 أحمد بوخريص:د:أ
: مادة اللغات و املصطلحات القانونية
السداس ي األول
F :الفوج
: العاشرة:املحاضرة
:املنظمات اإلقليمية
ً
 فقد أقر ميثاق، لذلك،تعد املنظمات اإلقليمية شكال من أشكال التنظيم الدولي بوجه عام
 ما،هيئة األمم املتحدة قيام تنظيمات إقليمية تعالج األمور املتعلقة بحفظ السلم واألمن الدوليين
 ومن هذه،دامت هذه املنظمات اإلقليمية تلتزم في نشاطها بمقاصد األمم املتحدة ومبادئها
- االتحاد األوروبي- منظمة الدول األمريكية- االتحاد األفريقي- مجموعة الكاريبي:املنظمات اإلقليمية
. االلسكو: منظمة- االتحاد املغاربي- اتحاد دول أمريكا الجنوبية-رابطة دول جنوب شرق آسيا

Organisations régionales :
Ce sont des organisations internationales : ne pouvant rassembler qu’un
nombre limité d’États membres ; elles n’ont donc pas vocation à devenir
universelles, les États membres ne sont pas nécessairement originaires d’une
même région du monde , ce type d’organisation peut en effet être fondé sur
une solidarité de ses membres autre que géographique ; cette solidarité peut
ainsi être de natures économique (par exemple l’OCDE), ethnique (par exemple
la Ligue Arabe), politique (par exemple l’Organisation des États américains –
OEA)… Il existe donc des organisations régionales transcontinentales (par
exemple l’OTAN) , toute organisations internationales qui n’est pas universelle
– ouverte à l’adhésion de tous les États – appartient à la catégorie des
organisations régionales.

:املعاهدات الدولية
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 -1املعاهددة : Traité :وهدو مصدطل يطلد عدادة علد االتفداق الددولي الدذي يتنداول
بددالتنظيم موضددوعا علد درجددة مددن األهميددة ،ويغلد عليدده الطددا السياسد ي ولد القددانوني
أو االقتصادي مثل معاهدة الحد من انتشار األسلحة النووية املبرمة عام . 1968
 -2االتفاقيدة :Convention :وهدو مصددطل يطلد علد االتفدداق الددولي الدذي يهددد
إلد د وضد د قواع ددد قانوني ددة لتنظ دديم العالق ددات ب ددين ال دددول األطد درا  ,وه ددو مص ددطل مد دراد
ملص د ددطل املعاه د دددة إل د د ح د ددد كبي د ددر إل د د درج د ددة أن د دده يص د ددع ف د ددي أحي د ددان كثي د ددرة التفرق د ددة ب د ددين
املص د ددطلحين مث د ددل :اتفاقي د ددة في ن د ددا للعالق د ددات الدبلوماس د ددية  ,وهن د ددا م د ددن ي د ددذه إلد د د أن
االتفاقي ددات تتمي ددز ع ددن املعاه دددات ب د ن االتفاقي ددات تتض ددمن :قواع ددد قانوني ددة متع ددددة ت د ر
عل النظام القانوني للدولة بما في ذلك دستورها وتشريعاتها الوطنية  ,ب نمدا تحصدر اآل دار
القانوني د ددة للمعاه د دددات علد د د تنفي د ددذ بن د ددود املعاه د دددات ب د ددين األطد د درا دون أن يمت د ددد ذل د ددك
بالضرورة إل النظام القانوني للدولة .
 -3امليثدداق : Charte :وهددو مصددطل يطل د عل د أي اتفدداق دولددي يسددتمد أسددمه مددن
موضوع املعاهدة الذي ينظمه ،وكذا من حيث أهميته بالنسبة للددول األطدرا  ,ويسدتددم
عددادة لتسددمية الو ددا القانونيددة للمنظمددات الدوليددة واإلقليميددة مثددل ميثدداق األمددم املتحدددة
.1945
ً
 -4العهدد : Pacte :وهدو مصدطل مدراد تمامدا ملصدطل امليثداق ،مثدل عهدد عصدبة
األمم . 1919
ً
 -5النظدام :Statut :وهدو مصدطل ظهدر حدديثا فدي القدانون الددولي العدام املعاصدر ,
ُ
ويطل د عل د املعاهدددات املتعددددة األط درا  ،والتددي بموجبهددا تنش د ع د املنظمددات واألجه د ة
الدولي ددة مث ددل :نظ ددام محكم ددة الع دددل الدولي ددة ( ،) 1920النظ ددام األساسد د ي ملحكم ددة الع دددل
الدولية (1945م) ،والنظام األساس ي للوكالة الدولية للطاقة الذرية (.) 1956
ً
دادة مددا يكددون
 -6االتفدداق  : Accord:وهددو الددذي يعددالج مسددا ل سياسددية بحتدده  ,وعد
م ددرة النعق دداد مد د تمر دول ددي مع ددين مث ددل اتف دداق يالط ددا(1945م) ،واالتف دداق م ددا ب ددين الوالي ددات
املتحدة األمريكية واألمم املتحدة ش ن مقر هيئة األمم في نيويور (.) 1947
 -7البروتوكول  : Protocole:وهو اتفاق دولدي معددل التفداق سداب أو مفسدر لده أو
مكمل له مثل :بروتوكول (كيوتو) املعدل االتفاقيدة األمدم املتحددة اإلطاريدة ،املتعلقدة بتغيدر
املناخ (1998م).
-8البيان أو اإلعالن : Déclaration:وهو اتفاق دولي ،عادة ما يطل عل الو ا التي
يكون موضوعها :ت كيد مبادئ قانونية وسياسية مشتركة ،مثل :اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.
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Traité international :
Les traités sont à l'origine de la formation conventionnelle du droit
international, un traité international peut être défini comme un accord écrit
entre des sujets de droit international afin de produire des effets juridiques et
régi par le droit international , ils peuvent être bilatéraux, multilatéraux ou
universels.

املحكمة الجنا ية الدولية: Cour Pénal internationale :هي محكمة قضا ية دولية تتصدى
للمدالفات الجسيمة ،-Infraction graves-التي تم

حقوق اإلنسان وعل رأسها جرا م اإلبادة

 ،Crimes de génocidesأو جرا م ضد اإلنسانية  ،Crimes contre l’humanitéاملدلة بالحقوق
األساسية للشخص اإلنساني Portant atteinte aux droit fondamentaux de la personne
 ،humaineحيث تقوم املحكمة بمحاكمة األشخاص الذين بتت مس وليتهم في هذه الجرا م.

اإلبادة génocide :من الجرا م األشد خطورة عل اإلنسانية ،تقترفها :القوات العسكرية

التا عة لدولة ما أو الجماعات اإلرهابية املسلحة ،بداف القضاء عل مجموعة عرقية أو دينية،
وقد تناما اهتمام املجتم الدولي في العقود األخيرة بهذا النوع البش من الجرا م ،وكمثال عل
ذلك ،جرا م اإلبادة الجماعية التي ارتكبتها النازية في الحرب العاملية الثانية ضد الجماعات
العرقية غير اآلرية ،والجرا م التي ارتكبتها صربيا ضد الكروات ومسلمي البوسنة والهرسك في عقد
التسعينيات.
 الالجئون : Réfugiés :هم أشخاص طبيعيون يحملون جنسيات أجنبية ،يتعرضون للمتا عة أو
البطش في بلدانهم األصلية ،و يلقون الحماية في بلد أجنبي يقبل استضافتهم ،و يعتبر ح اللجوء
السياس ي من أقدم الحقوق اإلنسانية ،يناله األجان خارج أوطانهم ،و قد كانت فرنسا أول من
دستر هذا الح بمقتض ى دستور الجمهورية الرا عة في سنة  ،1946وفي الوقت الحالي تنص جملة
من الدساتير الحديثة من بينها الدستور املغربي الحالي في فصله ، 30عل منح اللجوء السياس ي
لألجان وفقا ملا ينص عليه القانون املغربي.
 التسوية السلمية للمنازعات الدولية:
le Règlement Pacifique des Différends : 
 تق املنازعات بين الدول كما تق بين األفراد ،وهي كانت وما ت ال قا مة وستبقى هكذا
رغم محاوالت اإلقالل منها.
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 وقد نصت الفقرة ( )4من املادة( )2من امليثاق أيضا عل " االمتناع في العالقات
الدولية ،عن التهديد باستعمال القوة أو استددامها ضد سالمة االراض ي او
االستقالل السياس ي ألية دولة ،عل أي وجه آخر ال يتف وقصد االمم املتحدة " ،أما
املادة ( )33منه فقد نصت " عل أنه يج عل أطرا أي ن اع من ش ن استمراره
أن يعرض حفظ السلم واألمن الدوليين للخطر ،أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطري
املفاوضة ،والتحقي والوساطة والتوفي  ،والتحكيم والتسوية القضا ية ,أو أن
يلج وا ال الوكاالت والتنظيمات االقليمية أو غيرها ،من الوسا ل السلمية التي يق
عليها اختيارها " .
 املفاوضات Négociations
واملقصود باملفاوضات هي :تبادل اآلراء بين الدولتين املتنازعتين حول مشكلة

النزاع بينهما ،لغرض الوصول ال حلول مقبولة من الطرفين.
املساعي الحميدة Bons offices:
ويقصد به عمل ودي تقوم به دولة الثة محايدة أو صديقة للطرفين ،بقصد التدفيف
من حدة الخال بين الدولتين املتنازعتين ،وايجاد جو أكثر مال مة الستئنا املفاوضات
والوصول ال تفاهم بينهما.
و ال يوجد إل ام ألية دولة أن تقدم خدماتها بهذا الخصوص ,وأيضا ال يتوج إل ام أي
طر في ن اع ما ،قبول عرض املساعي الحميدة لذلك الطر الثالث ،إذ ال بد له من الحصول
عل موافقة طرفي النزاع ،قبل قيامه ببذل مساعيه الحميدة.
الوساطةMediation :
إ ن مفهوم الوساطة يشير ال قيام جهة أو طر
أطرا

النزاع ,ل

دولي معين ،بمحاولة التوفي

بين

فقط من خالل جمعهم عل ما دة املفاوضات كما هو الحال بالنسبة

للمساعي الحميدة ,وانما املشاركة في تقديم املقترحات ،التي يكون من ش نها املساهمة في
التوصل ال حل وسط مقبول من جان األطرا املتنازعة.

 التحقي Enquête :ويقصد به االتفاق عل تشكيل لجنة دولية ،تتول مهمة جم وفحص وتحقي الوقائ
املتنازع عليها ,وكتابتها في تقرير من دون أن تتدذ قرارا في ذلك ,بل يتر أمر الحكم عليها ال
1

االطرا املتنازعة .
1

-Mans Kelsen, Principles of International Law, Third printing, Rinehart& Company Inc., New York,
1959, p.363
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التوفي Conciliation :التوفي أو املصالحة يعني :عرض ن اع معين عل لجنة توفي  ،بقصد تمحيص جمي أوجه
النزاع ،واقتراح حل عل الطرفين املتنازعين ,كما أن أحد طرفي النزاع أو كالهما حر في قبول أو
رف اقتراحات اللجنة  ،و كما عليه الحال في الوساطة ،يمكن للموفقين أن يجتمعوا بالطرفين
مجتمعين أو منفردين .
التحكيم الدوليArbitrage international :يقصد بالتحكيم الدولي :تسوية املنازعات بين الدول بواسطة قضاة من اختيارها وعل
ً
أساس احترام القانون الدولي  ،واألصل في التحكيم أنه اختياري أو رضائي أيضا ،يقوم عل قبول
ً
األطرا املتنازعة عرض ن اعهم عل التحكيم ،وهذا القبول أو الرضا قد يكون سابقا لحدوث
ً
ً
ً
النزاع أو الحقا له  ،وأيا كانت املوافقة سابقة أم الحقة ،فإن عل أطرا النزاع عقد اتفاق أو
مشارطة التحكيم ،الذي يعد النظام األساس ي للمحكمة ،ويتضمن جملة من املسا ل الهامة ،منها:
املهمة املكلفة بها املحكمة ،عدد املحكمين ،القانون الذي تطبقه املحكمة ،وكذلك اإلجراءات
الواجبة اإلتباع أمامها .
التسوية القضا يةRéglement Judiciaire :
وتكون بواسطة هيئة قضا ية دولية دا مة ،بقضاة مهنيين (أو محترفين) ،وبإجراءات
مضبوطة ،..الخ...كمحاكم العدل ،واملحاكم الوطنية ،ملحكمة العدل الدولية نوعان :من
االختصاص ،االول إفتائي ،والثاني قضائي ،ويطل أيضا عل االختصاص األول :االختصاص
االستشاري ،واالختصاص القضائي هو :إصدار األحكام التي تتصف بالصبغة القانونية في
املنازعات التي تق بين الدول ،أما اإلفتائي فهو قيام املحكمة بإبداء الرأي ،في املسا ل القانونية
التي تعرض عليها ،وتكون قرارات املحكمة معللة ،ونها ية ،بمعنى أنها غير قابلة للطعن ،وتتدذ
باألغلبية ،ويبقى للقضاة املتحفظين أو الذين يمثلون أقلية ،ح إبداء آراء فردية أو منفصلة.
 الحصانات الدبلوماسيةImmunités diplomatiques :
 هي :مجموعة من االمتيازات املمنوحة للمبعو ين الدبلوماسيين والقنصليين ،من لدن
الدولة املستقبلة ،من أجل تسهيل القيام بمهامهم الوظيفية ،وينص القانون الدولي عل حرمة
 Inviolabilité des locaux consulaires et diplomatiquesمحالت البعثات القنصلية
والدبلوماسية.
ع املصطلحات:
االعتراف بحقوق اإلنسان:
La reconnaissance des droits de l’homme
ديباجةpréambule :
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Engagement
: التـزام
Les O N G
:المنظمات غير الحكومية
Cour pénale international
:المحكمة الجنائية الدولية
Les crimes de génocide
:جرائم اإلبادة
Les crimes contre l’humanité
:جرائم ضد اإلنسانية
Génocide
:اإلبادة
Réfugiés
:الالجئون
Immunités diplomatiques
:الحصانات الدبلوماسية
:حرمة البعثات القنصلية والدبلوماسية
Inviolabilité des locaux consulaires et diplomatiques

6

