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 الملخص 

احلاضةةةةةةر نعتةةةةةةا مةةةةةةن أ ةةةةةةي أهةةةةةةدا  ن محايةةةةةةة النةةةةةةول االنسةةةةةةان يف الوقةةةةةة  إ         
االمةةةةت املتحةةةةدة وخاصةةةةة مةةةةق ارنبةةةةاط االةةةةرتام النةةةةول االنسةةةةان و فةةةة  األمةةةةن والسةةةةلت 
الةةةةةدوليي الةةةةةف  يعةةةةةد انةةةةةد  األملاملةةةةةي مةةةةةن  ن ةةةةةا  األمةةةةةت املتحةةةةةدة فةةةةةاالمت املتحةةةةةدة 
جتةةةد يف االنتها ةةةاي اخسةةةوية خرفةةةا واضةةةحا ألهةةةدافها و لتةةةا  يعةةةد هةةةفا ا ةةةرل مةةةارا  

ال ةةةةاون الداخليةةةةةة لتلةةةةن الةةةةدول الةةةةة  ن تهةةةةن النةةةةول األنسةةةةةان     افيةةةةا للتةةةةدخل يف
املسةةةةاس  لسةةةةلطان الةةةةداخلي  وذلةةةةن ل ةةةةا ي  ينةةةةا  هةةةةفة االنتها ةةةةاي شةةةةريطة  ةةةةدم

 .للدول 

فانةةةةةةد  مةةةةةةن التةةةةةةدخل اإلنةةةةةةن هةةةةةةو  سةةةةةةي الالةةةةةةة النةةةةةةول االنسةةةةةةان لل ةةةةةةة           
اس يفةةةةةرت  أدةةةةةا نتةةةةةةداخل مةةةةةن أجلهةةةةةةا فهةةةةةو يوصةةةةةة   إلنسةةةةةان مةةةةةة  املةةةةةت د    أملةةةةةة

قةةةةانون يف الةةةةي افتنةةةةادة نةةةةفا األملةةةةاس نعلةةةةر  ةةةةري م ةةةةرو  لةةةةفلن مةةةةن ال ةةةةرور  أن 
متةةةةةارس محايةةةةةة النةةةةةول اإلنسةةةةةان وفنةةةةةا لنةةةةةرار دو  يسةةةةةت د    املوا يةةةةة  الدوليةةةةةة   وأن 
نت املةةةةب  جةةةةرا اي احلوايةةةةة مةةةةق ال ةةةةت انتها ةةةةاي النةةةةول الةةةة  اإلنسةةةةان   وأن ي ةةةةون 

نةةةال السةةةليوة  افةةةة   واالةةةرتام مبةةةدأ الل ةةةو   ليةةةر  وةةةالذ أخةةةري بعةةةد املةةةتفا   ةةةرل االنت
الت املةةةب فيوةةةةا بةةةةي الفعةةةةل وال ةةةةرر وذلةةةن  البتعةةةةاد  ةةةةن االملةةةةت دام املفةةةةرط للنةةةةوة   
وأخةةةريا نةةةب الت  ةةةةد مةةةن أن انةةةةد  مةةةن التةةةدخل  نسةةةةان  ةةةث   ومةةةةن وجةةةود انتهةةةةا  
صةةةةةارض وواضةةةةةق ال اب ةةةةةن نالقيةةةةةر  لطةةةةةرل العاديةةةةةة فحنةةةةةول االنسةةةةةان شةةةةة   خاصةةةةةا   

  دو  أن ينةةةةةة  يف وجةةةةةةر امل الفةةةةةةاي واالنتها ةةةةةةاي السةةةةةةافرة  ةةةةةةو لةةةةةةع التوةةةةةةق الةةةةةة
نسةةةةةان ب ةةةةة  ال مةةةةةر  ن  ةةةةةان موا  ةةةةةا أم أج بةةةةةا النةةةةةول االنسةةةةةان    وةةةةةا أن اليةةةةةاة اإل

بعيةةةةدا  ةةةةن ج سةةةةية أو لونةةةةر أو  رقةةةةة أو   لر ايةةةةة واالهتوةةةةام مةةةةن احلةةةةدود اإلقليويةةةةة 
 للدولة.


