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 ��د�م
 ا�
	ض ، ��	
 إ�� ���ر�� و����رة 
���رار �وا�د ا�دول و���� ، ����ر�� ا������ ا�دو�� دا


 �#� ط
�	� ا������ ا�دو�� ا�ذي 
 أو إ��#� ت �&	�س إ��( ���و�� �ن ا��&�
ھذه ا��ر�� ���ذ

	� ، �&.- �زدھر ��ود ، و)د ��دھور و����ل و�4&� ، �ذ�ك �&ت ��ري 1�2 �#�#� �ن ا�0داث ا����

� ھذه 
 ،  ا�0داثدرا�� ا�دول 7 �6رج �ن ����� و���#�وا�ظواھر ا�دو��� 
�ل ��ظ�را�� و�.
 ا�دو�����2� ����د �#وا)� ا�دو�� و ��ل �#
�ث 2� ا���. 

 ا�
	ض، ��ث �ل ���	
� ا�����	ت ا�
.ر�� �;#� �;ل ا20راد 7 ���&� أن �	�ش �&	ز�� �ن ���
ن 7 
د �ن ا�7>ل ا��
.ر، �ن أ�ل ا��	ون �1�4، 2&
 7 ���&1 أن �و2ر ��ط#
ت ��ة ا20راد 1�2 �&�

 � ا�
.ر، ھذا ا��	ون ا�ذي �ؤدي إ�� �وا>ل ا���ة ا�
.ر��، وا���رارھ، و�ن ;م ��د��&

�ن 
 .و�طو�رھ

��
. �&�

	ض و�دت  ��	
�ن ا��#وك وا��>ر2ت أو ا��	�<ت ا���  إن ��� ا�����	ت ا�
.ر�� �
�������� ، و
ذ���
�<0 � �4ظ�?

� ��وق ووا�
ت �&;�
 � .ھ

 �&A2 م ��ذب�و �ب �و�ن ا��	#وم أن ا�
.ر �4طورون �#� �ب ا���دة وا���#ك، وأن ط
��م 2� ا�?
  .���ل إ�� ا�	دوا&�� وا�.ر

ت 
�ن ا�����	ت ا�
.ر��، �#� ا��
ر أن �ل ����� ھو ��ن �ن أ�ل ذ�ك �1# �ن 7
د �ن �&ظ�م ا�	<(
1 ��ه ھؤ7ء ا6Cر�ن، �ن �
�ل ا6Cر�ن �	1، و�#�1 وا�	� �#� �
����ل 
�د ذا�1، �1 ��و)1 ا���ر�


دأت 2�رة ا�	<)ت ا�دو��� 
�ن ا����	ت ا�
.ر��، و�دت 
�ن ا�
.ر �&ذ ا��دم ���و�� �ن ا�	دات  ھ&



 

 


�ن ا�.	وب ا���6#�4، وا��را�� �&د �;�ر �ن وا�0ر ��&�� &ت ��� �
ط ھذا ا���ل، وا���� �اف ا��
 .ا�0م

 ��4وم ا�	<)ت ا�دو���
 ���� �&ذ  أن��د�; ،  إ7�م ��
#ور �	#م 2� ا�	#وم ا���7���  أ&� إ7ا�	>ور،  أ
	دا�	<)ت ا�دو��� )

2� ط#�	� ا�دول ا��� أ)
#ت �#� ھذا ا�	#م 
	د ا��رب ا�	���� ا0و�� ،  ا�0ر����ا�و�7ت ا����دة  و�&ت

	د ���#6 �ن �ز��� ا�دو��� و �و��� &�و ا7ھ��م 
�.ؤون ا�دو���،  ��	�� �و��دت 
�در��2 1

 ��م �#�� �	ر�2 ����4 ا��	�ل �� ا�?�ر ، �ن ذ�ك درا�� ا�0س ا��� ��وم �#�� ا�	<)ت ا�دو�����. 


�ذا ا�	#م و درا��1 ��ت أ��ء ��4#�6، ��.ؤون ا�دو��� أو  ��
ت ا0ورو	�
	د ذ�ك اھ��ت ا��
ا����� ا�6ر��� أو ا��&ظ�ت ا�دو��� و �Fرھ، �Fر أن �در�س ھذه ا��دة �ن )
ل أ��ذة �Fر 

 .ا��.	ب 2� ���و&� إ��أدى  ��6>>�ن

 �	ر�ف ا�	<)ت ا�دو���

�ن ا�دول ، أو � ھ� ���وع ا�	<) � ���ت ا7)�>د�� وا������ وا�Iد�و�و��� وا��&و&�� وا�د
#و�


�ن ا�دول وا��&ظ�ت ا�دو��� وا��وى ا������ وا���7��� وا7)�>د�� ا��و�ودة �#� ا���� ا�دو��� 

�ن ا�.	وب 
��	&� ا�	ر�ض ��ذه ا��#��  �ول ��4وم  ��;4ت ا��	ر�ف. ، أي ���وع ا�	<)ت �

ا�	<)ت ا�دو���، ��ث ھ&ك �ن �رى أن ا����� ا�6ر��� �ظ�ر �ن �ظھرھ ، �ن طر�ق ا�	<)ت 
 ���� دو�� أ6رى، ورأى 
	��م ان ا�	<)ت ا�دو��� ھ� �#ك ا��وى ا�0��� ا0�;ر �-;�را  �#دو��ا����

 ���و�� �ن ا0&.ط� ا���4#�6 2� ا����� ا�6ر���، ا� ا�
	ض ا67ر 2	رف ا�	<)ت ا�دو��� �&-

7ت ا�دو��� <�7 .ا���ري و ا��
ر�ت ا�ر����  وا��
دل�

 �#� ا�
	ض، و �ل دو�� 7 
د أن ��ون �� �ر�� 2��	
إن دول ا�	�م 7 ���&� أن �	�ش 2� �ز�� �ن 
2� ا������ ا�دو��، وھذه ا��ر�� إ� أن ��ون 2� ا��ه ا��#م وإ� أن ��ون 2� ا��ه ا��رب، و�1�# 7 

ل ا���� �#م و� ��;#1 �ن ا��وا&ب 
د أن ��ون 
�ن ا�دول ���و�� �ن ا20	ل و ردود ا20	ل 2
ا7)�>د�� وا���7��� وا������ و�Fرھ، و��ل ا��رب و � ��;#1 �ن ا��وا&ب ا��� ��	#ق 
�A<ن 

ا��رب، و��وق ا�0رى، و��وق ا��د&��ن و)ت ا��رب و�Fر ذ�ك، �ن ھ& &��ط�� أن &�ول أن ا�	<)ت 
م  ا�دو��� ھ� ���وع ا��#و�ت وا��>ر2ت ا���
د�� 
�ن��0 ت و�2�دو�� و�Fرھ �ن ا�دول وا���

 .وا�0رافا��&ون 

 ا����� ا�دو���
ا����� ا�دو��� ھو &.ط و�4�ل ا�دول 2� ا����ر ا�دو�� ، و ا�	<)ت ا�دو��� ھ� &ظم ا�روا
ط 

�� ا�دو��� �	�
ر �&>را 2	7 و��� ا��.���2 ، ��
�ن ا�دول �&���� �&.ط ��ل و�4	�ل ا�وا)	�� �
ا�	<)ت ا�دو��� ، ھذه ا�	<)ت ��
دل 
���رار ��ت �-;�ر و �?ط ا����� ا�دو��� و�ؤ;ر 2� ا�و)ت 

 �� .&1�4 �#� ���و&� و>4

 ا��را
ط 
�ن ا������ ا�دا6#�� وا�6ر���

ر �.�#� ا��را
ط وا��4�ل 
�ن ا������ ا�دا6#�� وا�6ر��� �ن أ�;ر ا��.�<ت �	��دا�	�  &ت و�� �ا��

�زال �دة ا��دال وا�&�ش 2� ا�	د�د �ن ا��7ھت ا�&ظر�� 2� �#م ا������ ا�دو��� �;ل ا��ر���� 
ا�دا6#�� وا�6ر��� ��� �وھر وا�د ،  ا�����وا�وا)	�� ا��د�دة ، �2ؤ�دو ا�وا)	�� ا��د�دة �	�
رون أن 



 

 

�����  ��ن 2� ا�و)ت &1�4 �
�� ھ&ك ��7ت �د�دة و�
د���ط ا�دول أ� ��ب ا��ر���� 2.&�
 � :&��&�J إذن أن . ا�6ر��� ھ� ا&	�س �#ط
��� و ا�	<)ت ا7)�>د�� 2� ا�����

 ..رح ����� �<)� ا������ ا�دا6#�� وا�6ر��� �د��� ا��دوى) 1

2� ا�ظروف ا��	>رة ) 2L
 .ھ&ك �<>ق 
�ن ا������ن أ>

�#�ن 6رج &طق ا���دة ا�وط&�� 7 �	&� أن ا����� ا�دا6#�� �2دتز�دة �دد ا6.0ص ا�4) 3 

1#�. 
ل �
�� ا����� ا�دا6#�� وا�6ر��� ��را
ط�ن و��ل �&�� ،  .او ���4د دورھ

� �ن أھم �>در ظ�ور ��;#�ن ��&و��ن �دد ) 4�
ت>	و
� ا�و�� ا��� �	�د ا�	>�� 

 .��ح ا���
	ت ا��و���

 

 ا�	<)ت ا�دو����دة 
 ��� �#م ����ل ؟ أ&� أمھل ا�	<)ت ا�دو��� �زء �ن ا�	#وم ا���


.رط أن ��ون - ، ��� ھذا �	&� أ&� �زء �ن �#م ا���� ا�	<)ت ا�دو��� &وا�� ا��4�ل ا���

 .ا���>ود 
�#�� ا����� ھو ا����� ا�دو���

�� ا�دا��#6 �2 -���
دة �#م ا����� ��6ص ������
 ا�	<)ت ا�دو��� ��6ص �&�
 ط ، 

 .ا�6ر���

�و�د �دا6ل �
�ر 
�ن ا����� ا�دا6#�� وا�6ر��� �ن و��� �&ظ�� ا��و&��و أن �دة ا�	<)ت ا�دو���  -
  ا�>7 و;���&�
 � � :�.�ل �6س �واد 2ر��� ��>#� 2

 .و��&ول ا������ ا�6ر��� �#دول: ا����� ا�دو��� ) 1

2 ( � .و�.�ل درا�� أھم ا��&ظ�ت ا�دو���: ا��&ظ�م ا�دو�

3 ( �
	ض: ا��&ون ا�دو�
 ��	
ول درا�� ا��وا�د ا��&و&�� ا��� �&ظم �<)� ا�دول &��. 

 .ا����� ا�6ر���) 4

5 (� .ا�0ن ا�وط&

 أ��	ب درا�� ا���
	ت ا��و���
�� ا���	ن �� ����) 1��) ذا%& %$#� ا���
	ت ا��و��� �"ء  � �. 

2 (��� .%�2�34 درا�� ا���
	ت ا��و��� أن %�1م /.-, �	��� �$+	*� ا���	�	ت ا�(	ر

 .ا���
	ت ا��و��� %.�8 دورا %�.�$�	 �� ا��4�	ب ا�$6	ھ�) وا��5�6	ت) 3

 .ا���
	ت ا��و��� %$<� أي ط	�8  � %;.�� و%3-:� ا9راء ا���	���) 4

#
� ا�	<)ت ا�دو��� وا��ر�O ا�د� و�
ول- &�� �&�
� �ر��ز �#� �رض �طور ا��وادث وا��4و�ت ، �ا�	<)ت ا�دو���  ا��ر�O ا�د
#و�

�	&< � .أ�
ب �#ك ا��وادث و�درس ا�	وا�ل ا��ؤ;رة 2



 

 

-  �� �&�>ر ����1 2� ا�ز�ن 2� ا�	<)ت ا�دو��� ���م ����لا��ر�O ا�د
#و��&�
 ا��وادث ، 


ل �����
� وا���ر
����ن � .�ن 6<ل �	ر�2 ا��

 ��د�1 �ن -�� �� �د �دة ا�	<)ت ا�دو��� ، و��ون �رور��� ��ر�O  ا��ر�O ا�د
#و����	#و�ت 2
� �	رف �وادث ا�وا)� وا�	<)ت ا�دو��� ��4ر �#ك ا��وادث� .ا�د
#و�

� ا�دو�� ا��	>ر وط
�	�1: ا�4>ل ا0ول ����#� ����� ا��<�L ا�ر
�ص ا������ ا�دو��ط
�	� و6> 

�#�د�ث �ن ط
�	� ا������ ا�دو�� ��ط#ب ا�0ر ��� ا��	#و�ت و�>&�ف ا��	ط�ت وا��	�ل آ��ت 
�ل ��#�4 
�Aطء &ظرة �و�و��� �ول ا��و�وع ، وا������ أن ا������ ا�دو�� ����ز 
���و�� وو�

�ص �ن ا�����	ت ا�وط&�� ، و��?�ر �را�ز ا��وة 1�2 ، و&�د ھ& �در���ن ���د��ن 2� �ن ا�6>
 .��د�د ط
�	� ا������ ا�دو�� ، ا��در�� ا��;��� وا��در�� ا�وا)	��

��� ا��در�� ا��;
�د�� و ����2ز)�� و ا6<)��  أ>�ب�&ط#ق 2� درا�� ا�	<)ت ا�دو��� �ن ��د�ت �� ��ا��&�J ا��;

ء 
���#�ل ا�4�#4�، ھذه ا��در�� )د��� )دم ا�	<)ت ا�دو���، �2&ذ �2ر ا�	>ور ا��د�;� و ��&>�
� ھو ا���م  ا�4<��4 ا��;��ون ��&و�ون ھذه ا�	<)ت 2� �وء ا���م ا��;���، و �	�
رون ا����ر&ا7&�

 
ط ا�	<)ت، ��ن ا��;��� �م ��
#ور ��در�� ��� �
	د ا��رب ا�	���� ا0و��،  إ7 �4�ر��ا2 �#�0
�دة 2� ا�	<)ت ا�دو���، �;ل �
دأ �وازن ��ث و)ف ا��;��ون �و)ف ا�ر2ض �ن ���و�� ا��
دئ ا��

�
#� ��;#ت 2� ا��وى و �
دأ ا��6دام ا��وة و ا�����م ا����ف �#	م 6<ل ا��رب، و طر�وا �
دئ ��
م  �و&دور �تا���وق و ا7��زا�ت ا��&و&�� ا�دو��� ��ب � �ت ا�دو��� 2(>	#� ���ت ا��;�� 1795أ�

�2ل 
-ن : 

-  � �	ود �ذور ا��در�� ا��;��� إ�� ا�4#��4 ا��د��� ا��� �	ت إ�� إ)�� ا���ة: ا�0س ا�4�#4

�ا�4�#� وا�&�&Iا �2� ا����� �#� .�د�&� ا�4

 ����2� : ا�رأي ا�	م وا���و�� ا�	 ���ن أو ا����ر ا�	�&Iر ا����دور ا �#� ���ر�زت ا��در�� ا��;
��ر أ6<)��	� �
ط ا�	<)ت ا�دو��� 
وا�ط� و��. 

 �2� : ا��دا2	ون �ن ا��&ون ا�دو� �
ط ا�7>لا��&د 
	ض ا��;��ن إ�� دور ا��&ون ا�دو�� 


�ن ا�دول و�-��ن ا��>��� ا��.�ر��. 

�#�ن ا�ذي ن ا�4طري &�و ا��6ر ، �2� ��;ل ��ر ا���4�&Iل ا��
�ل ا&ط#�ت ھذه ا��در�� �ن ا��
دأ ا��
 �
��	&� ا�د)�ق ، أي ���و�� �ن ا�	&>ر ا�� ����ول 
-ن ا������ ا�دو�� ��>ف 
�&ظم ، 
ل ھو ��

� ا�دو�� ، و��و�ون 
و�ود  ��ودھ ا����ن ،����#� �ء ھ��#&
ھؤ7ء �ؤ�&ون 
و�ود �&ظ�م دو�� و
�L �.�ر�� و��
د�� 
�ن ا�دول ، و�ن أ
رز �&>ري ھذا ا��7ه ��2ء ا��&ون ا�دو�� وا��;�ر �ن <�

 .ا���7ع وا����� و�#�ءا�4<��4 

 ��� :ا7&��دات ا��و��� إ�� ا��در�� ا��;

� ا��
دئ ا60<)���;ل ھذا ا -
�� ��� أن ا������ ا�دو�� � �&ظم ���ن أن �ظ�ر �#و�ود �2ط 2



 

 

2� ا�	<)ت ا���
د�� 
�ن ا�دول 
د7 �ن ا��6دام ا��وة وھذا ا�.رط �Fر ���ن ا��ط
�ق. 


د �ن ا���ء ا��
رم �#� ا�&ظم ا�.�و��� 
-ي و��#� - 7 � I&زال �;ل ھذا ا�&ظم إ�� ا�وا)


�&ظم ا�د���راط��  .وا��
دا��

- ����ح ھذه ا�4�رة ��ب إ&.ء ��و�� ��&�. 

 
 ���� " )��� ا��4وة"�&ت ا����� ا������ و ا60<)�� ا�7��� ا��� و���� ا��در�� ا��;��� ھا��

ء ��م &
 �، ��ن أ�2ل2� ا�	<)� ا�دو��� 
�ن ا�وا)� ا����;ل 
��رب ا�	���� ا0و�� و 
�ن ا�ط�وح 2
، A2ذا �&ت )د ا&ط#�ت �ن أ�دا;�1طور ��د�ت ا�وا)� ا�دو�� و  أ�مھذه ا�&ظر�� ا��;��� �م �>�د �;�را 

ت ا6<)�� و )&و&�� و ��<&�� و ا���دت �#� ا�رأي ا�	م 2� �2م ��ر ا�	<)ت ا�دو���، �#���&A2 
 ���&ت ��زة �ن �2م ا�0
ب ا��� �د2� ا�دول �&�J �#و�ت �دوا&�� ھ�ذا ��د 2.ل ا��در�� ا��;�

 ��م 2� ا�	<)ت ا�دو��� 7 درا�� � ��ب أن �#� &.وء ا��در�� ا�وا)	�� ا��ءت ��درس � ھو )�
 .��ون �#�1 ا�	<)ت

 ا��در�� ا�وا)	��

&� ��4وم �� �أدت ا��رب ا�	���� ا�;&�� إ�� إ2<س ا��در�� ا��;��� وظ�ور ا��در�� ا�وا)	�� ا��

�	��د �#� ا��وة ، ��2?�ر ا�4و�� ، �2� ��ول 
-ن ا������ ا�دو�� ا��	>ر ���م 
�4و�� ، ��ث 
 1�
. �را�ز ا��وة و���ر ���� �وازن ا��وى ، �2&ك >راع دا�م �ر�دي أ
دي 
�ن ا�0م ، وھو ��

 ، �	�
�� ا�ط�
ن ، �2و
ز ��ول �&I1�60 ا 
��� ا��� ��ون ��2 ا7&�ن ذ��
ا��4#�وف �و�س ھو
ز 
ن ا�4رد 
-ن ا6Cر�ن �ر�دون ��ط��1 �و���A2 ، 6ر�نCط�م ا��
 1�4& ��ب �#�1 أن ��ون ���	دا ���

� : و���1 2� ذ�ك ھ

-  �7 ���ن �دول ا������ ا�دو�� أن �.�ل ���� ذات �>�L . �.�ت ا��#ط� 2� ا������ ا�دو�
 �.�ر�� 

 ا������ ا�دو�� 7 ��و2ر �#� ا7&د�ج وا��&ظ�م ا��>ل 2� ا�����	ت ا�وط&�� -

2� ذ�ك )وة ا��<ح ھ�ذا �رى أ>�ب ھذا ا��7ه أي ا��در�� ا�وا)	�� ، 
-ن ��دة ���� ا�� - �
وة ، 
 �وب ��� ا��#م وا��رب ھ� �ن أھم >4ت ا������ ا�دو�� و��س �#�&ون ا�دو�� أو ا����ر ا�دو�&�

 .أي أھ���


دئ ا�&ظر�� ا�وا)	��� 

� �ن 6<ل �	ر�2 ا�0
ب -&�ق �	 .إ�طء ا���

- ��
 .ا��ر��ز �#� ��4وم ا��>#�� ا�وط&�� و �#� .رح ا�&ظر�� ا�&�

- ��2� ��د�د ا��رار ا��� �� .إ�طء أھ��� �
رى �#�&خ ا���

�� .��ب �	د�ل ا��
دئ ا60<)�� و�2 �#ظروف و ا��	�ل ھو )�� ا�&�و 2� ا���

 .�ل >&ع ا��رار �ر��ون 6#ف �>���م ا�وط&�� -

��سا�&ظر�� - ��#� �	
� �&-� �#�	� �&�� ����س ا�4�ر �Fر ا����� ��
 .ا������ ا�وا)	�� ��
ل &�

 2وا�د ا�&ظر�� ا�وا)	��



 

 

- Oر� اھ��م ود�م �ن )
ل 6
راء ا����. 

 -�< .ا��4زت ا�	#�ء ��� �6ر�وا &ظر���م ا�6

-  � .�د ذا�1 د�م �#&ظر��ا�	#�ء ا�ذ�ن &�دوا ا�&ظر�� ا���دوا �#� �&ظورھ وھذا 2

 : ا7&��دات ا��و��� إ�� ا��در�� ا�وا)	��

� �&ظر�� ا��وة -��� ا�?�وض وا���رب 0&1 7 �و�د �	ر�ف �& .ا�&ظر�� �	

 .7 ���ون �2ط �ن دول �أن ا������ ا�دو� -

ھذا >���  ا�&ظر�� ��4رض أن ر�ل ا�دو�� �
�;ون �ن ا��>#�� ا�وط&�� �ن 6<ل ا��وة وإذا �ن -
ه أن ا�دول 2� >راع ����ر&	�2. 

  .ا�&ظر�� ��4رض 6ط- أن ا��وة ھ� أھم ھدف �
�ث �&1 ا�دول  -

  .ا�&ظر�� ��4رض 6ط- أن ا��وة ھ� ا�	�ل ا�و��د ا��ؤ;ر  -

2� ا�����	ت • أن ا�����	ت ا�وط&�� أ�� ���ت �&د���  - �ظھر ا��	�ل ا��وة �و�ودة أ��
 .ا�وط&��

�ف - .ا��#ط� ا�	�� ���ت ��4ودة 2� ا������ ا�دو�� وظ

- ���#(Iوى ا����ا �#�   .و�ود 
	ض �ظھر ا7&د�ج أو ا��	ون 
�ن ا�دول 6>و>

��ص ا������ ا�دو�  ط
�	� و6>
ھو &�ط ا��4�ل 
�ن ا�4�#�ن ا�دو���ن 2� ��6#ف ا���7ت، و ا�4�#ون ا�دو��ون ھم  �ا�&ظم ا�دو�

�2 إ�� ا6.0ص : راف ���و�� �ن ا0ط�I
ا�دول، وا��&ظ�ت ا�دو���، وا�.ر�ت ��	ددة ا��&��ت، 

�� أو ��ر ا��<ح أو 
	ض  أدواراا�ذ�ن �#	
ون دة ا��&ظ�ت اIرھ�� �
�&�
دو���، �� ھو ا��ل 

ط�م.& �	�

��م ط ��� .ا6.0ص ا�ذ�ن ��#�ون &4وذا �

 ا��وة�?�ر �را�ز : ا��4رة ا0و�� 

ا�&ظم ا�دو�� ھو ا�0س ا��&و&� ا�ذي ��وم �#�1 ا�	<)ت ا�دو��� ، 6>� ا�	<)ت 
�ن ا�دول ا��
رى 
 �
ره ا��ر�	�� �#	<)ت ا�دو��� ، وا�&ظم ا�دو���
 ، ;م �4ر�1 ���<�� � �#ك ا�	<)ت و�2&<� �ا��


��طورات ا��� 
��� وا7)�>د�� وا���7��� وا�	��ر�� �?�ره �ن ا�ظواھر ��-;ر �#
 أو إ��

�ن ;<;� &�ذج �#�����  وا�;���2 وا�	#��� وا���&�� ا��>#� �#� ���وى ا�	�م ، و���ن ا�����ز

�  : ا�دو�

 &ظم ا��	دد�� ا��ط
��: أو7 


وظ��4 ا���دة ، ��ث 7 �و�د 1�2 )وة ����� وا�دة ��وم )ا0)طب(��وم ھذا ا�&ظم �#� �وازن ا��وى 
�ب . دا6ل ا�&ظم ا�دو��F ب
�
ت >راع و�&2س 2� ا�?�ب (>� و��م ا�	<)ت 
�ن ا��وى �#� أ&�

�دة .ا��وة ا��

 �ص أھ�� :و��وم ھذا ا�&ظم �#� 6>

 -���� أي طرف �ن ا����&� �#� ا�&ظم ا�	&�� ��2�ف ا��وى ا���&��. 

 .ا���2ظ� �#� �وازن ا��وى ��&� ھ��&� طرف ا0)ل�#�  ا�	�ل �#� ز�دة ���وى ا��وى أو -



 

 

�م �#� ا��وازن ، 2< ��ب ا���ء �#� ا�6>م- �� �رب ��ب �دم ��و�ض ا�&ظم ا��� �2 

 ، 62>م ا��وم )د ��ون �#�ف ا�?د���. 

 
 �&; :��� ا��ط
�� ا�;&

0&�� ��;<ن ا��وة ��وم ھذا ا�&ظم �#� و�ود )و��ن ������ن �#	
ن دور ا���دة  �2� ا�&ظم ا�دو�
وا�<2ت 2� ھذا ا�&وع �ن ا�&ظم ا�دو�� أن ا��وى ا������ ا���6#�4 ����وران . ا�0ظم 2� ھذا ا�&ظم 

2� ا�	�م ���ھذا ا�&ظم ����ز . �ول ا��و��ن ا�	ظ���ن ا�#��ن ��و7ن ا���طب ��2 ا��وى ا���
 ����ص ا��<6�
: 

�  �رب ا�.�#� ، و2� ھذا اIطر ظ�رت ا�0م ا����دة �ور�ث �	>
� ا�0م �#��م�	داة ا� -��
دور �
ت& .���;ل 2� ����ق ا��<م و�>��4 ا��7	�ر وا��د �ن ا���7

 .و7دة ا�	�م ا�;�ث و�ر�ت �ن )
�ل دول �دم ا7&��ز �#6روج �ن ��� ا���7طب -

 ;�
��ا�&ظم ا�دو�� أ�دي ا��ط: ; 


�	&� ا���ر  ،��2 �4�<ت ا�&ظم ا�دو���وم ھذا ا�&ظم �#� ��طرة )وة ����� وا�دة �2ط �#� �
 ، >�2� ا�	�م ، ��ث ��#ك ھذا ا�طرف &4وذ ����� وا)�>د�� و���ر�� ھ ���طرف وا�د �#�وة ا���

ن �&1��2 �ن )
ل ا0طراف ا60رى ��4رة �ن ا��
 �
�ص . �ز�ن
��ث ��	ل �ن ا�>	وو�ن أھم 6>
 :ھذا ا�&ظم 

ء 2� ا�.�ل و�2راء 2� ا��&وب -�&F)���ن أ ��م إ� &ظم ���م ا�	

 ���م ا��ؤ��� ا�0&�� ا��
رى 2� ا�	�م و��طر�� �#� ا��#ط� 1�2  -

-  ��
��� ا��ط زا�ت �دور 2� 2#ك ا�;&� �
روز ا�&ز�� ا�	��ر�� �د ا�دول ا�� 

 ا4��7راد 
ز��� ا�	�م و�	ل 
��� ��و&ت ا��&ظو�� ا�	���� �#� ا���ش  -

-  �2� ا�&ظم ا�دو� ��ت 6د�� ��ر�ز ا�ز�� �	ل ا��&ظ�ت ا�دو��� ھ�

� ��ل �6�ف -�� ا�	دا
 ا��27ر إ�� ا�	دل 2� ا�	<)ت ا�دو��� و
روز ا�ط

 .ا�&ظر 
�&ظر�ن إ�� )��� وا�دة -

&
&�� ا������ ا�دو�: �� ا��4رة ا�;�  
� ھ&ك ا��&ظ�ت ا�دو������&ب ا�دول �4�ل ر�
  ��	دد ا0طراف ا��.ر�� 2� ا���ة ا�دو��� ، 2

  �	دد أطراف ا�#	
� ا�دو���: أو7 

ا�دول ھ� أھم ��و�ت ا������ ا�دو�� ا��	>ر ، و�.�ل ا���دة أھم �ر��ز ��وم �#�1 ا�دول ، و
ذ�ك 

ر ���و�� �	� ��
 �ذ�ك ��&�ن ا�&��� ا��&و&�� وإن �&ت ��6#ف 2� ا�وا)� �ن ��ث )و�� و�دد ��

  .ا�دول ھ� ا��وة ا���ر�� �#&ظم ا�دو�� ا��	>ر وأھم �ؤ;ر 1�2

و�� ذ�ك ���ن ا��ول أن ھذا ا�	>ر ھو �>ر ا�و�7ت ا����دة ا�0ر���� ، �2� أ�
ر )وة وأ�
ر دو�� ، 

#و���� ا�	���� و��ور ا�	#وم وا���&و�و�� وا7)�>د وا����� ، و�� ذ�ك �2� ��#ك �ر�ز ;�ل ا�د

�#2 و�1 آ6ر ، �2� أ�
ر �>در �#�<ح 2� ا�	�م ، وا�دو�� ا�و��دة ا��� ا��	�#ت ا��&
#� ا�ذر�� ، وأول 



 

 

دون ا���س دو�� �طور ا��&
#� ا�&�و�رو��&�� ا��� ���ل ا�
.ر  لدو�� طورت ا��&
#� ا���درو��&�� وأو

��	دات.  

2� ا�	>ر ا�راھن ، &�د ا��&ظ�ت ا�دو��� ا��� �م  ����2� ا����� ا�	 ����وإ�� �&ب ا�دول �4�ل ر
2� ا����� ا�	���� �1 �-;�ره ا��وي �ن  &و�; 

ر �7�	� 
ق �#�ر�O أن .�د �;�< �� ، ��ث أ&���

ل و�ن 6<ل ��ر��1 دا6ل ا���� ا�دو���، &�د ھ& 6<ل �4�#1 �ن ا�4�#�ن ا�ر�����ن أي ا�دو
 ��� ا)�>د��ا��&ظ�ت ا�دو��� وا7)#���� وا��&ظ�ت �Fر ا���و��� ا��� ��6ذ >4ت ��4#�6 ، ��

��
��� و��� رو��� ، وا��دف ا�ذي �ن وراء &.وء ھذه ا��&ظ�ت ھو ��46ف  &�� ��
�6ر�� ;���2 ط
��م ا�4و�� 2� ا�	�م و��ر�س ا��	ون ا�دو�� وا���ھ�� 2� �&ظ�م .ؤون ا��و�رات ا������ و��#�ص 

ا������ ا�دو�� ، و)د و>ل ا�0ر إ�� أن 
	ض ا��&ظ�ت ا�دو��� أ>
�ت ذات �-;�ر )وي �4وق �-;�ر 
�;�ر �ن ا�دول 
��ث أن ا�دو�� �م �	د ا�4�ل ا�و��د 2� ا���� ا�دو��� 
ل �د6#ت ھذه ا��&ظ�ت ا�دو��� 

دة ، �2ق ا���دة �6ول �2ط �#دول2�� � �&ظ�م .ؤون ا������ ا�دو�� ��ن دون أن ��ون ��.  

  �&; :�  آ��� ا��&ظ�م ا�دو�

ب ا����ن ا��&و&� ، �ذ�ك و�دت �F �2 ���
�ن و�دا�1 ا��� ��ن ا�وا)	���
 �����ز ا������ ا�دو�
&و&� �د�دا ا��&ظ�ت ا�دو��� �ن أ�ل إ&.ء �<)ت �	ون 
�ن ا( �دول ، وأ>
�ت ھذه ا��&ظ�ت .ر��

2� ا�#	
� ا�دو��� ، �ل ذ�ك �ن أ�ل ����ق ا�0ن وا��#م ا�دو���ن � طر2 )و����
&�د �ن أ
رز ھذه . و
ا��&ظ�ت �&ظ�� ا�0م ا����دة وھ� �&ظ�م دو�� �ر�� ا��#م وا�0ن ا�دو���ن �� أ.رت إ�� ذ�ك ا��دة 

ل  ا0و�� �ن ��;ق�	��
ا�0م ا����دة ، �2� ��6ذ ا��دا
�ر ا�<ز�� ��&� ا��روب وا�	دوان وا���د�د 
� ، أ� ا��&ب �� ���4وم ا�0ن ا���
� �#دول ، ھذا �&ب �#�ا��<ح وا��4ظ �#� ا���7<ل ا���

�ل ا��#��� ��ل ا��&ز�ت ا�دو��� ، و)د ��دت إ�� ��#س� �2و ا�#�وء ا�� ا�و�
ا�0ن 
�4ظ  ا��7
�� ��د�د ا��#م أو و)وع ا�	دوان ، ��2;ق ا�0م ا����دة � �ا�0ن وا��#م ا�دو���ن ، وا�6ذ إ�راءات 2

7ت رد ا�	دوان ، و�	ط� ���#س  ا��0ء�4رض �#� ا�دول � � ا�0ن��د�م ا����دة ��Sم ا����دة 2
 ��
ا��&ظ�ت ا�دو��� ا��د�2 إ�� ����ق ا�0ن ��ن ورFم ا�&>وص ا��&و&�� و. �#ط� ا�6ذ �دا
�ر ��

� ا��روب �#� أرض ا�وا)� ، �2رارات ا�0م ا����دة &� �وا��#م ا�دو���ن ، A2ن ا������ ا�دو�� 2.ل 2
7&��ب وو)ف ا�	دوان 
ل إ�
ره �#�  425و  338و  232ر)م 
 1
ن ا�>��و&� �و����
ا���	#�� 

�� �دم ا� �
� ، ��ن 7 .�ء �ن ذ�ك �>ل ، 2� ��ن �م �ط
�ق ھذه ذ�ك 
��6دام ا��وة 2���7
وزات �;�رة �&د Fزو ا��و�ت �ن طرف ا�	راق�� �  .ا������ت ا��&و&�� ا�دو��� �

  ��?�رات ا���ة ا�دو���


رى و��و7ت أ;رت �� و��4 �#� ا���� ا�دو��� �   ..�د ا�	�م �&ذ ا���	�&ت أ�دا;

  ا���و7ت

� ;م �و��� ���ص &ذ�ر �&� �?�ر 
&�� ا�&ظم ا�	<6
ا�#
را��� 
	د  ا�0د�و�و�����زت ھذه ا���و7ت 
 �#�   .ا7.�را��� ، ;م ھ��&� ا�و�7ت ا����دة ا�0د�و�و��ا&�>رھ

 
  أھ) ا�4;-,ت

 ا�;�ب ا��	ردة و��	قا���	ر ا�CD	م ا��	�$� ا�Bي 
	م A�� ا�;�ب ا��	�$�� ا�#	��� ،  � ذ�? ا�4�	ء ) 1

&ت �6و�� دول ا�	�م ا�;�ث � �
�ن �#ف وار�و وا��#ف ا0ط#�� ، و
ذ�ك ا&��ت ا��روب ا�� L#���ا



 

 

� ، ;م ��ؤل دور ا���	�� ا�	�� ��Sم ا����دة ���ب �
�و��� �ن ا�و�7ت ا����دة وا��7د ا��و�2

�در )وة  �
�1 ا�دا���ن ا�و�7ت ا����دة 2� ا��-;�ر��#س ا�0ن ا�ذي ��وی دوره &�  .�#� أ��

� �ن أز�� و�ود و�4�ك) 2&�� ا&	دام �وازن ، وأ>
�ت �	� �  .د6ول �ر�� دول �دم ا7&��ز 2

3 (��
  ا&ط4ء 
	ض ا�
ؤر ا��.�	#� 2� أ2ر��� وأ�ر�� ا��&و

��7د ا��و) 4� ����م ا�	د�د �ن ا�و�دات ا������ إ�� و�دات أ>?ر ���2 ، ھذا و�وFو�<�2

  .ا�64<? %"ا �  2 ا
	 � و/�ات ا
I4	د:� *��ى �� أوروA	 وأ �:<	 وآ��	

�	 ��K  �	د:� ��	 ، *	,%;	د اJورو�A وا��	A	ن) 5D>� ت ا�$4;�ة	:,-.� ���	D  ��$�	L ى-
 ظ�-ر 

 ورو���&  .وا�>�ن وأ��

6 (دة ا�	��
  �ما&4راد ا�و�7ت ا����دة ا�7ر���� 

  ز�دة ا��4وة ا7)�>د�� وا���&و�و��� 
�ن دول ا�.�ل ودول ا��&وب) 7


��;ل ) 8 �#��م 
7زدوا��� ، �وض ا��		#� � . إ�را��ل�;ل ذ�ك  ,���ز ا��د
�ر ا�0ر��

 ا��طورات

 ا��طور ا�ذي طرأ �#� و�� ا�دو�� �.6ص �ن أ.6ص ا��&ون ا�	م ا�دو�� ، ��ث �م �	د) 1

 
�ذا ا��&ون و�م �	د و�دھ ا�4�ل 2� �&ظو�� ا�	<)ت ا�دو��� ، 
ل ظ�رت أ.�ل و�دھ �
6ط�
ت وا��ؤ��ت �ت ا��?ط ا�دو��� وا����&و&�� �د�دة �د�دة ���&ظ�ت ا�دو��� �Fر ا���و��� و��(

 ."دو�� ا��د&� ا� ا������" ا�دو��� وا�.ر�ت ��	ددة ا��&��ت ، �ل ھذا أ>
L �ط#ق �#�1 ا�م 


روز ��4وم ا�	���� أو ا��و&��) 2 

� و&�ص ا���ه وا�<���ن ) 3��
� واIرھب
روز �.U<ت دو��� �د�دة ���#وث ا�� وا�	&ف ا���

��� ا��ط
�� وا��رب ا�
ردة وا��7	�ر و�دم �?��ر) 4&;�� ��� ���و�� �ن ا��	ط�ت ا���

ز��&Iا 

 &���� ��رورات ا���ة ا�دو��� ا��	>رة إ�دة ا�&ظر 2� ��4وم ا���دة) 5

ت ����� �د&� دو�� وز�دة ا��د6ل 2� ا�.ؤون ا�دا��#6) 6� ا�	و��� ، 
�	&� ا���ر &�و �-��س ھ�

 .�#دول 
.�ل �م ��
ق �1 �;�ل 2� ا��ر�O ا�
.ري 2� .�ل ���ل ا��;�ر �ن ��ت ا�	و���

 :ا�	و��� 

� أن ��ود ?
&� � .ا�	�م دو �وا�ق و7 ا��
ر ��2 �#�دود ا��و�����#� �ن ا��?�رات ا��

>ر ��#�� ا�	و��� &�: 

ه ��ر�ر ا7)�>د�ت ا�	���� �#� &�ط ا��وق ا��ر• ��
 ���;ل >#ب ا�	و��� 

 •
L ا�#�
را��� ا������ �ط#
 �رور�<� ���� �����ق ��ر�ر ا7)�>د�ت ا�	

 .ا��?را��2 2� ا�	<)ت ا�دو�����	� ا�	و��� إ�� إزا�� ا��وا�ز • 

 -1

ره ا�&�وذج ا�ذي ��	�ن �#� ا�	�م ا��7ذاء ��
 � .���د ا�	و��� �4وق ا�&�ط ا�0ر��



 

 

 

 �& أ�س و�ر��زات ا���ة ا�دو���: ا�4>ل ا�;
� ، ا��ر��ز ا��7را���� ، ا��ر��ز ا7)�>دي� .ھ&ك ا��ر��ز ا��&و&� ، ا��ر��ز ا�د
#و�

 ��ر��ز ا��&و&�ا: أو7 
�� ا��رب أو ا��#م� � ���&د ا�� ا��&ون ا�دو�� و��;ق ا�0م ا����دة �واء 2��(>� � .ا�دول 2

ط
�	� ا������ ا�دو�� ھ� ا��� �6#ق ا��&ظ�م ا��&و&� ا�دو�� و���م ا�>راع 
�ن ا�دول ، �� أن و 
 إ�� )�م �<)ت �&ظ�� �
&ون ا�دو�� �رورة ا��	ون 
�ن ا�دول �ؤدي ��درهو����رة ، 2<�
 

 ���ن �ن  اIطرا���6#�4 �.�ل �� �&�
 ا��&ظ��� ا��� ��	� ا�دول �ن 6<�1 إ�� �&ظ�م ا�	<)ت ��2
ر�ن ، ا���ر ا0ول �&�ر و�ود )&ون دو�� �ن �� ا���2ظ� �#� ا��#م وا�0ن ا�دو���ن ، ��&& &�د ھ&

� ��ر 
و�ود ھذا ا��&ون ا�دو��  ا0>ل& ا���ر ا�;�&�
.  

�  إ&�ر و�ود ا��&ون ا�دو�

����ن طرف ا��#ط� ا�	�� A2ن ا��&ون ا�دو�� ���م  اI�راهإذا �ن ا��&ون ا�دا#6� �ط
ق 
�ن  ا�ر�
دة و��در �دى ��و)� و7 ���&� أن ����د 
-ي )رار 7 ��ظ� 
�وا���2 وإ7 �&ت �� ا�دول ، 2�دول ��

ء .&I1 ، ھذا �#� ���وى ا
 �
&ون ا�دو�� 7 �&.- إ7 
�وا��2 ا�دول ا��6ط��2)دة �#��دة ، �ذ�ك 2

ري �#��I&�4ذ ا��ب ا�F ق &<�ظ�
&ون ا�دو�� و �7ر�ز�� ا��وا�د ا��&و&�� ، أ� �#� ���وى ا��ط

ب أي �F 1&� J�&� ذي�دم و�ود �.رع ، ا�0ر ا	�أ&��4م  2��وا�د ا��&و&�� ا�دو��� �ط
ق �#� وا�	��
ت 2� �ر�#� 6#ق �#�.�

�ن �>در ا��&ون ا�دو�� و&درة �>دره و�دم ا����ك  ���#�ل ھر�

  .ا��&ون


	ض ا���4
ء أ�;ل �ون أو��ن إ�� إ&�ر و�ود ا��&ون ا�دو�� وا��ول 
-ن ا������ ھذا ا�0ر أدى 
ا�دو�� ��وم �#� �
دأ ا��وة �2ط ، 2< �و�د �#ط� ��� �4رض ا��&ون �#� ا6.0ص ، 
ل ھ&ك دول 

�دة ��4و�� ا��وة �4رض ا��&ون ا�دو�� ��ب )و�� ا�	��ر�� وا������ وا7)�>د�� وا�
.ر�� ، 2��
�دة ا��&و&�� ا�دا��#6 ، 
ل إن ا��&ون ا��#� �
�&�
&و&�� ا�دو��� ���ت ��ردة و�#ز�� �� ھو ا��ل �

 ��	
 ��(>� � ا�دول 2�
�ل 	�� �ا�دو�� ھو �
رة �ن �
دئ وأ6<)�ت وأ&�ط �#�#وك ا�دو�
ب �&>ر ا�7
ر ا�ذي �F � ، و2�

	ض دون أن ��ون ��
رة �#� ا����د 
����ز 
1 ا���دة ا��&و&�� 


��	&� ا�د)�ق �#�&ون &و&( �  .2< ���ن ا��
ر ا��&ون ا�دو�


ر ا��&�رون �و�ود ا��&ون ا�دو�� أن ا���دة ا��&و&�� ��ط#ب ;<;� .روط �	�: 

  أن ��ون >درة �ن �#ط� �.ر�	�� -1

 أن ��ون ھ&ك ���م ��ط
�ق ھذه ا���دة ا��&و&�� -2

��&د ھذه ا���دة ا��&و&�� إ�� �&>ر ا�ردع �ن طر�ق إ�راءات ا��ط
�ق ھذه ا�.روط 7 ��و2ر أن � -3
&ون ا�دو�� 7 �.رع �1 و7 )�� �1 و7 )وة ��2 ، 2� ا��&ون ا�دو�� إذن 7 ���ن أن &	�
ره )&و&


� ��ود ��2 ا��وي �#� ا��	�ف ، �� �و �ن ا�	�م �	�ش F 1 ، �2و� ���
ل إ�را ، ��2� ا�ز�ن ا�
دا
2� ا��&ظور ا��ر�ب �;<;� �وا�ل  ��� &و&( L
 :إ&�م �	�
رون أن ا��&ون ا�دو�� 7 ���&1 أن �>

 



 

 

  ا�دور ا����طر �#دو�� 2� ا������ ا�دو�� ا��	>ر -1

 �دم و�ود ����� دو�� �&ظم -2

  .��وب ا��وا�د ا��� ���م ا�	<)ت ا�دو��� ���>#�� وا��وة -3

و ذ�ك �#� �ن 6<ل 6رق ا�دول ا��
رى ��
دأ �دم ا��د6ل ، 2�و�7ت ا����دة ��د6ل دون أي أ�س �
د
 �2 �� ، و�� 2	ل ا��7د ا��و�2�&
ن و&
 2	#ت ذ�ك 2� ا�	راق وا�دو��&��ن و��� �ن)&و&��& أ2?

د .� �2 ا�و�ط� و�� 2	#ت ا�>�ن 2� ا��
ت ، �2ذه ا�دول �د6#ت  وأ2ر���و ��2� و�� 2	#ت 2ر&�
 �� 2� دول ا�?�ر ���	�#� �&طق ا��وة و2ر�ت &��4 ���و2ر�ت ��طر�� و)وا&�&� وإراد�� ا���

�#�  ا�0رإ�
س ھذا   ".ا��ق �#�وة">�4 ا�.ر��� �ن طر�ق ا���دة ا��

�

#د  �
#� &وو�� ��س �ر��� �رب ، وا�دول إن ر�� �&دي ����#م 
ر>>� �ر��� �رب ، ور�&
 �د6#ت �.ر�&� �&� ا��	�ل ا��#�0 �&�
� ��ر�م ا��رب 
��<ح ا�&ووي &�� ��ا��
رى ��د6ل دا

7 ��	#ق 
�وة ا��ق أو  ا�0را����و�� 0ن ا�دول ا���4رة ��#ك ھذه ا�0#�� ، وا������ ا�
د�� 
و�وح آن 
ا7زدوا��� ، و�
�� ا��&ظ�ت  و �&طق#� ا��	�ف و�&طق ا��>#�� ا��ق �#�وة ، 
ل ھو �&طق ا��وي �

4ء ا�.ر��� ا�دو��� �#� ا��رارات ا��� �6دم �>�L ا�دول �I ءا�دو��� ����� ا�0م ا����دة ��رد Fط
���
�	�و�� ا�دا �  .ا��
رى ، �
دو ذ�ك وا�� �ن 6<ل ا��<�� دون �Fرھ �ق ا���4و وا����

  �دو��و�ود ا��&ون ا

ھذا ا��7ه �	�
ر ا��&ون ا�دو�� �و�ودا ، �2ط ھو ����ز 2� ا�در�� و��س 2� ا�ط
�	� ا��&و&�� ، �2و 
&ون �د�ث ا��ن ، 
	�س 
��� 2روع ا��&ون ا��� �	ود ( 1&-
&ون �?�ره �ن ا��وا&�ن ، و�
ررون ذ�ك (

�&�رون �#� ا��&ون ا�دو�� >�4 �4&د أ&>ر ھذه ا�&ظر�� رأي 6>و��م ا�ذ�ن . إ�� آ7ف ا��&�ن 
��ر 2�دة �ن ��ث ا�0س ، 	� �� ، ا�7
ر ، ھ�ا��&و&�� ، 
��ول 
-ن ا��	��ر �;ل ا��.رع ، ا��
وL#<� 7 �#����ز 
�ن ا��وا�د ا��&و&�� ، �� أن ا��.رع 2� ا��&ون ا�دو�� �و�ود وھو ا�دول ، �واء 

ت ا�دو��� أو ا��	 �ن�(�2� �.ر�� ، أ� ا����م �2و�ودة ، طر�ق ا4�7 ، ������ و ا���ھدات ا�;&
ن ، أ� �&>ر ا�7
ر �&Iوق ا��� ��
ل ذ�ك ����� ا�	دل ا�دو��� 2� 7ھي ، وا������ ا0ورو;�
  �>ل 2� �ور��� ، ��� �ن ��;ق ھذه ا���
�2و�ود ، و��ر�1 ا�7م ا����دة 
�و�ب ا�4>ل ا��

  .1991وا�J�#6  1960و و ا��و&? 1950

و)د ا��4ت ا�0رة ا�دو��� �#� إ�طء 
	ض ا��
دئ ا��&و&�� >�4 ا7�زا��� وا��
رھ )وا�د )&و&�� 
 ھدة ��2&	� �دة ا�0ن وا��<م ، �ء 2�� �2 �دة آ�رة و���� "  1969آ�رة ، &ظرا 0ھ����(

 ا����� ا�دو��� ����وع ا�دو�
�دة وا�2ت �#�� وأ)رت �
ل ���دة 7 ��وز &��� و7 �	د�#� إ7 
&و&�� �د�دة �ن )وا�د ا��&ون ا�دو�� ا�	م �� &4س ا�>�4( " �، و)د د� أ&>ر إ�زا��� ا��&ون ا�دو�

ق ا�0م ا����دة ;�� �2 
ط<ن �ل ا�4)�� دو��� �6�ف ا��
دئ ا��&>وص �#��
 .إ�� اI)رار 

�دة �#ز�� ��&� ��6#ف �ن )وا�د ا60<ق ا�دو��� ا���دة ا��&و&�� ا�دو�( ��� إذن ��ب ھذا ا��7ه ھ
� وأ
رز ��#��1 �&ظ�� ا�>#�ب &�&Iا �و)وا�د ا����<ت ا�دو��� ، ھذه ا��
دئ �ؤطرھ ا��&ون ا�دو�

ت ا7&�&�� ا�	�#� �#� ا���� ا�دو��� ا��� �د�و إ�� ���� ا�0رى�� ا���(
وا�<���ن  ا��7ر و
�� ا��وارث ا�ط
�	�� أو ا��روب� �  .و��د�م ا����دة �#دول 2

  )وا�د ا����<ت ا�دو���

 )وة إ�زام �ن ا�&��� ا0د
�� و)د ���ول إ�� )وا�د �� ��6#ف �ن )وا�د ا60<ق ا�دو��� 2� �و&�



 

 

����� ا�4)�� أو �رف ، �;ل ذ�ك ا��>&� ا�د
#و�� �&و&�� 2(.  

&ون 
�ن ا�دول ��ب ھ�ذا &���1 
د أن ا��&ون ا�دو�� �	�رف 
1 دو�� �ن طرف ا���و�ت ، �	�رف 
�را��1 وا��را�1 ، وإ7 �	ر�ت ا�دول ا��6��4 ��ؤو��� )&و&�� و�زاءات ، ���وي 2� ذ�ك ا��وا�د 

ت وا��	ھدات ا�دو��� وا�(2� ا4�7 
�� �ن طر�ق ا�	رف ا�دو�� أو ا��&>وص �#����� و��;ق ا�;&;�
 >�4 ا�	�و��� و�#ك ا��� 7 �#زم إ7 أطراف ا��	ھدة�� �  .ا�0م ا����دة ، �� ا�����ز 
�ن �#ك ا��

ت ا��	��دة 2� �&ظ�م ا���ة ا�دو�����Cا  

7ت � �
2� أر �  :�#�- ا�دول إ�� ا��&ون ا�دو�

�دة )&و&�� �د�دة -1( �  �&د و�

� ا�دو���&د ا���� إ�� ا��.ف �ن  -2� ا����
  ا���دة ا��&و&�� ا�دو��� ا��� ��ط

  ��د�د ا��&ون ا��ري ا��4	ول 2� و)ت �	�ن -3

  .و�	 دو�� �د�دا ����ر�	د�ل ا���دة ا��&و&��  -4

� ا������ت و ا��روس و�� �� ����� ������ن زوروا ��و�� � ���   : ا����" ا�!ا�  �����ا�� ا����ن ��
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�در ا��&ون ا�دو�<�  

� ������ ا�	دل ا�دو���  ��38ب ا��دة � :�ن ا�&ظم ا�0

1- �<ت ا�دو��� ا�	�� وا�6�(  ا4�7

2- �  ا�	رف ا�دو�

&ون  -3�#� ��  ا��
دئ ا�	

 وآراء ا���4ء ا��&و&��نا���دات ا����م ا�دو���  -4

ف)وا�د  -5<&Iا ��دا	�وا  

  ��دور ا��	ھدات 2� �&ظ�م ا�	<)ت ا�دو�

&ون ، �#� �����ل ا��	ھدات ا�دو��� >دارة �>در ا��&ون ا�دو�� ا�	م ، إ�� �&ب ا�	رف وا��
دئ ا�	
دو��ن أو أ�;ر )�دة )&و&��  ھ� ا�4ق �;
ت 
�و�
colliard 1وا��	ھدة ا�دو��� �� �	ر�2 ا��0ذ 

2� إطر ا�	<)ت ا�دو��� ، و���L �ن ا��	ر�ف أن �&>ر ا�7
ر   �ل �.�#� �4رض &��4�
��م 
�و�
&ون ا��	ھدات �ن ( �ء �#� ا��را�� ا���
ق ، و)د ��#ت ا�0م ا����دة �#� و�&
2� ا��	ھدة ��م 

 طر�ق ��&� ا��&ون ا�دو�� وأ�4رت �ن إ
رام ا&��2 ��(4�1969  J�
ق ;<;� &��&�J �ن ا��	ر�ف ا��
: 

  ا�$�	ھ�ات ا��و��� , %��م إ, �A� ا��ول ، �<� /	��	 �A N4/ (4%� دو�� و CD$� دو��� -1

 �Q	�K ا�$�	ھ�ة A+<�  <4-ب -2

3- � .�6وع �و�وع ا��	ھدة �0�م ا��&ون ا�دو�



 

 

�J ا��4و�ت ا�دو��� ت ا��ؤ)��  –ا��وا;�ق  -ا�
رو�و�و7ت  -ا�دو��� ا��	ھدات ( &��( )ا4�7

ت�( ا�����ز 
�ن ا��	ھدات وا4�7
ت ا��&دا إ�� �	��ر أ
رزھ ا�����ز���ن �(
�ن ا��	ھدات وا4�7 : 


� 0ھدا�2 أو- �&�
 �< أھ��� 6�� ��و�و�� أو ���&�  إن ا��	ھدات �ط#ق �#� ا�	�ود ا�دو��� ا��
 ��ون ذات >�?� ������ا�دول ا�� 
�Fو  و)	� �#��

-  �ل ا)�>د�� أو ��ر�� أو 2�ا� ����ن �	�دات ;&و�� ��دودة )د �6ص ���&A2 ت�( ا4�7

 .��K ذ�?  � ا�$R	,ت

 :ا�$;4-ى ا�J	�� �.$�	ھ�ات ا��و��� 

  ا���د�� أو د�
�� ا��	ھدة -1

  أ��م ا��	ھدة -2

 ا��	ھدة و�?�� ا�ر�����دة  -3

�&�4ذھ ، ا&��ء أ�#� ، ا�4ق : أ�
ب إ&�ء ا��	ھدات ا�دو��� أ�
ب ا&��ء ا��	ھدة ا�دو���  -4

وت ا����� �&�4ذ ا��	ھدة ، زوال ا�.6>�� ا��&و&�� �Iدى ; ، O�4�ا ، ��ا0طراف ا���	)دة �#� إ�?

  .�ظروفا�دول ا���	)دة ، ا��?�ر ا��وھري 2� ا

  :ا�
رو�و�و7ت ا�دو��� 

1 .�2�Iول ا�رو�و
  ا�

� ا�
رو�و�ول. 2�  ا�&�


رو�و�ول ا��>د�ق. 3  


رو�و�ول ا�����م. 4. 

 و � 
رو�و�ول 
.�ل �م �.�ر إ�� ا�4)��، أو &ظم �	�ن، وھ&ك ا�	د�د �ن ا�
ر�و�و7ت، �2&� ��#�
� ا��	ھدات 
�� ��، وا�
رو�و�ول ھو ���و�� ا�.روط وا��وا
ط ا��� ھو د
#و�� �، و�&��ھو ��

�وا 
	�د طرف وآ6ر، �2� ا�6طوط وا��وا&�ن ا��� ��4ق �#�� ا�طر2ن، ���د�د .�ل ا� 
�ن( �	<)� ا��
ا��	ھدة �#��، ��� 7 �و�د أي &زاع 
�ن ا�طر�2ن، A2ذا � �دث 6<ف �، �ظ�ر ھذا ا�
رو�و�ول ا�ذي �م 

1�#�  .ا��و)�� �#�1 �ن ا�طر�2ن، ��ظ�ر ��ل طرف � �1 و�

� أن ��م و2ق )وا�?
ه ا�	م �.�ل �ل أ&واع ا��>رف ا�<�ق، وا�ذي �&&	�
د ا��I��ت، �;ل وا�
رو�و�ول 
دو�� �، �ر��س دو��  ر��سطر��� إ��ء ر��س � ا�6طب، ��ف ��ف و��ف ���دث، أو طر��� ا���
ل 

 
�� �	�&� و�درو��، 7 ��ل ��2أ6رى، 7
د أن �#�� ا����� 
طر��� �	�&�، و���ر 
6طوات ;
ت ا�دو���( .�#	.وا���، وا�
رو�و�ول &وع �ن أ&واع ا4�7

� ا�
رو�و�ول�را�ل �و�( 

��م ا��6ر ��;#�ن �ن �ل طرف ��� ��;#وا دو���م، و��و�وا 
	�ل ا��4و�ت �#� ا�6طوط ا�	ر���  -1
ھدة	�#�. 

2- �وا 
و�	�( �
	د ذ�ك ��م ��د ا���ع �#�و)�� �#� ھذه ا4�7)�� و�#ك ا�
&ود ا��. 



 

 

ا��#طت 2� ا�
<د ا��&�4ذ��  ����1و ���م أ6ذ �و)�� ر��س ا�دو�� 
��ب � �����1 ا��&ون،  -3
 .وا��.ر�	��

 أ&واع ا�
رو�و�و7ت


رو�و�ول ا����<ت 
�ن ا�دول -1 

2- ��2
رو�و�ول طر��� ا��>. 


رو�و�ول ا��	رف وا���د�م -3. 


رو�و�ول ا���دث، وا7&�
ه إ�� ا0�4ظ و�دم ا�و)وع 2� ا�6ط- أ;&ء ا��د�ث -4. 

ت، -5<&Iول ��ن ا�رو�و
 .و�دم ا)�طع �د�ث .6ص � أ;&ء ا��ؤ��رات ا�دو��� 


رو�و�ول �&ظ�م ا���وف 2� ا��ؤ��رات، ��ث ��م و2ق أ>ول و)وا�د -6. 

ت ا�دو��� -7(� ا��و)ف أ;&ء ��د ا��ؤ��رات وا4�7� �
�
رو�و�ول ار�داء ا��<
س ا��&. 

ت، ��ث �&)ش ا�طر��� ا�>����  -8�( .��و)�� أي ا�4)�� أو �	ھدة
رو�و�ول �و)�� ا4�7

ت ا�دو���( أ&واع ا4�7

 ا��	ھدة - 1

 ��
�&�م، أو ����ق ھد&� و�>�L، وا4�7ق �#� �� وھ� ا4�7ق ا�ذي ��م 
�ن دو���ن، ��&ظ�م )&ون �
� ا��.�رك، 

	��م ا�
	ض �د أي �دوان 6ر��، �;ل �	ھدة �#ف ا�&�و، و�	ھدة ا�د2ع ا�	ر

��� ��م 
�ن دو���ن �2ط، أو ����� ��م 
�ن �دة دول  وا��	ھدة .���ن أن ��ون ;&

 ا4�7ق - 2

 ��2�; �2� &وا� (��� وا�دة �ن ا�&وا�� ا��	&��، �-ن ��ون ا�4& �ا4�7ق .�ء ��دث 
�ن طر�2ن 2
 أو �#&�، أو ا)�>د��، و����ق �>�L �.�ر�� �	�&� 
�&�م 2� ھذا ا���ل ا��ذ�ور، و)د ��ون �ر�

 .و���ن أن ��ون ���و
 أو �Fر ���وب، �� ���ن أن ��ون ��4رة ��ددة، أو ��4رة طو�#� ��4و��

 ا���;ق - 3

��م ��ل ��;ق �&.- �ن 6<�1 �&ظ�� دو��� �
�رة، �2و ��ل �
�ر أ�
ر �ن ا4�7ق وا�
رو�و�ول 
 .وا��	ھدة، �;ل ��;ق ا�0م ا����دة

4 - �&و&( Lق �و�� ا�4

ز�ون �#��، وا�ذي 
دوره �	�ل �#� �و��L  ھذا��م &�� ��-�� �ا4�7ق ��و�L ��وق �ل طرف 2
1��
 .ا�&�ط وا���وق 2� ا��	ھدات 
�&�م و�	ر�ف �ل ذي �ق 

 و;��� - 5

ت، وأن �ل طرف �#زم (�	�د 
�و�ب ھذه ا�و;��� ا��-��د �#� ا�&�ط ا��� ا�6ذت 2� ا��	ھدات وا4�7

��&�4ذ و7�
 . �و�د أي &�� �6رق ا4�7ق ا�ذي أ
رم �

 

 �2 � ا�دو��� ا�	<)تا��	ھدة �V��� ا.�?ل و�.ر�



 

 

ھدات ا�	�د�� �	�د 
�ن 	��أ
رز �>&�4ت ا��	ھدة ھ� أو7 ا��	ھدات ا�	�د�� ;م ا��	ھدات ا�.ر�� ، 2
 ، وھ� 7 �#زم �وى �
ا���	)د�ن ، و7 ��	دى أ;رھ إ�� دو���ن أو �دد ��دد �ن ا�دول 2� أ�ر 6ص 

��2 ، و�م �#�زم 
-ي ا�4ق ، �;ل ھذه ا��	ھدات �	ھدات  0&� ���ت طر2 ا�دول �Fر ا��و)	� �#��
 ��2  ...ا�>#L و�	ھدات �	��ن ا��دود وا��	ھدات ا���ر�� وا�>&��� وا�;�


رم 
�ن ���� ��2� ا��	ھدات ا�	�� ا�� �& و�� �
�رة �ن ا�دول ��وا2ق 
Aراد��أ� ا�>&ف ا�;

�	 ا�$�	ھ�ات ا�+	ر�L ،  #	ل ذ�? �.L S.3: ، 2 ا��ول�$� (�
	�-��� L	 � و �Rدة % �Lا-
N.L إ�+	ء 
 �	ھ�ة ���D	 /-ل %�CD) ا���
	ت وا�;I	�	ت ا��A.- 	��� ، و �	ھ�ة ,ھ	ي ا��4A �1.�4$-:� ا�$D	زL	ت 

، و
� �$�A U	�+	ر�L %$�"ا L� ا�$�	ھ�ات ا�(	�Q ا��D�1945 ��4�% �4 ا��و��� ، و �#	ق اJ ) ا�$4;�ة �
��
  .#$A	1L �A-د �A� اJط�اف ا�$-

�>� ، �:�
 و -$L	 �Wن ا�$�	ھ�ة , %�) �-ى ا,ط�اف ا�$-
�� ا�D4	دا ا�N  ��أ ا���1 ��:�� ا�4$�	

��7ت ا��;&� �2 رھ إ�� �Fر ا��و)	�ن �#��;V
  :� ا��	ھدة )د ���د 

1- �  ا��	ھدات ا��&ظ�� ��Sن ا�دو�

2� ا�
دا�� ، ا&��م ا�?�ر إ�� ا��	ھدة -2 ��2   ��ث �ط
ق �#�1 و�و ا&1 �م ��ن طر2

م -3��&Iا ��2   �Fر ا��
.ر ، �ن 6<ل ا��4دة 
	ض ا�دول ا0�;ر ر��� �ن ا�4)�� �م ��ن طر2

 .ا�?�را��	ھدات ا��� �ر�ب ��و) وا��زا�ت �#�  -4

 زا�ت أ)ل 
�;�ر �ن ���وى ا�وظ��4 ا��.ر�	�� � �
�رFم �ن ا�و�	�� ا��.ر�	�� �#�	ھدة ا�دو��� ا��
 �، إ7 أن ا������ ا�دو�� )د  واI�زام�#�وا&�ن ا�دا6#�� ، �	دم و�ود �#ط� �ر�ز�� دو��� ����ر ا��.ر�
دو�� )د�� و���ن أن &#�س ذ�ك �ن 6ط 6طوات ���� &�و ا��6#ص �ن ا�4و�� ا��� ط
	ت ا������ ا�

  :6<ل &�ط �د�دة �&�

  �ر�� ا�دول 2� ا��>د�ق �#� ا��	ھدات -1

  �#&�� ا��	ھدات ا�دو��� وإ&�ر ا�د
#و���� ا��ر�� -2

3- ��2ت �&  �دم ا��#6� �ن ا��	ھدات 
��� �?�ر ا0و�ع إ7 و2ق ��


�ن ا�دول ��ب �
دأ ا -4 �#�واة 2� ا���دة 
�ن دول ا�	�ما���واة 2� ا��	���  

ت ��4	�ل ا��	ھدات -5&  ��ر�ر ��

2� ا��	ھدة أو ا�#�وء إ�� -6 ��� �ط
�ق )وا�د ا�	دا�� و��ن ا�&�� 2� ���4ر ا�&>وص ا�?

  .ا�����م ا�دو�� أو ا���ء ا�دو�� ��ل �وء ا��4ھم

درFم � )�ل � �زال ھ&ك أ�م ا������ ا�دو�� 6طوات ��I  دول�ا �ن ا��رام ������ ���ل ا�4	ا�و�
�ن ت ا��دود وأ6ذ ا�د
#و����ن �رھ�(��وا�د ا��&ون ا�دو�� وإزا�� �ظھر 6ر)1 ، �6رق ا�4

 .وا��7داء �#� ا��4رات

 �&; :��  ا��ر��ز ا�د
#و�
ت�ن 
�ن أھم ��Cا #
 ھ� ا�د�&�
 �د ا�دول �#� ا��	�ل وا��4ھم ��2�� �  .و���� ا��

 ا�د
#و���� �-داة �#���� ا�6ر���



 

 

 �#� ��6ر ا�دول ا�د
#و���� �����ق أھدا�2 ا��7را����� 
طر��� �#��� و�#��� ��2ظ �ن 6<��
  .ا�	<)ت ا�6ر��� ، وأي 6طوة �Fر ����� )د �ؤدي إ�� �دھور ا�	<)ت ا�6ر��� �#دو��

���  �	ر�ف ا�د
#و�

�ق ا��طو�� وا0وراق ا�ر���� ا�>درة �ن " طوى " ا��و&&�� �.��� �ن ا��#�� �#د7�� �#� ا�و;
ت وا��	ھدات(�ق ا��� ����ن &>وص ا4�7  .ا��#وك وا�0راء، ;م �طور �	&ھ ��.�ل ا�و;

ھ ا�	م ا��د�ث ��2�ن �	ر��4 �#� أ&� ���و�� ا��4ھ�م وا��وا�د و ا�Iراءات وا��را�م &	� �2 أ�
 ا�د
#و����ن��ؤ��ت وا�0راف ا�دو��� ا��� �&ظم ا�	<)ت 
�ن ا�دول وا��&ظ�ت ا�دو��� وا���;#�ن وا

 
�دف 6د�� ا��>�L ا�	#� ،)���و�#�و�2ق 
�ن �>�L ا�دول 
وا�ط� ) ا�0&�� وا7)�>د�� وا���
ت وا��	ھدات�(ا�دو��� ، و �	�
ر  ا�7>ل وا��
دل و إ�راء ا��4و�ت ا������ و��د ا4�7

ت �ا�د
#و���� أداة ر����� �ن أدوات ����ق أھداف ا����� ا�6ر��� وا��-;�ر �#� ا�دول و ا���
�ل 
و�  و��ب �-��دھ��� ھو  .��ا�6ر��� 
�دف ا���� � وأ6<)� و�&�� ھو إ)&� �&� ،


طن � �
  .أ6<)� و�Fر�رھ�

�2 إ�� �و>�ل ا��	#و�ت �#�I

�	ز�ز ا�	<)ت 
�ن ا�دول و �����و�ت وا��4وض �	� ���م ا�د
#و�
 �2� ا�6رج و��;�ل ا���و�ت 2 �2� ا���7ت ا���6#�4 و 
�د2ع �ن ا��>�L وا�ر� و�طو�رھ

ت ا�6ر��� و����م �
ت وا�0داث ا�دو��� ، إ��2 إ�� ��� ا��	#و�ت �ن أ�وال ا�دول وا����ا��&
ت أو �وا)ف ����
#���وا)ف ا��� راھ&� أو ردات 2	ل ����#� إزاء ���ت إزاء )��. �و�ت وا���

�� وا��&>#�  ا���;�ل ا�د
#و�

�ل ا��ق 2� إ�4د أو )
ول 2� ا�	<)ت ا�دو��� ھو �ظ�ر �ن �ظھر ا���دة W ك 2##دول�و�#� ذ ،

� �&1 إدارة ا�.ؤون ا��
	و;�ن ا�د
#و����ن ، و��;ل �ل دو�� أ�م �Fرھ �ن ا� ، و��و�� &�����دول ر

ا�6ر��� وز�ر ا�6ر��� ، ���ده ا�د
#و���ون وا��&>ل ، و�
دل ا�د
#و����ن �	�
ر �ن �ظھر 
  .��ن ا�	<)ت و��&� �#�#م ، وا��د�ؤھم �	&ه �و�ر ا�	<)ت و&ذ�ر 
��رب

 ����� ���  :��ون ��و�ن ا�
	;� ا�د
#و�

	
;� ھو ا����ول �ن 
	;�1، و��و�� ��;�ل ا�دو�� واI.راف �#� أ��ل ا�
	;� وأ2رادھ و��	�ن ر��س ا�
 ��وز �ر��س ا�
	;� أن ��;ل أ�;ر �ن دو�� أو �� ،�;	
أن �وا2ق ا�دو�� ا��و2د إ��� �#� .6ص ر��س ا�

 �����ن >1�4 ا���;�#�� ��;ل دو��1 2� أ�;ر �ن دو��، و�#� ر��س ا�
	;� أن ��دم أوراق ا���ده، وا��
  .إ�� ر��س ا�دو�� ا��و2د إ���

 ��(� �2و��ب ا�4�ت ا�د
#و���� �#� ا�&�و ا��;	
 A2ن �را�ب رؤ�ء ا�&�: 

 
1 . 


	و&�، و�>در: �ر�
� ا��4راء و�
	و;� ا��� � ��ون ا���دھم .6>�� �ن ر��س ا�دو�� ا��

 �و��� إ�� ر��س ا�دو�� ا��	��د�ن �د��، و�ط#ق �#� ا�
	;� ا��� �رأ�� ا���دھمأوراق 

  .��4ر ا�م ا���4ر

 ��ون ا���دھم �ن ر��س دو���م �دى ر��س: �ر�
� ا�وزراء ا��4و��ن وا��&دو
�ن ا����ن . 2

 ھؤ7ءا�دو�� ا��	�&�ن �د�� و��ن �-�� �ر�
��م ���� ��ر�
� ا��4راء، و���� ا�
	;� ا��� �رأ�� 


�م �4و���  



 

 

��0ل . 3
���ن 
رون �
	و;�ن �ن )
ل وز�ر ا�6ر��� �دى وز�ر 6ر��� ا�دو��: �ر�
� ا���	� 


�� ا��	��د�ن �د�� و��س �ن )
ل رؤ�ء دو��م، و�	�
رون 2� �ر�ز أ)ل أھ��� �ن �را�ز  .ا�در�ت ا��

 دو��م ��ون ھ&ك أ�زاء �&
 إ�� �&ب �� ر��س ا�
	;� و�را�
�م ا�;<ث ا��� �ن ا�
����ن أن ��;#و 
�	
  .أ6رى �#
	;� وھ� أر

2� ا���م ا��و�و�� إ��1  - �;	
�وظف ا�
	;� وھم ا6.0ص ا�ذي �	�&�م ا�دو�� ا��و2دة ��	و&� ر��س ا�
2� ا�دو�� ا��و2د �د��  

  ا��وظ4ون اIدار�ون وا�4&�ون -

- �;	
  ���6د�وا ا�

-  �ت ا�د
#و���� و7 ��و&ون �ن ���6د�(>	�
وأ�6را ا�6دم ا�6>و>�ون وھم 7 ��ون ��م �<)� 
��4& �;	
  .ا�دو�� ا��و2دة 
ل دورھم ���>ر �#� 6د�� ا�

ت ا��
	و;�ن ا�د
#و����ن ;<ث أ�ور وھ� ��;�ل ا�دو�� �دى ا�دو�� ا�������4، <� ��ن ا�6>��
ر 6ر��� ا�دو�� ا��	��د �د�� وأ�� �را)
� ا��وادث وا��طورات ا���6#�4 وا��4وض وا��.ور �� وز�

�2 ا���د�ن� �2.  

  وا�
ت ا���;#�ن ا�د
#و����ن 

م 	� &��2 ��(� �دد �ن ا�وا�
ت 2� أ;&ء  �1961.�رط ا�4�وا�	رف ا�دو�� أن �را�� ا���;ل ا�د
#و�

	�#1 وإ7 �	رض ���
ن ا�دو�� ا��	�� 1� �Fر �رFوب 1�2)�<1 .6�  . دة �د��� �وھذه ا�وا�
ت ھ

��-� : 

  .ا��رام )وا&�ن وأ&ظ�� ا�دو�� ا��	��د �د�� و�دم ا��د6ل 2� .ؤو&� ا�دا��#6. 1

2 .�;	
 ا��#?.� �  .�دم إ�ءة ا��	�ل ا�0�ن ا��


وزارة ا�6ر���. 3 ��� .�>ر �ر�	1 �
د


	دد �
�ر �ن �دم ��ر�� أي &.ط �Fر ذ�ك . 4 ��
>�4 ر���� ��وم ا���;ل ا�د
#و� 1
ا���#ف 
 � ��ف وھد�� ا�;�;� �#� ذ�ر أھم ھذه ا�وظ� �2 &��2 ��(ا���م 2� ا�
#د ا��	��د �د�1 و)د �ءت ا�4

��-�:  

1 .� وا�د �دى أ�;ر �ن دو��: ��;�ل دو��1 �دى ا�دو�� ا��	��د إ���� و ��وز ا���د ��;ل د
#و�

A	�  .+�ط  -ا��1 ا��و�� ا�$;	ل إ��

2 .	�  ./$	:�  I	�X دو�4& ��ى ا��و�� ا�$��$4 ��:

3 .	�  .ا�64	وض A	�) دو�4& ��ى ا��و�� ا�$��$4 ��:

4 .	�  .ا,�4��م L� اJو5	ع وا�;-ادث �� ا��و�� ا�$��$4 ��:

5 .	�
�وا�
ت ا��#�ة وإ6<ل ا���;ل  %�":" ا���
	ت ا�-د:� �A� دو�4& وا��و�� ا�$��$4 ��: ��ا�د
#و�
&�1 ا�د
#و���� إ7 إذا )ررت دو��1 ذ�ك >را��، و�ل � ���ن �#دو�� <� 1&� ���1 7 �ر2� �#�


1 أو ��
1 ، أو �&-� � ا��6�ف ھو أن �ط#ب �ن ��و��1 إ��ا�����
#� أن �4	#1 إزاء ا���;ل ا�د
#و�

و>14 .6> �Fر �رFوب 1�2 و2 ��4& �  .ق ا�0راف ا�دو��� �طرده ھ



 

 

���  ا��>&� ا�د
#و�

ت ��	ددة ���� أ;&ء 6د���م 6رج 
<دھم&زات و�>���
و�	ود ھذه ا���7زات . ����� ا�د
#و���ون 
 �ن ھؤ7ء ا�د
#و����ن أن ����	وا 
���<ل �م 2��A
��و&�م ا���;#��ن ا��
.ر�ن ��وى ذات ��دة، و

  .ا��>رف ��-د�� وا�
��م

�  .و�
&� ھذه ا���7زات �#� �
دأ 6رو��م �ن &طق ا��.ر�� ا�وط&


#دان  �ء ا�&س ا�ذ�ن �	�.ون 2�
وھذا ا��
دأ ا�ذي ���	�ل 2� ا��&ون ا�دو��، �.��ل �#� ��ن 
2� &طق �#طت ��و���م ا0>#�� ��
  .أ�&

 �ت ا�د
#و���� ھ&<�#� � �زا�
  :وھ&ك أر

�#��م 0ي �
ب7 ��وز إ��ء . 1  .ا��
ض �#��م أو �#� أ2راد �

  .7 ��وز ���4ش أو ا���ز ���&�م وأورا)�م وأ��	��م. 2

3 . .7 ��وز 2رض �را�ب �#� ���#���م ا�.6>�� �ن )
ل ا�
<د ا��� �6د�ون ��2

�<��م و�وظ4وھم 
�ر�� ا�	
دة ا���#� و���رب ا���;�ل . 4� �ن ����� ا�د
#و���ون و��ا�د
#و�

�ن ا�دو���ن وإ��د  2� ا��دف ا�را�� �ن ھذا ا���;�ل ، أ7 وھو ��ر�ب و��ت ا�&ظر � �ا���;�ل ا��&>#


�ن  
�ن ا�دول ، إ7 أن ھ&ك ا�6<2ت �  ا�دو�� ، و�و�2ر ا��	ون و�وط�د ا�>دا)� ��ا�����<ت �ر�
��� ��&L �وازات  ھذ�ن ا�&و��ن ، 2دور ا�
	;� ا��&>#�� �ط?� �1�#ا��0ل اIدار�� وا���ر�� وا���


ر �	� ���ا��4ر وا�.ؤون ا��د&�� �;ل ا�زواج وا�ط<ق و.�دات ا�و7دة ، 2� ��ن أن ا�
	;� ا�د
#و�
�� وا�6ر��  .ا���;ل ا�ر��� �#دو�� ا�
�;� �#� ا�>	�د ا���

�ب ا��&:  وا��&>ل ;<;� �را�ب  . >لا��&>ل ا�	م وا��&>ل و&

����  ا�د
#و���� ا�	

 ��2 ، 
�� و�&و� وا&ط<) وإ���ا�د
#و���� ا��د�دة ��6#ف �ن ا�د
#و���� ا���#�د�� ، �2� أ�;ر ا��
 :د
#و���� �<م و���ت د
#و���� �رب ، و�#� ھذا 2##د
#و���� ا��د�;� �ظ�ر�ن 

1- � ���ا7&��ل �ن د
#و���� ا�0<ف إ�� ا�د
#و���� ا�	

2- ��� .ا���د )وا�د ا�د
#و���� ا�و)

� إ�� ا��7را����� ��&� و���ن ا�����ز 
�ن ���و�ت ;<ث �#د
#و���� �&درج �ن ��ث ا��وة �در�
ك ا�د
#و���� ا�6��2 ، ا�د
#و���� ا���ورة ، ا�د
#و���� ا���	�ر�2 ، ا�د
#و���� ا���ددة ، ;م &�2


�	&� أن ا�د
#و���� ��درج ��ب ���وى ا��وة ، �ن �	��4 ا�� ��
و�� إ�� ا��7را����� ا���و��� ، 
������ إ�� 2درة إ�� 2(.  

 �2� �ل ا�&زا�ت 
�ن ا�دول �وض ا�د
#و���� ا���#�د�� ا�� �ن �&ب آ6ر �#	ب ا�د
#و���� دورا ���
4و�ت ، وھ&ك ا�و�ط� وھ� �د6ل طرف ;�ث �ن أ�ل��
 ا���ر�ب 
�ن و��ت ا�&ظر  �ن �	
ر �&�

 �� أو �	ب دور ا���&�	
 .دون 2رض �#ول 

 

 ا�$�%<" ا,��4ا%��R: ث	�#	 

��رب و)�دة ا��رب ، وھ� &وع  ا��Iرا����� �&د ا��و&ن ھ� 2ن ا���دة ، و)د ار�
طت ا��#�� �ر��6



 

 

ت ��ددة ��ر أ��ل و�1 ، و�4دي ا��6طر�F ق�����ر ��4��ن ا�. 

�0س و�	&� ا�6ط� ا��ر
��، أو ھ�  ا��Iرا����� أو
�4 ��� ھ� �>ط#L ���ري <
�#م ا��6ط�ط 
2ن ا��6ط�ط �#	�#�ت ا�	��ر�� )
ل &.وب ا��روب، و2� &4س ا�و)ت 2ن إدارة �#ك ا�	�#�ت ��ب &.وب 

 .ا��روب

	
ت و�	�س ا��Iرا����� ا�6طط ا���ددة ��
�� �����ق ھدف �	�ن �#� ا��دى ا��&��Iوء ا� ��د 2
 .ا����� أو ا��� ���ن ا��>ول �#��

�#� ا��دى ا�
	�د ا���دا �#� ا��6ط�طت وا�Iراءات  ھ� 6طط أو طرق �و�� �����ق ھدف �	�ن
 .ا�0&�� 2� ا��6دام ا��>در ا���و2رة 2� ا��دى ا��>�ر

ت وا�0��ب وا�6طط وا��&ھJ ا���
	� �ن أ�ل �����ق ا0ھداف ا���طرة 2� أ)ل �2� ���و�� ا���
و)ت ���ن و
-)ل ��د �
ذول ، و���ن ا�����ز 
�ن �	ر��4ن ���4وم ا��7را����� ، ا0ول �
&�1 ا��در�� 

� �ن ا��در�� ا�.ر)�� & .ا0ورو
�� ا�0ر���� وا�;

  �	ر�ف ا��7را�����
   : ��ب ا��در�� ا0ورو
�� ا�0ر���� �	ر�ف ا��7را�����

  .2ن ا��6دام ا��	رك �و��#� �#و>ول ا�� ھدف ا��رب -

- �
�ل ا�	��ر�� �����ق أھداف ا���� �ن طر�ق ا��وة أو ا���د�د  .2ن �وز�� وا��6دام ا�و�

 .2ن ا��6دام ا��وارد �����ق أھداف ا��رب -

 .ا0ھداف ا��� �دد�� ا����� إ��2ن ا��6دام ا��وة �#و>ول - 

اد 6ط� ا��رب و�و��1 ا���ش 2� ا��&طق ا����� وا��	رف �#� ا�&�ط ا��� ��ب ھ� 2ن إ�د :ا���ر�1 
ن ا�&�ح 2� ا��	رك���  ��.�د أ�
ر �دد �ن ا��ط	ت ��2

 1U��را����� :�و��Iرض ��دد اF ��و>ول ا�ق ا�����6دم ��� ��ل ا�� .ھ� ���و�� �ن ا�و�

2� أ�;ر  :2ون در Fو��ز  ���ھ� ا��دا
�ر ا�وا�	� ا��� ���6دم 2� ��ر�ك ا��وات ا�� ا���� ا��
  .ا�ظروف �<��� و���ن أن ���� �#م ا���دة

 :2وش  �� .ھ� 2ن �وار اIرادات ا��� ���6دم ا��وة ��ل 2>6

�2� �و��1  :ر��ون أرون  ���دة و�و��1 ���ل ا�	�#�ت ا�	��ر�� ، أ� ا�د
#و��( �ا�	<)ت �� ھ
��
	��ن �#��� ��� .ا�دول ا60رى �#� أن ��ون ا��Iرا����� وا�د
#و�

 .ھ� 2ن إ��6دام ا��وة �#و>ول إ�� أھداف ا����� :أ&در�1 
و2ر 

 �	ر�ف ا��7را����� ��ب ا��در�� ا�.ر)�� 

L�، وا��7را�����  ھ� &ظم ا��	رف ا�	#��� ا���	#�� 
�وا&�ن ا��رب �>راع ��#L �ن أ�ل ����ق �>
ت ا7)�>د�� وا��	&و�� �&� وا�	��ري وا�7��
�ث �#� أ�س درا�� 6
رة ا��روب وا��و)�4ن ا����

 �ل ا�>راع ا��د�;� وو��� &ظر ا�	دو 2� ا��رب ا���
#� وطرق 6و�� وا�7داد ��
<د و&وع و�#�
ء ا��وات ا���#��&
 .و

6رج إ 2� �#م �#�� ا��را����� �و�� ��4و�� ��2 ، �2� ���2� ا�	#وم ا���7 طر ا��رب 2&�دھ



 

 

ا����� وا�	<)ت ا�دو��� �دل �#� ����4 �وا��� وإدارة ا�>راع 
�ن )و��ن أو أ�;ر ، و����4 ا��?<ل 
ت�ل طرف &��X�  �ا���و2رة �#� أ��ن و�1 ، وا��?<ل �&>ر �	ف ا�	دو �����ق ا�&>ر ، و2

ت �ر�و��ا�	#وم ا���7��� ا�F ق����
 .60رى ھ� ا�&.ط ا��ر�
ط 

ر  :��&�ن ��&I1�2 ا L��� ذي�و)ت ا�ا ��ت اا��Iرا����� ا�>���� ھ� ا��� ����ن �-�6ر ا�	�#�
 .ا��	&وي �#6>م �#�ر�
� ا������ 
-ن ��ون ��#� و���&�

 Y&و� � .ھ� درا�� )وا&�ن ا�و�� ا��#� �#�رب :�و��

�ل ا�	��ر�� ا��� ���ن ا����� �ن ا��>ول �#� أھداف :�وز�وف  .ھ� ��#�� 6#ق ا�و�

 ، و6طط ا��رب  :Wراز�#4�وف �� �إن ا��Iرا����� ا�	��ر�� �	��د �
.رة �#� ا����� و��6
�� .ا��Iرا����� ��م �>���� �#� أ�س ا0ھداف ا��� ��ددھ ا���

 أ&واع ا��7را�����


.رة ا��Iرا����� ا� -1�: 

��ث �	�
ر ا��وة ا�	��ر�� ا0داة ا�ر���� �����ق ا0ھداف ا�وط&�� ، و7 ���;&� إ��6دام �&>ر ا��وة 
>ر ا������ وا7)�>د�� وا�;���2 �.�ل أ�زاء ���#� �#�وة &	�ا60رى ا�� �&ب ا��وات ا�	��ر�� ، 2

 .ا��
.رةا�	��ر�� و���و�� ��دد �& ��4وم ا��Iرا����� 

و�	ط� ��ل ا��ر�� ��2 أھ��� �
رى وذ�ك �	دم أ�2ح ا���ل �#	دو 
�ر��ب و�	1 وا�رد �#�& و 
 ����
 .�#� ا��6وع Iراد�& إ�
ره

 ��� :و���ن ����ق ھذه ا��Iرا����� 2� أ�د ا�>ور ا��

ا0.�
ك �� )وات ا�	دو إ��را����� �
.رة ����دف ا��>ول �#� ا�&>ر ا�	��ري &����  :أو7

��& .ا�ر���� ا��
.رة ، و)د ط
ق ا��0د ا��و��2� ھذه ا��Iرا����� 2� ا��رب ا�	���� ا�;

�&إ��را����� �
.رة ����دف ا��>ول �#� ا�&>ر ا�	��ري ��س �ن طر�ق ا7���م ا��
.ر و��ن  :;

1
�وازن ا�	دو وأز��1  ا67<ل
	�ل �ؤدي ا�� ��F
��� �ؤ6ر�1 أو أ�&��1 أو ا�&�ط ا��	��4 � و ���

��1 أو )ط� 6طوط �وا><�1 أو )ط� طرق � �21
أو �رب �را�ز )�د�1 أو ا���دم �ن إ��ھت  ا&��

 � إ�را��ل 2���
 ط�� ، ��&�Fر ��و)	� و)د ط
ق ا0��ن ھذه ا��Iرا����� 2� ا��رب ا�	���� ا�;
 .1967، و  1956، و�#��1948ت �م 

 ;�;:  إ��را����� �
.رة �
�ث 2� ����ق ا��دف �ن طر�ق ا���د�د 
6��Aدام ا��وة ، و)د ا��6د���

 

�و O>وار��أز�� ا � .ا�و�7ت ا����دة 2

 :ا��Iرا����� �Fر ا��
.رة  - 2

ك ا�	��ري 
�در�� ا�&I
�ل �Fر ���ر�� 
�در�� ا0و�� و 
�ث 2� ����ق ا0ھداف 
و�� �&�� وھ;�

�ث �ن ا���م �ن طر�ق . ا��رورة ا)��تإذا � �ل ا�&���4 ��د���  ا��6دامأي 
�	&� أ&�ا�و�

�� ، و����م ا����� وا7)�>د ، وا��?ط ا�دو�� ، وا����4ت ا�دا#6� و�Fرھ.Iوا. 

 
ا��رب ا�;ور�� و����دف �ذ�ك �د��ر �	&و�ت ا�	دو وا��4ظ �#� �	&و�ت ا0>د)ء ، و���6دم أ�#وب 

 :، و��6� �;<;� �را�ل 



 

 

 .ا��4ظ �#� ا�0ل و6#ق ا�;�� 
�&>ر ��� طل ا�>راع  -أ


�ط ھ�م ا�	دو ��� ����ق ا���م ا�&�4�  -ب;�. 

�ل ا�	��ر�� ا���4و)� أن ا��
ب ا�ذي �د�و إ�� إ��6دام  -تردع ا�	دو و�&	1 �ن إ��6دام و�
ك إ��را����� �Fر �
.رة ھو إ&�ظر ا7�&A
&�<ب 2� ��زان ا��وى ، و��م ا��>ول �#� ھذا ا�0ر 

��F Jر 
� ��	ف ا�	دو أ�;ر �ن ا�>د�ت ا��
�رة ذات ا�&�(
-ن و6زات ا0
ر ا���	 �ط ا�	دو ، �#�و�
ا����� ، �#� أن ��ون إ&�ك ا�	دو 6<ل ھذه ا�و6زات أ�
ر �ن إ&�ك )وا�& ، وذ�ك 
�د��ر ��و�ن 


 �ر �
�رة ، �� �د2	1  إ��?رات أو ھ��ت ��#�� �ؤدي ا�	دو أ��6 �ط1 أو ��
�دھإ2&ء 
	ض و�
ت �Fر ��د�� ، و��
ره �#� ا�6ذ و�� ���د أ�;ر �� ����ل )وا�1 �� إ&�ك )در�1  إ�����
ا���م 

 .ا��د�� وا��	&و��

 ���
-�د ا�>ور ا��  :و���ن ������

 ھ�#را��6دام ا�0��ب  :أو7��
 ا������ أو ا�د
#و���� أو ا0)�>د�� �����ق ا0ھداف و)د ط

 ا��<��1&د �� .ا�&�� و�.��و�#و2

�&
ت طو�#� ا�0د ، �� �دث 2� ا�ر�ف وا��زا�ر و��2&م :; .ا�#�وء ا�� أ�#وب �رب ا�	>

 ;�
	� أو �ؤ� :;ت ;&و�� 2� أرض ا�	دو أو 2� أ)��م دول ��
� L�2 لدة �1 
	�دا �ن �
�� ا���
ل أ2ر�����. ��
� L�4
 ��& ھذه ا��Iرا����� 2� ا��رب ا�	���� ا�;�& .ا�ر���� ، و)د ط
�ت 
ر�ط

	
�واط&�1 وا�	12 �ن ا�دا6ل وھذا � ط
��1  ا)��لإ;رة ا��4&� دا6ل دو�� ا�	دو 
��ث �ؤدي ا��  :را
ن �?رض �رب ا��ر�� ا�وط&
� � .&�� وا�;ورة ا�4#�ط�&��إ�را��ل 2

��
�ر�� �
�رة 
�4ل ا��
��F و�4وق ا��وات ;م ا��ظھر 
��و)ف )
ل  :6 ��ا���I<ء �#� ھدف �ز

	د ا��د&� ا0و�� 1948ا���م 
	�#�� أ6رى ، ;م ��رار ذ�ك 
>ورة ������ و)د ط
�ت ا�را��ل ذ�ك �م  

2� ا��Iرا����� �Fر  � ��ون ا�	�ل ا�&�4	
�دة �� �زداد أھ��� ��ل ا�و)ت طا��
.رة ���طرة و�
;� ��
 .<ا�� �د �
�ر و���#ص ��ل ا��وة ��2 ، إ7 أ&1 �

  ا��7را����� ا��	>رة 3 -

ا��&�ب وا����ن وا��<�م ���� �	�&� ، 2#م �	د ا��6ر ا�	��ري ھو  ا�0#وب�	��د �#� ا��6ر 
 ��ل أ6رى ���6دام ا��درات ا7)�>د�� وا������ وا�;���2 وا��	&و�� ا��
ل ھ&ك و� ��ا��طروح دا
�ل ا���&و�� وا���6#�4 �ن �ؤدي إ� �&4ردة أو ����	� إ�� 
#وغ اF7راض ا���ددة ، أي ا��6دام ا�و�

 .أ�ل 
#وغ ا0ھداف

 :و���ن ا��د�ث ھ& �ن ا��7را����ت ا�7ر���� ا��	>رة 

 ، ���� وا�	
� �ن ا��و�� دا6ل ا��	��ر ا�?ر�� ا��7د ا��و�2&� ��ا��را����� ا��7واء أ
رز ��#�
4ت ا�دو��� ا�	��ر�� أ
رزھ �#ف .�ل ا0ط#� �ذ�ك أ&.-ت ا�و�7ت ا����دة ا�	د�د �ن ا����� ، ��

ن ��&م و�و
 وأ2?&��2 �2 �� .ا��6د�ت ا��وة ا�	��ر�� ��&� ا��و�� ا��و�2

� ا�6>م �ن ا���وم �#� ا�و�7ت ا����دة أ�لا��را����� ا�ردع أي ا�ردع ا�&ووي ا��د�ر ، �ن &�. 

 ا�و�7ت ا����دة �د ا���6 �2� ا��روب ا��7
)�� ا�� �#��� �������و�ت ا��7را����� ا�و)

�� وا�دول ا��ر)� ا��� ���#ك ا�#�� ا�د�ر ا�.�ل .اIرھ



 

 

 .21983	#�1 ا�را��ل �&د� ھ��ت ا��4�ل ا�&ووي ا�	را)� �&�  ا�0ر&4س 

 	
 ا��ر��ز ا7)�>دي: را
2� )وة ا�دول أو �	�4 ا�	وا�ل ��
ل إ&1 �#	ب دورا  2� ا�	<)ت ا�دو��� ا7)�>د�� �#	ب دورا � ،

2� 6#ق ا�&زا�ت 2�&�ص 2� ا��وارد ا7)�>د�� ���ن أن ��
ب �ر
 و���ن أن ��ھم 2� 6#ق  ���
 .ا��	ون

 �ظھر ا�>راع �ول ا�;روات ا7)�>د��


1 ا�;ورة ا�>&��� وا���� إ�� ا��وارد ا�ط
�	�� وا�0واق -1

ق ا��7	�ري �ن � ا���

  .ا��&��تا��>ر�ف 

2-  � ا�6<ف ا�4ر&��

�ا��رب ا�	���� ا0و�� �ن �& �ول �&ط�� ا7�زاس وا�#ور�ن ا0��

 �$�  وھ�  ��و�� A	/4-ا[�	 N.L  -ارد  �����  

�	 ا��L"D ا�4-���� ��ى ا�3.�	ن وا,�$	ن -3A	أ�� �ن  	* ���	$�� ا�#�	ا�;�ب ا��  

4-  �D� �I  N.L ث��4& 1956ا���وان ا�#:	K U�	* ^:-ة ا��	D
 N.L ا����3ة  

�	ا�D"اL	ت /-ل ا�;�ود  -5A	د:� أ��	I4
  ا

 ا�D"اL	ت /-ل ا�$D	طS ا��;�:� ���& ا�$-ارد ا��;�:� -6

7-  �2 ��وأ�ر�� أدى إ�� &.وء دول ���د�� ��طورة وأ6رى ��6#�4 ا�	�ل  أورو
ا��طور ا�>&

 �ن ا7)�>دي >#� و>ل 
�ن ا�دول ���ن ا��
ر ا�	�ل ا7)
دي >#� ا�و>ل 
�ن ا�دول و�<�

 ، وھذا ھو ا��7ه ا�ذي �رت 1�2 ا�دول 
	د ا��رب ا�
ردة ا�0
ب�&�
 ون ��2	�#�   .ا��� �د2	�

 
�ن ا�دول ، 2�دول ا�>?رى �ر��F �#� أن ����� و��و�د ا)�>د� �وا7)�>د ��;ل ��ل و�دة و���
 ، ��وا��� ا7)�>د�ت ا���	
 �2� ا�دو�  ل�
رى، وا�دول ا�?&�� 7 ��و)ف �ن ا��د6ل ا)�>د�

د &ظم دو�� ا)�>دي �دل ��وم �#� ا��	ون و��س ا��7?<ل ��A
 ���ا�>?رى، �ذ�ك �ط�ب ا�دول ا�&
. 


��و�2ق  

 7 �&�و& ووا�د�& �ن >�L ا�د�ء

ب ا
	��و��� و����� و 
�ز�د �ن �
��ت ا
دروس و��د�وھ�ت ا
����رات وا����ث وا
������ت وا���
�ق ��
	��ون زوروا �دو�� �وا�� !�$�ھ�م ا
	��ون  وا
"ر�!�ت وا
	وا��ن و�د�د ا
���ر��ت و�ل �� �

  '
�
 :ا
	��ون *�( ا
را�ط ا
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