7)

 . 011ص  ،0995 ،الكؾت ،، عالؼ السعخفة0915
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َٚٗاَٗا فكد  يرا ْس٣ َٔ ايغسٚزٟ ايتطسم إىل ؾ١ٓ أزنإ سسب َٔ سٝح تػهًٝٗا،
ايفكس٠ ع٢ً تػهٌٝ ؾ١ٓ أزنإ سسب، فكد ْضت  (1)( يف فكستٗا ا٭ٚىل47ْضت املاد٠ )

أزنإ  ز٩ضا٤تػهٌ ؾ١ٓ أزنإ سسب َٔ ٗا ع٢ً تهٜٛٔ ايًذ١ٓ بايٓط ع٢ً "ايجا١ْٝ َٓ
َٚٔ ٖرا ايٓط ٜتغح إٔ  ،"فًظ ا٭َٔ أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَِٗ ..سسب ا٭عغا٤ ايدا٥ُني يف 

ٚأْٗا تػهٌ  عغ١ٜٛ ؾ١ٓ أزنإ سسب سهسًا ع٢ً ايدٍٚ ايدا١ُ٥ ايعغ١ٜٛ يف فًظ ا٭َٔ،
 اؿسب هلرٙ ايدٍٚ، أٚ َٔ ٜكّٛ َكاَِٗ. ضا٤ أزنإ َٔ ز٩

َٚٔ َٗاّ ؾ١ٓ أزنإ سسب َا ؼٌُ يف طٝاتٗا ايهجري َٔ ا٭سهاّ اهلا١َ، ٚايعدٜد َٔ 
املٗاّ املستبط١ بطًطات فًظ ا٭َٔ اـاص١ بتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ َٚا 

ْضت ع٢ً ٖرٙ  ضدا٤ املػٛز٠ جملًظ ا٭َٔ فكدتضٌ بٗا إذ تتٛشع ٖرٙ املٗاّ يف اٜ
( َٔ املٝجام، إذ تتٛىل تكدِٜ املػٛز٠ 47امل١ُٗ يًذ١ٓ أزنإ سسب ايفكس٠ ا٭ٚىل َٔ املاد٠ )

ٚذيو يف مجٝع املطا٥ٌ املتض١ً مبا  ،إىل فًظ ا٭َٔ َٚعاْٚت٘ يف َط٪ٚيٝات٘ ايعطهس١ٜ
ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ  ضتدداّؿفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني، ٫ٚ ًٜصَ٘ َٔ سادات سسب١ٝ

ضٗاّ ٍ تكدِٜ املػٛز٠ جملًظ ا٭َٔ ٚا٫ٛعٛع١ ؼت تضسف٘ ٚقٝادتٗا، ٚذيو َٔ خ٬امل
يف نٌ َا ٜتعًل بٗرا اـضٛظ، فإٔ املػٛز٠ اييت تكدَٗا ؾ١ٓ أزنإ سسب جملًظ ا٭َٔ 

٫ يف فًُٗا ٫ٚ  ،فُٝا ىط َط٪ٚيٝات٘ يف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني يٝطت ًَص١َ ي٘
٭خر بٗا ْٗا٥ًٝا، ٚا٫نتفا٤ بهٌ تٛصٝاتٗا أٚ تعدًٜٗا أٚ عدّ ا تفاصًٝٗا إذ ي٘ إٔ ٜأخر

ضرتغاد بتٛدٝٗاتٗا ايعا١َ . يهٔ َٔ ايٓاس١ٝ ايٛاقع١ٝ ٫ غ٢ٓ يًُذًظ عٔ تًو با٫
 .َٔ ١٦ٖٝ َتدضض١ إىل ١٦ٖٝ ضٝاض١ٝ ٭ْٗا صادز٠ ،املػٛزات

١ٓ أزنإ ( ٫ تكتضس ع٢ً سضس َٗاّ ؾ47/1ٚػدز اإلغاز٠ إىل إٔ أسهاّ املاد٠ )
ايك٠ٛ املٛعٛع١  اضتدداّضت ع٢ً َٗاّ ع١ًُٝ هلا تتُجٌ يف بٌ ْ ،سسب يف إضدا٤ املػٛز٠

ؼت تضسف فًظ ا٭َٔ ٚقٝادتٗا، ٚؼدٜد ْٛعٗا ٚػٗٝصاتٗا ٚايتك١ٝٓ ٚايتطًٝح اييت 
خت٬ف املكضٛد بٗا، ٚاهلدف  َٓٗا ٚايطبٝع١ إذ إٔ ايعًُٝات ايعطهس١ٜ ؽتًف باتتطًبٗا، 
٣ عًٝٗا، ٚشَٔ تٓفٝرٖا، ٭ٕ ا٭عُاٍ ايعطهس١ٜ هلا سطاباتٗا ايتهتٝه١ٝ ٚايف١ٝٓ اييت ػس

                                                      

( مؽ السيثاؽ والتي نرت عمى تذكل لجشة مؽ أركاف الحخب تكؾف 17/0السادة ) (0)
ميستيا أف تدجي السذؾرة والسعؾنة الى مجمذ األمؽ وتعاونو في جسيعا لسدائل السترمة 

لسؾضؾعة تحت بسا يمـد مؽ حاجات حخبية لحفظ الدمؼ واألمؽ الجولي والستخجاـ القؾات ا
 ترخفو وقيادتيا ولتشغيؼ التدميح وندع الدالح بالقجر السدتظاع.
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يف اؿا٫ت اييت وتاز فٝٗا اجملًظ يتٓفٝر دصا٤ات دٚي١ٝ عطهس١ٜ بكضد  ،ٚا٫قتضاد١ٜ
سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني إذ إٔ ٖرٙ ا٭عُاٍ ٫ ٜطتطٝع ايكٝاّ بٗا غري املتدضضني 

 هلا.
( ازٜد بٗا إٔ ٫ ٜرتى أَس تكدٜس ايك٠ٛ  ايعطهس١ٜ 47/1اد٠ ) فغ٬ عٔ  إٔ ْط امل

املطًٛب١ يتٓفٝر يًذصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ يًدٍٚ، اييت قد تط٧ ايتكدٜس، أٚ قد تتعُد ذيو 
ٖٚٛ بريو أزاد إٔ ٫ تهٕٛ ا٭َِ املتشد٠ أدا٠ يػري  ،٭ٖدافٗا ايطٝاض١ٝ أٚ ايعطهس١ٜ

 َكاصدٖا. 
ي١ٝ ايعطهس١ٜ تٓفٝرًا قاًْْٛٝا سطبُا تكتغٞ بريو ْضٛظ إٕ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚ

صدٚز قساز َٔ فًظ ا٭َٔ  ع٢ً تٛافس ث٬خ أزنإ أضاض١ٝ، ٖٞ ٚزٚح املٝجام، ٜتٛقف
ٚضًِٝ َٔ سٝح غاٜات٘ ٚأضباب٘، ٚإٔ  ،بريو َطتٛفٝا يهٌ غسٚط٘ ايػه١ًٝ ٚاملٛعٛع١ٝ

( ٚإٔ ٜتِ ذيو بٛاضط١ 43ملاد٠ )ٜتِ َباغس٠ ايتٓفٝر بكٛات دٚي١ٝ َػه١ً ع٢ً ٚفل أسهاّ ا
. ٖرا ٚإٕ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ سسب ؼت زقاب١ ٚإغساف فًظ ا٭َٔؾ١ٓ أزنإ 

ايعطهس١ٜ أَا إٔ ٜتِ بعًُٝات عطهس١ٜ بطسٜل ايكٛات اؾ١ٜٛ أٚ ايبشس١ٜ أٚ ايرب١ٜ أٚ بٗا 
ط اي٬ش١َ مجٝعًا أٚ بعض َٓٗا ٚىتط فًظ ا٭َٔ مبعا١ْٚ ؾ١ٓ أزنإ سسب بٛعع اـط

( َٔ 46ايكٛات املٛنٌ إيٝٗا تٓفٝر اؾصا٤، ٚذيو طبكًا ملا تكغٞ ب٘ املاد٠ ) ضتددا٫ّ
املٝجام. ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ٜكتغٞ ٚدٛد قٛات عطهس١ٜ َعد٠ َٚدزب١ يريو 

. ٚيتهٕٛ ٖرٙ ايكٛات ع٢ً أٖب١ ٖٚرا ٜكتغٞ ٚدٛد تٓعِٝ عطهسٟ ًَُٛع يٮَِ املتشد٠ 
 .(1)ٗا مبعسف١ فًظ ا٭َٔ نًُا دعت اؿاد١داد ٫ضتدداَا٫ضتع

إٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ قد زضِ أطازًا قددًا إلَها١ْٝ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ 
ايعطهس١ٜ بكضد سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني . ٜٚكتغ٢ ٖرا اإلطاز خغٛع ع١ًُٝ ايتٓفٝر 

مساف اير٣ ٜكضد ب٘ عُإ عدّ ا ا٭َس (،يسقاب١ ٚإغساف ا٭َِ املتشد٠ ) فًظ ا٭َٔ
ايكٛات اييت تكّٛ بأعبا٤ ٖرا ايتٓفٝر عٔ ا٭ٖداف اييت ٜتٛخاٖا فًظ ا٭َٔ َٔ إصداز 

 . (2)قسازات٘ بريو
 

                                                      

رسالة دكتؾراه مقجمة الى كمية  ،تحخيؼ الحخب في العالقات الجولية ،يحيى الذيسي عمي (0)
 .605ص ،0976 ،الحقؾؽ، جامعة القاىخة

 . 91ص  ،مرجر سابق ،حجود سمظات مجمذ األمؽ ،. حداـ أحسج دمحم ىشجاوي د (9)
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ٚعًٝ٘ فإٕ املٝجام ٚعع عًُٓا أٚ صساس١ً عد٠ قٝٛد فُٝا ٜتعًل بايًذ٤ٛ إىل اؾصا٤ات 
٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ٫ تهٕٛ إ٫ يف ساي١ ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ إذ أغاز إىل إٔ ايًذ٤ٛ إىل اؾصا

( َٔ املٝجام، اير٣ تطًب ايتجبت َٔ إٔ ايٛضا٥ٌ غري 42ايغسٚز٠ نُا يف ْط املاد٠ )
ايعطهس١ٜ ٫ تفٞ بػسض ٖدف ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني . نُا ٜطتفاد عًُٓا َٔ َبدأ ؼسِٜ 

( َٔ املٝجام ٚاير٣ 2/4ايك٠ٛ يف ايع٬قات ايدٚي١ٝ املٓضٛظ عًٝٗا يف املاد٠ ) اضتدداّ
 ضتجٓا٤ قاط بايكٝٛد ٚايػسٚط ٚايغٛابط . اضتدداّ ايك٠ٛ فسد ادعٌ َٔ 

 اضتدداَّٚٔ ايكٝٛد اييت تسد ع٢ً اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ تتُجٌ يف ايتٓاضب يف 
ت ا٭َِ املتشد٠ باؾصا٤ عٝح ٫ ٜطتددّ َٔ ايك٠ٛ َع اؿاد١ يتشكٝل اهلدف َٔ قسازا

ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ ٚٚضا٥ًٗا إ٫ َا ٜهفٞ يتشكٝل ٖدف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني َع َساعا٠ 
. إ٫ أْٓا يٛ أخرْا (1)ا٭ضًش١ احملس١َ أٚ أضًش١ ايدَاز ايػاٌَ اضتدداّعدّ دٛاش 

اـًٝر ايجا١ْٝ ع٢ً اعتباز أْٗا  باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ اييت طبكت عد ايعسام يف سسب
َٔ ا٭ضًش١  اضتدداّمتت ؼت غطا٤ قسازات فًظ ا٭َٔ يٛددْا إٔ ٖرا ايكٝد مل ٜساع إذ 

َععُٗا ع٢ً أٖداف  (غعاع ْٟٛٚسٙ ضبع قٓابٌ ١ْٜٚٛ ) َٔ غري اٚايٓريإ َا ٜٛاشٟ أث
ّٜٛ  42سام قساب١ ضتُس ايكضف املسنص ع٢ً ايع١ْٝ ٫ ص١ً هلا بٗدف اؾصا٤، إذ اَٚٓػآت َد

أيف طٔ َٔ املتفذسات أٟ َا ٜعادٍ  88ايكٝت ع٢ً مجٝع أزاعٞ ايعسام قساب١  ،َتض١ً
 .(2)ضبع قٓابٌ ١ْٜٚٛ

إٔ َٔ أِٖ عٛابط تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ إٔ ٜتِ ايتٓفٝر بٛاضط١ قٛات 
ييت ْضت عًٝٗا ٚبٛاضط١ اٯي١ٝ ا (3)( َٔ املٝجام43دٚي١ٝ َػه١ً ع٢ً ٚفل أسهاّ املاد٠ )

ؾ١ٓ أزنإ سسب ٚؼت زقاب١ ٚإغساف فًظ ا٭َٔ، فأْ٘ فُٝا ىط سسب اـًٝر ايجا١ْٝ 
ٚمت  ،مل ٜتكٝد فًظ ا٭َٔ بٗرا ايغابط إذ مت تػهٌٝ قٛات ايتشايف ع٢ً أضاع تطٛعٞ

 . ٝاد٠ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝايتٓفٝر ؼت عًِِ ٚإغساف ٚق
باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ع٢ً سدٚد  كضس قسازات٘ع٢ً فًظ ا٫َٔ إٔ ٜ نُا هب

٫ٚ ٜتعدٖا إ٫ َا ضٛاٖا، نإٔ ٜتدخٌ يف أصٌ ايٓصاع  ،ٚضا٥ٌ سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني
٭ٕ ٖرٙ َطا٥ٌ قد تهٕٛ قا١ْْٝٛ تتعًل عكٛم ا٭طساف  ،ٚفسض سًٍٛ فٝ٘ بكسازات َٓ٘

                                                      

 . 717صػ ،مرجر سابق ،. نبيل دمحم نؾر الجيؽ بذخد (0)
 .075-079ص  ،مرجر سابق ،. عسخو رضا بيؾميد (9)
 . 955-959صػ ،مرجر سابق ،. عبج هللا األشعل الشغخية العامة لجداءاتد (7)
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ضتُساز ايٓصاع ٜعسض   ا إذا نإ اٚنًُا ي٘ بػأْٗ ،املتٓاشع١ ٫ٚ ىتط بٗا فًظ ا٭َٔ
ايطًِ ٚا٭َٔ يًدطس إٔ ٜٛصٞ بٛضا٥ٌ اؿًٍٛ اييت ٜساٖا َٓاضب١ نإٔ ٜٛصٞ ا٭طساف 
املتٓاشع١ بايتفاٚض أٚ ايًذ٤ٛ اىل ايكغا٤ ايدٚيٞ، أٚ ٜٛصٞ ا٭َني ايعاّ يٮَِ املتشد٠ أٚ 

أٜغا فُٝا ىط  غريٙ ببرٍ دٗٛدٙ ؿٌ ايٓصاع فإٔ فًظ ا٭َٔ مل ٜتكٝد بٗرا ايغابط
تطبٝل ٚتٓفٝر ايكسازات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ عد ايعسام إذ أٚدب يف ايكطِ ايجاْٞ َٔ ايكساز 

أسد٣ َطا٥ٌ أضاع   ايعسام ٚايهٜٛت ٖٚرٙ املطاي١ ٖٞ( تسضِٝ اؿدٚد بني687/1991)
 ايٓصاع بني ايبًدٜٔ ٚقد أثاز ٖرا ايتضسف َٔ فًظ ا٭َٔ خ٬فًا غدٜدًا بني أعغا٥٘ أثٓا٤

َٓاقػ١ َػسٚع ايكساز، َٚا ٜتعًل مبد٣ غسع١ٝ تضدٟ اجملًظ ملطأي١ تسضِٝ اؿدٚد إذ 
 ،عرتاض ع٢ً ذيو ٚخايفت دٍٚ أخس٣ ٖرا ا٫ػاَٙٓدٚب ايضني ٚنٛبا ٚايُٝٔ إىل ا٫ذٖب 

ؽطٝط اؿدٚد بني ػاٙ ايػايب يف ايفك٘ ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ ٜ٪ند ع٢ً خسٚز َطأي١ فإٕ ا٫
ضتكس عًٝ٘ َٚا ا ،اصات فًظ ا٭َٔ ع٢ً ٚفل أسهاّ املٝجامختضايدٍٚ َٔ ْطام ا

ايعسف ايدٚيٞ يف ٖرا ايػإٔ، بٌ ٚأعتربٙ ايبعض خسٚدًا َٔ اجملًظ عٔ ايػسع١ٝ 
 . (1)ايدٚي١ٝ

 ادلبحث الثالث

 هذي جىاس تفىيض جملض األهي لظلطاته وهذي شزعية 
 تفىيضها ضذ العزاق

نتطبت أ١ُٖٝ ايك٠ٛ ا اضتدداّطات٘ بيف ايٛاقع إٔ َطأي١ تفٜٛض فًظ ا٭َٔ يطً
قض٣ٛ َٓر ْٗا١ٜ اؿسب ايبازد٠ عٓدَا أصبشت قسازات ايتفٜٛض اٯي١ٝ ا٫ضاض١ٝ يًُذًظ 

ضًٛب اإلساي١ عٓدَا ٜعتكد إٔ ايعٌُ ايعطهسٟ أصبح عسٚز٠،  ٚايتربٜس اعتُادٙ اٚذيو ب
ٝجام ا٭َِ يريو إٔ اجملًظ ميازع ضًطات٘ ايغ١ُٝٓ . فأْ٘ ٖٓاى َٔ ٜس٣ إٔ قٛاعد َ

اير٣ ٜٓتٗو  ،املتشد٠ َٚباد٥ٗا ٜسفغإ َبدأ ايتفٜٛض ٚخضٛصًا ايتفٜٛض املطًل
 .(2)ضًطات َٚط٪ٚيٝات فًظ ا٭َٔ اـاص١ بٓعاّ ا٭َٔ اؾُاعٞ

                                                      

  .991-905صػ ،مرجر سابق ،. عسخو رضا بيؾميد (0)
(2) Gray,Christine, from unity to polarization : international law and 

the use of force against Iraq. Ejil , vol . 13 . no . 1 (2002) on the  

internet site : http:// ejil.org/journol/vol.13.no.1/ort1html .top of 

page 25/4/2018.  
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( َٔ املٝجام تغع إَها١ْٝ تهٜٛٔ قٛات عطهس١ٜ دٚي١ٝ 43َٔ املعًّٛ إٔ املاد٠ )
ظصا٤ات دٚي١ٝ عطهس١ٜ ٚإٔ املادتني  تٛعع ؼت تضسف فًظ ا٭َٔ عٓد اؿاد١ يكٝاَ٘

 ،43إ٫ إٔ أٟ َٔ أسهاّ املادتني ) ،نٝف١ٝ عٌُ ٖرٙ ايكٛات ( َٔ املٝجام وددا46،47ٕ)
مل ٜفعٌ يهٞ ٜتُهٔ فًظ ا٭َٔ َٔ ايكٝاّ بٛادبات َط٦ٛيٝات٘ يف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ  (47

املٝجام ا٭َس اير٣ سد ايدٚيٝني عٔ طسٜل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ع٢ً ٚفل َتطًبات 
باجملًظ إىل اـسٚز ع٢ً قٛاعد املٝجام بػإٔ تٓفٝر ٖرٙ اؾصا٤ات، ع٢ً ٚفل ايكٛاعد اييت 

 أقسٖا املٝجام . 
قد أثازت ايهجري َٔ اؾدٍ بػإٔ  اضتٓادا اىل َا تكدّ ٜتغح إٔ َطاي١ ايتفٜٛض ٖرٙ

يٝات٘ املٓضٛظ ختضاظ فًظ ا٭َٔ بتبين قسازات بايعٌُ ايعطهسٟ يف ظٌ غٝاب آا
 اتفاقات ٚي١ٝ عكد إٔ فًظ ا٭َٔ ٖٛ اير٣ ٜتشٌُ َط٪ َٔ املفرتض اذ عًٝٗا يف املٝجام،

( بٝد فًظ 43املاد٠ ) اتفاقات ( َٔ املٝجام، ٚإْػا٤ ؾ١ٓ أزنإ اؿسب ٭ٕ 43املاد٠ )
املٝجام ا٭َٔ  ٚعًٝ٘ املبادز٠ يًتفاٚض َع ايدٍٚ بػأْٗا، ٚايدٍٚ ٚفكًا ٫يتصاَاتٗا بأسهاّ 

 .َع اجملًظ يف ٖرا ايػإٔ اتفاقات ٫ متًو سل ايسفض يف ايدخٍٛ يف 
 ًٞ :طُٝ٘ اىل َطًبني ٚنُا ٜا املبشح ازتأٜٓا اىل تكرٚيفسض ا٫ساط١ مبفسدات ٖ

 : ا٫ػاٖات ايفك١ٝٗ يف دٛاش تفٜٛض فًظ ا٫َٔ يطًطات٘تٓاٚيٓا يف املطًب ا٫ٍٚ
فٜٛض فًظ ا٫َٔ يطًطات٘ َٚد٣ غسع١ٝ : كاطس تٚاضتعسعٓا يف املطًب ايجاْٞ

 .تفٜٛغٗا يف ساي١ ايعسام
 ادلطلب االول

 االجتاهات الفمهية يف جىاس تفىيض جملض االهي لظلطاته
ػاٙ ا٭ٍٚ ف ايفكٗا٤ يف َطأي١ ايتفٜٛض اىل اػاٖني ز٥ٝطٝني، فكد ذٖب ا٫يكد أختً

٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ عٔ اىل ايكٍٛ بأْ٘ يٝظ ٖٓاى ضبب قاْْٛٞ وٍٛ دٕٚ تٓفٝر اؾصا
، َٚٔ ثِ فإٔ فػٌ فًظ (1)طسٜل قٛات ميهٔ تٛفريٖا مبكتغ٢ بعض ايرتتٝبات اـاص١

( َٔ املٝجام، ٚاملاد٠ 43ا٭ي١ٝ ايعطهس١ٜ املٓضٛظ عًٝٗا يف املاد٠ ) اضتدداّا٭َٔ يف 
( َٓ٘ ٫ هب إٔ تهٕٛ ضبب يعدّ ْٗٛض اجملًظ مبُٗت٘ ا٭ضاض١ٝ يف سفغ ايطًِ 47)

                                                      

برجد  ، وتججر اإلشارة أف ىحا القؾؿ كاف561صػ ،مرجر سابق ،. ويرا صالحد (0)
 . ريةاألزمة الكؾ 
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 ا٭َٔ ايدٚيٝني. ٚ
قٛات غري تًو املٓضٛظ عًٝٗا يف  اضتدداّؽاذ أعُاٍ عطهس١ٜ بٚذيو عٔ طسٜل ا

( 42ٚيٝات٘ بػهٌ فعاٍ ع٢ً ٚفل املاد٠ )طتطٝع ممازض١ َط٪( ٚإٕ اجملًظ 43ٜاملاد٠ )
( َغٝفني إىل إٔ جملًظ ا٭َٔ تفٜٛض 43اييت أغازت إيٝٗا املاد٠ ) تفاقات دٕٚ أبساّ ا٫

ىل دٚي١ براتٗا أٚ فُٛع١ دٍٚ، ٚإٔ َطأي١ ايتفٜٛض عباز٠ عٔ تفطري َسٕ يًفضٌ ايتٓفٝر ا
 ايطابع َٔ املٝجام ع٢ً ٚفل ضًطات٘ ايغ١ُٝٓ . 

ضتٓد أصشاب ٖرا ايسأٟ إىل ػسب١ ا٭ش١َ ايهٛز١ٜ عٓدَا ساٚيت نٛزٜا ايػُاي١ٝ ٚقد ا
 . (1)فًظ ا٭َٔإعاد٠ تٛسٝد ايهٛزٜتني بايك٠ٛ، قا٥ًني إٔ يًتفٜٛض ضٛابل يف عٌُ 

. ففُٝا ٜتعًل بايكٍٛ بأْ٘ ٫ َٔ ايتعًٝل ع٢ً سذر أصشاب ٖرا ا٫ػاٖٙٚٓا ٫بد 
ٜٛدد ضٓد قاْْٛٞ وٍٛ دٕٚ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ عٔ طسٜل تستٝبات خاص١، 

١ّٓ ْط املاد٠  ،فإٕ ٖرا ايكٍٛ ٜدسغ٘ إٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ أضظ َٓع١ُ عامل١ٝ ٚعَُ
يت مبٛدبٗا ٜتِ تٛفري ايكٛات ايعطهس١ٜ اي٬ش١َ يتضدٟ فًظ ا٫َٔ ٭ٟ تٗدٜد أٚ ( اي43)

خسم أٚ عدٚإ ع٢ً ايطًِ ٚا٫َٔ ايدٚيٝني، اييت مل تأت أسهاَٗا ع٢ً ضبٌٝ ايتدٝري 
يًُذًظ ٚايدٍٚ ا٫عغا٤، ٖٚرا ايٛعع دا٤ ع٢ً  خ٬ف َا ضازت عًٝ٘ َععِ َٛاد ايفضٌ 

بٌ دا٤ يف ايفكس٠ ايسابع١ َٓٗا ع٢ً إٔ  ،ضًط١ تكدٜس١ٜ ايطابع اييت متٓح فًظ ا٭َٔ
 . (2)هب إٔ ػسٟ بأضسع َا ميهٔ تفاقات املفاٚعات يعكد ا٫

( َٔ املٝجام ٫ تدعُا ايكٍٛ 47( ٚاملاد٠ )46فغ٬ عٔ َا ضبل فإٔ سهِ املاد٠ ) 
ا فَّض٬ ٭ُْٗ ،ظٛاش تفٜٛض فًظ ا٭َٔ يطًطات٘ يف تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ

 ،املط٪ٚيٝات اهلا١َ يتٓفٝر اؾصا٤ات َٔ سٝح ايتدطٝط هلا ٚإدازتٗا ٚقٝادتٗا، ٚتٓفٝرٖا
 قدد يف اسهاّ ٖرٙ املٛاد.  (املٝجامَٚٔ ثِ فإٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ )

( َٔ 47( ٚاملاد٠ )43أَا ايكٍٛ بإٔ فػٌ فًظ ا٭َٔ يف تفعٌٝ تستٝبات املاد٠ )
عط٬ع اجملًظ مبٗاّ َط٪ٚيٝات٘ ا٭ضاض١ٝ يف سفغ ايطًِ اوٍٛ دٕٚ  املٝجام  هب إٔ ٫

                                                      

 . 090صػ ،مرجر سابق ،. عسخو رضا بيؾميد (0)
قات تجخى السفاوضات في االتفاؽ أو االتفامؽ السيثاؽ نرت عمى: " (1/ 17( السادة )9)

مؽ وبيؽ مجمذ األمؽ، وتبـخ بيؽ مجمذ األ عمى طمب السحكؾرة بأسخع ما يسكؽ بشاءً 
ت مؽ أعزاء األمؼ الستحجة " وترجؽ عمييا أعزاء األمؼ الستحجة وبيشو وبيؽ مجسؾعا

 .ة ومؽ مقتزيات أوضاعيا الجستؾريةالجوؿ السؾقع
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، فأْ٘ َٔ ٜتشٌُ َط٪ٚي١ٝ ٖرا ٖٛ فًظ ا٭َٔ ْفط٘ اير٣ عًٝ٘ إٔ ٜتدر (1)ٚا٭َٔ ايدٚيٝني
َٚٔ ثِ فأْ٘ ٜتشٌُ املط٪ٚي١ٝ عٔ ٖرا  ،ٜتدر املبادز٠ يف ٖرا ايػإٔ ٖٚٛ مل ٜكِ بريو

َٚٔ  ،ٝاد٠ ايدٍٚ، ٖرا َٔ داْبايفػٌ، ٚهب إٔ ٫ ٜػطٞ فػ١ً ع٢ً سطاب ايػسع١ٝ ٚض
اؾاْب اٯخس إٔ اؾصا٤ات ايعطهس١ٜ يٝطت ايٛض١ًٝ ايٛسٝد٠ يكٝاّ اجملًظ بٛادبات 

ٚطاملا  ،َط٪ٚيٝات٘ يف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚي١ٝ . فٗٓاى اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ
ت عٔ طسٜل إٔ آيٝات اؾصا٤ات ايعطهس١ٜ غري َطتٛفا٠ فإٔ عًٝ٘ ايكٝاّ بٗرٙ ايٛادبا

 .  (2)اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ، ٢ٖٚ قادز٠ ع٢ً ؼكٝل ايػا١ٜ
، ٭ٕ هلرٙ ا٭ش١َ فٗٛ استذاز يف غري َٛعع٘ ستذاز بايتذسب١ ايهٛز١ٜأَا ا٫

خضٛصٝتٗا شَاًْا َٚهاًْا، َٚا دس٣ فٝٗا نإ عباز٠ عٔ سسب اضتددّ فٝٗا ايٓفٛذ ايػسبٞ 
ذيو فإٕ ا٫ػاٙ ايػايب يف ايفك٘ ذٖب اىل ايكٍٛ بعدّ  ، َٚع(3)يتٛفري غطا٤ قاْْٛٞ هلا

غسع١ٝ قسازات فًظ ا٭َٔ بػأْٗا َٚٔ ثِ بعدّ غسع١ٝ ا٭عُاٍ ايعطهس١ٜ اييت متت ؼت 
 .(4)ٚيٝظ تدابري أَٔ مجاعٞ ،َ٪ندٜٔ إٔ َا دس٣ نإ سسبًا أَسٜه١ٝ ،غطا٥ٗا نذصا٤ دٚيٞ

بأْ٘ يٝطت جملًظ ا٭َٔ سل تفٜٛض  تذاٙ ايجاْٞ ٚايرٟ ميجً٘ غايب١ٝ ايفكٗا٤أَا اي
يف ذيو ختضاص٘ ٜٚ٪ندٕٚ ع٢ً َسنص١ٜ ا ،ضًطات٘ يف تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ

 . ٠ٛ يف سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝنيايك ضتدداّستهازٙ ٫ٚا
ػاٙ ع٢ً إٕ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ مل ىٍٛ فًظ ا٭َٔ ٜٚ٪ند أصشاب ٖرا  ا٫

جس باإلغساف ٚايسقاب١ ع٢ً ايكٛات ايكا١ُ٥ بإدسا٤ات ايتدابري ضًط١ تفٜٛض دٚي١ أٚ أن

                                                      

 . 071ص ،مرجر سابق ،( د. دمحم الدعيج الجقاؽ، السشغسات الجولية العالسية واالقميسية0)
مؽ السيثاؽ  (17/17)( قج يقاؿ أف مجمذ األمؽ لؼ يقؼ بالعسل مؽ أجل تفعيل السادتيؽ 9)

ؿ الكبخى خرؾصا لؼ تتؾصل فيسا بيشيا لحل بعض السدائل الخاصة بتختيبات ألف الجو 
وىحا صحيح لكؽ ىحا يعشي أف ىشاؾ خمل في تخكيبة السجمذ ونغاـ  ،أحكاـ السادتيؽ

وقخابة أكثخ مؽ ستيؽ سشة مؽ عسمة  ،صشع القخار فيو بحاجة إلى إصالح وليذ تجاىل
 . رةالسخمكانت كفيمة بحلػ لؾ وججتو الجيؾد الجولية 

 ،( نجاه قرار، الحجود القانؾنية الستخجاـ القؾة الجولية مؽ خالؿ مسارسة األمؼ الستحجة7)
 .911ص  ،0975 ،70السجمة السرخية لمقانؾف الجولي، مجمج 

 . 761-759ص ،مرجر سابق ،( د. عبج هللا األشعل، الشغخية العامة لمجداءات1)
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 .(1)مسافٗا عٔ ا٭ٖداف اييت وددٖا اجملًظُاع١ٝ ايكُع١ٝ ٚذيو عُاًْا يعدّ ااؾ
ٚغري قدد٠ ايد٫ي١ ٚايطٓد، ٚذيو يغُإ  ،إٔ أغًب قسازات ايتفٜٛض تأتٞ َب١ُٗ

ايكساز أٚ ع٢ً أقٌ تكدٜس عدّ متسٜسٖا، أَا َٔ خ٬ٍ عُإ تضٜٛت املعازعني يضاحل 
( ايرٟ أُؽر عد ايعسام َٔ إٔ ايػا١ٜ َٓ٘ ٖٛ 687َٚجاٍ ذيو َا دا٤ يف ايكساز)( 2)َعازعتٗا

أعاد٠ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني إىل املٓطك١ فإٔ سكٝك١ ا٭َس إٔ ايتشايف املغاد يًعسام قد 
ْتٗانات اضتعُاز١ٜ ٚا ملع١ًٓ يف ٖرا ايكساز إىل أٖدافتعد٣ ؼكٝل ا٭ٖداف ٚايػاٜات ا

قتضاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ ٚقاٚي١ دٚي١ٝ متجًت يف تدَري ايكدزات ا٫صسو١ يًكٛاْني ٚا٭عساف اي
 .(3)ػص١٥ ٚسد٠ ايعسام ٚتدَريٙ

ػاٙ املعازض يف اٙ امل٪ٜد، فكد ٚدد أصشاب ٖرا ا٫ٚع٢ً عهظ أصشاب ا٫ػ
ٕ إٔ َا سدخ يف ٖرٙ ا٭ش١َ ٫ ميهٔ ايتذسب١ ايهٛز١ٜ َجا٫ً ٚاقعًٝا ع٢ً صش١ َرٖبِٗ، إذ ٜسٚ

ٚذيو يعدّ ايرتابط بني  اعتبازٙ عٌُ قُع عطهسٟ عُٔ تدابري فًظ ا٫َٔ يف ٖرا ايػإٔ،
( َٔ املٝجام َ٪ندٜٔ إٔ َا قاَت ب٘ ايكٛات يف ا٭ش١َ ايهٛز١ٜ ٫ ٜعدٚ 39،42،43املٛاد )

سٜه١ٝ بػهٌ أضاضٞ ؼت إٔ ٜهٕٛ دٗدًا مجاعٝاًً طٛعًٝا قاَت ب٘ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َ
 .(4)عًِ ا٭َِ املتشد٠

ٚإٔ فًظ ا٭َٔ مل ٜهٔ ي٘ إشا٤ ٖرٙ ا٭ش١َ أٟ دٚز ض٣ٛ إعفا٤ ايػسع١ٝ ع٢ً ٚعع 
فسع١ ا٭َس ايٛاقع اير٣ ْػأ عٔ ضًٛى اي٫ٜٛات املتشد٠ ٭ٕ قٛاتٗا املطًش١ ناْت قد 

٢ أٟ تفٜٛض َٔ فًظ تدخًت يف تًو ا٭ش١َ فع٬ً يضاحل نٛزٜا اؾٓٛب١ٝ قبٌ اؿضٍٛ عً
 .(5)ا٭َٔ

ٚيتأنٝدِٖ ع٢ً عدّ دٛاش ايتفٜٛض فكد اعافٛا إٔ ايتفٜٛض ٜعطٞ يًدٚي١ أٚ ايدٍٚ 
املفٛع١ ضًط١ تكدٜس١ٜ ٚاضع١ يف ايعٌُ، ٚتتشهِ يف ايتٓفٝر طًبات ٚقسازات ايكٝاد٠ 

                                                      

داـ مجمذ األمؽ بقؾاعج الذخعية الجولية نغخة واقعية مجى الت ،د. حداـ أحسج دمحم ىشجاوي  (0)
 . 017مرجر سابق، ص ،ومدتقبمية

(2) 25/4/2018.،top of page Gray . christin , op . cit ., (ejil, on the net) 

نحخاؼ بيا، مرجر سابق، ص ي، التعدف في استعساؿ الدمظة واال( د. ندار جاسؼ العشبك7)
81 . 

 . 099ص ،مرجر سابق ،يؾميد. عسخو رضا ب (1)
 .  761-759ص  ،مرجر سابق ،الشغخية العامة لمجداءات ،( د. عبج هللا األشعل5)
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زض تطاع اهل٠ٛ بني غاٜات اؾصا٤ات، َٚا وضٌ ع٢ً أايعطهس١ٜ ايعًٝا، مما ٜ٪د٣ إىل ا
ايٛاقع، َ٪ندٜٔ إٔ ايتذسب١ يإلدسا٤ات اييت تطاِٖ فٝٗا دٚي١ نرب٣ باؾص٤ ا٭نرب َٔ 
ايكٛات،  ؽغع ايعٌُ ايعطهسٟ يسغبات ٚضٝاضات ٖرٙ ايدٚي١، ٚتتداخٌ عٔ ايتطبٝل 

، َغٝفني أْ٘ إذا نإ َٔ املطتكس إٔ (1)ايعٛاٌَ ايطٝاض١ٝ ٚايعطهس١ٜ اـاص١ بٗرٙ ايدٚي١
جملًظ ا٭َٔ ٖٛ احملافع١ ع٢ً ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني ٚإعادتٗا إىل ا٫ختضاظ ا٭ضاضٞ 

( َٔ املٝجام، فإٕ ذيو ٫ ٜعين ض٣ٛ قٝاّ 42ْضابُٗا بايك٠ٛ اؾرب١ٜ ع٢ً ٚفل املاد٠ )
اجملًظ بتٓفٝر ٖرٙ ايتدابري بٛاضط١ قٛات تابع١ ي٬َِ املتشد٠ ٚتعٌُ ؼت عًُٗا، ٚع٢ً 

ْ٘ بريو ًظ، فإذا فٛض ذيو إىل دٚي١ أٚ عد٠ دٍٚ فأَط٪ٚيٝاتٗا ٚؼت ز٥اض١ ٚإغساف اجمل
. َٚٔ ثِ فإْ٘ ٫ هٛش (2)ْ٘ ٫ ٜٛدد ضٓد قاْْٛٞ هٝص ي٘ ذيوٜهٕٛ قد ػاٚش ضًطات٘، ٭

ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني، ٭ٕ ذيو اختضاظ أصٌٝ ي٘ يًُذًظ إٔ ٜهًف غريٙ بتشكٝل 
 . ٚسد٠

عازض يتفٜٛض فًظ ا٭َٔ ػدز اإلغاز٠ إىل إٔ ا٫ػاٙ ايػايب َٔ ايفك٘ امل
ٖٚرٙ اؿكا٥ل  ،يطًطات٘ بتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ٜطٛقٕٛ ٖرٙ اؿذر املٓطك١ٝ

املٛعٛع١ٝ، بكضد تأنٝد َٛقفِٗ َع صسٜح ْضٛظ املٝجام، ٚخضٛصا ْط املاد٠ 
( َٓ٘ . يرا فإْٓا ٚسطب زأٜٓا املتٛاعع ْسدح زأٟ ٖرا 47ٚاملاد٠ ) ،(46( ٚاملاد٠ )43)

ْْٛٞ ايدٚيٞ ايػايب، يتٛافل َرٖبِٗ َع صسٜح ْضٛظ املٝجام املػاز إيٝٗا ايتٛد٘ ايكا
بتفٜٛض ضًطات٘ يف َٚع زٚسٗا، ٚملا ضكٓاٙ َٔ زد ع٢ً سذر ايكا٥ًني عل فًظ ا٭َٔ 

 .تٓفٝر اؾصا٤ات
فغ٬ً عٔ ذيو فإٕ ايكٍٛ بعدّ دٛاش تفٜٛض فًظ ا٭َٔ يطًطات٘ ٖٛ َا ٜتفل َع 

املٝجام يف َ٪متس ضإ فساْطٝطهٛ، إذ أعًٔ ممجٌ املًُه١ َا نإ عًٝ٘ قضد ٚاععٛا 
املتشد٠ ْٝاب١ عٔ اؿهَٛات ايداع١ٝ يًُ٪متس إٔ فًظ ا٭َٔ ٫ ميًو ضًط١ ايطًب اىل ايدٍٚ 
ا٭عغا٤ با٭َِ املتشد٠ تكدِٜ قٛات َطًش١ أٚ َطاعدات أٚ تط٬ٝٗت غ٬ف َا تٓط 

ايتفطري قد ُأدخٌ بكساز َٔ ايًذ١ٓ ايفسع١ٝ  ( َٔ املٝجام، ٖٚرا43املاد٠ )  اتفاقات عًٝ٘ 
ايجايج١ ٖٚرٙ ايًذ١ٓ ناْت َهًف١ بدزاض١ ٚإعداد َٛاد َا أصبح ايفضٌ ايطابع َٔ املٝجام 

                                                      

 919ص،0991القاىخة  ،دار الشيزة العخبية ،التشغيؼ الجولي ،د. عائذة راتب (0)
 . 091ص ،مرجر سابق ،عسخو رضا بيؾمي (9)
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ٖٚرا ٜ٪ند إٔ يٝطت جملًظ ا٭َٔ  ،(1)ٚبعد َٛافكتٗا عًٝ٘ (َٔ َكرتسات )دَبازتٕٛ أٚنظ
ضًطات٘ ٚإذا نإ ٫ ميًو اـسٚز ع٢ً صسٜح َٓطٛم ْضٛظ ايفضٌ ايطابع بػإٔ ممازض١ 

إٔ ٜطًب إىل دٚي١ إٔ تغع ؼت تضسفات٘ قٛات خ٬ف َا أتُفل عًٝ٘ َعٗا، فُٔ باب أٚىل 
 ٫ هٛش ي٘ ؽٌٜٛ ضًطات٘ هلا أٚ يػريٖا . 

تفكت عًٝ٘ ؾ١ٓ أزنإ اؿسب اش تفٜٛض فًظ ا٭َٔ يطًطات٘ َا امما ٜ٪ند عدّ دٛ
ت تضسف فًظ ا٭َٔ، هب إٔ ؽغع َٔ إٔ ايكٛات املطًش١ اييت هب إٔ تغع ؼ

ضتجٓا٤ عٓدَا تعٌُ ؼت إداز٠ با ،يًكٝاد٠ املطًك١ يًدٍٚ ا٭عغا٤ املطا١ُٖ نٌ ع٢ً سدٙ
ٚإٕ ؾ١ٓ أزنإ سسب هب إٔ تهٕٛ َط٪ٚي١ ؼت إغساف فًظ ا٭َٔ عٔ  ،فًظ ا٭َٔ

را نً٘ ٜ٪ند . ٖٚ(2)تٛدٝ٘ ٖرٙ ايكٛات َٔ ايٓاس١ٝ ا٫ضرتاتٝذ١ٝ عٓدَا ٜطتددَٗا اجملًظ
مبا ٫ ٜدع فا٫ً يًػو إٔ تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ٫ ٜهٕٛ ضًًُٝا قاًْْٛا إ٫ إذا مت 

( ؼت زقاب١ ٚإغساف 47 ،43،46بٛاضط١ اٯيٝات اييت ْط عًٝٗا املٝجام يف املٛاد )
ٚإٔ يٝظ ي٘ تفٜٛض ضًطات٘ يف ٖرا ايػإٔ ملا ميجً٘ ذيو َٔ خسٚز  ،فًظ ا٭َٔ ْفط٘

 . َٔ كاطس ع٢ً ْعاّ ا٭َٔ اؾُاعٞيًُذًظ عٔ ْطام ضًطات٘ ٚ
اضتٓادا اىل َا تكدّ ٜتغح إٔ ايكٍٛ بإٔ جملًظ ا٭َٔ سل ؽٌٜٛ ضًطات٘ يف تٓفٝر 
اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ٜتعازض َع طبٝع١ ضًطات٘ ايعطهس١ٜ يف ظٌ ايرتنٝب١ ايكا١ْْٝٛ 

. ٚبعباز٠ ٣ ٜٓبػٞ إٔ ميازع ضًطات٘ بٓفط٘يريًُذتُع ايدٚيٞ املعاصس، ٭ٕ اجملًظ ٖٛ ا
ٚإٔ تهٕٛ َٓفض١ً عٔ ا٭عُاٍ اييت  ،أخس٣ هب إٔ تربش يف أعُاي٘ ايضف١ املٛعٛع١ٝ
إٔ تٓذح يف َُٗتٗا، ٫ٚ ست٢ ميهٔ  ،متازضٗا ايدٍٚ اييت تتػهٌ َٓٗا ايكٛات ايدٚي١ٝ

، ٭ٕ ايتدخٌ يف (3)١ْتكادات بداعٞ ايتدخٌ يف ايػ٪ٕٚ ايداخ١ًٝ يًدٍٚ املطتٗدفتتعسض ي٬
 ،ايػ٪ٕٚ ايداخ١ًٝ يًدٍٚ ممٓٛع قاًْْٛا ع٢ً ايدٍٚ ا٭عغا٤ يف ا٭َِ املتشد٠ بضف١ َطًك١

ٚيف سدٚد  ،( َٔ املٝجام َكضٛز ع٢ً فًظ ا٭2/7َٔضتجٓا٤ يف ْط املاد٠ )ٚا٫
 .(4)َتطًبات سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني

                                                      

 .  690صػ ،مرجر سابق ،. ويرا صالحد (0)
 697السرجر نفدو، صػ ،ا صالح. ويرد (9)
 . 991ص ،مرجر سابق ،. نبيل دمحم نؾر الجيؽ بذخد (7)
( مؽ السيثاؽ والتي نرت عمى "ليذ في ىحا السيثاؽ ما يدؾغ لألمؼ 9/7السادة ) (1)

 =الستحجة أف تتجخل في الذؤوف التي تكؾف مؽ صسيؼ الدمظاف الجاخمي لجولة ما، وليذ
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 ادلطلب الثاًي
 ه وهذي شزعية تفىيضها خماطز تفىيض جملض االهي لظلطات

 يف حالة العزاق
ْتٗاى قاعد٠ صا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ عٓد سد ا٫ٚ ٜكتضس خطس تفٜٛض تٓفٝر اؾ

ؼسِٜ تدخٌ ايدٍٚ يف غ٪ٕٚ غريٖا، بٌ أْ٘ ٜ٪د٣ اىل دعٌ ايعٌُ ايعطهسٟ ٫ ٜتِ يف إطاز 
ايعطهسٟ ؽاذ ايعٌُ ٚاإلدسا٤ات اي٬ش١َ ٫ َ٪ضطٞ دٚيٞ ودد ايطًطات ٚايٛادبات

يرا فإٔ ايكساز بػإٔ اـطط ايعطهس١ٜ ٚأٖدافٗا ٚتٛقٝت ايعٌُ ايعطهسٟ بدا١ٜ  ،ٚطبٝعت٘
 ،(1)ْٚٛع٘ بٝد ايك٠ٛ ايعطهس١ٜ ذات ايػًب١ املطٝطس٠ ع٢ً ايكٛات املػازن١ يف ايتٓفٝر ،ْٚٗا١ٜ

اسد ٖٚرا ٜ٪د٣ يف ايػايب إىل عدّ ايتكٝد مببدأ ايتٓاضب يف اؾصا٤ات ايعطهس١ٜ، اير٣ ٜعد 
 . سٚز اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ عٔ أٖدافٗاايغُاْات ا٭ضاض١ٝ يعدّ خ

فغ٬ً عٔ ذيو فإٕ ايتفٜٛض يف تٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ مبٓح ايدٚي١ أٚ 
ٚيف    ،ايدٍٚ اييت تتٛىل ع١ًُٝ ايتٓفٝر ضًط١ تكدٜس١ٜ ٚاضع١ فُٝا تكّٛ ب٘ َٚا ٫ تكّٛ ب٘

اير٣ قد ىسز اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ عٔ أٖدافٗا إذ َٔ  ختٝاز ا٭ٖداف اييت تٗامجٗا، ا٭َسا
ٚاؾصا٤ات ايدٚي١ٝ يف ايفضٌ ايطابع َٔ ٖدف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ )املعسٚف إٔ 

ٖٛ تٓفٝر قسازات فًظ ا٭َٔ اـاص١ عفغ ايطًِ ٚا٭َٔ  (َٝجام ا٭َِ املتشد٠ عًَُٛا
ًدٚي١ أٚ ايدٍٚ اييت تتٛىل ع١ًُٝ ايدٚيٝني، يهٔ ايتفٜٛض مبا ميٓش٘ َٔ ضًط١ تكدٜس١ٜ ي

ايتٓفٝر إذ ميٓح َٔ ٜتٛىل ايتٓفٝر ؼدٜد ا٭ٖداف اييت ىتاز َٗامجتٗا ٖٚرٙ غايبا َا تهٕٛ 
خازز ْطام أٖداف اؾصا٤ات ٚغايبا َا ودخ ذيو ٭ٖداف خاص١ بايدٍٚ ايكا١ُ٥ ع٢ً 

ٜرتتب عًٝٗا تدَري نُا ميٓشٗا سس١ٜ ايعٌُ خازز سدٚد املٛاد١ٗ ايعطهس١ٜ مما  ،ايتٓفٝر
ا٭ٖداف املد١ْٝ، ٚاْتٗاى سكٛم املدْٝني يف اؿُا١ٜ أثٓا٤ ايٓصاعات املطًش١ ٖٚرٙ َطا٥ٌ 
زآٖا ٚعاغٗا اجملتُع ايدٚيٞ بأضس٠ يف سسب اـًٝر ايجا١ْٝ عد ايعسام. ٚنٝف سٍٛ ايعٌُ 

                                                                                                                              

عخضؾا مثل ىحه السدائل ألف تحل الحكؼ ىحا السيثاؽ، فيو ما يقتزي األعزاء أف ي=
 عمى أف السبجأ ال يخل بتظبيق تجابيخ القسع الؾاردة في الفرل الدابع".

 . 011صػ ،مرجر سابق ،د . عسخو رضا بيؾمي (0)
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 . (1)ايعطهسٟ ايدٚيٞ إىل عٌُ سسبٞ ٫ صً٘ ي٘ باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ
بل فإٕ َٔ كاطس تفٜٛض فًظ ا٭َٔ يطًطات٘ بتٓفٝر اؾصا٤ات فغ٬ عٔ َا ض

ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ، إٔ اجملًظ ٫ ٜبك٢ ي٘ ص١ً بايعًُٝات ايعطهس١ٜ، ٫ يف ؼدٜد بداٜتٗا، ٫ٚ 
ْٗاٜتٗا، ٖٚرا ٜعين إٔ ايعٌُ ايعطهسٟ قد ٫ ٜتٛقف عٔ سد ؼكٝل ا٭ٖداف اييت سددتٗا 

غًا عدّ ايتكٝد بػسط ٚدٛب تٛقف ايعًُٝات ايعطهس١ٜ قسازات فًظ ا٭َٔ، ٖٚرا ٜعين أٜ
يف اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ مبذسد ؼكٝكٗا ٭ٖدافٗا. ٚخري َجاٍ َا غٗدْاٙ بني نٌ فرت٠ 
ٚأخس٣ َٔ عًُٝات عطهس١ٜ َٔ داْب اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ٚبسٜطاْٝا ػاٙ ايعسام 

ًٝ٘ ٌ يف إطاز ايتفٜٛض ايرٟ سضًت عاييت تػطٞ أعُاهلا تًو عذ١ إٔ َا متازض٘ ٜدخ
ٚعذ١  (1991/ 687ٚايكسازات اي٬سك١ )ايكساز  (1990/ 678مبٛدب قساز فًظ ا٭َٔ )

 .(2)أْٗا ٫ ؼتاز إىل تفٜٛض ٫سل
فغ٬ً عٔ ذيو إٔ َٔ كاطس تفٜٛض فًظ ا٭َٔ يطًطات٘ يف تٓفٝر اؾصا٤ات 

تٓفٝر ؼدٜد ْٛع ا٭ضًش١ املطتدد١َ ٖٚرا قد ايعطهس١ٜ أْ٘ ٜرتى يًدٚي١ أٚ ايدٍٚ ايكا١ُ٥ باي
أضًش١ غري تكًٝد١ٜ مبا ٫ ٜتٓاضب َع فس٣ ايعًُٝات ايعطهس١ٜ، ٫ٚ  اضتدداّٜ٪د٣ إىل 

 .(3) تطتدعٝ٘ عسٚز٠ سسب١ٝ، ع٠ٚ٬ ع٢ً ػاٚش ْطام ٚسدٚد اهلدف املسدٛ َٓٗا 
ايرٟ  (1990/ 678ات اجملشف١ عك٘ ٖٛ ايكساز )إٔ َا طبل ع٢ً ايعسام َٔ ايكساز

ايك٠ٛ عد ايعسام قد آثاز فُٛع١  اضتدداّمبٛدب٘ مت تفٜٛض ايدٍٚ املتعا١ْٚ َع ايهٜٛت ب
تطا٫٩ت سٍٛ غسعٝت٘ ايكا١ْْٝٛ إذ ٜعد ايكساز املرنٛز ضابك١ خطري٠ جملًظ ا٭َٔ يف 

أطًل عًٝٗا ايرتاخٝط جملُٛع١ َٔ ايدٍٚ )َطأي١ ْكٌ ضًطات٘ إىل ايػري ٚذيو َٔ خ٬ٍ 
يًكٝاّ ْٝاب١ عٓ٘ مبُازض١ أخطس ضًط١ خٛهلا إٜاٙ  (يدٍٚ املتعا١ْٚ َع ايهٜٛتتطُٝ٘ ا

إٔ ايكساز املرنٛز ٜبدٚ غاَغًا ٚغسٜبًا َٔ سٝح  ،ايتدابري ايعطهس١ٜ اضتدداّاملٝجام ٖٚٞ 
                                                      

ص  ،مرجر سابق ،نحخاؼ بياستعساؿ الدمظة واالاسؼ العشبكي، التعدف في د. ندار جا (0)
99-97. 

بحث مشذؾر  ،الجوري، شخعية قخارات مجمذ األمؽ الجولي الخاصة بأزمة الخميج د. دمحم (9)
، 0999مظبع والشذخ، بغجاد،دار الحكسة ل ،جكتاب القانؾف الجولي وازمة الخميضسؽ 

 .79-70ص
د. دمحم الجوري، شخعية قخارات مجمذ األمؽ الجولي الخاصة بأزمة الخميج، السرجر  (7)

 .71نفدو، ص 
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ضتٓد إيٝ٘ اجملًظ يف إصدازٙ فإذا نإ اجملًظ ميتًو ضًط١ تكسٜس ا٭ضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ ا
 (42ؿا٫ت ٚايعسٚف اييت سددٖا ايفضٌ ايطابع َٔ املٝجام يف املاد٠ ) ايك٠ٛ يف ا اضتدداّ

 اضتدداّضتٓاد إيٝ٘ يف ايرتاخٝط يًػري ب ٖرا ايفضٌ أٚ غريٙ َا ميهٓ٘ ا٫فإْ٘ ٫ ٜٛدد يف
فتكاز إىل ضًطات٘ يف فاٍ ايكُع مما ٜفطح اجملاٍ يًطعٔ فٝ٘ بعدّ ا٫ختضاظ أ٫ًٚ ٚا٫

د إيٝ٘ ثاًْٝا. إٕ ٖٓاى غهًا قًٜٛا يف صش١ ٖرا ايكساز بطبب ضتٓا٭ضاع ايكاْْٛٞ ايرٟ ا
ضتٓد إىل ايفضٌ ايطابع َٔ املٝجام ٚإٔ ايدٍٚ داْ٘ ٭ٟ أضاع قاْْٛٞ خاص١ ٚأْ٘ افك

ؽاذ ايتدابري ايكُع١ٝ دٚد ؽٌٜٛ فًظ ا٭َٔ ايدٚيٞ يف ااملتشايف١ عد ايعسام قد ػاٚشت س
ساز املرنٛز ٚإٔ َا سضٌ يف ايعسام دسا٤ تفٜٛض ٚقد تعدت ؼكٝل ا٭ٖداف املع١ًٓ يف ايك

. ٚقد (1)ايدٍٚ املتعا١ْٚ َع ايهٜٛت ٜعٗس بإٔ ايتذاٚش نإ أنرب بهجري عٔ اهلدف املعًٔ 
 اضتدداّٚاعشًا يكٛاعد ايكاْْٛٞ ايدٚيٞ ٭ٕ  ذّٛ ايكٛات املتشايف١ عد ايعسام اْتٗانًاَجٌ ٖ

ًٝفاتٗا عد َدٕ ايعسام َٚٛاطٓٝ٘ بعٝدًا عٔ ايك٠ٛ َٔ قبٌ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ٚس
اؾب١ٗ ايعطهس١ٜ ديٌٝ قاطع ع٢ً إٔ اهلدف َٔ اهلذّٛ ٖٛ تدَري ايعسام نا٬ًَ. ٚٚدٛد ١ْٝ 

َٔ  (24ض١٦ٝ ٜعين ػاٚش فًظ ا٭َٔ يًكٝٛد ايٛازد٠ ع٢ً ضًطات٘ ع٢ً ٚفل املاد٠ ) 
يف أدا٤ ٖرٙ ايٛادبات هب  َٝجام ا٭َِ املتشد٠ اييت تػري إىل إٔ فًظ ا٭َٔ ٖٛ ٜعٌُ

 .(2)إٔ ٜهٕٛ ع٢ً ٚفل َكاصد ا٭َِ املتشد٠  َٚباد٥ٗا
ٚيًتديٌٝ ع٢ً إٔ اي٫ٜٛات املتشد٠ ا٭َسٜه١ٝ ناْت ؽطط يتدَري ايعسام ٚيٝطت 

إٕ املطًب بكٛي٘ " إىل ذيو (دٝف ضُْٝٛصيكٛات ايعساق١ٝ َٔ ايهٜٛت ٜػري )إلخساز ا
ْطشاب ايكٛات ايعساق١ٝ َٔ قد ْفر فع٬ً با 661٭َٔ ز فًظ اايس٥ٝطٞ ايرٟ سدد يف قسا

ػاٚشت نجريًا ايهٜٛت ٖٚٓاى ايهجري َٔ امل٪غسات اييت تديٌ ع٢ً إٔ أٖداف ٚاغٓطٔ اٯ١ْٝ 
طٞ ٖٚٛ ايكسازات ايضادز٠ َٔ فًظ ا٭َٔ ٚأُعٝفت إىل اهلدف ايس٥ٝ ا٭ٖداف احملدد٠ يف

أٖداف  (660ايرٟ ٜػري إىل ايكساز ) 678ْطشاب ايعسام َٔ ايهٜٛت نُا سدد يف ايكساز ا
أخس٣ مل ىٛهلا أٟ تضٜٛت يف فًظ ا٭َٔ َٔ قبٌ َجٌ تدَري قدز٠ ايعسام ايهُٝٝا١ٝ٥ 

                                                      

الجوري شخعية قخارات مجمذ األمؽ الجولي الخاصة بأزمة الخميج مرجر سابق  د. دمحم (0)
 .97ص 

تتزسؽ الفقخة الثانية مؽ السادة الثانية مؽ ميثاؽ األمؼ الستحجة اإلشارة إلى مبجأ حدؽ  (9)
الشية الحي يعتبخ قيج مؽ القيؾد الؾاردة عمى مجمذ األمؽ وىؾ يقـؾ بأداء اختراصو 

 وسمظاتو.
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 .(1)ٚاي١ٜٚٛٓ ٚتدَري طاق١ ايعسام ايعطهس١ٜ ايتكًٝد١ٜ 
ٚتأضٝطًا ع٢ً َا تكدّ تتشٌُ ايدٍٚ املتشايف١ عد ايعسام املط٦ٛي١ٝ ايدٚي١ٝ يكا٤ 

ْتٗانٗا يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ، نُا إٔ ٚا 678حملدد يف ايكساز ٖا اهلدف اػاٚش
ٌُّ  اجملًظ  ػاٚش فًظ ا٭َٔ ؿدٚد ضًطات٘ ٚإؿام ايغسز بايعسام َٔ غأْ٘ إٔ ُٜشَ

 املط٦ٛي١ٝ ايدٚي١ٝ دسا٤ ذيو
 ةـاخلامت

ايعسام يف ختاّ ٖرا ايبشح ٚايرٟ تطسقٓا فٝ٘ اىل تطبٝل ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ع٢ً 
َٚد٣ غسع١ٝ تطبٝكٗا يف ايفضٌ ايطابع َٔ َٝجام ا٭َِ املتشد٠ َٔ خ٬ٍ ايتطسم إىل 

  : ٚقد تٛصًٓا اىل فُٛع١ َٔ تطبٝل ٚتٓفٝر اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ع٢ً ايعسام َٚد٣ غسعٝتٗا

 ا٫ٚ: ا٫ضتٓتادات

 ا، بٌ ٫بدغسع١ٝ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ يٝطت فسد صدٚز قساز َٔ فًظ ا٭َٔ بٗ إ -1
( 39املاد٠ ) ت املٛدب١ هلا، املٓضٛظ عًٝٗا يفَٔ احملا٫ٚ ٟيًكٍٛ بريو َٔ قٝاّ ا

ٚإ  ،َٔ املٝجام، ٫ٚبد يًكساز إ ٜهٕٛ َطتٛفًٝا يهٌ ايػسٚط ا٫دسا١ٝ٥ ٚاملٛعٛع١ٝ
ٜهٕٛ ضًًُٝا َٔ سٝح ايػا١ٜ ٚايٛض١ًٝ ٚإ ٜهٕٛ اؾصا٤ مما ميهٔ جملًظ ا٭َٔ 

 ١ٝ يفاؾصا٤ات ايدٚي ٔ ثِ فإٕ ايطًط١ جملًظ ا٭َٔ يفَٚتٓفٝرٙ ٚفل أسهاّ املٝجام 
اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ، ع٢ً ايسغِ َٔ إٔ  ٞاؾصا٤ات ٖ ٞٚعع٘ ايسأٖ ٖ

اؾصا٤ات ا٫قتضاد١ٜ ٫ تتُتع بطُع١ سطٓ٘، ٚأثبت ايعٌُ اْٗا ٚض١ًٝ عػٛا١ٝ٥، 
هس١ٜ ع٢ً ٚفل ملا ٚعًٝ٘ ميهٔ ايكٍٛ اْ٘ مل ٜتِ ست٢ اٯٕ تٓفٝر دصا٤ات دٚي١ٝ عط

 ٜكغ٢ ب٘ املٝجام ٚخري َجاٍ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ ع٢ً ايعسام.

اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايتدزز ٚا٭نتفا٤ بايكدز ايرٟ ٜفٞ بتشكٝل اهلدف ٭ٕ  يفا٭صٌ  -2
َٚٔ ثِ ميهٔ ايكٍٛ بإٔ اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ  ،اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايتٓاضب يفا٭ضاع 

عتبازات اإلْطا١ْٝ ٚقٛاعد نٌ ا٭سٛاٍ َساعا٠ ا٫ إذ ٫بد هلا يف ،ايػا١ًَ قعٛز٠ قاًْْٛا
 محا١ٜ املدْٝني ٚا٭عٝإ املد١ْٝ. 

                                                      

سيسؾند التشكيل بالعخاؽ)العقؾبات والقانؾف والعجالة(، تخجسة مخكد دراسات الؾحجة جيف  (0)
، 0999، نيداف،07العجد/ ،مقاؿ مشذؾر في مجمة اـ السعارؾ ،العخبية، بيخوت

 .097ص
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اسهاّ املٝجام ٚخسٚد٘ ي٘ مبكتغ٢  ١ضًطات٘ املدٛي اضتدداّ يفتعطف فًظ ا٭َٔ  -3
ذيو اىل ُٖٝٓ٘ اي٫ٜٛات املتشد٠  يفٜٚعٛد ايطبب  ١ختضاصات٘ ايٛظٝفٝاع٢ً طبٝع١ 

قسازت٘ ايضادز٠ بعد اسداخ سسب اـًٝر  ٘فًظ ٭َٔ ٚتطٜٛع ٚتٛدٝ ٜه١ٝ ع٢ًا٭َس
 ( مبا ىايف اسهاّ ايػسع١ٝ ايدٚي١ٝ.1990)

ْتٗانًا ٚاعشًا اٖا فًظ ا٭َٔ إشا٤ ايعسام َجًت إٕ ايتدابري ا٫قتضاد١ٜ اييت أؽاذ -4
٘ يطٝاد٠ ايعسام ٚتٗدٜدًا ٭َٓ٘ ايكَٛٞ يف غك٘ ا٫قتضادٟ ملا تستب عًٝ٘ َٔ فكداْ

ايطٝطس٠ ع٢ً َٛازدٙ ايطبٝع١ٝ ٚثسٚات٘ ايك١َٝٛ ٚذيو بٛععٗا ؼت ايٛصا١ٜ ايدٚي١ٝ. 
فغ٬ عٔ إٔ فًظ ا٭َٔ ايدٚيٞ قد ػاٚش َسس١ً ايتدابري ا٫قتضاد١ٜ إىل َسس١ً 

( ايضادز عٔ فًظ ا٭َٔ أذ 1990) 665اؿضاز ا٫قتضادٟ ٚذيو مبٛدب ايكساز 
قتضادًٜا مت اات اييت ضبكت٘ ٜهٕٛ ٜفسض سضاز ازأتطِ ايكساز املرنٛز عٔ بكٞ ايكس

فٞ ٚعع٘ َٛعع ايتٓفٝر َٔ خ٬ٍ سضاز عسٟ ٚعسٟ ٚبسٟ ٚدٟٛ بػهٌ تعط
ؽاذٙ هلرٙ ايتدابري قد أزتهب يف ٚقت َبهس ع٬ُ افغ٬ عٔ ذيو بإٔ فًظ ا٭َٔ ب

َٔ أعُاٍ اؿسب، ٭ٕ اؿضاز يف ٚقت ايطًِ ٜعد مبفّٗٛ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايتكًٝدٟ 
٬ًُ سسبًٝا ٚإٔ اؿعس ا٫قتضادٟ ايػاٌَ ع٢ً ايعسام أد٣ اىل سسَاْ٘ َٔ سك٘ ع

 ضًش١ ايتكًٝد١ٜ ٚقطعْفط٘ عٔ طسٜل َٓع٘ َٔ ايتصٚد با٭ايطبٝعٞ يف ايدفاع عٔ 
 .غٝازٖا ٚٚضا٥ٌ تضٓٝعٗا ٚإْتادٗا

( تبني يٓا إٔ ٖٓاى غهًا 1990) 678ٚعٓد تضدٜٓا يكساز فًظ ا٭َٔ ايدٚيٞ ايسقِ  -5
يف صش١ ٖرا ايكساز بطبب فكداْ٘ ٭ٟ أضاع قاْْٛٞ خاص١ ٚأْ٘ أضتٓد إىل  قٜٛا

ايفضٌ ايطابع َٔ املٝجام فغ٬ً عٔ ذيو إٔ ايكساز املرنٛز ٜعد غاَغًا ٚغري دقٝل 
فتدٌٜٛ فًظ ا٭َٔ ذزٚٙ َا ميتًه٘ َٔ ضًطات ٜتعني إٔ ٜهٕٛ صسوًا ٚٚاعشًا 

ٗا اضتدداَبكساز صسٜح، ٜٚبني سدٚد  ايك٠ٛ اضتدداّٚقددًا أٟ إٔ ٜػري إىل ؽٌٜٛ 
ٚسذِ ايكٛات ٚسدٚد اهلدف املطًٛب ٚآيٝ٘ ايسقاب١ َٔ داْب٘ ع٢ً ايتٓفٝر، ٚمجٝع 
ٖرٙ املطا٥ٌ ايبايػ١ ا٭١ُٖٝ غسنٗا فًظ ا٭َٔ يدٍٚ ايتشايف ٚؽًٞ عٔ ٚادبات٘ 

  .ذيو َا وًُ٘ املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ ،ايس٥ٝط١ٝ يف ٖرا اؾاْب
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 اْٝا:ث ايتٛصٝات :
اْػا٤ آيٝ٘ خاص١ يتٓفٝر قسازات فًظ ا٭َٔ باؾصا٤ات ايدٚي١ٝ ايعطهس١ٜ، ٚاإلغساف  -1

ع٢ً تطبٝل اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ غري ايعطهس١ٜ عٝح ٜهٕٛ تػهًٝٗا َعربًا عٔ َتطًبات 
سفغ ايطًِ ٚا٭َٔ ايدٚيٝني، ٚيٝطت ع٢ً ٚفل سطاب ايتٛاشْات ٚعٝح ٜهٕٛ دٚزٖا 

يدٚي١ٝ ٜٚهٕٛ اختٝاز أعغا٥ٗا َٔ أصشاب ا٫ختضاصات زنًٓا ٭عُاٍ اؾصا٤ات ا
ْتداب أعغا٤ قه١ُ ايعدٍ ايدٚي١ٝ، ٗاَٗا، ٜٚهٕٛ اختٝازِٖ ع٢ً غساز ااملطًٛب١ مل

 عطب امل٪٬ٖت امل١ٝٓٗ ايع١ًُٝ ٚايػدض١ٝ. أٟ

تتشٌُ اي٫ٜٛات املتشد٠ ٚايدٍٚ املتشايف١ َعٗا املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ دسا٤ تدَريٖا يًب٢ٓ  -2
يًعسام ٚتدَري ايكدزات ا٫قتضاد١ٜ ٚايعطهس١ٜ، عًٝ٘ فأْٗا تتشٌُ ناف١  ايتشت١ٝ

ي١ٝ فغ٬ً عٔ ايتعٜٛغات  ايع١ٝٓٝ ٚيف ساي١ تعرز ذيو تهٕٛ ًَص١َ بايتعٜٛغات املا
عتراز يًػعب ايعسام دسا٤ أفعاهلا املػ١ٓٝ اييت ػاٚشت بٗا أْٗا ًَص١َ بتكدِٜ ا

 .اف املع١ًٓ يف قسازات فًظ ا٭َٔا٭ٖد

إٔ ايتشايف ايدٚيٞ اير٣ قادت٘ اي٫ٜٛات املتشد٠ ٚبسٜطاْٝا عد ايعسام قد تعد٣  -3
ضتعُاز١ٜ مما ٜستب يف قسازات فًظ ا٭َٔ إىل أٖداف اؼكٝل ا٭ٖداف املٓٛٙ عٓٗا 

املط٪ٚي١ٝ ايدٚي١ٝ دسا٤ اٯثاز ايتدَري١ٜ اييت ساقت بايعسام فأْٓا ْكرتح إْػا٤ قه١ُ 
س٥ٝظ ا٭َسٜهٞ ايطابل " ائ أدٌ قان١ُ "عسابٞ اؿسبأٟ قه١ُ دٚي١ٝ َ خاص١ أٚ

" ٚز٥ٝظ ٚشزا٤ بسٜطاْٝا ايطابل تْٛٞ بًري ٚقادتِٗ ايعطهس١ٜ عٔ اؾسا٥ِ "دٛزز بٛش
اييت ازتهبت يف ايعسام َٚٓٗا اإلباد٠ اؾُاع١ٝ يًػعب ايعساقٞ َٔ خ٬ٍ اؾصا٤ات 

 ايدٚي١ٝ املػهٛى يف صشتٗا اييت فسعت ع٢ً ايعسام.

 دراـادلص

 ا٫ٚ : ايهتب :

د. ايطٝد أبٛ عٝط١، اؾصا٤ات ايدٚي١ٝ بني ايٓعس١ٜ ٚايتطبٝل، َ٪ضط١ ايجكاف١  -1
 .2001اؾاَع١ٝ، ا٫ضهٓدز١ٜ، 

دزاض١ تطٛز ايتٓعِٝ ايدٚيٞ َٓر عاّ  ،ا٭َِ املتشد٠ يف ْضف قسٕ ،د. سطٔ ْافع١ -2
 . 1995 ،عامل املعسف١، ايهٜٛت ،1945

 .1994داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ، ايكاٖس٠  ،د. عا٥ػ١ زاتب ايتٓعِٝ ايدٚيٞ -3

 يفاملطٝشٞ دزاض١  د٠ ملُازض١ ايكإْٛ ايدٚيٞ ا٭ٚزبٞد. عبد ايعصٜص ضسسإ، ايعٛ -4
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ظٌ ايٓعاّ ايدٚيٞ اؾدٜد املصعّٛ ٚع٢ً  يفاملفّٗٛ اؿكٝكٞ يطبٝع١ ايكإْٛ ايدٚيٞ 
يكاٖس٠ ا ،داز ايٓٗغ١ ايعسب١ٝ ،ع٤ٛ أسهاّ احملانِ ايدٚي١ٝ ٚايتطبٝكات املضس١ٜ

1995. 

 ايعسب١ٝ، ايٓٗغ١ داز اـًٝر، اش١َ بعد املتشد٠ ا٭َِ َضري ضسسإ، ايعصٜص عبد د. -5
 .1990 ايكاٖس٠،

، ايكاٖس٠، ايطبع١ ا٭ٚىل، يف ايكإْٛ ايدٚيٞايٓعس١ٜ ايعا١َ يًذصا٤ات  ،د. عبد اهلل ا٭غعٌ -6
1997. 

، ٫ت ايٓعاّ ايدٚيٞيف ظٌ ؼٛ عٌ، ا٭َِ املتشد٠ ٚايعامل ايعسبٞد. عبد اهلل ا٭غ -7
 .1997ايكاٖس٠ 

 ايطبع١ ،ا٫ضهٓدز١ٜ ،املعازف َٓػأ٠ ايعاّ، ايدٚيٞ ايكإْٛ ٖٝف، أبٛ صادم ع٢ً/ د -8
 .1975 عػس، ايجا١ْٝ

 ايكا١ْْٝٛ ا٭ثاز دزاض١ ايعساق١ٝ، ايػاٌَ ايدَاز اضًش١ ْصع ،بَٝٛٞ زعا عُسٚ د. -9
 .2000 ايكاٖس٠، ايعسب١ٝ، ايٓٗغ١ داز اـًٝر، ؿسب ٚايطٝاض١ٝ

 ايجكاف١ َ٪ضط١ ٚا٫ق١ًُٝٝ، ايعامل١ٝ ايدٚي١ٝ املٓعُات ايدقام، ايطعٝد قُد د. -10
 .1978 اؾاَع١ٝ،
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