
 

 

 

  ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب األمحس:

 

" بػُاٍ ّ يف َٝدإ "ضٛيؿس1859ٜٛٓتعٛد ْػأ٠ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب األمحس إىل عاّ        

اٜطايٝا، حٝح غٔ ايؿسْطٕٝٛ، ٚاالٜطايٕٝٛ َعسن١ ضد ايُٓطاٜٚني ايرٜٔ ناْٛا قد احتًٛا 

( َٔ ايكت٢ً 40000ايبالد، ٚحدثت صباب١ٗ عٓٝؿ١ أضؿست خالٍ ضاعات عٔ خطا٥س بًػت )

ٚازبسح٢ يف تًو ايؿرت٠ ٚددت يف دٓٝـ مجع١ٝ يًُٓؿع١ ايعا١َ ٜسأضٗا ضباّ ٜدع٢ ) 

ايرٟ أند أْ٘ تأثس تأثريًا غدٜدًا عٓدَا قسأ نتاب ترناز ضٛيؿسٜٓٛ غٛضتاف َٛا١ْٝٝ( 

 ّ.1863ايرٟ صدز يف عاّ 

ّ، َٚأطًكت ٠ ع٢ً 1863ؾرباٌٜ/غباط 17ٚع٢ً أثس ذيو ادتُعت ايًذ١ٓ يًُس٠ األٚىل يف        

ْؿطٗا اضِ) يًذ١ٓ ايدٚيٞ إلغاث١ ازبسح٢(. ٖٚٞ َٓع١ُ ضباٜد٠ َطتك١ً ع٢ً املطت٣ٛ 

ايدٜين، ٚاألٜدٜٛيٛدٞ، تكّٛ دٚز ٚضٝط احملاٜد يف حاالت ايٓصاعات املطًخ١ ٚؾكًا ايطٝاضٞ ٚ

يكٛاعد ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ، ايرٟ تعٌُ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ ع٢ً ْػس٠ ٚتكدِٜ اسبُا١ٜ 

ٚاملطاعد٠ إىل ايطخاٜا َٔ أضس٣ اسبسب، أٚ املعتكًني املدْٝني، ٜٚتُجٌ ازبٗاش األع٢ً يًذ١ٓ 

عطًٛا  25ٝب األمحس يف مجع١ٝ َٔ املٛاطٓني ايطٜٛطسٜني ال ٜصٜد عددِٖ عٔ ايدٚي١ٝ يًصً

ٜٚتِ اْتدابِٗ باألؾط١ًٝ، َٚد٠ ز٥اض١ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ أزبع ضٓٛات قاب١ً يًتذدٜد دبتُع 

ٖرٙ ايًذ١ٓ يف مجع١ٝ ع١َُٝٛ ذبدد ايطٝاض١ ايعا١َ َٚبادئ ايعٌُ ٜٚتِ تطري غؤٕٚ 

١ َكسٖا ايس٥ٝطٞ يف دٓٝـ ٚبعجاتٗا املٛشع١ يف َٓاطل ايعًُٝات اإلداز١ٜ يًُؤضط١ بٛضط

 ايٓصاع.

 أَا خبصٛص متٌٜٛ ايًذ١ٓ، ؾٗٓاى عد٠ َصادز يتٌُٜٛ َٝصا١ْٝ ايًذ١ٓ:

 .َطاُٖات ايدٍٚ األطساف يف اتؿاق١ٝ دٓٝـ 

 .َطاُٖات ازبُعٝات ايٛط١ٝٓ يًصًٝب األمحس، ٚاهلالٍ األمحس 

 .َطاُٖات خاص١ 

  أَٛاٍ ايصٓادٜل ٚايتربعات ٚايٛصاٜا.إٜسادات َاي١ٝ طبتًؿ١ َٓٗا 

  ٖٓاى َٝصا١ْٝ املكس اييت تكتصس ع٢ً َا ٖٛ ضسٚزٟ ؾكط، ٚميٍٛ ْصؿٗا تكسٜبًا االذباد

 ايطٜٛطسٟ.

  أَا َٝصا١ْٝ )املٝصإ(اييت ميٛهلا ْدا٤ات خاص١ ؾتعهظ تطٛز األٚضاع اييت تعٌُ ؾٝٗا ايًذ١ٓ

 ايدٚي١ٝ ٚؾل َُٗتٗا.

 األمحس:عٌُ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب 

 متازع ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ عًُٗا يف اسباالت ايتاي١ٝ:

 .ايٓصاعات املطًخ١ ايدٚي١ٝ 

 .ايٓصاعات املطًخ١ غري ايدٚي١ٝ 

 .االضطسابات ايداخ١ًٝ 
ٚتسَٞ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ َٔ خالٍ عًُٗا ع٢ً محا١ٜ، َٚطاعد٠ ايطخاٜا ٜٚتُجٌ عًُٗا 

 بايتخدٜد ؾُٝا ًٜٞ:

  َٔ حسٜاتُٗا أضس٣ اسبب، ٚاحملتذصٜٔ املدْٕٝٛ، ٚاملعتكًٕٛ شٜاز٠ األغداص ايرٜٔ حسَٛا

ألضباب أ١َٝٓ، ٚتصٚز َسانص االعتكاٍ ايطذٕٛ، ٚاملعطهسات ؾكط يًتأند َٔ ظسٚف 

 االعتكاٍ املاد١ٜ ٚايٓؿط١ٝ.

  ،إغاث١ ايطخاٜا مبٓخِٗ َطاعد٠ طب١ٝ، نتكدِٜ ايعالج ايطيب، ٚإْػا٤ املطتػؿٝات

 َٚسانص ايتأٌٖٝ.



 

 

 ٛاضط١ ايٛناي١ املسنص١ٜ يًبخح عٔ املؿكٛدٜٔ، حٝح تتًدص َٗاّ ٖرٙ تتدخٌ ايًذ١ٓ ب

 ايٛناي١ ؾُٝا ًٜٞ:   

 .ايبخح عٔ األغداص ايرٜٔ اْكطعت أخبازِٖ عٔ أًِٖٗ أٚ ايرٜٔ ُبًّؼ عِٓٗ إِْٗ ؾكدٚا 

 .ْكٌ املساضالت ايعا١ًٝ٥ عٓدَا تهٕٛ ٚضا٥ٌ االتصاالت ايعاد١ٜ َكطٛع١ 

 ٠ األغداص إىل أٚطاِْٗ.تٓعِٝ مجع مشٌ ايعا٥الت ٚإعاد 

  شٜاز٠ املعتكًني املدْٝني ٚايعطهسٜني داخٌ املعطهسات ٚايطذٕٛ ٚاملطتػؿٝات يف بًدإ عدٜد٠

 ع٢ً أثس ايٓصاعات املطًخ١ أٚ االضطسابات ايداخ١ًٝ.

  .مجع مشٌ ايعا٥الت اييت قد اْؿصًت بطبب اسبسب 

 .إغاث١ املكعدٜٔ بطبب اسبسب يف طبتًـ َٓاطل ايعامل 
 ادئ األضاض١ٝ يًخسن١ ايدٚي١ٝ يًصًٝب األمحس: املب

تكّٛ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب األمحس باحملاؾع١ ع٢ً َبادئ ايصًٝب األمحس ٚاهلالٍ        

 األمحس األضاض١ٝ ايدا١ُ٥ ايطبع١ ٖٚٞ:

َبدأ اإلْطا١ْٝ، َبدأ عدّ ايتخٝص، َبدأ اسبٝاد، َبدأ االضتكالٍ، َبدأ ايطٛع١ٝ، َبدأ ايٛحد٠، 

 أ ايعامل١ٝ. َٚبد

ّ 1965إٕ اسبسن١ ايصًٝب األمحس ٚاهلالٍ األمحس مل ٜٛضع هلا َٝجام ض٣ٛ يف عاّ        

إثٓا٤ املؤمتس ايعػسٜٔ ايرٟ عكد يف ؾٝٓا، ٚايرٟ أعًٔ ؾٝ٘ عٔ تًو املبادئ ايطبع١ املرنٛز٠ 

 أعالٙ، ٚبكٝت ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب األمحس زاع١ٝ هلا.

 

 اإلْطإ:املٓع١ُ ايعسب١ٝ سبكٛم 

َّ غعٛب ايٛطٔ ايعسبٞ نػريٖا َٔ ايػعٛب ٚخاص١ يف ايعامل ايجايح، بدأت تطُع عٔ         إ

حكٛم اإلْطإ ٚايدضاتري ٚاسبسٜات األضاض١ٝ، َٓر بداٜات عٗد ايٓٗط١ يف ايكسٕ ايتاضع 

عػس، َٚع شٜاد٠ ايتعًِٝ ٚايٛعٞ ٚايسغب١ يف املػازن١ ايطٝاض١ٝ، ٚددت ٖرٙ املؿاِٖٝ تسب١ 

خصب١ بني املجكؿني يف أٚاضط ايكسٕ، ٚايرٜٔ ناْٛا يف طًٝع١ اسبسنات ايٛط١ٝٓ َٔ أدٌ 

االضتكالٍ، ٚيريو تبٓٛا يف سبعات االضتكالٍ األٚىل يف ؾرت٠ َا بني اسبسبٝني، َٚا بعد 

 اسبسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ، َععِ َؿاِٖٝ َٚٛاثٝل َؿسدات حكٛم اإلْطإ مبؿَٗٛٗا ايًٝربايٞ.

ّ( أندت نٌ ٖرٙ املؿاِٖٝ ٚايكِٝ 1946-1920ضاتري ايعسب١ٝ اييت صدزت بني عاّ )ؾايد       

ٚاسبكٛم، يهٔ املػه١ً ايعسب١ٝ َٔ تكٓني ايعالق١ بني ايػعب ٚايطًط١، َٚٔ احرتاّ حكٛم 

اإلْطإ ٚحسٜات٘ األضاض١ٝ، عادت يًعٗٛز َٓر بدأت االْكالبات ايعطهس١ٜ يالضتال٤ ع٢ً 

ِ ايكإْٛ أٚ ايٛض١ًٝ ايػسع١ٝ)االْتدابات(، ٚأعًٓت َجٌ ٖرٙ ايطًط١ بايك٠ٛ ٚيٝظ حبه

االْكالبات ْؿطٗا )نجٛزات( ٚبدأ بعطٗا تػريات ادتُاع١ٝ، اقتصاد١ٜ ٚاضع١ ايٓطام; يهٓٗا 

ذبت َط٢ُ)ايجٛزات( َٚع ايػعازات ايػعٛب١ٝ اييت زؾعتٗا َبَسزت يٓؿطٗا تعًٝل 

إلْطإ ٚحسٜات٘ األضاض١ٝ اييت ْصت ايدميكساط١ٝ ٚاسبسٜات األضاض١ٝ ٚاْتٗاى حكٛم ا

 عًٝٗا اإلعالٕ ٚاملٛاثٝل ايدٚي١ٝ زغِ تٛقٝع أغًب١ٝ ايدٍٚ ايعسب١ٝ ع٢ً تًو املٛاثٝل ايعامل١ٝ.

أد٣ ذيو ؾُٝا أد٣ إيٝ٘ َٔ ايتعطـ ٚايكٗس ٚاالضتبداد ايرٟ مل جيد َع٘ بعض املٛاطٓني      

ايعسب بدأ َٔ ايًذ٤ٛ ِٖ أٚ أضسِٖ بايػه٣ٛ ملٓعُات حكٛم اإلْطإ ايدٚي١ٝ اسبه١َٝٛ 

 ٚغري اسبه١َٝٛ ٚخاص١ ) َٓع١ُ ايعؿٛ ايدٚي١ٝ(.

عد َا تبًٛز يد٣ ايبعض َِٓٗ يف بدا١ٜ ّ ب1982يريو زبأ عدد َٔ املجكؿني ايعسب عاّ        

ايجُاْٝٓات قٓاع١ تا١َ بإ بدا١ٜ اشبسٚج َٔ ٖرا املأشم ٖٞ احرتاّ ٚتعصٜص حكٛم اإلْطإ 

ٚاسبسٜات األضاض١ٝ يف ايٛطٔ ايعسبٞ، زبُٝع املٛاطٓني ٚاألغداص املٛدٛدٜٔ ع٢ً أزض٘ 

 إىل َبادز٠ حبسن١ عسب١ٝ سبكٛم اإلْطإ.



 

 

عُٕٛ إىل عكد ازبُع١ٝ ايتأضٝط١ٝ ؾُٝا ضٍٛ، قربص ٚيف األٍٚ َٔ يريو أضطس املٓ      

ّ، أْػ٦ت املٓع١ُ ايعسب١ٝ سبكٛم اإلْطإ ٚاربرت َٔ ايكاٖس٠ 1983نإْٛ األٍٚ/ دٜطُرب 

 َكسًا هلا.

ٚقد منت اسبسن١ ايعسب١ٝ سبكٛم اإلْطإ ٚتطٛزت ببط٤ غدٜد ٚدب٢ً ٖرا ايتطٛز يف        

٠ بًدإ عسب١ٝ ٚأدٓب١ٝ; ٚيًُٓع١ُ صبًظ أَٓا٤ َٓتدب، تأضٝظ ؾسٚع يًُٓع١ُ يف عد

 ٚز٥ٝظ، ٚأَني عاّ.

يكد دا٤ يف َكد١َ ايٓعاّ ايطٝاضٞ يًُٓع١ُ " إٕ حكٛم اإلْطإ ٚحسٜات٘ األضاض١ٝ        

حكٛم ٚحسٜات أص١ًٝ ال ميهٔ ايٓصٍٚ عٓٗا ٚإٔ ايتعدٟ ع٢ً ٖرٙ اسبكٛم أٚ املطاع بٗا أٚ 

 . دباًٖٗا ٜبدد طاقات ايٛطٔ"

ٚإٔ ايدؾاع عٔ حكٛم اإلْطإ، ٚاألخالم اييت ٚزدت باألدٜإ ايطُا١ٜٚ، ٚباملبادئ        

األضاض١ٝ اييت تطُٓٗا نٌ َٔ َٝجام األَِ املتخد٠ ٚاإلعالٕ ايعاملٞ سبكٛم اإلْطإ 

ٚاالتؿاقٝات ايدٚي١ٝ اشباص١ حبكٛم اإلْطإ، ٚناؾ١ االتؿاقٝات، ٚاملٛاثٝل ايدٚي١ٝ 

 اص١ حبكٛم اإلْطإ.ٚاإلق١ًُٝٝ اشب

 

  ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ:

ْعسًا يطدا١َ املؿسدات املتعًك١ مبٛضٛع ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ٚتػعبٗا، ازتأٜٓا َٔ        

أدٌ تػدٝصٗا ٚتطًٝط ايط٤ٛ عًٝٗا تكطِٝ ٖرٙ املؿسدات، بايػهٌ ايرٟ ع٢ً ايكازئ ايهسِٜ 

 االطالع عًٝٗا بػهٌ ٚاضح. 

   ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ٚتطٛزٙ ايتازخيٞ:َؿّٗٛ ايكإْٛ 

ٜكصد بايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ امُلَطبل يف املٓاشعات املطًخ١، ايكٛاعد ايدٚي١ٝ املٛضٛع١        

مبكتط٢ َعاٖدات أٚ أعساف ٚاملدصص١ بايتخدٜد سبٌ املػانٌ ذات ايصؿ١ اإلْطا١ْٝ 

١. ٚاييت دبد" العتبازات إْطا١ْٝ" ايٓامج١ َباغس٠ عٔ املٓاشعات املطًخ١ ايدٚي١ٝ غري ايدٚيٝ

َٔ حل أطساف ايٓصاع ايًذ٤ٛ إىل َا خيتازْٚ٘ َٔ األضايٝب أٚ ٚضا٥ٌ يًكتاٍ، ٚذبُٞ 

 األغداص، ٚاملُتًهات اييت تصاب بطبب ايٓصاع. 

)ايٓصاع املطًح( ال َتعبرُي اسبسب; ؾُصطًح اسبسب َعسٚف َٓر قسٕٚ يكد اضتددّ تعبري       

ٚبهجس٠ يف ايًػ١ ايعا١َ; أَا يف يػ١ ايكإْٛ ؾاضتدداَ٘ قد قٌ َٓر بطع١ ٜٚطتددّ دا٥ًُا 

ـِ، ٖٚهرا أصبح ايتعبري)ْصاع  َٜدَت عكٛد، إذ إٕ ايًذ٤ٛ إىل ايك٠ٛ "ض٣ٛ مسٞ حسبًا أّ ال" مل 

َطًح( أنجس صالح١ٝ ٜٚتُٝص اضتدداَ٘ باؾتكازٙ إىل ايدق١ ايكا١ْْٝٛ، ٜٚػهٌ ٖرا املديٍٛ 

ٚيٞ اإلْطاْٞ. ٖرا ٚمل ٜعٗس أٟ اٖتُاّ خاص باألغداص ايرٜٔ ٜعإْٛ دصًا َٔ ايكإْٛ ايد

غسٚز اسبسب إال يف عٗد ايٓٗط١، غري إٔ صاْعٞ " ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ" اسبكٝكٝني مل 

 ٜعٗسٚا إال يف عصس األْٛاز.

يكد صاؽ ٖؤال٤ َرٖبًا إْطاًْٝا أضاضًٝا ٜٓادٟ بإٔ تكتصس اسبسب ع٢ً َكات١ً ايعطهسٜني،  

 دٕٚ األضساز بايطهإ املدْٝني ٚاملُتًهات اييت يٝظ هلا طابع عطهسٟ.

ٚنإ َٔ أِٖ ٚاضعٞ ٖرا املؿّٗٛ )دإ داى زٚضٛ( يف ؾصٌ زا٥ع َٔ ؾصٍٛ ايعكد  

االدتُاعٞ)ٚاميسدٟ ؾاتٌ( ايرٟ تٓاٍٚ ع٢ً حنٛ أنجس ذبدٜدًا َػانٌ قإْٛ اسبسب يف 

 نتاب٘)قإْٛ ايػعٛب(.

ًٝب األمحس إذ تٓعِ أعُاٍ اسبُا١ٜ ٚايػٛخ يف املٓاشعات املطًخ١، إٕ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًص

تعترب أٜطًا إٔ َٗاَٗا اسبسص ع٢ً االزتكا٤ بايكإْٛ اإلْطاْٞ ٚخباص١ ع٢ً تطٜٛع٘ يٛاقع 

ّ املدتصس٠ ض٣ٛ اشبط٠ٛ األٚىل يف 1864ايصَٔ; َٚٔ ثِ مل تهٔ اتؿاق١ٝ دٓٝـ املعكٛد٠ عاّ 

طُٔ عد٠ َساحٌ ٖا١َ نٌ َٓٗا ٜػهٌ تكدًَا ضدًُا، ع١ًُٝ تازخي١ٝ ط١ًٜٛ األَد تت

 ْرنس ٖٓا أِٖ تًو املساحٌ:

ّ، يتخطني حاٍ ازبسح٢ ٚاملسض٢ يف ايكٛات املطًخ١ 1906اتؿاق١ٝ دٓٝـ عاّ  املسح١ً األٚىل:

 يف املٝدإ.



 

 

ّ، يطسح َبادئ اتؿاق١ٝ يًخسب يف ايبخاز، نُا 1907اتؿاق١ٝ الٖاٟ عاّ  املسح١ً ايجا١ْٝ:

رٙ االتؿاق١ٝ دا٥س٠ املكاتًني ايرٜٔ حيل هلِ ايتُتع بصؿ١ أضري اسبسب يف حاي١ دددت ٖ

 احتذاشِٖ مبعا١ًَ خاص١ طٍٛ ؾرت٠ االحتذاش.

ّ، األٚىل َُٓٗا تتٓاٍٚ املٛضٛع ْؿط٘ ايرٟ تٓاٚيت٘ 1929اتؿاقٝات دٓٝـ عاّ  املسح١ً ايجايج١:

 سب.ّ(، ٚايجا١ْٝ تتعًل مبعا١ًَ أض٢ اسب1906-1864اتؿاقٝتا )

ّ، األٚىل ٚايجا١ْٝ َُٓٗا تػهالٕ ْصٝني 1949اتؿاقٝات دٓٝـ األزبع يعاّ  املسح١ً ايسابع١:

ّ، يف حني إٔ 1907ّ، ٚتػهٌ ايجايج١ تٓكٝخًا التؿاق١ٝ الٖاٟ يعاّ 1929َٓكخني التؿاقٝيت 

االتؿاق١ٝ ايسابع١ تػطٞ صبااًل مل تهٔ قد اضتهػـ بعد اال ٖٚٛ محا١ٜ األغداص املدْٝني 

 ت اسبسب.ٚق

 ّ.1949بسٚتٛنٛالٕ إضاؾٝإ التؿاقٝات دٓٝـ يعاّ  املسح١ً اشباَط١:

ّ ، أظٗس إٔ اتؿاقٝات دٓٝـ 1949إٔ ْػٛب ايٓصاعات املطًخ١ ٚتطٜٛسٖا َٓر عاّ 

األزبع١ مل تعد تطُٔ محا١ٜ قا١ْْٝٛ ناؾ١ٝ زبُٝع ايطخاٜا ٚخاص١ املدْٝني َِٓٗ . ؾهإ 

ّ( تب٢ٓ َؤمتس 1977حصٜسإ/ -ْٜٛٝٛ 8ص ددٜد٠; ٚيف )َٔ ايالشّ تهًُٝٗا ٚتطٜٛسٖا بٓصٛ

، األٍٚ  إىل اتؿاقٝات دٓٝـ األزبع١ )بسٚتٛنٛيني إضاؾٝني(دبًَٛاضٞ ُعِكَد يف دٓٝـ 

ٜتٓاٍٚ محا١ٜ ضخاٜا املٓاشعات ايدٚي١ٝ املطًخ١، ٚايجاْٞ ٜتٓاٍٚ املٓاشعات املطًخ١ غري 

 ايدٚي١ٝ.

ٙ إىل ؾ٦تني: قإْٛ دٓٝـ، ٚقإْٛ الٖاٟ. ، ايرٟ قطُت قٛاعد َع تكدّ قإْٛ اسبسب

ؾاتؿاقٝات دٓٝـ  تتعًل حبُا١ٜ األغداص َٔ اضتدداّ ايك٠ٛ، بُٝٓا اتؿاقٝات الٖاٟ تطع٢ 

 قبٌ نٌ غ٤ٞ إلزضا٤ قٛاعد ؾُٝا بني ايدٍٚ بطإٔ اضتدداّ ايك٠ٛ. 

 ْصٛص ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ:

 مبا ًٜٞ:ٚعًٝ٘ ميهٔ إمجاٍ ْصٛص ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ 

 

 ّ.1949أٚاًل : اتؿاقٝات دٓٝـ األزبع يعاّ 

 

 ّ.1977ثاًْٝا : بسٚتٛنٛالت دٓٝـ يعاّ 

 

 ّ.1949أٚاًل : اتؿاقٝات دٓٝـ األزبع يعاّ 

إٔ ايػا١ٜ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ٖٞ اسبد َٔ َعاْا٠ ايبػس١ٜ ٚدزؤٖا ٚقت ايٓصاع، 

ّ ادتُعت 1949آب/ أغططظ  12ٚتػهٌ اتؿاقٝات دٓٝـ يب ٖرا ايكإْٛ ٚدٖٛسٙ ; ؾؿٞ 

ايدٍٚ يف دٓٝـ، ٖٚٞ التصاٍ َتأثس٠ بؿعا٥ع اسبسب ايعامل١ٝ ايجا١ْٝ" ٚيف املؤمتس ايدبًَٛاضٞ 

دٚي١ٝ سبُا١ٜ ضخاٜا اسبسب"; ايرٟ دعٞ إيٝ٘ اجملًظ االذبادٟ ايطٜٛطسٟ  يٛضع اتؿاقٝات

 بٛصؿ٘ زاعًٝا التؿاقٝات دٓٝـ.  

ََٚؾدت  َٚجًت يف ٖرا املؤمتس زمسًٝا ثالخ ٚضتٕٛ دٚي١ً، َٔ بٝٓٗا تطع ٚمخطٕٛ دٚي١ 

َؿٛضني يًُٓاقػ١ ٚأزبع حهَٛات أٚؾدت َساقبني; ٚدعا خربا٤ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب 

محس يالغرتاى بصٛز٠ ؾعاي١ يف أعُاٍ املؤمتس إىل اعتُاد اتؿاقٝات دٓٝـ ايطابك١، اييت األ

ّ; ٚايؿهس٠ اييت 1949آب/أغططظ12أصبخت تعسف باضِ اتؿاقٝات دٓٝـ األزبع املؤزخ١ِ يف 

 تكّٛ عًٝٗا ٖرٙ االتؿاقٝات ٖٞ نؿاي١ االحرتاّ يًؿسد ٚعدّ املطاع بهساَت٘.

يف األعُاٍ اسبسب١ٝ، أٚ ايرٜٔ أصبخٛا عادصٜٔ عٔ  ؾاألغداص ايرٜٔ ال ٜػازنٕٛ

املػازن١ ؾٝٗا بطبب َسض أٚ اإلصاب١ أٚ ايٛقٛع يف األضس، جيب احرتاَِٗ ٚمحاٜتِٗ َٔ 

آثاز اسبسب، نُا جيب َطاعد٠ املٓهٛبني ٚزعاٜتِٗ دٕٚ ايتخٝص; نريو ٜتعني تٛؾري 

ات ايصًٝب األمحس; ٚتطِ ٖرٙ محا١ٜ خاص١ ألؾساد اشبدَات ايطب١ٝ، ٚألؾساد ٚاملباْٞ َٚعد

 َاد٠ ٖٚٞ نايتايٞ: 400االتؿاقٝات 



 

 

اتؿاق١ٝ دٓٝـ يتخطني حاٍ ازبسح٢ ٚاملسض٢ بايكٛات املطًخ١ يف املٝدإ،  االتؿاق١ٝ األٚىل:

 ّ.1949آب/ أغططظ 12املؤزخ١ يف 

 

 اتؿاق١ٝ دٓٝـ يتخطني حاٍ ازبسح٢ ٚاملسض٢ ٚغسق٢ ايكٛات املطًخ١ يف االتؿاق١ٝ ايجا١ْٝ:

 ّ .1949آب/ أغططظ 12املٝدإ، املؤزخ١ يف 

 

آب/ أغططظ 12اتؿاق١ٝ دٓٝـ بػإٔ َعا١ًَ أضس٣ اسبسب، املؤزخ١ يف  االتؿاق١ٝ ايجايج١:

1949.ّ 

 

اتؿاق١ٝ دٓٝـ بػإ محا١ٜ األغداص املدْٝني يف ٚقت اسبسب، املؤزخ١ يف  االتؿاق١ٝ ايسابع١:

 ّ.1949آب/ أغططظ 12

ؿاقٝات إشا٤ أٟ طسف ضاّ َتعاقد بعد ضت١َ غٗٛز َٔ تازٜخ إٜداع صو ٜٚبدأ ْؿاذ االت       

تصدٜك٘ عًٝٗا; ٚقد أْعُت ايّٝٛ َععِ دٍٚ ايعامل إىل ٖرٙ االتؿاقٝات ٚصدقت عًٝٗا 

 بايتصدٜل ع٢ً االتؿاقٝات ٚايتصَت ايدٍٚ األطساف مبا ًٜٞ:

 .تكدِٜ ايعالج يألصدقا٤، ٚاألعدا٤ بصٛز٠ َتهاؾ١٦ 

  ٕٚغسؾ٘، ٚاحرتاّ حكٛم األضس٠، ٚاملعتكدات ايد١ٜٝٓ، ٚمحا١ٜ ايطؿٌ محا١ٜ احرتاّ اإلْطا

 خاص١.

  حعس املعاَالت ايالإْطا١ْٝ، ٚأخر ايسٖا٥ٔ، ٚأعُاٍ اإلباد٠، ٚايتعرٜب ٚاإلعداّ بال

َُربز.   ضبان١ُ، ٚايطسد ٚايٓٗب ٚتدَري املُتًهات اشباص١ بال 

 ٜاز٠ أضس٣ اسبسب، ٚاحملتذصٜٔ املدْٝنيايطُاح ملٓدٚبٞ ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ يًصًٝب األمحس بص ،

 َٚكاب١ً املعتكًني دٕٚ ٚدٛد زقٝب.
                                                                                                                                    

 

 ّ.1977ثاًْٝا : بسٚتٛنٛالت دٓٝـ يعاّ  

ّ، قد مسخت َٓر قساب١ عد٠ عكٛد، بإْكاذ 1949إذا ناْت اتؿاقٝات دٓٝـ األزبع يعاّ 

عدد ال حيص٢ َٔ األزٚاح ايبػس١ٜ ؾكد اتطح إْٗا ال تهؿٞ يطُإ محا١ٜ ضخاٜا األغهاٍ 

ازبدٜد َٔ ايٓصاعات املطًخ١ اييت ظٗست َٓر ذيو ايٛقت; ٚنريو بادزت ايًذ١ٓ ايدٚي١ٝ 

عٌُ ع٢ً اضتهُاٍ ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ ٚتهٝؿ٘ بٛاضط١ قٛاعد ّ، إىل اي1965َٓر عاّ 

ّ، أثٓا٤ املؤمتس ايدبًَٛاضٞ حٍٛ إعاد٠ تأنٝد 1977-1974ددٜد٠; ٖٚرا َا حدخ َا بني 

ٚتطٜٛس ايكإْٛ ايدٚيٞ اإلْطاْٞ امُلطبل يف ايٓصاعات املطًخ١ ايرٟ مجع يف دٓٝـ َٓدٚبني 

 َؿٛضني عٔ َا١٥ دٚي١. 

ّ عٔ تٛقٝع يف ايجأَ 1977ؤمتس ايُدبًَٛاضٞ ايرٟ عكد يف دٓٝـ عاّ ؾكد أضؿس امل

ّ; ٚقد 1949ّ ع٢ً بسٚتٛنٛيني اضاؾٝني التؿاقٝات دٓٝـ يعاّ 1977َٔ حصٜسإ/ ْٜٛٝٛ

أدخٌ ايربٚتٛنٍٛ األٍٚ عددًا َٔ ايتخصٝٓات حبٝح ٜطٛز محا١ٜ ايطهإ املدْٝني َٔ د١ٗ، 

يٞ اإلْطاْٞ يف َؿَٗٛ٘ ٚصٝاغت٘ َع َساعا٠ َٚٔ د١ٗ أخس٣ ٜٛضع ْطام ايكإْٛ ايدٚ

 َػانٌ ناؾ١ ايدٍٚ يف ايٛقت اسباضس.

ٜٚطبل ٖرا ايربتٛنٍٛ ع٢ً ايٓصاعات املطًخ١ ايدٚي١ٝ ، مبا ؾٝٗا حسب ايتخسٜس 

ايٛط١ٝٓ ; ٜٚطُٔ محا١ٜ املدْٝني ضد أثاز ايعًُٝات اسبسب١ٝ " خاص١ عًُٝات ايكصـ" يف 

٣ ضد ض٤ٛ اضتعُاٍ ايطًط١ ، نُا أصبخت ايٛحدات حني إٔ االتؿاقٝات ال ذبُِٝٗ ضٛ

ايطب١ٝ املد١ْٝ ٚنريو ٚضا٥ٌ ايٓكٌ، ٚاملؤضطات، ٚازبٗاش املدْٞ ايطيب، تتُتع بٓؿظ 

اسبُا١ٜ اييت ٜتُتع بٗا ازبٗاش املدْٞ ايطيب، ٚاملٓػ٦ات، ٚٚضا٥ٌ ايٓكٌ ايتابع١ يًذٝؼ، 

 ٚقت اسبسب.  ٚٚضعت قٛاعد طبتًؿ١ حٍٛ األضًخ١ ٚاهلذّٛ ع٢ً املدْٝني



 

 

(، املػرتن١ بني اتؿاقٝات  3ٜٗدف ايربٚتٛنٍٛ ايجاْٞ إىل اضتهُاٍ ٚتطٜٛس) املاد٠ 

ّ، ٚاييت ناْت حت٢ ذيو ايٛقت ايكإْٛ ايٛحٝد ايرٟ ٜطبل يف 1949دٓٝـ األزبع عاّ 

ايٓصاعات املطًخ١ غري ايدٚي١ٝ; سبُا١ٜ نٌ غدص ال ٜػازى يف ايعًُٝات اسبسب١ٝ، 

ايطب١ٝ ٚايعاًَني  تعد أخس٣ خاص١ باملسض٢ ٚازبسح٢ ٚايػسق٢ ٚاملٓػ٦اباإلضاؾ١ إىل قٛا

 ؾٝٗا. 

 


