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 :مقدمة 

عرف المجتمع الدولي قديما تجمعات بشرية في مراحلها االولى غير منعزلة عن    

بعضها، بحيث أقامت بينها عالقات سلمية أساسها التبادل والتعاون، أو دخلت في حروب من 

 أجل فرض السيطرة والهيمنة.

ومع مرور الزمن أصبحت هذه التجمعات منظمة على شكل دول، وانتظمت       

لعالقات فيما بينها، بحيث دخلت البعض منها في معاهدات صلح وأحالفاً دولية مند العصور ا

القديمة. ومع هذا ضلت فكرة التفوق والسيطرة سائدة في بعض الحضارات القديمة، السيما 

الرومانية و اإلغريقية، التي لم تعرف تنظيما قانونيا دوليا مستقرا بحكم عالقاتها مع مختلف 

 ت البشرية األخرى، وإنما وضعت قواعد تتعلق بالحروب يغلب عليها الطابع الديني.الجماعا

وفي العصور الوسطى تميزت بانتشار الحروب على كافة المستويات، منها        

الحروب األهلية بين السكان فيما بينهم، أو الحروب الداخلية بين السلطة الحاكمة 

ة بين مختلف الدول الناشئة. ويفعل انتشار الديانة واالقطاعيين، وأخيرا الحروب الخارجي

المسيحية في القارة األوروبية توسع نفوذ الكنيسة، واستبعدت الدول غير المسيحية من 

المساهمة في وضع أسس التنظيم الدولي. ومع هذا استطاعت مبادئ الشريعة اإلسالمية 

دة وقساوة الحروب ونشر السمحاء أن تتغلغل إلى أوروبا والمساعدة على تلطيف من ح

مبادئ العدل والتسامح والمعاملة اإلنسانية، كما شهدت ذات الفترة ابرام عدة اتفاقات تتعلق 

بالمالحة البحرية، كما ظهرت قاعدتان دوليتان هما إلغاء الحروب الداخلية، وإقامة السفارات 

 الدائمة وتعزيز حرمة السفراء.

ادس عشر، فلقد انقسمت القارة األوروبية إلى أما في القرنين الخامس والس       

فريقين، فريق يخضع لسلطة الكنيسة، وفريق علماني نادى بالحرية الفكرية والتخلص من 

سيطرة البابا. فأدى هذا االنقسام إلى نشوب حرب الثالثين عام، والتي انتهت بإبرام معاهدة 

قليدي، والتي أرسىت مبدأ المساواة الت ، التي تعد أساس القانون الدولي1648وستفاليا سنة 

مع بين الدول األوروبية، ومبدأ السيادة المطلقة للدول وعدم خضوعها لسلطة أعلى منها، 

 .كرسة قاعدة شرعية االستعمارم بحق الدولة المطلق في شن الحروب والعدوان، االحتفاظ
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ية وبشرية، أعيد وبعد اندالع الحرب العالمية األولى، وما سببته من خسائر ماد      

وتم استبدالها بقواعد جديدة تقوم على الحد من  النظر في قواعد القانون الدولي التقليدي،

السيادة المطلقة للدول وظهور فكرة السيادة النسبية، وخضوع الدول إلى أحكام القانون 

 الشرعي،حظر استخدام القوة في العالقات الدولية إال في حالة الدفاع و ،”المعاصر“الدولي 

حظر ارتكاب و منع التمييز العنصري،و عدم شرعية االستعمار وضرورة تصفيته والغائه،و

 .شرعية حركات التحرر الوطني وحق تقرير المصيرو الجرائم ضد اإلنسانية،
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 الفصل الأول:

 يف ماهية القانون ادلويل 
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 قواعد ادلوليةاملبحث الأول: تعريف القانون ادلويل العام ومتيزيه عن ابيق ال

يعالج هذا المبحث تعريف القانون الدولي واختالف قواعده عن قواعد المجامالت 

 واالخالق الدولية.

 املطلب الأول: تعريف القانون ادلويل العام

يعتبر القانون الدولي العام فرعا من فروع القانون العام، وذلك باعتبار أنه ينظم 

انون الدولي العام من دول ومنظمات دولية. ورغم العالقات الخارجية لمختلف أشخاص الق

 وضوح مكانة هذا القانون فإن هناك اختالفات متعددة في تعريفه بل حتى في تسميته:

، وهي Droit Internationalالدولي العام  القانونفالبعض يطلق عليه اسم  -

، International Lawتسمية تعود إلى الفيلسوف اإلنجليزي بينتام، الذي أطلق عليه اسم 

أي األمم، وهو ما  Natins، مشتق من كلمة Internationalإال أن المالحظ هو أن مصطلح 

 يجعل الترجمة غير دقيقة، إذ تصبح حرفيا : قانون األمم.

ومعناه قانون الشعوب. ورغم أن هذه  Droit des gensوهناك من يسميه :  -

 تاب المعاصرين.التسمية قديمة فإن هناك من الزال يأخذ بها من الك

هناك تسميات أخرى استعملها بعض الكتاب للداللة على هذا الفرع من  -

( أي قانون (droit de la guerre et de la paixالقانون: ومن ذلك تسمية جروسيوس

( أي قانون الجنس droit du genre humainالحرب والسلم وكذلك تسمية بسكال فيور )

 ن السياسي الخارجي.البشري، بينما سماه فيجل القانو

ونعتبر أن أهم تسمية يمكن أن تطلق على القانون الدولي باعتباره ينظم العالقة بين 

 الدول أي قانون مابين الدول.

أما من حيث التعريف فنالحظ أن كل فقيه أو مهتم إال ويعتمد تعريفا يتالءم مع 

 ن ذلك:منظوره للقانون الدولي العام وللدور الذي ينبغي أن يلعبه، وم
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  تعريفات مرتبطة بالتمدين -أوال 

تعريف أوبنهايم : القانون الدولي العام هو" مجموعة القواعد العرفية واإلتقاقية  -

 التي تعتبرها الدول المتمدينة ملزمة لها في تصرفاتها المتبادلة".

تعريف لورنس: القانون الدولي العام هو مجموع القواعد التي تحدد سلوك  -

 المتمدينة في تصرفاتها المتبادلة". جماعة الدول

ويالحظ أن النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية قد أشار إلى فكرة التمدين  -

 .التي سنعالجها الحقا بالتفصيل 38في مادة 

 تعريفات تربط بين القانون الدولي والدولة -ثانيا

ي يحكم تعريف روسو: القانون الدولي العام هو " ذلك الفرع من القانون الذ -

 الدول في عالقتها المتبادلة"

تعريف ليست: يعتبر هذا الفقيه األلماني أن الدول أعضاء األسرة الدولية  -

 ولذلك فإن القانون الدولي ينظم العالقات المتبادلة فيما بينها.

تعريف أبو هيف: القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تنظم  -

 ق كل منها وواجباتها.العالقات بين الدول وتحدد حقو

رأي المحكمة الدائمة للعدل الدولية: عرفت هذه المحكمة القانون الدولي العام  -

 بأنه مجموع المبادئ النافذة بين جميع الدول المستقلة.

 تعريفات تربط بين القانون الدولي وأشخاص القانون الدولي -ثالثا

عد القانونية التي تنظم تعريف شتروب: القانون الدولي العام هو مجموعة القوا -

 حقوق الدول، وواجبات غيرها من أشخاص القانون الدولي."

ويالحظ أن هذا االتجاه أفضل من سابقه ألنه يفتح المجال لتوسيع االهتمام في  -

 .مجال القانون الدولي إلى مختلف أشخاصه بدل قصرها على الدول
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 دولي والعالقات الدوليةتعريفات تربط بين القانون الدولي والمجتمع ال -رابعا

تعريف جورج سيل: "القانون الدولي العام هو النظام القانوني الذي يضم  -

 المبادئ المنشئة والمنظمة للمجتمع الدولي".

تعريف نكويان كوك دين: القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تطبق  -

 على المجتمع الدولي".

العام هو " مجموعة القواعد والمبادئ  تعريف روجير بينتو: القانون الدولي -

 التي تتحكم في العالقات الدولية."

 تعريفات المقترب االشتراكي -خامسا

يالحظ أن المهتمين السوفيات كانت لهم وجهة نظر خاصة بالنسبة لمفهوم  -

 القانون الدولي العالم، ذلك أنهم يركزون دائما على الصراع والتعاون بين الدول.

كي: القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد التي تعبر عن تعريف فينشينس -

 إرادة الطبقات الحاكمة والتي تهدف إلى تنظيم العالقات بين الدول خالل صراعها وتعاونها"

تعريف كروفين: القانون الدولي العام هو" فرع من القانون ينظم العالقات  -

 ة صراعها وتعاونها داخل الحظيرة الدولية"القانونية بين الدول، تلك العالقات التي تنشأ نتيج

تعريف تونكين: القانون الدولي العام هو " مجموعة القواعد التي تنشأ بطريقة  -

 االتفاق بين الدول، والتي تقوم بتنظيم العالقات المتبادلة بينها من خالل صراعها وتعاونها"

المعاصر وأحد  نشير هنا إلى أن تونكين يعتبر من أكبر فقهاء القانون الدولي -

 منظري المذهب االشتراكي في القانون الدولي.

 تعريف األستاذ عبد القادر القادري 

" القانون الدولي هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العالقات الدولية، طالما 

 أن هذه القواعد ال تندرج في نطاق القانون الوطني".
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لطابع الشمولي لهذا التعريف، إذ أنه يضم سنعتمد على تعريف األستاذ القادري نظرا ل

جانبا معياريا)مجموعة قواعد حقوقية(، وجانبا تنظيميا ) مهمة القانون الدولي هي تأطير 

 العالقات الدولية وضبطها(، يتبين من خالل العناصر الثالثة اآلتية:

إن المقصود من القانون الدولي العام مجموعة القواعد القانونية التي تفرض  - أ

لى أشخاصه، أي تحدد لهم ما يتعين عليهم فعله أو تحظر عليهم ماال يجوز القيام به أو ع

 ترخص لهم، وباختصار فإن هذه القواعد هي مصدر حقوق والتزامات قانونية.

تحكم قواعد القانون الدولي العالقات الدولية، أي أن القانون الدولي يحكم كل  - ب

ولي من دول ومنظمات دولية وكيانات أخرى العالقات بين مختلف أشخاص المجتمع الد

 معترف لها بنوع من الشخصية القانونية كحركات التحرر الوطنية.

وفي هذا الصدد ينبغي أن يضبط القانون الدولي كل جوانب العالقات الدولية  - ت

سواء وقت السلم أو وقت الحرب رغم صعوبة هذه المهمة، ذلك أن المجتمع الدولي يتميز 

تنافر نظرا الختالف المعطيات والظروف الخاصة بكل شخص من أشخاص بالتباين وال

القانون الدولي كاختالف األنظمة االجتماعية بين الدول، والتفاوت في مستويات النمو 

االقتصادي....مما يترتب عنه تضارب في المصالح لدرجة أن الصراع أصبح يشكل معطى 

 ثابتا يتعايش مع فكرة التعاون.

ن الدولي ال تندرج في إطار القانون الوطني: رغم وجود عالقات قواعد القانو - ث

قانونية بين الخواص التابعين لدول مختلفة فيما بينهم، أو بينهم وبين الدولة، ومع ذلك فإن هذا 

النوع من العالقات ينتمي إلى مجال القانون الدولي الخاص، ويقتصر مجال القانون الدولي 

 ا بين الدول وفيما بينها وبين المنظمات الدولية.العام فقط على العالقات فيم

 املطلب الثاين: القانون ادلويل العام وقواعد اجملامالت والأخالق ادلولية

ينبغي أن نميز بين قواعد القانون الدولي العام بالشكل الذي حددناه سابقا وبين 

دلة أشخاص القانون مجموعة أخرى من القواعد جرت العادة على تراعيها في عالقاتها المتبا

 الدولي، وخاصة من ذلك المجامالت الدولي واألخالق الدولية.
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 أوال: قواعد المجامالت الدولية

إن المجامالت الدولية هي عبارة عن قواعد اعتادت الدول أن تراعيها في بعض 

تصرفاتها من أجل توطيد العالقات فيما بينها دون أن يكون هناك أي التزام أخالقي أو 

وني، ولذلك فإن اإلخالل بهذه المجامالت الدولية ال يعتبر عمال غير مشروع وال تترتب قان

عنه أية مسؤولية قانونية دولية بل يعتبر مجرد عمل غير ودي ال يقابله إال إمكانية المعاملة 

 بالمثل من جانب الطرف األخر.

أن تتحول  وباعتبار المجامالت الدولية سلوكات تتكرر، فليس هناك ما يمنع من

المجاملة في أمر معين إلى قاعدة قانونية أو أن يحدث العكس فتتحول القاعدة القانونية إلى 

 قاعدة مجاملة.    

 ثانيا: مبادئ األخالق الدولية

إن مبادئ األخالق الدولية هي عبارة عن مجموعة من المبادئ يمليها الضمير 

لة من أجل صيانة مصالحها المشتركة وتفرضها األخالق على الدول في تصرفاتها المتباد

 وذلك دون أي التزام قانوني من جانبها.

وتحتل مبادئ األخالق الدولية مكانا وسطا بين المجامالت الدولية إذ ليس لها أي صفة 

 إلزامية قانونية، لكنها تقترب من الثانية ألن مراعاتها تفرضها مصالح األطراف ذاتها.

أن مبادئ األخالق الدولية هي المثل األعلى لما ينبغي أن ويعتبر العديد من المهتمين 

تكون عليه العالقات الدولية في المستقبل، ألن جل هذه المبادئ تزيد من توطيد العالقات 

كاحترام الدول للوعود التي تبذلها، ومراعاتها لروح العدالة والشرف، ومساعدة الدول 

دئ قد تم تدوينها في اتفاقيات دولية خاصة منها تلك المنكوبة الخ... بل أن العديد من هذه المبا

التي تشكل ما يعرف اآلن باسم القانون الدولي اإلنساني : مواساة جرحى ومرضى الحرب، 

 معاملة األسرى واستعمال الرأفة في الحرب...
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 املطلب الثالث: القانون ادلويل العام والقانون ادلويل اخلاص

في كونه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم عالقات  يتميز القانون الدولي الخاص

األشخاص الخاصة التي تتخطى حدود الدولة، ومن مواضيعه: الجنسية والموطن ومركز 

 األجانب وتنازع القوانين وتنازع االختصاص القضائي الدولي وتنفيذ األحكام األجنبية.

 الجنسية : – 

 دد متى تثبت للشخص صفة المواطن.هي مجموعة من القواعد القانونية التي تح

 الموطـن :

يقصد به مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الصلة التي تربط الشخص بمكان 

معين، بحيث يقال أن هذا الشخص قد اتخذ هذا المكان موطناً له يقيم فيه بصفة مستمرة، 

 وتتركز مصالحه فيه. 

 مركز األجانب: – 

انونية التي تحدد الحقوق التي يتمتع بها األجانب ويقصد به مجموعة القواعد الق

وااللتزامات التي يلتزمون بها في الدولة، سواء من حيث الحد األدنى المقرر لهم، أو من 

 حيث دخولهم وإقامتهم وخروجهم من إقليمها،  مثل نظام اإلقامة بالمملكة المغربية.

 تنازع القوانين: – 

نين المتصلة بالعالقة القانونية ذات العنصر األجنبي، يقصد بتنازع القوانين تعدد القوا

وادعاء كل منها أنه هو المختص بحكمها، لذا تضع غالبية الدول قواعد تبين القانون واجب 

 التطبيق من بين القوانين المتنازعة.

 االختصاص القضائي الدولي: – 

ة بالمنازعات ويقصد به القواعد القانونية التي تحدد متى تختص المحاكم الوطني

 الخاصة الدولية.
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 تنفيذ األحكام األجنبية: - 

يقصد به القواعد القانونية التي تحدد كيفية تنفيذ حكم قضائي صادر من محاكم دولة 

 معينة على إقليم دولة أخرى.

 املطلب الرابع: القانون ادلويل العام والقانون الطبيعي

ق معينة متأصلة بفعل طبيعة االنسان، القانون الطبيعي يعني فلسفيا بان قيماً وحقو

ويمكن مالحظتها عالميا من خالل عقل االنسان. تاريخيا، يشير القانون الطبيعي الى استخدام 

العقل في تحليل كل من طبيعة االنسان االجتماعية والشخصية للتوصل الى قواعد ملزمة 

 انون عالمي.للسلوك االخالقي، وألن قانون الطبيعة، يتقرر بالطبيعة، فهو ق

رغم ان القانون الطبيعي يتداخل مع القانون العرفي، لكن االثنين متميزان. القانون 

العرفي ال يرتكز على الحقوق الفطرية، وانما هو تقليد قانوني بموجبه يتم االعتراف قانونيا 

ضاد القانون الطبيعي هو عادة في ت .بقيم و حقوق معينة ألنها اكتسبت سلفا اعترافا قضائيا

مع القوانين التي يصنعها االنسان )القانون الوضعي( لجماعة سياسية معينة او مجتمع او 

دولة. في النظرية القانونية، تفسير القوانين التي هي من صنع االنسان يتطلب االشارة الى 

القانون الطبيعي. بعض القضاة والباحثين يستخدمون القانون الطبيعي بشكل متزامن مع 

لطبيعية او الحقوق الطبيعية، بينما آخرون يميزون بين القانون الطبيعي والحقوق العدالة ا

 الطبيعية.

ن نظريات القانون الطبيعي كان لها تأثيرا عميقا على تطور القانون العرفي إ

. اما الفلسفة القانونية االمريكية فترى ان تأسيس الواليات common law االنجليزي

القانون الطبيعي. ونظرا لاللتقاء بين القانون الطبيعي والحقوق المتحدة كان مرتكزا على 

الطبيعية، فان القانون الطبيعي جرى استخدامه كعنصر في اعالن االستقالل للواليات 

في اعالن االستقالل، وتأسيساً على القانون الطبيعي، استبدلت الفلسفات )مثل فلسفة  .المتحدة

القديمة القائمة على الحق الديني للملوك. هذه الفلسفات رضا المحكومين( عقيدة حكم العالم 

مثل نظرية العقد االجتماعي جاءت اثناء التنوير من خالل افراد كجون لوك، لكن هذه 

االفكار يمكن العثور عليها ايضا في القانون الروماني والفلسفة اليونانية ونصوص البوذية 
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ة في فلسفة توما االكويني وريتشارد هوكر القديمة. نظريات القانون الطبيعي كانت موجود

 وتوماس هوبز وهيجو غروتيوس وجون لوك وآخرين.

ن الفالسفة الرواقيين هم اول من اكتشف القانون الطبيعي، تطور العدالة الطبيعية الى إ

القانون الطبيعي يُنسب عادة الى الرواقيين. صعود القانون الطبيعي كنظام عالمي توافق مع 

براطوريات والممالك في اليونان القديمة. وبينما يمكن للمرء اللجوء الى القانون صعود االم

االعلى الطبيعي الذي اقترحه ارسطو، فان القانون الطبيعي الرواقي كان ال يختلف عن 

المصدر الديني او الطبيعي للقانون: الرواقيون اكدوا على وجود نظام هادف وعقالني للكون 

(، والقانون الطبيعي كان هو الوسيلة التي عاش بها الكائن الرشيد طبقا )قانون خالد او ديني

 .لهذا النظام، والذي يوضح افعاال تتفق مع الفضيلة

 

 

 

 

 

 

 

 



 
12 

 

 املبحث الثاين: الصفة الإلزامية لقواعد القانون ادلويل العام

باره يعالج هذا المبحث موقف الفقه الدولي من القانون الدولي العام من حيث اعت     

 قانونا من عدمه أو من حيث اساس الزاميته.

 املطلب الأول: مواقف الفقه ادلويل من قواعد القانون ادلويل العام

لقد كان القانون الدولي العام منذ ظهوره محل خالف بين المهتمين، ذلك أن البعض 

نونية. وقد كان يعتبر قواعده مجرد قواعد أخالقية، ال تترتب على مخالفتها أية مسؤولية قا

كان هذا الموقف منسجما مع تصور هؤالء لطبيعة القاعدة القانونية بصفة عامة. فمدرسة 

 مثال كانت تشترط توافر ثالث عناصر لتكتمل ألية قاعدة طبيعتها القانونية.Austinأوستن 

 ينبغي أن تصدر هذه القاعدة عن سلطة سياسية عليا. -1

 ات األفراد مع هذه القواعد.ضرورة وجود جهاز يراقب مدى مطابقة تصرف -2

 وجود جزاء منظم يطبق على مخالفة القاعدة القانونية. -3

 وبناء على ذلك فإن قواعد القانون الدولي ال تتوفر على هذه الخصائص.

إضافة إلى ذلك فهناك من يركز على قيام العالقات الدولية على أساس القوة أكثر من 

هو أن الدول القوية تفرض سيطرتها على الدول  ارتكازها على القانون، والدليل على ذلك

 الضعيفة حينما تدفعها مصالحها إلى ذلك دون أن تحترم القانون الدولي.

 ،، لوندستدتLASSONKومن أشهر ممثلي هذه النظرية نجد: أودولف السون 

 .مورجانتو ،ريمون ارون

كن تعتبرها كما أن بعض المدارس األخرى تؤكد على وجود قواعد قانونية دولية ل

 (.Droit public extérieurقواعد تنتمي إلى القانون العام الخارجي لألطراف المعنية )

ولعل هذه النظرية قد تأثرت بالعديد من العوامل المتمثلة في كون القانون الدولي قد 

ظل لفترة طويلة من صنع سياسات خارجية للدول األوربية الكبرى خالل القرون السابقة. بل 
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حتى في الوقت الحالي الزالت الدول العظمى مثل الواليات المتحدة األمريكية ) واإلتحاد أنه 

 السوفيتي سابقا( تعتمد على نظرتها الخاصة للقانون الدولي المرتبطة بسياستها الخارجية.

 ، كوفمانZorn، زورنSeydelيمثل هذا االتجاه األخير كل من سايدل 

Kaufmannفيرانديير -، ديسنسيير Dépensière- . 

وأخيرا مازال هناك من يعتبر أن القواعد التي تنظم العالقات الدولية ليست إال مجرد 

، توري Binderقواعد أخالق ومجامالت دولية ليس لها أي صفة إلزامية )بايندر 

TOURET.) 

إال أن أغلبية الفقهاء عارضت هذه اآلراء ألنها مبنية على فكرة  خاطئة عن القانون 

 ي:الدول

فهناك أوال خلط بين فكرة التشريع وفكرة القاعدة القانونية، إذ أن التشريع ليس  -

إال مصدرا من مصادر القاعدة القانونية، وأن المصادر األخرى الزالت لها أهميتها البالغة 

 فالقواعد العرفية مثال قواعد قانونية رغم أنها غير صادرة عن سلطة تشريعية.

ربط بين القانون والمحاكم، إذ أنه ليس هناك تالزم ثم هناك خلط أخر عند ال -

 بينهما، فالقواعد القانونية ظهرت قبل المحاكم المنظمة.

وأخيرا فإن الجزاء رغم أنه أحد الخصائص الرئيسية للقاعدة القانونية، إال أنه  -

ئم ال توجد حاالت عديدة تمنع تطبيقه حتى بالنسبة لباقي فروع القانون إذ أنه هناك دائما جرا

يعرف مرتكبوها، وهناك مجرمون ال يمكن التنفيذ عليهم لمكانتهم الخاصة، ويصعب حماية 

قواعد القانون الدستوري بواسطة جزاء منظم... ولذلك فإن جزاء القاعدة القانونية أصبح 

يتمثل في رد فعل المجتمع اتجاه أي عمل مخالف للقانون دون أن يتوقف على تطبيقه أو عدم 

 ن طرف سلطة عامة.تطبيقه م

خصائص لكل هذا، يمكن القول أن قواعد القانون الدولي قواعد قانونية تتوفر فيها 

 القاعدة القانونية، وال أدل على ذلك من الحجج التالية:
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إن أشخاص القانون الدولي المخاطبة بأحكامه ال تنكر الصفة اإللزامية لهذا  -1

ي تكوين األعراف الدولية، وتحترم المعاهدات القانون. فالدول والمنظمات الدولية تشارك ف

 التي تبرمها.

إن المحاكم الدولية تعتبر االلتزامات الواردة بالمعاهدات الدولية التزامات  -2

قانونية وليس التزامات أخالقية، كما أن تفسير المعاهدات مسألة قانونية وليست مسألة 

 سياسية.

لطة خاصة من أجل إنشاء وتنفيذ إذا كان المجتمع الدولي ال يملك حتى اآلن س -3

القواعد القانونية، فإن ذلك يرجع إلى أنه مجتمع حديث مقارنة بالمجتمعات الوطنية، ورغم 

هذا فإن السلطات الوطنية تحل محل السلطات الدولية في القيام بمختلف االختصاصات سواء 

 التشريعية منها أو التنفيذية أو القضائية.

نون الدولي ضعيفا وغير منظم، فإن له مع ذلك صورا إذا كان الجزاء في القا -4

 عديدة تتمثل في:

ممارسة الضغط السياسي الذي يمكن أن يمارس بأشكال متعددة كاحتجاج  -

الدول على التصرفات المخالفة للقانون الدولي، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعي في إطار 

 منظمة دولية أو مؤتمر دولي.

يعة قانونية مثل عدم االعتراف بدولة أو بحكومة، هناك أيضا جزاءات ذات طب -

أو بموقف يتضمن مخالفة ألحكام القانون الدولي، فسخ معاهدة لخروج أحد األطراف عن 

 نص من نصوصها...

كذلك هناك جزاءات ذات طبيعة دبلوماسية واقتصادية وعسكرية. من ذلك  -

قف الخدمات البحرية والجوية أو مثال قطع العالقات الدبلوماسية، والمقاطعة االقتصادية، و

البريدية، وقف العضوية في منظمة دولية، استعمال القوة المسلحة لرد العدوان... إلى غير 

 ذلك مما هو منصوص عليه في ميثاق األمم المتحدة مثال.

هذا ونشير في األخير إلى أن المجتمع الدولي بدأ يتجه في العصر الحديث نحو 

 تدعيم قواعد القانون الدولي: التنظيم الذي يؤدي إلى
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فهناك حملة واسعة لتدوين الكثير من قواعد القانون الدولي العام عن طريق  -

 مجموعة من االتفاقيات الدولية.

تنظيم الوظيفة القضائية في المجتمع الدولي: محكمة التحكيم الدولي الدائمة )  -

األمم والتي أعيد تنظيمها  (، المحكمة الدائمة للعدل الدولي خالل عهد عصبة1899الهاي 

 باسم محكمة العدل الدولية. 1945سنة 

وجود نوع من الجزاء المنظم تختص بتطبيقه األمم المتحدة)مثال الباب السابع  -

 من الميثاق(.

والخالصة يمكن القول أن ثبوت وجود قواعد القانون الدولي أصبح ال يحتاج إلى أي 

ى التساؤل قائما حول أساس التزام الدول بقواعد هذا دليل في الوقت الحالي، لكن مع ذلك يبق

 القانون الدولي.

 املطلب الثاين: أأساس الالزتام بقواعد القانون ادلويل

بذل الفقه  مجهودات واسعة لتفسير أساس االلتزام بقواعد القانون الدولي، ومن 

 الممكن تقسيم هؤالء إلى مدارس متعددة:

 مدرسة القانون الطبيعي -أوال 

تقيد الدول ذات السيادة في عالقاتها المتبادلة بقواعد تجد مصدرها في طبيعة اإلنسان ت

وإن اختلف  ،وطبيعة الدولة، وهي قواعد القانون الطبيعي: إنها قواعد عادلة وصحيحة

وضعي بصفة عامة أنصار هذه المدرسة حول مصدرها أو حول تكييف عالقتها مع القانون ال

 خاصة.صفة والقانون الدولي ب

فهناك اتجاه يتزعمه فتوريا و سواريز يرى أن القانون الطبيعي هو عبارة عن قواعد 

 دينية سنها الخالق وبالتالي يعجز عنها البشر.

وهناك فريق أخر يذهب إلى إمكانية االستعانة بقواعد مستمدة من العرف الدولي 

، الذي GrotiusKوسيوس واالتفاقيات الدولية إلى جانب القانون الطبيعي، كالهولندي جر



 
16 

 

يعتبر القانون الطبيعي بمثابة مبادئ أخالقية يمكن أن يهتدي إليها العقل البشري )وكذلك 

 (.Vattel السويسري فاتل

أما األلماني شوتر فيذهب إلى حد االعتقاد بأن القانون الطبيعي سوف يطرد   األفكار 

الوضعية تعيق قيام القانون نظرا  الوضعية عندما يشتد التضامن بين الشعوب، ألن األفكار

لتشبتها بسيادة الدولة، مما يحجب األفراد التابعين لها ويمنعهم من إقامة عالقة مباشرة مع 

 القانون الدولي.

الفرنسي ليفر يعتبر أن الدولة ليست حرة في وضع القواعد القانونية ألنها ملتزمة 

 باحترام القانون الطبيعي.

ج االستناد على القانون الطبيعي بضرورة فهم القانون الوضعي وقد برر األلماني كوين

 في إطار البحث في ظروفه التاريخية التي تقود إلى القانون الطبيعي.

و يعتبر روتر أن مضمون القانون الدولي الوضعي ينبغي أن يكون مطابقا للقانون 

 ن.الطبيعي لكي تتسم العالقات الدولية بالعدالة ويعم اإلخاء والتعاو

ويذهب كثير من الطبيعيين إلى أن قاعدة " قدسية االتفاق" من قواعد القانون الطبيعي 

 التي تنبني عليها إلزامية القانون الدولي الوضعي.

إن هذه األمثلة وغيرها، رغم اختالف توجهها تلتقي مع ذلك في نقطة واحدة، وهي أن 

 و أسمى من القانون الوضعي.القانون الطبيعي سواء كان ذا مصدر إلهي أو عقالني فه

ورغم ذلك تعرضت هذه المدرسة النتقادات متعددة، وذلك ألنها تخرج عن نطاق 

القانون بالمعنى الدقيق وتختلط في بعض األحيان بالدين، مما يجعلها تختلف حسب الديانات 

 إذا اعتمدت عن مصدر الهي، وذات طبيعة شخصية إذا  اعتمدت على العقل اإلنساني، وعلى

 أية حال فإن القانون الطبيعي ال يطابق القانون الوضعي تماما.
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 المدرسة اإلرادية -ثانيا

على العكس من المدرسة السابقة تنطلق المدرسة اإلرادية من تمتع الدولة بالسيادة 

وبالتالي فإنها ال تخضع ألية سلطة عليا، وتبعا لذلك فإن دور القانون الدولي هو التنسيق بين 

 .ت الدولإرادا

إن هذا المنطلق جعل أنصار هذه المدرسة يعتبرون أن إرادة الدولة سواء كانت 

صريحة أو ضمنية هي أساس االلتزام بالقانون الدولي، كما هو واضح من هذا التحليل فإن 

أنصار هذه المدرسة تأثروا بظروف المجتمع الدولي خالل القرن التاسع عشر حيث كانت 

 واعتبارات المصلحة الوطنية والقوة تطغى على كل اعتبار قانوني. االعتبارات السياسية

 وقد تفرع عن هذه المدرسة مذهبان:

وهو مذهب يتزعمه األلماني جيلينك يذهب إلى أن  مذهب التقييد الذاتي: - أ

الدولة  تعتبر في مركز أسمى من القانون الدولي عندما تتعارض إرادة الدولة معه، كما أن 

من سيادة أن تقيد إرادتها بنفسها: إن خضوع الدولة للقانون الدولي العام مبني للدولة بما لها 

 على إرادتها المنفردة.

وقد تعرضت هذه النظرية النتقادات عديدة أهمها أنه بناء على نفس التحليل ليس هناك 

 سه.ما يمنع الدولة من التحلل من التزاماتها، وهذا ما يؤدي إلى هدم القانون الدولي من أسا

ورغم أن جلينيك قد حاول إصالح نظريته بالقول بأن الدولة تجد من مصلحتها التقيد 

بالقانون الدولي، فإن الواقع أثبت أن الدولة حينما تشعر بأنها حينما تشعر بأنها مطلقة 

 التصرف في المجال الدولي، فإنها لن تتقيد بالقانون الدولي.

 Trienelالمذهب األلماني تريبيل  : من أنصار هذامذهب اإلرادة المشتركة  - ب

)زعيم  Tunkin، وتونكين Anzilotti، وانزيلوتي CavaglieriKوااليطالي كفالييري 

المدرسة االشتراكية(، ويذهب هؤالء إلى األخذ بالمذهب اإلرادي لكن على شكل جماعي 

ي إنشاء بحيث تنشأ قواعد القانون الدولي العام نتيجة توافق إرادات الدول واشتراكها ف

 قواعده) إرادة مشتركة أو موحدة(.
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لكن هذا المذهب بدوره ال يبين األساس الذي ال يمكن الدولة من التحلل من اإلرادة 

الجماعية التي ساهمت في بلورتها من ناحية، وال يفسر سبب التزام الدول الحديثة بقواعد 

 قانون من ناحية أخرى.القانون الدولي رغم أنها لم تشترك بإرادتها في تكوين هذا ال

وعلى إثر هذه االنتقادات، حاول اإلراديون وغيرهم البحث عن قاعدة تكون أساسا 

إلرادة الدول، فركزها انزلوتي في القاعدة االفتراضية: قدسية االتفاق، واعتبر تريبيل نفسه، 

 اغو، روسو أن واجب االلتزام بالقانون وجد قبل القانون. ،ثم ستروب

 اه الموضوعياالتج -ثالثا

 :مدرسة القاعدة األساسية -1

ويطلق على هذه المدرسة أيضا مدرسة القانون المجرد أو مذهب تدرج القواعد 

الذي يرى أن أساس كل قاعدة  kelsenالقانونية، وهي مدرسة يتزعمها النمساوي كلسن 

في شكل قانونية يرجع إلى قاعدة أخرى تقرها وتأمر باحترامها، األمر الذي يجعل القانون 

هرم تتدرج فيه القواعد من فروع إلى األصول إلى أن نصل إلى قاعدة رئيسية تستمد منها 

 كافة القواعد قوتها اإللزامية.

إن القانون ليس نتيجة إلرادة األفراد أو األشخاص الطبيعية بل هو نتيجة هذه القاعدة 

عبر عنه بقاعدة العقد شريعة األعلى التي افترض كلسن أنها هي قاعدة قدسية االتفاق، أو ما ي

 المتعاقدين.

لقد استهوت هذه القاعدة الكثير من الفقهاء، لكن مع ذلك يؤخذ عليها أنها بدورها في 

حاجة إلى قاعدة أعلى تستند عليها حسب نفس المنطق، ثم إنها نظرية ترى في الدولة 

مواطنين، وأن مجموعة قواعد قانونية بينما الصحيح هو أن الدولة هي أيضا مجموعة 

المجتمع الدولي مجموعة شعوب، لذا ينبغي التركيز على المجتمع البشري وتحليله إذا أردنا 

 إيجاد أساس سليم إللزامية القاعدة القانونية.

يقترب كثيرا من كلسن رغم أن  Verdrossهذا ونشير إلى أن النمساوي فرد روس 

أن اعتبار قاعدة العقد شريعة المتعاقدين  نظريته تمتاز بعدم الميل إلى االفتراضات، إذ يرى

 أساس القانون الدولي مبني على اعتبارات أدبية وأخالقية.
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 :المدرسة االجتماعية -2

إن هذه المدرسة التي يتزعمها الفرنسي ليون ديكي تنكر سيادة الدولة وتصفها بأنها 

تلقاء نفسها. إنه ليس حادث اجتماعي، فالقانون ليس سوى انعكاس لقواعد اجتماعية تنشأ من 

تعبيرا عن إرادة، ولكنه نتاج المجتمع. فكما أن القانون الوطني ينشأ نتيجة التضامن 

االجتماعي، فإن القانون الدولي ينشأ نتيجة تضامن الشعوب، فهو إذا ضروري لتدعيم ذلك 

 التضامن وصيانته.

ة للشعور العام للدول وبناء على ذلك فإن القواعد القانونية الدولية تصبح ملزمة نتيج

 بحتميتها.

وقد تعرضت هذه النظرية بدورها لالنتقاد على أساس أن التضامن االجتماعي لوحده 

بل إن هناك نظرية مناقضة لما سبق ترى أن المجتمع يقوم  ،ال يكفي كأساس للقاعدة القانونية

 على الصراع وليس على التضامن.

عم نظريته وطورها إلى فكرة الشعور العام وقد أحس ديكي بأهمية هذه االنتقادات فد

 بالتضامن وبالعدالة.

وقد جاء الفرنسي جورج سيل ليعرض هذه النظرية بشكل جديد إذ اعتبر أن 

ضرورات الحياة قد ولدت شعورا عاما بضرورة تنظيم المجتمع على أساس هذه الضرورات 

ين العاملين: الشعور العام مما أنشأ تدريجيا سلطة هيمنت على سير المجتمع، وعن طريق هذ

بالحاجة إلى قواعد قانونية واستجابة السلطة لهذا الشعور، نشأ النظام القانوني سواء على 

 صعيد المجتمع الوطني أو المجتمع الدولي.
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 خالصة: 

إن جوهر الخالفات السابقة بين مختلف المدارس يتلخص في اإلشكالية التالية: هل 

ية قاعدة اتفاقية تنشئها الدول بإرادتها أم هي قاعدة يتم فرضها على القاعدة القانونية الدول

 الدول بناء على اعتبارات تعلوا على إرادتها؟

إن النظرية الوضعية اإلرادية تتناسب مع طبيعة المجتمع الدولي في الماضي رغم أن 

تلف القانون الدولي الزال حتى في مرحلته الراهنة خاضعا لتأثير هذه المدرسة ولمخ

التفسيرات التي قدمتها بحيث أن أساس االلتزام بقواعد القانون الدولي هو رضا الدول، سواء 

 كان ذلك صراحة ) في شكل معاهدات( أو ضمنيا) في صورة أعراف(.

إال أن التطورات الالحقة أبرزت بعض القواعد والمبادئ التي ال يمكن تفسير االلتزام 

ال بد من البحث لها عن تفسير موضوعي نتيجة لطبيعة بها إلى إرادة الدول وحدها، بل 

المجتمع الدولي الذي فرض حدا أدنى من القواعد التي تحكم التعامل بين الدول ويكفي أن 

نشير هنا فقط إلى االتجاهات الجديدة للقانون الدولي تنسجم مع النظريات االجتماعية مثل منع 

 مام الدولي المتزايد بضمان حقوق اإلنسان.استخدام القوة في العالقات الدولية واالهت

  



 
21 

 

 املبحث الثالث: عالقة القانون ادلويل ابلقانون ادلاخيل

طات متزايدة بين الدول، إن األهمية المتزايدة للعالقات الدولية قد أدت إلى ارتبا

للمعاهدات الدولية واقتحامها لمجاالت تالمس مواضيع  برمينعدد المخاصة مع ارتفاع 

.. كانت متروكة أصال للقانون الداخلي، لذا ينبغي أن نتساءل  .وإدارية واقتصادية دستورية

هنا عن حالة التناقضات بين قواعد القانون الداخلي مع قاعدة من قواعد القانون الدولي، فأي 

 القاعدتين تكون لها األسبقية في التطبيق.

 المواضيع التالية:إن اإلجابة عن هذا التساؤل تستدعي البحث تباعا في      

 الخالف بين مذهب ثنائية القانون وبين مذهب وحدة القانون، -

 الخالف بين سيادة القانون الوطني وبين مذهب سيادة القانون الدولي، -

 المشاكل المتعلقة بعالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي. -

 املطلب الأول: اخلالف بني مذهيب ثنائية القانون ووحدة القانون

توضيح هذا الخالف سيبرز لنا في البداية هل القانون الداخلي والقانون الدولي  إن

 يندرجان تحت نظام قانوني واحد أم أنهما نظامان مستقالن عن بعضهما البعض.

وينبغي أن نالحظ في البداية أن اإلجابة عن هذه المسألة تعتبر استمرارا للنقاش حول 

هب اإلرادي يؤدي إلى القول بوجود نظامين مستقلين ) أسس إلزامية القانون الدولي: فالمذ

مذهب ثنائية القانون(، بينما يؤدي المذهب الموضوعي إلى القول بوجود نظام قانوني واحد) 

 مذهب وحدة القانون(.

 أوال : مذهب ثنائية القانون

ن يعتبر أنصار هذا المذهب أن القانون الدولي يعتبر نظاما قانونيا مستقال ومنفصال ع

القانون الداخلي الوطني، وبالتالي فإن قواعده ال تطبق داخل الدولة إال إذا كانت في شكل 

 تشريع داخلي.

 ويستند أنصار هذا المذهب على الحجج التالية:
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 : اختالف مصادر القانون الوطني عن مصادر القانون الدولي - أ

صدره في التشريع فالقانون الوطني يصدر عن طريق اإلرادة المنفردة للدولة، ويجد م

والعرف  الوطني، أما القانون الدولي فيصدر عن طريق االشتراك مع دول أخرى وفي شكل 

 معاهدات وأعراف دولية تعتبر بمثابة اتفاق صريح أو ضمني بين دول متعددة.

 : اختالف موضوعات القانون الوطني والقانون الدولي  - ب

القانون الخاص( أو فيما بينهم وبين فالقانون الداخلي ينظم العالقة بين األفراد ) 

السلطات  العامة ) القانون العام( أما القانون الدولي فينظم العالقات بين الدول ذات السيادة 

 في أوقات الحرب وأوقات السلم.

 :اختالف التنظيم السياسي للمجتمع الوطني والمجتمع الدولي - ج

تنفيذية، وقضائية( ذات  فالمجتمع الوطني يمتلك سلطات عليا منظمة) تشريعية، 

 اختصاصات واضحة، بينما المجتمع الدولي ال يتوفر على مثل هذه السلطات.

 : إن هذه االختالفات تؤدي إلى النتائج التالية

 انفصال القانون الوطني عن القانون الدولي: - أ

أي أن القانون الدولي نظام قانوني مستقل، وعلى كل دولة أن تراعي عند وضع  

ونها الوطني عدم مخالفة قواعده للقانون الدولي، لكن إذا لم تلتزم الدولة بذلك فال أحكام قان

يترتب بطالن هذا القانون  الوطني بل ينفذ داخل الدولة وتتحمل الدولة مسؤولية دولية تجاه 

الدول األخرى، وتبعا لذلك يمكن للقاعدة القانونية أن تكون نافذة في القانون الدولي وغير 

 ي القانون الوطني ألحد الدول.نافذة ف

 عدم اختصاص المحاكم الوطنية بتطبيقات القانون الدولي وتفسيره: - ب

إن المحاكم الوطنية تختص بتطبيق وتفسير القانون الوطني فقط. لكن مع ذلك يالحظ  

أن أنصار مذهب الثنائية يقررون إمكانية نفاذ القانون الدولي في األنظمة القانونية الداخلية 

 حاالت معينة وهي:في 
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  :اإلحالة 

ويتحقق ذلك عندما يحيل نظام قانوني أمر البث في مسألة معينة إلى النظام القانوني 

األخر: فمثال إحالة القانون الوطني على القانون الدولي في موضوع الحصانات الدبلوماسية) 

معاملة األجانب ويمكن أن يحدث العكس  مثال قواعد القانون الدولي خاصة بالحد األدنى ل

 تترك للقانون الوطني تحديد من ينطبق عليه وصف األجنبي(.

  :التحويل 

ويتمثل في تحويل قاعدة  من قواعد القانون الدولي إلى قاعدة داخلية  عن طريق 

إصدارها على شكل تشريع داخلي، بل إن المتطرفين من أنصار هذا االتجاه  يعتبرون هذا 

يق المعاهدات واألعراف الدولية، وهنا يلتزم القاضي الوطني التحويل شرطا ضروريا  لتطب

بتطبيق هذه القواعد ال ألنها  جزء من القانون الدولي بل ألنها  من أعمال السلطة التشريعية 

 الوطنية المختصة.

  :اإلدماج 

ومقتضاه أن يتضمن الدستور إلشارة تسمح باعتبار القانون الدولي جزءا من القانون 

ي هذه الحالة يطبق القاضي الوطني قواعد القانون الدولي، ومن ذلك المادة الوطني، فف

السادسة من الدستور األمريكي التي تعتبر أن " الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمتها أو 

ستبرمها دولة الواليات المتحدة األمريكية تعتبر القانون األعلى لهذه الدولة"، وكذلك المادة 

انيا التي تنص على أن " قواعد القانون الدولي تعد جزءا مكمال للقانون من دستور ألم 25

األلماني الفدرالي، وهي تعلو على هذا القانون وترتب حقوقا والتزامات مباشرة في مواجهة 

 المواطنين في الدولة"، إضافة إلى دساتير أخرى مثل فرنسا إيطاليا وهولندا...

 ثانيا: مذهب وحدة القانون

هذا المذهب يعتمدون تحليال مخالفا لما سبق، فالقانون الدولي بالنسبة إليهم  إن أنصار

يشترك مع القانون الوطني في تكوين  نظام قانوني واحد متكامل، ألن مذهب الثنائية بالنسبة 
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لهم يعطي أهمية لخالفات في الشكل والمظهر ال يمكن أن تغير من طبيعة وحدة القواعد 

 القانونية.

 صار مذهب وحدة القانون على هذه الحجج:ويعتمد أن

 وحدة مصادر القانون:  - أ

إن اختالف مصادر القانون الوطني ومصادر القانون الدولي اختالف شكلي فقط، ألنه 

من الناحية الموضوعية هناك تشابه بين المعاهدات والتشريعات الوطنية إذ أنهما معا ينشئان 

ي، ويمكن أن نضيف إلى هذا الشأن بالنسبة قواعد عامة ومجردة تنظم المجتمع اإلنسان

 لألنظمة القانونية المختلفة.

 وحدة موضوع القانون:  - ب

إن القانون عبارة عن قواعد تنظم التصرفات البشرية، لذا فموضوع القانون الوطني  

والقانون الدولي واحد، إن قواعد القانون الوطني تنظم مباشرة تصرفات األفراد، لكن قواعد 

الدولي الذي يقال بأنها تنظم تصرفات الدول ال تعدوا أيضا أن تكون قواعد تنظم القانون 

 العالقات بين الشعوب.

 عدم مشروعية مخالفة القانون الدولي: - ت

إن إمكانية مخالفة قواعد القانون الوطني للقانون الدولي ليست دليال عن انفصال  

تكبة لعمل غير مشرع من زاوية هذين القانونين، ألن تحقق هذه الحالة يجعل الدولة مر

 القانون الدولي، ويترتب عن ذلك تحمل المسؤولية الدولية تجاه الدول األخرى.

 إن األخذ بمذهب وحدة القانون تترتب عنه النتائج التالية:

 المحاكم الوطنية ملزمة باحترام القانون الدولي وتطبيقه:  - أ

ون الدولي باعتبار أنها تشكل مع فالمحاكم الوطنية هنا ينبغي أن تطبق قواعد القان

القانون الوطني نظاما واحدا، وعلى ذلك تلتزم كذلك كافة السلطات الوطنية واألفراد باحترام 

 القانون الدولي.
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 إمكانية حصول تعارض بين قواعد القانون الدولي والقانون الوطني: - ب

دولة، فمن الممكن  بما أن قواعد القانون الدولي تشكل جزءا من النظام القانوني لكل 

 -حسب الرأي الراجح –حصول تعارض بينها وبين قواعد القانون الوطني، وفي هذه الحالة 

 ينبغي إعطاء األولوية للقانون الدولي ألن قواعده تمثل الجزء األسمى من القانون.

 املطلب الثاين: اخلالف بني مذهيب س يادة القانون الوطين وس يادة القانون ادلويل

بأنه في إطار الحديث عن إمكانية حصول تعارض بين قواعد القانون الوطني الحظنا 

وقواعد القانون الدولي، ال بد من اتخاذ موقف يرجح هذه القواعد على تلك، لذا سنتعرض هنا 

 بالتفصيل لكال االتجاهين، وموقف القضاء الدولي وبعض الدول من هذا الموضوع.

 :مذهب سيادة القانون الوطني -أوال

إن تمتع الدولة بالسيادة يجعلها ال تخضع ألية سلطة عليا، ولذلك فإن نفاذ القانون  

الذي هو  -الوطني هو تجسيد لهذه السيادة والستقاللية الدولة، ومن ناحية أخرى فإن الدستور

هو الذي يعطي لمختلف أجهزة الدولة مالهم من اختصاصات في مجال  -قانون وطني

يعني أن القانون الدولي ينشأ نتيجة مباشرة هذه االختصاصات، وهذا  العالقات الدولية، مما

 دليل أخر على أسبقية القانون الدستوري.

 : مذهب سيادة القانون الدولي -ثانيا

يعتبر أنصار هذا االتجاه أن التحليل السابق يؤدي إلى هدم القانون الدولي من أساسه، 

لقانون الدولي متى شاءت، وهذا ما يتنافى مع إذ أنه سيسمح للدول بالتحلل من التزامات ا

االلتزام المفروض على الدول باحترام القانون الدولي، ومن ناحية أخرى فإنه ينبغي أن 

 نرتب على خضوع الدولة لهذا القانون الدولي سيادة قواعد على القوانين الوطنية.

 موقف المحاكم الدولية -ثالثا

القانون الدولي في العديد من القضايا التي عرضت  لقد أكد القضاء الدولي على سيادة

 عليه، ونذكر هنا األمثلة التالية :
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بصدد نزاع بين انجلترا  1871محكمة تحكيم دولية قررت في سبتمبر  - أ

والواليات المتحدة األمريكية أن الدولة ال يمكنها أن تعتمد على تشريعها الداخلي أو دستورها 

ي ترتبت عليها كما نصت عليها قواعد القانون الدولي العرفي أو لكي تتحلل من التزاماتها الت

 بمقتضى االتفاقية النافذة.

محكمة الهاي الدائمة للتحكيم قررت في الفصل  في نزاع بين النرويج  - ب

والواليات المتحدة األمريكية بشأن شركة المالحة النرويجية أن القانون ال يطبق إال إذا كان 

لي) أي لم يكن متعارضا معه(، وأشارت في قرار أخر للتحكيم صادر متفقا مع القانون الدو

أنه " من غير المنازع فيه وال القابل للنزاع أن القانون الدولي يعلو القانون  1928في أكتوبر 

 الداخلي".

المحكمة الدائمة للعدل الدولي أيضا قررت في حكم خاص ببعض المصالح  - ت

سيادة المعاهدات على القوانين  1926نية، والصادر سنة األلمانية في سيليزيا العليا البوال

بصدد الفصل  في نزاع حول المناطق الحرة أن فرنسا  1930الوطنية، وقررت في ديسمبر 

ال يمكنها أن تستند إلى تشريعها الوطني  لتقيد من نطاق التزاماتها الدولية. كذلك أقرت نفس 

أن الدولة ال يمكنها  1932زج الحرة  سنة المحكمة في حكمها بصدد المقيمين في أرض دنت

أن تحتج بنصوص دستورها  لتتخلص من االلتزامات المفروضة عليها في مواجهة دولة 

 أخرى بمقتضى قواعد العرف الدولي أو المعاهدات السارية.

محكمة العدل الدولية بدورها أكدت هذا االتجاه في العديد من أحكامها مثل  - ث

(، وفي 1952وقضية حقوق رعايا الواليات المتحدة في مراكش) (،19511قضية الحايد ) 

 (....1958(، وقضية حضانة األطفال) 1955قضية نوتنبوهم) 

 مواقف بعض الدول -رابعا

تتبع الدول حلوال مختلفة فيما يتعلق بمسألة القانون الداخلي والدولي، وإذا كنا قد أشرنا 

 النماذج التالية:إلى بعض األمثلة قبل قليل نعود هنا لنأخذ 
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 انجلترا: - أ

إن القضاء االنجليزي قد استقر  على اعتبار  قواعد القانون الدولي العرفي التي نالت  

موافقة انجلترا تعتبر جزءا من القانون االنجليزي تلتزم المحاكم بتطبيقها من تلقاء نفسها، أما 

متعارضة مع القانون الوطني بل المعاهدات الدولية فال تلزم القاضي بمجرد إبرامها إذا كانت 

يشترط أن تصدر عن طريق قانون خاص يؤدي إلى تعديل التشريع الوطني ليصبح متفقا مع 

 المعاهدة.

 الواليات المتحدة األمريكية: - ب

تبعا لما أشرنا إليه سابقا حول المادة السادسة من الدستور األمريكي ينبغي أن نشير  

ذلك تتمثل في أن المحاكم األمريكية ال تميز بين القواعد هنا إلى أن النتائج المترتبة على 

 الدولية العرفية والمعاهدات بل تعتبرهما معا جزءا من القانون الداخلي.

 فرنسا: - ت

تقوم المحاكم بتطبيق العرف الدولي كجزء من القانون الوطني، أما بصدد المعاهدات  

 عليها بصفة قانونية ويتم نشرها. فيعترف لها الدستور بقوة القانون عندما تتم المصادقة

 املطلب الثالث: املشالك املتعلقة بعالقة القانون ادلويل ابلقانون ادلاخيل

إن المشكل المطروح هنا يتمثل في البحث عن معايير، لتمييز الموضوعات التي 

طات، ينظمها كل من القانونين: فالمعيار التقليدي ينظم عالقات األفراد فيما بينهم أو مع السل

 أما القانون الدولي، فينظم عالقات الدول فيما بينها.

إال أن هذا المعيار قد أصبح صعب التطبيق في الوقت الحالي نظرا للعديد من 

التغييرات العميقة التي طالت كيان المجتمع الدولي مما جعل القواعد القانونية تتعدد وتتشعب 

 ة على القانون الداخلي.إلى درجة ظهور قواعد دولية عالقات كانت مقصور

وسنعالج هذا المشكل من خالل وجهة نظر الفقه التقليدي ثم عهد عصبة األمم وميثاق 

 األمم المتحدة.
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 أوال :  الفقه التقليدي

اعتمد الفقه التقليدي على فكرة أن للدولة مقدار من النشاط ال يستطيع القانون الدولي 

 الدولة وذاتيتها.العام أن يتدخل فيه من أجل تأكيد سيادة 

إال أن الخالف ثار بين الفقهاء حول تحديد ما يعتبر من النشاط المحفوظ لتصرف 

 الدولة:

األستاذ بوليتس: حدد هذا االختصاص المطلق في الهجرة، التعريفة الجمركية،  -

األسواق االقتصادية، توزيع المواد األولية، والمسائل التي ال يوجد بشأنها نص في القانون 

 ولي.الد

 البعض أدخل في هذا النشاط كل المشاكل ذات الطبيعة السياسية. -

البعض األخر: حدد هذا النشاط في كل ما يتعلق بأركان الدولة أي الشعب  -

 والحكومة واإلقليم.

 ثانيا: عهد عصبة األمم 

من عهد العصبة على أنه إذا دفعت إحدى الدول األعضاء بعدم  15/8نصت المادة 

بناء على أن النزاع المطروح أمامه يتعلق بأمر يدخل بحسب قواعد اختصاص المجلس 

وأقر المجلس هذا الدفع، فإنه في هذه الحالة ال  اختصاصها المطلقالقانون الدولي العام في 

 يجوز تقديم أية توصية.

وبما أن النص لم يوضح معنى االختصاص المطلق، فقد قامت محكمة العدل الدولية 

ي بعض أرائها حيث ذكرت أن كلمة" أمور تدخل بحسب قواعد القانون الدائمة بتفسيره ف

الدولي العام في االختصاص المطلق إلحدى دول األطراف في النزاع" تفسر تفسيرا  نسبيا 

وأنه يقصد به المسائل التي وإن كانت تهم أكثر من دولة واحدة إال أن قواعد القانون الدولي 

قف اعتبار مسألة ما ضمن االختصاص المطلق لدولة من العام ال تنظمها، وأنه لذلك يتو

 الدول على مدى تطور العالقات الدولية.
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 ثالثا: ميثاق األمم المتحدة

من ميثاق األمم المتحدة مع النص السابق لعهد  2/7يظهر من مقارنة نص المادة 

 عصبة األمم، االختالفات التالية:

ذ أنه لم يتحدث عن اختصاص ميثاق األمم المتحدة يستعمل مصطلح جديدا إ - أ

 .بصميم االختصاص الداخلي للدولةمطلق بل عن مسائل تتعلق 

نص العصبة يثار عندما يعرض نزاع على مجلس العصبة، أما نص ميثاق  - ب

األمم المتحدة فهو نص عام يمكن أن يثار ولو لم يكن األمر متعلقا بنزاع معروض على أحد 

 أجهزة األمم المتحدة.

مم المتحدة بقيد هام يتمثل في أن الدفع يجب أن ال يخل بتطبيق جاء ميثاق األ - ت

تدابير القوة الواردة في الباب السابع من الميثاق والتي يباشرها مجلس األمن في حاالت 

 اإلخالل بالسلم أو في حالة وقوع العدوان.

من الميثاق نتيجة لما ورد في  2/7ازدادت الصعوبات المتعلقة بتفسير المادة  - ث

 أخرى تتعلق بوظائف األمم المتحدة. فصول

نصت على أن األمم المتحدة تعمل على تحقيق: مستوى أعلى  55فالمادة  -

للمعيشة، التشغيل الشامل، والنهوض بعوامل التطور والتقدم االقتصادي واالجتماعي، تيسير 

ي الحلول للمشاكل الدولية االقتصادية واالجتماعية والصحية، وتعزيز التعاون الثقاف

 والتعليم...

نصت على أن المجلس االقتصادي واالجتماعي يقوم بدراسات  62والمادة  -

ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور االقتصاد، االجتماع، الثقافة، التعليم، الصحة وما 

يتصل بها، وله أن يقدم توصية في أي من هذه المسائل إلى أعضاء األمم المتحدة، كما أن 

 توصيات فيما يتعلق باحترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية.... المجلس يقدم

ومن خالل هذه النصوص وغيرها يظهر أنه من الالزم كي تباشر األمم المتحدة 

وظائفها، أن تتدخل في شؤون جرت العادة على اعتبارها من صميم االختصاص الداخلي 
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دولة يتوقف على مدى نمو القانون للدولة، ونهو ما يؤكد أن نطاق االختصاص الداخلي لكل 

 الدولي.

 فكيف عالجت أجهزة األمم المتحدة هذه المادة.

عالجت هذه المحكمة هذا الموضوع في قضية شركة محكمة العدل الدولية:  - أ

تم االتفاق بين   1923البترول اإلنجليزية اإليرانية. فحسب وقائع القضية يتبين أنه في أبريل 

إيرانية، موضوعه استغالل البترول  -شركة البترول األنكلو الحكومة اإليرانية وبين

وافق البرلمان اإليراني على قانون تأميم صناعة البترول في  1951اإليراني. لكن في سنة 

إيران، وتم تنفيذه مما جعل الحكومة االنجليزية تعرض النزاع على محكمة العدل الدولية. إال 

لعدة أسباب من بينها أن هذا النزاع يتعلق بمسألة  أن إيران دفعت بعدم اختصاص المحكمة

 تدخل في نطاق اختصاص إيران الداخلي.

وجاء فيه عدم اختصاصها للنظر في النزاع  1952وفعال صدر حكم المحكمة سنة 

 العتبار أن االتفاق موضوع النزاع ال يمكن اعتباره معاهدة دولية.

عدة مواضيع يمكن  المتحدة ناقشت الجمعية العامة لألممالجمعية العامة:  - ب

اعتبارها تدخل ضمن االختصاص الداخلي للدول مثل: نظام الحكم في اسبانيا، التمييز 

 العنصري في جنوب افريقيا، قضية الجزائر، أنكوال، الكونكو، لروديسيا.....

كذلك بحث مجلس األمن العديد من المواضيع التي سبق مجلس األمن:  - ث

ا وكلها تشكل نوعا من التدخل في الشؤون الداخلية للدول للجمعية العامة أن عالجته

 .األعضاء
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 الفصل الثاين: 

 مصادر القانون ادلويل العام
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 ومكتوب للقانون ادلويل ل: املعاهدات مكصدر رئييس ومبارشاملبحث الأو 

لم تخل المجتمعات والعصور القديمة من قيام عالقات اتفاقية عالجت قضايا متنوعة 

تحالف والصلح وتسوية خالفات الحدود واألنهار المشتركة وتبادل األسرى والمبادالت مثل ال

.. ومن أقدم وأبرز النماذج التي يسوقها الفقه معاهدة سالم دائم وصداقة أبرمت بين .التجارية

تم اكتشاف  1975وفي سنة  ،قبل الميالد 1292رمسيس الثاني وخاتوسل ملك الحثيين عام 

سنة قبل الميالد أبرمت بين إحدى الممالك الصغيرة في  2500ى حوالي معاهدة تعود إل

 )شمال سوريا( وأبو سهل ) نهر الفرات(.

ظلت المعاهدات ثنائية إما بحكم طبيعتها )بين طرفين( وإما بحكم  ،ولفترة طويلة   

ون التي يؤرخ بها لميالد القان 1648لسنة  (wesphalie)فمثال معاهدة وستفاليا  ،صياغتها

الدولي الحديث لم تكن سوى مجموع المعاهدات التي أبرمتها األطراف المتحاربة مثنى مثنى. 

المتمخضة عن ويؤرخ لظهور المعاهدات المتعددة األطراف بالوثيقة الجماعية النهائية 

 .1815مؤتمر فيينا لسنة 

ن الدولي فيعتبر جانب من الفقه بأن المعاهدة تشكل أهم مصادر القانو ،أما اليوم   

ألن الدول النامية تفضل المعاهدة التي تسمح لها بإبراز سيادتها على  ،من جهة ،المعاصر

ألن المعاهدة  ،ومن جهة أخرى ،األعراف التي تكونت في غيابها وعلى حساب مصالحها

 تستطيع مسايرة حقائق المجتمع الدولي الحالي المطبوعة بالدقة والتقنية والتعقيد...

اإلشكاليات القانونية البارزة التي تثيرها المعاهدات كمصدر رئيسي وتتمحور    

وصحتها  ،وإبرامها )أو عقدها( ،ومباشر للقانون الدولي حول قضايا ماهية هذه المعاهدات

 وتعديلها وإنهائها. ،وتطبيقها)وتنفيذها( ،)أو سالمتها(

 املطلب الأول: مفهوم املعاهدات

 صهاأوال : تسميتها وتعريفها وخصائ

وإبراز  ،يقتضي مفهوم المعاهدات الدولية معالجة قضايا تسميتها وتعريفها من جهة

 .خصائصها وأنظمتها القانونية التي أفرزتها عملية التدوين من جهة أخرى
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 بقدر ما تتشابه تعريفاتها. ،الدولية المعاهداتتعددت تسميات  ابقدر مو

 تسميتها: - أ

لذي يطبع تسميات المعاهدات الدولية على ا االصطالحيتكاد تنحصر آثار الثراء 

 الصعيد الداخلي دون الدولي.

 الصعيد الدولي: على -1

يحصي الفقه ما ال يقل عن ثالثين تسمية تستعمل عادة كمترادفات للداللة  على     

 ،(convention)واالتفاقية  ،(traité)التعهد أو االلتزام االتفاقي من أهمها المعاهدة 

والبروتكول  ،(statut)، والنظام (pacte)والعهد  ،(charte)والميثاق  ،(accord)واالتفاق 

(protocole)،  والتصريح أو اإلعالن(Déclaration)، ...والبيان المشترك... إلخ 

وقد نحت محكمة  ،وال يعير الفقه في مجمله عناية خاصة لهذا الثراء اإلصطالحي

المخول سابقا  (mandat)تبرت االنتداب العدل الدولية نفس المنحى حيث سبق لها أن اع

لجمهورية جنوب إفريقيا )ناميبيا حاليا( بمثابة "وثيقة تتوتر على خاصية المعاهدة أو 

االتفاقية"، مضيفة بأن "االصطالح أو التسمية ل يشكل عامال حاسما فيما  يتعلق بالطبيعة 

محكمة بعدم وجود أية قاعدة وفي قضية أخرى أقرت ال .الحقيقة لالتفاق أو لاللتزام الدولي

صرحت نفس  ،وفي مرحلة الحقة.قانونية دولية تمنع بالغا مشتركا من أن يشكل اتفاقا دوليا

متنوعة ويتجسد تحت تسميات متعددة"  أشكاالالمحكمة بأن "االتفاق الدولي يمكن أن يتخذ 

قبلها الطرفان،  عندما يعدد إلتزامات ،معتبرة بأن المحضرالموقع بين وزيري خارجية بلدين

 يعتبر بمثابة معاهدة...

والمالحظ أن التسميات على تنوعها تنصب في آن واحد على مضمون أو فحوى    

وكذا على الوثيقة المتضمنة لهذا  ،االتفاق، أي ما التقت حوله إرادة األطراف المتعاقدة

 االتفاق.
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 على المستوى الداخلي   -2

ال يوليان عناية خاصة لتنوع المترادفات  إذا كان الفقه والقضاء الدوليان   

 2وهو ما يكرسه قانون المعاهدات ذاته )البند  ،المعاهداتوالمصطلحات المستعملة لتسمية 

الدستوري منه على وجه  ،فإن القانون الداخلي أو الوطني ،(1969أ من معاهدة  -1الفقرة 

عاصرة  تحيل على تسميات فالدساتير الم .بين التسميات ،يميز على خالف ذلك ،الخصوص

مختلفة للتعبير عن االلتزامات الخارجية للدولة وتعطيها أحيانا معاني متميزة تبعا لما يقتضيه 

 .التصديق أو الموافقة أو القبول لدخولها حيز التنفيذ

 تعريفها  - ب

أ  – 1 – 2عادة ما تتمحور التعريفات الفقهية للمعاهدة حول ما ورد بشأنها في البند    

 .مع إبراز ما يستلزمه هذا البند من إيضاحات وتنقيحات 1969معاهدة  المعاهدات لسنة  من

 التعريفات الفقهية  -1

فالمعاهدات الدولية في نظر  .تتميز التعريفات الفقهية للمعاهدات بالتقارب والتشابه  

ويهدف إلى  ،البعض "تعني كل اتفاق يبرمه طرفان أو أكثر من أشخاص القانون الدولي

" تعبير عن  ،ويخضع للقانون الدولي" ؛ وفي نظر البعض اآلخر  ،ترتيب آثار قانونية

وذلك بهدف ترتيب آثار قانونية تخضع  ،إرادات متوافقة ألطراف تتمتع بأهلية إبرامها

 للقانون الدولي"...

 تعريف "معاهدة المعاهدات" للمعاهدة  -2

أ  من اتفاقية  – 1فقرة  2ه البند تساير التعريفات الفقهية في مجملها ما ينص علي   

من أن "تعبير المعاهدة يفيد كل اتفاق دولي تبرمه الدول  1969فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

كتابة ويخضع ألحكام القانون الدولي سواء تم توثيقه في وثيقة واحدة أو في وثيقتين أو أكثر، 

 .ومهما كانت تسميته الخاصة

 لة من المالحظات أهمها: ويستدعي هذا البند جم    
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  وإنما أتى في سياق تحديد معاني "التعابير  ،اليتضمن هذا البند تعريفا اتفاقيا

دأبت على تخصيص  ،وخاصة منها المعاهدات المتعددة األطراف ،المستعملة" في المعاهدة

 حيز من مقدمتها لتحديد معاني المفاهيم األساسية التي تتضمنها أو تستعملها.

  فهوم المعاهدة في البند المذكور على المعاهدات الموثقة كتابة أو ينصب م

تقر بوجود المعاهدات الشفوية "أو الشفاهية " أو  1969غير أن معاهدة فيينا لسنة  .المكتوبة

 .فهي ال تنفي وجودها وإنما تكتفي فقط بإبعادها من مجال تطبيقها.(3غير المكتوبة )البند 

  اهدات فيما تبرمه الدول من اتفاقات ؛ غير أن ذلك يحصر البند المذكور المع

ال يعني بأن ما يبرم بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين هذه األخيرة ليست معاهدة 

فالمقصود فقط عدم وجود تطابق تام بين ما ينطبق على المعاهدات المنظمة بين الدول .دولية

لمنظمات الدولية أو فيما بين هذه األخيرة( من وسواها من االتفاقيات )المبرمة بين الدول وا

المنظمة للمعاهدات  ،1986فقط احتفظت معاهدة فيينا لسنة  ،وبالفعل .إجراءات مسطرية

أ من -I –2بنفس صبغة  ،المبرمة فيما بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين هذه األخيرة

 .ير المنظمات الدوليةمع اكتفائها باستبدال كلمة الدول بتعب 1969معاهدة 

  خصائصها -ج      

يتضمن تعريف المعاهدة مجمل خصائصها ؛ ويمكن حصر أبرز سمات المعاهدة     

الدولية في كونها تجسد تعبيرا عن توافق اإلرادات المتعاقدة والقاعدة دوليا على تحمل 

 .االلتزامات وترتب آثارا قانونية ينظمها القانون الدولي

 ر عن توافق إرادتين أو أكثر المعاهدة تعبي -1

يستحيل قيام إلتزام اتفاقي دولي في غياب حد أدنى من األطراف يتمثل في طرفين 

من جهة، وبدون رضى الطرفين أو  –من دون تحديد سقف أو حد أٌقصى  –على األقل 

فقد صرحت محكمة العدل الدولية في هذا الصدد بأن  .األطراف المتعاهدة من جهة أخرى

 .أن ترتبط دون رضاها" ،ة ال يمكن، في عالقاتها االتفاقية"الدول
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غير أن التعبير عن توافق ورضا اإلرادات في االلتزام بنص المعاهدة ال يحصل 

وإنما يتم وفق إجراءات وأساليب االلتزام بالمعاهدات  ،بالضرورة بصفة متزامنة ومتوازية

 .االنضمام ،الموافقة ،القبول ،التصديق ،وهي : التوقيع ،كما يقرها القانون الدولي

 قدرة اإلرادات المتوافقة على بلورة وتحمل االلتزامات الدولية -2

ظلت الدول تحتكر لفترة طويلة أهلية إبرام المعاهدات الدولية إلى أن قاسمتها 

المنظمات الدولية هذا االمتياز في العصر الحالي بحيث برزت إلى الوجود ابتداء من النصف 

. وبذلك تنحصر أطراف المعاهدات الدولية في الكيانات المتمتعة 19لقرن الثاني من ا

 بشخصية قانونية دولية تامة )الدول( أو وظيفية )المنظمات الدولية(.

دولتية وخاصة منها -غير أن جانبا من الفقه يثير تساؤالت حول قدرة الكيانات الدون

.. على .والمرافق المؤسسات الكبرىالدول األعضاء في اتحاد فدرالي والمجوعات الترابية 

وطنية  –وحول الطبيعة الحقيقية لالتفاقات والعقود العبر  ،أن تكون أطرافا في اتفاقيات دولية

والواقع أن هذه األشخاص االعتبارية للقانون  .التي تكون هذه الكيانات بالفعل أطرافا فيها

من جامعات وبنوك  (personnes morales de droit public interne)العام الداخلي 

.. ال تبرم اتفاقيات دولية ملزمة للدول التابعة لها إال .مركزية وبلديات وجهات ومرافق النقل

إذا خولها القانون الداخلي قدرة إلزام الدولة خارجيا وتحركت فعال في إطار هذا التفويض. 

نية تعتبر بمثابة وط –ويرى جانب  من الفقه أن ما تبرمه هذه الكيانات من عقود عبر 

تتضمن التزامات خلقية وأدبية تفتقر إلى القوة القانونية الملزمة التي تنفرد بها المعاهدة. ولكن 

فريقا فقهيا آخر ينتقد هذا القياس أو المقارنة ألن السائدة في النظام اإلنجليزي ال تعني بأنها ال 

 .مام المحاكمترتب نتائج قانونية وإنما تكون فقط غير قابلة للتنفيذ أ

منظمات  ،الوطنية )شركات متعددة الجنسية -أما " االتفاقيات" التي تكون القوى عبر

فال يصح  ،دولية غير حكومية( طرفا فيها إلى جانب الدول أو المنظمات الدولية الحكومية

نعتها بالمعاهدات الدولية بل تبقى مجرد عقود دولية  أو بعبارة أصح مجرد عقود مدولة  

تنص أحيانا على خضوعها ألحكام القانون الدولي في حالة بروز خالفات تعرض على حيث 

 .أنظار التحكيم الدولي بشأن تنفيذها أو تدويلها أو خرقها
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 ترتيب المعاهدات آلثار قانونية دولية  -3

يقصد بترتيب المعاهدات آلثار قانونية دولية إقرارها لمجموعة من الحقوق    

 .لقها أو تكريسها ألوضاع قانونية دوليةوالواجبات الدولية وخ

ولكن كثيرا ما تتبنى الدول حملة مما يشبه المعاهدات تحت تسميات مختلفة    

وهو ما ينعته الفقه باألعمال التوافقية غير  ،أو بيان مشترك...( ،بالغ ،)تصريح، إعالن

ولية ؛ ومثال ذلك ما يصدره ال ترتب آثارا قانونية دولية وال تشكل بالتالي معاهدة د ،االتفاقية 

اإلفرقية... فخرق -رؤساء الدول األكثر تصنيعا في العالم أو مؤتمرات القمة الفرنسية

مضمون هذه األعمال التوافقية غير االتفاقية ال يرتب المسؤولية الدولية وال يخول حق 

رتب المسؤولية وعلى خالف ذلك فإن إنتاج المعاهدة الدولية آلثار قانونية ملزمة ي .التقاضي

  .ويخول حق التقاضي، ويعتبر من صميم تعريف وماهية المعاهدة ،الدولية عند اإلخالل بها

ولقد تقدمت اليونان بصفة أحادية أمام محكمة العدل الدولية على أساس بالغ مشترك 

فأجابت المحكمة بأن معرفة ما  ،نشرته اليونان وتركيا على إثر لقاء رئيسي حكومتي البلدين

إذا كانت هذه الوثيقة "تشكل اتفاقا أم ال يتوقف أساسا على طبيعة هذه الوثيقة أو على الصفقة 

ولتحديد هذه الطبيعة يتعين "قبل كل شيء أخذ التعابير المستعملة بعين  .التي تتضمنها"

 اإلعتبار والظروف التي بلور البالغ فيها".

 خضوع المعاهدة ألحكام القانون الدولي -4

المعاهدة ألحكام القانون الدولي من أبرز خصائصها ومن العناصر  يعتبر خضوع

المركزية في تعريفها وماهيتها، وتبعا لذلك فإن االتفاقات التي تبرمها دولتان وتتفقان على 

 .إخضاعها للقانون الداخلي إلحداهما اتفاقات االقتراض مثال ال يعتبرها الفقه معاهدات دولية

وطنية -دولتية أو العبر -فإن الوثائق االتفاقية أو التعاقدية التي تكون الكيانات الدون ،وبالمقابل

طرفا فيها إلى جانب الدول أو المنظمات الدولية الحكومية ال ترقى في كل  األحوال إلى 

نون والتحكيم مرتبة المعاهدات الدولية حتى وإن تم االتفاق على تدويلها وإخضاعها للقا

 .الدوليين في حالة بروز خالفات بشأن تنفيذها أو تأويلها أو إنهائها
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 : ظهورها وتصنيفها وأنظمتها االتفاقية  ثانيا

المعاهدات الدولية ظاهرة مالزمة للعالقات للدولية منذ القدم. ولكنها عرفت في 

ن مجانسة أنظمتها بحث عمما حدا بالمجتمع الدولي لل ،العصر الراهن تطورا وتنوعا كبيرين

 .عملية التدوين والنمو المطرد للقانون الدوليالقانونية عبر 

 ظهورها وتطورها  - أ

بقدر ما تم تطويرها وتنوعها  ،بقدر ما يعتبر ظهور المعاهدات الدولية قديما    

 .بسرعة فائقة في المجتمع الدولي المعاصر

 ظهورها  -1

رة من قيام عالقات اتفاقية عالجت قضايا لم تخل المجتمعات القديمة والعصور الغاب

متنوعة مثل التحالف والصلح والتسوية خالفات الحدود واألنهار المشتركة وتبادل أسرى 

.. ومن أقدم وأبرز نماذج المعاهدات الموغلة في القدم التي .الحرب والمبادالت التجارية

رمسيس الثاني وخاتسول يسوقها الفقه معاهدة سالم وصداقة أبرمت بين الملك الفرعوني 

ثم اكتشاف معاهدة تعود إلى حوالي  1975وفي سنة  .قبل الميالد 1292ملك الحيثيين عام 

سنة قبل الميالد أبرمت بين إحدى الممالك فيما يعرف حاليا بشمال سوريا ومملكة أبو  2500

 سهل بمنطقة تتوسط نهر الفرات.

 تطورها -2

التي  1648فمعاهدة وستفاليا لسنة  .رون عديدةظلت المعاهدات ثنائية على امتداد ق

يؤرخ بها لميالد القانون الدولي المعاصر لم تكن سوى حصيلة أو مجموع المعاهدات الثنائية 

التي أبرمتها األطراف المتعاهدة مثنى مثنى )كل طرف في المعاهدة الجماعية يبرم اتفاقا مع 

وثيقة النهائية أو الختامية لمؤتمر فيينا لسنة األطراف األخرى في المعاهدة(. ويعتبر الفقه ال

أول معاهدة متعددة األطراف نظرا ألنها تضمنت توقيعات كل األطراف نظرا ألنها  1815

 تضمنت توقيعات كل األطراف المتعاهدة في وثيقة واحدة.  
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فيعتبر جانب كبير من الفقه بأن المعاهدة تشكل أهم مصادر القانون الدولي  ،أما اليوم

تغطي كافة أوجه مجاالت  ،من جهة ،المعاصر واألداة المتميزة تنظيم العالقات الدولية ألنها

ألنها  ،أخرى جهة  ومن ،الحياة الدولية الحديثة المطبوعة بالدقة والتقنية والتعقد والسرعة

بأفضلية الدول النامية باعتبارها تسمح لها بإبراز  ،في نظر جانب من المنظرين ،تحظى

قديما في  ساهمت  ا كدول جديدة نسبيا على الساحة الدولية بالمقارنة مع األعراف التيسيادته

 .غيابها وعلى حساب مصالحها

 تصنيفها ومجانسة أنظمتها االتفاقية  - ب

أما أنظمتها فهي نتاج  .تصنيف المعاهدات الدولية مسألة نظرية وفقهية باألساس

 عملية تدوين القانون الدولي المعاصر.

 اتصنيفه -1

 .فات المعاهدات الدولية تبعا لتعدد المعايير المعتمدة لهذا الغرضيتتنوع تصن

فيما بين الدول أو فيما بين  تبرم المعاهدات الجديدةمن حيث عدد أطرافها:  -

 الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين هذه األخيرة.  

ت المعيارية يميز الفقه بين المعاهدات التعاقدية والمعاهدا من حيث مضمونها: -

أو الشارعة. فاألولى تنظم عمليات أو أوضاع قانونية ذاتية وتحمي مصالح متبادلة ألطرافها 

)مثل معاهدات التحالف والتجارة ورسم الحدود...(؛ أما الثانية فتتوخى وضع قواعد قانونية 

تضبط مسيرة المجتمع الدولي برمته )مثل قانون المعاهدات وقانون البحار والقانون 

 الدبلوماسي والقنصلي...(.

هناك المعاهدات ذات الشكل المعقد أو من حيث أسلوب االلتزام بها:  -

المراسيمي التي ال تصبح ملزمة ألطرافها إال بعد التصديق عليها، واالتفاقات ذات الشكل 

 المبسط أو والتي تصبح ملزمة ألطرافها بمجرد التوقيع عليها.

االتفاقيات الثنائية المكتوبة وذات الشكل الرسمي  وعموما فقد عرف الماضي هيمنة   

وأبرزها معاهدة التدوين  ،فقد عرفت المعاهدات المتعددة األطراف ،أما اليوم ،أو المراسيمي
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واالتفاقيات ذات الشكل المبسط طفرة كبيرة. ويالحظ الفقه غزارة االتفاقات ذات الشكل 

المعاهدات الثنائية ذات طبيعة تعاقدية،  كما يالحظ بأن .المبسط ونموها السريع والمطرد

 تشريعي". –وجل المعاهدات المتعددة األطراف ذات بعد "معياري

 تجانس أنظمتها االتفاقية  -2

لقد ظلت القواعد العرفية واآلراء الفقهية واالجتهادات القضائية تنظم لفترة طويلة     

ا تبنيها واعتمادها وأساليب االلتزام أبرز االشكاليات القانونية التي تطرحها المعاهدات كقضاي

..  إلى أن تم خالل العقود األخيرة .بها وصحتها ومراجعتها وإنهائها وتوارث الدول بشأنها

تدوين مجمل القضايا المذكورة في معاهدات دولية عملت على ضمان حد أدنى من التجانس 

 ألطراف اآلتية :لألنظمة االتفاقية ويتعلق األمر أساسا بالمعاهدات المتعددة ا

  وقد 23/5/1969معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات التي أبرمت بتاريخ ،

وتعرف تحت إسم معاهدة المعاهدات. وتنظم .27/1/1980دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

 .العالقات االتفاقية المبرمة كتابة فيما بين الدول بغض النظر عن تسميتها

 لدول والمنظمات الدولية أو فيما بين هذه معاهدة فيينا حول المعاهدات بين ا

 . 1986مارس  20األخيرة وقد أبرمت بتاريخ 

  معاهدة فيينا حول خالفة الدول في المعاهدات التي تم إبرامها  بتاريخ

22/8/1978... 

برام أأو عقد املعاهدات  املطلب الثاين: اإ

منة، تحتوي كل عدة عمليات متعاقبة أو متزايتضمن عمل أو إبرام عقد المعاهدات  

منها على جملة من القضايا الفرعية والجزئية، ويمكن إجمال هذه العمليات أساسا في إنجاز 

ونص المعاهدة أوال، وااللتزام بها ثانيا، وما يمكن أن يقترن به هذا االلتزام من تحفظات 

 ثالثا.
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 أوال: إنجاز نص المعاهدة 

والحقيقة أن عملية  .ريرهينص إنجاز نص المعاهدة على التفاوض بشأنه وتح

التفاوض أو المفاوضة بشأن نص المعاهدة متميزة ومستقلة ذاتيا عن تحرير أو صياغة هذا 

( عرف الدولة المتفاوضة كطرف ساهم في صياغة 1969غير أن قانون المعاهدات ) .النص

الموسع ه(. ويؤيد جانب مهم من الفقه هذا المفهوم -1-نص المعاهدة وتبنى هذا النص )البند

 للمفاوضات اللصيقة أو المتضمنة لصياغة النص.

 التفاوض أو المفاوضة  - أ

التي تجري بهدف إنجاز نص معاهدة  (négociations)للتفاوض أو المفاوضات 

دبلوماسي  -وثانيهما سياسي ،يتعلق بوثائق التفاوض ،قانوني -دولية شقان أحدهما شكلي

 يمس عملية المفاوضة ذاتها.

 للتفاوض  وثائق التفويض -1

هي عبارة عن وثيقة تصدر   (les pleins pouvoirs)"وثائق التفويض للتفاوض"

عن السلطات المختصة بمنحها داخل الدولة يتم فيها وبواسطتها تعيين الشخص أو األشخاص 

ألغراض التفاوض الدولي   ،(plénipotentaire)أي المفاوض المفوض  ،الممثلين للدولة

واعتماده والتعبير عن إرادة الدولة في االلتزام بنص  ،المعاهدةوإقرار )أو تبني( نص 

 (.1969ج من معاهدة 1 –فقرة  2المعاهدة، وكذا للقيام بأي عمل آخر حيال المعاهدة )البند 

"فوثائق التفويض للتفاوض" تثبت أحقية وسالمة تمثيلية الدولة وتحيط المفاوضات 

ام توزيع االختصاصات بين مانح وحامل هذه بجو من الثقة الناجمة عن التأكد من احتر

 .الوثائق

فإن المتفاوضين الدوليين من درجة رؤساء الدول والحكومات  ،ولهذا السبب بالذات

ووزراء الشؤون الخارجية، وكذا البعثات الدبلوماسية )ولكن فقط بالنسبة للمفاوضات بشأن 

بالنسبة لهذه الفئة األخيرة ما دامت أوراق المعاهدات الثنائية بين دولة اإليفاد ودولة االستقبال 

االعتماد تؤهلهم لوظيفة تمثيل دولتهم لدى دولة المقر( معفون بصفة استثنائية من تقديم وثائق 
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أما  .ويشكل ذلك عرفا دوليا كرسته معاهدة المعاهدات في بندها السابع .التفويض للتفاوض

 ا بتقديم وثائق التفويض للتفاوض.  سوى هؤالء من المفاوضين الدوليين فملزمون مبدئي

غير أن الدولة التي تم تمثيلها والتفاوض معها وااللتزام بإسمها من دون احترام شكلية 

وثائق التفويض للتفاوض تبقى حرة في أن تحيز ما تمخضت عنه المفاوضات من تعهدات 

تندرج عادة ضمن (. فعملية عدم احترام شكلية وثائق التفاوض ال1969من معاهدة  8)البند 

 عيوب الرضا.

 عملية التفاوض -2

وتتضمن سلسلة أو  ،تعتبر المفاوضات  من صميم العمل الدبلوماسي والسياسي   

حلقات متقطعة أو متواصلة من المحادثات والمساومات تتوخى إيجاد نقط تالقي وصيغ 

ار ميزان أو ومتعارضة تارة أخرى ؛ وذلك في إط ،توفيقية بين مواقف ومصالح مختلفة تارة

وتتم المفاوضات غالبا عبر تقديم أوراق عمل  .توازن القوى السائد بين األطراف المتفاوضة

أو مشاريع اتفاقيات أو مقترحات قابلة للتعديل والتنقيح بواسطة االقتراحات المضادة، 

 .قصد صياغة نص مقبول ،المكتوبة والشفوية

خل لجان فرعية متعددة ؛ وفي هذه وقد تتم دا ،وقد تستمر المفاوضات فترة طويلة

الحالة قد يكون قبول دولة متفاوضة لبند معين أو مجموعة بنود من نص المعاهدة المتفاوض 

 بشأنها مرهونا ومشروطا بقبولها لباقي األحكام التي لم تشملها المفاوضات بعد ؛ 

دولة القابل وبمعنى ذلك أن موقف ال ،وهو ما يسمى بنظام الرزنامة أو التوافق الشامل

وتكون المفاوضات ناجحة حينما .لما سبق التفاوض بشأنه ليس نهائيا قبل انتهاء المفاوضات

 .تتمخض عن صياغة نص المعاهدة

 صياغة نص المعاهدة  - ب

نص أو مشروع المعاهدة بصفة تدريجية  (rédaction)عادة ما تتم صياغة أو تحرير 

أما إذا كان مشروع المعاهدة قد أعد سلفا  .لخبراءويعهد بعملية الصياغة للجنة من ا .بندا بندا

فإن ممثلي الدول المجتمعين في مؤتمر دولي  ،من قبل هيأة معينة ) لجنة القانون الدولي (

 يعيدون مراجعة وتنقيحه وصياغته بندا بندا.
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 لغة أو لغات صياغة نص المعاهدة  -1

دة ثنائية( أو ألطرافها تصاغ المعاهدة الدولية بلغة واحدة إذا كان لطرفيها )معاه

لغة واحدة مشتركة أو كذا حصل االتفاق على تحريرها بلغة  ،)معاهدة متعددة األطراف(

 .واحدة قد تكون وقد ال تكون اللغة الرسمية ألحد طرفيها أو أطرافها

أو تعذر حصول االتفاق  ،أما إذا لم يكن لطرفيها أو ألطرافها لغة واحدة مشتركة    

فإن تحرير المعاهدة الدولية يتم بلغتين أو بأكثر بحيث تتعدد أحيانا لغات  ،حول لغة واحدة

 الصياغة بتعدد لغات األطراف المتعاقدة.

وعندما ال تكون لغة تحرير المعاهدة واحدة وتتعدد صيغتها األصلية  تثور خالفات     

كما تبرز أيضا  .بشأن تأويل التعابير وتفسير النصوص غير المتطابقة المعاني والدالالت

ويتم تجاوز .مشكلة ترجمة المفاهيم وإيجاد مرادفاتها بين لغتي أو لغات التحرير المستعملة

هذه الصعوبات إذا تم االعتراف للغة معينة بقيمة مرجعية أسمى على حساب اللغة أو اللغات 

ات بنفس غير أن اإلشكالية تظل قائمة إذا تمتعت كل اللغ .األخرى التي حررت بها المعاهدة

الحجية والقيمة المرجعية وعادة ما تعمل المعاهدة على تطويق هذا المشكل بصفة وقائية 

وبصفة عالجية عبر خلق لجنة تتكلف بتأويل  ،وذلك عبر تضمين المعاهدة لبنود تأويله

 .وترجمة المفاهيم األساسية التي يتضمنها نص المعاهدة

 المعاهدة  نصهيكلة  -2

من ديباجة ومتن وأحكام نهائية  ،وليس لزومها ،عادة يتكون نص المعاهدة    

 ومالحق.

: وتعتبر بمثابة توطئته لبنود المعاهدة تتكفل غالبا  (préambule)الديباجة  -1

والمبادئ العامة التي تقوم  ،واألهداف المتوخاة منها ،أسباب ودواعي إبرام المعاهدة بذكر

ضا تعريفات للمفاهيم األساسية الواردة في عليها، والئحة بأسماء أطرافها... وقد تتضمن أي

 المعاهدة... وقد تتضمن أيضا تعريفات للمفاهيم األساسية الواردة في المعاهدة..

وقد أثارت ديباجة المعاهدات جدال فقهيا حول قيمتها القانونية )األسمى أو األدنى أو  

جة الدساتير في القانون وهو جدل مشابه لذلك الذي أثارته ديبا ،المساوية لمتن المعاهدة(
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الداخلي. غير أن محكمة العدل الدولية حسمت هذا الجدل بقولها : "تشكل ديباجة األمم 

 المتحدة األساس المعنوي والسياسي لألحكام القانونية المنصوص عليها بعدها".

 (dispositions): ويتألف من أحكام  (dispositif) متن أو صلب المعاهدة -2

وتتكون من فقرات  ،تعد بالعشرات وأحيانا بالمئات (articles)د أو بنود مرتبة في شكل موا

(alinéas)  ؛ وقد تصنف أيضا في شكل فصول(chapitres) أو أقسام )أجزاء(parties). 

وتخصص عادة لبسط   اإلجراءات المسطرية المتعلقة األحكام النهائية  -3

حيز التنفيذ  التحفظات وسريان بعمليات التوقيع والتصديق واالنضمام ودخول المعاهدة 

 المعاهدة  في الزمان والمكان وموقفها من معاهدات سابقة ذات موضوع مطابق...

: يتعلق األمر بتصريحات وإعالنات وتوصيات وخرائط جغرافية المالحق -4

مكملة ألحكام المعاهدة. وتكتسي المالحق قيمة قانونية مماثلة ألحكام المعاهدة حين تحيل 

 راحة عليها في متنها، وعندما يتم تبنيها بنفس طريقة إقرار المعاهدة ذاتها.المعاهدة ص

 ثانيا : االلتزام بنص المعاهدة

عندما تنتهي عمليات التفاوض والصياغة يصبح نص أو مشروع المعاهدة قابال    

 .لإلقرار واالعتماد. وتتنوع أساليب تعبير أطراف المعاهدة بااللتزام بنصها

 روع المعاهدة واعتماد نصهاإقرار مش –أ 

 يختلف إقرار )أو تبني( مشروع المعاهدة عن اعتماد نصها.  

 إقرار )أو تبني( مشروع المعاهدة  – 1

مشروع المعاهدة اإلغالق الكامل لمرحلة  (adoption)يقصد بإقرار أو تبني     

اف التي أقرت ولكن من دون أن تصبح األطر ،المفاوضات والصياغة النهائية لنص المعاهدة

)أو تبنت( نص المعاهدة ملزمة بأحكامها. غير أن مبدأ حسن النية يفرض على الدولة التي 

تبنت أو أقرت معاهدة دولية االمتناع عن إتيان أفعال تتناقض مع موضوع المعاهدة طالما 

بأن  ،أطبقا لنفس المبد ،أنها لم تعبر عن نيتها في أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. كما تلتزم

 تدرس المعاهدة بجدية قصد تحديد موقفها النهائي إزاءها.



 
45 

 

)أو تبني( مشروع المعاهدة يتراضى األطراف المساهمة في المساهمة  إقرارويتم    

( أصوات 3/2ويتحقق ذلك في المؤتمر الدولي بأغلبية ثلثي ) .في المفاوضات والصياغة

األغلبية ذاتها على خالف ذلك وتطبيق األطراف الحاضرة وقت التصويت ما يتم االتفاق ب

 (.1969من معاهدة  9قاعدة مغايرة )البند 

 اعتماد نص المعاهدة – 2

فترة الجسم لكل طرف من األطراف  (authentification)يمثل اعتماد المعاهدة    

في المفاوضات وصياغة مشروع المعاهدة وتبنيه )أو إقراره( بحيث يقرر هذا  المساهمة

ويصبح تبعا لذلك طرفا رسميا في المعاهدة،  ،له هذا لنص المعاهدة بصفة نهائيةالطرف قبو

 أو يرفض هذا النص ويبقى خارج دائرة األطراف المتعاهدة.

ويتم اعتماد نص المعاهدة بإتباع اإلجراءات الشكلية والمسطرية المنصوص عليها    

والصياغة  التفاوضشاركة في في المعاهدة ذاتها أو المتفق عليها فيما بين األطراف الم

ويتحقق االعتماد بالتوقيع باألحرف األولى أو بالتوقيع من طرف  .واإلقرار )أو التبني(

كما قد يتم االكتفاء بالتوقيع على المحضر الختامي للمؤتمر من طرف  ،األطراف المتعاهدة

منظمة الدولية رئيس المؤتمر الدولي الذي تمخض عن تبني المعاهدة أو توقيع أمين عام ال

 التي تمت بلورة المعاهدة الدولية تحت رعايتها.

 أساليب التعبير من االلتزام بنص المعاهدة –ب 

عن التزامها بنصها بالتوقيع أو التصديق أو القبول أو  المعاهدةتعبر أطراف     

لمعاهدات من معاهدة ا 11الموافقة أو االنضمام أو أية وسيلة أخرى يتم االتفاق حولها )البند 

1969.) 

 التوقيع  – 1

 للتوقيع آثار مختلفة وإجراءات شكلية معقدة وأشكال متنوعة.   
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  :آثاره -      

التوقيع في كون المعاهدات ترتبط بتاريخ توقيعها أكثر مما تقترن  أهميةتتجلى    

 .بتاريخ التصديق عليها أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ

 ين من اآلثار القانونية :يرتب التوقيع نوعين مختلف

نص المعاهدة وإعطاءه صيغة رسمية ونهائية في هذه الحالة  اعتمادفهو يفيد تارة      

ال تلتزم األطراف المتعاهدة بأحكام المعاهدة التي اكتفت بالتوقيع عليها إال بعد التصديق عليها 

في هذه  ،ى ذلك أن التوقيعومعن .)أو قبولها أو الموافقة عليها( في مرحلة الحقة عن التوقيع

 .الحالة، اليرتب االلتزام بالمعاهدة

االلتزام النهائي بنص المعاهدة بحيث تصبح أطراف  ،تارة أخرى ،ويفيد التوقيع    

 ،مشابه إجراءالمعادة ملتزمة بها بمجرد التوقيع عليها ودونما حاجة إلى التصديق أو أي 

حد ملزم أو إذا ثبت ذلك من خالل نية األطراف وذلك إذا نصت المعاهدة على أن التوقيع و

 .(1969من معاهدة  12الموقعة أو تبين ذلك من خالل وثائق التفويض )البند 

هي التي تصبح ملزمة ألطرافها بمجرد التوقيع   المبسطواالتفاقات ذات الشكل     

شكل معيار تعريفها بل إن إلتزمها أو ترتيبها آلثارها القانونية فور التوقيع عليها ب ،عليها

 .وتحديد صنفها

   :شكلياته -     

ينحصر حق توقيع المعاهدة على األطراف التي شاركت في المفاوضات  ،مبدئيا    

والصياغة. أما سواها من األطراف فال تتمتع بهذا الحق إال إذا أجازت المعاهدة ذاتها ذلك 

مفتوحة لتوقيع  المعاهدةو بقيت أ ،أو قبل بذلك األطراف األصليون في المعاهدة ،صراحة

األطراف التي ساهمت في المفاوضات خالل مرحلة معينة تحددها المعاهدة ذاتها من دون أن 

 .يتم توقيع المعاهدة مباشرة بعد انتهاء المفاوضات

فإن مراسيم التوقيع تجري  ،وإذا لم تنص المعاهدة على أن التوقيع عليها سيتم الحقا   

 .المفاوضات وانجاز وتبني مشروع المعاهدة مباشرة بعد إكمال
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  :أشكاله-      

يكتفي ممثل الدولة بالتوقيع باألحرف األولى  * التوقيع باألحرف األولى

(linitiales)  عندما ال يكون مؤهال للتوقيع الكامل نظرا لعزم سلطات أعلى داخل الدولة

حول موقف دولته من أحكام المعاهدة أو عندما يخامره بعض الشك  ،القيام الحقا بهذا اإلجراء

أو على إثر انقطاع االتصال مع  ،بسبب غموض وليس التعليمات التي يتلقاها من حكومته

كما يتم التوقيع باألحرف األولى حينما تتفادى الدولة .الجهات الوطنية التي تزوده بالتعليمات

وخى التريث لدراستها بإمعان االلتزام بصفة فورية بأحكام االتفاقات ذات الشكل المبسط وتت

 وتركيز.

وهو تعبير يقرنه ممثل الدولة بتوقيعه على  * التوقيع المشروط بالرجوع إلى الدولة

المعاهدة حيث يتم هذا التوقيع بصفة مؤقتة تحت طائلة الرجوع إلى السلطات العليا داخل 

 .حكومته التي يحل عليها أمر البث في التوقيع النهائي

التوقيع بكثافة من طرف الدول التي تبنت كأقلية مواقف معينة أثناء ويستعمل هذا 

المفاوضات أو عند تبني المعاهدة حيث تمتنع عن التصويت أو تصوت ضد مشروع 

ويسمح لها هذا التوقيع باستغالل مرور فترة معينة حتى تتخلى عن معارضتها  ،المعاهدة

 .والتصويت للمعاهدة أو لبعض أحكامها خالل مراحل المفاوضات

ولكي يصبح التوقيع باألحرف األولى أو التوقيع المشروط بالرجوع إلى الدوائر     

يتعين على الطرف الذي لجأ غلى  ،العليا في الدولة توقيعا بكل معنى الكلمة المختصة

بإعالن  (dépositaire)إحداهما أن يشعر األطراف األخرى في المعاهدة أو مودع المعاهدة

يه اعتبار توقيعه باألحرف األولى أو توقيعه المشروط بالرجوع إلى الدولة رسمي يوضح ف

 بمثابة توقيع حقيقي وكامل.

ولكن يختلف عنه فقط في فترة  ،ويشبه التوقيع العادي للمعاهدات  لتوقيع المؤجل*ا

حصوله حيث يتم في فترة الحقة لتبني المعاهدات التي تنص على بقائها مفتوحة للتوقيعات 

وإذا كانت فترة التوقيعات  .وذلك بهدف توسيع دائرة أطرافها ،محددة أو غير محددة لمدة

 .يتعين أن يحصل التوقيع داخل هذه اآلجال ،المؤجلة محددة
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ويسجل الفقه كثرة التشابه بين التوقيع المؤجل واالنضمام باعتبار أن كالهما يسمح     

 صياغة المعاهدة بأن تصبح طرفا فيها.ساهمت أو لم تشارك في المفاوضات و التيللدولة 

  :التصديق – 2  

أبرز أساليب التعبير عن إرادة أطراف المعاهدة  (ratification) التصديقيشكل    

بااللتزام بنصها وبصفة رسمية ونهائية حينما يتعلق األمر بمعاهدات ال يكون مجرد التوقيع 

درة الجهاز الدستوري المختص في الدولة ويتمثل في مبا .عليها كافيا لترتيب االلتزام بها

إلى باقي أطرافها أو بإيداعها لدى المودع بهدف  المعاهدةبإرسال وثائق التصديق على 

 إعطاء قبول الدولة للمعاهدة بعدا علنيا ودوليا ورسميا.

األسلوب الضروري للتعبير على إرادة االلتزام بنص المعاهدة في  التصديقويمثل 

 (:1969من معاهدة  15ة )المادة الحاالت التالي

 إذا نصت المعاهدة على ذلك ؛ -

 إذا اتفقت األطراف أثناء المفاوضات على ضرورة التصديق ؛ -

 عندما يتم التوقيع على المعاهدة تحت طائلة التصديق عليها ؛ -

 عندما يستفاد التصديق من وثائق التفويض للتفاوض ؛ -

أو في حالة تناوله بعبارة  ،التصديق ولكن في حالة تكتم المعاهدة بشأن إجراء   

يذهب فريق من الفقه إلى القول بافتراض عدم ضرورته ما دامت  ،والغموض اللبسيكتنفها 

 .الممارسة الدولية تستوجب صراحة عند اقتناع أطراف المعاهدة بضرورته

ألن اإلجراء يبقى الزما أو إجباريا ما لم تعف  ضرورتهبينما يدافع فريق آخر عن  

منه. وقد أكدت محكمة العدل الدولية طرح عدم افتراض خضوع الدولة  صراحةألطراف ا

 ،للمعاهدة التي تستخلص من أحكامها ومن نية أطرافها ما يفيد ضرورة إتيان بعض الشكليات

 ومنها التصديق، قبل االلتزام بنصها.

ن إرادة لفترة طويلة األسلوب المهيمن في مجال التعبير ع التصديقولقد ظل     

وكان وسيلة بيد الملوك واألمراء للتأكد من عدم تجاوز  ،الدولة في االلتزام بأحكام المعاهدات
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ممثليهم والمفاوضين باسمهم لالختصاصات الممنوحة لهم بموجب وثائق التفويض أو 

فلم يعد التصديق سوى واحدا من بين أساليب االلتزام النهائي بالمعاهدات  ،أما اليوم.التفاوض

؛ وأصبح وسيلة بيد ممثلي الشعب عبر هيئاته النيابية لمراقبة الجهاز التنفيذي للتريث 

والتفكير قبل اإلقدام على إلزام الدولة بصفة نهائية، وكذا للحصول على تزكية الهيئات 

 .البرلمانية للعالقات االتفاقية للدولة من جهة أخرى

وهو الذي يحدد  ،بالخصوصوالدستوري منه  ،فإن القانون الداخلي ،وبالطبع

وتبعا لذلك تختلف هذه السلطات  .السلطات المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية

باختالف األنظمة السياسية حيث تتمثل في الجهاز التنفيذي تارة والتشريعي تارة أخرى 

 وفيهما معا في العديد من األطوار.

عامال تقديريا بحيث تحتفظ الدولة يظل  ،في حالة لزومه ،ومن المؤكد أن التصديق  

بحريتها في التصديق أو عدم التصديق حتى عندما تساهم في المفاوضات وصياغة نص 

وكذا بحرية اختيار  ،إن القانون الدولي يقر بشرعية رفض التصديق .المعاهدة والتوقيع عليها

 معينة لصدور ما عدا إذا حددت المعاهدة آجاال ،الوقت المناسب للقيام بإجراء التصديق

فإذا لم يحصل التصديق خالل المدة المحددة ال يمكن للدولة المعنية أن تصبح طرفا  ،التصديق

في المعاهدة إال باالنضمام ولهذا السبب بالذات يتباعد في كثير من األحيان تاريخ التوقيع 

 صديقات.على المعاهدة عن تاريخ دخولها حيز التنفيذ الذي يرتبط بتوفر حد أدنى من الت

 :القبول والموافقة – 3

وال المفهومان معا عن التصديق، في نظر العديد  ،ال يختلف القبول  عن الموافقة   

من قانون المعاهدات  14وتبعا أيضا للقانون االتفاقي )البند  ،وحتى في الممارسة ،من الفقهاء

مر يتعلق بإجراءات خاصة وأن األ ،( حيث تستعمل المفاهيم الثالثة كمترادفات1969لسنة 

داخلية تقوم بها الدول للتعبير عن التزامها النهائي والرسمي بأحكام المعاهدات التي ال تصبح 

 .ملزمة بمجرد التوقيع عليها
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غير أن جانبا من الفقه يميز بين المفاهيم الثالثة على أساس اإلجراءات الشكلية      

هام للمجالس النيابية المخولة لحق التصديق، بفعل الدور ال ،والمسطرية المعقدة في التصديق

 .المبسطة في كل من القبول والموافقة بحكم تهميش دور المجالس المذكورة في منحهما

  :اإلنضمام – 4

 بنصأسلوبا تعبر به الدولة عن إرادتها في االلتزام  (adhésion)يشكل االنضمام     

أو ساهمت في ذلك من  ،نها وصياغتهامعاهدة دولية لم تشارك في مراحل المفاوضات بشأ

دون أن تصادق عليها بعد مرور المدة المحددة للتصديقات  بموجب أحكام المعاهدة. وبذلك 

يختلف االنضمام عن أساليب التصديق والموافقة والقبول التي تكون دائما مسبوقة بالتوقيع 

والتي تجعل من  ،من جهة وتأتي في مرحلة الحقة لهذا التوقيع بهدف تزكيته ،على المعاهدة

 .الجهة التي صدرت عنها طرفا أو عضوا أصليا في المعاهدة من جهة أخرى

 تستفيد من أسلوب االنضمام إلى المعاهدات : ،وتبعا  لذلك    

األطراف التي لم تساهم في المفاوضات وصياغة المعاهدة ولم يتأتى لها أن  -

التبني والتوقيع أو التوقيع المتبوع تصبح أعضاء في هذه المعاهدة بمناسبة مراسيم 

 بالتصديق؛

األطراف التي شاركت في المفاوضات والصياغة من دون أن تقوم بإجراء  -

 التوقيع في حالة اكتفاء المعاهدة بتوخي هذا اإلجراء لدخولها حيز التنفيذ ؛

األطراف التي وقعت على المعاهدة تحت طائلة التصديق )أو القبول  -

 .خالل آجال محددة تنتهي دون حصول هذا التصديق والموافقة( عليها

ونقط التقاطع بين االنضمام والتوقيع المؤجل بحيث يسمحان  التشابهوتتعدد مواطن     

ويصبح  ،معا لطرف ما باكتساب العضوية في المعاهدات في الحقة عن تبنيها واعتمادها

ع المؤجل عادة ما يتعين أن يتم التشابه تطابقا حينما يتعلق األمر بمعاهدات مفتوحة للتوقي

مفتوحة لالنضمام.  ،بعد انقضائها ،خالل فترة معينة تحددها المعاهدة وتصبح هذه األخيرة

في حين أن االنضمام ال  ،)أو الموافقة أو القبول( بالتصديقوغالبا ما يرفق التوقيع المؤجل 

 .يستدعيه إال نادرا
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يتوقف على استيفاء الطرف الراغب في إلى المعاهدة  االنضمامفإن  ،وبالطبع    

وبالنسبة للمواثيق  .االنضمام للشروط التي تضعها المعاهدة النضمام األعضاء الجدد

التأسيسية أو المنشئة للمنظمات الدولية، فإن شروط االنضمام تكون صارمة أحيانا )المادة 

قبول العضو المؤسسة لمنظمة شمال الحلف األطلسي تشترط  1/4/1949من معاهدة  10

الجديد باإلجماع...( ومرنة أحيانا بحيث يتم االكتفاء باألغلبية الموصوفة )قبول األعضاء 

 الجدد داخل منظمة األمم المتحدة مثال(.

بما  ،ويتمتع العضو المنضم للمعاهدة  بنفس حقوق و واجبات "األعضاء األصلين"    

حكام المعاهدة وقبول المنضمين الجدد في ذلك حقوق إبداء التحفظات والمساهمة في تعديل أ

 الحقا...

  :إجراءات دخول المعاهدة حيز التنفيذ –ج 

يتواكب دخول المعاهدة حيز التنفيذ مع االمتثال اإلجراءات موضوعية ترتبط     

وأخرى شكلية تتمثل  ،التي حددتها األطراف المتعاهدة للبدء في تطبيق هذه المعاهدة بالشروط

 .داع والتسجيلفي النشر واإلي

  :اإلجراءات الموضوعية تبادل وإيداع وثائق التوقيع أو التصديق – 1

تدخل المعاهدات الثنائية حيز تعبير الطرف الثاني عن إرادته في االلتزام بها أو    

الدولية بأن  العدلوقد صرحت محكمة  .تبادل الطرفين لوثائق التوقيع أو التصديق عليها

من نظامها األساسي  2من فقرة  36الية الجبرية للمحكمة طبقا للمادة طرفي إعالن قبول الو

االتفاقيات ذات الشكل المبسط الزمة  تصبحكما  .أصبحا ملزمين به ابتداءا من تاريخ إيداعه

 .بمجرد التوقيع عليها (exécutoires)النفاذ 

ا أدنى من أما المعاهدات المتعددة األطراف فعادة ما تشترط عددا معينا أو حد    

التصديقات وتدخل حيز التنفيذ بمجرد إيداع تبادل وثيقة التصديق )أو الموافقة أو القبول( التي 

 .يكتمل بها العدد أو الحد األدنى المحدد سلفا

وتصبح الدولة ملزمة بصفة نهائية بأحكام المعاهدة ابتداء من إيداع وثيقة التصديق    

 مة دولية(.لدى المودع )حكومة أو أمين عام منظ



 
52 

 

ويعرف العصر الراهن تنامي وغزارة االتفاقات ذات الشكل المبسط، التي ال    

التي تستلزم  ،على حساب المعاهدات ذات الشكل الرسمي  أو المراسيمي ،التصديقتستدعي 

يستفاد من دراسة إحصائية انصبت على جرد سجالت  .التصديق أو القبول أو الموافقة

على ما يزيد  465إلى 1معاهدة تضمنتها األجزاء من  4667ة  شملت معاهدات األمم المتحد

دخلت حيز  ،معاهدة بالضبط( هي اتفاقات ذات شكل مبسط 2346عن نصف هذا العدد )

وهذا يناقض ما كان سائدا في بداية هذا القرن حينما  التنفيذ دون التصديق أو إجراء مماثل.

في ما  ،قاعدة أن االتفاقات الدولية ال تصبح إلزاميةأقرت المحكمة الدائمة الدولية للعدل ب " 

 إال بعد التصديق عليها". ،عدا حاالت استثنائية محدودة

فقد أحالت محكمة العدل  ،أنه حتى في حالة اشتراط التصديق كذلكوالمالحظ     

يز الدولية على معاهدات دولية قبل استيفائها للحد األدنى من التصديقات الالزمة لدخولها ح

 .التنفيذ مثل معاهدة قانون المعاهدات ومعاهدة قانون البحار... قبل دخولهما حيز التنفيذ

وثائق التوقيع والتصديق يتم بين أطراف المعاهدة بالطرق  تبادلوإذا كان    

خاصة  ،يشكل ممارسة واسعة االنتشار في الوقت الراهن (dépôt)الدبلوماسية فإن اإليداع

دولة  (dépositaire)حيث يضطلع بمهام المودع  ،دات المتعددة األطراففيما يتعلق بالمعاه

ويتكفل المودع بتلقي وثائق االلتزام  .واحدة أو مجموعة دول أو أمين عام منظمة دولية

 .بالمعاهدة ويحرص على حملها إلى علم باقي األطراف فور توصله بها

 اإلجراءات الشكلية: النشر والتسجيل  - 2

من ميثاق األمم المتحدة على أن كل معاهدة أو اتفاق دولي يبرمه  102 تنص المادة   

عضو من أعضاء المنظمة يتم تسجيله " في أقرب وقت ممكن" لدى األمانة العامة للمنظمة 

التي تعمل على نشره وال يحق ألي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يتم تسجيله أو يحتج 

من قانون المعاهدات  80وتؤكد المادة  .زة المنظمةأو يتذرع به أمام أي جهاز من أجه

إلى  ،بعد دخولها حيز التنفيذ ،بنصها على نقل المعاهدات 102( نفس مضمون المادة 1969)

 علم األمانة العامة لألمم المتحدة بهدف تسجيلها وترتيبها ونشرها.

 ية :وتتوخى هذه اإلجراءات محاربة ظاهرة ممارسة السرية في العالقات الدول
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 من ميثاق األمم المتحدة  المالحظات التالية: 102ويستدعي أسلوب ومضمون المادة 

إن عدم نشر المعاهدات لدى األمانة العامة للمنظمة األممية ليس عيبا من عيوب  -

بل تبقى هذه األخيرة سليمة  ،الرضا يترتب عنه إبطال أو بطالن  المعاهدات الغير منشورة

فقط التعذر بها أمام أجهزة األمم المتحدة بما فيها وفي مقدمتها محكمة ولكن يتعذر  ،قانونا

للمنظمة ؛ في حين كانت المعاهدات الدولية  الرئيسيةالعدل الدولية التي تعتبر من األجهزة 

 من عهدها )ميثاقها(. 18قبل تسجيلها لدى عصبة األمم وفق المادة  أصالغير ملزمة 

المنشورة ينحصر على محكمة العدل الدولية باعتبارها التذرع بالمعاهدات غير  عدم -

جهازا من أجهزة األمم المتحدة، ال يطال التحكيم الدولي وال حتى محاكم قضائية أخرى تابعة 

 .لمنظمات دولية جهوية

بالقياس والمقارنة مع  دقيقتعبير التسجيل" بأسرع أو بأقرب وقت ممكن" غير   -  

الذي ورد في عهد عصبة األمم. وتبعا لذلك كثيرا ما  (immédiatement)لفظ " مباشرة " 

 .تتماطل الدول تتأخر في تسجيل ما أبرمته من معاهدات لدى األمم المتحدة

النشر والتسجيل لم يضع حدا للمعاهدات السرية والغير مكتوبة  إجراءوالواقع أن      

من ميثاق األمم المتحدة وال البند  102التي تظل سليمة من الناحية القانونية ولم يمنعها البند 

 من معاهدة المعاهدات. 80

 ثالثا: التحفظ

المرتبطة بالتحفظ في األسئلة التالية : ما هو التحفظ ومتى يتم  القضايايمكن إجمال 

التعبير عنه ؟ هل يخضع نظامه القانوني مبدئيا لإلباحة أم للتقييد ؟ ماهي اآلثار الناجمة عن 

 راض على التحفظ؟التحفظ  وعن االعت

 تعريف التحفظ ومراحل التعبير عنه  – أ

 ال يثير تعريف التحفظ وال مراحل التعبير عنه جدال فقهيا كبيرا.
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 تعريفه  – 1      

حول ما جاء  (réserves)تتمحور جل التعريفات الفقهية للتحفظ أو التحفظات     

 1969معاهدة  من 2أي البند  ،داتبشأنه ضمن تحديد معاني المفاهيم األساسية في المعاه

تتوخى منه الدولة تغيير أو  الجانب  -الذي اعتبر التحفظ بمثابة إعالن أو تصريح أحادي

ويلحق بالتحفظ أيضا ما  .استبعاد اآلثار القانونية لبعض أحكام المعاهدة التي تصبح طرفا فيها

 .يسمى بإعالنات أو تصريحات التحفظ

 مراحل التعبير عنه  –  2

يواكب التعبير عن التحفظ كل مراحل التعبير عن االلتزام بنص المعاهدة المتعددة 

)أو القبول أو  عليهاويصدر خالل عمليات التوقيع على المعاهدة أو التصديق  .األطراف

أما المعاهدة الثنائية فال تستوعبه منطقيا ألن التحفظ عليها يعتبر  ،الموافقة( أو االنضمام إليها

 .ادة النظر فيهادعوة إلع

عن التحفظ بعد اإلغالق الكلي والتام لمرحلة أو عملية  التعبيروتبعا لذلك يتم 

فاألمر  ،المفاوضات وإقرار الصيغة التحريرية النهائية لنص المعاهدة أما خالل المفاوضات

 .ال يتعلق بتحفظات وإنما بحجج وبراهين دفاعا عن مواقف ومصالح معينة

 ن اإلباحة والتقييد نظام التحفظ بي –ب 

 يتعين بحث موقف الفقه والقضاء الدوليين، ثم الحل الذي تينته معاهدة المعاهدات.

 موقف الفقه والقضاء الدوليين  - 1

لقد انقسم الفقه على نفسه بخصوص التحفظ بين المدافعين عنه تحت ذريعة توسيع 

والمعارضين له بدعوى  ،أطراف المعاهدات المتعددة األطراف وتحقيق عالميتها دائرة

األنظمة والروابط واالتفاقية  (atomisation)إخالله بتوازن المعاهدات وتفكيك وتجزئة 

 .الدولية

ولقد تزامن تليين وتخفيف حدة الجدل الفقهي بشأن التحفظ مع صدور الرأي 

حيث شكل منعرجا حاسما واكتسب قيمة  1951لمحكمة العدل الدولية سنة  االستشاري
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عالية ألنه قام بترجيح طرح قدرة الدولة المتحفظة على أن تكون طرفا في المعاهدة  مرجعية

دون قبول تحفظها باإلجماع على حساب طرح القبول باإلجماع لتحفظ الدولة كشرط لتمتعها 

فالدولة المتحفظة تصبح طرفا في المعاهدة على األقل بالنسبة  .بحق العضوية في المعاهدة

كما بلور هذا الرأي االستشاري أيضا مبدأ  .المعاهدة التي قبلت تحفظها لألطراف األخرى في

 عدم شرعية التحفظات المتناقضة مع موضوع وهدف المعاهدة.

 القانون االتفاقي والممارسة الدولية – 2 

من المؤكد أن آثار الرأي االستشاري المذكور قد امتدت إلى القانون الدولي االتفاقي 

الذي يقرمبدئيا بحق أو بإباحة  ،1969من معاهدة  19معاهدات )البند قانون ال كرسهحيث 

 .التعبير عن التحفظ وبعدد الشروط التقييدية التي ترد على هذا الحق على سبيل االستثناء

يحق للدولة أن تتحفظ على حكم أو  19المادة  1969لسنة  المعاهداتفحسب معاهدة 

 ت ال يسمح فيها بالتحفظات وهي:ولكن هناك حاال .أكثر من أحكام المعاهدة

 إذا نصت المعاهدة على حظر التحفظات ؛ -

إذا أجازت المعاهدة التحفظات بشأن أحكام محدودة ووردت هذه التحفظات  -

 فيما عداها؛

 .إذا كان التحفظ مناقضا لموضوع وأهداف المعاهدة -

خلت د ،معاهدة متعددة األطراف 1164ويستفاد من إحدى الدراسات التي شملت   

أن الممارسة الدولية أفرزت حجما إجمالها ضمنيا نسبيا  ،1971و  1919التنفيذ ما بين  حيز

 .تحفظا 691من التحفظات لم يتجاوز 

 آثار التحفظ واالعتراض على التحفظ  –ج 

ال يترتب على تغيير في أحكام المعاهدة للعالقات االتفاقية التي تنظمها المعاهدة والتي 

ولكن التحفظ  .(1969معاهدة  2فقرة  21ا خارج الطرف المتحفظ )المادة تربط بين أطرافه

يؤثر على العالقات التي تنظمها المعاهدة والقائمة فيها بين المتحفظ باقي أطراف المعاهدة ما 



 
56 

 

 (réciprocité)دامت االلتزامات الدولية قائمة أساسا على مبدأ المعاملة بالمثل 

  (bilatéralisation).الثوناة

قد ينقسم باقي أطراف المعاهدة إلى فئتين تضم إحداهما  ،وخارج الطرف المتحفظ

أو  المعاهدة االعتراض علىوثانيهما األطراف التي تبدي  ،تحفظاتاألطراف التي تقبل ال

 .التحفظ المضاد

فإن عالقتها االتفاقية  ،أما بالنسبة لألطراف التي قبلت أو لم تعترض على التحفظ

وتظل غير ملزمة إزاء المتحفظ بأحكام المعاهدة  ،ر في حدود فحوى التحفظبالمتحفظ تتغي

 .المشمولة بالتحفظ

فقد ينصب اعتراضها على الدخول في  ،أما بالنسبة لألطراف المعترضة على التحفظ

وهو ما  ،عالقات اتفاقية مع المتحفظ ولكن فقط بالنسبة ألحكام المعاهدة التي لم يشملها التحفظ

انية فصل أحكام المعاهدة التي ورد التحفظ بشأنها وتطبيقها بمعزل عن باقي يفترض إمك

أحكام المعاهدة غير المشمولة بالتحفظ... كما قد يفيد اعتراضها رفضا صريحا  للطرف 

 (réservataire)على الدخول في أية عالقات اتفاقية مع المتحفظ  (objectant)المعترض  

  المشمولة منها وغير المشمولة بالتحفظ  بالنسبة لكافة أحكام المعاهدة

ويتم ذلك إذا قدر المعترض أن التحفظات وردت بشكل مناقض لموضوع ومرمى 

المعاهدة. ولكن هذه الفرضية ال تحول دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ بين المتحفظ والقابل 

شمولة للتحفظات صراحة أو ضمنا والمعترض عليها ولكن فقط في حدود األحكام الم

 بالتحفظات من ناحية أخرى.

وبالطبع يجوز للمتحفظ أن يسحب تحفظاته في كل وقت ؛ كما يتمتع المعترض على 

 .حتى وإن ظل التحفظ قائما ،التحفظ بحق التخلي عن اعتراضه على التحفظ متى شاء
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 املطلب الثالث: رشوط حصة املعاهدات وأأس باب بطالهنا

وط معنية يترتب على اإلخالل بها إبطال أو بطالن بتوافر شر ترتبط صحة المعاهدات

 المعاهدات.

 أوال : شروط صحة المعاهدات

من شروط صحة المعاهدات ما هو موضوعي ينصب على موضوع المعاهدة الذي 

يرتبط بأساليب االلتزام بنص  ،ومنها ما هو شكلي .مشروعاموضوعها أن يكون  يتعين

وبمدى احترام  ،خالية من عيوب الرضا من جهة المعاهدة التي يجب أن تصدر عن إرادة

 .الشكليات المواكبة للتعبير عن اإلرادة في االلتزام من جهة أخرى

 مشروعية موضوع المعاهدة  - أ

لكي تكون المعاهدة سلمية أو صحيحة يتعين أن موضوعها مشروعا، ويقصد 

 لقانون الدولي بمشروعية موضوع المعاهدة عدم تناقضها مع ما يعرف بالقواعد اآلمرة ل

والتي تتربع على قمة هرم القانون الدولي وتتميز بسمو قيمتها القانونية على سواها من باقي 

وقد تم التنصيص على وجود القواعد اآلمرة للقانون الدولي في اتفاقية  .قواعد هذا القانون

كل معاهدة بالبطالن المطلق ل 53حيث قضى بندها  ،1969فيينا حول قانون المعاهدات لسنة 

من نفس المعاهدة على أنه إذا ظهرت قاعدة  64كما نص البند  .دولية مناقضة للقواعد اآلمرة

 .آمرة دولية جديدة من قواعد القانون الدولي العامة فإن كل قاعدة تتعارض معها تصبح باطلة

وبحكم طبيعتها  كقواعد مقبولة ومعترف بها من قبل المجموعة الدولية من مجملها 

فإنه يصعب إيجاد وإثبات هذه القواعد في عالم يطبعه  ،(1696من اتفاقية  53مادة )ال

ومع  ...التفاوت والتباين بين أعضائه على كل المستويات السياسية والحضارية واالقتصادية

ذلك فقد أوردت لجنة القانون الدولي نماذج من القواعد اآلمرة كالقواعد المحرمة ألعمال 

.. والمالحظ أن محكمة العدل الدولية تسير أيضا .والرق والتمييز العنصري العدوان واإلبادة

 ة.في هذا االتجاه حيث كرست مفهومي إلتزامات الكافة وااللتزامات اآلمر

 سالمة اإلرادة الملتزمة من عيوب الرضا  - ب
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بسالمة اإلرادة الملتزمة من عيوب الرضا والمتمثلة في  المعاهداتترتبط صحة 

 ليس وإرشاء ممثل الدولة واإلكراه.الغلط والتد

 الغلط والغبن  -1

من اتفاقية  48لقد أوضحت محكمة العدل الدولية وكذا قانون المعاهدات )المادة 

عيبا من عيوب الرضا يعتمد به إلبطال  (erreur)( الشروط التي يصبح فيها الغلط 1969

هذه الشروط ضرورة  . ومن أبرز-nullité))ال لبطالنها  – (annulabilité)المعاهدة 

ذلك أن حسن  (situation ou élément de fait)انصبابه على وضعية أو عنصر مادي 

النية يقتضي سالمة المعاهدات من عيب الغلط وعدم اللجوء إليه للتنصل من أحكامها إذا 

أو إذا كان بإمكانه تدارك هذا  ،ساهم الطرف المتدرع بالغلط بسلوكه في وجود حالة الغلط

أو إذا كان قد تم تنبيه إلى إمكانية وقوع الغلط وتمادى مع ذلك في  ،لط وتفاديه ولم يفعلالغ

لم تقر محكمة العدل الدولية تدرع الدولة ب " عدم خبرتها  ،سلوكه. وفي هذا السياق

 .لتبرير خطئها (inexpérience diplomatique)الدبلوماسية" 

من عيوب الرضا في مجال األخطاء الدولي بالخطأ كعيب  القضاءوعادة ما يعتد 

 .التي تمس الخرائط الملحقة بمعاهدات الحدود (inexactitudes)وغياب الدقة 

، (dol)أو التدليس  (fraude)والغبن )أو الغش(  ورغم التشابه الكبير بين الخطأ

للخطأ  48لقانون المعاهدات على التمييز بينهما وتخصيص المادة  فييناحرصت معاهدة 

للغبن ويتمثل هذا األخير في التحايل على الطرف المتعاقد وحمله على ارتكاب  49دة والما

 .خطأ وسوء تقدير بشأن نقطة جوهرية في المعاهدة

عملية للغبن في الممارسة الدولية الشيء الذي يجعل منه  حاالتويسجل الفقه غياب 

 مجرد فرضية نظرية.

 

 

 إرشاء ممثل الدولة -2
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لة عيبا من عيوب الرضا الذي يمكن االعتداد به لطلب إبطال يعتبر إرشاء ممثل الدو

(.ويشترط لهذا الغرض 1969من معاهدة المعاهدات  50المعاهدة التي طالها )بموجب المادة 

أن تنتج الرشوة تأثيرا واضحا في توجيه ممثل الدولة وحمله على التصرف وفق إرادة 

 أو األتاوات والهدايا الرمزية. وال تندرج ضمن الرشوة تصرفات المجاملة .الراشي

 اإلكراه -3

إذا كانت عيوب الخطأ والغبن والرشوة نادرة أو فرضيات نظرية في العالقات 

الذي يطال ممثل الدولة يعتبر على العكس من  (contrainte)فإن اإلكراه  ،الدوليةاالتفاقية 

فيينا لقانون  اتفاقية ولهذا السبب بالذات خصصت له .ممارسة شائعة في المجتمع الدولي ،ذلك

 .(déclaration annexe)وتصريحا ملحقا  52و  51المعاهدات مادتين 

 والتييتمثل اإلكراه في الضغوطات المصحوبة باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها 

 .تمارس على الممثل الدولة لحمله على االلتزام غير الطوعي أو الالإرادي بالمعاهدة

ق على أن اإلكراه عبر استعمال أو التهديد باستعمال القوة العسكرية وإذا كان الكل يتف

فإن الدول الغربية عارضت خالل أعمال المؤتمر الذي تمخضت  ،عيبا من عيوب الرضا

به الدول النامية  تقدمتاالقتراح الذي  1969عنه اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 

أو ما يسميه الفقه االقتصادي في نفس  ،السياسيةوالقاضي باعتبار الضغوط االقتصادية  و

وكحل وسط بين موقف الدول النامية التي دافعت عن إدماج اإلكراه  .مرتبة اإلكراه العسكري

وموقف الدول الغربية  ،1969االقتصادي إلى جانب اإلكراه العسكري في بنود معاهدة 

تبنى المؤتمر إعالنا  ،معاهدة دوليةالمعارض لمبدأ التكريس القانوني لإلكراه االقتصادي في 

ملحقا بالمعاهدة يشجب " اللجوء إلى التهديد واستعمال كل أشكال الضغط سواء كانت 

من قبل أية دولة بهدف إكراه دولة أخرى على القيام بعمل  اقتصاديةعسكرية أو سياسية أو 

 .والقبول الحر" ما يرتبط بإبرام اتفاقية خرقا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول

سواه من عيوب الرضا من حيث شيوع اللجوء إليه وندرة  عنكما يتميز االكراه 

وقوعها، فإنه يختلف عنها على األخص من حيث اآلثار، ألنه يؤدي إلى بطالن المعاهدات 
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(nullité)  التي يطالها بينما يشكل الخطأ والغش والتدليس حاالت إبطال المعاهدات التي

 .وهناك فرق جوهري بين بطالن المعاهدات وإبطالها .يطالونها

بأن " االتفاق الذي يتم إبرامه بواسطة التهديد أو  الدوليةفقد أقرت محكمة العدل 

 .استعمال القوة باطل في القانون الدولي المعاصر "

التي يرتبها اإلكراه فإن تهمته تستدعي إثباتا يقع على  اآلثارولكن نظرا لخطورة 

 .اإلكراه ويتعدى مجرد اإلدعاءات المطبوعة بالعموميات والغموض كاهل ضحية

 احترام القواعد الداخلية بشأن التعبير عن االلتزام  -ج

يحيل القانون الدولي على القوانين الوطنية لتحديد السلطات المؤهلة بإلزام الدولة 

عبير عن أساليب االلتزام جملة من القواعد الشكلية الداخلية المتعلقة بالت لبلورةخارجيا وكذا 

 .بالمعاهدات الدولية من توقيع وتصديق )قبول وموافقة( وانضمام

فإن عيوب القبول تتميز  ،وخالفا لعيوب التي تعزيها الدولة الضحية للضحية للغير

الدولة نفسها عبر ممثليها لقوانينها الداخلية. كما تثار فقط بعد البدء في تنفيذ  امتثالبعدم 

  .مادامت آثارها قبل ذلك تعد من قبيل عدم تبلور القبول النهائي ألحكام المعاهدةالمعاهدة 

وقد يتم التعبير عن االلتزام بالمعاهدة الدولية دون مراعاة ممثل الدولة للقواعد 

ومن  .الموضوعية واإلجراءات الشكلية الداخلية التي تنظم توزيع االختصاصات وتفويضها

ممثل الدولة للسلطات المخولة له بموجب وثائق التفويض أو  أبرز هذه الفرضيات تجاوز

إلى مودع معاهدة معينة باسم    انضمامأو إرسال وثيقة  ،التصديق الناقض أو غير الكامل 

 .الدولة من طرف شخص آخر غير رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية

 اآلراء الفقهية -1

زها موقفه من المعاهدات المقبولة بطرق غير يتأرجح الفقه بين أربع تيارات أفر

 .مطابقة للقانون الداخلي

 .هذه المعاهدات تحت ذريعة سمو القانون الوطني بصحةيقر رواد التيار األول 
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ونظرا لسرعة انتشار االتفاقات ذات الشكل  ،وباسم استقرار العالقات االتفاقية الدولية

 .المبسط

عدم صحة هذه المعاهدات ألن فعل التعبير عن  عن الثانييدافع أنصار التيار    

ال على المستوى الداخلي وال على  ،اإلرادة في االلتزام ال يمكن أن يرتب آثارا قانونية

المستوى الدولي، إال إذا تصرف القائم به وفق نظام توزيع االختصاصات السائد داخليا 

 .ودستوريا

غير مبرمة وفق القوانين واإلجراءات بأن المعاهدات ال الثالثويرى أتباع التيار   

التي تكون قد قامت بفعل غير  ،الداخلية تبقى سارية المفعول وترتب المسؤولية الدولية للدول

 .مشروع دوليا

يركز منظروا التيار الرابع على طبيعة ونوعية القواعد التي تم خرقها عند التعبير 

وتبقى صحيحة  ،ت هذه القواعد جوهريةفتصبح المعاهدات غير سلمية إذا كان ،عن االلتزام

 .إذا لم تكن كذلك

 القانون الدولي االتفاقي  -2

( اعتداد الدولة بخرق 1969من معاهدات  46كمبدأ عام يحظر قانون المعاهدات )م 

 بالمعاهداتممثليها لقوانينها الداخلية والدستورية المنظمة ألساليب التعبير عن االلتزام 

ولكن هذا المبدأ العام يجيز استثناء وفي  .تعهداتها االتفاقية الدولية الدولية بهدف التنصل من

هذا االعتداد إذا تعلق األمر بخرق صارح أي إذا بدا " بديهيا بصورة  ،حدود ضيقة

 موضوعية ألية دولة تتصرف في هذا الشأن وفق السلوك العادي وبحسن نية".

ن التزامها بمعاهدة مقيدة بقيد أما إذا كانت اختصاصات ممثل الدولة في التعبير ع

معين لم يقم هذا الممثل بمراعاته فال يحق لهذه الدولة أن تتذرع بذلك إلبطال رضاها إال إذا 

كانت األطراف األخرى في المعاهدة قد أبلغت بهذا القيد قبل التعبير عن قبول المعاهدة )م 

47). 
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     ثانيا: إبطال وبطالن المعاهدات     

عيب من عيوب الرضا تصبح باطلة أو قابلة لإلبطال تبعا لطبيعة  المعاهدةإذا شاب 

 .العيب الذي طالها

 إبطال المعاهدات - أ

جزاء ضد المعاهدات  (annulabilité)يتها لإلبطال أو قابل المعاهداتيعتبر إبطال 

التي يشوبها عيب من عيوب الرضا من دون عيب اإلكراه وقد ينصب أيضا على المعاهدات 

التي أبرمت من دون احترام اإلجراءات والقوانين الداخلية التي تنظم توزيع االختصاصات 

اقية الدولية )مشكلة التصديق في مجال أساليب تعبير الدولة عن قبول االلتزامات االتف

 الناقص(.

ال يقبل االعتداد بإبطال المعاهدات أو بقابليتها لإلبطال إال من قبل األطراف التي 

 لالختصاصاتكانت ضحية عيوب الرضا أو ضحية خرق القوانين الداخلية الموزعة 

 الدستورية.

، سارية المفعول المعاهدات، حتى في حاالت قابليتها لإلبطال تبقىومن الممكن أن 

كليا أو جزئيا، فقد يستمر العمل كليا بالمعاهدات المذكورة إذا سمحت بذلك أطرافها وخاصة 

( تمنع 45)م 1969األطراف التي كانت ضحية عيوب الرضا )من دون اإلكراه(. فمعاهدة 

الدول من التدرع بأسباب اإلبطال إذا تبين أنها على علم بها وأجازت رغم ذلك صحة 

كما تتعرض المعاهدات لبطالن نسبي حينما يتم إبطال  .اهدات بصفة صريحة أو ضمنيةالمع

جزء من المعاهدة الذي طالته العيوب المذكورة ويستمر العمل بالجزء اآلخر الذي يعتبر 

ولكن هذا الحل يفترض قابلية أحكام المعاهدة للتقسيم أو التجزئة اي إمكانية تطبيق  .سلميا

من معاهدة  44من المعاهدة بمعزل عن الجزء الذي يعتبر الغيا )م  الجزء المتحفظ به

1969).  

 بطالن المعاهدات  - ب

إذا شابها عيب اإلكراه أو إذا كانت متناقضة مع القواعد اآلمرة  باطلةتكون المعاهدة 

 .للقانون الدولي
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المعاهدات يقضي ببطالن كل اتفاقية تم إبرامها عن طريق  معاهدةمن  52فالبند 

تعمال القوة أو التهديد باستعمالها بشكل غير مطابق لمبادئ القانون الدولي التي يتضمنها اس

فيكون ميثاق األم المتحدة يجيز  تبريرهويجد هذا الشق األخير من البند  ،ميثاق األمم المتحدة

استعمال القوة بصفة استثنائية وبشروط محددة )حالة حق الدفاع الشرعي الفردي منه 

 (.والجماعي

معاهدة المعاهدات يقضي كذلك ببطالن كل اتفاقية تكون وقت  من 53كما أن البند 

إبرامها متناقضة مع القواعد اآلمرة التي تقبلها وتعترف بها المجموعة الدولية في مجملها 

وفي نفس  .كقواعد ال يمكن الخروج عنها أو تغييرها إال بقواعد من نفس الدرجة والطبيعة

 ،على أنه في حالة ظهور قاعدة آمرة جديدة 1969من اتفاقية  54ك البند ينص كذل ،السياق

 .فإن كل اتفاقية موجودة تناقضها تصبح الغية وينتهي العمل بها

ال يتم  ،من جهة فإن بطالنها يمتد إلى أصلها ،وخالفا لحالة قابلية المعاهدات لإلبطال

عدة اآلمرة يهم المجموعة بالضرورة بناء على طلب الطرف المتضرر مادام خرق القا

الدولية بكاملها حتى وإن تعلق األمر بجهات سياسية أو قضائية غير أطراف في المعاهدة من 

جهة ثانية وال يجوز تصحيح عيب المعاهدة بإجازته من قبل الطرف المتضرر أو من قبل 

فاء فقط ويكون البطالن مطلقا أي يتعذر تجزيء المعاهدة واالكت .األطراف من جهة ثالثة

وبالطبع فإن أحكام المعاهدة الباطلة تفتقر إلى  .بإلغاء األحكام المشوبة بالعيب من جهة رابعة

  .القوة القانونية وال يجوز االحتجاج بها

 املطلب الرابع: تنفيذ )أأو تطبيق( املعاهدات

المعاهدات بمجرد دخولها حيز  (exécution)أو تنفيذ  (application)يتعين تطبيق 

تنحصر على أطرافها؛ ولكن من الحائز أن تعدى هذه  المعاهداتنفيذ، واألصل أن آثار الت

بصفة استثنائية ووفق شروط محددة،  (tiers)المتعاقدة لتميز الغير  األطرافاآلثار دائرة 

 كما يربط بتطبيق المعاهدات مشاكل تتعلق بتأويلها.
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  آثار المعاهدات سبيةنأوال: تطبيق المعاهدات فيما بين أطرافها أو مبدأ 

من أبرز وأهم  (effets relatifs des traités)يعتبر مبدأ نسبية آثار المعاهدات 

ويعني بكل بساطة  .القانون الدولي بصفة عامة والقانون االتفاقي بصفة خاصة مبادئ

سواء تعلق األمر  ،االنحصار المنطقي آلثار المعاهدة فيما بين األطراف الملتزمة بأحكامها

 .بما تقره هذه المعاهدة من حقوق أو مما ترتبه من

 مبدأ حسن النية - أ

ويرتبط هذا المبدأ بمبدأ آخر مكمل  .تلتزم أطراف المعاهدة بتطبيق أحكامها بحسن نية

"، وهو ما تعاقدهله يتمثل في ضرورة وفاء الملتزم بتعهداته أو ما يعرف ب: "المتعاقد عبد 

 "العقد شريعة المتعاقدين".يعبر عنه في القانون الداخلي ب: 

النية امتناع أطراف المعاهدة عن القيام بأي عمل أو تصرف  حسنويقتضي  مبدأ 

 بفرعها من موضوعها ويبعدها عن أهدافها.

 تطبيق المعاهدات بين أطرافها في الزمان والمكان   - ب

المعاهدات في الزمان والمكان مشاكل متعددة تسمح بعض القواد  تطبيقيطرح 

 زها.بتجاو

 تطبيقها في الزمان : عدم رجعية المعاهدات  -1

 ،المعاهدات بتطبيقها في الزمان (non-rétroactivité)يرتبط مبدأ عدم رجعية 

 ،ومفاده أن تلتزم أطراف المعاهدة بتطبيق أحكامها انطالقا من تاريخ دخولها حيز التنفيد

 .العمل بهاودون المس بالعالقات والمراكز القانونية التي تمت قبل بدئ 

ولكن ليس هناك ما يمنع من إقرار بعض االستثناءات وتطبيق المعاهدات بأثر رجعي 

 .إذا تأكد ذلك من نية األطراف المتعاهدة بصفة صريحة أو ضمنية

ولكن هذا االفتراض قابل  ،إذن في افتراض عدم رجعية المعاهدات يتمثلفالمبدأ العام 

وما يكرسه  ،(1969من اتفاقية  28نون المعاهدات )موهذا ما يستفاد من قا .إلثبات العكس

 .أيضا القضاء الدولي



 
65 

 

وفي حالة تتابع معاهدتين تنظمان مواضع وقضايا متشابهة أو متطابقة ولكن أحكامها 

قاعدة : الالحق يلغي السابق في حدود تناقضهما إذا كانت وبقيت للمعادتين  تطبقمتنافرة 

أيضا مع افتراض التعديل أو اإللغاء الضمنيين للمعاهدة نفس األطراف وتتطابق هذه الحالة 

 .السابقة بموجب المعاهدة الالحقة

فإن المعاهدة الالحقة هي التي تنظم العالقات  ،المعاهدتينأما إذا اختلفت أطراف 

في حين تبقى العالقات الجارية فيما بين  ،القائمة بين األطراف المنضمة إلى المعاهدتين

وكذا العالقات الموجودة فيما بين األطراف  ،ة فقط إلى المعاهدة السابقةاألطراف المنضم

 .المذكورة واألطراف المنضمة ؛ وثانيهما سمو المعاهدات الخاصة على المعاهدات العامة

 تطبيق  المعاهدات في كل مكان  -2

قاليم المعاهدة منذ دخولها حيز التنفيذ على امتداد األ أحكاميتمثل المبدأ العام في سريان 

ولكن هناك حاالت خاصة تستثنى بموجبها بعض مناطق  .الخاضعة لسيادة أو لوالية أطرافها

 .من أحكام المعاهدة المذكورة ،دولة ما أو مجموعة دول ما، من بين أطراف المعاهدة

األقاليم المستعمرة أو أقاليم ما وراء البحار التي  علىوتنصب هذه االستثناءات أساسا 

ألغراض  ،ولكن في إطار وضع قانوني خاص ،االستعمارية على التمسك بهاتحرص القوى 

بحكم طبيعتها  ،كما أن بعض المعاهدات الدولية تغطي .استراتيجة وسياسية واقتصادية

مناطق محددة فقط من أقاليم األطراف المتعاهدة وأبرزها المعاهدات التي تهم  ،وموضوعها

 لمناطق الحدودية والمناطق الحرة...ترسيم واستغالل النطاقات البحرية وا

 ثانيا : آثار المعاهدات بالنسبة للغير 

 ،فتمتد آثارها أيضا إلى الغير ،اآلثار النسبية للمعاهدات مبدأقد ترد استثناءات على 

ولكن شريطة أن يقبل هذا  ،سواء في صورة حقوق يستفيد منها أو في شكل التزامات يتحملها

( تنص على أن المعاهدة 34)المادة 1969فمعاهدة  .أو ضمنياالغير ذلك قبوال صريحا 

 الدولية ال ترتب حقوقا وال التزامات للغير دون رضاه.

 

 



 
66 

 

 معاهدات تنشئ حقوقا لفائدة الغير - أ

 .من الجائز أن تقر المعاهدة حملة من الحقوق لفائدة الغير الذي ال يعتبر طرفا فيها

( عن المستفيدوان يعبر الغير ) ،ى ذلك بوضوحولكن يشترط أن تنص المعاهدة المذكورة عل

ال يجوز ألطراف المعاهدة  ،فإنه ،قبوله الصريح أو الضمني لهذه الحقوق، وفي هذه الحالة

المذكورة إلغاء هذه الحقوق أو تغييرها إذا تم التنصيص في المعاهدة على عدم المس بالحقوق 

 .الممنوحة للغير بدون موافقة الطرف المستفيد

ثل الحقوق التي تمنحها المعاهدات للغير بصفة أساسية في شرط الدولة األكثر وتتم

 رعاية من جهة، واالشتراط لمصلحة الغير من جهة أخرى.

 شرط الدولة األكثر رعاية -1

يعتبر  شرط الدولة األكثر رعاية أو ) األولى بالرعاية ( تقنية اتفاقية تسود العالقات 

 .لمبادئ األساسية للمنظمة العالمية للتجارة )الجات سابقا(وتمثل أحد ا ،التجارية الدولية

كل  ،بطريقة آلية وتلقائية ،تمنحومفادها أن الدولة العضو في المنظمة المذكورة تلتزم بأن 

إلى كل الدول  ،امتياز تجاري تعطيه بموجب اتفاقية تبرمها مع دولة أخرى في وقت الحق

إبرام اتفاقية لهذا الغرض، فكل دولة عضو في األعضاء داخل المنظمة دون الحاجة إلى 

المنظمة وطرف في المعاهدة المنشئة لها تستفيد من حقوق تقرها اتفاقيات ليست عضوا فيها 

 ولكن لمجرد أن أحد أطراف هذه االتفاقيات عضو في المنظمة.

يمكن لدولتين أن تبرما اتفاقية  ،وحتى خارج النظام الجماعي أو المتعدد األطراف

وتضمناها شرط الدولة األكثر رعاية وذلك بإقرار نص تتعهد كل منهما بموجبه بأن  ليةدو

تسمح للدولة األخرى باالستفادة من كل امتياز تمنحه إحداهما مستقبال لدولة ما أو لمجموعة 

 .دول ما

من شرط الدولة األكثر رعاية الذي تم  -مؤقتا –والحقيقة أن الدول النامية معفاة 

التخلي عنه مرحليا لفائدة المعاملة التفضيلية. ومعنى ذلك أن الدول النامية األعضاء في 

أن تمتد هذه االمتيازات  دونالمنظمة الدولية للتجارة تستطيع أن فيما بينها امتيازات تجارية 

 .المتقدمة األعضاء أيضا داخل المنظمة الدولية للتجارة إلى الدول
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 االشتراط لمصلحة الغير -2

هو في األصل تقنية  (stipulation pour autrui)االشتراط لمصلحة )لفائدة( الغير 

ولكن العالقات الدولية ال تخلو من بعض تطبيقاته حيث تشترط  ،القانون الداخلي تقنياتمن 

وال يحق ألطراف  .لحة الغير الذي يقبلها صراحة أو ضمنابعض المعاهدات حقوقا لمص

المعاهدة التراجع عن هذه الحقوق بدون موافقة الطرف المستفيد ما عدا إذا أجازت االتفاقية 

 (.1969من معاهدة فيينا لسنة  36نفسها ذلك بوضوح )م

 معاهدات ترتب التزامات على عاتق الغير  - ب

والتي ال يستبعد قبول الغير الضمني  ،صلحة الغيرخالفا للمعاهدات المنشئة لحقوق لم

فإن المعاهدات المرتبة لاللتزامات على كاهل الغير على أسس اتفاقية ؛ ومعنى  ،الحقوقلهذه 

ذلك أن امتداد التزامات المعاهدة خارج دائرة أطرافها يتم بموجب اتفاق موازي بين أطراف 

 .المعاهدة والغير

أ عدم امتداد التزامات المعاهدة خارج دائرة أطرافها بدون وقد أكد القضاء الدولي مبد

(،  غير أن ميثاق 35الرضا الواضح للغير،  كما كرست معاهدة المعاهدات نفس المبدأ )م 

أي  -األمم المتحدة ينص على أن تحرص المنظمة على أن تتصرف الدول الغير أعضاء فيها

ضرورة الحفاظ على السلم واألمن  تتطلبهما  طبقا لمبادئها ووفق –الغير بالنسبة لميثاقها 

وهو ما يمكن تفسيره بمثابة التزامات ملقاة على عاتق الدول الغير أطراف في  .الدوليين

 .-أي من جانب الدول األعضاء  –ميثاق األمم المتحدة من جانب واحد 

يال وفي نفس السياق يمكن اإلشارة أيضا إلى معاهدات تتضمن التزامات الكافة أو ح

باعتبارها تضع أنظمة  الدوليوهي التزامات دولية ملزمة لسائر أعضاء المجتمع  ،الجميع

وكذا المعاهدات المقرة ألوضاع اقليمية موضوعية )مثل معاهدة  ،قانونية عامة وموضوعية

معاهدات  ،..( أو ألنظمة قانونية وترابية تم تدويلها )مثل معاهدات الحياد.1959األنطركتيك 

 ..(..ر والقنوات والمضايق الدوليةاألنها
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وباإلضافة إلى ما سبق، هناك الحالة السائدة في العالقات الدولية المعاصرة والمتمثلة 

أي  ،امتداد االلتزامات واالتفاقية خارج دائرة األطراف المتعاقدة بناء على طابعها العرفي في

 (.38 م ،1696امتثال الغير ألحكامها عمليا وقبوله لها )معاهدة 

 ثالثا : تأويل )أو تفسير( المعاهدات 

يتم تحرير المعاهدات بصيغة عامة حتى يتسنى لها استيعاب الفرضيات والحاالت 

 (interpération)وتبعا لذلك تثور مشكلة تأويل أو تفسير  العملية المتنوعة والمتالحقة.

إن  .ليس وغموضأحكامها يقصد معرفة معانيها الدقيقة وتخليصها مما قد يشوبها من 

التطبيق السليم للمعاهدات يتوقف على فهمها الجيد مادامت الخالفات والنزاعات التي يثيرها 

  .تطبيق المعاهدات تنصب أساسا على تأويل أحكام هذه المعاهدات

بالنسبة للقانون االتفاقي الدولي يطرح التأويل عدة مشاكل يمكن حصرها باألساس في 

 .لالضطالع به والمبادئ المعتمدة للقيام بهتحديد الجهات المؤهلة 

 أهلية أو صالحية التأويل - أ

 .تتمتع بأهلية أو صالحية التأويل جهات دولية وأخرى وطنية

 الجهات الدولية  -1

 وهي عديدة ومتنوعة وأهمها: 

وتقوم به  : (interprétation authentique)التأويل الرسمي أو األصيل  -

رم لهذه الغاية اتفاقيات تفسيرية عادة ما تأخذ صورة وقد تب .أطراف المعاهدة ذاتها

 .تلحق بنص المعاهدة (déclarations interprétatives)تصريحات أو إعالنات تأويلية 

ويكون تارة إجباريا  التأويل الصادر عن القضاء أو عن التحكيم الدوليين: -

ل االتفاق على اللجوء وتارة اختياريا إذا حص ،بمقتضى أحد بنود المعاهدة موضوع التأويل

إلى القضاء أو إلى التحكيم الدوليين رغم غياب أي نص في المعاهدة موضوع التأويل يفرض 

 .ذلك
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وعادة ما تنص عليه بعض بنود المواثيق  التأويل بواسطة منظمة دولية : -

 .التأسيسية للمنظمات الدولية الحكومية والتي تعتبر بدورها معاهدات دولية

 طنيةالجهات الو – 2

وتضطلع وزارة  .في تأويل المعاهدات التي تكون طرفا فيها الحكوماتال تتردد 

وكثيرا ما تصدر الحكومات  .الشؤون الخارجية )مديرية الشؤون القانونية( عادة بهذه المهمة

تصريحات تأويلية ألحكام المعاهدات في مراحل المفاوضات أو التوقيع أو التصديق أو بعد 

 .طبيقالتصديق عند الت

وحسب ما تقره القوانين فإن القاضي الوطني قد يبادر من تلقاء نفسه إلى تأويل 

إلى  الحالةمعاهدة دولية غامضة يقضي الحكم الذي يصدر بتطبيقها، وقد يضطر في نفس 

وفي حالة تكتم القانون  ،طلب تأويل رسمي للمعاهدة الدولية من وزارة الشؤون الخارجية 

مشكلة بصراحة ووضوح يثور الجدل حول أهلية القاضي الوطني في عن حل هذه ال الوطني

تفسير المعاهدات الدولية من تلقاء نفسه أو ضرورة لجوئه إلى وزارة الشؤون الخارجية 

 .للحصول على تأويل رسمي

 قواعد أو مبادئ التأويل  - ب

 وقد عالجته اتفاقية فيينا .موضوع جدل فقهي ونظري قديم وعميق المعاهداتتفسير 

 .لقانون المعاهدات من منطلق التوفيق بين مختلف النظريات والمدارس الفقهية المتضاربة

 موقف الفقه والقضاء  -1

بين ثالثة مدارس أو نظريات فقهية تعالج إشكالية تفسير المعاهدات  التمييزيمكن 

 الدولية: 

التي ترجح نية األطراف المتعاهدة   (intentionnelle)المدرسة القصدية -

فعملية التأويل تنحصر في البحث عن المقاصد واإلرادة الحقيقية  .النصوص المكتوبةعلى 

 .ولذلك تنعت بمدرسة التأويل الذاتي ،ألطراف المعاهدة
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التي تعطي األولوية المطلقة لما هو مكتوب  (textuelle)المدرسة النصية  -

 وضوعي.على حساب نية المتعاهدين، وهو ما يبرر تسميتها أيضا بالتفسير الم

وتعتد بموضوع وغاية المعادة في عملية المدرسة الموضوعية والغائية  -

 التأويل.

أما القضاء الدولي فقد أتت أحكامه متأثرة بكل االتجاهات الفقهية في محاولة للتوفيق 

 بينها.

معاهدة دولية بحثت محكمة العدل الدولية عن " نية "  تضمنهفلتحديد معنى مفهوم 

اتجاه قصدي ذاتي( وعن المعطيات التاريخية التي واكبت استعمال المفهوم الطرف المتعاقد )

المذكور في عدد من االتفاقات الدولية وأنظمة حل الخالفات بالطرق السلمية  وفي إطار 

كما أحالت المحكمة الدولية على نية  .موضوعي(-مناقشات عصبة األمم )اتجاه نصي

 .حقة إلبرام المعاهدةاألطراف المستخلصة من مواقف الدول الال

 الثابتكما أقرت محكمة العدل الدولية منهج اإلرسال المتحرك على حساب "اإلرسال 

ومفاده أن تفسير يجب أال يبقى لصيقا بالترتيبات القانونية التي كانت سائدة وقت  ،أو الجامد"

 ر.إبرام المعاهدة، بل يرتبط بتطور النظام القانوني الدولي القائم وقت التفسي

 1969من اتفاقية  31المادة  -

( نظرية فقهية واحدة دون سواها من النظريات السائدة في 31لم تكرس اتفاقية )م

فقد نصت في فقرتها األولى على  .مجال تأويل المعاهدات بقدر ما حاولت التوفيق فيما بينها

ن اإلطار أن "المعاهدات يتعين أن تفسر بحن نية تبعا للمعنى االعتيادي أللفاظها وضم

الخاص بها وعلى ضوء موضوعها والغرض منها ". أما فقرتها الثانية فقد حددت ظروف 

باإلضافة إلى  ،وأعطته مفهوما واسعا يضم (contexte)إبرام المعاهدة أو مضمون إطارها 

كما .الديباجة والمالحق وكذا كل وثيقة لها صلة بالمعاهدة )األعمال التمهيدية( ،نص المعاهدة

باإلضافة إلى اإلطار  ،قرتها الثالثة على أن التأويل يجب أن يأخذ بعين االعتبارنصت ف

كل اتفاق الحق بين األطراف ينصب على تفسير المعاهدة أو على تطبيق  ،الخاص بالمعاهدة

وكذا كل قاعدة  ،وكل ممارسة أفرزها تنفيذ المعاهدة الحقا وتجسد اتفاقا يهم تأويلها ،أحكامها
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ة ذات صلة بالتأويل تنظم العالقات القائمة بين أطراف المعاهدة موضوع قانونية دولي

 التأويل.

 املطلب اخلامس : تعديل املعاهدات وانقضاؤها

 وتحرريقصد بانقضاء )أو انتهاء أو إلغاء أو إلغاء المعاهدات وفق العمل بأحكامها 

على تعويض  )و تغييرها بينما ينصب تعديلها ) أو مراجعتها أ .أطرافها من إلزامية تنفيذها

 .وذلك بصفة كلية أو جزئية ،أحكامها بأحكام جديدة

 أوال : تعديل المعاهدات 

 تعديلهايقتضي التطبيق السليم للمعاهدات ضرورة مسايرتها للحقائق المستجدة. ويتم 

 . افها، غير أن هذا االتفاق ال يحظى دائما اإلجماعأو مراجعتها باتفاق أطر

 وفقا التفاق أطرافهاتعديل المعاهدة  - أ

(،  وعادة ما 1969من اتفاقية  39يتم تعديل المعاهدات بناء على اتفاق أطرافها )م

المعاهدة. وتتأرجح  تعديلتتعمد أطراف المعاهدة إدراج أحكام صريحة تعالج حالة وشروط 

هذه الشروط بين المرونة والصرامة. ويمكن للمعاهدة أن تستثني بعض أحكامها من فرضية 

 لتعديل. ا

االمتناع عن التعرض لحالة تعديل المعاهدة عن طريق  1969معاهدة  تعمدتلقد 

العرف الدولي، وذلك تفاديا لتكريس السوابق األولى التي تكون بطبيعتها مخالفة ألحكام 

المعاهدة. والحقيقة أن تعديل المعاهدة عن طريق سلوك أو تصرف أطرافها المخالف 

 .قرها الفقه والقضاء وتؤكدها الممارسةألحكامها مسألة شائعة ي

 المشاكل التي يثيرها تعديل المعاهدات المتعددة األطراف  - ب

ويزداد هذا التعقيد كلما  ،يطرح تعديل المعاهدات المتعددة األطراف مشاكل معقدة

ارتفع عدد أطرافها إذ يصعب بل ويستحيل أحيانا حصول اإلجماع حول قبول التعديالت التي 

 .لى المعاهدةقد تطرأ ع
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فإذا حصل اإلجماع حول قبول اقتراح التعديل الذي يبادر طرف واحد أو عدة أطراف 

فإن المعاهدة المعدلة تصبح ملزمة  ،إلى علم باقي أطراف المعاهدة وإبالغهإلى تقديمه 

 .ولكن هذه الفرضية صعبة التحقيق ،للجميع

اف وقوبل برفض باقي أما إذا حظي اقتراح التعديل بقبول عدد معين من األطر

المعدلة تلزم فقط األطراف الموافقة على التعديل، أما العالقات فيما  المعاهدةاألطراف، فإن 

 ،بين األطراف الموافقة على التعديل واألطراف المعارضة له وكذا فيما بين هذه األخيرة

 .فتظل خاضعة للصيغة األصلية الغير المعدلة للمعاهدة

يتقدم أو أن يحظى اقتراح التعديل باألغلبية ما لم تنص وليس من الضروري أن 

المعاهدة صراحة على خالف ذلك إذ يجوز لطرفين أو أكثر في معاهدة متعددة األطراف 

من اتفاقية  1-41على تغيير أو تعديل المعاهدة فيما بينهما أو فيما بينهم فقط )م االتفاق

1969.) 

 ثانيا: انقضاء المعاهدات

 ات بطرق إرادية وأخرى غير إرادية.تنقضي المعاهد

 الطرق اإلرادية إلنهاء المعاهدات - أ

إلنهاء المعاهدات في تعبير  (volontaires)تشترك الطرق أو السباب اإلرادية    

. وقد يتم المعاهدةأطراف المعاهدة عن إرادتها الصريحة أو الضمنية في وقت العمل بأحكام 

أو اتفاقية )إنهاء المعاهدة وفقا ألحكامها الصريحة أو  التعبير عن هذه اإلرادة بصفة جماعية

 الضمنية(، وقد يتم بصفة فردية )نقض المعاهدات واالنسحاب منها(.

 الطرق االتفاقية: إنهاء المعاهدات وفق أحكامها أو باتفاق الحق -1

 إنهاء المعاهدات وفق أحكامها  -

نصوص المعاهدة صراحة او  أحكامها عندما يستفاد ذلك من وفقتنتهي المعاهدات     

حلول تاريخ  ،قد تحدد المعاهدة مدة سريانها في الزمان )عدد السنين ،فمن جهة .ضمنا

وقد  .معين...(. فعندما تبرم المعاهدة لمدة محددة يتوقف العمل بها بمجرد انتهاء هذه المدة
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وأبرز  ،اسخيعلق انقضاء المعاهدة بحصول حدث أو واقعة معينة وهو ما يعرف بالشرط الف

بها  الملزمةنماذجه وقف العمل بالمعاهدة إذا سقط عدد أعضائها عن حد أدنى من األطراف 

  .تتكفل المعاهدة بتحديده

 ،على الرغم من خلو المعاهدة من نص يحدد صراحة مدة سريانها ،ومن جهة أخرى

 .قف العمل بهافإنها قد تنتهي بموجب أحكامها الضمنية وذلك إذا اتجهت نية األطراف إلى و

التزام معين ودقيق ويتم  بشأنوفد يستفاد انتهاء المعاهدة من طبيعة موضوعها كأن تبرم 

 كما يمكن للعرف أن ينهي المعاهدة. .تحقيقه بالكامل بحيث تفقد المعاهدة مبرر استمرارها

 إنهاء المعاهدات بحصول اتفاق الحق ألطرافها -

 ،تفاد إنهاؤها من أحكامها الصريحة أو الضمنيةعندما يتم إبرام معاهدة معينة ال يس

هذا  يتجسدوقد  .اتفاق أطرافها على إنهائها ،في مرحلة الحقة ،فمن الممكن أن يحصل

االفتراض أساسا في صورة اتفاقية  جديدة تعمل على إنهاء المعاهدة السابقة بصفة صريحة 

تعالج نفس موضوع معاهدة  )بند خاص يلغي المعاهدة السابقة( أو ضمنية )معاهدة جديدة

أن تحتفظ المعاهدة  ،لتحقيق هذا االفتراض ،سابقة مع تعارض أحكام المعاهدتين(. ويشترط

وإال فإن المعاهدة السابقة تظل سارية المفعول فيما  ،الجديدة بنفس أطراف المعاهدة السابقة

ذه األطراف واألطراف وكذا فيما بين ه ،بين أطرافها الذين لم ينضموا إلى المعاهدة الجديدة

ومعنى ذلك أن أحكام المعاهدة الجديدة تصبح  .األخرى التي انضمت إلى المعاهدة الجديدة

 .نافذة فقط فيما بين أطرافها

 الطرق األحادية إلنهاء المعاهدات: -2

 النقض واالنسحاب -

قرار أحد أطرافها  (dénonciation)يقصد بنقض المعاهدات )أو التخلي عنها(    

 .لعمل بها نهائيا وكليا وتحرره من التزاماتها إزاء الطرف أو األطراف األخرىبوقف ا

ولكي يكون  .عليها يقتصرولكن دون أن  ،وعادة ما ينصب النقض على المعاهدات الثنائية

وأن يتم وفق  ،النقض مشروعا يشترط أن تكون المعاهدة التي يطالها قد أحازتها من جهة

إبرء  ،اإلشعار ،كون المعاهدة المذكورة قد قيدته بها )اآلجالاإلجراءات المسطرية التي ت
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والمالحظ أن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ال تعترف بالتخلي أو  ...( من جهة أخرى.الذمة

تعتبر  ،(. ففي غياب هذا النص56بالنقض في غياب نص في المعاهدة يجيزه صراحة )م

ص المعاهدات الدولية حيزا من مالحقها لمعالجة المعاهدة غير محددة اآلجال وعادة ما تخص

 فرضية التخلي أو النقض وشروط وظروف تحقيقه. 

فينصب عموما على المعاهدات المتعددة األطراف  (retrait)أما االنسحاب 

وخصوصا منها المواثيق التأسيسية أو المنشئة للمنظمات الدولية، وعادة ما تحرص هذه 

 ته بشروط معينة تتمثل أساسا في اإلشعار واحترام اآلجال...المواثيق على تنظيمه بإجاز

ال يترتب عن النقض أو االنسحاب إيقاف العمل بالمعاهدة التي طالها والتي تظل 

ما عدا إذا توالت التخليات واالنسحابات من قبل هذه  ،المفعول فيما بين األطراف سارية

وليس من الضروري أن يكون  .ةاألطراف أو تجاوزت حدا أدنى توضحه المعاهدة صراح

هذا الحد اآلدنى الستمرار المعاهدة التي طالها سيل النقض أو االنسحاب مساويا لعدد 

 .لتصديقات الالزمة لدخولها حيز التنفيذ

 إرادية النقضاء المعاهدات -الطرق الغير - ب

إرادية )أو الغير طوعية( النقضاء المعاهدات في ميزة  –تشترك الطرق الغير 

إن  .لألطراف المتعاقدة ،عن اإلرادة الذاتية، الجماعية منها أو الفردية أسبابهاالل استق

 انقضاء المعاهدات يتم هنا ألسباب اضطرارية أو موضوعية، وتنحصر أساسا فيما يلي :

 التغيير الجوهري للظروف  -1

يتمثل التغيير الجوهري للظروف في ظهور ظروف جديدة تختلف جذريا عن تلك 

في ظلها وعلى أساسها إبرام معاهدة دولية بحيث يتعذر على المعاهدة القديمة مسايرة التي تم 

إرادية إلنهاء المعاهدات شريطة أن ينصب  -ويشكل إحدى األسس الغير .األوضاع المستجدة

التغيير على الظروف التي كانت أساس قبول األطراف بالمعاهدة السابقة وقت إبرامها من 

را جذريا على مضمون االلتزامات التي تتحملها أطراف هذه المعاهدة وأن يحدث تغيي ،جهة

 (.1969من اتفاقية  62من جهة أخرى )م
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عند الفقه الوضعي في  ،ويجد التغيير الجوهري للظروف سنده النظري والقانوني

ومفاده أن هذه  .االتفاق الضمني الذي قبلته األطراف المتعاقدة وقت إبرام المعاهدة فكرة

اف اتفقت ضمنيا على أن تظل المعاهدة المبرمة نافذة طالما بقيت الظروف التي أملت األطر

إبرامها دون تغيير جوهري أو جدري. وهو ما يعرف بشرط بقاء الشيء على حاله. أما الفقه 

الموضوعي فيرفض فكرة االتفاق الضمني التي تواكب في نظر الفقهاء الوضعيين إبرام 

بقاء الشيء على حاله يشكل قاعدة موضوعية تسمح بداهة بانتهاء  ويرى بأن شرط ،المعاهدة

والحقائق االجتماعية  ،المعاهدة بحكم التعارض القائم بين أحكامها القانونية  من جهة

 .المستجدة من جهة أخرى

فكثيرا ما يستعمل شرط التغيير الجوهري للظروف كذريعة  ،أما من الناحية العملية

والتي لم تعالج صراحة  ،زاماتها في المعاهدات غير المحددة اآلجالمن الت األطرافلتحلل 

كما يستخدم أيضا بغية الحصول على تعديل المعاهدات  .فرضية نقضها أو االنسحاب منها

ولذلك يرفض تيار فقهي قوي حق الدولة في أن تنفرد لوحدها بحجة تقلب  .المذكورة

إن صياغة العالقات  .إلنهاء المعاهدات ،لهااألوضاع جذريا، أي بعدم بقاء األشياء على حا

وفي غياب هذا التوافق، اللجوء إلى هيأة قضائية أو سياسية دولية لحل  ،االتفاقية الدولية

 .الخالف

ومن المؤكد أن التغيير السياسي الذي يحصل داخل الدولة ال يعد من قبيل التغيير 

 .الجوهري للظروف

 آثار الحرب على المعاهدات  -2

المعاهدات تجنب معالجة هذه المسألة. أما الفقه فيميز  لقانونمدت اتفاقية فيينا لقد تع

 بين حالتين:

حالة المعاهدة الثنائية المبرمة بين طرفين أصبحا متحاربين : وتكون للحرب   -

آثار الغية لهذه المعاهدات ؛ ولكن تستثنى من هذا اإللغاء المعاهدات التي أبرمها الطرفان 

تطبق خصيصا أثناء النزاعات المسلحة فيما بينهما، وكذا تلك التي تنص المتحاربان ل

 صراحة على ضرورة استمرارها حتى في حالة نشوب نزاعات مسلحة فيما بينهما.
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أو تعليق  (gel)حالة المعاهدات المتعددة األطراف: يتم تجميد   -

(suspension) لمتحاربة مع بهذه المعاهدات فيما بين الطرفين أو األطراف ا العمل

 األطراف غير المتحاربة أو المحايدة فيما بين هذه األخيرة. 

وبالطبع فإن المعاهدات الدولية التي تنظم حالة الحرب أو النزاعات المسلحة )اتفاقيات 

والبروتوكوالن اإلضافيان لها  ،1949ومعاهدات جنيف لسنة  ،1907و  1899الهاي لسنتي 

ن األطراف المتحاربة ألنها أعدت خصيصا لهذا الحالة. أما ( تظل سارية فيما بي1977لسنة 

 74فال يؤثر على المعاهدات التي تربطها )م ،قطع العالقات الدبلوماسية والقنصلية بين الدول

 (.1969من اتفاقية 

 بطالن المعاهدات  -3

تنتهي المعاهدات ببطالنها وتكون المعاهدات قابلة لإلبطال إذا أفسدها عيب من     

عدم احترام  ،التدليس، إرشاء ممثل الدولة ،الغش ،الرضا من دون اإلكراه )الخطأ عيوب

قواعد القانون الداخلي المنظمة ألساليب التعبير عن التزام دولي(. وتكون باطلة إذا شابها 

أو كان موضوعها غير  ،أو تناقضت مع قاعدة من القواعد اآلمرة ،عيب إكراه ممثل الدولة

 .مشروع

 لجوهري بأحكام المعاهدةاإلخالل ا -4

بمثابة إتيان طرف أو أطراف ما في يعتبر اإلخالل الجوهري بأحكام المعاهدات    

وفي هذه الحالة ال يحق ألطراف المعاهدة أن تتنصل من  .المعاهدة لسلوك مخل بأحكامها

في التزامها إال إذا كان إخالل الطرف أو األخرى جوهريا ويكون اإلخالل جوهريا إذا تمثل 

أو يرفض العمل  ،رفض العمل بأحكام المعاهدة وتعلق األمر برفض ال تجيزه هذه المعاهدة

 (. 1969من اتفاقية  60بنص ضروري لتحقيق موضوع وغرض المعاهدة )م

 تعليق تطبيق المعاهدات  - -5

( عنونته ب 3الفرع  5حيزا منها )القسم  1969خصصت معاهدة المعاهدات لسنة     

. إذا كان انقضاء المعاهدات يعني وقف العمل بها دات وتعليق تطبيقها""انقضاء المعاه

وإنما ينصب على التحلل من التزاماتها  ،فإن تعليقها أو تجميدها ال يفيد إقبارها ،بصفة نهائية
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حسب  ،لفترة معينة تنتهي ببلورة اتفاق صريح أو ضمني حول  مصيرها الذي قد يتمثل

 .ستئناف تنفيذهافي انقضائها أو في ا ،الظروف

 الدوليةوإلى جانب التجميد الكلي للمعاهدات فإن بعض المواثيق التأسيسية للمنظمات 

تجيز تجميد جملة من أحكامها في حاالت محددة )بعض االلتزامات التجارية والمالية الدولية 

 أوقات األزمات(.
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 املبحث الثاين: العرف ادلويل

 املطلب الأول: ماهية العرف ادلويل

يعتبر العرف الدولي المصدر المباشر الثاني إلنشاء القواعد القانونية الدولية، ويعتبره 

بعض الفقهاء أهم المصادر ألنه يمثل جزءا كبيرا من هذه القواعد، وباعتبار أن معظم  أحكام 

 القانون ذات الصفة العالمية قد تبثت عن طريقه، قبل أن يتم إدراجها في معاهدات دولية.

ف مجموعة أحكام قانونية عامة غير مدونة، تنشأ نتيجة تكرار القيام بتصرفات والعر

معينة في أحوال معينة، وثبوت اإلعتقاد، لدى غالبية الدول) أو أشخاص القانون الدولي( 

 بالقوة القانونية لهذه التصرفات.

يؤكد  وال يقصد بتكرار تواترها مرات كثيرة، وإنما التواتر غير المقرون بعدول، مما

استقرار الحكم العرفي، ذلك أنه نظرا لقلة  عدد أشخاص القانون الدولي بالنسبة إلى عدد 

أشخاص القانون الداخلي، فإن فرص التكرار في القانون األول تكون بالضرورة أقل منها في 

 القانون الثاني.

لكافة   ويكفي أن تصبح القاعدة مستقرة  بين لغالبية العظمى للدول  لكي تكون ملزمة

الدول، فإذا  ما جرت عدة دول  على إتباع سلوك  معين في مواجهة مواقف  معينة، ثم أيدها  

سائر الدول، بطريقة أو بأخرى،  صار هذا السلوك قاعدة ملزمة للكل الجماعة الدولية، بما 

ولة أن فيها  الدول التي لم تجر على إتباعه، بل والدول الجديدة التي تنشأ مستقبال، فليس  لد

ترفض قاعدة عرفية بحجة عدم اشتراكها في تكوينها، أو بادعاء أنها انضمت إلى الجماعة 

الدولية في تاريخ الحق لنشأة هذه  القاعدة، ذلك أن وجود الدولة داخل الجماعة الدولية، أو 

ه قبولها عضوا جديدا بها، إنما يعني موافقتها على القواعد المتواترة بين غالبية أعضاء هذ

الجماعة، وتطبيقا لذلك، فإنه إذا كان مسلما به أنه من حق الدول المغلقة، أي التي ال تطل 

حدودها على بحار، مثل سويسرا، أن يكون لها منافذ عبر الدول المجاورة، بل أن يكون لها 

سفن تحمل أعالمها، فإن هذه الدول تجد نفسها ملزمة باالمتثال في أعالي البحار للنظام 

ني للبحر، رغم أنها لم تسهم بطبيعة الحال في تكوين أحكامه، وكذلك الحال بالنسبة القانو



 
79 

 

للدول الجديدة التي تسري في مواجهتها تلقائيا كافة القواعد العرفية التي وضعتها الدول  

 المتحضرة، رغم أنه لم يكن لتلك الدول أي دور في إنشاء كثير منها.

دول الحديثة تبدي معارضة ضد بعض القواعد وتجدر اإلشارة إلى أن كثيرا من ال

العرفية التي نشأت في غيابها، ّوأحيانا على غير رغبتها أو ضد مصالحها، مثال ذلك القواعد 

الخاصة بمركز األجانب واحترام الحقوق المكتسبة، ولذا تبذل هذه الدول جهدا كبيرا في 

 سبيل تغيير مثل هذه القواعد.

 أوال: أركان العرف

 ن توافر ركنين لقيام القاعدة العرفية: ركن مادي وأخر معنوي.البد م

 الركن المادي - أ

هو تكرار تصرفات  معينة سواء كانت ايجابية أو متعلقة بوقائع سلبية  ويلزم أن 

 يستمر هذا التكرار، دون تراجع عنه، لمدة طويلة تسمح بالتثبت من استقرار هذه التصرفات.

(، على أساس التبادل، precrdentsأو السوابق) ويشترط أن تقوم هذه التصرفات 

 وليس من جانب دولة واحدة.

ويشترط أن تقوم هذه التصرفات أو السوابق عاما بين الدول، بحيث تمارسه في كافة 

 الحاالت المماثلة التي تنشأ مستقبال.

وإذا كان األصل في العرف أن يكون عالميا تتبعه كل الدول، إال أنه قد ينشأ عرف 

ليمي نتيجة تكرار التصرف بين دولتين أو مجموعة معينة من الدول تقع في منظمة إق

 جغرافية واحدة أو تصل بينها روابط تضامن ومصالح مشتركة.

وتتعدد العوامل المكونة للركن المادي بتعدد الهيئات القانونية التي تصدر عنها 

صادرة عن هيئات رسمية التصرفات المتكررة، إال أنه ال بد أن تكون هذه التصرفات 

 مختصة على الصعيد الدولي أو الصعيد الداخلي.

ومن أمثلة التصرفات الصادرة عن هيئات داخلية، المراسالت الدبلوماسية والتعليمات 

 ،والتشريعات، أما عن التصرفات الصادرة عن هيئات دولية ،الوزارية، واألحكام القضائية
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دولية، والوكاالت المتخصصة من قرارات ولوائح فمن أمثلتها ما يصدر عن المنظمات ال

 وتعليمات، وما يصدر عن القضاء الدولي من أحكام أو أراء استشارية.

وتجدر اإلشارة إلى أن تكرار المعاهدات يصلح في بعض األحيان ألن يكون سابقة 

المعنى، من معاهدتي فيينا هذا  36تمثل الركن المادي في القاعدة العرفية، وقد أكدت المادة 

حينما أعلنت أنه يمكن لحكم وارد في معاهدة ما أن يلزم دولة أو منظمة دولية غير طرف 

 فيها، وذلك بصفته" حكما عرفيا من أحكام القانون الدولي".

 الركن المعنوي  -2

ثبوت اإلحساس لدى الدول، عند إتباعها على سبيل التكرار لسوابق معينة بأن ويعني 

نونية ملزمة أي بمعنى أخر هو ثبوت العقيدة عند الدول بأن إتباعها هذه السوابق ذات قوة قا

 أمر ملزم قانونا. لما جرت عليه العادة

ولهذا الركن أهمية حيوية في تكوين القاعدة العرفية تفوق أهمية الركن المادي، ذلك 

 أن عدم توافره يجعل السابقة مجرد عادة ال تلتزم بها الدول في تصرفاتها مستقبال.

لى أن التحقق من الركن المعنوي ليس يسيرا دائما، إذ ال يمكن التأكد من توافره، ع

على عكس الركن المادي، إال عن طريق انتشار اإلحساس به، ويلعب القضاء الدولي دورا 

 هاما في هذا الشأن.

 ثانيا: أساس إلزام القواعد العرفية

، المتعلقتين بأساس إلزام يظهر أثر الخالف بين المدرستين اإلرادية والموضوعية

أحكام القانون الدولي، في تحديد سند االلتزام بالقواعد العرفية، خاصة بالنسبة للدول التي لم 

 تشترك في تكوينه.

أن العرف، شأنه شأن المعاهدات، يستمد قوته  المدرسة اإلراديةفيرى أنصار 

مني أو مفترض، وليس اإللزامية من رضا الدول بالخضوع له في تصرفاتها، وهو رضا ض

 رضا صريحا كما هو الحال في المعاهدات.
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على أن هؤالء الفقهاء يختلفون في تحديد أي الركنين، المادي أو المعنوي، يعد أساس 

 االلتزام.

" أن الركن المادي أمر غامض، إذ قد يكون تكرار sturppفمن رأي " شترب" "

ية أو العتبارات المجاملة، بحيث تكون التصرف بدافع من االعتبارات العملية أو السياس

إرادة من العادة غير معروفة، ولذا فإن االعتقاد بااللتزام بقاعدة تكونت مسبقا، وعلى سبيل 

التبادل، يكون وحده المعيار الحاسم في تكوين العرف، واالعتقاد أمر نفسي، يبدو في شكل 

لدول، إذ تصرفت هذه األخيرة عرض مقدم في صورة معينة من دولة أو من عدة دول لباقي ا

على نحو معين، فكأن هذا العرض قد تم قبوله ضمنيا ونشأ بالتالي اتفاق ضمني، وبذلك 

يكون أساس العرف، وفقا لهذا الرأي، هو االعتقاد بأن تصرفا معينا يعتبر ملزما قانونا، 

ده يكفي بخلق بغض النظر عما إذا كانت قاعدة معينة قد تكونت حقيقة أم ال، فاالعتقاد وح

 القانون.

ويذهب آخرون إلى أن أساس الحكم العرفي هو ركنه المادي المتمثل في التكرار 

المستمر والمستقر لفترة طويلة لبعض التصرفات، والذي يمثل اعترافا، من جانب كافة الدول 

ا نتيجة غياب االحتجاج على هذه التصرفات. وهكذا تخلق الموافقة الضمنية، عند من ارتبطو

 بها، اعتقادا بأن هذه التصرفات قد أصبحت ملزمة قانونا.

ومن الواضح أنه رغم اختالف وجهتي النظر السابقتين بالنسبة للعنصر الرئيسي في 

تكوين العرف، فإنهما تتفقان في اعتبار الموافقة الضمنية أساس االلتزام. ولذلك تعتبر أن 

انت التصرفات قد تم إتباعها وتكرارها وجود االحتجاج أو عدمه أساسا لمعرفة ما إذا ك

 .ألسباب عملية ومراعاة لمجامالت دولية، أو على أساس أسباب قانونية

أما أنصار المدرسة الموضوعية فيؤكدون أن أساس إلزام القاعدة العرفية يخرج عن 

نطاق إرادات الدول ويسموا عليها، ألن العرف تعبير عن االقتناع القانوني بوجود أحكام 

لزمة ال دخل في وجودها ألي إرادة حقيقية كانت أو ضمنية أو مفترضة، والدليل على ذلك، م

أن القاعدة العرفية قد تسري في مواجهة دول ال شأن لها بها، أو دول نشأت بعد استقرار هده 

القاعدة، أي ال يمكن، أيا مدى تصور الضمنية أو االفتراض، أن تنسب إليها الموافقة على 
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ها، وسلم الفقه في مجموعه بأن الدول الجديدة تلتزم باحترام جميع القواعد الخضوع ل

 العرفية. 

 املطلب الثاين: تدوين القانون ادلويل

 أوال: التطور التاريخي

ليست فكرة تطوير القانون الدولي عن طريق إعادة إقرار القواعد القائمة، أو من 

بع األخير من القرن الثامن عشر، اقترح خالل صياغة قواعد جديدة، حديثة العهد، ففي الر

جيريمي بنتام تدوين القانون الدولي بأكمله، وإن كان ذلك بروح غير عملية، ومنذ ذلك 

 الوقت، بذلت محاوالت عديدة للتدوين من جانب أفراد عاديين، وجمعيات علمية وحكومية.

 –المحاوالت وهو االسم الذي يطلق أحيانا على تلك  -والحماس " لحركة التدوين"

ينشأ عموما عن االعتقاد بأن القانون الدولي المكتوب سيبدد الشكوك التي تحيط بالقانون 

الدولي العرفي من خالل سد الثغرات الموجودة في القانون وكذلك بإضفاء الدقة على المبادئ 

 العامة المجردة التي لم تتم تسوية مسألة تطبيقها العملي.

المحددة التي تقبلها الحكومات هي وحدها التي يمكن  ومع أن الصحيح أن النصوص

أن تشكل على نحو مباشر مجموعة القانون الدولي المكتوب، فإن الجهود الخاصة المبذولة 

للتدوين، أي األبحاث والمقترحات التي تقدمت بها مختلف الجمعيات والمؤسسات والمؤلفين 

لقانون الدولي، وجديرة بالتنويه على وجه المنفردين، كان لها تأثير كبير أيضا على تطوير ا

الخصوص مشاريع القوانين والمقترحات المختلفة التي أعدها معهد القانون الدولي، ورابطة 

(...، األمر الذي أدى إلى تيسير  أعمال 1873القانون الدولي) اللذان أسسا في عام 

عامة متعددة األطراف لها طابع المؤتمرات الدبلوماسية المختلفة التي عقدت العتماد اتفاقيات 

 صنع القوانين.

جرى بين الحكومات من تنظيم للمسائل القانونية التي تثير  ويمكن القول بأن ما

( حيث اعتمدت الدول الموقعة 1814-1815اهتماما عاما ودائما قد انشأ في مؤتمر فيينا ) 

ألنهار الدولية، وإلغاء تجارة أحكاما متعلقة بالنظام القانوني ل 1814على معاهدة باريس لعام 
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الرقيق ومكانة الوكالء الدبلوماسيين، ومنذ ذلك الحين، وضعت قواعد قانونية دولية في 

مؤتمرات دبلوماسية  بشأن كثير من المواضيع األخرى مثل قوانين الحرب في البر والبحر، 

لخاص، وحماية الملكية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وتوحيد القانون الدولي ا

الفكرية، وتنظيم الخدمات البريدية واالتصاالت السلكية والالسلكية، وتنظيم المالحة البحرية 

 والجوية، وغيرها من المسائل االجتماعية واالقتصادية المختلفة ذات األهمية الدولية.

ة، وفي ورغم أن الكثير من هذه االتفاقيات شكل أحداثا متفرقة تناولت مشاكل معين

بعض الحاالت، اقتصر تنفيذها على بعض المناطق الجغرافية، فقد نجم عدد كبير منها عن 

جهود مستمرة بذلتها الحكومات في مؤتمرات دولية متعاقبة لتطوير القانون الدولي عن 

 طريق وضع اتفاقيات متعددة األطراف.

ت منذ عام وقد كانت الحماية الصناعية، مثال، موضوع مؤتمرات متعاقبة عقد

 1883مارس  20، كما أن اتفاقية باريس بشأن الموضوع التي اعتمدت ألول مرة في 1880

كانت موضوع تنقيح تدريجي ست مرات، وبالمثل يعتبر القانون الدولي المدون في اتفاقيات 

والمتعلقة بحماية ضحايا الحرب، وفي  1949غشت  12جنيف األربع الموقعة في 

منحدرا مباشرا من  1977يونيو  10ين التفاقية جنيف والذين أبرما في البرتوكولين اإلضافي

 .1864اتفاقية جنيف للصليب األحمر المعقودة في جنيف  في غشت 

إلى أعمال وخبرات  المؤتمرات  1907و 1899واستند مؤتمر الهاي للسلم لعامي 

فيما يتعلق بتسوية السابقة بشأن قوانين الحرب، وإلى الممارسات السابقة لبعض الحكومات 

المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وتوصال إلى اتفاق بشأن عدة اتفاقيات هامة، مما أدى 

 إلى تنشيط الحركة المحبذة لتدوين القانون الدولي، إلى حد كبير.

، رأى أن اإلعداد لمداوالته لم يكن وافيا، 1907بيد أم مؤتمر السلم الثاني المعقود في 

يتم قبل عامين تقريبا من الموعد المحتمل لعقد مؤتمر السلم الثالث إنشاء لجنة واقترح أن 

تحضيرية تعهد إليها" مهام جمع المقترحات المختلفة التي ستقدم إلى المؤتمر، والتأكيد على 

المواضيع التي حان أوان إدراجها في نظام دولي، وإعداد برنامج تقره الحكومات في فترة 
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دان المهتمة من دراسته بعناية". وكانت الترتيبات  لعقد مؤتمر السلم الثالث تكفي لتمكين البل

 .جارية عندما نشبت الحرب العالمية األولى

 ثانيا : مؤتمر عصبة األمم المتحدة لتدوين القوانين 

أحرز المجهود الحكومي الدولي الرامي إلى تشجيع تدوين القانون الدولي وتطويره 

الذي توخى إنشاء  1924ديسمبر  22قرار جمعية األمم المؤرخ في  تقدما هاما آخر بصدور

هيئة دائمة تسمى لجنة للتطوير التدريجي للقانون الدولي يسمح تشكيلها بتمثيل " األشكال 

الرئيسية للحضارة واألنظمة القانونية الرئيسية في العالم ". وكان مقررا أن تقوم هذه اللجنة 

قائمة بمواضيع يعتبر "تنظيمها باتفاق دولي " أمرا "مستوصبا  خبيرا بإعداد 17المكونة من 

وتتوالى بعد ذلك دراسة تعليقات الحكومات على القائمة وتقدم  ،وممكن التحقيق " للغاية

تقارير عن المسائل " الناضجة بما فيه الكفاية " وكذلك عن اإلحراء الذي يتعين اتباعه فيما 

وكانت هذه المحاولة  .أجل إيجاد حلول لتلك المسائل يتصل بالتحضير لمؤتمرات معينة من

تبذل على النطاق العالمي لتدوين وتطوي ميادين كاملة من القانون الدولي بدال من مجرد 

 .تنظيم مشاكل قانونية منفردة ومحددة

 1927وبعد بعض المشاورات مع الحكومات ومجلس العصبة قررن الجمعية في عام 

يا لتدوين ثالثة من خمسة مواضيع اعتبرتها لجنة الخبراء مواضيع " أن تعقد مؤتمرا دبلوماس

ومسؤولية الدول عن الضرر الذي  ،والمياه اإلقليمية ،الجنسية ،ناضجة بدرجة كافية" وهي

وعهد بالتحضير للمؤتمر إلى لجنة  .يلحق في أراضيها بأشخاص أجانب أو بممتلكاتهم

د تقارير تبين نقاط اإلتفاق أو اإلختالف التي تحضيرية مؤلفة من خمسة أشخاص تقرر أن تع

يمكن أن تستخدم "كأساس للمناقشة " ولكن لم يسمح لها بصياغة مشاريع اتفاقية حسبما 

 اقترحت لجنة الخبراء.

حكومة من مؤتمر التدوين الذي اجتمع في الهاي في الفترة  47واشتركت وفود من 

الدولية التي نتجت أعماله اقتصرت  ولكن الصكوك ،1930أبريل  12مارس إلى  13من 

ولم بتمكن المؤتمر من أن يعتمد أية اتفاقيات بشأن موضوعي  ،على موضوع الجنسية فقط

وعلى الرغم من أن المؤتمر اعتمد بصورة مؤقتة مشاريع  .المياه اإلقليمية أو مسؤولية الدول
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بالحكومات الى قبولها بوصفها مواد معينة بشأن المياه اإلقليمية كان لها فيما بعد تأثير حدا 

إال أنه فشل حتى في اعتماد توصية بشأن موضوع مسؤولية  ،بيانا للقانون الدولي القائم

 الدول.

 من ميثاق األمم المتحدة 13من المادة  1ثالثا: صياغة وتنفيذ الفقرة 

كانت األغلبية الكاسحة من الحكومات التي شاركت في صياغة ميثاق األمم المتحدة 

ونتيجة  .ارضة لتخويل األمم المتحدة سلطة تشريعية لسن قواعد ملزمة في القانون الدوليمع

لذلك رفضت تلك الحكومات أيضا مقترحات منح الجمعية العامة سلطة فرض اتفاقيات عامة 

بيد أنه كان هناك تأييد قوي  .معينة على الدول من خالل شكل من أشكال صوت األغلبية

سلطات أكثر تحديدا إلعداد دراسات وتقديم توصيات مما أسفر عن  لمنح الجمعية العامة

 :13من المادة  1اعتماد النص التالي للفقرة 

 تبدأ الجمعية العامة دراسات وتتقدم بتوصيات بقصد : -1" 

 "... تشجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه.–أ 

لقرار الذي ينشئ اللجنة المعنية اعتمدت الجمعية العامة ا ،1947يناير  31وبتاريخ 

 .بالتطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه

فقد رحبت األغلبية من أعضاء اللجنة  ،أما فيما يتعلق بتكوين لجنة القانون الدولي

بفكرة أال يكون األعضاء من ممثلي الحكومات بل أن يعملوا بصفاتهم الفردية بوصفهم 

وفي حين أكد عدد من أعضاء  .مجال القانون الدولي أشخاصا ذوي كفاءة معترف بها في

كان رأي  ،اللجنة على الطابع العلمي غير السياسي لألعمال التي ستؤديها اللجنة المقترحة

أغلبية اللجنة أنه ينبغي القيام بأعمال لجنة القانون الدولي دائما بتعاون وثيق مع السلطات 

ريع التي تعدها اللجنة ينبغي أن تبت فيها الجمعية السياسية للدول وأن اإلجراءات بشأن المشا

 .العامة
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 رابعا : لجنة القانون الدولي 

 هدف اللجنة: - أ

من النظام األساسي للجنة القانون الدولي على ما يلي : "  1من المادة  1تنص الفقرة  

 يكون هدف اللجنة هو تعزيز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه ".

" تسيير لألمر"، بين التطوير التدريجي بحيث  ،من النظام الداخلي 15دة وتميز الما

أم لم يطور  ،يعني" إعداد مشاريع اتفاقيات بشأن موضوعات لم ينظمها بعد القانون الدولي

القانون بشأنها بعد تطويرا كافيا في ممارسات الدول "، وبين التدوين بحيث يعني "صياغة 

لي منهجيا على نحو أدق في المجاالت التي توجد بها فعال وتنظيم قواعد القانون الدو

 ممارسات واسعة للدول وسوابق ومبادئ قانونية ".

 تكوين اللجنة: - ب

يشترك أعضاء اللجنة في  ،على غرار ما يحدث مع قضاة محكمة العدل الدولية

 21إلى  15وقد زاد عدد األعضاء من  .جلساتهم بصفتهم الشخصية ال كممثلين لحكوماتهم

 .1981في سنة  34وزاد إلى العدد  ،1961في سنة  25ثم إلى  ،1956في سنة 

ومما حفز على تقديم االقتراحات الداعية إلى زيادة عدد أعضاء اللجنة أن عدد 

وكان السواد األعظم من أعضاء الجمعية العامة  .أعضاء األمم المتحدة زاد بصورة تدريجية

من النظام األساسي  8يساعد على تطبيق حكم المادة يعتقد أن زيادة عدد أعضاء اللجنة س

التي تنص على أن " يكفل في اللجنة ككل تمثيل األشكال األساسية للحضارة والنظم القانونية 

 الرئيسية في العالم". 

  



 
87 

 

 : املبادئ العامة للقانوناملبحث الثالث

 املطلب الأول: تعيني املبادئ العامة للقانون

ك المتبع لتحديد القاعدة العامة للقانون في مسلسل قريب من ذليدخل تعيين المبادئ 

فهو الذي  .وغني عن البيان الدور الذي يقوم به القاضي او المحكم في هذا الصدد العرفية،

كما يفعل بالنسبة للقاعدة العرفية معترفا في نفس الوقت بقوتها  ،يقر بوجود مبدأ عام للقانون

 ،بدور ال يقل اهمية حيث ينير الطريق للقضاء في هذه العملية ولعل الفقه يضطلع .االلزامية

 أي التنقيب عن المصادر.

ثمة مبادئ عامة قانونية عامة قانونية مشتركة لمختلف االنظمة القانونية الداخلية 

 وأخرى يتم نقلها إلى النظام الوطني.

 : مبادئ القانون الداخلي  أوال

عناصرها المكونة ولها ايضا عنصر معنوي،  هذه المبادئ قريبة من العرف من حيث

وللتدليل على ذلك فإن الرجوع إلى  .ويجب أن يتم الكشف عن هذه المبادئ في النظام الداخلي

وقد توجد هذه المبادئ في  .الدستور والقوانين والمراسيم وإلى قرارات المحاكم أمر الزم

وتجدر  .وقواعد الجوهر وفيما يخص اإلجراءات ،جميع فروع القانون الخاص والعام

من  ،المالحظة أن المبادئ العامة للقانون المنقولة عن النظام الداخلي تعرف حركية دائبة

 ...بينها مثال اإلثراء بدون سبب، والتعسف في الحق واالشتراط لفائدة الغير

فقد تكتسي طابع العالمية  .كما يتعين أن تتصف هذه المبادئ العامة للقانون بالعمومية

وقد تكون مبادئ إقليمية أو محلية كما رأينا ذلك بخصوص  ،أو على األقل تمثل األغلبية

 العرف ذي النطاق االقليمي المحدود.

 ثانيا : مبادئ تم نقلها إلى النظام الدولي كقواعد قانونية ملزمة 

 إن الطريقة المثلى لمقاربة هذه المسألة نستوحيها من المالحظة التي تقدم بها القاضي

حيث صرح  1966طانكا، في قضية جنوب غرب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية سنة 



 
88 

 

قائال:" في البداية من المفروض أن المبادئ العامة هي مبادئ القانون الخاص التي تم كشفها 

 بفضل القانون المقارن والمطبقة عن طريق القياس على قضايا القانون الدولي".

قاعدة خاصة على أنها مشتركة لألنظمة القانونية الكبرى  هكذا وبمجرد ما يثبت وجود

تصبح عندئد قابلة لالنتقال من القانون الداخلي إلى القانون الدولي باعتبارها مبدأ  ،المعاصرة

غير أنه يجب التركيز أن المقصود  .وذلك بهدف ضبط وضع أو تصرف مشابه ،عام للقانون

صة بل أيضا عل روح المصطلح المشترك لجميع ليس هو الكشف فقط على تقنية قانونية خا

فإن األمر يتعلق بتقنية  ،فإذا أخذنا مثال ما يعرف ب مصادرة المطلوب ،األنظمة القانونية

غير أن هذا ال يكفي، إذ المقصود هو الرجوع إلى  .قانونية مأخوذة عن النظام االنجليزي

 بني على عدم التناقض".روح المبدأ الذي يسود األنظمة القانونية المعاصرة الم

 املطلب الثاين: جمالت تطبيق املبادئ العامة للقانون

 ثمة مبادئ تندرج في مجاالت تقليدية في حين تندرج أخرى في مجاالت جديدة.

 : المجاالت التقليدية  أوال

كيفما بلغ شأن الخالفات الفقهية حول تصنيفات هذه المبادئ فإنه يمكن القول بوجود 

ثة تضطلع فيها المبادئ العامة للقانون بدور حيوي، ونعني بذلك مبادئ التفسير مجاالت ثال

حيث أن التقنيات الخاصة بتفسير المعاهدات التي عالجناها سالفا تمثل كلها مبادئ عامة 

 .للقانون، كما هو الشأن أيضا بالقاعدة التي تقول إن القاعدة الخاصة تلغي القاعدة العامة

ئ المتصلة بالمسؤولية الدولية حيث يسود االعتقاد أن المبادئ العامة وتعني بذلك المباد

 بالمسؤولية مشتركة في النظامين الداخلي والدولي : كوجوب التعويض عن الضرر. 

حيث نجد أن المبادئ السائدة في  ،ونعني أخيرا بذلك المبادئ المتصلة بإدارة العدالة

دة في القانون الداخلي : كقاعدة " اختصاص القانون الدولي منقولة عن المبادئ الموجو

والقاعدة التي ال تجيز للقاضي أو المحكم أن يتعدى  ،وقوة الشيء المقضي ،االختصاص"

 .الحكم
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 : المجاالت الجديدةثانيا

من نافلة القول أن القانون الدولي المعاصر عرف توسعا مذهال يشمل عدة مجاالت 

نية لمقاربة الموضوعات الجديدة: وهكذا يلعب إقتضى األمر معها دراسة الحلول الوط

 القانون الوطني دور اإلطار المرجعي ومصدر إلهام بالنسبة للقانون الدولي.

ومن هذا المنظور الجديد فغن ثمة حقلين تعرف فيهما " المبادئ العامة للقانون" 

ني العالقات بين فيما يخص الحقل الثا ،تطورا هائال : يتعلق الحقل األول بالمنظمات الدولية

 الدول والمنظمات الدولية والخواص األجانب.

لعل مما يفسر وجود مبادئ عامة للقانون في مجال المنظمات الدولية إلى المقارنة 

الموجودة بين الدول والمنظمات الدولية حيث تملك هذه األخيرة بنية تشبه إلى حد كبير بنية 

ة دستور المنظمة على غرار دستور البلد يحدد الدول : فهي مؤسسة بمقتضى ميثاق هو بمثاب

وكلما قطعت المنظمة الدولية أشواطا نحو اإلندماج كلما زاد .السلطات واألجهزة والعاملين

فال عجب إذن إذا كانت محكمة المجموعة األوربية مثال تستعمل  ،التشابه بينها وبين الدولة

قبلت بمقتضى وجود مبدأ عام للقانون  فعلى سبيل المثال، فقد ."المبادئ العامة للقانون"

وال  .يقضي بإلغاء قرار إداري غير مشروع صادر عن جهاز جماعي خالل أجل أجل معقول

لذا فلن تتردد المنظمة  ،شك أن هناك تماثال بين المنظمة الدولية " الديبلوماسية البرلمانية"

ها : كما الشأن بخصوص الدولية من االقتباس من القانون البرلماني للدول األعضاء في

كما تستوحي المنظمة  .السلطة التنفيذية التي تتمتع فيها المنظمة تجاه العاملين االداريين

الدولية قواعد المسؤولية التي تسري  في الدول األعضاء حيث تبنت ذلك في عمليات األمن 

 .1960في الكونغو سنة 

مومية الدولية المقتبسة من ونفس المالحظة يمكن اإلدالء بها بخصوص الوظيفة الع

مبادئ الوظيفة العمومية السائدة لدى الدول األعضاء، وإمكانية تأسيس محاكم إدارية دولية 

واعتماد قواعد للتنظيم واإلجراءات القضائية والقواعد الجوهرية : )كحقوق الدفاع والمساواة 

ولي استلزم االقتباس بين األطراف أمام القاضي...( كما أن خصوصية القضاء اإلداري الد
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من  اجتهاد المحاكم اإلدارية الوطنية بهدف تحديد وسائل مراقبة أعمال المنظمات الدولية : 

 كعدم االختصاص والغلط وخرق القانون والشطط في استعمال السلطة...

وبخصوص المبادئ العامة للقانون والعالقات بين الدول أو المنظمات الدولية 

وهكذا فإن العقود الدولية تتضمن مبادئ  ،ننا أمام القانون عبر وطنيفإ ،والخواص األجانب

ففي قضية  .عامة تقول بحسن النية واالحترام نص العقد وروحه واعتماد القانون المحلي

طبق المحكمون معا القانون التابع للدولة طرف النزاع أي المملكة العربية  1958أرمكو سنة 

و " بالعادات المتبعة في  ،يمه "بمبادئ عامة للقانون"ولكن مع تفسيره وتتم ،السعودية

اعتبر المحكم اللورد أسكيت " أنه بالنظر إلى  ،وفي قضية أبو ضبي .الصناعة النفطية "

فإنه من األنسب تطبيق " المبادئ الثابتة  ،الوضع البدائي الذي كان يوجد عليه القانون المحلي

باعتبارها نوعا من القانون  ،وع األمم المتحضرة "في العقل السليم والممارسة العامة لمجم

 الطبيعي العصري ".

كد على الدور الرئيسي الذي تلعبه  ،وأخيرا فإن المحكم الدولي الفقيه جان دوبري

المبادئ العامة للقانون كعناصر لتدويل العقود معتبرا أن هذه المبادئ تلعب دورا هاما في 

 .األطراف خلق التوازن بين العقود كما تريده

 املطلب الثالث : وظائف املبادئ العامة للقانون

الوظائف على نحو مختلف ووفق مجاالت تطبيق المبادئ العامة يمكن تقييم هذه 

للقانون. فقد تضطلع هذه األخيرة بدور رئيسي داخل القانون "عبر الوطني"، أو على النقيض 

 .يديللقانون الدولي التقل من ذلك فقد تظل عنصرا ثانويا

 أوال: المبادئ العامة للقانون عنصر رئيس داخل القانون عبر وطني 

كمصدر غير مؤهل لمواجهة متطلبات األشخاص الوافدين لعل المعاهدات تبدو غالبا 

على المجتمع الدولي في الوقت الراهن،  وحتى ولو وجد القانون االتفاقي فإنه يظل جزئيا 

انون تلعب إلى جانب العرف دورا ال يستغني عنه،  فهي وناقصا. لذا فإن المبادئ العامة للق
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على مجاالت جديدة، كمجال العقود الدولية وتلوث البيئة  تمثل مخزونا لقواعد قانونية تسري

 وحمايتها، وقواعد حسن الجوار الدولي.

 : المبادئ العامة للقانون عنصر ثانوي لقانون المجتمع الدولي ثانيا

الريبة الذي ينتاب بعض الدول من هذه المبادئ لكونها غير والعلة في ذلك هو شعور 

بل تم غالبا وفق  ،دقيقة ولكون اكتشافها لم يصدر عن سيرورة في منتهى الموضوعية

عالوة على ذلك فإن الدول االشتراكية ودول العالم الثالث  .تقييمات ذاتية للمحكم أو القاضي

هة ومقتبسة عن األنظمة القانونية للدول تعترض على هذه المبادئ خوفا من أن تكون موج

وهو ما أصطلح عليه " باإلمبريالية  .وأن تستخدم كآلة حرب ضد مصالحهم ،الرأسمالية

القانونية "، وهذه االعتراضات لم تحل مع ذلك دون حضور المبادئ العامة للقانون لضبط 

ثغرات القانون الدولي  العالقات الدولية، وإن كانت ال تقوم إال بدور احتياطي، فهي تمأل

  non liquetغير أنها ال تقوى على ملئ كل الثغرات وال تستطيع تفادي ما يعرف ب  .العام

 عند المحكم أو القاضي.

حيث تختفي عن طريق  ،ومن جهة أخرى تتسم المبادئ العامة بصفة مرحلية وانتقالية

تأميم كانت في األصل مبادئ فمثال وجوب التعويض عند ال .االندماج في العرف أو المعاهدة

عامة للقانون اختفت بعد أن طورت إلى عرف ملزم، كما يمكن للمبادئ العامة للقانون أن 

تنشئ عنها قواعد تعاهدية، كما هو الشأن بالنسبة لتفسير المعاهدات حيث كانت في األصل 

حول قانون  1969مبادئ عامة ثم انتقلت إلى مصاف القواعد المدونة في اتفاقية فيينا لعام 

 المعاهدات الدولية.

فهي  ،امة للقانون تشكل نواة لتطوير مصادر القانونوخالصة القول أن المبادئ الع

تستطيع عند اإلقتضاء أن تكيف القانون الدولي مع الحاجيات الجديدة للمجتمع الدولي وأن 

 تمأل أحيانا ثغراته.
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 املبحث الرابع: أأحاكم احملامك

وذلك  –من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية أن هذه المحكمة   38تنص المادة 

أن ترجع إلى " أحكام المحاكم ومذاهب  –إذا لم تسعفها المصادر الثالثة األصلية المتقدمة 

كبار الفقهاء القانون العام في مختلف األمم كوسائل ثانوية لتحديد القواعد القانونية "، 

اللية للقانون العام فيشمل إذن أحكام المحاكم وأقوال فقهاء القانون فالمصادر الثانوية أو االستد

العام، كما يترك النظام األساسي للمحكمة إمكانية اللجوء إلى قواعد العدالة إلى جانب هذه 

 المذكورة. 38المصادر التي ورد ذكرها صراحة في المادة 

لدولية الصادرة مثال عن يجب التمييز بين أحكام المحاكم الوطنية وأحكام المحاكم ا

محكمة العدل الدولية أو محاكم التحكيم، فاألولى ال تلعب سوى دور احتياطي وهامشي حيث 

كأداة لتحديد قاعدة غير مكتوبة من قواعد القانون  ،تستخدم كوسائل إلثبات ممارسة الدول

لمحاكم الوطنية وبصفة عامة فليس ألحكام ا .أي العرف أو مبادئ عامة للقانون ،الدولي العام

سواء في ذلك أحكام المحاكم العادية وأحكام  ،لدولة ما صفة القانون بالمنسبة للدول األخرى

وإنما لما كانت مهمة  .المحاكم الخاصة المنشأة للفصل في شؤون دولية كمحاكم الغنائم

أمكن الرجوع إليه على سبيل  ،القضاء هي تطبيق القانون وتفسير ما غمض من أحكامه

فإذا ثبت أن المحاكم الوطنية في دول مختلفة سلكت مسلكا  .ستدالل لتطبيق قاعدة معينةاال

واحدا في أمر معين له صفة دولية أمكن اإلستدالل من ذلك على أن هذا المسلك هو ما تقضي 

به القواعد القانونية التي تعارفت عليها الدول. أما الثانية فإنها تضطلع بدور أساسي في 

 .انون الدوليتكوين الق

 : دور قرارات حممكة العدل ادلولية وأ راؤها الاستشاريةاملطلب الاول

ثمة سمات ثالث تطبع قرارات المحكمة وآراؤها االستشارية: النسبية واالستمرارية 

 .القضائية ومدى إسهامها في تقدم القانون الدولي

 ،لمؤسسات التي طلبتهاإن النسبية تنطبق بداهة على اآلراء اإلستشارية حيث ال تلزم ا

ومن المعلوم أن الجمعية العامة لألمم المتحدة هي التي تتقدم  .ومن باب أولى وأحرى الدول
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أما الوكاالت  ،في حين لم يطلبها مجلس األمن إال في حالة واحدة ،غالبا بطلب آراء استشارية

معنوية ال  وتملكك هذه اآلراء اإلستشارية قوة .المتخصصة فقد حذت حدو مجلس األمن

أي النشاط الذي تمارسه من خالل وظيفتها  ،في حين تكتسي قرارات المحكمة .يستهان بها

قوة إلزامية لكنها تظل نسبية حيث ال تسري إال على األطراف المتنازعة بناء على  ،القضائية

علمنا بيد أن م'ثل هذه السوابق ال تنعدم قيمة إذا  .من نظام محكمة العدل الدولية 59المادة 

 .مقدار اهتمام المحاكم الدولية وال سيما منها محكمة الهاي باإلستئناس بأحكامها السابقة

لقد قد أسهمت محكمة الهاي في تقدم القانون الدولي وذلك بالقرار بوجود قواعد غير 

مما يضفي على هذه المصادر اإلحتياطية طابع  .مكتوبة )كالعرف والمبادئ العامة للقانون(

كما تعد المحكمة مصدر إلهام بالنسبة  .والمصداقية من أعلى جهاز قضائي دولي الرسمية

  .بدءا من لجنة القانون الدولي ،لواضعي المعاهدات الدولية المتعلقة بالتدوين

استعملت المحكمة عبارة  ،بين بريطانيا والنرويج 1951وفي قضية المصاييد لعام 

ونعني بذلك "خط  ،ول تحديد المناطق البحريةح 1958تبنتها حرفيا اتفاقية جنيف لسنة 

 األساس".

ويتمتع قضاء محاكم العدل الدولية بقوة معنوية حيث تستلهم منه المحاكم الدولية بما 

 فيها محاكم التحكيم مبادئ موجهة تستنير على هديها في إصدار قراراتها.

 : دور حمامك التحكمي املطلب الثاين

فقلما ترجع  .على قرارات محكمة العدل الدولي ضعيفيبدو أن تأثير هذه المحاكم 

ويسوق لنا الفقيه لوترباخت  .محكمة الهاي الحالية وسابقتها إلى قرارات المحكمين الدوليين

وغالبا ما  ،حاالت : ففي قضية نوتبوم رجعت محكمة العدل الدولية إلى حكم ألباما الشهير 3

 .م التحكيم " في مثل هذه الصيغة العموميةتقتصر المحكمة على مجرد إشارة "لقضاء محاك

وقضية  ،مثل ذلك ما ورد في قرارات المحكمة الدائمة للعدل في قضية مصنع شورزف

 حيث أشارت إشارة عابرة وغامضة "لقرارات محاكم التحكيم". ،اللوتس
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وقد حذت محكمة العدل الدولية حذو سابقتها حيث اقتصرت على التذكير العابر 

ويتعين القول بأن استعمال المحكمة لقضاء التحكيم كان  .يم دونما أدنى توضيحبقضاء التحك

موجها، وبذلك بهدف تزكية موقف محكمة العدل الدولية في موضوع يثير الخالف كوجود 

 .قاعدة غير مكتوبة أو نفيها

ي تقدم القانون الدولي حيث ساعدتها فولقد أسهمت محاكم التحكيم إسهاما وافرا 

غير أنه ال يوجد  .كالعرف والمبادئ العامة للقانون ،في تعيين القواعد غير المكتوبة قراراتها

إن  .بي قرارات التحكيم تطابق وانسجام في تحليلها للقانون الدول في الحلول التي تقترحها

ظاهرة التنافر تفسر لماذا تتمتع قرارات التحكيم بقيمة أقل من تلك التي تتمتع بها قرارات 

فإن هذا ال  ،وبالرغم عن هذه المالحظة األخيرة .لعدل الدولية وآرائها اإلستشاريةمحكمة ا

يحول دون إبراز الدور المتعاضم للتحكيم الدولي واالقبال المتزايد عليه والتجديد الذي يعرفه 

مع ظاهرة أفول محكمة العدل الدولية نتيجة أزمة الثقة التي لم تتحرر منها  ،بكيفية متوازية

لقد أصبح التحكيم هو األداة المرغوب فيها  .مة بالرغم عن اإلصالحات التي عرفتهاالمحك

وهو األسلوب الوحيد الذي يمتاز بالليونة الضرورية  .لحل المنازعات اإلقتصادية والتقنية

لحسم المنازعات الناشئة بين الفاعلين في المجتمع الدولي والمالكين لمراكز قانونية متباينة : 

 .انات عامة دولية وذوات خصوصيةدوال وكي
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 الفصل الثالث:  

 أأشخاص القانون ادلويل
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 : ادلوةلاملبحث الأول

تشكل الدولة بامتياز الفاعل األساسي في العالقات الدولية منذ القدم، فهي أرقى تنظيم 

سياسي واجتماعي توصل إليه الفكر السياسي واإلنساني لتأطير مختلف أوجه النشاط البشري 

ن خالل المؤسسات المتعددة واآلليات القانونية الناظمة لدينامية التفاعل الداخلي لسكان م

 -اإلقطاعيات –الدولة، وقد تفوق نمط الدولة على كل التنظيمات االجتماعية األخرى ) القبيلة 

العشيرة...( لتوفره على كافة العناصر التي تمكن من االستجابة لحاجيات االستمرار والعيش 

جمع بشري معين. ومن جهة ثانية تمثل اإلطار األوحد التي تيسر لهذا التجمع إمكانية لت

 الولوج والتأثير في المجتمع الدولي.

وقد تناولت التعريفات الفقهية التي تصدت إلى تحديد مفهوم الدولة، العناصر المكونة 

بو هيف يعرف لها سواء على المستوى المادي أو القانوني، فهذا الدكتور علي صادق أ

الدولة"... بأنها مجموعة من األفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم معين وتسيطر عليهم هيئة 

حاكمة ذات سيادة "
1
. 

أما أستاذ العالقات الدولية الفرنسي مارسيل ميل فال يختلف عن هيف إال من حيث 

 -عناصر مادية) اإلقليمالركن القانوني عندما يرى أن الدولة هي" كيان قائم على تواجد ثالثة 

الحكومة( وكذلك االعتراف الناشئ عن باقي الدول"-السكان
2
. 

نستنتج من ذلك أن الدول تشترك في ضرورة توفرها على عناصر تكوينية أساسية 

تتمثل في السكان واإلقليم والسلطة السياسية ) المطلب األول( تدعمها عناصر قانونية تتحدد 

نونية واعتراف المجتمع الدولي ) المطلب الثاني( غير أن قوة في السيادة والشخصية القا

الدول تختلف حسب عوامل مؤثرة كثيرة ) المطلب الثالث( وال يمكن لهذه الدولة أن تعيش 

 )المطلب الرابع(. منعزلة، فهي تتفاعل مضطرة مع محيطها الخارجي

                                                           
 .113ص  1975، 11الدولي العام" منشأة المعارف االسكندرية ط  علي صادق أبو هيف" القانون - 1
2 - Marcel Merle " sociologie des relations internationales" Dalloz- bParis/1976 p 268  
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 املطلب الأول: املكوانت املادية لدلوةل

وم له قائمة أن تجتمع فيه أركان مادية أجمع جمهور فقهاء علم يحتاج كيان الدولة لتق

 السياسة والعالقات الدولية على بعدها األساسي الكتمال بنيان الدولة.

 أوال : اإلقليم

اإلقليم هو ذلك الحيز المكاني الذي تستأثر به الدولة وتمارس عليه اختصاصاتها 

 السيادية، وتبسط عليه نفوذها.

سلسلة جبلية...( أو حدود  –لدولة بواسطة حدود طبيعية ) أنهار ويتحدد إقليم ا

 اصطناعية يتم ترسيمها بين الدول بإبرام اتفاقيات.

 ويشمل إقليم الدولة عالوة على المجال الترابي، على إقليم بحري وإقليم جوي.

هو ما يتضمنه إقليم الدولة من يسطح اليابسة بمختلف  اإلقليم البري: -1

 ريها المائية وكذا ما يحتويه عمقها األرضي من معادن ومناجم.تضاريسها ومجا

 : ينقسم اإلقليم البحري إلى ثالثة مجاالت:اإلقليم البحري -2

وتشمل المصبات والخلجان وتوغالت البحر في اليابسة وعلى  المياه الداخلية: - أ

 طلقة.الموانئ واألساطيل البحرية، وتمارس الدولة في هذا المجال البحري سيادتها الم

يتضمن امتدادا بحريا يقدر بناء على  البحر اإلقليمي أو المياه اإلقليمية: - ب

ميل بحري 12ب  1982معاهدة قانون البحار لسنة 
3

انطالقا من خط انتهاء المياه الداخلية،  

وإن كان هذا المجال يخضع لسيادة الدولة فإنه يسمح للبواخر والسفن البحرية للمالحة تطبيقا 

 المرور البحري" الذي ال يمس أمن الدولة المشاطئة.لمبدأ " حق 

ميل بحري انطالقا من  200تمتد إلى مسافة  المنطقة االقتصادية الخالصة: - ت

المياه الداخلية، وتمارس الدولة المشاطئة سيادتها الكاملة على الثروات المتواجدة في عمق 

ناجم( بينما يسمح للدول نباتات ( وعلى سطح وتحت قاع البحر) معادن، م -البحر) أسماك

                                                           
 متر. 1852الميل البحري هو  - 3
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األخرى بحق إقامة األسالك والكابالت الهاتفية والكهربائية وقنوات نقل الغاز والنفط، 

 وبحرية المالحة البحرية سواء كانت سلمية أو حربية.

: يتكون هذا المجال من األجواء التي توجد فوق اإلقليم البري المجال الجوي -3

ة عليها سيادتها المطلقة، غير أنه يطبق عليها مبدأ حرية والمياه الداخلية، حيث تمارس الدول

 المالحة الجوية باتفاق مع الدولة المعنية.

 ثانيا: السكان

تتكون الدول من جميع األفراد الذين يقيمون بإقليم الدولة، ويمتثلون لسلطتها 

 وقوانينها.

 وينقسم سكان الدولة إلى قسمين:

 الوطنيون:  - أ

الجنسية التي يترتب عليها التمتع بكافة الحقوق وااللتزام  يرتبطون بالدولة برابطة

التعبئة العامة في حالة الكوارث(. وقد تكون  -الخدمة العسكرية -بالتكاليف العامة) الضرائب

الجنسية أصلية حصل عليها الشخص بناء على حق الدم أو ) مكان الوالدة( أو مكتسبة 

ومنح سلطات الدولة له جنسيتها. وتمنح هذه  يتحصل عليها طالبها بعد القيام بإجراءات

 طائرات...( -بواخر -شركات –جمعيات  –الجنسية مجازيا للمؤسسات والهيئات ) أحزاب 

 األجانب: - ب

يطبق عليهم نظام اإلقامة ويخضعون لقوانين الدولة إال في حاالت خاصة حيث  

ق السياسية التي يستأثر بها يستفيدون من حقوق يقرها لفائدتهم قانون الدولة باستثناء الحقو

 الوطنيون دون سواهم.

ولضمان االنسجام داخل الدولة ال يكفي توفر عنصر الجنسية بل البد من وجود 

روابط روحية ترقى عن رابطة الجنسية تتمثل في الروح الوطنية والتالحم االجتماعي الذي 

مع بينهم كما يرى المفكر األمة" التي تضم أفراد تج -قد يأخذ شكله المثالي في " الدولة

الفرنسي ارنست رينان أمجاد مشتركة في الماضي وإرادة مشتركة في الحاضر، وطموحات 
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لصنع أشياء عظيمة في المستقبل وهي حسب إحسان هندي
4

األمة التي حققت نفسها ضمن  

حدود دولة وطنية خاصة بها، وبهذا تطابقت حدودها السياسية مع حدودها القومية ويمتزج 

 يها مفهوم القومية بمفهوم الوطنية تترادف كلمة أمة فيها مع الشعب ومع الدولة ككل.ف

 ثالثا: السلطة السياسية

ال يكفي توفر إقليم واستقرار سكان فوقه لنكون أمام دولة بالمفهوم القانوني بل البد 

من انبثاق جهاز سياسي وقانوني يضطلع بوظائف الدولة األساسية ويسهر على تدبير 

نشاطات الدولة العامة، وتتكون السلطة السياسية من مختلف األجهزة الدستورية واإلدارية 

والقضائية التي تعبر عن إرادة الدولة وتمارس وظائفها المختلفة استنادا إلى النصوص 

 القانونية.

وال يفرض القانون الدولي شكال معينا للدولة فلكل شعب الحق في اختيار نظام حكمه 

لمبدأ تقرير المصير، لذلك يضم المجتمع الدولي مزيجا من أصناف أنظمة الدول احتراما 

الدول البسيطة...( فالمهم أن تضطلع  –الفيدراليات  -الجمهوريات -اإلمارات -)الملكيات

أجهزة الدولة بالوظائف األساسية على أحسن وجه ال سيما ما يتعلق بفرض األمن والحفاظ 

 امات الخارجية.على النظام وتنفيذ االلتز

وبداية هذا القرن أصبحت تلح على  20غير أن التحوالت المتسارعة في نهاية القرن 

ضرورة اعتماد الدولة على مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان وضمان االنتقال السلمي 

للسلطة وذلك إلمكانية اندماج الدولة بيسر في المجتمع الدولي ونسج مختلف العالقات مع 

 الدولي.محيطها 

 املطلب الثاين: املكوانت القانونية

السلطة السياسية( لكنها تجد  -السكان –قد تتوفر الدولة على األركان المادية ) اإلقليم 

نفسها عاجزة عن ممارسة دورها الداخلي كما في حقل العالقات الدولية، إذ لم تحز عناصر 

                                                           
 .5ص  1979/1978إحسان هندي: محاضرات في القانون الدولي العام السنة الجامعية  - 4
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أساسا في استئثارها بالشخصية الدولية قانونية تترجم من خاللها إرادتها في التفاعل، تتمثل 

 وتمتعها بالسيادة وفي اعتراف المجتمع الدولي بها.

 La souverainetéأوال: السيادة 

ينسحب مفهوم السيادة إلى ممارسة الدولة الختصاصات حصرية على المستوى 

 الداخلي والخارجي.

مفهوم السيادة  ( أول من استعمل1596-1530ويعتبر الكاتب الفرنسي جون بودان ) 

في كتابه" بحث في الجمهورية". وقد حاول من خالل أفكاره تبرير احتكار الملوك للسلطة 

ودفع هيمنة السلطة الدينية ممثلة بالكنيسة واالمبراطور، وذلك بمنح الحاكمين سلطة وضع 

 القوانين وممارسة السلطة العليا على المواطنين بشكل مطلق ودون الخضوع للقوانين.

د تعرض مفهوم السيادة لتطورات عميقة مع فالسفة عصر األنوار في فرنسا ) وق

مونتسيكيو...( حيث سيأخذ مفهوم السيادة طابعه المؤسساتي  -جون لوك -جان جاك روسو

 بدل الطابع الشخصي المرتبط بسلطة الحاكم المطلقة.

دولة وبالتالي أصبحت السيادة تجد شرعيتها في نظام مؤسساتي يشكل إطار ال

 العصرية بأجهزتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومؤدى هذا التحول أن الدولة لم يعد في وسعها إطالق يدها وممارسة سيادة ال حدود 

لها بل أصبحت تتراجع أمام انتشار أفكار وخطابات حقوق اإلنسان ومبادئ القانون الدولي 

نطاق الداخلي، عندما تحتكر الدولة أدوات لتكتسب بذلك امتدادها السيادي والقانوني على ال

اإلكراه بصفة شرعية وتستطيع بلورة سياستها واتخاذ قراراتها بدون تدخل من جهة 

خارجية، وعلى النطاق الخارجي عندما تمارس الدولة دورها الخارجي وتنتهج سياستها 

 م المتحدة.الخارجية بدون إكراهات غير ما يفرضه القانون الدولي ومبادئ ميثاق األم

وتطبيقا لمفهوم سيادة الدولة تم التنصيص في ميثاق األمم المتحدة على " مبدأ 

المساواة بين جميع أعضاء المنظمة" الذي يقضي بأن تتمتع الدول على قدم المساواة بحقوقها 

 وتتعهد بالتزاماتها الدولية بالمشاركة في النقاشات وفي التصويت بدون تمييز بين الدول.
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ة إلى مبدأ المساواة بين الدول، يعتبر مبدأ عدم التدخل مبدأ لصيقا بشكل وإضاف

عضوي بمفهوم السيادة، إذ ال يتصور ممارسة الدولة لسيادتها وهي تعاني من تدخالت الدول 

األخرى في سياستها وقراراتها ومن ضغوط في اتخاذها لمواقفها في القضايا الدولية.
5

 

من مبادئ تعتبر نتيجة مباشرة لمفهوم السيادة ال تتجاوز غير أن ما تمت اإلشارة إليه 

اإلطار القانوني المثالي، بينما يعيش الواقع الدولي خروقات سافرة لسيادة الدول بممارسة 

شتى الضغوط عليها داخل المنظمات الدولية في صياغتها لمواقفها ) مجلس األمن على سبيل 

خرى أصبح ممارسة مألوفة في العالقات الدولية المثال( كما أن التدخل في شؤون الدول األ

ال سيما مع تربع الواليات المتحدة األمريكية منفردة على نظام أحادي القطبية، توجهه بحسب 

مصالحها وإيديولوجيتها اإللحاقية لباقي دول المعمور، مستثمرة في ذلك جميع الوسائل التي 

تشجيع  -طات االقتصادية والسياسيةالضغو -يمكن تصورها ) التدخل العسكري المباشر

مساندة  -تحريك القالقل الداخلية -المعونات العسكرية والمدنية -التدخل اإلنساني -اإلنقالبات

 المعارضين لنظام الدولة...(

 ثانيا: الشخصية القانونية

مؤدى مفهوم الشخصية القانونية التي يمنحها القانون الدولي للدولة، أن هذه األخيرة 

 مؤهلة الكتساب الحقوق وتحمل االلتزامات في عالقاتها بأطراف المجتمع الدولي.تكون 

 ويترتب على تمتع الدولة بالشخصية القانونية الدولية النتائج التالية:

الذين تم تفويضهم قانونيا للتصرف باسمها،   مسؤولية الدولة عن أعمال ممثليها -أ 

ريون...( بمجرد قيامهم بوظائفهم في إطار العسك -فاألفراد المفوضون ) الدبلوماسيون

التفويض المذكور تنعكس أثار أعمالهم على مسؤولية الدولة، تعلق األمر بأعمال إيجابية 

كإبرام االتفاقيات أو تمثيل بلدانهم في الهيئات الدبلوماسية أو القنصلية أو في المؤتمرات 

ة في متن االتفاقيات أو القرارات المتخذة الدولية، وبذلك تلتزم الدول بتنفيذ المقتضيات الوارد

عن المؤتمرات، وإذا تعلق األمر بأعمال سلبية، كتدخل دبلوماسي في شؤون  دولة أخرى أو 

                                                           
 الفقرة األولى من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة. - 5
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انتهاك سيادة الدول من طرف عسكريين... فإن الدولة تتحمل مسؤولية األضرار سواء 

 الممارسات. بالتعويض أو بتقديم االعتذار أـو بالتعهد بعدم التكرار مثل هذه

: قد تتعرض الدولة لعملية انفصال لجزء من أجزاء استمرارية وبقاء الدولة-ب  

إقليمها أو القتطاع جزء من ترابها من طرف دولة أخرى بعملية ضم أو احتالل، غير أن 

شخصية الدولة تضل قائمة سواء من خالل استمرار عالقاتها الدبلوماسية مع الدول األخرى 

 ام عضويتها في المنظمات الدولية التي هي عضو بها.أو من خالل دو

وعلى مستوى السلطة السياسية قد يتعرض نظام الحكم لتغييرات سواء بشكل 

ديمقراطي سلمي أو بانقالب عسكري ورغم ذلك تستمر شخصية الدولة وال تتأثر التزاماتها 

 الدولية وال حقوقها المعترف بها من وجهة نظر القانون الدولي.

 ثا: االعترافثال

االعتراف هو إجراء قانوني منفرد تقوم به الدولة بشكل اختياري سواء في إطار 

منظمة دولية أو بناء على اتفاقيات دولية بموجبه تقر بوجود كيان جديد أو وضعية دولية 

 جديدة.

ويدخل االعتراف في إطار الحقوق التي تترتب عن سيادة الدولة واستقالل قرارها 

 تحملها لكامل مسؤوليتها عن هذا التصرف القانوني. الخارجي مع

 ويأخذ االعتراف عدة صور أهمها:

  :االعتراف بالدولة واالعتراف بالحكومة - أ

يشكل االعتراف بالدولة عندما ينشأ كيان دولتي جديد بفعل عملية تفكك لدولة قائمة أو 

 –اإلقليم  –المادية) الشعباتحاد دولتين أو أكثر في إطار دولة واحدة، بعد اكتمال العناصر 

السلطة السياسية( وبالتالي تصدر الدولة أو المنظمة الدولية اعترافها بهذا الكيان الجديد معلنة 

قبولها به في المجتمع الدولي وااللتزام بالتعهدات التي يرتبها القانون الدولي وميثاق األمم 

 المتحدة.
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ة قامت على أنقاض أخرى في أما االعتراف بالحكومة فينصب على حكومة جديد

انتقال الحكم باإلراثة...( أو بطريقة غير  -دولة قديمة سواء بطريقة سلمية دستورية) انتخابات

 انقالب سلمي(   -انقالب عسكري -دستورية) ثورة شعبية

 :االعتراف التأسيسي واالعتراف التصريحي  - ب

ان الجديد، فال يكفي أن يقضي االعتراف التأسيسي بأن تصدر الدول قرارا بقبول الكي

يجمع هذا الكيان األركان المادية لولوج الساحة الدولية، بل إن اعتراف الدول األخرى هو 

الذي يمنح للدولة المستحدثة صبغة الشخصية القانونية الدولية. أما االعتراف التصريحي فهو 

احترام حق الشعب في إجراء قانوني يقر بوجود واقع قائم، وبناء عليه تلتزم الدول األخرى ب

تقرير مصيره، وإذا اختار أن ينشئ دولة فوق إقليم معين وأقام حكومة تضطلع بوظائف 

الدولة، فما على الدول األخرى سوى اإلقرار بوجود هذه الدولة أو الحكومة امتثاال لمبادئ 

 القانون الدولي.

حكم محكمة وقد أخذ االجتهاد القضائي الدولي بنظرية االعتراف التصريحي في 

عندما  1919في قضية االعتراف بالدولة البولونية سنة  1929التحكيم المختلطة لفاتح غشت 

نص على مايلي: " وفقا للرأي المقبول بحق من قبل فقهاء القانون الدولي فإن االعتراف 

 بالدولة ليس منشئا لها وإنما مقرر لوجودها فالدولة توجد بذاتها واالعتراف ليس سوى إعالن

 عن وجودها المسلم به من قبل الدولة التي صدر منها االعتراف ".    

 االعتراف الصريح واالعتراف الضمني -ث 

تعترف الدولة إما صراحة أو ضمنا بكيان دولتي جديد ويتم االعتراف الصريح بإبرام 

زمة معاهدة أو اتفاق تبادل البعثات  دبلوماسية أو القنصلية أو بإصدار بالغات رسمية مل

للدولة المعترفة، بينما تعترف الدولة ضمنا بإنشاء دولة أخرى عن طريق استقبال وفود منها 

بشكل رسمي وتبادل الزيارات وإبرام اتفاقيات تتعلق بمجال أخر كترسيم الحدود أو اتفاق 

 تجاري.
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 االعتراف الفردي أو االعتراف الجماعي -د

نعزلة أما االعتراف الجماعي فيتم غالبا يتم االعتراف الفردي من قبل دولة بصورة م

داخل منظمة دولية أو أو في إطار مؤتمر دولي حيث يتم قبول الكيان الجديد بصفة العضوية 

 أو يتم إصدار بيانات تقر بوجود هذا الكيان.

 االعتراف القانوني واالعتراف الفعلي -ه

برت الدولة المعترف يتعلق هذا النوعان من االعتراف بنشوء حكومة جديدة فإذا اعت

بأن هذه النشأة كانت قانونية فإنها تتخذ إجراء قانونيا بموجبه تقر بوجود هذه الدولة، أما إذا 

أقرت دولة إصدار االعتراف بأن طريقة انتقال السلطة إلى الحكومة الجديدة تشوبها ثغرات 

ور، وفي تعامل الدولة دستورية قانونية فغالبا ما تتريث الدولة المعترفة إلى أن تنجلي األم

الحذر مع الوضع الجديد اعتراف فعلي يمكن أن يتحول بين لحظة وأخرى إلى اعتراف 

 قانوني إذا استقر األمر للحكومة الجديدة وأظهرت فعاليتها في تدبير وظائف الدولة.

 املطلب الثالث: مقومات قوة ادلوةل

معينة من مراتب النمو  تتظافر عدة عوامل لتصنع قوة الدولة وتصنفها في مرتبة

والتقدم ورغم أهمية العوامل الطبيعية في اإلسهام في زيادة قوة الدولة، فإن الدور الحاسم 

 يبقى للعوامل الغير طبيعية.

 أوال: العوامل الطبيعية

يشكل الموقع الجغرافي ومدى أهميته عنصرا أساسيا ومساعدا للدولة في اكتساب 

ت الدولية، فالدول التي توجد في موقع استراتيجي أو تسيطر مركز متزايد على ساحة العالقا

على مضيق أو قناة بحرية توجد في منطقة كثافة المالحة البحرية أو تشرف على واجهات 

بحرية أو في موقع جيد يرتكز عليه االهتمام الدولي، إذ وظفت هذه المعطيات بالشكل 

تساهم تضاريس الدولة ومناخها في تحديد المطلوب سينعكس ذلك إيجابا على قوة الدولة، كما 

مدى جاذبية الدولة لتحقيق النمو والقوة، فقد ظلت روسيا مستعصية على كل من نابليون 

وهتلر نظرا لتضاريسها الصعبة ومناخها القاسي بينما لم يكن ذلك حال مملكة األراضي 
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عديد من المفكرين عن دور المنخفضة أو بلجيكا لتستسلم بسهولة للهجوم األلماني. وقد دافع ال

( 1904-1844العوامل الجغرافية في تحديد قوة الدولة ومن بينهم األلماني فريديك راتزل )

الذي بحث عالقة الجغرافية بالسياسة وانتهى إلى أن الجغرافية تحدد السياسة وأن الشعوب 

 التي تملك فضاءات واسعة تكون تطلعاتها أوسع.

زان على خط راتزل عندما قال:" أعطوني خريطة بلد وقد سار الفرنسي فيكتور كو

ما وهيئته ومناخه ومياهه ورياحه وكل جغرافيته الفيزيائية، أعطوني منجاته الطبيعية... أنا 

 أتكفل بأن أقول جازما من سيكون رجل هذا البلد وما سيكون دور هذا البلد في التاريخ..."

ألخرى في رسم معالم قوة الدولة، فما ومما ال شك أن الثروات الطبيعية تساهم هي ا

كانت دول الجزيرة العربية تحظى باألهمية والقوة على المستوى الدولي لوال اكتشاف النفط 

 في بداية العشرينات من القرن الماضي.

وكلما زخرت أعماق إقليم الدولة بالثروات وال سيما  إذا أحسن تدبيرها إال وكانت 

راراتها الخارجية، وكلما ندرت هذه الثروات إال واعتمد بقاء الدولة الدولة أكثر استقاللية في ق

 وقيامها بوظائفها على المساعدات الدولية وبالتالي كانت قراراتها ومواقفها أقل استقاللية.

وفي سياق حديثنا عن العوامل الطبيعية ال يمكن إغفال األهمية الديمغرافية في بناء 

في القديم حيث كانت الجيوش تعتمد على العنصر البشري قوة الدولة وعظمتها، ال سيما 

بالدرجة األولى، إال أن هذا العامل في تراجع مستمر بحيث أصبح ينظر إلى الرأسمال 

البشري من زاوية قيمة التكوين والقدرة على االستثمار في مشاريع التنمية الكبرى، فقد تشكل 

ذا انعدم التوازن بين الكثافة السكانية والخيرات الديمغرافية عرقلة حقيقية أمام نماء الدول، إ

الطبيعية والسياسات السكانية. ويالحظ في المرحلة الحالية أن الدول المتخلفة هي التي تعاني 

من تزايد سكاني غير منضبط بينما تعيش الدول المتقدمة حالة انكماش سكاني رغم 

  التشجيعات التي تقدمها الدول لرفع نسبة الوالدات.  
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 ثانيا: العوامل غير الطبيعية

يعتبر االقتصاد والتكنولوجيا  عاملين حاسمين في رسم مالمح قوة الدولة، فالدول ذات 

البنية االقتصادية القوية والتي وظفت نتائج الثورة المعرفية والتكنولوجية في تصليب هذه 

 البنية تعد األكثر تنافسية على المستوى العالمي.

ن البحث العلمي والتقني يشكل رافدا لتطوير االقتصاد، والدول وال يجادل أحدا أ

األكثر تقدما هي األكثر إنفاقا على البحث العلمي وهي المتحكمة في مختلف مصادر المعرفة 

السيما مع تزايد حضور العامل المعرفي في مختلف أوجه النشاط اإلنساني وتعدد 

خاصة في مجال االتصال مما قرب من  استخدامات التكنولوجيا في كل المجاالت الحياة

عالقات الشعوب والدول ويسر فرص االعتماد المتبادل بين الدول، ليصبح العالم قرية 

صغيرة على حد تعبير اإلعالمي الكندي ماكلوهان. وعلى المستوى العسكري ساهم العامل 

التكنولوجي في إضعاف حضور الجغرافية وتأثيرها في مناعة الدول حيث كسرت 

التكنولوجيا العسكرية
6

التي تعتمد على الصواريخ العابرة للقارات ذات أنظمة التوجيه  

األوتوماتيكي كل المسافات وساهمت في فرض توازن قوي بين أعضاء النادي النووي ومن 

 لى السلم العالمي طيلة فترة الحرب الباردة.إتم الحفاظ 

 -مختلف العوامل ) الجغرافياوبالرغم من أن الكثير من المحللين يقرون بتبعية 

االقتصاد( لمحورية العامل التكنولوجي فإنه ال يمكن إغفال العنصر الثقافي  -الديمغرافيا

الحضاري في ضمان التماسك االجتماعي لدولة معينة مع ما يحدثه ذلك من ثأثير في عالقات 

 الدول في النظام الدولي بشكل عام.

القيمي المتين هي األقدر على مواجهة زحف فاألمم األكثر عراقة وذات النظام 

العولمة بمختلف تجلياتها، وفي هذا السياق ال يمكن تجريح نظرية صمويل هنتغتون التي 

تعتبر أن العالم يعيش حالة صراع حضارات، يلعب فيها الدين والثقافة الدور الحاسم، حيث 

ي تحدد عالقات الدول يقول هنتغتون:" أن الحضارة تشكل كل شيء في حياتنا، فهي الت

بعضها ببعض"، كما ال يمكن تسفيه أطروحة نهاية التاريخ لفوكوياما الذي اعتبر أن 

                                                           
 53. ص 2004-د. عالء ابو عامر: " العالقات الدولية" الشروق  - 6
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الحضارة الغربية تعتبر أرقى ما وصل إليه التفكير االنساني وأن ال مجال لثقافات 

وحضارات منافسة، وما على الدول األخرى الممانعة إال أن تستسلم لألمر الواقع وتلحق 

 ب الحضاري الغربي وإال وجدت نفسها على هامش الحضارة االنسانية.بالرك

إن هذه األفكار وغيرها، تؤكد أن العامل الثقافي الزال حاضرا بقوة في متغيرات 

النظام الدولي
7

، بل إنه يؤثر بفعالية في شخصية صناع القرار الخارجي ورجال الدولة الذين 

افية يساهمون في الرقي بمستوى الدولة إلى مصاف من خالل التكوين النفسي والترسبات الثق

 الدول ذات التأثير العالمي.

فكاريزمية الرئيس جمال عبد الناصر وتكوينه العقدي ساهم في صياغة شخصية 

رجل دولة جعلت من مصر دولة حاضرة في العالقات الدولية بثقلها الدبلوماسي. كما أن 

التوازنات الدولية وإقامة نظام دولي وتحالفات هتلر بشخصيته البسيكوباتية ساهم في قلب 

 عسكرية عجلت باندالع حرب مدمرة كادت أن تعصف بمصير العديد من الكيانات السياسية.

وتحضر شخصية متخذ القرار بشكل أعمق وأقوى حيث يتقلص دور وفعالية 

دول المؤسسات أمام التأثيرات الشخصانية لصناع القرار، ويظهر ذلك بشكل جلي في ال

النامية وال سيما منها الدول العربية حيث تتماهى المؤسسات مع شخصية الزعيم ومحركه 

 األول على مستوى القرار الداخلي كما على صعيد السياسة الخارجية للدولة.

 املطلب الرابع: ادلوةل يف احمليط اخلاريج

مع تنفتح الدولة على محيطها الخارجي من خالل نهج سياسة خارجية تتالءم 

مصالحها ومع مرجعياتها السياسية واإليديولوجية ومع طبيعة تحالفاتها، كما تنسج عالقات 

دبلوماسية وقنصلية تخضع لنظام التمثيل الدبلوماسي والقنصلي المؤطر باتفاقيتي فيينا لسنة 

 .1963و سنة  1961

                                                           
جلين فيشر: " دور الثقافة واإلدراك في العالقات الدولية" ترجمة أسعد حليم الجمعية المصرية لنشر المعرفة  - 7

 وما بعدها. 59، ص 2004، 1القاهرة، ط  -والثقافة العالمية
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لذي يعرف المحلل األمريكي جيمس روزنو السياسة الخارجية بأنها ذلك" المجهود ا

تبذله جماعة وطنية من أجل التحكم، أو مراقبة محيطها الخارجي، سواء من خالل تكريس 

 الوضعيات اإليجابية، أو تعديل تلك الوضعيات السلبية التي ال تخدم مصالحها".

ويعرفها برجستراسر بأنها" مجموعة األعمال التي يقوم بها جهاز متخصص لدولة ما 

، أو مجموعة العالقات ألنظمة دول ) تكثالت ( أو حتى لتسيير عالقاتها مع دول أخرى

 مجموعة من العالقات لكيانات اقتصادية وثقافية تابعة لهذه التكثل".

ونستنتج من التعريفين أن السياسة الخارجية تمثل ذلك المظهر من سياسة الدولة أو 

بقاء أو التوسع منظمة دولية والذي به تنفتح على العالم الخارجي لتحقيق أهدافها في ال

وضمان المصالح أو التعاون والتضامن. فلم يعد في العصر الحالي من الممكن أن تعيش 

الدولة في معزل عن محيطها اإلقليمي أو الدولي أمام ثورة االتصال التي تشهدها الدول 

 والشعوب وأمام تعاظم احتياجات سكان الدولة وتكاثف ارتباطاتهم سواء مع الدولة األم أو مع

دولة أخرى
8
. 

وتساهم العديد من األجهزة المؤثرة أو المتدخلة مباشرة في صناعة السياسة الخارجية 

في رسم مالمح سياسة الدولة على المستوى الخارجي، غير أن التمثيل الخارجي للدولة يظل 

 حكرا على السلطات المركزية وعلى هيئات وتمثيليات توجد فوق تراب الدول األخرى.

 زة صنع السياسة الخارجية على المستوى المركزيأوال: أجه

 يضطلع بصنع وتنفيذ السياسة الخارجية كل من رئيس الحكومة وزراء الداخلية.

 رئيس الدولة: - أ

أمير...( أعلى هيأة  -رئيس -امبراطور –يعتبر رئيس الدولة مهما كانت صفته) ملك 

الدولة بدور وازن في إعداد  وممثل أعلى للدولة على جميع األصعدة، وتستأثر مؤسسة رئيس

وتحديد الخطوط العريضة والتوجهات العامة للسياسة الخارجية ويشرف مباشرة على 

تنفيذها، وتمتد صالحيته إلى تعيين سفراء بالده لدى الدول األخرى والمنظمات الدولية 

                                                           
روي مكريدس: " مناهج السياسة الخارجية في دول العالم" ترجمة حسن صعب، دار الكتاب العربي، بيروت  - 8

 .31، ص 1966
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تماعات ويعتمد سفراء هذه األخيرة ببالده ويبرم المعاهدات ويمثل دولته في المؤتمرات واج

المنظمات الدولية وإليه يتم الرجوع في تحديد معالم السياسة اإلستراتيجية للدولة ) االنضمام 

إبرام اتفاقات السالم أو الهدنة أو الهزيمة...(. وفي  -إعالن الحرب -إلى األحالف العسكرية

الدول  إشرافه على السياسة الخارجية يستفيد رئيس الدولة من امتيازات وضمانات فوق تراب

 األخرى.

غير أن هذا الدور المركزي الذي يضطلع به رئيس الدولة يختلف حسب طبيعة النظام 

المطبق في الدولة، فإذا تعلق األمر بدولة تمارس النظام الرئاسي أو الدكتاتوري يحتكر رئيس 

نظام الدولة هذا الدور الوازن في السياسة الخارجية، أما إذا كان الحكم يتأسس على قواعد ال

البرلماني فإن رئيس الحكومة يعود له مهام إدارة واإلشراف على صنع القرار الخارجي، 

وفي األنظمة المختلطة الرئاسية البرلمانية أو في الحكومات ذات الرأسين يتقاسم رئيس 

 فرنسا(. –الدولة ورئيس الحكومة أدوار رسم واإلشراف على السياسة الخارجية )حالة لبنان 

 رجيةوزير الخا - ب

يشرف وزير الخارجية مباشرة على قطاع الشؤون الخارجية، فهو الرئيس الفعلي 

للعاملين في القطاع سواء على المستوى المركزي أو الخارجي بالسفارات والقنصليات. تعود 

له مهمة تنفيذ السياسات الخارجية للدولة تحت رقابة رئيس الدولة الذي قد ينتدبه لثمتيل 

رات الدولية واإلقليمية ويتولى التهيئ لكافة المناسبات ذات الطابع الدولة في المؤتم

الخارجي)مؤتمرات، اجتماعات قمة، زيارات دبلوماسية للوفود الوطنية إلى الخارج 

واستقبال الوفود األجنبية على تراب الدولة، توقيع اتفاقية دولية أو دولية تكون الدولة طرفا 

على االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي يلزم القانون الوطني فيها...( ويوقع باألحرف األولى 

بضرورة الرجوع إلى األجهزة الدستورية األخرى الستكمال التصديق عليها ويوقع مباشرة 

االتفاقيات ذات الشكل المبسط وبالنظر إلى تعاظم وتكاثف العالقات بين الدول على األصعدة 

تلف المجاالت التقنية، فإنه يكتفي برعاية هذه األنشطة التجارية والثقافية والعلمية وفي مخ

 الخارجية للدولة دون أن يكون له تدخل مباشر إال على المستوى الشكلي اإلجرائي.
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 ثانيا: األجهزة الخارجية

يعتبر العمل الدبلوماسي من أقدم مظاهر التعامل بين الدول على الصعيد السياسي وقد 

ات النظر والتفاوض بشأن قضايا الحدود والتحالفات وتنظيم مثل وسيلة حقيقية لتبادل وجه

 -الروابط التجارية بين الكيانات السياسية التي كانت قائمة منذ أقدم العصور )إمبراطوريات

قبائل(. ولئن اضطلعت األعراف الدولية بمهمة تنظيم وتأطير العمل الدبلوماسي  -دول مدن

ئمين بين الدول ابتداء من القرن السابع عشر فإن الذي عرف تبادل مبعوثين دبلوماسيين دا

 ( نقل الممارسة العرفية إلى مستوى التقنين والتدوين.1963-1961صدور معاهدتي فيينا ) 

 البعثة الدبلوماسية - أ

تحدثت اتفاقية فيينا المنظمة للبعثات الدبلوماسية عن تكوين هذه البعثات فميزت بين 

ائمين باألعمال، وحسب مستوى العالقة بالدولة يسمى السفراء والوزراء والمفوضين والق

رئيس البعثة سفيرا أو وزيرا مفوضا وفي هذه الحالة يسلم أوراق اعتماده إلى رؤساء الدول، 

 أما القائمون باألعمال فيعتمدهم وزراء الخارجية بالدول المستقبلة.

يون والكتاب وباإلضافة إلى رؤساء بالبعثات، يعمل بالسفارة المستشارون والفن

ويسمون مبعوثين دبلوماسيين أما الحراس والبوابون والعمال فهم مستخدمو البعثة 

 الدبلوماسية.

 فيما يلي: 1961وتتمثل مهام البعثة الدبلوماسية بناء على المادة الثالثة من اتفاقية فيينا 

 تمثيل الدولة الموفدة في دولة االستقبال. -

 عاياها في الدولة المعتمد لديها.حماية مصالح الدولة المعتمدة ور -

العمل على توطيد العالقات الودية والتعاونية بين دولة اإلرسال ودولة   -

 االستقبال في مختلف المجاالت.

 التفاوض مع حكومة الدولة المستقبلة.  -

االستخبار واالستعالم حول ما يجري في الدول المعتمد لديها بالوسائل  -

 تقارير والرسائل المشفرة...المشروعة بواسطة الرسائل وال
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وتستفيد البعثة الدبلوماسية أثناء اضطالعها بمهامها من العديد من الحصانات 

 واالمتيازات تتمثل في:

حرمة بناية البعثة )السفارة ومقر المبعوثين الدبلوماسيين( ضد كل أعمال التفتيش أو 

 الحجز أو االقتحام...

نظام ضريبي بدولة االستقبال، وال يختص وال يخضع الموظفون الدبلوماسيون ألي 

القضاء الجنائي واإلداري والمدني بدولة االعتماد بالنظر في القضايا المتعلقة بأعضاء البعثة 

 الدبلوماسية إال في حاالت استثنائية، كما ال يجوز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية.

السنوات األخيرة ما يسمى ورغم أهمية البعثة الدبلوماسية التقليدي فقد نشطت في 

بالدبلوماسية الموازية التي تتم عن طريق هيئات وأفراد ال عالقة لهم بالعمل 

دور الفنانين والرياضيين  -دبلوماسية المجتمع المدني -الدبلوماسي)الدبلوماسية البرلمانية

 والمثقفين في تمثيل والدفاع عن مصالح دولهم لدى دوائر أخرى...(

 ةالبعثة القنصلي - ب

يمكن للدولة أن تعهد للسفارة بوظائف القنصليات كما يمكن أن تحدث قنصليات لدى 

 الدول األخرى.

ويتركز نشاط البعثة القنصلية على تنمية العالقات التجارية والثقافية بين دولتي 

االستقبال ال سيما ما يتعلق بمصالحهم المدنية واإلدارية، كما تعمل على منح تأشيرة دخول 

 ب إلى الدولة التي تمثل مصالحها.األجان

وترتبط أهمية القنصليات بحجم وطبيعة تواجد وطنيي الدولة الموفدة بدولة االستقبال، 

كما أن قطع العالقات الدبلوماسية بين دولتين ال يعني بالضرورة إقفال القنصليات، ويستفيد 

 تصل إلى درجة أعضاء البعثة القنصلية من بعض االمتيازات والحصانات غير أنها ال

 امتيازات وحصانات المبعوثين الدبلوماسيين.

وقد يتواجد بنفس الدولة أكثر من قنصلية على عكس التمثيل الدبلوماسي الذي يقتصر 

  على سفارة وحيدة للدولة بدولة االعتماد.
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 : املنظامت ادلولية احلكوميةاملبحث الثاين

لمجتمعات إلى قيم التضامن والتبادل يشهد التاريخ الحديث تنامي احتياجات الدول وا

بحيث لم يعد بإمكان الدولة العيش منعزلة منغلقة على نفسها. بل سعت إلى االنفتاح على 

الدول األخرى بإبرام اتفاقيات ومعاهدات تحقق من خاللها مصالح سياسية أو عسكرية أو 

الدولي إلى مستوى تحقيق اقتصادية تجارية. ولم تكن آلية التعاقد كافية لالرتقاء بالتعاون 

أهداف الدول في ضمان السالم الدولي وتدبير نتائج التقدم التقني على مستوى تحقيق أهداف 

الدول في ضمان السالم الدولي وتدبير نتائج التقدم التقني على مستوى المواصالت والبحرية 

من الضروري أن  والمالحة التجارية وتأمين تدفق الخيرات والمنافع بين الدول. لذلك كان

تجتمع اإلرادات السياسية للعديد من الدول ألجل دخول عهد التنظيم بإحداث منظمات دولية 

 حيث انصب اهتمامها على المجاالت التقنية واالقتصادية. 19منذ بداية القرن 

ولئن اتسمت المرحلة األولى من التنظيم الدولي بانحصار نطاق المنظمات الدولية في 

سيدخل التنظيم الدولي عهد العالمية  1919روبية فإن تأسيس عصبة األمم سنة القارة األو

 واالهتمام بقضايا السلم واألمن الدوليين وبشؤون التعاون االقتصادي والعسكري.

وبذلك لم تعد الدولة هي الفاعل الوحيد على المسرح الدولي بل انضافت إليها المنظمة 

منظمة  370إلى مختلف المجاالت، ووصل عددها إلى الدولية طرفا مؤثرا امتدت أنشطتها 

 موزعة بين المنظمات العالمية والقارية والجهوية.

ويمكن تعريف المنظمة بأنها " هيئة أو مؤسسة تتمتع بالشخصية القانونية يتم إحداثها 

 باجتماع إرادة الدول بمقتضى اتفاق لتحقيق أهداف مشتركة بواسطة أجهزة دائمة".

ا التعريف تتضح أهمية الخصائص المنظمة الدولية التي سنتناولها في ومن خالل هذ

المطلب األول قبل أن نتطرق إلى بيان تصنيفات وأهداف المنظمات الدولية في المطلبين 

 المواليين.
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 املطلب الأول: خصائص املنظمة ادلولية

 أنها:يمكن تبين أهم سمات المنظمة الدولية من التعريف الذي سقناه أعاله بش

 أوال: خاصية الدولية: 

الدول األعضاء، فال يمكن  المنظمة الدولية تتكون فقط من وتفيد هذه الخاصية أن

تصور منظمة دولية حكومية يمثلها أفراد خواص أو مؤسسات خاصة أو أحزاب سياسية، 

فالعضوية الكاملة في المنظمة مفتوحة فقط في وجه الدول، بينما قد تحضر بعض الهيئات 

 جتمعت المنظمة بصفة مالحظ أو مراقب.ا

واستثناء على التمثيل الحكومي للدولة في المنظمة الدولية قد تمثل الدولة داخل بعض 

منظمة العمل العربي( بوفد ثالثي يضم ممثلين عن كل من -المنظمات )منظمة العمل الدولية

 الحكومة وأرباب العمل واألجراء.

 ا الذاتية:ثانيا: استقالل المنظمة بإرادته

تتمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية بناء غلى مواثيقها المؤسسة، وتبعا 

لذلك فالمنظمة الدولية تصبح مؤهلة لإللزام وااللتزام بإبرام عقود واتفاقيات وإقامة عالقات 

 دبلوماسية مع الدول والمنظمات الدولية األخرى.

لة التي تختلف عن إرادة الدول المشكلة لها، وتختلف كما أنها تعبر عن إرادتها المستق

في ذلك عن المؤتمرات الدولية التي من خاللها القرارات الصادرة عنها تعبر إرادة الدول 

 واألطراف المجتمعة في المؤتمر.

وتأخذ استقاللية المنظمة الدولية عدة مظاهر منها
9

: 

للموظف الدولي تختلف عن  استقاللية المنظمة بموظفيها: فالوضعية اإلدارية  -

وضعية الموظف العامل بإدارة الدولة، فالموظفون الدوليون يخضعون لنظام الوظيفة الدولية 

ولتراتبية إدارية داخل أجهزة المنظمة، وأثناء ممارستهم لمهامهم ال يتعرضون ألي تأثير من 

                                                           
9
ومدا  248ص -2002-محمد سامي عبد الحميدد ومحمدد السدعيد الددقاق: " التنظديم الددولي" دار المطبوعدات الجامعيدة - 

 بعدها.
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انونية المطبقة لدن سلطات دولة المقر كما يستفيدون من وضعية خاصة تجاه األنظمة الق

 داخلها.

استقاللية المنظمة بمقرها: لكون المنظمة الدولية ال تتوفر على إقليم وتضطر   -

إلى إبرام اتفاق المقر بين المنظمة الدولية والدولة المحتضنة لها من خالله يتم تنظيم العالقة 

تدخل غير بينهما وتحديد الشروط التي تؤهل المنظمة للقيام بأنشطتها بكل حرية، ودون 

مرغوب فيه من طرف الدولة الحاضنة التي تمنح كذلك مزايا وحصانات لموظفي المنظمة 

 ولمقرها وموجوداته.

استقاللية المنظمة بأعمالها: ال تخضع المنظمة الدولية كشخص قانوني دولي   -

دول ألي تأثير في اتخاذها لقراراتها ومواقفها، فأعمالها مستقلة استقالال تاما عن أعمال ال

المشكلة لها، التي من المفترض أن تمتثل لما قررته أجهزة المنظمة ولو كانت تعترض 

عليها، وتختلف أنظمة اتخاذ القرار من منظمة ألخرى، فهناك من المنظمات من يشتغل وفق 

قاعدة اإلجماع )الجامعة العربية( وهناك من يطبق قاعدة الفيتو )مجلس األمن التابع لألمم 

 غلب المنظمات تتخذ قراراتها وفق قاعدة األغلبية.المتحدة( وأ

 ثالثا: انبثاق المنظمة عن ميثاق منشئ:

تخرج المنظمة الدولية إلى حيز الوجود نتيجة توافق إرادة الدول األعضاء على  

 اتفاقية...(.-معاهدة-عهد-إحداثها بواسطة معاهدة تختلف تسميتها حسب كل منظمة )ميثاق

شئ بمثابة دستور المنظمة تتحدد من خالله أسباب التأسيس ويعتبر الميثاق المن

وشروط اكتساب العضوية وأهداف المنظمة واختصاصات أجهزة التقرير والتسيير وكيفيات 

اتخاذ القرارات إلى غير ذلك من الموضوعات التي تعتبر ضرورية الستمرار أداء المنظمة 

 لمهامها التي من أجلها أنشئت.

  مة على هياكل وأجهزة:رابعا: توفر المنظ

تسند إلى هذه األجهزة وظائف تختلف حسب كل جهاز، فهناك األجهزة التقريرية التي 

غالبا ما تكون بمثابة جمع عام للدول المنشئة ثم األجهزة التنفيذية التي غالبا ما تكون من 
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لمنظمة مهام األمانة العامة أو المجلس التنفيذي، باإلضافة إلى الهيئات التي تتولى داخل ا

 التخطيط وبلورة البرامج والتسيير ومتابعة التنفيذ والتقييم وإلى غير ذلك من المهام.

 املطلب الثاين: تصنيفات املنظامت ادلولية

المنظمات الدولية ليست على شاكلة واحدة فهناك تصنيفات عديدة وأنواع شتى من 

الدولية كل حسب وزنه السياسي  التنظيمات التي تنشط المجتمع الدولي وتساهم في اللعبة

 واالقتصادي وطبيعة األعضاء المشكلين له.

وتوجد عدة معايير للتمييز بين المنظمات الدولية، فهناك المعيار الذي يقوم على نطاق 

العضوية أو امتداد المنظمة والمعيار الذي يتأسس على وظائفها، ومعيار ثالت ينطلق من 

 سلطات المنظمة.

 طاق العضويةأوال: معيار ن

 وفقا لهذا المعيار يمكن تمييز بين:

 المنظمات العالمية-أ

وهي المنظمات المفتوحة أمام كافة الدول لالنخراط فيها شريطة االلتزام بمواثيقها 

واحترام شكليات االنخراط وشروط العضوية، وتوجد على رأس هذه المنظمات منظمة األمم 

دولة، وكذا المنظمات  192تي يصل عددها إلى المتحدة التي تضم جميع دول العالم ال

 المتخصصة التابعة لها.

 المنظمات اإلقليمية:-ب 

تضم هذه المنظمات عددا محدودا عددا محدودا من الدول ترتبط بينها لتحقيق مصالح 

مشتركة تؤلف بينها. وإذا كان الموقع الجغرافي يشكل عنصرا غالبا في تكوين هذه المنظمات 

اد األوروبي واالتحاد اإلفريقي ومنظمة الدول األمريكية...، فإن عناصر أخرى كمنظمة االتح

تتدخل لدفع الدول نحو التعاون فيما بينها داخل منتظم يمثلها ويحقق مصالحها المشتركة، 

ويمكن الحديث هنا عن دور العامل الحضاري واللغوي والماضي المشترك في إحداث 
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دور العامل السياسي االيدولوجي والعسكري في إحداث  منظمة الجامعة العربية، وكذا عن

 الحلف األطلسي...

 ثانيا: المعيار الوظيفي:

بناء على هذا المعيار يمكن أن نميز بين المنظمات الدولية العامة والمنظمات 

 المتخصصة.

 المنظمات الدولية العامة:-أ

ي كثير من القضايا هي المنظمات التي أتاح الميثاق المنشئ لها إمكانية التدخل ف

والمجاالت وبالتالي فإن وظائفها تمتد إلى الشؤون االقتصادية والسياسية واالجتماعية 

والثقافية. وقد تكون هذه المنظمات عالمية كما هو الشأن بالنسبة لمنظمة األمم المتحدة التي 

تحقيق  عالوة على اضطالعها بمهام حفظ السلم الدولي واألمن الجماعي، فهي تتطلع إلى

الرخاء االقتصادي واالجتماعي لساكنة العالم من خالل الهيئات المتخصصة الدائرة في فلكها 

منظمة الصحة العالمية...(-منظمة األغذية والزراعة-)منظمة العمل الدولية
10
. 

كما ال يمكن أن تكون هذه المنظمة ذات التخصص العام إقليمية كمنظمة االتحاد 

 ل األمريكية....اإلفريقي أو منظمة الدو

 المنظمات الدولية المتخصصة:-ب

هي منظمات يحدد ميثاقها المنشئ مجاالت فتنصب أنشطتها وسائر أعمالها على تلك 

المجاالت دون أن تتجاوزها إلى غيرها. فقد تختص في االقتصاد كما عليه األمر بالنسبة 

البنك العالمي  –لنقد الدولي أو في الميدان المالي )صندوق ا OMCللمنظمة العالمية للتجارة 

..( كما قد تهتم بتنسيق الشؤون العسكرية وصياغة استراتيجية موحدة .لإلنشاء والتعمير

 )الحلف األطلسي(.

وهناك من المنظمات من تتخذ شكل محاكم ذات طابع دولي كالمحكمة الجنائية الدولية 

 أو محكمة العدل الدولية.

                                                           
10
الدددار البيضدداء، -راهيم البدددراوي:" العالقددات الدوليددة بددين النظريددة والتطبيددق" مكتبددة النجددا  الجديدددةعبددد المددنعم ابدد - 

 130ص -1980
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مر بفعل لجوء الدول للتنظيم المكثف لحل والمنظمات المتخصصة في تنامي مست

مشاكل قطاع معين اقتناعا منها بأهمية ذلك في إمكانية تحقيق منافع أكبر، ويعتبر إحداث 

منظمة الدول المصدرة للغاز في اآلونة األخيرة خير مثال يمكن سوقه للتأكيد على توجه 

 دولية. الدول والمجتمع الدولي نحو تنسيق الجهود داخل إطارات وهيأت

 ثالثا: معيار السلطة الممنوحة 

تختلف سلطات المنظمة اتجاه أعضائها فحسب الميثاق المنشئ للمنظمة يمكن أن نميز 

بين منظمات يمنحها دستورها سلطات تقديرية واسعة تكون ملزمة بالنسبة ألعضائها، ويأخذ 

لطة فوقية تجاه هذا الشكل مظهره في المنظمات ذات النزعة االندماجية والتي تمثل س

األعضاء المؤسسين لها. ويعتبر نموذج االتحاد األوربي أبرز مثال على هذا النوع من 

المنظمات، فأجهزته تشبه إلى حد كبير النظام الفيدرالي، فهو يتكون من برلمان منتخب بشكل 

يأة مباشر )الهيأة التشريعية( ولجنة أوربية )هيئة التنفيذ( ومحكمة العدل األوربية )اله

القضائية( وتراقب هذه المؤسسات شرعية القرارات الصادرة عن الدول كما تصدر 

 تشريعات تطبق على صعيد الدول األعضاء.

ال تمثل المنظمات ذات التوجه االندماجي التكاملي سوى نسبة ضعيفة من عدد 

تكتفي المنظمات الدولية التي ال تتوفر أغلبها إلى على سلطات ضيقة اتجاه أعضائها حيث 

أجهزة هذه المنظمات بإتاحة مناسبات للتشاور وتبادل اآلراء والتنسيق بين األعضاء للتوصل 

 إلى قرارات تحوز على موافقة الدول األعضاء.

 املطلب الثالث: أأهداف املنظامت ادلولية

تتحدد أهداف كل منظمة سواء كانت إقليمية أو عالمية في ميثاقها المحدث لها، وإذا 

صعب جدا دراسة مواثيق المنظمات الدولية لمعرفة أهدافها ووظائفها فإنه يمكن كان من ال

 التعرض إلى االهتمامات المشتركة ألغلب الهيئات الدولية الحكومية والتي تتمثل فيما يلي:
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أوال: تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية 
11
 

هم لحل النزاعات الناشئة قبل إحداث المنظمات الدولية كانت الخروب هي الوسيلة األ

.. لذلك حاولت عصبة األمم التي تأسست .بين الدول بسبب الخالفات الحدودية أو السياسية

بعد نهاية الحرب العالمية األولى أن تضع ميكانيزمات الستتباب السلم الدولي، غير أنها 

ء إلى القوة أخفقت في ذلك باندالع الحرب العالمية الثنية، التي أبانت عن مخاطر اللجو

والتهديدات الخطيرة التي تحيط باإلنسانية جراء استعمال أسلحة غير تقليدية في النزاعات 

المسلحة. ولذلك سعت الدول الكبرى إلى إحداث منظمة األمم المتحدة تم التنصيص في المادة 

ة تتخذ األولى من ميثاقها على أن أهدافها:" حفظ السلم واألمن الدولي، وتحقيقا لهذه الغاي

الهيئة التدابير المشتركة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها وتقمع أعمال العدوان 

وغيرها من وجوه اإلخالل بالسلم وتستعمل الوسائل السلمية وفقا لمبادئ العدل والقانون 

 الدولي".

 وللحفاظ على األمن والسلم الدوليين يضطلع مجلس األمن، الهيأة التنفيذية لمنظمة

األمم المتحدة، بمسؤولية اتخاذ التدابير الالزمة لتسوية المنازعات الدولية بشكل سلمي أو 

 باللجوء إلى وسائل الردع والعقاب والتي يتيحها ميثاقها في حالة تهديد السلم العالمي.

 ثانيا: تطوير التعاون االقتصادي واالجتماعي

االقتصادي كندرة مصادر الطاقة تواجه دول العالم العديد من المشاكل ذات الطابع 

وارتفاع أزمة الغذاء في العالم ومشكل المياه كما تعيش معضالت االنفجار السكاني والتلوث 

 والتصحر.

وال يمكن للدولة بمفردها أن تواجه هذه المشاكل، لذلك تعتبر المنظمات الدولية إطارا 

تصدي لألخطار التي تهدد مناسبا لبلورة استراتيجيات مشتركة تتضمن تدابير عملية لل

البشرية. وبالنظر إلى االرتباط العضوي القائم بين تحقيق الرفاه االجتماعي والسلم العالمي 

                                                           
11
ينص ميثاق األمم المتحدة في مادته األولى على أن من مقاصد المنظمة مايلي:"حفظ السلم واألمدن الددولي، وتحقيقدا  - 

عالة لمنع األسباب التي تهدد السلم وإلزالتها، وتقمع أعمال العددوان وغيرهدا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الف

من وجود اإلخالل بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون، لحل المنازعات الدوليدة التدي قدد تدؤدي 

 إلى اإلخالل بالسلم أو لتسويتها".
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-من الميثاق 55بناء على الفصل  –فإن منظمة األمم المتحدة تستهدف تحقيق مقاصد تهم 

تصادية تحقيق مستوى معيشة أعلى لسكان الكرة األرضية وتيسير الحلول للمشاكل االق

واالجتماعية وتعزيز التعاون الدولي في قضايا الثقافة والتعليم وإشاعة ثقافة احترام حقوق 

 اإلنسان والحريات األساسية للجميع بدون تمييز حسب الجنس أو اللغة أو الدين.

ومن جهة أخرى تنص مختلف المنظمات اإلقليمية في مواثيقها التأسيسية على أهداف 

ضمان االستقرار والنماء والتقدم لشعوب الدول األعضاء عن طريق ترتبط هي األخرى ب

 العمل المشترك وتعاون الدول مع المنظمة نفسها لتحقيق غايتها.

 املطلب الرابع: العضوية يف املنظامت ادلولية وادارهتا

 تكوين المنظمات الدولية-أوال

نة تطبع تكوينها على الرغم من تنوع واختالف المنظمات الدولية، هناك أنماط معي

)انضمام الدول إليها وتصنيف أجهزتها( وسيرها العادي وما يقتضيه من موارد بشرية 

 )الموظفون الدوليون( ومالية )ميزانية المنظمات الدولية(.

 االنتماء للمنظمات الدولية-أ 

تنتمي الدول للمنظمة الدولية بالمساهمة في إنشائها أو باالنضمام إليها الحقا وقد 

 دث أن تنسحب منها أو تعلق عضويتها فيها أو أن تطرد منها.يح

( Membres Fondateursوتنقسم الدول المنتمية للمنظمة الدولية إلى مؤسسين )

وقد ساهموا في بلورة الميثاق التأسيسي للمنظمة، ومنضمون أو ملتحقون بعد دخول ميثاقها 

 امتياز خاص. التأسيسي حيز التنفيذ وال يترتب على هذا التمييز أي

( الدولة من المنظمة إجراء تقديريا واختياريا كرد فعل ضد Retraitويشكل انسحاب )

عمل ما )انسحاب المغرب من منظمة الوحدة اإلفريقية( أو ضد اتجاه ما )انسحاب الواليات 

 انسحابا. 16المتحدة وبريطانيا من اليونيسكو( ولقد عرفت عصبة األمم 
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( يحول دون استفادة الدول من المزايا والحقوق التي Suspensionوتعليق العضوية )

تقرها المنظمة لألعضاء مع االستمرار في تحمل االلتزامات الناجمة عن العضوية خالل 

 فترة معينة تستعيد فيها الدول عضويتها الكاملة بمجرد قرار داخلي يصدره الجهاز المختص.

لعضوية الدول في المنظمة وال ( فيضع حدا Expulsion-Exclusionأما الطرد )

يمكن للدولة التي شملها هذا اإلجراء أن تستعيد عضويتها إال بتوفر نفس الشروط المطلوبة 

نظرا لهجومه على  1939في العضو الجديد، فقد طرد االتحاد السوفياتي من عصبة سنة 

كيا من وطردت تشيكوسلوفا 1962فنلندا، وطردت كوبا من منظمة الدول األمريكية سنة 

 ... 1954صندوق النقد الدولي سنة 

وهناك منظمات دولية تبرز في مواثيقها حاالت وآليات االنسحاب أو التعليق أو الطرد 

بينما تتفادى مواثيق منظمات أخرى معالجة هذه الحاالت، وهكذا فميثاق األمم المتحدة عالج 

الدول األمريكية لم يتناوله ومع حالة الطرد ولم يلجأ لمثل هذا اإلجراء بينما ميثاق منظمة 

 .1962ذلك طردت كوبا من المنظمة سنة 

 تصنيف أجهزة المنظمات الدولية-ب

تتنوع أجهزة المنظمات الدولية بتنوع طرق إنشائها وأنماط تكوينها والوظائف 

 الموكلة إليها واالختصاصات المعترف بها لها.

 Organes principaux et organesاألجهزة الرئيسية واألجهزة الثانوية -1

subsidiaires.) 

 وتنشأ األولى بمقتضى الميثاق التأسيسي للمنظمة، أما الثانية فهي نتاج األولى.

فعادة ما تكون األجهزة الرئيسية مؤهلة، بمقتضى الميثاق التأسيسي لخلق أجهزة 

 فرعية أو ثانوية قصد االضطالع بمهام معينة.

هزة األساسية أو الرئيسية التالية: الجمعية العامة، فمنظمة األمم المتحدة تضم األج

مجلس األمن، المجلس االقتصادي واالجتماعي، السكرتارية العامة، محكمة العدل الدولية، 
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مجلس الوصاية، أما أجهزتها الثانوية فكثيرة ومتنوعة: مؤتمر األمم المتحدة للتنمية 

 االقتصادية القارية للتنمية... والتجارة، برنامج األمم المتحدة للتنمية، اللجان

 Organesاألجهزة العامة والكاملة العضوية واألجهزة المحدودة العضوية )-2

pléniers et restreints)  

وتضم األولى كافة أعضاء المنظمة على قدم المساواة، بينما تقتصر عضوية الثانية 

ا لمعايير القوة والكفاءة والتمثيل على عدد محدود ومحدد من الدول يتم تعيينها أو انتخابها تبع

الجغرافي العادل... فالجمعية العامة لألمم المتحدة تضم كل الدول األعضاء في المنظمة مع 

تمتع كل عضو بصوت واحد )دولة واحدة = صوت واحد(. كما أن كل الدول األعضاء 

 ممثلة داخل مجلسي المحافظين لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي.

أعضاء دائمي العضوية  5عضوا فقط منهم  15مجلس األمن فيتكون من أما 

)الواليات المتحدة، المملكة المتحدة، روسيا، فرنسا، الصين( ويتمتعون بحق النقض أو الفيتو 

(Droit de veto بينما ينتخب ،)اآلخرون من طرف الجمعية العامة لفترة عامين  10

 بالتناوب.

دولة عضوا أغلبهم منتخب بينما  22لنقد الدولي يضم كما أن مجلسي إدارة صندوق ا

يتم تعيين الخمسة األكبر مساهمة في رأس مال الصندوق )الواليات المتحدة، ألمانيا، اليابان، 

 بريطانيا، فرنسا( ونفس النموذج يتكرر بالنسبة لمجلس إدارة البنك العالمي.

دولة منتخبة من  54متحدة من ويتكون المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم ال

( وأوروبا الغربية 10( واألمريكية الالتينية )11( واألسيوية )14بين الدول اإلفريقية )

 (.6( وأوروبا الشرقية )13وآخرون )

 Organes intégrés etاألجهزة المندمجة واألجهزة غير المندمجة )-3

organes étatique) 

دولية، أما الثانية فتضم ممثلي أو مندوبي وتتكون األولى من موظفي المنظمات ال

 الحكومات والدول األعضاء.
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وأبرز مثال األجهزة المندمجة جهاز األمانة العامة وهو جهاز تنفيذي وإداري يرأسه 

األمين العام الذي يتم انتخابه أو اختياره بواسطة الجهاز العام أو المحدود العضوية أو 

 المتحدة(. بكالهما معا )األمين العام لألمم

وتكوين بعض أجهزة المنظمات الدولية من مندوبي الدول والحكومات بدل موظفي 

هيئة المنظمات ال يعني إسناد أعمال وتوصيات هذه األجهزة للدول األعضاء بل تعزى 

للمنزلة ذاتها رغم أن ممثلي الدول والحكومات هم الذين بلوروا هذه التوصيات وصوتوا 

جهزة غير المندمجة يتمثل في األجهزة العامة أو الكاملة العضوية أي عليها، وأبرز مثال األ

 تلك التي تضم كل الدول األعضاء في المنظمة )الجمعيات العامة...(

 وتتضمن المؤلفات الفقهية تصنيفات أخرى إلى جانب التصنيفات الثالثة المعروضة.

 إدارة المنظمات الدولية -ثانيا

ي للمنظمات الدولية على الموارد البشرية والمالية يتوقف السير السليم والعاد

 )موظفون وميزانية(.

 أما فعالية قراراتها وتوصياتها فتتوقف على أساليب تبنيها والتصويت علها

 ((fonctionnaire internationauxالموظفون الدوليون -أ 

انطباق لقد أعطت محكمة العدل الدولية تعريفا موسعا للموظف الدولي حيثما أقرت ب

هذه الصفة على كل شخص تعمل المنظمة بواسطته سواء عمل بمقابل أو بدون مقابل، بصفة 

دائمة أو عرضية سواء مارس بنفسه أو ساعد على ممارسة وظيفة ما بتكليف من جهاز 

 معين من أجهزة المنظمة.

 75.000إلى نحو  1945موظف سنة  15.000وقد انتقل عدد الموظفين الدوليين من 

 50.000ف حاليا. وحسب بعض التقديرات يصل موظفو األمم المتحدة إلى حوالي موظ

موظف دولي، وفي جنيف وحدها هناك  18.000موظف ويتجاوز موظفو االتحاد األوروبي 

موظف غير دائم، وهي تعتبر بحق مدينة الموظفين  4782موظف دولي دائم و 13414

 الدوليين.
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ا لعدة معايير تتمثل أساسا في الكفاءة، والتوزيع ويتم تعيين الموظفين الدوليين تبع

 الجغرافي العادل، ونظام الحصص الوطنية، واالنتخاب، والتعيين...

وأهم ما يميز نظام الوظيفة العمومية الدولية والء الموظف للمنظمة دون غيرها 

ن بحصانات واستقالله بالنسبة للدول التاي يحمل جنسيتها، ويتمتع الموظفون الدوليون السامو

 دبلوماسية مماثلة لتلك التي يعترف بها لرؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية.

 ميزانية المنظمات الدولية -ب 

تحتاج المنظمات الدولية للموارد الالزمة القتناء المباني والعقارات التي تشغلها 

ة وجودها )القبعات وتجهيز مكاتبها وأداء مرتبات موظفيها وتمويل أنشطتها العملياتية في حال

 الزرق التابعة لألمم المتحدة مثال(.

وتتكون إيرادات المنظمات الدولية من مساهمات أو اشتراكات الدول األعضاء وتحدد 

أساسا بمستويات دخول هذه الدول، وكذا من المساهمة اإلضافية واالختيارية لبعض الدول 

 والتي تسخر لتمويل عمليات طارئة واستثنائية.

 ماط التصويت أو تبني التوصيات والقرارات داخل المنظمات الدوليةأن-ج 

 Unanimitéاإلجماع -1

قد يقترن تبني الوثائق والتوصيات باإلجماع بمزية الفعالية باعتبار أن األعمال التي 

تقبلها الدول وتصوت لصالحها تكون أكثر تأهيال للخروج إلى الواقع العملي والتطبيقي من 

ها باألغلبية، غير أن اإلجماع قد يكون مصدر شلل المنظمات الدولية ذلك أن تلك التي تبني

 اإلجماع يخول عمليا لكل دولة كبيرة أو صغيرة، حق الفيتو.

 Majoritéاألغلبية -2

إن تبني األعمال والتوصيات باألغلبية يشكل محطة أساسية في مسلسل تطور 

ت الدولية نحو مرحلة المنظمات الدولية أو العالقات الدولية وانتقالها من مرحلة المؤتمرا

 التنظيم الدولي.
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( )عدد المصوتين لفائدة قرار معين Majorité relativeوتكون األغلبية نسبية )

( وال يتم تبني Majorité absolueيكون أكبر من عدد األصوات المعارضة له( أو مطلقة )

وتين زائد على األقل صوت إضافي القرار في هذه الحالة إال إذا حظي بموافقة نصف المص

( )أي أغلبية تفوق األغلبية Majorité qualifiée( أو موصوفة )%1+ %50واحد )أي 

 ...5/4أو  4/3أو  3/2المطلقة كأغلبية 

وإذا كانت األغلبية تشكل خطوة نحو دمقرطة المنظمات، فإن القرارات التي يتم تبنيها 

حتمال بقائها حبرا على ورق إذا كانت األقلية باألغلبية تكون معرضة أكثر من سواها ا

 المعارضة لها أو غير الموافقة عليها تتضمن دوال قوية اقتصاديا وماليا وعسكريا وسياسيا...

( من نظام األغلبية وهو النظام Vote pondéréويقترب نظام التصويت المتوازن )

دولة عضة في صندوق النقد  المطبق في المؤسسات المالية والنقدية الدولية حيث تحصل كل

صوت بغض النظر عن حجم مساهمتها في رأس  250الدولي والبنك العالمي مثال على 

دوالر كحصة إضافية للمساهمة في رأس  100.000المال باإلضافة إلى صوت إضافي لكل 

( األصوات داخل %66المال. وبموجب هذا النظام تحتكر الدول الصناعية حوالي ثلثي )

 المذكورة. المؤسسات

 (Compromisالتراضي )-3

ويتم اتخاذ القرارات بالتراضي حينما يتم تبنيها من دون إخضاعها للتصويت وفي 

غياب أية معارضة صريحة أو رغبة دولة معينة أو مجموعة دول معينة في إخضاع النص 

 أو القرار للتصويت.

منظمات )والمؤتمرات( ويشكل التراضي تقنية جديدة من تقنيات اتخاذ القرار داخل ال

الدولية. وقد برزت ضرورته حينما احتد الصراع بين الدول النامية المتكتلة والمتضامنة 

داخل المؤتمرات والمنظمات الدولية حيث تشكل أغلبية عددية هائلة تسمح لها باتخاذ 

ة العدد التوصيات مهما تكن األغلبية الموصوفة المطلوبة من جهة، وبين الدول المتقدمة القلي

لكنها هي التي تتوفر على الوسائل المادية والمالية الكفيلة بإخراج التوصيات إلى حيز الوجود 

من جهة أخرى.  Majorité automatiqueوالتي بدأت تتهم الدول النامية "باألغلبية اآللية"
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ة وقد برزت تقنية أو حل التراضي للتوفيق بين القوة العددية للدول النامية وبين القو

 االقتصادية والمالية والتكنولوجية للدول المتقدمة.

وبالفعل فقد سمحت تقنية التراضي بتبني العديد من التوصيات الهامة غير أن جدال 

فقهيا كبيرا وعميقا برز بشأن شرعية تضمن أو اقتران أو توافق التراضي والتحفظات 

(Réservesعلى إثر ممارسة دشنتها الدول المتقدمة بتعبير ) ها عن تحفظات إزاء بعض

بنود التوصيات التي يتم تبنيها بالتراضي. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا يثور حول مدى 

 تشابه وضع الدول المتحفظة إزاء التوصيات التي تم تبنيها باألغلبية.

 املطلب اخلامس: جدوى وأأزمة املنظامت ادلولية

ودها والمدافعين عن نجاحاتها وبين تتأرجح مكانة المنظمات الدولية بين المؤيدين لوج

 المعارضين لمكانتها والمؤكدين على إخفاقاتها.

وبغض النظر عن الجدل الفقهي حول نفعية المنظمات الدولية تعيش الكثير منها أزمة 

 مالية خانقة.

 جدوى المنظمات الدولية:-أوال

ظريات المنظمة إن التيار الفكري المؤيد لوجود المنظمات الدولية يستقي حججه من ن

الدولية ومن واقعها وكذلك الشأن بالنسبة للتيار الفكري الذي يقلل من شأنها وينادي 

 بإصالحها أو بتجاوزها.

بأن المنظمات الدولية  Michel Viralyمن الناحية النظرية، يرى ميشال فيرالي 

عية الحرة" مستقلة عن الدول األعضاء فيها ويقوم هذا االستقالل على "الدينامية الجما

الخاصة بالمنظمة والتي تتمثل في اتخاذ القرارات بأغلبية تتغير تبعا لتغير القضايا 

المطروحة للتصويت وال تتضمن على الدوام نفس الدول نتيجة اختالف المصالح وإجراءات 

 المفاوضات والمساومات والتحالفات.

قدمتها األمم المتحدة في أما من الناحية العملية فقد ساهمت المنظمات الدولية وفي م

تحقيق نجاحات باهرة في العديد من المجاالت تتصدرها قضايا تصفية االستعمار وإقرار 
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حقوق اإلنسان وتدوين قواعد القانون الدولي في جملة من المعاهدات المتعددة األطراف ذات 

القنصلي ( والتمثيل 1961األهمية الفائقة كمعاهدات فيينا حول التمثيل الديبلوماسي )

المتعلقة بقانون  Montego-bay( ومعاهدة منتيكوباي 1969( وقانون المعاهدات )1963)

(... وتنشيط  الديبلوماسية المتعددة األطراف ضد مساوئ هيمنة الديبلوماسية 1982البحار )

الكالسيكية، وبلورة برامج تنموية والمساهمة في تمويلها وتقديم المساعدات وإنجاز 

 قطاعية المتخصصة.الدراسات ال

كما أن المنظمات الدولية الجهوية واإلقليمية توفر منتديات ومنابر للتفاوض والتشاور 

 والتعاون بين أعضائها.

أم الرأي المناهض لوجود المنظمات الدولية فال يقر لها باستقاللية خارج إرادات 

األعضاء تبقى المنظمات الدول األعضاء فبدون اإلرادة الحقيقية والسياسية المنسجمة للدول 

الدولية مشلولة ومقزمة، وهذا ما اعترف به األمين العام األسبق لمنظمة األمم المتحدة السيد 

بيريز ديكويالر حينما طرح قائال :" إذا كانت الحكومات ال تتوفر على اإلرادة السياسية لحل 

ثيرا من القضايا االقتصادية المشاكل الدولية ال يمكننا أن نفعل شيئا وإذا ما لحظنا على أن ك

والسياسية ال تجد دائما طرقها إلى الحل فإن ذلك ال يرجع إلى المؤسسة ) والمقصود مجلس 

 األمن( بل إلى عدم وجود اإلرادة السياسية لدى الدول األعضاء..."

ويميل الكثير من المفكرين الواقعيين إلى االعتقاد بأن المنظمات الدولية ال تشكل سوى 

ات لتعاقب الخطابات والتوصيات التي ال تؤثر على األحداث الدولية التي تأخذ نفسا منتج

 المجرى عند وجود المنظمات الدولية أو على افتراض انعدامها.

وتتمحور أهم االنتقادات العملية الموجهة للمنظمات الدولية حول عدم قدرتها على 

توى تفادي نشوب المنازعات المسلحة المحافظة على السلم واألمن الدوليين، سواء على مس

أو على صعيد تطويقها وتسويتها بعد اندالعها من جهة وحول عجزها عن المساهمة الفعالة 

في كفاح السواد األعظم من سكان ومن دول العالم ضد التخلف والفقر والمجاعات والجهل 

 رى.وعبء الديون الخارجية وغطرسة الشركات واالحتكارات العظمة من جهة أخ
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وينقسم منتقدو المنتظمات الدولية ما بين دعاة إصالحها وإعادة هيكلتها بل وبإعادة 

النظر في أسسها الفكرية والتنظيمية ببناء جيل جديد )جيل ثالث( من المنظمات الدولية وبين 

رافعي شعار "قد يكون العالم أفضل وأحسن بدون األمم المتحدة" وبدون المنظمات األخرى. 

« Un monde sans les nations unites serait un monde meilleur ». 

 أزمة المنظمات الدولية -ثانيا

ترتبط أزمة المنظمات الدولية بعوامل مذهبية وعملية تتمثل في عجزها أو في عدم 

فعاليتها عند االضطالع بالمهام الموكلة إليها من جهة وبعواملها مادية تتلخص في شح 

اعس الدول عن األداء المنتظم لمساهمتها، خاصة وأن تكاليف سير مواردها المالية وتق

 وتسيير المنظمات الدولية في تزايد مستمر.

فلقد مرت عشريات عديدة على ميالدها دون أن تقوم العديد من المنظمات الدولية بأي 

خطوة ملموسة نحو تحقيق األهداف التي نشأت من أجلها ولو جزئيا. فال األمم المتحدة 

تطاعت أن تحفظ األمن والسلم الدوليين أو تنمية أعضائها المتخلفين اقتصاديا... وال اس

الجامعة العربية استطاعت أن تضع األسس األولية أو أن تبلور المبادئ األساسية لوحدة 

األمة العربية وتكامل اقتصادياتها، لتكتل أعضائها وتنسيق مواقفهم وحل نزاعاتهم بالطريقة 

( والبلدان عضوان 1988-1980سنوات ) 8رب العراقية اإليرانية مثال دامت السليمة فالح

في العديد من المنظمات الدولية العالمية )منظمة األمم المتحدة( والجهوية ) منظمة المؤتمر 

اإلسالمي، منظمة األوبيك، حركة عدم االنحياز...(ومع ذلك لم تستطع أي منها تطويق 

 الحظ يمكن أن تنطبق على العديد من النزاعات األخرى.الخالف وحله سلميا ونفس الم

ولقد بلورت المنظمات الدولية جملة من البرامج الطموحة وبلورت توصيات ال تعد 

وال تحصى في مجاالت نزع السالح، وحل النزاعات بالطرق السلمية، والتنمية االقتصادية، 

لحفاظ على البيئة، والتعاون والمساعدة المالية والتقنية، واحترام حقوق اإلنسان، وا

 االقتصادي واالجتماعي والثقافي... فبقيت حبرا على ورق.

وتعاني العديد من المنظمات الدولية )منظمة األمم المتحدة، منظمة الوحدة اإلفريقية، 

جامعة الدول العربية، معظم الوكاالت المتخصصة التابعة لها...( من أزمة مالية كبيرة 
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مواردها وتقاعس الدول األعضاء عن أداء مساهماتها أو اشتراكاتها  وأحيانا نظرا لشح

بانتظام ومن الصعب جدا أن تعزى هذه الظاهرة إلى فقر الدول أو إلى األزمات المالية التي 

تمر بها أو على العكس من ذلك إلى تناقص إيمانها وقناعتها بجدوى وجودها خاصة وأن 

بعض المنظمات بانتظام بينما تتقاعس دول ثرية وكبيرة  دوال فقيرة تحترم استحقاقاتها إزاء

التي تؤدي اشتراكاتها بانتظام بالنسبة لجامعة الدول العربية في مقابل ذلك تعتبر روسيا 

 )االتحاد السوفياتي سابقا( والواليات المتحدة من أكبر المدينين الماليين لمنظمة األمم المتحدة.
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