
 

1 
 

 

 

 

  محمد جلطي ذ

  العام الدولي القانون مادة

 ب:  فوج ٬ الثاني السداسي

 

 )نسخة مختصرة جدا نظرا للوضع االستثنائي                         (

 

 

  3232مارس 32 الناظور٬                              

Jelti2009 @hotmail.com 

 

 



 

2 
 

 

 قسم تمهيدي  :األولالقسم 

 األول: تعريف القانون الدولي العام والمفاهيم المشابهة الفصل

 أوال: تعريف القانون الدولي العام

 حديث. وأخرفي تعريف القانون الدولي العام بين تعريف تقليدي  نميز

القانون الدولي العام هو " مجموع القواعد التي  مفاده انالتعريف التقليدي:  - أ

وقد صاغ هذا التعبير الخبير  .تنظم العالقات بين الدول وتحدد حقوق كل منها وواجباتها" 

فوش، حيث يحصر القانون الدولي العام في شخص الدول فقط ألنها الوحيدة التي تمتلك 

هذا االتجاه في ظروف تاريخية  السيادة واالستقاللية وهذا لن يتوفر لغيرها. وقد نشا

 . 1461وسياسية مرتبطة بنشأة الدول القومية نتيجة توقيع معاهدة وستفاليا سنة 

مفاده ان القانون الدولي العام "هو مجموعة من القواعد  التعريف الحديث: - ب

القانونية التي تحكم روابط أشخاص المجتمع الدولي" وقد صاغ هذا التعريف الفقيه 

الس، وفي نفس السياق نجد تعريفا فرنسيا أكثر دقة حيث أن القانون الدولي الفرنسي في

 من  يواكباننالحظ أن التعريفين أعاله .العام هو "القانون المطبق على المجتمع الدولي" 

جهة الواقع الدولي الراهن وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية حيث لم تعد الدولة هي 

لساحة الدولية نتيجة ظهور المنظمات الدولية الحكومية وغير الفاعل الوحيد واألحد في ا

الحكومية و حركات التحرر الوطني والمجتمع المدني الدولي فضال عن مكانة الفرد في 

القانون الدولي العام، ومن جهة ثانية يستعمالن مصطلح "المجتمع الدولي " بدل" الجماعة 

المجتمع الدولي هو الصواب ألن المجتمع  الدولية أو األسرة الدولية " حيث انه مصطلح

يحمل وداللة الصراع والتعايش والتعاون والفوضى التي جاء القانون الدولي العام 

لتأطيرها... عكس مصطلح الجماعة الدولية الذي يعني ما هو إنساني وأخالقي يهتم بما 

 .هو قائم في الساحة الدولية ينبغي أن يكون عوض دراسة وتحليل ما
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 ثانيا: المفاهيم المشابهة

 المفاهيم المشابهة للقانون الدولي العام عديدة وأبرزها:

 القانون الدولي العام والعالقات الدولية 

العالقات الدولية هي مجموعة العالقات األيديولوجية والقانونية واالقتصادية 

جهة والقوى المؤثرة في الساحة الدولية من جهة  والدبلوماسية والسياسية ما بين الدول من

ثانية. بمعنى آخر أنها تعني بالقوى األساسية األكثر تأثيرا في السياسة الخارجية.ان 

القانون الدولي العام هو نصوص ثابتة ال تتغير إال بتغير  العالقات الدولية ديناميكية بينما 

 موازين القوى العالمية. 

 واألخالق الدولية القانون الدولي العام 

الضمير العام أو األخالق المثلى للدول دون أن  األخالق الدولية هي قواعد يمليها

يتوفر لها اإللزام القانوني. بمعنى آخر تخلوا قواعد األخالق من اإللزام وجزاء الدوليين 

تقديم الدول والمنظمات الدولية المساعدات والعون للدول التي  وكأمثله لذلك نذكر:

مراعاة الدول في تصرفاتها لروح العدالة الشرف  ,بئةاألووعرضت للكوارث الطبيعية ت

النزاعات المسلحة  أثناء معاملة أسرى الحرب والمرضى والمدنيين والجرحىو والمروءة 

إلى قواعد قانونية إذا  وقد تتحول قواعد األخالق الدولية مع مرور الزمن .معاملة حسنة

في اتفاقية  الشأن مع قواعد معاملة ضحايا الحروب ويتمثل ذلكهو  اعتمدت رسميا كما

تم إضافة بروتوكولين في  1161غشت 12حماية ضحايا الحروب بتاريخ ل جنيف األربعة

 ميالد القانون الدولي اإلنساني. بالتالي و 1111يونيو  11

 القانون الدولي والمجامالت الدولية 

يها حسن سير العالقة بين الدول دون أي المجاملة الدولية هي عادات مستحبة،يمل

غالبا تترتب عليه  مسؤولية دولية. و إلزام قانوني. بمعنى أن إغفالها ال تترتب عليه أية

 المعاملة بالمثل.وكأمثلة للمجامالت الدولية:
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 تبادل التهاني بين الدولة بمناسبة األعياد الوطنية   -

استقبال ملوك ورؤساء الدول األجنبية، استمرار حسن معاملة واستقبل  قواعد -

 ملوك ورؤساء بعد زوال صفاتهم

 .الممثلين الدبلوماسيين للدول األجنبية من الضرائب إعفاء -

أن المجاملة الدولية قد تتحول إلى قواعد قانونية دولية ملزمة على غرار األخالق  

 لذلك نذكر: الدولية وكأمثلة

 التعاون القضائي الدولي في مجال تسليم المجرمين العاديين دقواع  -

عدم التعرض لصيادي الدولة المعادية في البحر العالي بموجب اتفاقيات   -

 1111الهاي 

تحولت إلى قواعد قانونية ملزمة  الحصانة واالمتياز الدبلوماسي والقنصلي -

 1143ة والقنصلي 1141بموجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 

 

 القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص 

أنهما  القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص يلتقيان في الصفة الدولية إال

 يختلفان من حيث:

فالقانون الدولي العام يتناول ما  المكان أو النطاق الذي تطبق فيها احكامهما  -1

 بحقوقها وجباتها وزوالها...هو خارج حدود الدولة.أي ما يتصل 

القانون الدولي الخاص ينظم العالقات  الغرض او الموضوع الذي يعالج  -2

بيان كيفية  ; األوضاع الخاصة باألفراد والرعايا ومواطني الدول المختلفة في مواضيع

فقدان جنسية معينة. وكذلك بيان القانون الواجب التطبيق والقضاء المختص  اكتساب او

مختلفة، وهي  يكون اطرافها أشخاص من جنسيات الدعاوى والمنازعات التي فيبالنظر 

أمور وقضايا تدخل في نطاق القوانين والتشريعات الوطنية، وهو ما يجعل القانون الدولي 

 الخاص فرع من فروع القانون الداخلي بينما القانون الدولي العام هو قانون خارجي.
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  الدولي الطبيعيالقانون الدولي العام والقانون 

لقانون الدولي الطبيعي مجموعة من القواعد الموضوعية التي يستنبطها العقل وهي 

انها ما ينبغي أن يكون عليه المجتمع الدولي، . سابقة إلرادة اإلنسان فارضة حكمها عليه

 وهي التنشا بفعل االرادة الدولية بل يفرضها المنطق والعقل لتحقيق العدالة المطلقة، ان

الدولية  والمعبر عن واقع الحياة  مثالية الدولية مقابل القانون الدولي العام الوضعي الملزمال

عديدة كالحصار االقتصادي واعالن الحرب إن توفرت  جزاءات عن مخالفته والذي تترتب

 . شروط ذلك

 ومفاهيميا  الفصل الثاني: تطور القانون الدولي العام كرونولوجيا 

سنتناول التطور التاريخي للقانون الدولي العام من خالل زاويتين، األولى تتناول 

 .مفاهيميا  التطور التاريخي الكرونولوجي والثانية تتناول تطور تاريخ القانون الدولي

 تطور القانون الدولي العام كرونولوجيا: -1

 1461لى ما قبل نميز في تطور القانون الدولي العام كرونولوجيا بين مرحلتين األو

 .1461والثانية ما بعد سنة 

 1648الفقر األولى: القانون الدولي العام ما قبل

 السريعة التالية: االشارات في 1461يتجلى القانون الدولي العام قبل 

 العصور القديمة 

قبل  1211ملك الحيثيين سنة  عرفت معاهدة وقعها رمسيس الثاني وحانوسلين 

الميالد، وفي الهند نجد قانون "مانو" الذي يشمل مجموعة قواعد تنظيم الحرب المعاهدات 

 ونظام تبادل السفراء

 في عهد الحضارة اليونانية والرومانية 

صياغة القواعد األولى للقانون الدولي العام حيث عرفت اليونان نوعين من  بدأت

القوانين، األولى تطبق على العالقات بين المدن اليونانية الثانية تطبق عن الشعوب والقبائل 
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روما معاهدات صداقة  اعتبرت غير متحضرة. بالمقابل شهدت غير اليونانية والتي

ت بنود حل الخالفات عن طريق التحكيم الى جانب وتحالف أكثر موضوعية حيث تضمن

الفرع الثاني , الفرع األول قانون مدني يطبق على الرومان  : تقسيمها الى ثالث فروع

الفرع الثالث قانون  و  باألجانب داخل الدولة قانون الناس حيث ينظم عالقات الرومان

 .طبيعي ينظم عالقات روما باألمم األخرى

 إلسالمية العصور العربية ا 

مسيحي  بيأورإنتاج  هو همشها فقهاء القانون حيث اعتبروا أن القانون الدولي العام

كالسير الكبير لمحمد بن الحسن  عديدة كان األمر كذلك كيف نتعامل مع كتابات فإذا .خالص

م حيث تناول تقنين اإلسالم العالقة الدولية من خالل تناول 111الشيباني المتوفى سنة 

القتال ووسائل وكيفية معاملة األسرى، وتحريم قتل األعزل والطفل والشيخ وعدم  طرق

البي يوسف   يتدمير األشجار بمعنى البيئة...وكتابي"الخراج " او الرد على االوزاع

 يعقوب.

ان مساهمة األديان السماوية في بلورة نصوص قواعد القانون الدولي العام ال يمكن 

ت عدة كتابات في بلورة اللبنات األولى للقانون الدولي العام . كما ساهم…القفز عليها 

بالذكر كتاب االمير لميكافيلي، كتب الجمهورية جون بودان الذي فيه فكرة السيادة  ونخص

 …فوق السيادة لطوماس هوبس الذي اعتبر أنه ال توجد سلطة عليا اللفيتانوكتاب 

 1461الفقرة الثانية: القانون الدولي العام ما بعد 

بدأ القانون الدولي العام يتشكل عملي بموجب اتفاقية ويستفاليا ويتجلى ذلك في 

 اإلشارة السريعة التالية:

سنة بين اإلمارات  31التي بموجبها انتهت حرب  1461اتفاقيات ويستفاليا  -

 األوربية...

لعب دور مهم حيث أصدر مجموعة من القواعد الدولية  1115 مؤتمر فيينا -

بتنظيم حرية المالحة في األنهار الدولية وتحريم تجارة العبيد... وانتهى  التي اهتمت
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بإعالن تحالف شهير سمي "التحالف المقدس" بين ملوك إنجلترا وروسيا والنمسا غايته 

 انضمت له فرنسا الدول والحقاالقضاء على الثورات التي يمكن أن تقوم داخل هذه 

جدد التأكد على الحلف المقدس وضرورة  1111مؤتمر إكس الشابيل   -

التدخل العسكري للقضاء على الحركة الثورية التي تهدد استقرار الملكية في أوروبا. 

اسبانيا على استعادة مستعمراتها بأمريكا الالتينية لكن تدخل  وبموجب هذا تمت مساعدة

برفض الواليات المتحدة  أوقف هذا الزحف القاضي 1123متحدة األمريكية سنة الواليات ال

األمريكية التدخل األوربي في شؤون أمريكا الجنوبية.واستمر فشل الحلف المقدس. وهكذا 

. وأعلنت الجمهورية في 1133اليونان  1131اعلنت المملكة البلجيكية استقاللها سنة 

 .1111طالية واأللمانية ،واكتملت الوحدة اإلي1161فرنسا 

وهكذا تعددت المؤتمرات الدولية التي كان قاسمها المشترك تحقيق التوازن الدولي 

السلم واالستقرار الدوليين، وتقييد حرية المتحاربين،وتحديد وسائل حل المنازعات  وضمان

 ...1111و1111الدولية سلميا وذلك ما عكسه مؤتمر الهاي 

ية الحرب العالمية األولى أبرمت اتفاقية صلح ومباشرة بعد نها 1111سنة  -

بين األطراف المتنازعة، حيث أدمج فيها نص تأسيس عصبة األمم الذي دعى إلى نبذ 

الحرب وإقرار السلم الدولي. وقد تزامن هذا مع اعالن الرئيس األمريكي وينسون للمبادئ 

 الشهيرة ومن أبرزها: 16

خر ضرورة تصفية االستعمار، ذلكما حق الشعوب في تقرير مصيرها، بمعنى آ 

 بأفريقيا وآسيا. قاومته الدول األوروبية من خالل تمسكها بمستعمراتها

 .1131اندالع الحرب العالمية الثانية  لقد فشلت عصبة األمم في مهمتها بدليل

تم تأسيس منظمة األمم المتحدة، كإعالن نهاية الحرب العالمية  1165 سنة -

الثانية وكبداية لتأسيس عالم يقوم على أساس التعاون والتعايش والسلم بين األمم... وقد 

 ، والتي مازالت تصدر1161واكب هذا تأسيس لجنة اممية خاصة بالقانون الدولي سنة 

 قواعد القانون الدولي العام. ووضعية احترام تقارير سنوية عن حالة
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انطالقا وبناء على قواعد القانون الدولي العام تمكنت منظمة األمم المتحدة من حل 

 موضوعاتيةعدة قضايا شائكة كتصفية االستعمار إلى حد كبير،بلورة عدة اتفاقيات دولية 

لهيمنة التفوق  بالمقابل فشلت في عدة قضايا  .)الصحة، التعليم، العمل،الهجرة واللجوء...(

، 1111و1161على القانوني،فباألمس كان هناك صراع شرق غرب ما بين اإليديولوجي

اليوم من خالل هيمنت الواليات المتحدة على النظام الدولي حيث مازال النقاش الدولي 

القانوني مستمرا حول عدة مواد من ميثاق منظمة األمم المتحدة، وفي مقدمتها المادة 

 مثلة في استعمال القوة في وجه الدول التي تخلف قواعد القانون الدولي.السابعة المت

بعدة اتفاقيات ونجاحات ولقد لخص  تطور القانون الدولي العام كرونولوجيا مر إن 

ذلك بذكاء  1111الخبير الجزائري في القانون الدولي العام األستاذ محمد بجاوي سنة 

 وتركيز حيث لخص هذه المراحل في:

جغرافي في القانون الدولي العام: وقد بدأت مع موجة استقالل دول  تشكيك .1

 1123. وفي ظل تصريح مونرو 11أمريكا الالتينية في القرن 

للقانون الدولي العام: حيث نعت بانه قانون البورجوازية  إيديولوجية إدانة  .2

ن ، الن ما جدوى قانون دولي عام في ظل منظومتي1111من طرف الثورة البلشفية 

 إيديولوجيتين متناقضتين.

رفض اقتصادي للقانون الدولي العام الذي طالبت به الدول الخارجة من  .3

 الدول الغنية. االستعمار والذي رفضته 

تطور القانون الدولي العام يمكن رصده كذلك مفاهيميا، حيث نميز بين مرحلة  ان

المفاهيم الكالسيكية ومرحلة المفاهيم الجديدة كما عكسه أحد الخبراء المغاربة في القانون 

 .عبد القادر القادري في كتابه "مفاهيم القانون الدولي" الراحلالدولي العام ونعني به 
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 تطور القانون الدولي العام مفاهيميا -3

 الفقرة األولى: المفاهيم التقليدية في القانون الدولي العام

المقصود بالمفاهيم التقليدية في القانون الدولي العام، هي المفاهيم الرئيسية التي تحكم 

 ة:حقل العالقات الدولية وأشخاصها وكذلك حقوق اإلنسان، انها تتمثل في المفاهيم التالي

الدولة مؤسسة مركزية في القانون الدولي، حيث هي سابقة  مفهوم الدولة: -1

تعرف . الدولةفي نفس الوقت مؤسسة له. الن القانون الدولي هو نتاج ارادت  وعليه 

قواميس القانون الدولي الدولة بانها مجموعة بشرية تقيم على نحو قار في إقليم له تنظيم 

كما نشير ان  ياسي ويخضع مباشرة للقانون الدولي.سياسي خاص يرتبط به وجوده الس

القانون الدولي العام ال يتدخل في مسالة التنظيم الداخلي للدولة. حيث يترك هذا الموضوع 

لتقدير كل دولة، غير ان القانون الدولي العام يهتم بالسلطة الفعلية، حيث ال وجود للدولة 

 إذا لم تكن المجموعة البشرية تخضع للسلطة.

ان الدولة مفتاح القانون الدولي العام والشخص الرئيسي في المجتمع الدولي، ال يمكن 

 .1144تطويقه رغم محاوالت عديدة كمحاولة الثورة الثقافية الصينية سنة 

السيادة حسب قواميس القانون الدولي العام هي " اصدار األوامر السيادة:  -3

دولة في تحرير مصرها على نحو مطلق، مرافقة لصالحية عدم اتباع الغير" أي سلطة ال

 دون الخضوع لسلطة خارجية تعلو عليها مع التقيد بالتزاماتها والقانون الدولي.

السيادة لها وجهان داخلي )ممارسة الدولة سلطانها على األشخاص وعلى اقليمها( 

خارجي )حرية الدولة في تصريف شؤونها الخارجية وضبط عالقاتها مع الدول األخرى 

نطالقا من حرية التعاقد معها وانتهاء بإعالن الحرب او التزام الحياد ومرورا بالتبادل ا

 الديبلوماسي(

السيادة أساس العالقات الدولية ومعيار تشكل الدول وابرام االتفاقيات الدولة، وال 

 يعني هذا تخلي الدولة عن سيادتها عند ابرام االتفاقيات الدولة.
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المساواة حسب قاموس القانون الدولي العام هي  ول:مفهوم المساواة بين الد -2

" انه بمقتضى قانون الشعوب وتحت طائلة االلتزامات التعاقدية التي تكون قد قبلتها، فان 

لكل الدول نفس الصالحية للحصول على حقوق او ممارستها من جهة او لالضطالع 

 بااللتزامات وتنفيذها من جهة أخرى".

ية في الحقوق وااللتزامات. وبناء على ذلك يجب ان تعامل بمعنى اخر الدول متساو

معاملة بالمثل وذلك لكونها الواضعة لقواعد القانون الدولي والمخاطبة به في نفس الوقت. 

 وتمثل المساواة معيارا مالزما للسيادة.

المساواة المساواة مفهوم جوهري ورد في ميثاق منظمة األمم المتحدة، ونقصد به 

حيث ال يكون أي عنصر من الجماعة الدولية محل تمييز. وكما قال فاتيل سنة  القانونية

بان "قزما هو أيضا انسان يتساوى مع عمالق. وان جمهورية صغيرة هي أيضا  1151

دولة ذات سيادة تتعادل مع مملكة عظمى" بالمقابل يمكن ان تكون هناك موانع للمساواة 

وارد الطبيعية مما يجعلها تابعة للمساعدات لظروف واقعية كدولة ال تتوفر على الم

 األجنبية، او دولة اختارت الحياد فتتقيد حرياتها في التصرف داخل حقل العالقات الدولة...

المساواة بين الدول الغير متساوية في النوم  تعرض مفهوم المساواة للنقد، حيث ان

يصبح خدمة حسب عدد من خبراء االقتصاد الشيء الذي دفع البعض الى المطالبة 

بالمعاملة األفضلية للدولة السائرة في طريق النمو. ومن ثمة يصبح القانون الدولي للتنمية 

فما دمنا امام أوضاع غير أداة سياسة اصطالحية على الصعيد العالمي ينتفع منها الجميع. 

متساوية فاألمر يتطلب تعامال غير متساوي لتقويم النتائج المسببة لألضرار، وهذا 

االستثناء في مبدا المساواة. وكمثال لذلك فرض أعباء كبرى على الدولة القوية او 

 التزامات وفق حجم الفوارق بين الدول.

المنظمة الدولية حسب قاموس القانون الدولي العام مفهوم المنظمة الدولية: -6

هي " تجمع من الدول على أساس تعاقدي يرمي الى تحقيق اهداف مشتركة بواسطة 

 أجهزة قارة وبالتالي فسمات المنظمة الدولية هي:

 ان تقوم ما بين الدول فقط -
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تنشا برضى الدول من خالل صياغة معاهدات دولية، وأحيانا تنشا المنظمة  -

 دولية إثر مؤتمر دولي، كحالة منظمة األقطار المصدرة للبترولال

 ضرورة وجود جهاز تنظيمي يتصف بالديموقراطية مهما كانت تعقيداته -

ضرورية االستقاللية عن الدول األعضاء في المنظمة حتى تكون فاعال  -

 متميزا، وعموما يصطلح عليه بالشخصية القانونية للمنظمة

سعى إلدماج الدول المكونة لها لدرجة الذوبان في وحدة نميز بين منظمات دولة ت

جامعة. ومنظمات غايتها تحقيق التعاون بين أعضائها من خالل تنسيق سياسات الدول 

 وخلق أنشطة مشتركة إذا اقتصر االمر.

كما نميز بين المنظمات الدولية )منظمة األمم المتحدة( والمنظمات اإلقليمية )االتحاد  

منظمات العامة )األمم المتحدة( والمنظمات القطاعية )الصحة، كرة القدم( األوروبي( وال

صراع  نشوبفضال عن المنظمات المعيارية التي توجه سلوك افرادها للحيلولة دون 

ولتحقيق التعاون فيما بينها )جامعة الدول العربية( الى جانب المنظمات العملياتية التي 

وليتها كمؤسسات المالية )صندوق النقد تتصرف وفق ما وصفه ألعضاء تحت مسؤ

وفي األخير نشير الى ان هناك عدة دعوات إلعادة النظر في المنظمات الدولية  الدولي(.

 دول فقط.   5وبشكل خاص األمم المتحدة ومجلسها الدائم المقتصر على 

هي مؤسسة تمنح للفاعل القانوني صفة تجعله مفهوم الشخصية القانونية:  -5

وااللتزامات، والدولة هي التي تتمتع بكل االهلية القانونية الدولية، حيث تقوم  اهال للحقوق

 بجميع االعمال التي يقرها القانون الدولي.

ان ما يثير موضوع الشخصية القانونية هو كيف تستمر الدولة بالرغم من المتغيرات 

 التي تعرفها ولإلجابة عن هذا السؤال نميز بين مسالتين:

إذا تأثر إقليم الدولة كالحصول على إقليم ال ملك له، تحويل  ولى:المسالة األ -

جزء من إقليم دولة الى دولة أخرى او فقدان جزء من اإلقليم، وتقوم عليه دولة جديدة ففي 

هذه الحالة القانون الدولي ال يتحمس لهذا االمر، لكن فقدان الدولة لجزء كبير من اقليمها 

 ولة الجديدة.يطرح إشكالية االعتراف بالد
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تتعلق بالتغيرات التي تطرأ على أجهزة الدولة، ففي هذه  المسالة الثانية: -

الحالة الدولة ال تتأثر ألنها شخصية معنوية. ومن ثم هوية الدولة ال تتأثر كحالة التناوب 

ال تفسخ االلتزامات  عن السلطة، اما في االنقالب فالمهم هو حسب القانون الدولي هو ان

 الدولية السابقة واال يبقى االعتراف بالنظام الجديد معلقا.

يستعمل مفهوم االختصاص "للداللة على سلطة قانونية مفهوم االختصاص:  -4

ممنوحة او معترف بها من طرف القانون الدولي لفائدة لفائدة دولة او مؤسسة دولية او 

ر في قضية او اتخاذ قرار او االقدام على فعل او لجهازها وقد يكون ذلك لفائدة فرد للنظ

 أداء عمل"

انه يفيد توزيع االختصاصات بين الدول كما المنظمات الدولية كاألمم المتحدة او 

 محكمة العدل الدولية، او محكمة التحكيم.

اختصاص الدولة يشمل اإلقليم والسكان والمرافق العامة، وجميع مظاهر الحياة 

الستئثار بالقهر والقضاء. كذلك تتمتع الدولة باختصام شخصي إزاء االجتماعية مع ا

مواطنيها المتواجدين بالخارج من خالل حمايتهم دبلوماسيا، يقابل مفهوم االختصاص 

مفهوما مهما وهو "الدفع بعدم االختصاص" ضد تصرفات الدولة الخارجة عن نطاق 

 القانون الدولي.

صيانة الدولة لعملتها من التزوير، الحماية ضد ان إشكالية االختصاص الداخلي مثل 

التجسس ال تثير اشكاال بينما االختصاص العالمي وتحديدا الجرائم الدولية تثير نقاشا فقهيا 

باستمرار كإبادة الجنس البشري، اعمال اإلرهاب، تحويل الطائرات بالقرصنة وغيرها 

 وطنية.ألنها تثير العالقة بين ما هو دولي وسيادة الدولة ال

 14الى ان القضاء الدولي يملك اختصاصا استشاريا حسب المادة  نشير وفي األخير

من ميثاق منظمة األمم المتحدة لفائدة محكمة العدل الدولية وكذلك اختصاصا قضائيا أي 

سلطة النظر في النزاعات الدولية وحلها عن طريق اصدار قرارات ملزمة لألطراف 

 المتنازعة.
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هي "التزام يقع على الدولة التي يسند اليها عمل ية الدولية:مفهوم المسؤول -7

او تقصير مخالف لواجباتها الدولية، مؤداه ان تقدم تعويضا للدولة الضحية سواء كان ذلك 

 في شخصها او في أمالك رعاياها".

نشأت المسؤولية الدولية عن طريق العرف ثم تطورت الحقا بواسطة القرارات 

والتحكيمية، وهي دليل على الطابع القانوني للقانون الدولي العام. لكن هذه القضائية 

 النظرية تواجه ازمة ألسباب نظرية وعملية ويتجلى ذلك في:

اتساع قضايا المسؤولية الدولية. لتشمل اضرار خارج إقليم الدولة كإلحاق  -

تكون مسؤولية  الضرر بالبواخر األجنبية بشكل مباشر او غير مباشر. ففي هذه الحالة

 الدولة بشرط توفر أسباب تعاقدي.

معلل المسؤولية الدولية ينحصر في التعويض عن االضرار التي يتم تقييمها  -

نقد. انه يتعلق باألضرار التي تلحق باألشخاص واالمالك وهذا يتدرج في إطار الحماية 

ة فهو نادر واستثنائي، اما في حالة التعويض الغير مادي في المسؤولية الدولي الديبلوماسية.

حيث يتم اللجوء الى الترضية. حيث ان ما عرض على محكمة العدل الدولية قليل جدا، 

 1111كحالة تحرير الديبلوماسيين والقنصليين األمريكيين بعد احتجازهم في طهران سنة 

 شروط: 3ويشترط في التعويض توفر 

 وجود فعل غير مشروع )كخرق التزام دولي مثال( .1

 تضرر حاصل للدولة او الحد رعاياها او لمنطقة دوليةوجود  .2

 وجود عالقة سببية مباشرة بين الفعل الغير مشروع والضرر الواقع. .3

إذا توفرت هذه الشروط يتم التعويض يتم التعويض الكامل عن الضرر اما بإعادة 

األمور الى نصابها، وان استعصى االمر عن طريق تعويض يغطي كل الضرر، وفي 

توقف نشاط اقتصادي مثال يتم التعويض عن االضرار الحاصلة حاليا واالرباح حالة 

المتوقعة. اما إذا كان الضرر غير قابل للتعويض ماديا. فانه يتعين " ترضية الضحية" عن 

 طريق االعتذار.
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فكرة إلزام الدولة باحترام حقوق االنسان كانت  : اإلنسانمفهوم حقوق  -1

ديد فيها هو تعميم هذا االلتزام من خالل وضع جرد للحقوق لكن الج14معتمدة من القرن 

 الواجب احترامها مع التنصيص على المكانة التي تحتلها في النظام القانوني الوطني.

مدرسة الالهوت في أمريكا الالتينية دافعت عن السكان األصليين، وبعد قرون 

. ومن ثم تم وضع قواعد حفزت مشاعر الرأفة الى تأسيس جمعية الصليب األحمر الدولي

القانون الدولي اإلنساني خالل النزاعات المسلحة، لتبرم اول اتفاقية دولية في الموضوع 

. والتي تطورت لتشمل النزاعات الداخلية. وبعد الحرب العالمية األولى برز 1146سنة 

 مبدا حقوق األقليات في إطار عصبة األمم.

انية بروز فلسفة جديد في حقوق االنسان، حيث كما كان من نتائج الحرب العالمية الث

شملت: مبدا كرامة االنسان، مبدا المساواة بين الرجل والمرأة ثم بين األمم الصغيرة 

والكبيرة. كما جاء في ديباجة منظمة األمم المتحدة "...احترام حقوق االنسان وحرياته 

او الدين..." ثم في المادة رقم األساسية وتشجيعها دون تمييز في الجنس او اللون او اللغة 

من الميثاق "...من االن فصاعدا أصبح احترام االنسان يتدرج ضمن مبادئ التعاون  13

 الدولي"

تولت أجهزة منظمة األمم المتحدة تحديد هذه الحقوق عبر وكاالت متخصصة 

قوق . العهد الدولي للح1161ومواثيق ومعاهدات كمعاهدة الوقاية من إبادة الشعوب عام 

 . وفي نفس السنة العقد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.1144االقتصادية والجتماعية 

لإلشارة فالحقوق االقتصادية والجتماعية استلهمت افكارها من الثورة البلشفية 

، بينما الحقوق المدنية والسياسية ذات النزعة الليبيرالية الغربية فقد استمدت افكارها 1111

. ثم الثورة االمريكية 1111لفرنسية، وتصريح حقوق االنسان والمواطن من الثورة ا

 المتأثرة بأفكار جون لوك.
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الثاني: ركز على , األول: ركز على الحرية مفهوم حقوق االنسان مر بثالث أجيال:

الثالث: يركز على التضامن كالحق في السالم والحق في التنمية والحق في و المساواة

 .االعالم

هل يكفي التنصيص على  يثير موضوع حقوق االنسان نقاشات دولية واسعة مثال.

مشكلة تراتبية الحقوق، وهل يحق في حق التنمية  الحقوق ام يتعين إقرار اليات ضمانها؟

كيف تدبر حقوق االنسان في  جدلية الكوني والوطني؟ يعطل مؤقتا الحقوق السياسية ام ال؟

حماية …عالقة اليات حقوق االنسان وسيادة الدولة ن الداخلية؟حالة التهديد الخارجي والفت

الدولة لمواطنيها في الخارج باسم حقوق االنسان قد يعتبر تدخال في الشؤون الداخلية 

 السياسة الخارجية للدولة في خدمة حقوق االنسان ام في خدمة السيادة الخارجية؟  ؟ للدولة

ة حقوق االنسان، كاللجان المكونة لتقصي وفي األخير نشير الى وجود اليات لحماي

الحقائق، لجنة حقوق االنسان األممية، لجنة حقوق االنسان في إطار اليونيسكو، اللجنة 

 .1151األوروبية والمحكمة األوروبية في إطار االتفاقيات الدولية لحماية حقوق االنسان 

قوق االنسان والشعوب واللجنة المعينة من طرف الرؤساء في ظل الميثاق االفريقي لح

 وفي نفس السنة االتفاقية االمريكية لحقوق االنسان.

مبدا عدم اللجوء الى القوة يعتبر قفزة نوعية مفهوم عدم اللجوء الى القوة: -1

في ع. د وتقدما مهما في القانون الدولي العام. الن حق الدولة في اللجوء الى الحرب صفة 

ساهمة  وقد .هوم حق الشعوب في تقرير مصيرهامفانه مفهوم يضاهي  مالزمة للسيادة.

 تداعيات الحرب العالمية الثانية في نقل من عمل فردي الى عمل جماعي وقناعة عامة.

اول ادانة دولية العتبار الحر وسيلة  1123غشت  23يعتبر ميثاق باريس بتاريخ 

جماعية للحد منها انتظر المجتمع الدولي قيام  لحل المنازعات الدولية لكن غياب الية

. لتنهي في ميثاقها على ذلك تحديدا المادة الثانية الفقرة الرابعة 1165منظمة األمم المتحدة 

التي جاء فيها" أعضاء المنظمة الدولية يمتنعون في عالقاتهم اللجوء الى التهديد او 

تقالل السياسي لكل دولة او سواء على استعمال القوة سواء ضد الوحدة الترابية او االس

 نحو اخر يتناقض مع اهداف األمم المتحدة".



 

14 
 

ان الحظر مطلق يشمل منع الحرب واستعمال القوة. لكن هل القوة تعني ما هو مادي 

 او تشمل حتى التهديد بها؟ وهل تعني القوة العنصر االقتصادي والمعنوي؟

"حق الدفاع الشرعي"  وهما: 51ي المادة ورد حول المادة الثانية أعاله استثناءين ف

كحق طبيعي في حالة عدوان عسكري ثم " تهديد االمن االجتماعي" وكال الحالتين 

( نقاشات قانونية واسعة عند ربطها بواقع 51وتعرف هذه المادة ) يحددهما مجلس االمن.

 العالقات الدولية منذ الحرب العالمية الثانية الى اليوم.

قضايا النزاعات العسكرية المتعلقة بالحدود ظاهرة اإلرهاب كأحد وكمثال لذلك: 

صور العنف السياسي الذي عوض الحروب التقليدية، استخدام إقليم دولة كمحطة النطالق 

 عمليات قصد زعزعة نظام دولة أخرى...

لقد اتضح ان كل الدول تبرر موقفها عند استعمال القوة باللجوء الى قواعد القانون 

 من ميثاق منظمة األمم المتحدة. 51انطالقا من إعطاء تفسير واسع او ضيق للمادة  الدولي

ظهر مؤخرا مفهوم "الحق في التدخل لحماية شعب من اإلبادة وضرورة احترام 

حقوقه" وذلك في ظل أجواء انهيار االتحاد السوفياتي في التسعينات من القرن الماضي. 

كما ظهر مفهوم "  ير الخارجية الفرنسي السابق.مع الخبير الفرنسي برنار كوشنار وز

الكيل بمكيالين" إلثارة سوء تنفيذ القانون الدولي. ان االنتقائية ازمة حادة في تنفيذ القانون 

 الدولي مما يجعل القانون الدولي ال يحافظ على سموه األخالقي واإليديولوجي.

اخلية او الخارجية لدولة التدخل هو تعرض دولة للشؤون الد مبدأ عدم التدخل:-11

 أخرى دون ان يكون لهذا التعرض سند قانوني.

ان الغاية من رفض التدخل هو حماية سيادة الدولة، وكأمثلة لذلك منع دولة من عقد 

 اتفاقيات تعاون او الزامها بافتعال خصومة مع دولة أخرى.

 نميز بين التدخل الغير مشروع والتدخل المشروع:

كان التدخل مدانا فقهيا لكن متداول  21وبداية القرن  11في القرن  التدخل المشروع:

ميدانيا، وهو ما اصطلح عليه بسياسة الدفع او العصى الغليظة كحماية رعايا دولة عجزت 
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دولتهم االصلية عن حمايتهم. واما للدفاع عن اإلنسانية في حالة اضطهاد دولة لألقليات 

يطلب من دولة ما التدخل لمساعدة الدولة او لمساعدة واما في حالة ثورة او حرب أهلية ف

وقد أدت نظرية مونرو لوقف التدخل األوروبي على أمريكا الجنوبية رغم مطالبة  الثوار.

أكدته بوضوح "...  2425إيطاليا وانجلترا وألمانيا بديونها.بالمقابل التوصية األممية رقم 

 اص الوطني للدولة تطبيقا للميثاق.وجوب عدم التدخل في الشؤون التي تتبع االختص

هو التدخل الموجه ضد شخصية الدولة او أحد عناصرها )الشعب،  التدخل المحظور:

 اإلقليم، السلطة السياسية(.

التدخل بهدف التعاون: وهو تدخل  ان صور التدخل يمكن حصرها في ثالث أوجه:

المحظور: وهو التدخل الذي يمس التدخل ,ان تقبله الدولة وان يتم لصالحهامشروع بشرط 

التدخل بهدف ممارسة ضغط: ويكون عندما تلجا اليها الدولة بهدف التأثير و  بسيادة الدولة

على قرار او تعديل محتواه. ويتجلى ذلك من خالل الوسائل المستخدمة )تدخل عسكري، 

او المقاطعة  او تسليح المعارضة، او ارسال المستشارين العسكريين، او توظيف المرتزقة،

السياسية والحصار االقتصادي فضال عن الحرب اإلعالمية الدعائية واحتضان 

المعارضين السياسيين( وكل هذا يدينه القانون الدولي او األهداف المتوخاة نميز فيها بين 

األهداف المحظورة كاالعتداء على سيادة دولة أخرى، واالهداف المبررة فإنها مشروعة 

ع عن اإلنسانية نتيجة اضطهاد األقليات مثال. او تقديم عون لشعب يكافح من كالتدخل للدفا

اجل االستقالل كحالة جنوب افريقيا باألمس وفلسطين حاليا.وفي األخير نشير الى أهمية 

والتدخل في صورة جماعية اممية كحرب  1154التدخل الفردي كالتدخل في هنغاريا 

 الخليج الثانية.
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 : المفاهيم الجديدة في القانون الدولي العامالفقرة الثانية

 تتمثل المفاهيم الحديدة في القانون الدولي العام في خمس مفاهيم:

 أوال: مفهوم الجماعة الدولية

"الجماعة الدولية مفاده وجود علة أخالقية او قانونية بين الدول. طالما يرتبطون فيما 

ة فيما بينهم" بمعنى وجود شعور يضبطه بينهم بعالقات ويقبلون بحقوق وواجبات متبادل

 القانون الدولي.

مصطلح الجماعة الدولية ورد بكثرة سواء في قرارات محكمة العدل الدولية " يونيو 

نتيجة اعتداء جنوب افريقيا على إقليم ناميبيا" توصية الجمعية العامة لألمم المتحدة  1112

لية يجب احترامها من طرف . المعاهدات والتصريحات الدو1111سنة  2421رقم 

، ضرورة اتخاذ تدابير من 1112سنة  2121الجماعة الدولية، توصية األمم المتحدة رقم 

طرف الحكومات والجماعة الدولية بهدف المحافظة على البيئة لصالح األجيال اإلنسانية 

الحاضرة والقادمة.وعلى هذا األساس طلب المغرب من الجماعة الدولية مساعدته لما 

 .1141كانت شواطئه مهددة بسبب البترول المتدفق من سفينة إيرانية في نهاية عام 

انه تعبير عن رغبة طبيعية عفوية  11ان مصطلح الجماعة الدولية برز في القرن 

لصيقة بالكائن البشري وقائمة على روابط القرابة والجوار، في حين ان المجتمع الدولي 

 ج اإلرادة، حيث يحدد بنفسه نظامه القانوني.فهو ليس ظاهرة عفوية بل هو نتا

ان مفهوم الجماعة يشدد على وحدة الجنس البشري والمساواة في الكرامة اما من 

منظور ديني او غير ديني، وكالهما يعبران عن مفهوم الجماعة الدولية.وبعد الحرب 

ل مفهوم الجماعة العالمية الثانية عرف هذا المصطلح نقاشا قانونيا واسعا بين تيارين. فه

الدولية يكرس الواقع الدولي القائم ان انه يستخدم لطمس واقع دولي تصارعي؟ ليلخص 

 الخبير كارل دونس بانه ال بد من بناء الجماعة كمقدمة لبلوغ جماعة امنة.
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 ثانيا: مفهوم التراث المشترك لإلنسانية

روات والحفاظ على يهدف مفهوم التراث المشترك لإلنسانية الى توزيع عادل للث

حقوق األجيال القادمة، الن الجيل الحالي ما هو اال جزء من حلقة يجب اال تنقطع ومن ثمة 

نؤسس لتضامن عالمي في الزمان )بين األجيال المتعاقبة( وفي المكان )بين الشعوب 

 قاطبة(.

عندما  1112يعتبر رجل القانون البر بريدل او من استعمل هذا المصطلح سنة 

عن التراث المشترك بخصوص البحر العالي باعتباره منطقة دولية مالكا غير قابل  تحدث

للتجزئة. مما يستلزم ادارته لصالح الجميع. بمعنى ضرورة إرساء الية دولية لذلك، والحقا 

حول صيانة التراث الثقافي  1156واتفاقية الهاي  1164استعملته منظمة اليونسكو سنة

 في موضوع البيئة. 1116ثم الجمعية العامة لألمم المتحدة  ابان النزاعات المسلحة.

 ان هذا المفهوم يتطلب ترتيبات قانونية معقدة وعديدة قطعت أشواط مهمة فيما يتعلق 

 بقانون البحار. اما في القانون الدولي للبيئة فما زال االمر في بدايته كما اتضح ذلك في 

 والمنتظر مواصلة النقاش القانوني الدولي  2115 في دجنبر cop 21ملتقى باريس 

 (2016)). في قمة مراكش نهاية هذه السنة

 مصيرها تقرير في الشعوب حق: ثالثا

 . االستعمار تصفية حركية مع متزامنا مصيرها تقرير في الشعوب حق مفهوم ورد

  نصت التي الثانية الفقرة األولى، مادتها في المتحدة األمم منظمة هي تبنته من وأول

  حقوق في المساواة مبدأ احترام على مبنية األمم بين ودية عالقات تطوير"  على

  المفهوم بهذا إستأثرت التاريخية الناحية ومن". مصيرها تقرير في وحقها الشعوب

 .11القرن خالل األوروبية األمم تكوين في رئيسي دور له كان وقد.  الفرنسية الثورة

. 

 :للتنمية الدولي القانون : رابعا

  التي الدولية المؤتمرات إطار في تأسس حديث مفهوم للتنمية الدولي القانون مفهوم

 العا في االقتصادية األوضاع تصحيح في البحث أجل من المتحدة، األمم إليها دعت
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 .المتبادل واالعتماد والتضامن التعاون إطار في المتخلفة للدول نمو توفير طريق عن لم

 ( تقريرمصيرها في الشعوب حق)  التقليدية صورته في السيادة مبدأ على يقوم مبدأ إنه

  والنشاطات الطبيعة الموارد على الدائمة السيادة مفهوم)  الجديدة صورتها وفي

 الدولي القانون في المركزية االشكالية موضوع هو السيادة تكريس أن بمعنى(. االقتصادية

 . للتنمية

  الدولي القانون مصطلح إستخدم من أول فيليب أندريه الفرنسي الخبير يعتبر

 . بجنيف والتنمية للتجارة المتحدة األمم مؤتمر في. 1146 سنة وذلك للتنمية

 الديبلوماس الوثائق مستوى على محدود للتنمية الدولي القانون مصطلح وتداول

  سياسة على البقاء تفضل الدول لكون ذلك ومرد الدولية، المنظمات ومقررات ية

 ..الدولية التجارة قواعد تعديل بدل الخارجية المساعدات

 :التنمية في الحق: خامسا

  الرفاهية تحقيق بمبدأ 1165 سنة المتحدة األمم ديباجة عنه عبرت ما هو التنمية في الحق

  مفهوم إستعمل من أول كيبابي السينغالي القاضي ويعتبر. للشعوب واالجتماعية االقتصادية

  في وذلك. 1112 سنة بستراسبورغ االنسان لحقوق الدولي المعهد أمام التنمية في الحق

  جزأ الحق هذا اعتبر وقد. االنسان حقوق من كحق التنمية في بالحق عنونها التي محاضرته

 في الحق الصحية، البيئة في الحق كذلك يضم والذي االنسان، لحقوق الثالث الجيل من

 ...لإلنسانية المشترك بالتراث االنتفاع في الحق السالم،

 لتصدر 1111 سنة التنمية في الحق مبدأ المتحدة لألمم التابعة االنسان حقوق لجنة تبنت

 .م1111 عام 15 رقم تحمل أممية توصية

  العراقيل إلغاء ضرورة حيث للتنمية الدولي القانون مع يلتقي التنمية في الحق أن يتضح

  المدنية للحقوق عملي وتحقيق التخلف من الخروج إلى التواقة الشعوب تواجه التي

 (. االنسان حقوق والثاني األول الجيل) واالجتماعية واالقتصادية والسياسية

  وبالتالي الجديد العالمي االقتصادي النظام فكرة للنقاش يطرح التنمية في الحق مفهوم إن

  مفاوضات عبر إال تتم لن والتي. قانونية معايير إلى القيم تحويل تهدف دولية بنيات يضع

 .واألفراد األمم بين النمو فوارق لتقليص مستدامة دولية

  منظمة ميثاق وبتغيير والدول، األفراد مستوى من الرفع هو التنمية في الحق غاية إن
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 يساعد ومجال حريته عليه يمارس لإلنسان إقليم إيجاد"... 1161 سنة األمريكية األقطار

 ".. وتطلعاته ذاته تحقيق على 

 

 :العام الدولي القانون فروع: الثالث الفصل

  فروع عدة إستقالل نتيجة االنسانية، الحياة مجاالت كل حاليا العام الدولي القانون ينظم

  تحكم واحدة فغاية التعدد هذا ورغم بالمقابل،. البعض بعضها مع تداخلها رغم بذاتها،

 أكبر تحقيق خالل من وذلك. الدوليين واألمن السلم ضمان وهي العام الدولي القانون فروع

 .الشعوب لكافة والرفاه االستقرار من قدر

  أو منظما جماعيا عمال تتطلب العام الدولي القانون لفروع شاملة دراسة أن إلى نشير

 " كتابه في سنة، 15 منذ دافيد إريك البلجيكي الخبير به يقوم ما ذلك فرديا، تفرغا

 1311)2114 يناير في السادسة طبعته صدرت والذي ،"العام الدولي القانون مدونة

  األمم قانون: ) فرعا 11 في العام الدولي القانون فروع حصر حيث(. صفحة 

  االتفاقيات، قانون اإلنسان، لحقوق الدولي القانون الجنائي، الدولي القانون المتحدة،

  والقنصلية، الدبلوماسية الحماية قانون الدولية، المسؤولية قانون الدول، تعاقب قانون

  الدولي القانون الثنائية، المعاهدات قانون سلميا، الدولية المنازعات حل قانون

  قانون الفضاء، قانون التجار، قانون الجو، قانون للبيئة، الدولي القانون اإلقتصادي،

  االستعمار، مناهضة قانون العاجلة، االنسانية المساعدات قانون الشامل، الدمار أسلحة

 .(األقليات قانون

  العالقة ذات البلجيكية القانونية النصوص ثم األوروبي االتحاد لقانون تناوله عن فضال

 :بإيجاز العام الدولي القانون فروع بعض سنتناول. العام الدولي بالقانون

  مجموعة هو االنسان لحقوق الدولي القانون إن: االنسان لحقوق الدولي القانون ـ1

  ضمان بهدف اإلنساني الشخص حماية إلى تهدف التي والمكتوبة العرفية القواعد

 .فيها يعيش التي الجماعة ضمن واجباته تحدد قواعد وهي. وكرامته وأمنه جسمه سالمة

  مفهوم الحق، لمفهوم والتحليل بالدراسة االنسان لحقوق الدولي القانون مادة تتناول

  الدولية المواثيق االنسان، لحقوق التاريخي التطور االنسان، حقوق مفهوم الحرية،
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  العالمي كاإلعالن المتحدة األمم منظمة إطار في أبرمت والتي االنسان لحقوق العالمية

  مث والسياسية المدنية بالحقوق المتعلقين 1144 سنة الدوليين والعهدين االنسان لحقوق

  كاإلتفاقية االنسان لحقوق اإلقليمية المواثيق واالجتماعية، االقتصادية بالحقوق

  االنسان، حقوق لحماية واالقليمية العالمية واآلليات االنسان، لحقوق األوروبية

 .المتحدة لألمم التابع االنسان لحقوق السامي المفوض كمنصب

 :االنساني الدولي القانون ـ3

  عرفي، أو إتفاقي أصل ذات الدولية القواعد مجموعة هو االنساني الدولي القانون

  المسلحة النزاعات عن مباشرة الناجمة االنسانية المشاكل معالجة إلى أساسا تهدف

  وحرية حق االنسانية، األهداف تقييد إلى وتهدف. الداخلية أي الدولية وغير الدولية

  األشخاص حماية وتتوخى. الحرب ووسائل طرق استعمال في مسلح نزاع أطراف

 .بالنزاع المتأثرة والممتلكات

  الداخلية المسلحة النزاعات ضحايا لحماية يسعى االنساني الدولي القانون أن يتضح

  ظروف وهي جدا خطيرة إستثنائية ظروف في االنسان بحقوق يهتم إنه والدولية،

  ألن.الدول قبل من إحتراما األكثر القانون أنه المثير و العسكري واالحتالل الحرب

  الدولي القانون لقواعد إنتهاك وكل. ومكان زمان كل في التطبيق واجبة آمرة قواعده

  وذلك الجنائية، للعقوبات المسؤولين تعرض دولية، جريمة اليوم يعتبر االنساني

  حيث ،1161 لسنة األربعة جنيف وإتفاقيات. 1146 عام جنيف إتفاقيات من إنطالقا

 (. مادة 46)الميدان في المسلحة القوات من والمرضى الجرحى حالة األولى تتناول

 (. مادة 43)البحرية الحروب في المسلحة القوات من والغرقى الجرحى حالة الثانية

  المدنيين السكان حماية حالة والرابعة(. مادة 163)الحرب أسرى حالة الثالثة

  والنساء األطفال مقدمتهم وفي وفئات طوائف وعدة المدنية والممتلكات

  حول 1156 لعام الهاي كإتفاقية إتفاقيات عدة عن فضال(. مادة 151)والصحفيين

 (.مادة 61)المسلح النزاع في الثقافية الممتلكات حماية
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 :االقتصادي الدولي القانون ـ2

  العام، الدولي القانون فروع من وظيفي طابع ذو فرع هو االقتصادي الدولي القانون

  االقتصادي الميدان في الرئيسيون الفاعلون يمارسها التي الوظائف على يركز بمعنى

  تمثل دامت ما الوطنية، عبر والشركات االقتصادية الدولية والمنظمات الدول أي

 .االقتصادية الدولية العالقات على تطبق التي القانونية القواعد إنها. مالية مصلحة

 :وهي وملفات أسئلة ثالثة وأبرزها عديدة االقتصادي الدولي القانون قضايا

  التبادل منطقة)  االقتصادي االندماج مسألة وتحديدا التجارية الدولية العالقات تنظيم ـ1

 .العالمية التجارة منظمة عن فضال...( المشتركة السوق الجمركي، االتحاد الحر،

  مجلس) وأجهزته الدولي النقد صندوق تناول خالل من: الدولي النقدي النظام ـ2

  األعضاء الدول حصص(. الصندوق ولجان العام المدير التنفيذي، المجلس المحافظين،

  على الدولي والتأمين والتعمير لإلنشاء الدولي البنك عن فضال الصندوق هذا في

 .واألشخاص والبضائع األموال تنقالت

 دول بين المتسعة الفجوة قضايا تناول خالل من الدولية التجارية العالقات مستقبل ـ3

  جغرافيا، تضررا األكثر والدول تقدما األقل الدول وخاصة الجنوب ودول الشمال 

  مشاريع عن فضال الدولية، والمساعدات التنمية مشاريع تمويل التكنولوجيا، نقل قضايا

  أن نشير األخير وفي .المتحدة األمم بإشراف 2111 سنة منذ انطلقت التي األلفية

  فتح وإشكالية األشخاص كتنقل جديدة قضايا يتناول أصبح االقتصادي الدولي القانون

 األجنبي قضية … الخاص الدولي بالقانون االقتصادي الدولي القانون يلتقي هذا وفي. الحدود

 .الخواص بين التجارية النزاعات وحل الدولي التجاري التحكيم الدولية، العقود واالستثمار،

 :الدولية المنظمات قانون - 4

 . الدول جانب إلى العام الدولي القانون أشخاص أهم من أصبحت الدولية المنظمات

 .بااللتزامات والوفاء الحقوق الكتساب مؤهلة فهي المعنوية الشخصية وبموجب

  دولية منظمة لكل إن. الملزمة القانونية القواعد إنشاء في الدولية المنظمات تساهم

  ثم وفقدانها تجميدها. العضوية إكتساب كشروط عملها قواعد يحدد لها منشئ ميثاق

 أجهزتها، نزاعاتها، حل طرق. ميزانيتها طبيعتها،. وواجباته حقوقه الدولي، الموظف
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 .الدولية وعالقتها القرارات اتخاذ في عملها أسلوب 

  وخاصة الراهن الدولي المجتمع في كبرى أهمية تكتسي الدولية المنظمات دراسة إن

 :إلى نشير األهمية هذه تجليات ومن الثانية العالمية الحرب نهاية منذ

  العالقات مادة عن القانونية الجامعات في مستقلة الدولية المنظمات مادة أصبحت ــ

 .العام الدولي والقانون الدولية

  منذ جديدة مرحلة إلى تقليدية مرحلة من الدولي المجتمع نقلت الدولية المنظمات ــ

 المنظمات ظهرت بل الدولية العالقات في الوحيد الفاعل هي الدولة تعد لم حيث ،11ق

 .الحكومية وغير الحكومية الدولية

  أهداف لتحقيق سيادة ذات دول عدة إدماج في الجهوية الدولية المنظمات ساهمت ــ

 .الدول فوق بالمجتمع يسمى ما وهو والسياسي، االقتصادي المجال في مشتركة

  داخلها تتواجد حيث المشاركة األرضية ألنها التفاوض وسيلة الدولية المنظمات ــ

 .العالمية القضايا لحل المواقف تقريب وبالتالي الدول، أغلب وفود

 في المتمثلة التشريع عملية خالل من العام الدولي القانون تطوير وسيلة الدولية المنظمات ــ

 .الدولية القرارات

 :للبيئة الدول القانون5-  

  االستعمال وسوء التلوث من الطبيعية والموارد البيئة حماية هو للبيئة الدولي القانون

  حرمان وعدم جهة من للموارد العقالني االستغالل أي المستدامة، التنمية لتحقيق

 باالنسان يحيط ما كل يشمل البيئة فمصطلح ولإلشارة. ثانية جهة من القادمة األجيال

  أو أخالقية أو سياسية أو بيولوجية أو فيزيائية كانت سواء حياته في مؤثرات من 

 "األخرى العناصر تشمل أن دون الطبيعة" للبيئة الدولي القانون به يهتم ما أما. فكرية

 :عناصر ثالثة في الطبيعة حدد والذي. 1114 لسنة يعود فرنسي تعريف في جاء كما 

 .بيئي توازن نباتية، حيوانية، مجاالت: الطبيعة ـ

 .المناجم األرض، الهواء، الماء،: الطبيعية الموارد ـ

 .األثرية المنشآت وكذلك الطبيعية السياحية والمواقع األماكن ـ

  التفاعل عن ناتج ذاتي، معطى هي هنا البيئة بينما موضوعي معطى الطبيعة إن

 .به المحيطة والبيئة والعلم االنسان بين المستمر
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  الحية الكائنات جميع على تؤثر التي الطبيعية العوامل يتناول للبيئة الدولي القانون إن

  نذكر للبيئة الدولي للقانون المؤطرة الدولية الوثائق وأبرز. مترابطة إيديولوجية كوحدة

  للبيئة الثاني العالمي المؤتمر ،1112 سنة البيئة حول( السويد) ستوكهولم مؤتمر

 بنفس البيئة قمة ثم األرض بقمة يعرف ما وهو ،1112 سنة( البرازيل) بريوديجانيرو

  هامة واتفاقيات كبرى دولية منتديات عدة عن فضال ،(21+ريو)2112 سنة المدينة 

  هو وما ،2115 دجنبر في مؤخرا باريس مؤتمر أفرزه وما. باليابان كيوتو كاتفاقية

  2019 بمدريد ومؤخرا ..… 2016مراكش مدينة في 22 كوب قمة من منتظر

 :الدولي الجنائي القانون ـ4

  تعتبر التي لألفعال المحددة القانونية القواعد مجموعة هو الدولي الجنائي القانون

  في والمعتمدة المذكورة األفعال مقترفي على المطبقة الجنائية والعقوبات دولية، جرائم

  عليه نص إذا إال مجرما يعتبر ال الدولي الفعل أن بمعنى الدولية، العالقات نطاق

 ".بنص إال عقوبة وال جريمة ال" القانونية للقاعدة طبقا الدولي القانون

  من تثيره وما األموال غسل جريمة أبرزها ومن عديدة الدولية الجرائم أنواع إن

  االرهاب جرائم المخدرات، جريمة باناما، بأوراق عرف ما آخرها وكان نقاشات

 ...البشر في واالتجار

  الجرائم 1111 لسنة الجنائية للمحكمة األساسي بالنظام المتعلقة روما إتفاقية حددت

 :أنواع أربعة في الدولية

  وأعرافها الحرب لمواثيق مخالفات من المتحاربون به يقوم ما هي: الحرب جرائم ــ

  وكأمثلة وإجرامية، مسلحة جماعات ومن نظامي غير أو نظامي جيش بها أقام وسواء

 أو الكيميائية كاألسلحة الممنوعة األسلحة إستعمال مساكنهم، عن المدنيين إبعاد لذلك

 .والنووية الجرثومية

  معين إنسان ضد الصارخ االعتداء هي االنسانية ضد الجرائم: االنسانية ضد الجرائم ــ

 االختطاف، اإلبادة، صوره ومن. عرقية أو سياسية أو دينية ألسباب معينة جماعة أو

  الجرائم من النوع بهذا إهتمت التي االتفاقيات أرز ومن. العمد القتل القسري، اإلبعاد 

  األساسي والنظام. 1161 سنة االنسان لحقوق العالمي اإلعالن أساسا نجد الدولية
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 .1144 سنة والسياسية المدنية للحقوق الدولي والعهد ،1111 سنة الدولية الجنائية للمحكمة

  أو ُكالا  القضاء قصد ترتكب التي االفعال من فعل هي: البشري الجنس إبادة جريمة ــ

 .الدينية أو الجنسية أو العرقية أو الوطنية صفتها إلى بالنظر بشرية جماعة على بعضا

 . 1161 سنة البشري الجنس إبادة جريمة مكافحة إتفاقية من الثالثة المادة في جاء كما 

  ونقل والمعنوي المادي االستئصال الجماعي، الذبح االضطهاد، نذكر لذلك كأمثلة

 .أخرى إلى جماعة من األطفال

 يعود دولية لجنة تعريف مقترح بل للعدوان دولي تعريف يوجد ال: العدوان جرائم ــ

  أخرى دولة ضد دولة قبل من األولى الضربة هو العدوان أن ومفاده 2111 لسنة

  المعتدى الدولة جانب من إستفزازي عمل هناك يكون أن بدون أو قانوني، مبرر بدون

  على الجريمة هذه إرتكاب مسؤولية وتقع النطاق واسع مدى على يكون أن هو. عليها

 :في العدوانية األعمال حددت وقدد. المعتدية الدولة وقادة رئيس

 .أخرى لدولة دولة مهاجمة ـ

 .مؤقتا ولو أخرى لدولة دولة احتالل ـ

 .ألخرى دولة قصف ـ

 .ثالثة دولة على عدوانية أفعال بارتكاب ثانية لدولة السماح ـ

 .أخرى دولة على لالعتداء مسلحة فرق إرسال ـ

  جرائم من كجريمة االستيطان، جريمة عن الحديث تجنب أعاله التعريف أن يالحظ

 وغير حكومية ومنظمات عالمية شخصيات بها قامت محاوالت عدة رغم وذلك العدوان،

 …حكومية

 :االقتصادي الدولي القانون ـ7

  للبحار، المنظمة واالتفاقيات القانونية القواعد من االقتصادي الدولي القانون يتكون

 بحر داخلية، مياه) الساحلية الدولة لسيادة جزئيا أو البحرية المجاالت بين نميز حيث

 لتلك تخضع ال التي والمجاالت..( قاري جرف خالصة، إقتصادية منطقة إقليمي، 

  حقوق موضوع تناول عن فضال. الدولية المضايق وبعض البحار كأعالي السيادة 

 للبحا الدولي القانون. والمحيطات للبحار استخدامها في الدول ومسؤوليات وواجبات
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  بمعاهدة والمعروفة البحار لقانون المتحدة األمم إتفاقية قانونيا تؤطره ر

  لسنة األربعة جنيف معاهدات عوضت والتي ،1112 لعام( جامايكا)مونتكوباي

1151…. 

 :والقنصلي الديبلوماسي الدولي القانون ـ8

 الدول بين والقنصلية الدبلوماسية العالقات ينظم والقنصلي الدبلوماسي القانون

  وهو وحصانات إمتيازات من والوسائل المهام تحديد خالل من الدولية، والمنظمات 

 للتمثيل فيينا ومعاهدة 1141 سنة الدبلوماسي للتمثيل فيينا معاهدة بتفصيل حددته ما

 .1143 سنة القنصلي 

………………………………………… 

 

 العام الدولي القانون مصادر: الثاني القسم
 

من القانون األساسي لمحكمة العدل الدولية مرجعا أساسيا في تحديد  31المادة  تعتبر
 مصادر القانون الدولي العام حيث جاء فيها أن:"

وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون -1
 الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب  االتفاقات الدولية العامة والخاصة-أ
 الدول المتنازعة.

 العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواثر االستعمال.-ب
 مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتمدنة.-ج
ر أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم ويعتب-د

 .51.2هذا أو ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 
ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل بما للمحكمة من سلطة الفصل في -2

 القضية وفقا لمبادئ العدل واإلنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك".
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تقيد سلطة القاضي عند التعامل  لمصادر القانون الدولي ال 31إن ترتيب الفصل 
معها وتطبيقها، فهو يرتكز على القواعد والمصادر المتفق عليها والمقبولة لدى أطراف 

 النزاع.

 الفصل األول: المعاهدات الدولية 
المعاهدات الدولية المصدر األول للقانون الدولي، بحكم كونها هي الضمانة  تعتبر

األساسية لحرية التزام الدولة، وقد ظهرت تاريخيا مع تطور العالقات بين الدول وتشعبها. 
ويعود تدوين المعاهدات الدولية إلى بداية خمسينيات القرن الماضي، واكتملت معالمها في 

 1114هدة فينا حول قانون المعاهدات والتي تم تتميمها سنة بتبني معا 1141ماي  22
 بالتوقيع على المعاهدات المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية.

جاء في معاهدة فينا أن المعاهدة هي" اتفاق دولي مدون بين دولتين ويخضع للقانون 
 الدولي".

لية القانونية، فهناك أنه ليس هناك اجماع حول نعت أو تسمية واحدة لهذه اآل يالحظ
من يطلق عليها " معاهدة دولية"، وهناك من يفضل استعمال مصطلح آخر " كاالتفاق" أو 

" أو "الميثاق والعهد"...، وكل هذه التسميات تحمل نفس المعنى وتؤدي نفس البروتوكول"
 الغرض.

 المبحث األول: المعاهدات الدولية، النشأة والتطور
توقيع المعاهدة الدولية يمر عبر مجموعة من المراحل أملتها طبيعة األطراف التي  إن

هي الدول أو المنظمات الدولية، تبدأ بالتفاوض حول مضمونها تعبيرا عن حرية الدولة 
رادتها، وصوال إلى المصادقة، مرورا بالتوقيع والتحفظ.  وا 

 المطلب األول: نشأة المعاهدات الدولية 
 ولى: المفاوضات الفقرة األ 

تتميز بكونها مرحلة يتم فيها تحديد التزامات كل طرف على حدة ويقوم بهذه المهمة 
أشخاص معنيين بهذا الغرض، ويبقى للقانون الداخلي للدولة تحديد السلطة المختصة 

  .لتتفاوض باسمها في معاهدة معينة
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الدولية المعاصرة وتعتبر المفاوضات من الموضوعات الواسعة والمهمة في الحياة 
سواء كانت ثنائية أم متعددة األطراف، وهي عمل حيوي وضروري لحل التناقضات 
والصراعات إضافة إلى أنه وسيلة هامة لتبادل اآلراء واألفكار والوصول إلى تعاون دولي 
فعال، ويستمد التفاوض أهميته من كونه المخرج أو المنفذ الوحيد الممكن لتنمية االعتماد 

ذا كان من الصعب الحديث عن المتب ادل والوصول إلى تنظيم مجاالت التعاون بين الدول، وا 
نظريات عامة أو خاصة بالتفاوض إال أن هناك بعض المناهج أو المداخل النظرية 
المتطورة، والتي يمكن تسميتها مجازا )نظريات في المفاوضات(. ويمكن إيجاز عناصر 

 العملية التفاوضية في:
 التفاوضية حيث ال يمكن أن تتم عملية التفاوض بدون أطراف.األطراف -1
موضوع التفاوض، أو القضية التي استدعت تدشين مسلس المفاوضات والتي ال -2

 معنى للتفاوض بدونها.
 اإلرادة: إن التفاوض تعبير عن إرادة المتفاوضين وقناعتهم بالمفاوضات.-3
ول إلى حلول أو بلورة إطار قانوني الرغبة التامة لدى أطراف التفاوض: في الوص-6

 كأساس التفاق أو معاهدة لتنظيم مجال من المجاالت.
هذا يعني االعتقاد الجازم لدى أطراف التفاوض بأهمية الحوار والنقاش وتبادل اآلراء 

التفاوض  وقد عرف مجال من أجل الوصول إلى اتفاق مناسب يرضي أطراف التفاوض.
 .…الدولي تطورا كبيرا في إطار المنظمات الدولية

 
 الفقرة الثانية: اعتماد ونشأة المعاهدات الدولية 

تكمن أهمية هذه المرحلة في كونها المرحلة التي يتم فيها التحديد النهائي للمعاهدة 
هكذا سواء على مستوى مضمونها وشكلها وصياغتها، ليتم عرضها بعد ذلك على المصادقة و 

 نميز بين: 
حالة المعاهدات المتفاوض حلوها في إطار متعدد االطراف تتم المصادقة عن -

طريق تصويت المؤتمرين، وفي حالة المعاهدات الثنائية فإن اتفاق الدول على مضمونها 
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وشكلها يعتبر بمثابة قبول المعاهدة، وفي كلتا الحالتين يتم ترسيمها، أي جعلها رسمية، 
 يها من طرف االطراف.بالتوقيع عل
كما يعتبر "التوقيع األول للدولة" على المعاهدة بمثابة المصادقة النهائية على -

المعاهدة وهنا نكون أمام اتفاق في شكله المبسط. وغلبا ما يتطلب األمر مصادقة السلطات 
 المختصة في الدولة الموافقة لتصبح الدولة عضو في المعاهدة وملزمة بمقتضياتها.

ذا كانت الدولة ال تعتبر دولة عضو بمجرد توقيعها للمعاهدة )انتظار مصادقة وا  -
السلطة المختصة( فإن ذلك ال يخل من أثرها القانوني، حيث أن الدولة ملزمة باحترام مبدأ 
حسن النية والعمل على استكمال مراحل االنضمام للمعاهدة وذلك بعرضها على السلطات 

حالة عدم مصادقة الدولة أو مجموعة من الدول على  المختصة قصد المصادقة. وفي
المعاهدة، وبالتالي عدم إمكانية دخول المعاهدة حيز التنفيذ، فإن ذلك ال ينقص من القيمة 
األخالقية والسياسية للمعاهدة خصوصا إذا لقيت المعاهدة ترحيبا من الدول األخرى بالتوقيع 

التي نجد كثيرا من مقتضياتها داخل  1112حار سنة عليها )كاتفاقية األمم المتحدة لقانون الب
 (.1116القوانين الوضعية الداخلية )عرفية( قبل دخولها حيز التطبيق سنة 

 المطلب الثاني: التزام الدولة بالمعاهدة
 الفقرة األولى: التوقيع والمصادقة على المعاهدة الدولية

ين االتفاقات البسيطة واالتفاقات يميز قانون المعاهدات في مجال االتفاقيات الدولية ب
التي تحتاج إلى تعبير صريح من الدولة عن إرادتها في االنضمام للمعاهدة، والتي تترجمها 
بالمصادقة على المعاهدة" ففي الحالة األولى، أي االتفاقات البسيطة، فإن مجرد التوقيع على 

وفي نفس الوقت إضفاء الطابع المعاهدة يعتبر تعبيرا نهائيا عن إرادة الدولة لالنضمام، 
الرسمي على المعاهدة، أما في الحالة الثانية فإن المعاهدة ال تصبح رسمية إال بعد مصادقة 

 الدولة عليها.
وتعتبر مرحلة المصادقة مرحلة أساسية، إذ هي التي تعطي معنى عملي للمعاهدة 

صرف الذي تتخذه السلطة الدولية وتبين حقيقة التزام الدولة، حيث إن المصادقة هو " الت
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الدستورية المختصة للمصادقة على المعاهدات لتؤكد إرادة الدولة بااللتزام بمقتضيات 
 المعاهدة الدولية".

تعتبر مسطرة وطرق المصادقة على المعاهدات الدولية من صميم السلطان الداخلي 
جر  اءات المصادقة، للدولة، حيث حرية كل دولة في تحديد السلطة المختصة وكذلك شروط وا 
 كإشراك للمشرع أو الرأي العام في قرار المصادقة على المعاهدات الدولية.

وتبقى المصادقة على المعاهدات الدولية من السلطات التقديرية للدولة حيث تتمتع 
من قانون المعاهدات  11بكامل حريتها في المصادقة عليها، وفي هذا اإلطار نصت المادة 

التعبير عن رضا الدولة بااللتزام بالمعاهدة بقولها:" يمكن التعبير عن  عن وسائل 1141عام 
رضا الدولة بااللتزام بالمعاهدة بتوقيعها، أو بتبادل وثائق إنشائها، أو بالتصديق عليها، أو 

 بالموافقة عليها، أو بقبولها، أو باالنضمام إليها، أو بأية وسيلة أخرى متفق عليها".
من قانون  12التعبير عن الرضا بااللتزام بالمعاهدة بتوقيعها وقد حددت المادة  يتم

 المعاهدات حاالتها في: تنصيص المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا األثر
إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع  -
 هذا األثر؛
 انصرفت إلى إعطاء التوقيع هذا األثر؛المعنية  ثبت أن نية الدولة -
كما يشكل التوقيع باألحرف األولى على نص المعاهدة توقيعا على المعاهدة إذا -

 ثبت أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على ذلك.
أبانت الممارسة الدولية أن الدول تتفادى أخذ التوقيع بمثابة االلتزام بالمعاهدة، وخير 

التي توقع على مجموعة من المعاهدات الدولية في مجال  مثال على ذلك دول الجنوب
حقوق اإلنسان بالخصوص، لكنها ال تصادق عليها، وكذلك الواليات المتحدة األمريكية فيما 

ولم تصادق عليها  1111يتعلق بمعاهدة كيوطو حول االحتباس الحراري التي وقعتها سنة 
األخير نشير أن عدم المصادقة على االتفاقية حاجز أمام دخول المعاهدة  وفي ! حتى اآلن

حيز التنفيذ سواء كانت ثنائية أو متعددة األطراف، وبصفة عامة نجد أن المعاهدات المتعددة 
 األطراف تحدد عدد المصادقات الضرورية لدخولها حيز التنفيذ.
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 آثاره و يةالفقرة الثانية: آلية التحفظ على المعاهدات الدول

 
إن طبيعة المجتمع الدولي المتسمة بالتنوع وتعدد المرجعيات الفكرية والفلسفية، جعل 
البحث عن طرق وآليات التوافق القانونية التي تسمح بتدبير االختالف، وتوفير شروط 
التعايش بين الدول أمرا ضروريا. وفي هذا اإلطار تضمنت بعض االتفاقيات الدولية إمكانية 

الدول إلى تقديم تحفظاتها على بعض مقتضيات المعاهدة الدولية وعدم االلتزام بها، لجوء 
وتترجم الدولة موقفها هذا إما عن طريق عدم االنضمام للمعاهدة بشكل كامل، أو تقوم 
بإعالن أحادي الجانب تحدد فيه المقتضيات التي ال تلتزم بها. وفي هذه الحالة نقول بأن" 

 تفاقية قدمت تحفظها".الدولة المنظمة لال
تعرف اتفاقية فيينا التحفظ باعتباره "إعالن أحادي الجانب، كيفما كانت صياغته 
والذي تقوم به الدولة المنظمة والمصادقة على االتفاقية وبمقتضاه ترمي إزالة أو تغيير اآلثار 

ز التحفظ عن القانونية لمقتضى من مقتضيات االتفاقية عند تطبيقها على هذه الدولة". ويتمي
 اإلعالنات التفسيرية التي تستهدف تحديد مضمون ومعنى بند من بنود المعاهدة.

أما من حيث آثارها، يلعب تقديم التحفظات دورا أساسيا في توسيع مجال تطبيق 
المعاهدة، من جهة، يمكن التحفظ من تفادي الرفض الكلي للمعاهدة. ومن جهة أخرى، 

 التي لم تساهم في التفاوض حولها.يسمح التحفظ بانضمام الدول 
من معاهدة فيينا على أن" الدول المتعاهدة يمكن لها منع التحفظ  11وينص الفصل 

أو تحديده"، ومن ثمة فإن المعاهدة هي التي يمكنها التنصيص على قبول أو عدم قبول 
 التحفظات.

وفي هذا  أخيرا يبقى التساؤل مطروحا في حالة سكوت المعاهدة على آلية التحفظ
اإلطار ذهبت محكمة العدل الدولية في رأيها االستشاري المتعلق بالتحفظات حول جرائم 

إلى أن المعيار المعتمد لتقديم التحفظات هو أن هذه األخيرة تتوافق مع  1151اإلبادة سنة 
أهداف المعاهدة. وبالتالي يمكن ألي دولة عضو أن تقدم تعرضها ضد تحفظ أو تحفظات 

مها الدول األخرى، والتعرض ال يمنع تطبيق المقتضيات األخرى للمعاهدة غير التي تقد
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المعنية بالتحفظ بين المتحفظ والمتعرض، إال إذا عبر المعترض عن رفضه تطبيق كامل 
بنود المعاهدة بينه وبين المتحفظ، أما بالنسبة للدول التي قبلت التحفظ، بشكل صريح أو 

 التنفيذ بينها وبين الدولة المتحفظة بصيغتها المعدلة.ضمني فإن المعاهدة تدخل حيز 
 وتطبيقها. المبحث الثاني: شروط صحة المعاهدة الدولية

 المطلب األول: شروط الصحة والبطالن في المعاهدة الدولية
 الفقرة األولى: شروط صحة المعاهدة.

م لم تكن رغم تعدد الكتابات التي تناولت موضوع صحة المعاهدة الدولية فإنها رغ
موضوع نزاع إال ناذرا جدا، حيث ناذرا ما تلجأ الدول إلى المطالبة ببطالن المعاهدة للتملص 

 من التزاماتها الناتجة عن المعاهدة.
فنظرية عيوب الرضى والتي تستمد أغلب عناصرها من قانون االلتزامات والعقود 

فيينا، فيما يتعلق ببطالن  تعتمد على عنصر اإلرادة وعلى حرية الدولة. وتتأرجح معاهدة
لغاء المعاهدة، بين عيوب الرضا أحيانا، وأحيانا أخرى على عدم شرعية موضوع المعاهدة.  وا 
رادة، وفي هذا اإلطار نميز بين  وتبقى فرضية عيوب الرضا في المعاهدة الدولية إمكانية وا 

 عيوب شكلية وأخرى مرتبطة بالمضمون.
 طار إلى التمييز بين حالتين من عيوب الشكل:تذهب معاهدة فيينا في هذا اإل-1
عندما يتم التعبير عن رضا الدولة وقبول معاهدة دولية بشكل يخالف قاعدة أساسية -

من قانون المعاهدات ترمي  64في القانون الداخلي، فهذه الصياغة التي جاءت في المادة 
 إلى التوفيق بين إكراهين أساسيين:

مثال توقيع شخص للمعاهدة دون توفره على أية صفة معاقبة الخروق الصارخة ) -
لذلك(، وفي نفس الوقت تجنب وعدم إثارة تجاوزات في استعمال هذه اإلمكانية حالة العراق 
في ادعائه بطالن المعاهدة التي ترسم الحدود بينه وبين الكويت استنادا على أن موقعها قام 

 ن(.بذلك دون الرجوع إلى الجمعية الوصية )البرلما
والتي  61الفرضية الثانية، المتعلقة بالعيوب الشكلية، المنصوص عليها في المادة -

 يجب التعامل معها بحذر شديد، عندما يتجاوز رئيس الدولة سلطاته.
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فيما يتعلق بعيوب الموضوع التي من شأنها أن تشوب معاهدة دولية ما فإن -2
ارتكزت على القانون المدني في تحديدها لهذه العيوب حيث يشير نص المادة  معاهدة فيينا

من معاهدة فيينا إلى الغلط سواء تعلق هذا الغلط بواقعة أو حالة اعتقدت الدولة عند  61
عقد المعاهدة بوجودها وكانت سببا أساسيا في رضاها بااللتزام بالمعاهدة، في هذه الحالة 

سبب إلبطال التزامها، وال يعتد بهذا الغلط كسبب إلبطال االلتزام إذا يمكن االحتجاج بالغلط ك
كانت الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كان بإمكان الدولة احتمال وقوعه. 

من اتفاقية جنيف حق االحتجاج بالتدليس لسبب إلبطال االلتزام بالمعاهدة  61وتقر المادة 
خر لجأ إلى سلوك تدليسي في توقيع المعاهدة. وتعتبر اتفاقيات كلما تبين لها أن الطرف اآل

 1131ميونيخ المثال الواضح في هذا المجال حيث تبين أن االتفاقيات الموقعة سنة 
 بخصوص تشيكلوسلوفاكيا قد تم الحسم بعدم تطبيقها قبل توقيعها من طرف هتلر.

ل آخر سببا كافيا لطلب كما يعتبر إفساد ممثلي الدولة عن طريق الرشوة أو أي شك
 من قانون االتفاقيات(. 54إبطال رضا الدولة بااللتزام بالمعاهدة )المادة 

كما تعتبر كل معاهدة تم توقيعها تحت باستعمال القوة بصورة مخالفة لميثاق األمم 
(، وتعتبر كل االتفاقيات المؤسسة لنظام الحماية التي 52المتحدة معاهدة باطلة )المادة 

 الدول االستعمارية مع الدول المستعمرة من هذا القبيل. وقعتها
واعتبرت اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات أن كل معاهدة دولية تتعارض مع قاعدة 
أمرة من القواعد العامة للقانون الدولي، فاتفاقية فيينا رسخت فكرة النظام العام العالمي الذي 

طالن المعاهدات الدولية مسألة موضوعية وغير يجب على كل الدول احترامه، وجعلت من ب
ذاتية بإخضاعها لمجموعة من المعايير، وذهبت هذه االتفاقية أبعد من ذلك عندما اعتبرت 
ظهور قاعدة أمرة جديدة من القواعد العامة في القانون الدولي بمثابة انقضاء لكل المعاهدات 

النقاش حول هذه النقطة بالحدة واالختالف السابقة المتعارضة مع القاعدة الجديدة، وقد تميز 
 بين الدول دفع بعض الدول كفرنسا إلى التصويت سلبا ضد معاهدة فيينا.

الواقع، يتعلق األمر بمنطقين وتصورين مختلفين: اتجاه يرى بأن الدول متساوية  وفي
في سيادتها وغير تابعة ألي سلطة عليا وال يمكنها أن تقبل بتقييد حريتها في تحديد موضوع 
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اتفاقاتها. واتجاه موضوعي مناصر لفكرة القواعد اآلمرة والذي ال يرى في الدولة إال موضوعا 
 لي.للقانون الدو 

 .الفقرة الثانية: بطالن المعاهدة الدولية
ما  يكون بطالن المعاهدة الدولية إما شامال حيث يشمل كل مقتضيات المعاهدة وا 

 جزئيا حيث ال يهم إلبطال إال بعض بنودها.
من اتفاقية جنيف أن وقد" البطالن يعتبر كامال في الحاالت  61جاء في المادة 

ما يتم إبطال كل معاهدة مخالفة للقواعد اآلمرة في القانون الخطيرة كالتدليس واإلفساد، ك
 الدولي".

ومن حيث آثار البطالن فإن بطالن المعاهدة الدولية يفيد انعدام أي أثر قانوني لهذه 
 المعاهدة ويطبق البطالن بأثر رجعي تطبيقا لقاعدة كل ما يبني على باطل فهو باطل.

 لبطالن المطلق:ويمكن التمييز بين البطالن النسبي وا
ثارته يقتصر على الدول المعنية - البطالن النسبي ينتج عن الغلط والتدليس والرشوة وا 

 إال في حالة قبولها للمعاهدة رغم علمها بالعيوب المشار إليها.
أما البطالن المطلق فهو يترتب عن الضغوطات الممارسة على الدولة للمصادقة أو -

أيضا المخالفة للقواعد اآلمرة، ويمكن إثارة البطالن األخير عدم مشروعية موضوع المعاهدة و 
من طرف كل دولة دون استثناء. وعموما فإن نظام بطالن المعاهدات الدولية يرمي إلى 
إيجاد توازن بين احترام بعض القواعد األساسية المرتبطة بحرية رضا األطراف والنظام العام 

التزمت به الدولة باعتبارها جوهر وأساس  الدولي من جهة، ومن جهة أخرى احترام ما
 القانون الدولي.

 
 الفقرة الثالثة: تفسير المعاهدات الدولية

مهمة الدولة بامتياز، حيث يعود لكل دولة أن تحدد معنى  المعاهدة الدولية تفسير
ومضمون التزاماتها الناتجة عن المعاهدة التي صادقت عليها، وهذا المعطى يفتح المجال 

قض واالختالف بين الدول في تفسيرها وفهمها للمعاهدات الدولية. وبالرغم من جدية للتنا
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الموضوع فإن القانون الدولي ال يلزم الدول باللجوء إلى القضاء في تفسير المعاهدات وهذا 
يحول وضع حد لهذه االختالفات. وقد ذهبت بعض األنظمة القانونية الجهوية األكثر 

لبعض المحاكم بسلطة تفسير المعاهدات في حالة النزاع، وتعتبر اندماجا إلى االعتراف 
المحكمة االوروبية في لوكسمبورغ مثال متقدم. ويمكن الحديث عن تفسير رسمي عندما تتفق 

 الدول على تفسير واحد للمعاهدة عبر أي شكل من أشكال االتفاق.
من  31فإن المادة ونظرا ألهمية التفسير والفهم الموحد لبنود مصطلحات المعاهدة 

 اتفاقية فيينا حددت مجموعة من قواعد التفسير:
 أن يتم التفسير بحسن نية،-1
 أن يتم وفقا للمعنى الذي يحدده السياق الخاص الذي جاءت فيه المعاهدة،-2
 أن يتم التفسير وفقا لموضوع وغرض المعاهدة،-3

 كما يشمل تفسير المعاهدة وفق سياق المعاهدة على:
 اق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد تم بين األطراف جميعها عند عقدها.أي اتف-1
أي وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر عند مناقشة المعاهدة وقبلتها األخرى كوثيقة -2

 لها صلة بالمعاهدة.
 كما أدرجت االتفاقية آليات أخرى للتفسير ونصت على أخذها بعين االعتبار:

 أي اتفاق الحق بين األطراف بشأن المعاهدة أو سريان نصوصها.-1
 أي تفاعل الحق في مجال تطبيق المعاهدة يتضمن اتفاق األطراف على تفسيرها.-2
أي قاعدة مالئمة من قواعد القانون الدولي قابلة للتطبيق على العالقات بين -3
 األطراف.
 طراف قد انتهت إلى ذلك.يعطي معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية األ-6
كما يمكن اللجوء إلى األعمال التحضيرية ألية معاهدة كوسائل تكميلية في تفسير -5

المعاهدة الدولية عندما يتضح أن التفسير المقدم قد يترك النص غامضا أو يؤدي إلى نتائج 
لنصوص وتفسيرات غير منطقية. ويؤخذ في حالة تحرير المعاهدة بلغات متعددة، بكل هذه ا



 

31 
 

ولها نفس القوة القانونية إال إذا تم االتفاق على أنه عند االختالف سيعتمد نص معين ولغة 
 معينة.

 المطلب الثاني: تطبيق المعاهدة الدولية
 الفقرة األولى: آثار المعاهدة الدولية على األطراف.

ل معاهدة استنادا إلى القانون الدولي وتطبيق لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، فإن ك
نافذة ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية، ومن ثمة فإنه ال يجوز ألية دولة طرف في 
المعاهدة االحتجاج بنصوص قانونها الداخلي، أو القواعد الدستوري كمبرر لعدم تطبيقها 
لبنود المعاهدة، ويجب عليها في حالة تناقض قانونها الداخلي ومقتضيات المعاهدة تعديل 

 الئمة قانونها الداخلي مع المعاهدة.وم
من دستورها على أن فرنسا ال  56وقد نصت بعض الدساتير كفرنسا مثال في الفصل 

يمكن أن توقع أو تصادق على معاهدة تتضمن مقتضى مناقض للدستور إال بعد مراجعة 
ا صادق هذا األخير. كما أشار الدستور المغربي في تصديره على أن االتفاقيات الدولية كم

عليها المغرب تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، والعمل على مالئمة هذه 
التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، وتقليديا يتم التميز بين األنظمة المزدوجة واألنظمة 

 الموحدة.
الحالة األولى أي األنظمة المزدوجة فإن االلتزامات الدولية يجب تبنيها بناء على  ففي

عمل قانوني نظرا لوجود تمايز واضح بين النظام القانوني الدولي والداخلي. أما في الحالة 
 الثانية، األنظمة الموحدة، فالقواعد الدولية تجد مكانتها بشكل مباشر في القانون الداخلي.

بق مقتضيات المعاهدة بأثر فوري وليس بأثر رجعي حيث إن نصوص وهكذا تط
المعاهدة ال تلزم الدولة الطرف في المعاهدة بشأن أي تصرف أو واقعة تحت أو أية حالة 
انتهى وجودها قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز التنفيذ، هذا ما لم يظهر من المعاهدة قصد 

فاقية من زاوية مجالية، شاملة لكل إقليم الدولة لكن مغاير يتبين خالف ذلك، وتعتبر بنود االت
هذا المعطى ال يمنع الدول األطراف من االتفاق على استثناء جزء من اقليم الدولة وعدم 

 تطبيق بنود المعاهدة عليه.
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 الفقرة الثانية: آثار االتفاقية على الغير 
أساسية وعرفية في إن موضوع آثار المعاهدات الدولية تأسس بشكل كبير على قاعدة 

القانون الدولي والمتمثلة في األثر النسبي للمعاهدات الدولية، وبناء أيضا على أهمية سيادة 
الدولة وحريتها المطلقة في التعاقد. فالمعاهدة الدولية ال تنشئ التزامات أو حقوق للدولة الغير 

لتزام على "الدولة من قانون المعاهدات( كما يشترط إنشاء اال 36بدون رضاها، )المادة 
من  35الغير" بمقتضى نص المعاهدة من خالل قبول هذه األخيرة صراحة وكتابة )المادة 

قانون المعاهدات(. كما أن تتميع الدولة بحق معين بمقتضى نص المعاهدة يقتضي قبولها 
حالة  التمتع بهذا الحق، ويعتبر من قبيل الموافقة عدم إبداء الدولة الغير عكس ذلك، إال في

اشتراط المعاهدة التعبير الصريح عن الموافقة، ويخضع تعديل حقوق والتزامات "الدول الغير" 
لنفس الشروط أي الموافقة. وتعتبر قواعد العرف الدولي الواردة في المعاهدة االستثناء 
 األساسي الذي ال يخضع لموافقة الدولة، حيث إن القواعد العرفية الدولية تصبح ملزمة للدول

 وال تحتاج لموافقتها.
 الفقرة الثانية: آثار المعاهدة بالنسبة للقواعد القانونية األخرى 

بناء على غياب التراتبية بين قواعد القانون الدولي، فإن المعاهدة الدولية يمكن أن 
تعدل عرفا دوليا، وكذلك أن العرف الدولي يمكنه تعديل المعاهدة الدولية. كما يمكن لمعاهدة 

أن تؤكد قاعدة عرفية دولية، كما ذهبت إلى ذلك محكمة العدل الدولية في قضية  دولية
، وفي هذه الحالة تساهم المعاهدة في إنتاج العرف 1141الجرف القاري لبحر الشمال سنة 

الدولي. ويشترط في عملية تأكيد القواعد العرفية عبر المعاهدة مساهمة قوية لعدد من الدول 
 هدة، وغياب تحفظات األطراف وتطبيقها بشكل وفهم محدد.وانخراطها في المعا

إن تطور الممارسة االتفاقية بين الدول وتوقيعها لمجموعة من المعاهدات الدولية، 
أدى إلى طرح وبشكل جدي لقضية تناقض بين نصوص اتفاقيات ذات موضوع واحد 

 وأطراف مختلفة أو حتى نفس األطراف.
ا وفي كل طرف ملزم باحترام البنود التي التزم بها، األطراف المختلفة، وعموم حالة

 وفي حالة نفس األطراف فالمعاهدة الالحقة تلغى المعاهدة السابقة.
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وفي أخير نشير إلى أن تعديل المعاهدات الدولية يخضع من ناحية تغييرها أو 
توازي تتميمها للقواعد التي تنص عليها المعاهدة، حيث أن القانون الدولي يأخذ "بمبدأ 

األشكال" أي بين مسطرة الوضع ومسطرة التعديل. فالمعاهدة المتعددة األطراف مثال يتم 
تعديلها اعتمادا على منطق األغلبية، واحتراما لمبدأ نسبية المعاهدات فإن التعديل ال يهم إال 

 الدول الموافقة عليه.
 الفصل الثاني: العرف الدولي والمبادئ العامة للقانون 

عرف المصدر التقليدي للقانون الدولي العام )قانون البحار، وقانون يعتبر ال
الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية(، فهو في نفس الوقت تراكم ومسلسل اجتماعي 

وهو "يعني مسلسل للتراكم وتطور الممارسات والسلوكيات" أي مختلف  وقاعدة قانونية.
ن قاعدة عرفية، وهي في نفس اآلن مضمون القانون األعمال والمراحل التي تنتهي بتكوي

العرفي. فتكوينه يتميز بمعايير التلقائية وال يخضع في شأنه وتكوينه لقواعد اجرائية مسطرية. 
وقد اختلفت اآلراء الفقهية حول أساس القواعد العرفية، حيث يذهب االتجاه االول إلى 

إرادة الدول، أما االتجاه الثاني يرى بأن التركيز على معيار اإلجماع ويربط أساس وجوده ب
القواعد العرفية تعبير عن حاجة اجتماعية تترجمها إرادة الدول. وبالتالي فهناك إجماع على 

 شروط وجود القاعدة واالعتراف بها.

 
 المبحث األول: العرف الدولي 

 
العرف الدولي قاعدة ملزمة للدول ما لم تقدم اعتراضا عند نشأة هذه القاعدة،  يعتبر

ورغم تطور الممارسة االتفاقية في مجال المعاهدات الدولية فإن هذه األخيرة لم تضع حدا، 
أو تساهم في اختفاء العرف الدولي. وتقدم محكمة العدل الدولية العرف الدولي كمصدر 

اهدات الدولية وتعرفه بكونه" دليل وحجة لممارسة عامة تم قبولها للقانون الدولي بعد المع
 بمثابة قانون.
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 المطلب األول: العناصر المكونة للعرف الدولي
يفترض وجود قاعدة عرفية اتباع عنصرين أساسيين، األول مادي والثاني معنوي، 

ران المراحل األساسية وهذه العناصر تشكل في نفس الوقت، دليل وجود القاعدة العرفية ويعتب
 لمسلسل تشكلها.

 الفقرة األولى: العنصر المادي
يقتضي العرف الدولي "وجود ممارسة عامة مرتكزة على تراكم وتكرار االعمال 
المماثلة"، هذه الممارسة واألعمال المتكررة باستمرار يمكن أن تتشكل عبر تصرف إيجابي 

ومعارضتها لهذه الممارسة. ويشترط في هذه  من طرف الدول لتأكيدها أو عدم إبداء تعرضها
 الممارسة أن تكون مماثلة وموحدة بين الدولة المعنية بها.

ويعتبر عنصر االستمرارية في الزمان أساسي في رقي الممارسة إلى مصاف القاعدة 
في الزمان، فعامل  العرفية الدولية. فالتشكل الكالسيكي للقاعدة العرفية الدولية تفترض تواثرها

الزمن هنا له مكانة مركزية حيث إن القاعدة القانونية العرفية تتشكل تدريجيا وبتلقائية وليست 
نتاج لمسطرة شكلية بل نتاج للتطور. بمعنى تنبع من التغير التدريجي لسلوك الدول. وتبقى 

العرفية لعدد  العمومية عنصر أساسي في الركن المادي، حيث المشاركة في بلورة القواعد
كبير من الدول وخاصة المعنية بالقاعدة العرفية مسألة أساسية، لكن ذلك ال يعني مشاركة 

 وموافقة جميع دول العالم إذ أن العمومية ال تعني اإلجماع.
لكن بالمقابل، يمكن لمعارضة عدد كبير من الدول لقاعدة عرفية أن يحول دون 

انون البحار، حيث إن معارضة الدول الصناعية ظهورها، وفي هذا اإلطار نورد مثال ق
حالت دون إقرار أغلبية المقتضيات الواردة في الجزء التاسع من اتفاقية مونتيكوباي والمتعلقة 
باستغالل المياه اإلقليمية الدولية، وهي قواعد كانت كلها لصالح دول العالم الثالث. أما إذا 

يحول دون إقرار القاعدة العرفية والزاميتها للدول  كانت المعارضة من دولة واحدة فإن ذلك ال
األخرى. وبالتالي يصبح الطرف المعارض موضوع لضغوطات الدول األخرى ألجل مالءمة 
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سلوكها لمقتضيات القاعدة العرفية الدولية كما أن عنصر العمومية ال يمنع من وجود قواعد 
 نية.عرفية جهوية أو إقليمية شريطة رضا وقبول الدول المع

 الفقرة الثانية: الركن المعنوي
إن مجرد االعتراف القانوني بالقاعدة العرفية وبالتأكيد على وجود ممارسة متواترة 
ومستمرة وموحدة وعامة ال يكفي للقول بميالد قاعدة عرفية دولية، فإلى جانب هذه العناصر 

تمثل في اعتقاد الدول المكونة للركن المادي، يشترط توافر ركن معنوي لوجود العرف، والم
بأن التصرفات المادية التي تقوم بها وتطبقها هي ملزمة لها قانونا، وهو ما أكدته محكمة 

، وهذا المعطى يترجم قاعدة 1141العدل الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال سنة 
ية يساعد في الضرورة القانونية. كما أن هذا العنصر أي االعتقاد بإلزامية القاعدة العرف

التميز بين القاعدة العرفية وقواعد المجامالت في المجال الدبلوماسي مثال، وهناك العديد من 
الممارسات والتي اعتادت عليها الدول في تعامالتها لكن ال ترقى لمستوى القواعد العرفية 

 لغياب عنصر اإللزام.
متواترة سابقة للضرورة والمالحظ أن الركن المادي المتمثل في وجود ممارسة عملية 

القانونية، وبالتالي يصبح التواتر والتكرار مصدر اقتناع وقبول الدولة مطابقة سلوكها مع هذه 
عرف "حكيم" . بالمقابل هنالك مسلسل سريع في إنتاج  R.J.Dpuyالقاعدة وهو ما يسميه 

لها وهو:" العرف القواعد العرفية تصبح فيه الضرورة القانونية سابقة للممارسة أو مصاحبة 
المتوحش" والذي يتميز بالبحث عن إصدار توصيات وقرارات دون توفر شروط نجاحها 

 وتطبيقها.

 
 المطلب الثاني: حجية العرف الدولي

إن تصنيف قاعدة ما ضمن القواعد العرفية الدولي يصبح لها مضمون قانوني أكثر 
من المعاهدة حيث إن هذه األخيرة ال تلزم إال  اتساعا وقوة، فالقاعدة العرفية أكثر الزامية

االطراف المصادقين عليها وتبقى قابلة للتعرض. وستطرق إلى الزامية القاعدة العرفية للدول 
 بمجرد التأكد من وجودها، وكيف يمكن للدولة التجرد من هذا االلتزام.
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 الفقرة األولى: مضمون االلتزام بالعرف الدولي
احترامها للقواعد العرفية يشترط مشاركة الدولة في بلورة هذه القاعدة إن التزام الدولة و 

العرفية أو قبولها بشكل صريح. فالقاعدة العرفية، عندما يتأكد وجودها بتوفر العنصر المادي 
والمعنوي، فإنه تنشأ قرينة قبولها باإلجماع إال إذا عبرت الدولة صراحة على عكس ذلك، 

 و لم تشارك.سواء شاركت في إنشائها أ
إن حجية العرف الدولي طرحت خاصة على الدول الجديدة الحديثة العهد باالستقالل 
والتي فرضت عليها قواعد عرفية سابقة على وجودها كدولة حديثة. والواقع أنها ملزمة بهذه 
القواعد وتبقى لها مهمة أخذ المبادرة ومحاولة تفسير هذه القواعد باقتراح وتدشين مسلسل 

 دة إنتاج قواعد جديدة مخالفة.إلعا
 الفقرة الثانية: استبعاد العرف الدولي

يمكن للدولة استبعاد أي قاعدة عرفية وعدم الخضوع لمقتضياتها إذ كانت هذه القاعدة 
ما زالت في طور التكوين كما يمكن للدولة اإلعالن صراحة عن معارضتها لقاعدة أخذت 

وفي هذا اإلطار يلعب اإلعالن الصريح والدائم عن طابعا عرفيا وال تتفق مع مقتضياتها. 
تعرض الدولة دورا أساسيا في عدم الزام الدولة باحترام مقتضيات هذه القواعد التي ال تتفق 
مع مضمونها، ما دام أن السلوك يفهم منه قبول الدولة في هذا المجال، لكن بالمقابل ال 

 عها العرفي بشكل نهائي.يمكن ألي دولة التعرض لقاعدة عرفية اكتسبت طاب
إن الصعوبات التي يطرحها تطبيق هذا القانون غير المكتوب وضرورة ضمان األمن 

 واالستقرار القانونيين، دفع بالمنظومة الدولية إلى تدوين قواعد القانون الدولي.
 المبحث الثاني: المبادئ العامة للقانون 

الدولي، فإن القواعد المعتبرة مبادئ  بالرغم من استعمالها وبقوة في االجتهاد القضائي
عامة للقانون الدولي لم يتم تعريفها بشكل دقيق. وعندما يتم الرجوع إليها واعتمادها كسند 
لألحكام القضائية فإنها تبدو كتطور للقانون الدولي بل العمود الفقري له. وفي الواقع، فإن 

م استعماله في اتجاهين مختلفين. تحليل مجموعة من النصوص الدولية يبين أن المصطلح يت
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لمحكمة العدل الدولية، وهذا الفهم يختلف  31المبادئ العامة للقانون كما جاءت في الفصل 
 عن ما يعتبره الفقه كمبادئ عامة للقانون الدولي.

 المطلب األول: المبادئ العامة للقانون وفق نظام محكمة العدل الدولية 
 العامة الفقرة األولى: مصدر المبادئ 

تميزت مرحلة المحكمة الدائمة للعدل الدولي بكونها تسمح للقاضي الدولي، عندما 
تعرض عليه الدول نزاعاتها، أن يعلن عدم وجود قواعد دولية تطبق على الحالة المعروضة 
أمامه، ولتفادي وضعية الفراغ أو الالحل فإن محرري نظام محكمة العدل الدولية أدرجوا 

لقاضي للمبادئ العامة للقانون المعترف بها من طرف األمم المتحضرة. وهذه إمكانية لجوء ا
المبادئ يعود للقاضي مهمة البحث عنها في القواعد العامة للقانون الداخلي ومبادئ األنظمة 
ذا كان من الصعب أن نعتبر على مبادئ عامة وموحدة  القانونية على المستوى العالمي. وا 

تتواجد لدى أو في الثقافة القانونية ألغلب الدول، وطبقا لهذا فإنه على األقل يجب أن 
التحليل فإن المبادئ المقصودة هنا هي تلك المستوحاة من القانون الداخلي للدول ونقلت إلى 
القانون الدولي، وقد دأب القضاء الدولي على اللجوء لمبادئ القانون ألجل استخراج 

الة الدولية. فالمبدأ القائل بأنه " ال يمكن للشخص أن المساطر الضرورية لتدبير وتنظيم العد
يكون خصما وحكما في نفس الوقت"، وكذلك" سلطة وحجية الشيء المقضي به" وجدت 

 مصدرها األول في القانون الداخلي.
واليوم نالحظ أنه من خالل القانون الداخلي يتبلور ويتشكل قانون المنظمات الدولية، 

سية للقانون الدولي العام استخرجت من هذه المبادئ العامة في القانون كما أن المفاهيم األسا
 الداخلي، كحسن النية مثال. 

إن هذه الظاهرة نجد تفسيرها في سهولة إيجاد مبادئ عامة ومشتركة في األنظمة 
القانونية الداخلية، جهوية أو إقليمية، وصعوبة إيجادها على مستوى األنظمة القانونية 

إن القوة القانونية لهذه المبادئ تتسم بطابع تطوري، فهي ذات مصدر قضائي العالمية. 
 وتحولت إلى قواعد عرفية ثم قانونية عندما تتبناها المعاهدات في مقتضياتها.
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 المبادئ العامة الفقرة الثانية: مضمون 

بالرغم من اعتماده وبقوة في حل المنازعات، فإن تعريف مفهوم المبادئ العامة 
نون الدولي يبقى غامضا. والمالحظ أن المفهوم يستعمل في وضعيات جد مختلفة للقا

ومتنوعة وبالتالي يطرح صعوبة تحديد مضمونة. كما أن هناك اختالف في تسميتها بين 
 الفقه والقضاء.

حيث إن المعايير المعتمدة من طرف فقهاء القانون الدولي تذهب إلى تسميتها بـ 
قاضي الدولي يستعمل في بعض األحيان تعابير أخرى ويصنفها "مبادئ عامة"، بينما ال

ضمن "مفاهيم أساسية".وتتميز هذه القواعد المعتبرة مفاهيم أساسية بعموميتها ودرجتها الكبيرة 
من التجريد كما تتميز هذه المفاهيم بمصدرها الدولي حيث إنها نابعة من القانون الدولي 

 وليس الوطني.
مصدر أغلب هذه المبادئ إلى عملية المالحظة التي يقوم بها القاضي الدولي  ويعود

 للمصادر األخرى أي العرف والمعاهدات الدولية.

 
 الفقرة الثانية: وظيفة المبادئ العامة للقانون 

 
غن أهمية هذا المصدر تكمن في كون إثارتها من طرف القاضي الدولي، باعتبارها 
مصدر مستقل عن المصادر األخرى، ال يحتاج لمراقبة مدى صحتها القانونية التي تفرض 
عليه في حالة تطبيقه للقواعد العرفية مثال، أو البحث هل الدولة ملزمة بهذا المبدأ بمقتضى 

بر عدم االحترام المتكرر للمبدأ سندا للتشكيك في وجوده وترتكز الدول معاهدة معينة، وال يعت
عطائها صيغة الزامية على  على مفهوم "المبدأ العام" ألجل المطالبة بإقرار قواعد جديدة وا 

 المستوى الدولي"، كحق الشعوب في تقرير المصير".
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 العام الدولي القانون القسم الثالث: أشخاص

 
 مدخل" مادة في تناولناه فقد  العام الدولي القانون بأشخاص  المتعلق الثالث  القسم لهذا بالنسبة (

 )…السنة هذه من األول السداسي خالل"  الدولية العالقات لدراسة

 
أشخاص القانون الدولي العام أو أطرافه، معناه الحديث عن الوسط  تناول موضوع

الذي تطبق فيه قواعد القانون الدولي العام. ونعني به المجتمع الدولي الذي يضم في 
أعضاء "دولة اليوم.ويمكن تعريف أشخاص القانون الدولي العام بأنهم  116عضويته 

، أي األشخاص الذين تخاطبهم "نونية الدوليةالقا المجتمع الدولي الملزمون باحترام القواعد
قواعد القانون الدولي العام والذين لهم حق التعبير عن إرادتهم الذاتية حتى يتمتعوا بالحقوق 
ويتحملوا االلتزامات التي يقرها ويفرضها هذا القانون. وبالتالي نكون أمام ما يعرف 

لتزامات واالختصاصات المنسحبة مجموعة من الحقوق واال"والتي هي "بالشخصية الدولية"
 ."على كيان معين أو مجموعة بشرية معينة

أشخاص القانون الدولي العام حسب الفقه القانوني الدولي الكالسيكي هي الدول 
وأمام تطورات عديدة وتحوالت عميقة في المجتمع  كفاعل وحيد في المجتمع الدولي.بالمقابل

الدولي برز فاعلون جدد، وقد اعترفت بهم محكمة العدل الدولية في تصريحها الشهير في 
أشخاص القانون في نظام قانوني معين ليسو بالضرورة متوحدين على "بأن1161أبريل 

نوني الدولي المعاصر وبناء على ذلك حدد الفقه القا ".مستوى طبيعتهم واتساع حقوقهم
أشخاص القانون الدولي العام في الدول، المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، 
الشركات المتعددة الجنسية، حركات التحرر الوطني، األقليات والفرد. وسنتوقف عند عنصر 

نون الدولي الدولة، المنظمات الدولية، حركة التحرر الوطني والفرد لمكانته المتزايدة في القا
 العام.
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 ( خاتمة)  بعد ماذا ثم

 

 اندماجا أقل الدولي المجتمع كون في تفسيره يجد أصيل، معرفي حقل العام الدولي القانون

 قانون هو الدولي فالقانون وعموما .والتراتبي المتمركز الداخلي بالمجتمع مقارنة وتمركزا

 القواعد من األدنى الحد احترام ضمان أوال يستهدف متساوية وحدات بين والتنسيق التعاون

 االعتماد وتنظيم استقالليتها على والحفاظ الدول بين التعايش لضمان تسمح التي القانونية

 بإثارة العام الدولي القانون حول التجريبية طبعتنا نختم أن ونود .الدول بين المتبادل

 حتى التقديم في إثارته تجنبنا وقد له، والمؤيدين المنكرين بين العام الدولي القانون موضوع

 .  المادة هذه تدريس ساعات لقلة نظرا ثم الدولي القانون عن العام االطالع للطلبة يتسنى

 

 : دولي قانون لوجود المنكرون -1

 وأبرزها؛ حجج عدة العام الدولي القانون لوجود المنكرون يقدم

 ميثاق من 113 والمادة دستور أنها على تكييفها يمكن آلية توجد ال: دستورية قواعد غياب-

 بين معاهدة ذاته حد في الميثاق لكن الدولية المعاهدات على الميثاق سمو تؤكد المتحدة األمم

 .الدول

 للجميع، ملزمة قانونية قواعد تصدر دولية تشريعية سلطة توجد ال: تشريعية سلطة غياب-

 .بها المخاطبة الوقت نفس وفي التشريعية القواعد مصدر فالدول

 تنفيذ طريقة اختيار حق دولة لكل يعود حيث تنفيذية لسلطة وجود ال تنفيذية، سلطة غياب-

 للدولة، التقديرية السلطة رهين المادي التنفيذ أن على فضال الدولي، مستوى على التزاماتها

 بالقوة، الدولية وااللتزامات الدولي القانون احترام يفرض" دولي دركي" غياب أن بمعنى

 .األعضاء دولة بتعاون رهين فهو السابعة المادة بموجب األمن مجلس سلطات أما

 الدولي الدولية،والواقع الهيآت أمام به الدولة قبول يتطلب التقاضي: التقاضي إلزامية غياب-

 المنازعات من مهمة ونسبة المفاوضات، عبر تحل الدول بين المنازعات أغلب أن يؤكد

 .السيادة ذات الدول عليه تهيمن الدولي القانون تفسير ثم تسوية، دون تبقى

 وتطبيقه وجوده دام ما( الدول إرادة أي) اإلرادي الطابع عليه يهيمن العام الدولي القانون إن

 يقدمون عام دولي قانون وجود دعاة بالمقابل. القواعد تلك وقبولها الدولة بإرادة رهين

 .أخرى حججا

 

 دولي قانون لوجود المؤيدون -3
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 :مقدمتها وفي حجج عدة دولي قانون لوجود المؤيدون يقدم

 مصالح لديهم وبان الدولي، المجتمع أطراف قبل من به اإلقرار يكفي دولي قانون وجود -

 تؤكد ما ذلك للفوضى، تفاديا الملزمة قواعد سن خالل من تأطيرها عليهم يتعين مشتركة

 المتحدة األمم منظمة ميثاق عن فضال الدولي، القانون مصادر وباقي .الدولية االتفاقيات

 بوجود لصيقا عنصرا المنظم الجزاء فليس الدولي، المجتمع أشخاص له يتحاكم ما كأسمى

 .القانون

 هذا تنكر دولة هناك فليس الدولي، العمل في يؤيده ما له ليس الدولي القانون وجود إنكار -

 تتوفر العامل عبر الخارجية وزارات كل في حيث به، تقر الدول فجميع بالعكس بل الوجود

 القانون قواعد ضوء على الدولية العالقات بمتابعة لها يعهد دوائرء وأحيانا قانونية، دائرة

 عالقاتها في تنفيها او إليها تستند التي الدولية القانونية للقاعدة تحديدها عن فضال الدولي،

 .نزاعات ظهور عند الخارجية

 القانون مع ولعالقته الدولي القانون لموضوعات عناية تولي الوطنية الدول دساتير-

 .الداخلي

 ناهيكم- جدا، قصيرة فهي  العام الدولي القانون مادة لتدريس الزمنية المدة حيث من أخيرا

 أقسام في" المعمق الدولي القانون" مادة عن غياب فضال - الحالي االستثنائي الوضع عن

 ووحدتنا العام الدولي كالقانون“ تطبيقية، حاالت دراسة تتطلب المادة هذه كما أن اإلجازة

 الراحل كتاب في جاء كما بكير إلى الهاي من فقط وليس ”اليوم إلى الهاي من الترابية

 سنة الصادر ،" بيكر إلى الهاي من مسيرة ، سنة 31: "القيم المساوي العربي محمد

 ،"العربي والربيع العام الدولي القانون" وكذلك بالقنيطرة، البوكيلي دار عن ،2115

 بالرصد الجديرة القضايا من وغيرها ،…"  2111 شتنبر 11 منذ العام الدولي لقانون"ا

 .والتفرغ والمتابعة

 

 قائمة بعض المراجع المعتمدة

 :أوال: باللغة العربية

5991المعارف، اإلسكندرية أبو هيف علي صادق، القانون الدولي العام، منشاة  . 

4002أبو الوفا احمد، الوسيط في القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة  . 

4051بنجدي خالد، مدخل إلى دراسة القانون الدولي العام، جامعة عبد المالك السعدي،  . 

طبعة األولى، بودراع احمد، الوجيز في القانون الدولي العام، مطبعة الهالل وجدة، ال -

4051. 



 

61 
 

البحيري يوسف، القانون الدولي العام، المبادئ العامة والتعامل الدولي، المفارقات، مطبعة 

4005وراقة مراكش،  . 

4052البزاز محمد، القانون الدولي العام، مطبعة سجلماسة، مكناس،   

4051الهزاط محمد، القانون الدولي العام، مطبعة سجلماسة، مكناس،  - . 

اق محمد السعيد، القانون الدولي، المصادر، األشخاص، الدار الجامعية، بيروت، الدق -

5991. 

4051المرزكيوي رشيد، القانون الدولي العام، جامعة عالل بن عبد هللا،  . 

الناصر عبد الواحد، التطبيقات المغربية لقانون العالقات الدولية، مطبعة الزمن، الرباط،  .

4002. 

الواحد، الحياة القانونية الدولية، مدخل لفهم اتجاهات التطور وإشكالية التطبيق الناصر عبد 

ي العام، منشورات الزمن، الرباط،في القانون الدول .. 

5991القادري عبد القادر، قضايا القانون الدولي العام، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  - . 

5990، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، القادري عبد القادر، مفاهيم القانون الدولي . 

4051مطيع المختار، المختصر في القانون الدولي العام، طبعة  . 

4001واسمين عائشة، القانون الدولي العام، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،  - . 

منشورات وليم نجيب جورج نّصار، مفهوم الجرائم ضد اإلنسانية في القانون الدولي العام،  -

4009مركز دراسات الوحدة العربية، طبعة األولى،  . 

4001الركراكي سعيد، محاضرات في القانون الدولي العام، دار تينغل، مراكش،  . 

4005رفعت احمد محمد، القانون الدولي العام، طبعة خوارزم، القاهرة،  . 

 :ثانيا بالغة الفرنسية

1- Bedjaoui Mohamed, Pour un nouvel ordre économique international, ed 

UNESCE, paris, 1979. 

2- Catherine roche, L’essentiel du droit international public 4ed, 2010. 

3- Dupry pièrre manie, Droit international public Dalloz, paris 2008. 



 

61 
 

4- Patric dallier et Pellet alain , Droit international public, ed LGDJ, paris 1994. 

5- Patrick David, Droit international public, ed Bruylant,  

Bruxelles, 2014. 

 


