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 تقديم

 

 أهداف وتحقق واستمراريته بقاءه ممعينة تنظ بقواعد مجتمع كل يرتبط

 العالقات وادارة استقراره يضمن الذي الدولي للمجتمع نفسه بالنسبة وألامر وجوده،

 ُمزمنة بالتدريج نشأت القانونية، القواعد من مجموعة املختلفة، وكياناته وحداته بين

 الدول  نشأة رةفت من أساًسا املمتد العريق، وتاريخ نشأته الدولي املجتمع تطور  ملراحل

 من لحقه وما املتحدة ألامم ميثاق حتى إقرار الدولي التنظيم مرورا بعصر الحديثة

 .الحالي عصرنا غاية إلى الدولي النظام في تغييرات

 العديدة والتفاعالتاملتغيرات  كثرة عن الناجم املتزايد الدولي املجتمع فتطور 

 يفرض ، أشخاصه مصالح و لزماتهمست تنامي وكذا ألاخير، هذا بين أشخاص ومكونات

 ويضبط املجتمع هذا لدى والتطور  الحركة محاور  ُيساير قانون دولي وجود حتمية

 ويشجع استمراريتها ويرعى بينهم املختلفة وينظم العالقات أفراده، والتزامات حقوق 

 يحقق ما وهذا لها، الناظمة يخالف ألاحكام من عن املسؤولية ُيرتب و نماءها

 بينهم، الدائم التعاون  سبلزز ويع مصالحهم ويحفظ املجتمع هذاأفراد  بين راالاستقر 

 بيان إلى املفتقرة باملسألة ليست العام الدولي القانون  وجود من الجدوى  فإن ولذلك

 القانون  هذا مكانة بين الوثيق بطاللتر راجع  وهذا إليها، الحاجة ومدى أهميتها بشأن

 .دهراأف ومصالح وليالد املجتمع وضع وبين ومقاصده

 أهمية دراسة مادة القانون الدولي العام

تأتي أهمية دراسة هذه املادة من منطلق مضمونه و ما تحويه من مواضيع 

مختلفة ، متعددة و متنوعة، حيث تكون  أهميتها واضحة لكل  دارس علم القانون، 

لدولي العام من ألنه يستطيع من خالل هذا العلم إلاملام بفكرة عامة عن القانون ا

حيث معناه وخصائصه وطبيعته ومصادره وفروعه .فاذا كان القانون الدولي العام 

قد قام بدور كبير في تكوين وارساء قواعد القانون الذي تحكم العالقات بين الدول 
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والاشخاص القانونية الدولية الاخرى. فان الدور الاكثر اهمية وخطورة يبرز في 

رفات الدول، والتحقق من احترام مبدا املشروعية. وتوفير رقابته على اعمال وتص

الجو السلمي والودي بين الشعوب وتجنب النزاعات او الحد منها والوصول الى 

 التسوية السلمية لها.

 الهدف من دراسة مادةالقانون الدولي العام

تهدف دراسة هذه املادة إلى تعريفها بالطالب من خالل  إيضاح مفهومالقانون 

دولي العام وما يتصل به من مسائل تتعلق بتعريفه وأنواعه ومصادره ونطاق ال

تطبيقه. ومن خالله يتزود بكم هائل من املعلومات تنمي ملكاته وتعينه في دراسته 

التفصيلية الالحقة. وملا كانت الدراسات القانونية تشترك في جملة من املعلومات 

 ائفة من املباديء املشتركة، وحيث أنألاولية واملصطلحات الفنية، قائمة على ط

القانون الدولي العام يركز إهتمامه على دراسة هذه ألامور، فإنه يصبح وسيلة ال 

. إذ تكون دراسته بالنسبة إليه دراسة تعمق وإستقصاء،  غنى عنها في دراسته

وملتقى لجميع ما ألم به من أصول مشتركة ومبادىء عامة مجردة ترجع إليها سائر 

 له في الكشف عن إلاتجاهات الرئيسة في الفكر  القانوني التي الج
ً
زئيات، وعونا

 على تقدير علمي سليم
ً
 مبنّيا

ً
 يستطيع في هديها أن يحكم على ألامور حكما

 إلقرار النظام في املجتمع الدولي و 
ً
ملا كان القانون الدولي الجديد هام جدا

 ملواجهة ومعايشة املتطورات الدولية الحديثة والتكنولوج
ً
يا والتقنية الحديثة وأيضا

وحل املشكالت الدولية لتحقيق التعاون بين الدول في الشئون إلاقتصادية 

والصحية والتعليمية وإلاجتماعية واملحافظة على السلم وألامن الدوليين وكذلك 

. مراقبة تطبيق حقوق إلانسان في مختلف الدول وإلالتزام بها وعدم الخروج عليها

لتعريف    منه  ألاول  في القسم ب القانون الدولي العام نعرض في كتافإننا س

ومقوماته والقوة إلالزامية  وتطوره واملعالم الرئيسية له القانون الدولي العام

مصادر القانون الدولي العام  ثم ننتقل إلى القسم الثاني لنعرض فيه. للقانون الدولي

ملصادر ة العامة كمصادر أساسية ثم نبين انيمن إلاتفاقيات والعرف واملبادئ القانو 
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، ثم نعرض إلاحتياطية وهي القضاء ومذاهب كبار املؤلفين في القانون الدولي

ألشخاص القانون الدولي العام بدءا من الدولة كشخص رئيس ي إلى املنظمات 

 الفرد كأشخاص ثانويين.الفاتيكان و  الدولية و 
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 ألاول  القسم

 للقانون الدولي العامة  واملبادئ ألاصول 
 

 قانون  وجود أفراده  حقوق  ورعاية الدولي املجتمع مصالح حماية ضرورة تفرض

 يرعى خاص بقانون  الدولية الجماعة ارتباط ن فإ ولذلك هذا الغرض، يحقق

 ليحكم العام الدولي القانون  نشأ حيث اليوم، وليد  أمرا ليس املختلفة مقتضياتها

 .ككل الدولي املجتمع شؤون رعاية الحقا إلى لينتقل بعيد أمد نذم الدول  بين العالقات

فالقانون أيا كان نوعه البد أن يكون في مجتمع منظم.وهذا يعني أنه مع وجود 

املجتمع الدولي املنظم نستطيع أن نؤكد على وجود مبادئ للقانون الدولي التي 

 .1ترتبط بالعالقة بين أطراف العالقات الدولية

الدولي هو القواعد القانونية التي تنظم العالقات بين الدول ذات والقانون 

 السيادة، وبينها وبين املنظمات الدولي والاتحادات والهياكل الدولية، أو بين املنظمات

الدولية نفسها وان هذه القواعد تحكم باألساس  العالقات الدولية في مختلف 

 الثقافية والعسكرية.املجاالت السياسية والاقتصادية والاجتماعية و 

 التي وألابعاد املعالم كل تبيان تقتض ي القانون  هذا مبادئ دراسة نفإ وبالتالي

عد
ُ
 تعريفه من انطالقا آلان، الدولي القانون  وضع عليها استقر التي الدعامة ألاساسية ت

 .عليها إلالزام القائم أسس وكذا الداخلية مع القوانين وعالقته وتطوره

 

 

 

                                                           
Oxford,1962,p: 41.-Brierlie: Law of Nations -1  
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  ألاول  صلالف       

 العام الدولي القانون  ماهية
 أن إلى ومراحل تطورات بعدة مر بل الحالي، العصر وليد ليس الدولي القانون  إن

 أطلق حيث القانون  هذا تسمية حول  الفقهاء اختلف ولقد. الحالي شكله إلى وصل

 ولكن الشعوب، قانون  اسم آلاخر البعض عليه وأطلق ألامم قانون  اسم البعض عليه

 من الفرع هذا خصائص من أهمية تبرز ألنها الدولي القانون  هي نفضلها التي تسميةال

 .القانون  فروع

وينقسم القانون الدولي  العام بصورة تقليدية إلى  )قانون السلم( وهو 

القانون الدولي الذي يبين عناصر نشوء الدولة والسلوك الدولي للدولة، والشخصية 

ء بالنسبة للمنظمات الدولية،وحقوق وواجبات الدول القانونية للدولة ونفس الش ي

وانواع الدول ومصادر القانون الدولي ووسائل فض املنازعات الدولية بالطرق 

السلمية مثل املفاوضات والوساطة والتوفيق والتحكيم والقضاء الدولي.أما النوع 

للحرب  الثاني فهو )قانون الحرب( فهو القانون املختص بمسائل الحرب من إعالن

وألاسلحة التي يجوز استعمالها والفئات املحمية بموجب القانون الدولي الانساني  

 كالسكان والاطفال والشيوخ والصحفيين  وكيفية عقد الهدنة وابرام الصلح.
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 العام الدولي القانون  تعريف: ألاول  املبحث

 بأنه فهنعر  أن نستطيع ولكننا الدولي القانون  تعريف حول   الفقهاء اختلف  

 الضمني أو الصريح التراض ي نتيجة الصادرة الاتفاقية القانونية القواعد مجموعة"

 على تصرفاتها في الدول  لجميع ملزمة وتكون  الدولي املجتمع تنظم والتي للدول،

 ".الدول  من غيرها مواجهة في وواجباتها دولة كل حقوق  تحدد كما الخارجي، املستوى 

غيره من القواعد القانونية كقواعد املجامالت  عن الدولي القانون  ويختلف

  والاخالق  والقانون.

 العام الدولي القانون  مفهوماملطلب ألاول: 

ت عدة Bentham "   2 جيرمي بنثام   "مجيء قبل     
َ
 الدولي للقانون  تعابير ُعِرف

 قاتالعال قانون " ،"والحرب السلم قانون " ،"ألامم قانون "، "الشعوب قانون " قبيل من

 لهذا واحدة تسمية تحديد مسألة شكلت حيث." الخارجية السياسة قانون " ،"الدولية

  القانون 
ً
  جدال

ً
 .املغزى  لنفس بالضرورة تؤدي كونها ال الفقهاء من العديد بين وخالفا

 تتمتع ال ألامم أن  كما وحدها الدول  يخص ال ألامم قانون  فمصطلح

 يختلف الدول  مفهوم و للدول، بالنسبة الحال هو مثلما الدولية القانونية بالشخصية

 منها أكثر سياسية مرتكزات  على باألساس على يقوم الذي ألامة مفهوم عن تماما

 و فقط الدولة وجود أركان من ركًنا فهو يخص الشعوب قانون  مصطلح أما قانونية،

  و السلم قانون  و ألاخرى، ألاركان يهمل
ً
 التسمية هذه ألن كذلك منتقد الحرب مثال

 تتعلق مقتضيات وهي وأوضاعها الحرب وظروف السلم عالقات تحديد على مقتصرة

 مباشرة عالقة لها ليست التي ألاخرى  الدولية ألاشخاص من غيرها دون  وحدها بالدول 

 مصطلحات على ينطبق نفسه وألامر الدولية، كاملنظمات بالحروب ضرورية أو

                                                           
والذي حمل عنوان "مدخل الى املبادىء  0871ي نشره في العام في كتابه الذ  (Jeremy Bentham)بنثام املحامي جيرمي  - 2

 (Introduction to the Principles of Morals and Legislation) الاخالقية والتشريعية"
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 تصرفات عن للداللة أساًسا تنصرف التي ،الخارجية العالقات أو الدولية السياسة

 ولذلك الدولية، املنظمات وضع على انطباقها من أكثر الدولية تعامالتها إطار في الدول 

 والتعابير املصطلحات من غيره من وألاصلح ألانسب الدولي القانون  اصطالح يكون 

 .بيانها السابق

وقد    ذلك على تعريفه.وكما أختلفوا على تسمية هذا القانون، إختلفوا ك    

تعددت وتنوعت التعاريف، فمنها ما ركز على الاشخاص املعنيين به، ومنها ما ركز 

على الغاية أو الهدف الذي يسعى له أو الوظيفة التي يتوالها، ومنها ما ركز على 

     3املواضيع التي يتناولها، ومنها ما أبرز القوة الالزامية فيه.

"مجموعة القواعد العرفية والاتفاقية التي   فالقانون الدولي عرف بانه     

 4 تعتبرها الدول املتمدنة ملزمة لها في عالقاتها املتبادلة."

 5 وعرف بأنه "مجموعة القواعد التي تحكم الدول في عالقاتها."     

وبأنه "مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الدول وغيرها من ألاشخاص      

 6 في عالقاتها املتبادلة."

 7  "مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الدول في عالقاتها املتبادلة."  وبأنه     

وبأنه "قواعد سلوك تعتبرها الدول املتمدنة ملزمة لها في عالقاتها مع      

سلوك جماعة الدول املتمدنة في   وبأنه "القواعد التي تحدد     8  بعضها البعض."

                                                           
القانون الدولي العام، الطبعة  علي صادق أبو هيف، عن التعاريف املتعددة واملختلفة للقانون الدولي، يمكن مراجعة:- 3

مدخل الى القانون الدولي العام، الطبعة  ،. محمد عزيز شكري،01-01ص 0691منشأة املعارف باالسكندرية،الخامسة، 

قانون التنظيم الدولي، الجزء الاول،  إسماعيل الغزال،  ، 1 -2ص 0669-0661السادسة، منشورات جامعة دمشق،

 ،00-01.ص 0666بيروت، 
 4- L. Oppenheim, 1 International Law, p. 4, (Lauterpacht ed. 8th edition), London 1955 
5 G.H. Hackworth, 1 Digest of International Law, p. 1, Washington D.C 1940 

 2شكري، مرجع سابق، ص -  6
7 -H. Kelsen, Principles of International Law, p. 3, New York 1959 

  8- W.E. Hall.  Quoted in W.W. Bishop, Jr.,International Law: Cases and Materials, Boston and Toronto 1971. 

p.4, 
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أنه "قواعد ومبادىء ذو تطبيق عام تتناول سلوك الدول  وأ     تصرفاتها املتبادلة."

واملنظمات الدولية في عالقاتها املتبادلة كما وفي عالقاتها مع أشخاص طبيعيين أو 

 9 قانونيين."

وبأنه "مجموعة القواعد التي تنظم العالقات بين الدول وتحدد حقوق كل      

 10 منها وواجباتها."

وبأنه "مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق الدول والتزاماتها فيما      

بينها وفي مواجهة املنظمات الدولية كما تبين لنا قواعد التنظيم الدولي وكيفية 

 11 انون الدولي لحقوق الانسان."حفظ الامن الدولي ومدى الحماية التي يعطيها الق

وبأنه "مجموعة القواعد التي تهيمن على الدول من حيث وضعها الدولي      

اعة دولية في سبيل تحقيق الخير ومن حيث عالقاتها مع دولة أخرى أو جم

 12املشترك."

"مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق الدول وغيرها من   وبأنه     

الهيئات الدولية، وتعين واجباتها، وتنظم عالقاتها املتبادلة، في أثناء الحرب والسلم 

  13 والحياد.

أنها جميعها إتفقت  وإن إختلفت وتعددت التعاريف بالقانون الدولي، إال       

مجموعة قواعد قانونية، على العناصر ألاساسية التي تدخل في تعريفه، أال وهي : 

 تحكم أو تنظم، أشخاص القانون الدولي في عالقاتها املتبادلة.

                                                           
9 -Definition  in the Restatement (Third) by the American Law Institute of  Foreign  Relations Law of the United 

States (1987). 
 .01أبو هيف، مرجع سابق، ص - 10
 . 1. ص 0691 ،العام، القاهرة مبادىء القانون الدولي محمد حافظ غانم،- 11
 .9. ص 0691الحقوق الدولية العامة، دمشق, فؤاد شباط،- 12
 .00. ص 0666ام، الدار الجامعية، بيروت، الوسيط في القانون الدولي الع محمد املجذوب، -13
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 تمييز القانون الدولي عن غيره من القواعد املطلب الثاني:      

 تقوم ال الدولية الجماعة أن ترضيف والتي الالتزام واجبة الدولي القانون  قواعد

 القاعدة صفات فيها تتوافر ألنها ، الكلمة معنى بأتم قانونية قواعد فهي ، بخرقها

 هذه وفي ، بها للمخاطبين الخارجي السلوك تنظم ملزمة قواعد هي بحيث ،  القانونية

 لنسبةفبا ، الدولي القانون  قواعد قانونية في يشكك من القانون  فقهاء هناك النقطة

 بإصداره تقوم سلطة وجود من البد قانون  بصدد نكون  لكي فإنه الطرح هذا ألصحاب

 . بتنفيذه تقوم ثالثة وسلطة بتطبيقه تقوم أخرى  وسلطة

 وإنما فقط القانونية القواعد تنظمها ال الوطنية كاملجتمعات الدولي املجتمع و  

 املجامالت كقواعد لسلوكل املنظمة القواعد من أخرى  أنماط إلى تنظيمه في يخضع

  .الدولية وألاخالق

 الدولية املجامالت قواعد: الفرع ألاول 

 تساعد والتي املالءمة العتبارات استجابة إتباعها يجري  التي العادات تلك هي

 فإن ولذلك املتبادلة الصداقة أو الثقة من جو وخلق الدول  بين العالقات توطيد على

 املسؤولية يثير مشروع غير تصرف أو عمل بمثابة بريعت ال الدولية املجامالت خرق 

 صفو تعكير إلى يؤدي الدولية باملجامالت الالتزام عدم أن ألامر في ما وكل الدولية

 .باملثل تقابل أو تواجه والتي الودية غير ألاعمال من كذلك ويعتبر الدولية العالقات

 استقبال ومراسيم دول ال رؤساء استقبال مراسيم الدولية املجامالت أمثلة ومن

 قد الدولية املجاملة أن إلى إلاشارة تجدر وهنا ، البحرية التحية وكذلك الحربية السفن

 العام الدولي القانون  مجال دخلت إذا وذلك ملزمة دولية قانونية قاعدة إلى تتحول 

 أو الدولية القرارات أو الدولي العرف أو الدولية كاملعاهدات مصادره أحد بواسطة

 النظام من 87 املادة بنص املحددة املصادر من ذلك غير والى للقانون  العامة بادئامل

 بمثابة كانت الدبلوماسية الحصانات ذلك ومثال ، الدولية العدل ملحكمة ألاساس ي
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 اتفاقية مثل اتفاقيات عدة بشأنها أبرمت دولية قانونية قاعدة إلى تحولت ثم مجامالت

 وفي ، 0698 القنصلية للعالقات فينا واتفاقية 0690 الدبلوماسية للعالقات فينا

 وذلك دولية مجاملة مجرد إلى تتحول  أن الدولية القانونية للقاعدة يمكن فإنه املقابل

 ومسألة البحرية للتحية بالنسبة حدث كما العام الدولي القانون  نطاق من بخروجها

 .البحرية السفن استقبال

  نون الدولي والقانون الداخلي: العالقة بين القاالفرع الثاني

الدولية واتساع نطاقها في العصر الحديث، أدى إلى تطور  إن تداخل العالقات

أصبحت معه موضوعاته تشمل تلك التي كانت تعد  القانون الدولي وتقدمه بشكل

 .للدولة من صميم الاختصاص الداخلي

 لداخلي تثير عدةولذلك فإن مسألة العالقة بين القانون الدولي والقانون ا  

إشكاالت قانونية، تتعلق أساسا بتدرج القانون؛ هل القانون الدولي أسمى أو أدنى 

من القانون الداخلي؟ وباملقابل هل يتم التعامل مع القانون الداخلي بنفس  مرتبة

 14داخل إطار النظام القانوني الدولي؟ الطريقة

رتباط، أو العالقة بين الحديث عن هذا الجانب يمكننا القول بأن الا  في إطار

الذكر، تثار بشأنهما في فقه القانون الدولي عالقة القانون الدولي  العنصرين السالفي

نظرية وحدة القانون، ونظرية ثنائية : وفي هذا إلاطار نجد نظريتان والقانون الداخلي،

 .15القانون 

                                                           
راجع: د. حامد سلطان ،د.عائشة راتب، د.صالح الدين عامر: القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، القاهرة - 14

 .28، ص:0688
15-J. Robert : Protection constitutionnelle et protection internationale des droits de l’homme,concurrence ou 

complémentarité? , Revue universelle des Droits de l’homme , Vol 7 n° 7-  1025,p : 269 - 277 
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لقانونين ما ترى أن قواعد ا la théorie monisteوحدة القانون : النظرية ألاولى

التي اختلف حولها أصحاب هذه  لكن املسألة 16يحكمهما نظام قانوني واحد،

 .هو ملن تكون ألاولوية في التطبيق 17النظرية 

الصدد اتجه البعض الى إعطاء ألاولوية للقانون الداخلي على قواعد  وفي هذا

ة هو وجود تعارض بينهما وسندهم في ذلك أن دستور الدول القانون الدولي عند

والاختصاصات املمنوحة لها على الصعيدين الداخلي  الذي يحدد مختلف سلطاتها

فهم من هذا املنظور يرون أن القانون ( إلخ... الدولية إبرام املعاهدات)والدولي 

القانون الداخلي ويعتمد عليها ومن هذا املنطلق فهو  الدولي يرتبط في أساسه بقواعد

 .18تابع له

أمثال موسر، زورن، ماكس ويترل،  لفقهاء ألاملان أساسا،تزعم هذا التيار ا

 .فرنانديار باإلضافة إلى الفقيه الفرنس ي ديسنسير

الداخلي  ويقوم هذا الاتجاه على أساس أن القانون الدولي منبثق عن القانون 

للدولة  مع تفضيل القانون الداخلي، واعتبار أن القانون الدولي هو القانون الخارجي

مقومين  ويستند أنصار هذا الرأي على. بتنظيم عالقاتها مع الدول ألاخرى  ألنه يختص

 :أساسين هما

سلطة عليا فوق سلطة الدولة، وهذا ما يمنحها الحرية الكاملة في  عدم وجود

الدولية، وهذا يعني أن القانون دوليا كان أو داخليا يستند دائما إلى  تهاتحديد التزاما

  .إرادة الدولة

 بها من ة إنما تستمد القدرة على إبرام الاتفاقيات الدولية والالتزاموأن الدول

 .دستورها الداخلي

                                                           
 .81، ص: 2112د. سهيل حسين فتالوي: الوسيط في القانون الدولي العام،دار الفكر العربي، بيروت، الطبعة ألاولى - 16
 ,Lauterpachtمن أنصار هده النظرية:    -  17

 - H. Lauterpacht. International Law and Human Rights, London. 1950 
 91، ص:2112صالح الدين أحمد حمدي:دراسات في القانون الدولي ،عين مليلة، ليبيا، الطبعة ألاولى - 18
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الدولة حريتها تلك من خالل سند دستوري، وهو ذو طابع داخلي  وتستمد

. املختصة بإبرام الاتفاقيات الدولية، باسم الدولة يسمح لها بتحديد السلطات

وبمعنى آخر تستمد الاتفاقيات الدولية قوتها  الدولي، وبالتبعية التزاماتها في املجال

ويترتب على ذلك أن الصدارة تكون للقانون  .إلالزامية من نصوص الدستور 

قاعدة دولية مع أخرى داخلية كان  الدستوري أي القانون الداخلي، فإذا تعارضت

   . 19القاعدة الدولية على القاض ي الداخلي تغليب القاعدة الداخلية وإهمال

الداخلي، فهذا يعني  و أننا سلمنا باشتقاق القانون الدولي من القانون لكن ل

القانون الدولي  أن هناك قواعد وقوانين دولية بعدد الدول، وأن للدولة أن تلغي

 .بإرادتها املنفردة، وهذا ما ينفيه الواقع

التيار ينطلقون من وجود مصدر واحد للقانون الدولي هو  كما أن أصحاب هذا

يلغون وجود العرف الدولي باعتباره مصدرا أساسيا  يات الدولية، وهم بذلكالاتفاق

العامة التي أقرتها ألامم املتمدنة، بل هم  للقانون الدولي العام، وحتى املبادئ

ما يجعلنا نجهل مصير الالتزامات  يستندون مطلقا على الدستور الداخلي؛ وهذا

 .تعديله غي أو تمالدولية لو أن هذا الدستور املستند إليه أل

 وباملقابل نجد العمل الدولي مستقر على إلابقاء على الالتزامات الاتفاقية

الدولية بغض النظر عما قد يطرأ على القاعدة الدستورية الداخلية من تغيير 

ملبدأ استمرارية الدولة، ذلك أن التزام الدولة بما تبرمه من اتفاقيات دولية  إعماال

لقانون الدولي ال يستند إلى القانون الدستوري الداخلي، غيرها من أشخاص ا مع

على قاعدة جوهرية في القانون الدولي هي قاعدة وجوب الوفاء بالعهد أو  ولكنه مبني

 .Pacta suntnservanda " 20"قدسية الاتفاق   

                                                           
العربية، سنة  النظام القانوني الداخلي، القاهرة: دار النهضة أبو الخير أحمد عطية عمر: نفاذ املعاهدات الدولية في- 19

 81. ص:  2118
 .091،ص: 2118/ 1حسينة شرون: عالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، مجلة الباحث، الجزائر، العدد  - 20
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القانون الدولي، ألن  إذن نخلص على أن هذا التيار يقودنا حتما إلى رفض

على الصعيد  انون الداخلي من شأنه أن يؤدي لفوض ى عارمةالاعتراف بسمو الق

 .القانونية الداخلية الدولي تبرر عدم إيفاء الدول التزاماتها الدولية استنادا ألنظمتها

في نظرية وحدة القانون يقول بأن ألاولوية للقانون الدولي،  أما الاتجاه الثاني

 .21الذي يحدد اختصاص الدولة باعتبار هو ألاصل، وهو

الوحدة مع سمو القانون الداخلي،  على إثر موجة الانتقادات املوجهة ملذهب

بوركان، وفقهاء املدرسة  تبنى الفقهاء النمساويون وعلى رأسهم فردروس، كيتر،

سمو القانون  الاجتماعية الفرنسية جورج سال، ديجي؛ فكرة وحدة القانون مع

يكون في مرتبة  القانون الداخلي الذي واعتبروا أن القانون الدولي ينبثق عنه الدولي

 .أدنى منه

القوانين، ألن  ولذلك يرى كلسن أن القانون الدولي العام هو أساس باقي 

 الدول وجدت في مجتمع عرفي أوجب عليها احترام ألاعراف السابقة، وتكوين

أنه  يعتقد أنصار هذا التيار و .22التشريعات ال يمكن أن يخالف مبادئ هذه ألاعراف

 ليس ثمة حاجة الستقبال القاعدة الدولية في النظام القانوني الداخلي أو تحويلها

إلى قاعدة داخلية حتى يتم تنفيذها ولكنها تطبق مباشرة في املحاكم الداخلية 

 .تلك وبغض النظر عن تعارضها مع القواعد الداخلية بصفتها

،  23تبنيه الفكرةالتيار اعتبار يأخذ به في  غير أن لكل فقيه من أنصار هذا

هذا التيار؛ هي التي تحدد الاختصاص  فقواعد القانون الدولي حسب أنصار

                                                           
أنظر: الحسن الوزاني الشاهدي: الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي املغربي في مجال حقوق الانسان،مداخلة في  - 21

ية والقانون الداخلي من خالل الاجتهادات القضائية،مركز التوثيق والاعالم والتكوين في مجال ندوة: الاتفاقيات الدول

 .71، ص: 2112حقوق الانسان، وزارة حقوق الانسان، الطبعة ألاولى، 
 81،ص:  0661الجامعية، سنة  أحمد اسكندري: محاضرات في القانون الدولي العام، الجزائر: ديوان املطبوعات- 22

Kelsen.H, Principles of International Law 2 Eden, New York. 1966, pp. 557-559 
،  0661العام، الجزء ألاول،الجزائر: ديوان املطبوعات الجامعية، سنة  أنظر: محمد بوسلطان: مبادئ القانون الدولي- 23

    88ص: 
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الوحدة التي ينطبق عليها وصف  إلاقليمي والشخص ي للدولة، كما أنها هي التي تحدد

فإنها تكون بصدد ممارسة أحد  ع قانونها الداخليالدولة، ولذلك فالدولة حينما تض

 .العام القانون الدولي اختصاصاتها التي خوله لها

 وعلى الرغم من أن ألاخذ بفكرة وحدة القانون وسمو القانون الدولي يسمح

 وتوحيد تطبيق القاعدة القانونية الدولية في النظم 24بإعطاء سلطة للقانون الدولي،

املختلفة فإن الواقع يثبت أنه ال يمكن للقانون الدولي أن يحدد اختصاصات الدولة 

 .زمنيا بعد القوانين الداخلية والدولة ذاتهاالذي نشأ  وهو

إلالغاء التلقائي للقاعدة الداخلية املتعارضة مع  كما أنه ال يمكن تطبيق

القاعدة القانونية الداخلية أو إلغائها خاضعة  القاعدة الدولية ألن عملية تعديل

 .25لإلجراء الذي أنشئت به

 ة بينهما، من شأنه أن يؤدي إلىإضافة إلى أن دمج القانونين وإلغاء أية تفرق  

 .تغليب القواعد الدولية املخالفة للدستور عليه، وهو ما اليمكن العمل به

هذه النظرية تتجاهل كل ما هو موجود من فوارق بين قواعد القانون  كما أن

الداخلي، غير أن أنصار هذه النظرية ردوا على ذلك بكون انتماء  الدولي والقانون 

متكامل ال يعني إلغاء التميز املوجود بينهما ما دامت أوجه  م واحدالقانونين لنظا

جوهر كل منهما واحد كما هو الشأن بالنسبة للقانون  تمايزهما محدودة، وكان

 .  26وقانون خاص وهما قانونان متميزان الداخلي الذي يتفرع إلى قانون عام

                                                           
ة جدا إن لم نقل أنها تنعدم ، فالدستور من الدستور نادر  إن الدول التي وضعت القانون الدولي في مرتبة أسمى- 24

تبرمها  يجعل من القانون الدولي أسمى منه، إذ يمكن لالتفاقية الدولية التي 0698املعدل في  0622الهولندي مثال لعام 

دستورية الاتفاقية التي تسمو على  هولندا أن تخالف الدستور، كما يمتنع على املحاكم الهولندية أن تعلن عدم

من الدستور الهولندي تعتبر سمو القانون الدولي محدودا  98لكن املادة  ات الداخلية الالحقة لها والسابقة عليها،التشريع

 ..بضرورات الحياة الدولية فهي تربطه
 .091حسينة شرون: عالقة القانون الدولي .....، املرجع السابق، ص:  - 25
 2111للنشر، سنة    .ار الجامعة الجديدةمحمد حسين منصور: نظرية القانون، إلاسكندرية: د- 26
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لدولي على تأييد الفقه ا ومن املؤكد أن هناك شبه إجماع من جانب          

تؤكده أحكام املحاكم  وتأكيد مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، كما

 .الدولية وأحكام املحاكم الداخلية في كثير من الدول 

أن  27يرى أصحاب هذه النظرية  La théorie dualiste: نظرية ثنائية القانون   

الدولي، وتبعا لهذا فال يمكن أن  القانون الداخلي مستقل تماما من القانون  نظام

بينهما تبعية، أو اندماج، ويعللون نظريتهم بكون القانون الدولي مصدره إرادة  تكون 

أعضاء املجتمع الدولي، بينما مصدر القانون الداخلي هي السلطة التشريعية،  الدول 

 28:فما هي أسانيد أوسس مذهب ازدزاجية القانون  .الدولة املنفردة أو إرادة

 مصدر القانون  ن حيثم: 

دول، وهو تعبير عن إرادة  إن القانون الدولي العام ينظم عالقة اجتماع 

دولية، أو ضمنيا  مشتركة لعدة دول، قد يكون التعبير عنها في شكل اتفاقيات

ومصدره هو  كأعراف دولية، أما القانون الداخلي فهو يهتم بعالقة اجتماع ألافراد

آلاخر أو  ولذلك ليس ألي من القانونين سلطة وضع قواعد إلارادة املنفردة للدولة،

  29تعديلها أو إلغائها، فالنظامان ينبعان من مصادر مختلفة

 من حيث ألاشخاص املخاطبين بقواعد كل من القانونين:  

معينة،  إن القانون الداخلي هو قانون ألافراد داخل نطاق إقليم دولة      

الدولة  وهو القانون الخاص أو عالقاتهمم مع بينهم، فينظم إما عالقات ألافراد فيما

 .30السيادة وهو القانون العام لكن القانون الدولي العام يطبق على الدول ذات

 

                                                           
  Tripet  Struppì  ,     من أنصار هده النظرية:      27
د.طالب رشيد يادكار:   .28، ص:0678محمد املجذوب: محاضرات في القانون الدولي العام،الدار الجامعية،بيروت،  - 28

 .10، ص: 2116ربيل، العراق، الطبعة ألاولى مبادئ القانون الدولي العام، مؤسسة موكرياني، للبحوث والنشر، أ
29- Mosler (H), L'application du droit international public par les tribunaux nationaux , R.C.A.D.I.L, Tome1, 

1957, P: 633 et suit 
 .090حسينة شرون: عالقة القانون الدولي....،ص: - 30
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  من حيث طبيعة النظام القانوني : 

واملؤسسات العليا  إن النظام القانوني الداخلي مبني على سلسلة من الهيئات

ما تمت  بيقه وتنفيذه وتوقيع الجزاء إذاالتي تضطلع بمهمة وضع القانون وتط

 مخالفته، أما ما نجده في النظام القانوني الدولي فهو يختلف تماما باعتبار أن

قواعده هي إما قواعد اتفاقية أو عرفية، فال نجد أثرا ملثل تلك املؤسسات لدى 

الداخلي، باإلضافة إلى أن مبدأ طاعة القانون هو السائد عند تطبيق  القانون 

وباملقابل نجد مبدأ العقد شريعة املتعاقدين يحكم معظم قواعد  القانون الداخلي،

 .31القانون الدولي

وقضائية، بينما  تنفيذية ، تشريعية: إن القانون الداخلي مرتبط بثالث سلط

قضائية تفصل  القانون الدولي يكاد يكون بعيدا عن كل ذلك وإن كانت هناك سلطة

أصحاب هذه  وافقة الدولة على ذلك، باإلضافة الى هذا يرى في النزاعات فال بد من م

ألافراد  النظرية أن القانون الداخلي مهمته ألاساسية هو تنظيم العالقة فيما بين

القائمة  وعالقتهم بالدولة، أما القانون الدولي فمجاله ينصرف الى تنظيم العالقات

( ألاخرى  ألاشخاص الدولية منظمات دولية ـ دوال وغيرها من)بين ألاشخاص الدولية 

  .سواء تعلق ألامر بوقت السلم، أو الحرب

إليها أعاله، إلى أبعد من ذلك وقالوا بأن  كما ذهب أصحاب النظرية املشار

صياغتها في قلب التشريع الداخلي حتى  تطبيق القاعدة القانونية الدولية يقض ي

 .32تصبح من قواعد القانون الداخلي

                                                           
31 -Charel Rousseau, droit international public, Tome1,Sirey, Paris: 1970,P: 39 et suit. 

.واذا كانت فكرة 71،ص: 0681تراجع هذه النظرية والرد عليها: د.عبد الحسين القطيفي: القانون الدولي العام، بغداد،  - 32

كون اكبر الان في ظل نظرية ازدواج القانونين قد تعرضت الى الانتقاد في الفترة الاولى لظهورها فان هذه الانتقادات قد ت

التطورات التي حصلت في نطاق القانون الدولي العام . حيث انه وفيما يتعلق باالشخاص الذين تخاطبهم قواعد القانون 

 يخاطب بقواعده الدول فحسب بل ان هناك العديد من القواعد فيه تخاطب 
ً
الدولي نجد ان هذا القانون لم يعد قانونا

 معينة او تفرض عليهم التزامات معينة واملثال الافراد بشكل مباشر ودون 
ً
التوسط بدولهم وتمنحهم هذه القواعد حقوقا

على الحالة الاولى القواعد الواردة في القانون الدولي لحقوق الانسان محل هذه الدراسة اما الحالة الثانية فتتمثل بالكثير 

=           لتي تتعلق بمنع انتهاكات حقوق الانسان او حظر من القواعد الدولية التي تفرض التزامات على الافراد كتلك ا
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 الدولية ألاخالق وقواعد الدولي القانون  قواعد بين تمييزالفرع الثالث: 

:  بأن يرى  من فهناك خالف محل والقانون  ألاخالق بين التمييز معيار بأن نعلم

 ، اجتماعية قواعد هو القانون  بينما ، الفردية الحياة قواعد من قاعدة هي ألاخالق

 واجبات تحدد يةفرد تكون  أن يمكن كما ألاخالق أن تتجاهل هذه النظر وجهة ولكن

 آلاخرين تجاه الفرد واجبات تحدد اجتماعية تكون  أن يمكن فإنها نفسه اتجاه إلانسان

 بأن يرى  الذي( غروسيوس) الهولندي الفقيه هؤالء بين ومن بينهما يميز من وهناك ،

 الداخلي الضمير تخاطب فهي ألاخالق أما لإلنسان الخارجية بالتصرفات يهتم القانون 

 .لإلنسان

 الدولي املجتمع نطاق في ألاخالق قواعد عن الحديث يمكن ال أنه معناه هذا كلو 

 لديها ينعدم معنوية قانونية أشخاص كلها أخرى  دولية ووحدات دول  من يتكون  الذي

 . الضمير

 ، الالتزام عنصر في أساسية بصفة يكمن والقانون  ألاخالق بين التمييز ومعيار

 عكس على الدولية املسؤولية عليها يترتب ال خلقية بقاعدة إلاخالل فإن لذلك وتبعا

 تلك الدولي الصعيد على ألاخالق قواعد أمثلة ومن ، دولية قانونية بقاعدة إلاخالل

 تتحول  وقد ، مثال منكوبة ما لدولة املساعدة تقديم الدول  على تفرض التي القاعدة
                                                                                                                                                     

الاتجار بالرقيق او املخدرات . ويترتب على ما تقدم فيما يتعلق باشخاص القانون الدولي نتيجة اخرى تتمثل بان =

سان وبصيانة موضوعات القانون الدولي ليست مقتصرة على تنظيم العالقات بين الدول بل انها تتعدى الى الاهتمام باالن

حقوقه والحفاظ على البيئة . اما فيما يتعلق باملصادر فان الاختالف الظاهر بين املصادر الدولية والوطنية ال يعني 

 كمصدر اساس ي للقانون الداخلي ال 
ً
الاختالف الحقيقي في طبيعة هذه املصادر ومحتواها ، حيث ان وجود التشريع مثال

 للقانون الدولي لكن طريقة يعني عدم وجود ما يقابله في الق
ً
انون الدولي ، حيث ان املعاهدات في حقيقتها ليست الا تشريعا

التعبير عنه تختلف عن طريقة التعبير في التشريع في القانون الداخلي وذلك لضرورات البيئة الدولية وما تتطلبه من 

، فان القانون الدولي ، وان كان يفتقد الى سلطات  شكليات تختلف عن البيئة الداخلية . اما فيما يتعلق بالبناء القانوني

 للسلطات املوجودة على الصعيد الداخلي والتي تتولى مهمة التشريع والحكم والتنفيذ ، فان حقيقة الامر 
ً
مماثلة شكال

اذ تفيد بان مثل هذه السلطات موجودة على الصعيد الدولي ويظهر ذلك بشكل واضح في عهد التنظيم الدولي املعاصر 

توجد هيئة دولية عامة من املمكن لها ان تتولى مهام تشريعية ويلحق بها وجود جهاز قضائي يتولى الفصل في املنازعات 

وجهاز تنفيذي يسهر على تنفيذ القانون الدولي وعدم خرقه ويتمثل ذلك في الية عمل مجلس الامن واختصاصاته 

 التنفيذية .
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 ، الذكر السالفة الدولية املصادر خالل من دولية قانونية قاعدة إلى الخلقية القاعدة

 الحرب أسرى  بمعاملة املتعلقة القانونية القواعد لتلك بالنسبة حدث ما وهذا

 مجرد ألامر بداية في كانت حيث املسلحة النزاعات أثناء واملدنيين واملرض ى والجرحى

 خالل من والاحترام التطبيق واجبة قانونية قواعد أصبحت ذلك وبعد أخالقية قواعد

 مجموعة أي.  إلانساني الدولي القانون  بشأن 0616 عام املبرمة ألاربعة جنيف تاتفاقيا

 الحرب أن ذلك املسلحة والنزاعات الحروب خالل التطبيق الواجبة القانونية القواعد

 إال املتحدة ألامم ميثاق من الثانية املادة لنص وفقا املحظورة ألاعمال من اعتبرت وإن

 بحق يعرف ما إطار في امليثاق من 10 املادة نص إلى تنادااس إليها اللجوء يمكن أنه

 ألامم ميثاق في الواردة القانونية القواعد تطبيق خالل من وكذلك ، الشرعي الدفاع

 تهديد حالة في وذلك امليثاق من السابع للفصل وفقا القوة باستعمال واملتعلقة املتحدة

 . بهما وإلاخالل الدوليين والسلم ألامن
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 العام الدولي القانون  أساس: ث الثانياملبح

يقصد بأساس القانون الدولي العام ألاساس الذي تستمد منه قواعد هذا  

والتي تجعل الدول تقوم باالعتراف بهذه القواعد واحترامها  القانون قوتها إلالزامية

ذي وقد اختلف الفقهاء في تحديد ألاساس ال .والالتزام بتطبيقها في عالقاتها الدولية

بسبب تفسير محتوى ومعنى الالتزام في تلك القواعد تستمد منه هذه الصفة قوتها 

 :وانقسموا في ذلك إلى عدة فرق هي كاألتيواملبادئ، 

   املذهب إلارادي  :ألاول  املطلب

يجعل أنصار هذا املذهب من أرادة الدول الصريحة أو الضمنية أساس 

فالقانون الداخلي هو وليد إلارادة املنفردة  .الالتزام بقواعد القانون الدولي العام 

وتفرعت عن هذا . للدولة والقانون الدولي العام هو وليد إلارادة الجماعية للدول 

 33  :املذهب نظريات كاألتي

  نظرية التحديد الذاتي: ألاول  الفرع

يادة ال يمكن أن تخضع إلرادة من مؤدى هذه النظرية أن الدولة ذات الس

رادتها فيما تنشئه ا تقييد اا تفقد بذلك اعتبارها وكيانها ، غير انه بإمكانهرادتها ألنها

من عالقات مع الدول ألاخرى الن الدولة تعيش في املجتمع الدولي تتقيد بالقانون 

الدولي بإرادتها دون إن تخضع بهذا ألية سلطة أخرى سوى إرادتها فالتزام الدول 

غير . هذه الدول بفعل إرادتها بهذه القواعد  بقواعد القانون الدولي وجه أذن تقيد

انونية في املجتمع الدولي وذلك أن هذه النظرية تؤدي إلى عدم استقرار ألاوضاع الق

ن بإمكان أية دولة أن ال تلزم بقواعد القانون الدولي بمجرد إعالنها عزمها على أل 

 . عدم التقيد بها

                                                           
 81ملرجع السابق، ص: يراجع  صالح الدين أحمد حمدي: ا -  33
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   نظرية إلارادة املشتركة للدول  :الفرع الثاني

وفقا لهذه النظرية انه ال يمكن الاستناد إلى إلارادة املنفردة لكل دولة إلخفاء  

إذ أن إلارادة املنفردة لكل دولة ال يمكن أن تلزم  .صفة إلالزام على قواعد القانون 

إرادة الدول ألاخرى وال يتحقق ارتباط الدول بقواعد القانون وخضوعها لها البد من 

فرقة على قبول الارتباط والتقيد بها ولهذا أسميت هذه النظرية اجتماع أرادتها املت

بنظرية إلارادة الجماعية أو إلارادة املشتركة وهذه إلارادة املشتركة هي التي تعلو في 

وعليه فان اتحاد الدول هذا . السلطة على إلرادات املنفردة التي تساهم في تكوينها 

الدولي العام قوتها إلالزامية إال انه يؤخذ  هو ألاساس الذي تتخذ منه قواعد القانون 

على هذه النظرية انه ما الذي يمنع الدول التي ساهمت في تكوين هذه إلارادة على 

إضافة إلى أن فكرة إلارادة الجماعية أو :عدم احترامها وعدم التقيد بها حتى أرادت 

لجماعة الدولية املشتركة ال يمكن أن تفسر التزام الدول التي انضمت حديثا إلى ا

  .بقواعد القانون الدولي الناشئة عن هذه إلارادة التي لم تسلم في وجوده

   املذهب املوضوعي: الثاني املطلب

خارج دائرة إلارادة إلانسانية ، يبحث أنصار هذا املذهب عن أساس القانون 

موا إلارادة وانقستعينه عوامل خارجة عن  ذهبوفقا لهذا امل إذ أن أساس القانون 

 :تيإلى فريقين كاآل

 (النظرية املجردة للقانون )  املدرسة النمساوية: الفرع ألاول 

تقوم هذه النظرية على اعتبار كل تنظيم قانوني يستند إلى هرم من القواعد  

أساس صحة كل قاعدة منها يرجح إلى وجود القاعدة القانونية التي تعلوها في هذا 

 . ا امللزمة الهرم القانوني وتستمد منها قوته

وهكذا تتدرج قواعد القانون حتى تصل إلى قاعدة أساسية افتراضية تسود 

جميع القواعد ألاخرى وتكسبها قوتها إلالزامية وهذه القاعدة ألاساسية في رأي 
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ويؤخذ على هذه . أصحاب هذه النظرية هي قاعدة قدسية الاتفاق والوفاء بالعهد 

وفضال عن ذلك فان . ي غير قابل لإلثبات النظرية أنها تقوم على مجرد افتراض 

أصحاب هذه النظرية بينوا املصدر الذي تستخدمه القاعدة ألاساسية وجودها 

  وقوتها إلالزامية

 (نظرية التضامن الاجتماعي) املدرسة الفرنسية:ثانيالفرع ال

ينكر أصحاب هذه النظرية على الدولة صفة السيادة وصفة إلارادة ألاخالقية  

القانون وفكرة الشخصية املعنوية كما أن الدولة بالنسبة لهم ليست سوى  لقواعد

 هرادة الدولة الن وجودامجموعة من إلافراد الطبيعيين أما القانون فانه ليس من 

انه ليس إال القانون املوضوعي املعبر عن . سابق على وجود الدولة وأعلى منها 

لزمة للقانون هو ضروات التضامن وأساس القوة امل. ضرورات التضامن الاجتماعي 

الاجتماعي ، أي شعور إلافراد الذين تتألف منهم مختلف الجماعات بالتضامن الذي 

 .يربط بين أفراد كل جماعة وكذلك أفراد الجماعات املختلفة

ئم على ويذهب جورج سيل إلى القول بان القانون ليس ألاحدث اجتماعي قا

 .الإالقانون أذن هو الحدث الاجتماعي ليس  فأساس .ضرورات الحياة في املجتمع

س الذي تقدمه للقانون غامض ولكن يؤخذ على هذه النظرية أن ألاسا 

، آذ ال يمكن أن يكون أساس القانون في الحدث الاجتماعي وضرورة وناقص

املحافظة على حياة الجماعة وبقائها الن الجماعة إلانسانية سبقت القانون في 

  الوجود

  املدرسة السوفيتية : الثالث الفرع

تقيم هذه املدرسة ألاساس امللزم للقانون على فكرة الصراع الطبقي  

فالقانون ما هو ال تعبر عن أرادة الطبقة املسيطرة في مجتمع معين وانعكاسا 

ملصلحتها ، وقد نقل الفقهاء السوفيت هذه الفكرة إلى نطاق القانون الدولي في 
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وان ( الرأسمالي والاشتراكي ) ائم بين الدول النظامين صورة الصراع والتعاون الق

أساس القانون الدولي في رأيهم يمكن في التعايش السلمي أي اتفاق أرادة الدول 

املختلفة من حيث تركيبها الاقتصادي والاجتماعي واملعبرة عن مصالح الطبقات 

ها الكثير من املصالح ذ أن الدول املنتمية إلى النظامين تتناقصين يربطإالسائدة فيها 

كذلك مصالحها في تعزيز السالم وألامن الدوليين وليس . الاقتصادية والثقافية 

هناك من وسيلة أخرى لخلق وتطوير قواعد القانون الدولي سوى الاتفاق بينها ألجل 

ن القواعد ولكن يؤخذ على هذه املدرسة أ....املحافظة على مصالحها املشتركة 

ما تعبر عن املصالح العامة ألعضاء الجماعة دونما ارتباط باملصلحة القانونية كثيرا 

الخاصة لطبقة بعينها وان البعض من املجتمعات قد عرف القانون على الرغم من 

وهذه املدرسة لم  ، خلوه من الطبقات املتميزة وبالتالي من ظاهرة الصراع فيما بينها 

  .0660لسوفيتي في نهاية عام يعد من يدافع عنها وذلك بسبب تفكك الاتحاد ا

الخالصة  تلك هي أهم النظريات واملذاهب التي حاولت أيجاد أساس القانون 

الدولي العام وقد رأينا أنها جميعا لم تنتج من سهام النقد ، ألامر الذي جعل بعض 

الفقهاء يذهبون إلى البحث عن ألاساس الذي يقوم عليه القانون أمر خارج عن 

،غير أن ماال يمكن هو أننا ما نزال في مرحلة العالقات الدولية تلعب نطاق القانون 

فيها سيادة الدول دورا هاما ويصل من أولى مستبيعات ذلك أن الدول أن تلتزم 

برضاها صحيح أن القانون الدولي كأي قانون أخر هو وليد الحاجة الاجتماعية ولكن 

تحتاج لرضا الدول حتى تتحول هذه الحاجة التي هي دافع إليجاد سلوك معنية أن 

املبادئ إلى قواعد قانونية وعليه فان أساس القانون الدولي في املرحلة الحاضرة هو 

  . رضا الدول الصريح أو الضمني بالخضوع ألحكامه
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 نشأة القانون الدولي العام وتطوره: الثاني الفصل 

يمة، وبكن تلك ت دولية منذ العصور القدعرف املجتمع الدولي  عالقا

العالقات لم تكن موحدة كما هي الحال في عصرنا الحديث، حيث ارتبطت هذه  

،وما فرضه ذلك من العالقات في نشؤوها بظهور الوحدات السياسية املستقلة

 34ضرورات التعامل املتعدد ألاشكال) التبادل، التحالفات،الصراع( فيما بينها.

 فالعصور  16 القرن  مطلع بعد إال الفعلي نالتكوي في الدولي القانون  يبدأ لم  و

 بين عالقات أي هنالك تكن فلم امللوك، بين متقطعة عالقات إال تشهد لم القديمة

 باملفهوم للدولة قانوني وجود ثمة يكن لم ذلك على نادرة، عالوة حاالت في إال الشعوب

 نتيجة عشر السادس القرن  في أوروبا غرب في هذه ألاخيرة ظهرت حيث لها، الحديث

 السياسية والوحدات الكيانات من وبروز العديد الرومانية رطورية ا الامب تفكيك

 بينها، فيما مستمرة عالقات في والدخول  تدريجيا التطور  في أخذت التي الجديدة،

 أهم نستعرض يلي وفيما .الحالي بشكله الدولي املجتمع قيام غاية إلى التطور  هذا وامتد

 :التقسيم آلاتي وفق وذلك الدولي القانون  تطور  في املؤثرة التاريخية الحقبات

 العصور  القديمةتطور القانون الدولي مراحل : املبحث ألاول 

 العصور الحديثةتطور القانون الدولي في املبحث الثاني:       

 

  

 

 

 

                                                           
 .6، ص: 0671د.الحسان بوقنطار:  العالقات الدولية، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء ، الطبعة ألاولى   34
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في العصور  تطور القانون الدولي  مراحل  ألاول:  املبحث

  القديمة

 كانت حيث القديمة العصور  منذ تاريخية مراحل الدولي القانون  عرف لقد

 رمسيس عقد و ،بأشور  بابل رتبطتا فقد (القديمة الحضارات) بين عالقات هناك

 ، اليونانية مدن بين (اليونانية الحضارات) و امليالد قبل 0262 الحيثيين ملكمع  الثاني

 أن كما. الشعوب قانون  خالل من( الرومانية الحضارات) و قانونية قواعد أنشأ مما

 الاوربي املجتمع و إلاسالمي املجتمع خالل من الوسطى القرون في سادة الدولي القانون 

ا لسنة ستفالي و معاهدة القانون  لهذا ألاساسية ألاولى املبادئ ترسيخ في ساهم ما لكن

 ةاملرحل هذه في سماته من, املعاصر الدولي القانون  ميالد عهد يعتبرونها حيث 0917

 35.النسبية-التنوع-الشمولية-العاملية-التنظيمية-السلمية

  القديمة حضاراتال :املطلب ألاول 

 املراحل تذكير يجب ولهذا حضارات بعدة مرتبطة الدولي املجتمع نشأة إن 

 عرفت قد القديمة العصور  بأن الفقهاء بعض اتفق حيث الدول  للمجتمع التاريخية

 :التالية باألمثلة ذلك ويؤكد الدولي القانون  جوانب من البعض

  عصر إلاغريق : ألاول  الفرع

وكانت مبنية على الاستقرار وفكرة  :عالقة املدن إلاغريقية فيما بينها -1

 
ً
لوحدة الجنس والدين واللغة، لذلك كان يتم  املصلحة املشتركة والتعاون وذلك نظرا

د قواعد تنظيمية يتم اللجوء للتحكيم كل الخالفات فيما بينها، باإلضافة إلى وجو 
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احترامها في عالقاتها السلمية والعدائية، كقواعد التمثيل الدبلوماس ي وقواعد شن 

 .الحرب

كان يسودها اعتقادهم  :عالقة إلاغريق بغيرهم من الشعوب ألاخرى  -2

بتميزهم عن سائر البشر، وأنهم شعوب فوق كل الشعوب ألاخرى منه حقه 

هنا كانت عالقاتهم بهذه الشعوب عالقات عدائية إخضاعها والسيطرة عليها، ومن 

وحروبهم معها تحكمية يشوبها الطابع العدائي وال تخضع ألي ضوابط أو قواعد 

 36.قانونية بل يحوطها كثير من القسوة وعدم مراعاة الاعتبارات إلانسانية

 ويةسيلا  الحضارات  :الفرع الثاني

أبرموا عدة معاهدات مع ملوك نجد الفراعنة قد  الحضارة املصرية في      

 الشعوب املجاورة وتصنف هذه املعاهدات كما يلي:

 (Vassalité* معاهدات تبعية )

 (Alliance* معاهدات تحالف )

 (Protection* معاهدات حماية )

في حضارة ما بين النهرين يضرب املثل عادة بمعاهدة أبرمت في فجر التاريخ 

 القاش الحاكم املنتصر لدولة مدينة )umEnnat (ق.م( ما بين إيناتم 8011)

 )Lagash(مع ممثلي شعب أوما) Umma(  وقد تضمنت هذه املعاهدة شروطا

 .بالتحكيم في املنازعات

مع أفكار الفيلسوف  الصين القديمة ونجد كذاك أمثلة أخرى في

في الحد من الحروب والعقوبات الدولية التي يمكن إيقاعها  )Laotsu( الوتز

 0111التي تم وضعها عام  )Lois de Manu (ين، وفي الهند مع قوانين مانوباملخالف
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قبل امليالد والتي بحثت في عدة جوانب مما يسمى اليوم قانون الحرب والقانون 

 .إلانساني

  عصر الرومانالثالث:  الفرع

 عن إلاغريق، فقد كانوا يعتقدون بتفوقهم على 
ً
ال يختلف الرومان كثيرا

وبحقهم في السيطرة على ما عداهم من الشعوب، لذلك كانت الشعوب ألاخرى 

صلتهم بغيرهم مبنية على الحرب مما أدى إلى سيطرة إلامبراطورية الرومانية على 

معظم أرجاء العالم آنذاك، وبالتالي كانت العالقات بين هذه الدولة وروما عالقات 

وماني الذي كان يحكم بين أجزاء إلامبراطورية الواحدة تخضع جميعها للقانون الر 

 37.هذه إلامبراطورية

 )Jus Civilis (فقد كان القانون املدني ولقد امتاز الرومان بعبقريتهم القانونية،

ال يطبق إال على الرومان دون غيرهم، وملا كثر عدد الغرباء في الرومان، عينت 

قضاة الغرباء ويطبقون العرف ومبادئ  السلطات قضاة خاصين بهم يسمون 

 ) Jusالق والعدالة وهذه القواعد هي التي سميت فيما بعد بقانون الشعبألاخ

 )gentium كما كان للرومان نظام آخر لحكم العالقات التي كانت تقوم بينهم وبين

غيرهم من ألامم، فقد أنشأ الرومان هيئة تتكون من عشرين من رجال الدين يطلق 

على  )Jus taorum( ل ي املقدسالقانون إلا ومهمتهم تطبيق )Fetiales (عليهم إسم

    .عالقات روما بغيرها من الشعوب

قد رفض بعض الفقهاء هذه ألاحكام القليلة التي ساهمت مختلف و 

الحضارات في تكوينها باعتبار أن تلك الحضارات لم يكن لها قانون مشترك 

ثم فإن وال يعترف باملساواة بين القانون ملختلف ألاجناس ومن  الدول القديمة بين

 ألاسس إلاجتماعية لقانون دولي كانت ناقصة.
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ويرى البعض أن العالم القديم لم يستوعب املفهوم ألاساس ي لقانون ألامم 

ألنه لم يحترم إلانسان بوصفه إنسانا، وكان يعتبر ألاجنبي عدوا، ولم يكن 

 للمعاهدات حرمة بل قانون القوة هو الذي كان يحكم العالقات الدولية آنذاك.

تكوين الحضارات القديمة عبر التاريخ في  لكن ال يمكن أن نكر مساهمةو 

بعض قواعد القانون الدولي وذلك في ظل ما كانت تتبعه في عالقاتها مع غيرها من 

الجماعات في مبادئ وأحكام تتناسب مع مالبسات العصر وعقائده وظروف أحواله. 

جماعات السياسية في نموها وبذلك تطور القانون الدولي تطورا مستمرا وصاحب ال

 واكتمال نظامها.

ومهما يكن ألامر فإن العالقات التي كانت تقيمها هذه املجتمعات التي نسميها 

دولية بصورة تقريبية كانت عالقات محدودة جغرافيا وموضوعيا ولم يكن هناك ما 

خضع يشبه املجتمع املعاصر الذي يتمتع إلى حد ما بنوع من التنظيم وإلاستقرار وي

 لقواعد قانونية ثابتة.

 في العصور الوسطى :الثانياملطلب 

 عصر الاسالمي.نميز هنا في تبلور القانون الدولي بين العصور املسيحية وال

  في العصور املسيحية الفرع ألاول:

ظهر في هذا العصر املمالك إلاقطاعية، حيث كان كل أمير إقطاعي يسعى 

مما أدى إلى قيام حروب متعاقبة بين ألامراء للمحافظة على إقطاعه، أو توسيعه 

 بين الدولة في مواجهة أمراء 
ً
إلاقطاعيين من جهة أخرى شهد هذا العصر صراعا

 لسيادتها انتهى بتغلب الدولة وزوال 
ً
 لوحدتها الداخلية وتأكيدا

ً
إلاقطاع تحقيقا

 .النظام إلاقطاعي
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جة النتشار الدين من جهة أخرى ظهر في هذا العصر تسلط الكنيسة وذلك نتي

املسيحي بين الدول ألاوربية من جهة وظهور إلاسالم والخوف من انتشار نفوذه مما 

 38.يؤدي إلى انتزاع السيادة من املسيحية

ولكن تسلط الكنيسة والباب يتنافى مع وجود الدولة املستقلة التي يمكنها 

بة في وجه تطور وذلك يشكل عق. تنظيم عالقاتها فيما بينها حسبما تقتض ي ظروفها

القانون الدولي العام، ألن إسناد العالقات الدولية إلى الروابط  الدينية دون غيرها 

كان من شأنه أن تقتصر هذه العالقات على الدول املسيحية وحدها دون سواها من 

الدولة غير املسيحية، وقد ساعد على تخلص الدولة من سلطان البابا ظهور الحرية 

املعروفة بعصر النهضة، وما صاحب ذلك من حركة إلاصالح الديني  الفكرية العلمية

بيان ما يجب على : في القرنين الخامس عشر والسادس عشر، وقد كان أهم أغراضها

الدول إتباعه بشأن العالقات املتبادلة بينهم مستوحية ذلك من مبادئ الدين 

 ".وجنتيليس" فيتوريا"املسيحي، ومن زعماء حركة إلاصالح 

قد أدى اكتشاف القارة ألامريكية في هذا العصر إلى إثارة مسائل دولية ول

جديدة أهمها الاستعمار وحرية البحار مما أدى إلى تزايد الاهتمام بتوجيه القانون 

 .الدولي بشأنها

   الاسالمي: القانون الدولي انيثال الفرع

جزيرة العربية بدأ الاهتمام بالعالقات الدولية بين املسلمين وغيرهم خارج ال

، عندما نصح الرسول)صلى هللا عليه وآله وسلم( بعض أصحابه  في املرحلة املكية

. وجاءت  من املسلمين ألاوائل بالهجرة إلى الحبشة للتخلص من ظلم قريش لهم

،  سورة الروم تتحدث عن حرب بين دولتين عظميين في املنطقة )الروم والفرس(

، وبشر  ن تلك الحرب التي انتصر فيها الفرسوحدد القرآن املوقف إلاسالمي م

. وحاملا استقرت دولة املدينة باشر  املسلمين بانتصار الروم بعد بضع سنين
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النبي)صلى هللا عليه وآله وسلم( بإرسال رسائل إلى الدول الكبرى في املنطقة )بيزنطة 

د ثمانين . وبع وفارس ومصر واليمن والحبشة( يدعو زعماءها وشعوبها إلى إلاسالم

 إلى 
ً
 كانت الدولة إلاسالمية أكبر امبراطورية في املنطقة تمتد من الهند شرقا

ً
عاما

 
ً
. فأصبحت لها حدود مشتركة وطويلة مع العديد من الدول والشعوب  إسبانيا غربا

. وكانت عالقات الدولة إلاسالمية )ألاموية والعباسية( متوترة مع جميع  غير املسلمة

. وبسبب الحروب واملعارك كانت هناك حاجة ماسة لتنظيم  شةجيرانها عدا الحب

 . فترات الهدنة والصلح والجزية وتبادل ألاسرى وإقرار السلم

 الحسن بن محمد هو السير قضايا تناولوا الذين املسلمين الفقهاء أوائل ومن 

 هـ، 018 توفي) ألاوزاعي الرحمن وعبد ،39 (الكبير الّسَير) مؤلفه كتب الذي الشيباني

 سفيان وكان.  الفقه مواضيع من مستقل كموضوع السير عالجوا الذين من( م 881

 شديدي( م 828 هـ، 011 عام توفي) والشعبي( م 887 هـ، 090 عام توفي) الثوري

 011 عام توفي) حنيفة أبي في تأثير لها كان آراءهما أن ويبدو.  الحرب بموضوع الاهتمام

 عالجا اللذين والشيباني يوسف أبو وخاصة بعده من تالميذه نفوس وفي( م 897 هـ،

( م 869 هـ، 086 عام توفي) أنس بن كمالك الحجاز فقهاء يعر ولم.  بإسهاب املوضوع

 إلاسالم بين املباشر الاتصال فيها حصل املناطقالتي عن بعيدين كانوا ألنهم اهتمام أقل

  يبالوا فلم ، أخرى  شعوب وبين
ً
 الاحتكاك لهذا نتيجة تنشأ انتك التي باملشكالت كثيرا

 وفقهاء الحنفيين من العراق فقهاء كان حين في ،ألاخرى  الشعوب وبين املسلمين بين

 . إلاسالمية غير والدول  الشعوب مع مباشر تماس على املالكيين املغرب

 ال ترد لم تسميات وهي ، (الحرب دار)و( إلاسالم دار) إلى العالم تصنيف وجرى 

 للتمييز الفقهاء ابتكرها مصطلحات مجرد بل ، النبوية السنة في وال يمالكر  القرآن في

 املسلمين لغير تعود التي وألاراض ي إلاسالمي القانون  يسودها التي إلاسالمية ألارض بين
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 في إما السير موضوع يتناولون  القدامى الفقهاء وكان.  إسالمية غير قوانين وتسودها

 .ألامان وعهد والردة والغنائم ازي كاملغ أخرى  أبواب أو الجهاد باب

، وهي التي تطبق فيها الشريعة وخاصة باملسلمين باعتبارهم إلاسالم دار ف  

حرب وهي ال تطبق فيها أحكام الشريعة. وقد وضع إلاسالم قواعد الامة واحدة، ودار 

دولية عديدة فحرم العدوان، ولم يجز استعماله إال بقيود وضمانات، وقرر إلانذار 

سبق للعدو قبل الحرب، كما قرر حماية إلانسان والعيان املدنية خالل املنازعات امل

الدولية وحقوق إلانسان، فقرر عدم الظلم وإمكانية تسليم املجرمين بشروط 

 40واحترام حقوق إلانسان.
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 العصور الحديثة العام فيتطور القانون الدولي املبحث الثاني: 

الدولي العام ضرورة محلة وواجب علمي، الن  إن الوقوف على تاريخ القانون 

 .ارتقاء القانون في الحاضر إنما يبنى على كيفية تكونه ونموه وتطوره في املاض ي

ولم يظهر تنظيم للعالقات الدولية إال بعد القرن السابع عشر أي بعد معاهدة 

   .وستفاليا

ع مراحل تاريخية ويمكن تقسيم املراحل املختلفة لتطور القانون الدولي إلى أرب

 .وهي، العصور القديمة، والوسطى، والحديثة، وعصر التنظيم الدولي

ى الدولي القانون  ألاول: تطور  املطلب
ّ
 الثانية العاملية الحرب حت

  العالم كان لقد
ً
 عندما البعيد، املاض ي في الدولية، بالقاعدة للقبول  مضطرا

 دولي اتفاق هيئة على عالمي لنظام بحاجة فكانوا العالم، أطراف الحروب اجتاحت

 البداية فكانت املتضاربة، الدولية املصالح بين ويوفق والسالم ألامن لهم ليحفظ

 إنشاء تم أن إلى جنيف، اتفاقيات تلتها ثم ومن ، 0917 عام وستفاليا بمعاهدة

 ألامم هيئة إلى الثانية العاملية الحرب بعد تحولت ثم  0606 عام ألامم عصبة

 كقاعدة الدولية بالقاعدة القبول  من الدول  هدف كل فكان م،0611 معا املتحدة

 الفترة هذه امتازت.آنذاك القائمة والانتهاكات للحروب حد وضع هو  ملزمة قانونية

 العام نبينها الدولي القانون  معالم تكوين في ساهمت عديدة تاريخية عوامل بحدوث

 :كالتالي

 Westphalie وستفاليا معاهدة :أوال

 ألاوروبية الدول  بين والتوتر الخالف يداتز  نتيجة وستفاليا معاهدة عقد ءجا

 ودخول  بعضها انقسام عنه نجم والذي الدول  تلك بعض في الديني  الصراع بسبب

 هذه نصت حيث  1648في وستفاليا معاهدة إبرام حتى تتوقف  لم حروب في ألاخرى 

 وضمان ألاوروبية الدول  بين حروبال وتفادي القوة على استخدام التخلي على ألاخيرة
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 البالد في الكاثوليكية ألاقليات بها ونقصد فيها ألاقليات  حقوق  وحماية الدول  سيادة

 ألاوروبية للدول  جامعة معاهدة وستفاليا معاهدة بذلك وكانت .والعكس البروتسنتية

 من نتمك قد كونها في فائدتها ىوتتجل "العام أوروبا قانون " اسم عليها أطلق حيث

 والسيادة املساواة مبدأ على تعتمد جديدة قانونية ككيانات حديثة دول  إقامة

 في وستفاليا معاهدة ساهمت فقد لذلك باإلضافة الدولية، عالقاتها في املتساوية

 وتحقيق الدولية العالقات لتعزيز كوسيلة الحقا الدولية املعاهدات استعمال تشجيع

 املجتمع أشخاص اليوم عنها يستغنى ال أساسية أداة وهي ،الدول  بين السلمي التعايش

 .املختلفة تعامالتهم في الدولي

 )الدولية الاتحادات نظام( الدولية املنظمات ظهور  :ثانيا                 

 املجاالت في الجمعيات من العديد نشأة إلى والتقني الصناعي التطور  أدى      

 الصناعية النشاطات رعاية دورها يكون  عالم،ال من متفرقة مناطق في به، املرتبطة

 وجود لعدم راواعتبا املجاالت، هذه في العاملينراد ألاف مصالح عن الدفاع و والتقنية

 بالنتيجة فرض قد ألاخيرة لهذه املتزايد  التطور  فإن التقنية، أو للعلوم ينةمع حدود

 طرح الذي ألامر ول،الد من العديد في والتكنولوجيا الصناعة نطاق وانتشار تطور 

 في املقامة والفنية الصناعية الجمعيات مختلف بين والتنسيق التعاون  ضرورة بدوره

 التقنية أو الصناعية للمجاالت أفضل رعاية ضمان أجل من املختلفة العالم دول 

 الاتحاد أولها كان ، الغرض لهذا خصيصا عاملية اتحادات بذلك فنشأت بها، املرتبطة

 البريد اتحاد من كل بعده نشأ ثم ، 1865 لعام والالسلكية السلكية صالتللموا الدولي

 على الحقا اصطلح وقد ، 1878 عام في العاملية ألارصاد واتحاد 1874 عام في العالمي

 ."دولية منظمات" تسمية املختلفة الاتحادات هذه

 يمنع لم ذلك نفإ  املنظمات لهذه املختلفة والتقنية الفنية الطبيعة من وبالرغم

 الدول  حكومات بين التنسيق ضرورة أهمها بينها، فيما مشتركة عوامل وجود من

 يازاامل من والاستفادة فيها العضوية بحق للتمتع كشرط املنظمات هذه في ألاعضاء

 باملنظمات املنظمات هذه وبمقارنة .للدول ألاعضاء املنظمة تمنحها التي والتسهيالت
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 تلك تنظيم قواعد إلى جعةار   التنظيم الهيكلي أصول  معظم نأ  نجد الحالية الدولية

 من وغيرها العامة إلادارة  والجمعية مجلس عامة، ألامانة الدائم، كاملقر املنظمات

 تلك افتقار رغم املعاصر، وهذا الدولي التنظيم أصول  في بها املعمول  ألاساسية الهياكل

 الدولية بها املنظمات تتمتع التي ليةالدو  القانونية الشخصية ملفهوم آنذاك املنظمات

 العاملية الاتحادات كانت التي املنظمات تلك من العديد   نفإ آخر جانب ومن.اليوم

 املتخ الدولية الوكاالت صفة تحت تعمل دولية منظمات اليوم هي ألاولى، نشأتها نواة

 الحصر، ال املثال، سبيل على منها ونذكر املتحدة، ألامم مع هيئة بالتنسيق صة ص

 البريد اتحاد سمىم تحت  1874في نشأت التي واملواصالت للبريد العاملية املنظمة

 .41العالمي 

 الدبلوماسية العالقات عصر بداية):الدولية املؤتمرات نظام :ثالثا   

 )الدائمة

 في عقد فقد ألاوروبية، الدول  بين العالقات لتطور  "وستفاليا" اتفاقية مهدت

 القارة في تاالامتياز  لتنظيم والصغيرة الكبرى  أوروبا دول  بين "فيينا" مؤتمر 1815 عام

 دخول  قاَدهُ  الدولية، العالقات مسار في آخر  راتطو  19 القرن  مطلع وشهد ألاوروبية،

 الخاضعة ألاوروبية املجموعة خارج من دول  مع دولية عالقات في ألاوروبية الدول 

 حيث 42   1907سنة "فارس"و  1899سنة في "الصين "أبرزها العام أوربا لقانون 

 الضرورة من وبات الدولية، العالقات نطاق زيادة في املؤتمرات هذه إقامة ساهمت

 مختلف في مصالحها رعاية في تساهم الدول  بين دائمة دولية عالقات وجود بمكان

 بين الدائم الدبلوماس ي التمثيل نظام انتشار في بدوره أسهم الذي ألامر املجاالت،

 دائم بشكل بينها فيما دبلوماسية بعالقات ترتبط الدول  غالبية أصبحت حيث الدول،

 طريق عن وذلك ، 18 القرن  نهاية قبل سابًقا عليه كانت مثلما ع متقط أو عارض غير

                                                           
  . 53ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون  لدراسة مقدمة عامر، الدين صالح 41
  . 46ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون  ، اسكندري  أحمد بوغزالة، ناصر - 42
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 الدولي والتعاون  السلمي التعايش نمط ست كر التي بينها املتبادلة الدبلوماسية بعثاتها

 . 43ةالدولي العالقات حقل في

 الحفاظ وضرورة بينها والتعاون  السلمي التعايش حقيقة الدول  أدركت وقد 

 بعض اعتماد في أساًسا تمثلت بهما، إلاخالل لعدم سلمية طرق  إليجاد فسعت عليهما،

 أو الوساطة أو كالتحكيم السلمية بالطرق  الدولية عاتاالنز  لحل القانونية الوسائل

 كان الغاية هذه لتحقيق الدولية املؤتمرات  من العديد وُعِقدت الحميدة، املساعي

 .44 دولة  44جمع الذي  1907عام "الهاي "مؤتمر أبرزها

 الدول  بين وتنميتها الدولية العالقات تعزيز في الدولية تار املؤتم ساهمت حيث

 الدبلوماسية من الانتقال تم كما بينها، الدائم الدبلوماس ي التمثيل نظام اعتماد وفي

 دبلوماسية إلى بينها ملعاهدات الدول  من محدود عدد مار بإب تتسم كانت التي ةالتقليدي

 مثلما دولية منظمات إلى إضافة الدول  من أكبر عدد فيها يشارك التي الدولية املؤتمرات

   .45حاليا الوضع عليه هو

 ألامم عصبة :رابعا    

 سنة "باريس" مرمؤت في الدول  اجتمعت ألاولى، العاملية الحرب انقضاء  بمجرد 

 منظمة إنشاء بضرورة حينها الفكرة دت وتول  الصلح، اتفاقيات عقد بغية ، 1919

  العالم في وألامن السلم على الحفاظ مهمة  تتولى دائمة
ً
 العالقات تنمية عن فضال

 بفروعها ألامم عصبة فقامت  .46بينها فيما السلمي التعايش سياسة وتكريس الدولية

ل  املختلفة ِوّ
ُ
 بالسلم إلاخالل شأنها من التي الدولية املنازعات في النظر حق هال وخ

لِحقت
ُ
 العدل محكمة هي الدولية زاعات الن في الفصل تتولى دولية قضائية هيئة بها وأ

 اتباع طريق عن العالم في اوألمن السلم تدعيم إلى العصبة سعت وقد .الدائمة الدولية

                                                           
   20-  30ص ، 1990املعارف إلاسكندرية، منشأة الدبلوماس ي، القانون  هيف، أبو صادق علي الخصوص هذا في أكثر راجع - 43
 18ص   سابق، مرجع العام، الدولي القانون  لدراسة مقدمة عامر، لدينا صالح -44
  . 28ص السابق، املرجع الدبلوماس ي، القانون  هيف، أبو صادق علي -   45
  . 47ص السابق، املرجع العام، الدولي القانون  بوغزالة، ناصر اسكندري، حمدأ -46
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 بالطرق  عاتهااز ن  حل إلى اللجوء على هاوحث الدول  جميع في التسلح تخفيض سياسة

 .السلمية

 بريان" كميثاق الشأن هذا في الدولية واملواثيق املؤتمرات من العديد وُعِقد     

 وميثاق ، 1928 سنة دولية جريمة واعتبارها الحرب ملنع "Briand Kellogg "كيلوج

 كل أن  بيد 47  السنة نفس في السلمية بالطرق  الدولية عاتالنزا لتسوية "جنيف"

 استعمال استمرار دون  تحل لم عهدها في املبذولة الجهود وحجم العصبة مساعي

 العاملية الحرب اندالع في معاملها أبرز  تجلت والتي بينها الدولية نزاعاتال حل في القوة

 .الثانية

 الثانية العاملية الحرب بعد الدولي القانون  تطور : الثاني املطلب

 فاضطرت ألامم، عصبة قبل من املبذولة الجهود الثانية يةالعامل الحرب نسفت

 عالمي مؤتمر في ، 1945 عام ألامريكية املتحدة الواليات في مجددا الاجتماع إلى الدول 

 جديدا دوليا نظاما تضمن عالمي ميثاق عنه نتج ،"نسيسكوفرا سان بمدينة جديد

 في امليثاق هذا إقرار ساهم كما الدول، بين التعاون  وتحقيق وألامن السلم لصيانة

 .هذا يومنا إلى بها املعمول  الدولي القانون  قواعد من العديد تطور 

 الدولي والقانون  املتحدة ألامم ميثاق :أوال

 غاياتها يحدد الدولية للمنظمة دستور  بكونه املتحدة ألامم ميثاق يوصف

 العدل محكمة ،ألامن مجلس العامة، كالجمعية املختلفة فروعها  موينط ومقاصدها

 الفروع هذه وظائف يحدد فهو لذلك باإلضافة ألاخرى، الفروع وبقية الدولية

 أهم باعتباره ألاهمية، بالغة أخرى  دستورية صفة للميثاق أن غير واختصاصاتها،

 العالقات لحكم رئيسية مبادئ تتضمن عاملية سمة ذات جماعية دولية معاهدة

 .الدولية

                                                           
  . 49ص نفسه، املرجع بوغزالة ، ناصر اسكندري، أحمد -47
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 امليثاق في ألاساسية املبادئ1-

 الدولية، العالقات لتنظيم الجوهرية املبادئ من مجموعة على امليثاق انطوى 

 ألانسان حقوق  وحماية ككل أفراده حقوق  وحماية الدولي املجتمع راراستق وضمان

 :يلي فيما أهمها وتبرز أخص،  بشكل

 . 48استثناء دون  الدول  كافة بين بالسيادة التمتع في املساواة مبدأ- 

   .49الدولية العالقات في بها التهديد أو القوة تعمالاس حظر- 

  .50السلمية بالطرق  الدولية زعاتالن حل- 

 .  51 ألاساسية وحرياته إلانسان حقوق  رامباحت الدول  جميع ماالتز  - 

  .52بينها السلمي التعايش نظام وارساء الدول  بين الودية العالقات تعزيز- 

 الدولية القواعد نم غيرها على امليثاق قواعد سمو2 -

 على السمو لقواعده بموجبه يخول  صريحا نصا املتحدة ألامم ميثاق يتضمن

 :يلي ما 103 املادة نص في جاء حيث معها، تعارضها حال في الدولية القواعد من غيرها

 هذا ألحكام وفقا املتحدة ألامم أعضاء بها يرتبط التي ماتزاالالت تعارضت إذا"

 هذا عن املترتبة ماتهمابالتز  فالعبرة به، يرتبطون  آخر دولي م التزا أي مع امليثاق

 للمجتمع ألاسمى القانون  يصير امليثاق ن فإ النص، هذا فحسب وبالتالي ."امليثاق

 مخالفة شأنها من تزاماتال أو  معاهداتي  بأ بينها الاتفاق للدول  يجوز  ال حيث الدولي،

                                                           
 ميثاق ألامم املتحدة. من الثانية املادة من ألاولى في الفقرة عليه املنصوص- 48
 امليثاق . من الثانية املادة الرابعة من  الفقرة  نص في الوارد -49
 منه.  33سيما املادة ال امليثاق من السادس الفصل في الوارد- 50
 .منه  ألاولى املادة نص وفي امليثاق ديباجة سيما في ال عليه املنصوص  -51
 امليثاق. من  13نص املادة سيما ال - 52
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 من أكبر بقدر تحظى لكونها قواعده سمو سيكر  ما وهذا .معها التعارض أو أحكامه

 .الدولية الاتفاقات أو املعاهدات بباقي مقارنة الدولي املجتمع رادأف لدى القبول 

 الحديث الدولي القانون  خصائص :ثانيا

 جديدة خصائص بروز إلى الثانية العاملية الحرب بعد الدولي القانون  تطور  أدى

 :يلي فيما أهمها ويتمثل اليوم، املعاصر الدولي القانون   بها يتصف

 املعاصر الدولي القانون  في الدولة لدور  الجديد إلاطار1-

 الطرف تبق فلم املعاصر، الدولي القانون  في القانوني ومركزها الدولة دور  تغير

رضت كما الدولية، املنظمات لنشأةظرا  ن القانون  هذا بقواعد املخاطب الوحيد
ُ
 على ف

 النزاعات  في القوة استخدام أو الحروب شن من منعهاك القيود من العديد إرادتها

 انتهاكها عدم على والحرص مواطنيها حقوق  حماية في واجبها إلى باإلضافة   53الدولية

  .املعاصر الدولي القانون  منظور  في الفرد وضع لتغير نظرا  

 الدولي القانون  مبادئ بعض تغّير2-

 شن في بالحق سيادة من به تتمتع ملا للدول  ُيقر التقليدي الدولي القانون  كان

 في تغير لكنه بالسيادة، لصيًقا الحق هذا كان حين العسكرية القوة واستعمال الحرب

 إلى اللجوء ميثاقها في تحرم ألامم هيئة أضحت أن بعد املعاصر الدولي القانون  قواعد

 رهتقري يخضع الذي الشرعي لدفاعا كحق ، بالذات محددة حاالت في إال القوة

 الامن مجلس اتخاذ حالة أومنه،   51املادة عليه تنص ما سيما ميثاق لنصوص

 الاستعمار مفهوم غيرت   كما امليثاق، من السابع الفصل ألحكام طبقا قمعية ءاتاإجر 

 ظل في مطلقا تصفيته ضرورة إلى التقليدي الدولي القانون  في املشروعية عدم من

 بمنح القاض ي 1960 / 1514 رقم العامة لجمعيةا راكقر  املتحدة ألامم ميثاق أحكام

 الشؤون في التدخل عدم مبدأ يبق ولم   54املستعمرة الدول  لكل املصير تقرير حق

                                                           
  . 76ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون  املجدوب، محمد 53
  60ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون  لدراسة مقدمة عامر، الدين صالح - 54
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 داخليا، الدول  شؤون في التدخل يمكن صار إذ عهده، كسابق مطبقا للدول  الداخلية

 سانلإلن ألاساسية الحقوق  بخرق  املرتبطة إلانسانية الدواعي ذلك اقتضت كلما

 بواجب يعرف ما التدخل هذا ضروب ومن الصلة، ذات الدولية املواثيق في املقررة

 الفقرة سيما ال امليثاق نصوص لبعض الواسع التفسير من املستمد إلانساني التدخل

 .منه الثانية املادة من السابعة

 عليها قام التي للدول  املطلقة السيادة فكرة تالشت فقد ذلك إلى باإلضافة    

 قواعد خالل من نطاقها ُيفهم محدودة سيادة لتصير التقليدي، الدولي القانون  فكر

 .فقط الداخلي القانون  ألحكام وليس ألحكامه وتخضع 55  املعاصر، الدولي القانون 

 املعاصر الدولي للقانون  إلانساني الطابع3-

 مامهاالهت ظرا ن واجتماعي إنساني بطابع املعاصر الدولي القانون  قواعد تتسم

 طويل، ألمد إليها تنتمي التي بالدولة الفرد عالقة ظلت حيث إلانسان، بحقوق   زايداملت

 للدولة املطلق الاختصاص في ويندرج العام، الدولي القانون  إطار عن تماًما يخرج را أم

 حماية مبدأ املتحدة ألامم ميثاق ر أق ،حتى للدولة املحفوظ باملجال يعرف ما تحت

 في ساهمت التي الانسان حقوق  مواثيق وتلته ألاساسية، حرياته و الفرد حقوق 

 العالمي كاإلعالن الدولية إلاعالناتغرار  على إلانسان لحقوق  الدولية الحماية تجسيد

 و املدنية للحقوق  الدوليين كالعهدين الدولية واملواثيق 1948 إلانسان لحقوق 

 ومن  0699  سنةوالثقافية  عيةوالاجتما الاقتصادية والحقوق  1966 لعام السياسية

 إلانسان لحقوق  الدولي القانون  وهو الدولي القانون  فروع من جديد فرع كون ت هنا

 القانون  هذا في املوجودة القانونية الحماية توفير على ملزمة نفسها الدول  وصارت

 .الداخلية وقوانينها دساتيرها في تكريسها طريق عن ملواطنيها

 مقتصرة ليست الدولي القانون  في إلانسان حقوق  حماية أن إلى إلاشارة وتجب

 زمن راد لألف الحقوق  من أدنى حد توفير الحاجة توجب حيث فقط، السلم زمن على

 فرع نشأ ولذلك واملدنيين، والجرحى لألسرى  سيما املسلحة، عاتاز الن  و الحروب
                                                           

  122ص ،  1984سنة القاهرة، العربية، النهضة دار الدولي، التنظيم عامر، الدين صالح  -  55
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 ويعرف إلانساني الدولي القانون  وهو الغاية هذه بتحقيق يختص الدولي للقانون  جديد

 .املسلحةزاعات الن بقانون  كذلك

 الدولي التنظيم تطور 4-

 ما  راناد حيث الدولية، املنظمات بها تحظى للتي يدةااملتز  ألاهمية تلك في يتجلى

 تجاري، اقتصادي، مجاله كان مهما دولية منظمة تشمله ال ما دولي مرفق يوجد

 شتى في الدولية املنظمات نشاط تطور  في العلمي التقدم أسهم فقد  فني. أو صناعي

 ألاساس ي لدورها نظرا املنظمات من املزيد إنشاء على الحرص إلى بالدول  ودفع امليادين

 تتمتع املنظمات هذه وأصبحت  .الدولي التعاون  وتعزيز الدولية العالقات تنمية في

 الاختالفات ورغم 56 لها املنشئة الوثيقة لها تحددها الدولية، القانونية بالشخصية

 في أساسية بمكانة تحظى ألاخيرة فإن الدولية، واملنظمة الدولة بين القائمة الجوهرية

 .ةالفاعل القانونية أشخاصه أحد بصفتها الدولي املجتمع

 للقانون الدولي: التفكك البنيوي  -5

 حاسم تحول  محطة الباردة الحرب ونهاية السوفييتي الاتحاد انهيار شكل لقد

 موازين عكس دولي نظام سيادة فبعد الدولي والقانون  الدولية عالقاتال مسار في

 ألامم ميثاق في ضوابط وترجمت الثانية العاملية الحرب أفرزته الذي السائد القوى 

 الدولي القانون  مبادئ وعجز قصور  لتكشف املتسارعة التحوالت جاءت املتحدة،

لبروز أزمة القانون  املجال فتح يالذ ألامر وهو الجديدة الدولية ألاوضاع مقاربة عن

الدولي إن على مستوى النظام القانوني البنيوي أو على مستوى املمارسة الدولية 

 متمثال في تهميش مبادئ القانون الدولي ومبادئه.

 الدولي القانون  على الدولية العالقات به مرت الذي الكبير النمو فرض لقد

 جديدة مجاالت إلى به ودفعت وتطوره، إزدهاره إلى أدت جديدة أوضاعا العام،

 قواعده وتدور  الدول، بجماعة أو بالدول  أساسا يهتم قانون  من به وانتهت تماما،
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 على متعددة محاور  خالل من يعمل الدولي، للمجتمع قانون  إلى معها، وعدما وجودا

 .57 إطاره في تنشأ التي الروابط وحكم تنظيمه

 السلم وقت في السياسية العالقات نظيمت على الدولي القانون  يقتصر لم  

 فروع بين قواعده وتوزعت بدوره تفرعبل  الاجتماعية  العالقات وتنمية والحرب

 الدولي القانون  الاقتصادي، الدولي القانون  الدولي، التنظيم قانون : وهي عديدة

 ة،للبيئ الدولي القانون  ،والقانون الدولي للبحار للعمل الدولي القانون  للتنمية،

 كما أهمها نلخص إلانسان، لحقوق  الدولي القانون  وأخيرا إلانساني، الدولي القانون 

 :يلي

 :الدولي التنظيم قانون  -1-5

 فرعا يمثل الدولي التنظيم قانون  بأن تاما تسليما الدولي الفقه يسلم يكاد

 .العام الدولي القانون  فروع من أساسيا

 العامة القواعد هما رئيسيين رعينف إلى العام الدولي القانون  ينقسم بحيث

 الدولي التنظيم قانون  إعتبار إلى البعض يتجه ذلك من أبعد بل. الدولي والتنظيم

 .العام الدولي للقانون  موازيا قانونا

 الدولي التنظيم قانون  تعريف يمكن الجدل، ذلك تفاصيل في الدخول  ودون 

 وتحكم الدولي، للمجتمع ساس يألا  بالبنيان تتعلق التي ألاساسية القواعد تلك بأنه

 عبارة فهو النحو هذا وعلى. العامة مرافقه تسيير على بالقيام تضطلع التي الهيئات

 .الدولي املجتمع لتنظيم ألاساس ي القانون  عن

 الدستورية الوثيقة هو املتحدة ألامم ميثاق بأن الكتاب، بعض اعتبر ولقد

 املبادئ من مجموعة على الوثيقة هذه احتواء من وبالرغم أنه غير الدولي، للمجتمع

 الدولية الوثائق من العديد هنالك ثمة الدولي، املجتمع بتنظيم الخاصة والقواعد

 أنه وأبرزها الدولي، التنظيم لقانون  املميزة السمات تكوين في تساهم التي ألاخرى 
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 طبيعته مع تتالءم التي باملرونة يتميز التطور، سريع النشأة، حديث قانونا

 58.الخاصة

 :الانساني الدولي القانون - 5-2

 عن عبارة وهو العام الدولي القانون  فروع أحد هو إلانساني الدولي القانون 

 ألاشخاص، حماية هو ألاساس ي هدفها واملكتوبة العرفية القواعد من مجموعة

 أثناء العسكرية بالعمليات مباشرة عالقة لها ليست التي وألاماكن وألاعيان ألاموال

 .59 املسلحة النزاعات

 القتال في يشاركون  ال الذين ألاشخاص يحمي إلانساني الدولي فالقانون   

 يعودوا لم الذين ألاشخاص أو…  والصحفيين الدين ورجال الاغاثة وعمال كاملدنيين

 .الحرب وأسرى  والغرقى الجرحى مثل فيه املشاركة على قادرين

 بعض على حمايته املسلحة النزاعات حالة في القانون  هذا يبسط كما

 املنشآت إلى إضافة ألاخرى  املدنية ألاعيان وجميع الثقافية املمتلكات مثل ألاعيان،

 .    إلاسعاف وسيارات العسكرية الطبية

 القانون الدولي الاقتصادي: -5-3        

 قاتالالع تنظم التي القانونية القواعد مجموع بأنه قتصاديالا الدولي القانون 

    رى الكب ديةقتصاالا تاملجموعا بين القائمة قاتالالع تلك أي قتصادية،الا يةالدول

macro-économique، علينللفا ةالفردي رفاتالتص ىعل بتنص ال ذلكب يه و 

 نون القا يشمل ديقتصاالا دوليال نون والقا   micro-économique أي ديينقتصاالا

 .الدولي قتصادالل املنظمة الداخلية نالقواني وأيضا الدولي قتصادالل نظمامل دوليال

 

 

 

 :إلانسان لحقوق  الدولي القانون  -5-4
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 املباديء و القواعد مجموعة"  بأنه فرحات نور  محمد الدكتور  يعرفه 

 وحريات حقوق  تؤمن والتي ، الدولية واملعاهدات ألاعالنات من عدد في عليها املنصوص

 . 60"  أساسا الدولة مواجهة في والشعوب ألافراد

 واحترام الفرد حقوق  ضمان على يحرص قانون  فهو إلانسان حقوق  قانون 

 أي ضد والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية املدنية وحرياته حقوقه

 .دولية لسلطات تعسف

 على الدول  وتسهر الحقوق، هذه بضمان الدساتير مختلف تكفلت ولقد

فل كما ملواطنيها، توفيرها
ّ
 الحقوق  لهذه ألادنى الحد ببيان دوليال املجتمع تك

 . 61والحريات

  

 :القانون الدولي للبيئة -5-5       
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 الدولي القانون  ومباديء قواعد مجموعة"  بأنه البيئي الدولي القانون  عرف

 من تنتج التي ، املختلفة ألاضرار وتقليل منع مجال في الدول  نشاط تنظم التي العام

 حين في ،62"  ألاقليمية السيادة حدود خارج أو يالبيئ للمحيط مختلفة مصادر

 املتفق وألاتفاقية العرفية الدولية القانونية القواعد مجموعة"  بأنه البعض عرفه

 . 63"  التلوث من البيئة على للحفاظ الدول  بين عليها

 التي الدولية القانونية والقواعد املباديء من مجموعة" بأنه البعض عرفه كما

 القانون  أشخاص نشاط تنظيم خالل من حمايتها، و البيئة على حافظةامل الى ترمي

 املتعلقة الدولية ألالتزامات وتنفيذ البيئية ألاضرار وتقليل منع مجال في العام الدولي

 .  64"  البيئة بحماية

 القانون الدولي للبحار: -5-6

شعوب لم تكن البحار مجرد وسيلة من وسائل النقل و التنقل بين الدول و ال

املختلفة على وجه املعمورة ، أنما كانت وال زالت مصدرا حيويا هاما من مصادر 

الثروة بما تحتويه من ثروات متنوعة ومختلفة ، أدت مع التطور التكنولوجي الى 

نشوب خالفات دولية حول من له الحق في أستغاللها والتصرف بها مما دفع 

ئل و الطرق التي من شأنها حل تلك املجتمع الدولي الى ضرورة البحث عن الوسا

املشاكل ، وقد أدى ألاختالف بين الدول حول هذه الحلول الى وجود أختالف فقهي 

بين فقهاء القانون الدولي حول الوضع القانوني للبحار ومدى السيادة القانونية عليها 

،  دون أن تكون حكرا لدولة أو أكثر  ، فقد ذهب البعض الى جعلها مفتوحة للجميع 

 . في حين ذهب البعض آلاخر الى ضرورة أخضاع البحر لسيادة الدول وسلطانها

                                                           
620010662081 

63 -

06608 

64 - 

210281 



47 

ومع بداية القرن العشرين دخل القانون الدولي للبحار مرحلة التقنيين من 

من أجل  0621خالل اللجنة الخاصة التي شكلتها عصبة ألامم املتحدة في عام 

لعام على أثرها عقد مؤتمر الهاي  ألاقليمية التيأعداد مشروع أتفاقية بشأن املياه 

هذه املياه حال  تساع امن أجل اعتماد املشروع، الا أن الخالف حول مدى و  0681

 . دون ذلك

ومع أنشاء ألامم املتحدة قامت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة 

ل لقانون بدراسة قواعد القانون الدولي للبحار والتي تكللت بالدعوة لعقد مؤتمر ألاو 

ي قسمت والت 0617والذي أنتج أتفاقيات جنيف ألاربعة لعام  0617البحار في عم 

، ، و املنطقة املالصقةر ألاقليمي، والبحالبحر الى خمسة أقسام وهي: املياه الداخلية

والجرف القاري ، والبحار العالية ، بعد أن كان البحر يقسم الى ثالث مناطق : املياه 

 . حر ألاقليمي ، والبحار العاليةالداخلية ، والب

 يتشكل بدأ العام، الدولي القانون  فروع من فرع هو للبحار الدولي القانون ف 

 املنازاعات وتعدد جديد، كتحد البيئية بالقضايا العلمية املعرفة تطور  نتيجة تدريجيا

   .65أخرى  جهة من الودية بالطرق  فضها وصعوبة املائية الطبيعة ذات

 ون الدولي للجوء:القان  -5-7

كانت مشكلة اللجوء منذ القدم من أعقد القضايا التي تواجه العالم بكافة 

دوله ومنظماته وتركيباته ، وقد زادت معاناة الالجئين وارتفعت حدة تلك املشكلة في 

 ملا يمر به العالم املعاصر أوضاع سياسية 
ً
الوقت الحالي عن أي وقت مض ى نظرا

ب عديدة في معظم ربوع العالم ، مما نتج عنه لجوء مضطربة نتيجة قيام حرو 

أعداد هائلة من البشر سواء نساء أو أطفال أو عجائز للبحث عن مكان ومالذ 

ويعد اللجوء أحد صور حقوق إلانسان ، فمفهوم الالجئين ال ينفصل في   لهم أمن

آمن حد ذاته عن الفكرة العاملية لحقوق إلانسان ، فالحق في الحصول على ملجأ 

 . مدون في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان
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 لتفاقم مشكلة الالجئين في الوقت الحالي وتزايد أعدادهم بسبب انتشار 
ً
ونظرا

النزاعات املسلحة فذلك يستلزم إلقاء الضوء على حقوق هؤالء الالجئين والحماية 

م حقوق القانونية التي ينص عليها القانون الدولي إللزام أطراف النزاع باحترا

 .إلانسان أثناء النزاعات املسلحة والتخفيف من آلاثار املترتبة على هذه النزاعات

 الدولي بالقانون  عالقة لها والتي ألانسان بحقوق  املتعلقة ألاتفاقيات أهم ومن

 بوضع الخاص البروتوكول  ،0610 لعام الالجئين بوضع الخاصة ألاتفاقية للجوء،

 بشأن الخاصة ألاتفاقية ،0698 ألاقليمي امللجأ بشأن ألاعالن ،0698 لعام الالجئين

 ألانسان بحقوق  املتعلق وألاعالن ،0611 لعام الجنسية عديمي ألاشخاص وضع

 ... . ، 0671 لعام فيه يعيشون  الذي لعام البلد مواطني من ليسو الذين لألفراد

 الزيادة مرغ نظريا أطارا لها ويرسم املشكلة يعالج الدولي املجتمع يزال وال  

 .66النازحين و الالجئين ألعداد السنوية

 القانون الدولي الدبلوماس ي: -5-8

 من مظاهر العالقات الدولية 
ً
أصبح التمثيل الدبلوماس ي والقنصلي مظهرا

املعاصرة وممارسة تدل على رغبة الدول في العيش في سالم وانعدامها أو قطعها 

 قد يصل إلى إعالن الحرب.يعكس تدهور العالقات بين الدول املعنية و 

ويمكن تعريف الدبلوماسية بأنها: فن وعلم إدارة العالقات الدولية 

والدبلوماسية على عدة أشكال أهمها: الدبلوماسية الشخصية والجماعية 

 الشعبية.
ً
 67ودبلوماسية القمة وأخيرا

ويتولى مباشرة الدبلوماسية على الصعيد الداخلي رئيس الدولة ووزير 

الذي يعتبر لسان حال الدولة في الخارج، وعلى الصعيد الخارجي تقوم  الخارجية

لحها لدى البعثات الدبلوماسية بتمثيل الدولة املوفدة )املعتمدة( وتحقيق مصا

 الدولة املعتمدة لديها.
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 زذلك ،0690 عام في الصادرة الدبلوماسية للعالقات فيننا تفاقيةالهذا أبرمت 

 مؤتمر بعقد طالب الذي ،(0111) رقم املتحدة لألمم عامةال الجمعية قرار على بناءا

 ألتفاق والتوصل الدبلوماسية العالقات و الحصانات موضوع مناقشة أجل من دولي

 والتي الدبلوماس ي، بالتنظيم املتعلقة العرفية القواعد معظم شملت والتي بشأنها،

 . لها لواسعا الدولي لألنضمام نتيجة الدولي العرف من نطاقا أوسع أصبحت

 الدولي الجوي: القانون  -5-9

 في إلانساني، النشاط تحكم التي القانونية القواعد مجموعة هو الجوي  القانون 

 فإن ألاساس هذا وعلى. الجوي  والفضاء الطائرات واستخدام الجوية املالحة مجال

 عنها كشف التي الجوي  الاستغالل صور  جميع وتنظيم بدراسة يهتم الجوي  القانون 

 الطائرات باستخدام منها تعلق ما سواء عنها، ينكشف أن يحتمل التي وتلك العلم،

 الفنية، والتجهيزات كاملطارات الجوية املالحة تسهيل على تساعد التي الوسائل وجميع

 تلك تقتضيها التي العقود وكذلك املذكورة، املالحة خدمة في يعملون  الذين وألاشخاص

 . ذلك وغير مينوتأ وإيجار نقل من املالحة
ً
 السلكية باالتصاالت منها تعلق ما وأيضا

 .68الجوية ألارصاد وأبحاث والرادار والالسلكية

 خصائصه: 

حديث النشأة وسريع التطور: حديث النشأه وذلك لحداثة اخياتر الطائرة 1 -

 وسبب تطوره هو التطور املستمر لالداة الذي ينظمها وهي الطائرة
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: حيث ال يجوز مخالفتها ويرجع هالطابع الامر لنصوصمية او الصفة التنظي2 -

 ذلك الهمية العالقات التي ينظمها القانون وخطورتها

: ذلك لطابع الطيران حيث تخترق الطائرة الحدود الدولية  الطابع الدولي3 -

في   في اوقات قصيرة ولذلك حرصت دول العالم على توحيد احكام ذلك القانون 

نشاء هيئة قضائية دولية يوكل اليها رفع التعارض بين شكل معاهدات دولية وا

 .التفسيرات املتباينه

 القانون الدولي الجنائي:  -5-11

 العام الدولي القانون  قبل من خاص باهتمام حظیت التي املجاالت بين من

ل استدعى مّما الدولي املجتمع أمن و بسلم مساسها و الدولیة الجریمة
ّ
 القانون  تدخ

 بل لها املناسبة والعقوبات الجریمة هذه تحدید طریق عن املسألة هذه لجةملعا الدولي

ى الّتي القضائیة الجهة و
ّ
لت هنا من و باألساس، دولیة جهة هي و نظرها تتول

ّ
 شك

مة القانونیة القواعد
ّ
  قانونیا فرعا املسألة لهذه املنظ

ّ
 الدولي القانون  من بذاته مستقال

 ).الداخلي الجنائي القانون  عن له تمیيزا ائيالجن الدولي القانون  هو العام

 الفرع ذلك هو الجنائي الدولي القانون  أّن  على الحدیثة التعاریف معظم تجمع

ي العام الدولي القانون  من
ّ
 و عقوبتها و أركانها بیان و الدولیة الجرائم بتحدید يهتم الذ

  69 .عنها املحاكمات إجراء كیفیة

ل هكذا و  
ّ
 درجة لتحقیق املستخدمة السبل أحد الجنائي وليالد القانون  یمث

 تقویم و الجریمة منع في الدولي املجتمع أهداف مع الانسجام و التوافق من عالیة

 ثمرة الجنائي الدولي القانون  یعّد  بهذا. مصالحه على الحفاظ و منها، لوقایته املنحرفين
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 القانون  في الجنائیة انبالجو  و الوطني الجنائي القانون  في الدولیة الجوانب تقارب

 70 .الدولي

 اضطراب القانون الدولي -6  

 أزمة:  مثل املتحدة ألامم ميثاق مع تتناقض ، فردية ممارسات عدة بروز أمام

 على ألامريكية الحرب،الثانية الخليج أزمة ،كوسوفو ،الصومال في التدخل لوكربي

 لواقع دشنت الدولي لقانون ا بأزمة املرتبطة الوضعية هذه أن الواضح من . العراق

  الدولي؟ القانون  عمل آلية مسألة بإلحاح فيه طرح جديد دولي

 املعارضة ألامريكية للقانون الدولي الاتفاقي -6-1

، أعلن "دونالد ترامب" معارضته للكثير 2109منذ حملته الانتخابية في عام 

-رؤساء ألامريكيون من الاتفاقيات والالتزامات الدولية والثنائية التي عقدها ال

تقوض تحرك  -من وجهة نظره-السابقون، ألنها  -الديمقراطيون والجمهوريون 

ا، وكذلك مصالحها الاقتصادية وألامنية.   الواليات املتحدة دوليًّ

ومع أول عام له في البيت ألابيض، أعلن الرئيس "ترامب" انسحاب الواليات 

، 2101وقعت عليها واشنطن في املتحدة من اتفاقية باريس حول املناخ التي 

ملعارضتها املصالح الاقتصادية ألامريكية، وكذلك اتفاق الشراكة الاقتصادية 

الاستراتيجية عبر املحيط الهادئ، التي وافق عليها الرئيس السابق "باراك أوباما" في 

  دولة. 02مع  2101

" الذي يرفعه الرئيس ألامريكي، 
ً

ا مع شعار "أمريكا أوال
ً
انسحبت واتساق

ال تتفق مع  -وفًقا له-الواليات املتحدة من منظمات دولية متعددة ألاطراف؛ ألنها 

املصالح ألامريكية. ففي إطار انتقاداته املتكررة التخاذ منظمة ألامم املتحدة قرارات 

تتعارض مع السياسة الخارجية ألامريكية، أعلن الرئيس "ترامب" الانسحاب من 

لتربية والثقافة والعلوم )يونسكو(، وتخلي الواليات املتحدة منظمة ألامم املتحدة ل

عن عضويتها في مجلس حقوق إلانسان الدولي التابع للمنظمة ألاممية، لرفض 
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إلادارة ألامريكية سياساتهما تجاه إسرائيل، وكذلك وقف تمويل وكالة ألامم املتحدة 

 إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "ألاونروا".

لفية شروع فلسطين في رفع قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد وعلى خ

الواليات املتحدة للحصول على فتوى قانونية بعدم مشروعية قرار الرئيس ألامريكي 

)قد  2108بنقل السفارة ألامريكية من تل أبيب إلى القدس في السادس من ديسمبر 

ات الشرعية الدولية ( ملخالفته قرار 2107تم تنفيذه في الرابع عشر من مايو 

والقانون الدولي؛ أعلن مستشار ألامن القومي "جون بولتون" انسحاب واشنطن من 

 البروتوكول امللحق باتفاقية فيينا لحل النزاعات بالطرق السلمية.

أعلن الرئيس "ترامب" الانسحاب ألاحادي من  2107وفي الثامن من مايو 

(، حيث يراه أسوأ اتفاق في تاريخ 0+1عة )الاتفاق النووي إلايراني بين طهران ومجمو 

الواليات املتحدة، ويصفه بـ"الكارثي". وعلى إثر الانسحاب أعادت إلادارة ألامريكية 

ا من 
ً
فرض العقوبات مجدًدا على النظام إلايراني، لدفعه إلى تغيير سلوكه، انطالق

ى الدور أن سياساتها تركز ليس فقط على البرنامج النووي إلايراني، ولكن عل

 إلاقليمي لطهران املزعزع لالستقرار في منطقة الشرق ألاوسط.

وكانت آخر حاالت التراجع ألامريكي عن الالتزامات الدولية والثنائية، إعالن 

الواليات املتحدة عزمها الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة املدى مع روسيا، 

بين واشنطن وموسكو مجدًدا ، ما ينذر بعودة سباق تسلح 0678التي ُوقعت عام 

 71 كما كان الحال خالل مرحلة الحرب الباردة.
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وتهدف إلادارة ألامريكية من قراراتها باالنسحاب أو التهديد باالنسحاب من 

الاتفاقيات الدولية بدون الحوار مع شركائها الدوليين إلى الحصول على أفضل 

في حقيقة -تفاقيات، لكنها املكاسب املمكنة عن طريق إعادة التفاوض حول تلك الا

 لالتفاقيات التي تنسحب منها يوفر مصالح أفضل من  -ألامر
ً

قّدم تصوًرا بديال
ُ
لم ت

 تلك التي وفرتها الاتفاقيات السابقة.

ومع تعدد حاالت الانسحاب ألامريكي من الاتفاقيات والالتزامات الدولية، 

المح ألاساسية للسياسة وكذلك املنظمات متعددة ألاطراف؛ فإنها أضحت أحد امل

الخارجية إلدارة الرئيس "دونالد ترامب"، التي تتجاوز التخلص من إرث الرئيس 

السابق "باراك أوباما" كما تشير الكثير من التحليالت ألامريكية، بل إنها محاولة 

إلعادة صياغة التوجهات ألامريكية على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد 

ا  سواء، لتأثير تلك على املصلحة  -وفًقا لإلدارة الحالية-الالتزامات الدولية سلبيًّ

 وألامن القومي ألامريكي.

تؤثر على مصداقية الواليات املتحدة، والتزاماتها  -في الوقت ذاته-بيد أنها 

الدولية، بما يؤثر في التحليل ألاخير على الدور ألامريكي وقيادتها للنظام الدولي الذي 

ب نهاية الحرب العاملية الثانية، حيث إن الانسحاب من املنظمات أسسته في أعقا

والاتفاقيات الدولية متعددة ألاطراف يقوض املؤسسات والقيم العاملية التي أسس 

عليها النظام الراهن الذي يخدم باألساس املصالح ألامريكية، ما يؤثر على مصالح 

ا وكذلك  72قرار الدوليين.على ألامن والاست الواليات املتحدة دوليًّ

 الشرعية الدولية وفق النموذج ألامريكي 6-2

 ألامن ملجلس 2110 سبتمبر 00 هجمات بعد املتحدة الواليات لجوء يمثل

 وتفرض أراضيها، ضد عدوانا تعتبره وما الدولي إلارهاب تراه ما تدين قرارات الستصدار

 املنظمة توظيف في بارزة حالة تمثل ملكافحته، معينة ممارسات كافة الدول  على

                                                           
جلة اتجاهات ألاحداث، العدد محمد بوبوش: آلاليات البديلة للتعامل مع تراجع دور املنظمات الدولية، م - 72

 ، مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، أبو ظبي، إلامارات العربية املتحدة.2108، ماي/ يونيو 20
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 بأسره العالم على املمارسات من أنواع وفرض حيوية، أميركية مصالح لخدمة الدولية

 .73أميركيا طابعا فقط وليس عامليا طابعا إكسابها بعد

 التدخل مسألة حول  عديدة تساؤالت 2110  سبتمبر 00 أحداث أثارت وقد

 اليوم ذلك في ألامريكية دةاملتح الواليات على الهجوم إثر إلارهاب مكافحة بدعوى 

 وأنها عليها، وقع الذي الاعتداء بسبب حرب حالة في نفسها تعتبر أنها أمريكا ارتأت

 .نفسها عن دفاعا بالرد ستقوم

 سابق ورئيس عضو الوقت ذات في وهو الدولي، القانون  فقهاء أحد أن غير

 على معدودة أيام بعد القول  إلى سارع املتحدة، لألمم التابعة الدولي القانون  للجنة

 .74بالحرب يتعلق ال ألامر بأن 2110 سبتمبر 00 هجمات وقوع

 حربا تكون  وتكاد واملصالح، ألاهداف أمريكية حرب هي إلارهاب على الحرب إن

 إلى تستند الدولي القانون  نظر موجهة وهي للحرب، التاريخي باملفهوم جديدة صليبية

 وهي املتحدة، ألامم إنشاء منذ الدولي انون الق حققها التي املكاسب تهدم تبريرات

 القوة استخدام بتحريم املتعلقة كاملبادئ عاملية، قانونية مبادئ بأنها توصف مكاسب

 عدم ومبدأ للدول  إلاقليمية والسالمة السياس ي الاستقالل و السيادة واحترام

 .75التدخل

 العالقات تنظيمل ألاساس وكانت ,املتحدة ألامم ميثاق كرسها التي فاملبادئ

 بالقوة التدخل ومنع الدول  سيادة انتهاك عدم مثل ,الثانية العاملية الحرب بعد الدولية

 ,جديدة مبادئ منها بدال لتصيغ ,الجديدة ألامريكية للتوجهات مالئمة تعد لم ,شئونها في

 أي ضد لقوةبا التدخل يتيح حيث ,بوش الرئيس أعلنه الذي ,الاستباقية الحرب كمبدأ

 ,الهجوم يقع حتي تنتظر لن فهي ,ألامريكي القومي ألامن تهدد أنها تعتبر دولة أو هدف

                                                           
739009
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 في الجدد املحافظون  صاغه الذي ألامريكي القرن  مشروع في املبدأ ذلك تكرس وقد

 76.ألامريكية إلادارة

 ملن قد أكيك ولم السورية الجوية القاعدة بقصف قراره ترامب الرئيس اتخذ 

 شعار ظل في ألابيض البيت إلى جاء الرئيس هذا أن كما. بعد واليته من ألاولى يوم املئة

  أميركا"
ً

 مقاليد توليه وبعد الانتخابية حملته طوال ممكن صوت بأعلى رفعه الذي" أوال

ِهم ما وهو ألابيض، البيت
ُ
 قبل من له مقابلة في وصفه بما ترامب اكتراث عدم منه ف

 عسكري، سوري ملوقع قصفه أن يدرك ألاميركي الرئيس أن في شك وال". مالعال رئاسة"بـ

 دمشق في ليس أصداء له سيكون  سنوات، ست طوال أوباما إدارة تجنبته الذي ألامر

 توجيه قرار ترامب أخذ فقد كله، ذلك فوق . أيًضا وطهران موسكو وفي بل وحسب،

 اتخذ فلماذا. دولي غطاء لىع الحصول  محاولة بدون  ألاسد لنظام العقابي إلانذار

  الطريقة؟ هذه وبمثل القرار، هذا مثل ألابيض، بالبيت العهد حديث ألاميركي، الرئيس

 املطروحة الخيارات في التفكير أعادت قد ألاميركية إلادارة أن إلى تشير الضربة

 وه الرئيس ي الهدف أن يبدو ال آلان حتى. ما نوعا جديدة سياسة ترسم وبدأت سوريا في

 والعسكري  السياس ي النفوذ توسيع وإنما رئيسية، بصورة ألاسد بشار نظام تغيير

 .القادمة السنوات خالل املنطقة في ألاميركي

 تشمل التي التكتيكية ألاهداف من مجموعة الرئيس ي الهدف لهذا وتخضع

 رساءإ أو ألاسد نظام وتغيير إلايراني، النفوذ وتحجيم إلاسالمية، الدولة تنظيم محاربة

 .املنطقة في ألاميركي التواجد ما بصورة يخدم سياس ي حل

 :املؤسسات الدولية تهميش-6-3

 الدولية، املنظمات قرارات بأن الدول  من العديد جانب من اتهامات هناك

 وألازمات الدولية القضايا بعض في الدولية، الجنائية املحكمة أو املتحدة، كاألمم

 عالقات تربطهم الذين خاصة الصراع، أطراف ألحد انحيازها عن تكشف إلاقليمية،

 بوصلة وتوجه سياستها وتحدد املتحدة، ألامم تدير باتت التي الكبرى، بالدول  وثيقة
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 الشرعية الخلفية يهّدد بما مصالحها، عن معبرة تخرج التي الدولية القرارات

 77.الدولي والقانون  للمجتمع

 استغالل ألامم املتحدة: -أ

 هّيأ قد الثالث العالم دول  تكتل وتراجع السوفيتي التحّدي ءاختفا إنألا 

 ألامن مجلس فصار املتحدة، ألامم لقيادة املتحدة الواليات أمام املالئمة الظروف

 أداة بعّده الجهاز هذا استغالل على تصّر  التي الدولة هذه يد في طّيعة أداة الدولي

 بإعادة تسمح قرارات إلصدار هتستخدم أن وتستطيع ومؤثرة ملزمة قوة ذات دولية

 املتحدة الواليات أن ذلك على دليلوال ،78لصالحها والدولية إلاقليمية ألاوضاع ترتيب

 ( 02) إصدار على الدولي ألامن مجلس تحمل أن استطاعت
ً
 زمن في العراق ضد قرارا

   . 79 0661 أب 2 في الكويت غزوه بعد أشهر ألاربعة يتجاوز  لم قياس ي

 ألامن وملجلس املتحدة لألمم جديد دور  إعطاء إلى املتحدة ياتالوال  سعت لقد

 ، 0661 عام بعد خاصة الخارجية سياستها لتنفيذ وسيلة استخدامها لغرض بالذات

 وتسوية السالم وصنع السالم عن جديدة مفاهيم بصياغة الدولة هذه قامت إذ

 املفاهيم هذه بدأت حّد  إلى الدولية والشرعية إلانسان وحقوق  الدولية املنازعات

 للمنظمة وسمحت للدول، الداخلي والسلطان السيادة مفهوم في وتؤثر تضغط

 ألامم تحّولت وهكذا للدول، الداخلية الاختصاصات صلب من هي مسائل في بالتدخل

 الصومال في حدث مثلما ألامريكية للتدخالت الشرعي الغطاء لتوفير أداة إلى املتحدة

 . 80فياويوغسال  وليبيا وهاييتي
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  ويبدو
ً
  تشكل أصبحت املتحدة ألامم على ألامريكية الهيمنة أن واضحا

ً
 أمام عائقا

 عندما املتحدة الواليات أن هو والسبب املنظمة هذه من الصادرة القرارات شرعية

 بممارسة تقوم فإنها دولي بقبول  يحظى ال املتحدة ألامم من معّين قرار إصدار تريد

 تؤّيد ال التي الدول  على والاقتصادية السياسية االتاملج شتى في واسعة ضغوط

 تحت مواقفها تغيير إلى الدول  هذه من العديد تضطر وقد موقفها، في املتحدة الواليات

 الدول  لدى تاّمة قناعة دون  من القرارات إصدار إلى يؤّدي مما ألامريكية الضغوط وطأة

ل ما وهذا ألاعضاء
ّ
  يشك

ً
 . الصادرة القرارات شرعية في تشكيكا

 لصـالح الدولية املنظمة وإقصاء وتهميش تفعيل على تعمل ألامريكية إلادارة إن

 القـرار لحسـاب الدولي القرار بتهميش تقوم ذلك من وألاكثر العاملية، استراتيجيتها

 منطـق هو وهذا.  ذاتها بحد عاملية قيم هي ألامريكية القيم أن اعتبار على ألامريكي

 الامر منطلـق مـن القبول  او الدولي املجتمع سكوت في خطورته وتكمن. يةالعامل الهيمنة

 جعل منها مفاهيم على تقوم ألامريكية الادارة ان مالحظة يمكن ذلك ضوء وفي .الواقع

  الحرب
ً
 التي هي الواقع ألامر سياسية وان ، مشروعية له تجد وبالتالي نفسه يبرر شيئا

 أن يمكن ما إطار في عام بشكل القانون  تهميش عملية يتأت هنا من ، القانون  ببناء تقوم

 تلزم  ال التي أي(  الداعرة)  بالدولة – ألاوربيين املفكرين بعض يذكر كما – نسميه

 .81بش يء ملزمة نفسها تعتبر وال ش يء بأي نفسها

 يختلف ال قد غوتيريس املتحدة لألمم العام ألامين دور  ان الخبراء بعض ويرى 

 الدول  وخصوصا املتنفذة، والدول  الجهات بعض هيمنة بسبب ه،سبق عما كثيرا

 ،(املتحدة والواليات وفرنسا املتحدة واململكة والصين روسيا) العضوية دائمة الخمس

 ملجلس يقدم قرار أي على والاعتراض الفيتو حق املصادر بعض بحسب تمتلك التي

 لفظ ورد بل املتحدة، ممألا  ميثاق في" فيتو" لفظ يرد ولم أسباب، إبداء دون  ألامن

 يكفي إذ. اعتراض مجرد وليس للقرار" إجهاض حق" ألامر واقع في وهو" الاعتراض حق"
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 القرار رفض ليتم ألامن مجلس في العضوية الدائمة الخمس الدول  من أي اعتراض

  تمريره وعدم
ً
  كان وإن حتى. نهائيا

ً
 حق وساعد. ألاخرى  عشر ألاربعة للدول  مقبوال

 ذلك إلاسرائيلي للكيان سياس ي دعم أفضل تقديم على املتحدة الواليات فيتوال النقض

 ألاراض ي احتالل وقف بضرورة" إسرائيل" يلزم ألامن مجلس من قرار اي صدور  بإفشال

 يدين قرار أي إفشال أو الفلسطيني الشعب ضد العنف وأعمال الفلسطينية

 في غـزة وقـطاع 2119 لبنان حرب في وخصوصا املفرطة القوة باستخدام" إسرائيل"

 .82ألامريكي الفيتو بسبب املتحدة ألامم بمصداقية الشك إلى ذلك أدى 2117 عام نهاية

 لخدمة املتحدة ألامم توظيف إلى ميال أكثر بطبيعتها الجمهورية فاإلدارات

 توظيف ناحية ميال أكثر فهي الديمقراطية إلادارات أما. الضيقة ألاميركية املصالح

 املصالح من مهما جزءا الاعتبار في ألاخذ مع الدولي، التعاون  ملفاهيم وفقا املتحدة ألامم

 .83ألاعضاء لباقي الحيوية

 الانسحاب من املنظمات الدولية: -ب

 اليونسكو-1

مة ألامم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
ّ
 United Nations Educationalمنظ

Scientific and Cultural Organization  أو ما يعرف اختصارا ) يونسكو  UNESCO 

لهدف رئيس ي هو املساهمة في تحقيق السالم وألامن الدولي  0611( تأّسست عام 

عن طريق دفع التعاون بين دول العالم في مجاالت التربية والتعليم والثقافة، ودعم 

 .الاحترام العالمي للعدالة وسيادة القانون، واحترام الحريات وحقوق إلانسان

وألن املنظمة حاولت دائما أن تحافظ على مصداقيتها وحيادها وكّرست 

جهودها لتحقيق القيم إلانسانّية النبيلة التي أّسست لتحقيقها، فإنها كانت مثارا 
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وبعض  للجدل بشكل واسع منذ تأسيسها، واعتقدت الواليات املتحدة وبريطانيا 

يات من القرن املاض ي أّنها كانت دول الغرب في الستينيات والسبعينيات والثمانين

تتعاطف مع الشيوعيين ودول العالم الثالث وتهاجم سياسات الغرب في مناطق 

وتبعتها  0671مختلفة من العالم، فانسحبت الواليات املتحدة ألامريكية منها في عام 

، وتبعتها أمريكا  0668لكن بريطانيا عادت للمنظمة في عام  0671بريطانيا في عام 

 84. 2118عام في 

الواليات املتحدة وإسرائيل عملتا ما بوسعهما ملنع فلسطين من الانضمام 

 في 
ّ
مة أصدرت قرارا تاريخيا

ّ
بقبول  2100تشرين ألاول  80للمنظمة، لكن املنظ

عضوّية فلسطين كدولة فيها رغم رفض إسرائيل ومعارضة الواليات املتحدة 

ن قبول فلسطين يضر بمصالح اسرائيل، وبريطانيا وبعض الدول الغربية التي رأت أ

ويمهد الطريق العتراف العالم بحقوق شعب فلسطين وبالدولة الفلسطينية في ألامم 

 املتحدة واملنظمات املتفّرعة عنها.

احدى مهام اليونسكو التي أزعجت إسرائيل وحليفتها أمريكا جدا هي أن 

الئل تثبت إرث الشعوب املنظمة تعلن قائمة مواقع التراث العالمي وتعتبرها د

وانجازاتها الحضارية التي قدمتها للعالم. ولهذا فإن إسرائيل التي تعرف جيدا أنها  

احتلت وطنا ال تراث لها فيه، وتعمل جاهدة على تزوير آثاره وتاريخه وإنكار وجود 

شعبه، اعتبرت اليونسكو عدّوها اللدود الذي يساهم في كشف اغتصابها لوطن ال 

عالقات تراثية، ويرفض احتاللها، ويفضح ممارساتها العنصرية ومحاوالتها  تربطها به

 85لطمس تراث الشعب الفلسطيني وتزوير تاريخه.
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 اليونسكو أنصفت الفلسطينيين في قرارات أخرى، جاء آخرها بتبنيها، في 

دخل قرار الواليات املتحدة وإسرائيل باالنسحاب من منظمة ألامم املتحدة  

، بعد أن تلقت 2107علوم والثقافة )يونسكو( حيز التنفيذ مع بداية العام للتربية وال

املنظمة بالغين رسميين من الحكومتين ألامريكية وإلاسرائيلية بشأن انسحابهما من 

، وفًقا للقرارين اللذين اتخذتهما الحكومتان 2107  ديسمبر 80املنظمة اعتباًرا من 

 .86انحياز املنظمة ومعاداتها إلسرائيل، بعد مزاعم حول 2108  أكتوبر 02في 

 املحكمة الجنائية الدولية: -2

 استثناء في رغبتها إلى املحكمة إلنشاء ألامريكية املتحدة الواليات معارضة تعود

 يف تنظر دولية جنائية ملحكمة القضائية للوالية الخضوع من ألامريكيين املواطنين

 الجرائم من وغيرها الحرب وجرائم إلانسانية ضد والجرائم الجماعية إلابادة جرائم

 من الحصانة لضمان وذلك وغيرهما، جنيف واتفاقيات ،روما نظام أوردها التي

 ممارسة بخصوص تحفظاتها خالل من بالخارج العاملين مواطنيها لفائدة العقاب

 .ألامريكيين املواطنين على اختصاصاتها الدولية املحكمة

                                                                                                                                                     

90019009
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 قانوني ملبدأ تماما يةألامريك املتحدة الواليات تجاهل مدى يبين الاعتراض هذا

 الجنائي اختصاصها ممارسة في الحق الدولة يعطي الذي الاختصاص بمبدأ معروف

 جريمة ألامريكي املواطن ارتكب فإذا ها،إقليم على الواقعة الجرائم كل على

 دولة أي إلى تسليمه أو محاكمته في الحق الدولة لهذه يكون  أخرى  دولة إقليم على

 الجنائية املحكمة إلى تسليمه في أيضا الحق لها أن كما الاختصاص، لها انعقد أخرى 

 تنعكس والذي باملحكمة ألاعضاء للدول  وطنيال الجنائي لالختصاص كامتداد الدولية

 .التسليم قضايا شأن في الدول  تتخذها التي اليومية إلاجراءات في ممارسته

 من يطلب الذي 0122 رقم القرار 2112 يوليوز  02 في ألامن مجلس أصدر وقد

 التحقيق إجراءات وقف ألاساس ي النظام من 09 للمادة وفقا الدولية الجنائية املحكمة

 املنتمين الحاليين ألاشخاص أو السابقين باملوظفين املتعلقة الدعاوى  في املقاضاة أو

 ليست الدول  تلك كانت إذا السالم لحفظ املتحدة ألامم عمليات في املشتركة الدول  إلى

 املجلس قرر  إذا إال 2112 يوليوز  0 في تبدأ شهرا 02 ملدة وذلك ،روما نظام في بأعضاء

 مواطني إلى شاملة حصانة منح على ألامن مجلس انطوى  الاتجاه هذا وفي. ذلك عكس

 بخمس تقدر والتي السالم حفظ عمليات في املشتركة باملحكمة ألاعضاء غير الدول 

 .وألامن للسالم تهديدا يمثل فعل أي إيجاد بغير العالم أنحاء في عملية عشرة

 يعطي الذي املحكمة، نظام من 09 للمادة مخالفا ألامن مجلس قرار يكون  وبهذا

 حدة، على قضية كل إلى بالنظر مؤقتة بصورة إلاجراءات وقف طلب حق للمجلس

 اعترافها على دليل أكبر القرار هذا على املتحدة الواليات افقةمو  بأن القول  ويمكن

 .87الدولية الجنائية حكمةبامل

 اتفاقيات تبرم بدأت بل جراءات،إلا  هذه عند املتحدة الواليات عمل يتوقف ولم

 املحكمة إلى ألامريكيين املواطنين تسليم ملنع الدول  من ممكن عدد أكبر مع ثنائية

 جرائم، من يقترفونه قد ماع ملحاكمتهم املتحدة للواليات وتسليمهم الدولية الجنائية

                                                           
87  

 

http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85
http://www.maghress.com/city?name=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://www.maghress.com/city?name=%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.maghress.com/city?name=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


62 

 وحتى ،88ألاساس ي النظام من 67 باملادة استشهادا وذلك املحكمة بنظرها تختص مما

 الاتفاقيات من النوع هذا بعقد دولة 81 قامت 2111 الثاني كانون /يناير 09 تاريخ

 21 في ألاوروبي البرملان قام السياق هذا وفي .املتحدة الواليات مع الثنائية

 يةالثنائ الاتفاقيات فيه عارض والذي 0811 رقم القرار بإصدار 2112 سبتمبر/أيلول 

 على دقتصا التي ألاوروبية الدول  مع بعقدها املتحدة الواليات تطالب التي

 .الاتفاقية تلك أنشئت أجله من الذي للغرض مخالفتها حيث من روما اتفاقية
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 القسم الثاني

 القانون الدولي العام وأشخاص مصادر 

يقصد بها مجموعة العام لرئيسية للقانون الدولي تحديد املصادر ا إن  

 الوسائل أو الطرق التي تنش ئ القواعد امللزمة للدول . 

هذا وملا كان املجتمع الدولي ضعيف التنظيم ، وإن عملية إنشاء القواعد 

القانونية الدولية ال تربط بسلطة تشريعية منظمة ، وإنما تعتمد على مساهمة 

على ذلك أن انحصرت املصادر ، فقد ترتب دولة نفسها في إنشاء تلك القواعدال

الرسمية للقانون الدولي في الوسائل التي تكشف عن قواعد قانونية تعترف بها 

 الدول بصورة أو بأخرى .

( من النظام ألاساس ي ملحكمه العدل الدولية هذه املصادر 87عددت املادة ) 

 .املصادر الاحتياطيةو املصادر ألاساسيةميزت بين نوعين منها : 

قد كانت القاعدة السائدة في مجال القانون الدولي ة أخرى فمن جه  

والعالقات الدولية، وحتى بداية القرن العشرين، تقوم على أن الدولة وحدها، هي 

التي يمكن لها أن تكون مخاطبة بأحكام القانون الدولي العام، وبالتالي، فإن للدول 

قابل، فلم تكن لغير الدولة وفي امل. فقط حق التمتع بالشخصية القانونية الدولية

بما في ذلك الفرد أي فاعلية تذكر في نطاق اهتمامات العالقات القانونية الدولية 

مباشرة، وكانت النتيجة،أن الفرد الطبيعي لم يكن لينظر إليه باهتمام يذكر من 

، إال أن مسارات التفاعالت إلانسانية فيما بين 89زاوية القانون الدولي العام

وتحديدا بعد أحداث  ،(الشعوب،ألامم، الدول )السياسية  –جتماعية الوحدات الا 

                                                           
قبـــل تأســــيس القـــانون الــــدولي كــــان الفـــرد موضــــع اهتمـــام فلســــفي ودينــــي مـــن قبــــل الفالســـفة اليونــــانيين وغيرهم،كمــــا أن   -89

 ،أنظر: الفرد وخاطبته مباشرةالديانات السماوية اعتنت ب

د.ملحـــــــم قربـــــــان: الفكـــــــر  -. و022-68جـــــــان مارتيـــــــان: الفـــــــرد والدولـــــــة )متـــــــرجم(،دار مكتبـــــــة الحيـــــــاة،بيروت،)دون تـــــــاريخ(،ص: -

 .29-21،ص:0678السياس ي: الحقوق الطبيعية،بيروت،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،
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قد هيأت ملتغيرات بنيوية ..( الحروب، الثورات الاجتماعية،الثورات التقنية)جسام 

طالت ألافكار وألانساق والفاعلين وبما أثر على طبيعة ومضمون القواعد القانونية 

 يون جدد إلى جانب الدول.للعالقات الدولية حيث برز أشخاص دول الحاكمة
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  مصادر القانون الدولي الفصل ألاول:           

املصادر التي يرجع إليها في إكتشاف صد بمصادر القانون الدولي العام،يق 

املعاهدات والعرف ومبادئ القانون  يوهالدولية ومعرفة تحديد مضمونها ، القانونية

 الدولية . العامة يضاف إليها قرارات املنظمات

وتتمتع هذه املصادر بمرتبة متقدمة من بين املصادر كلها، وبأهمية بالغة وقوة 

الزامية في التطبيق والتنفيذ.ويمكن القول بأن هذه املصادر هي التي أثبتت رسميا 

ورسخت قواعد القانون الدولي العام،وجعلت ألاحكام القانونية أكثر وضوحا أمام 

لرض ى باألخذ بها في العالقات الدولية.وكل هذا ساهم وعممت القناعة وا الدول،

بشكل كبير في خلق أسلوب التفاهم بين الدول وتجنب الوقوع في املشاكل والنزاعات 

الدولية. وقد بذلت مجهودات دولية عديدة من خالل املؤتمرات الدولية واملواثيق و 

درها ألاصلية أو الاتفاقيات لالهتمام  بتقنين قواعد القانون الدولي حسب مصا

لعام   28وأهمها قانون املعاهدات الذي صدر في  اتفاقية فيينا في    الاحتياطية.

 0686ديسمبر  27.وقد دخلت اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات حيز التنفيذ في  0696

وهو العدد الالزم لتنفيذ  81بعد انضمام توغو ملعاهدة فيينا وأصبحت الدولة رقم 

مارس   27ن لم يعلن ذلك من قبل ألامين العام لألمم املتحدة إال في املعاهدة. ولك

 وهو تاريخ تنفيذ املعاهدة بصورة فعلية. 0671لعام 
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 املصادر ألاصلية : ألاول  املبحث

يقصد باملصدر الوسيلة لخلق القاعدة القانونية، أو املنبع الذي تستقي منه 

عدة القانونية الدولية يعني تحديد وتحديد مصدر القا –القواعد قوتها إلالزامية 

القوالب الشكلية التي يمكن للقاض ي عن طريقها من استخالص الحكم الواجب 

 .التطبيق على النزاع، أو هي أدلة تشير إلى وجود القاعدة الدولية

  90املعاهدات الدوليةاملطلب ألاول:   

املعاهدة » : أن  ةتعريف املعاهدمن اتفاقية ( ا)املادة الثانية الفقرة  حاولت  

تعني اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي سواء في 

فماهي مسميات   91 «.يا كانت التسمية التي تطبق عليهوثيقة واحدة أو أكثر ، وأ

املعاهدة؟ وماهي مراحل ابرامها؟ وانواع تفسيرها وغيرها من القضايا نعرض لها في 

 املطلب آلاتي.

 الفرع ألاول: مفهوم املعاهدة الدولية

 بقصـــد العـــام الـــدولي القـــانون  أشـــخاص بـــين مكتـــوب اتفـــاق هـــي الدوليـــة املعاهـــدة

  معينــة قانونيــة أثــار ترتيـب
ً
 فــي الاتفــاق هــذا تــم ســواءً ,  العــام الــدولي القــانون  لقواعــد وفقــا

  وثائق عدة أو واحدة وثيقة
ً
 مسـتفاد التعريـف وهـذا,  عليهـا تطلـق التـي التسمية كانت وأيا

 اتفاقيـة فـي لهـا املقابلـة واملـادة م0696 املعاهـدات لقـانون  فيينـا اتفاقيـة من( 2) املادة من

 . م0679 عام فيينا في الدول  بين املعاهدات قانون 

                                                           
90- Mc Nair, The Law of  Treaties,1961  

حاولت هذه املادة تعريف املعاهدة بغض النظر عن التسمية أو املصطلحات التي تطلق عليها ، ذلك أن املعاهدة لها  -91

عدة مترادفات تؤدي إلى معنى واحد مثل : اتفاق ، اتفاقية، عهد، ميثاق ، بروتوكول التصريح، موادعة، نظام تبادل 

 الخطابات ...الخ.
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 : ألاتي منها عدة مسميات لها الدولية والاتفاقيات واملعاهدات

 يتنــــــاول  الــــــذي الــــــدولي الاتفــــــاق علــــــى عــــــادة يطلــــــق مصــــــطلح وهــــــو:  املعاهــــــدة -0

 القــانوني ولــيس السياســ ي الطــابع عليــه ويغلــب ألاهميــة مــن درجــة علــى موضــوع بــالتنظيم

 . م0697 عام املبرمة النووية ألاسلحة انتشار من  الحد معاهدة مثل الاقتصادي أو

 وضـــع إلـــى يهـــدف الـــذي الـــدولي الاتفـــاق علـــى يطلـــق مصـــطلح وهـــو:  الاتفاقيـــة -2

 ملصـــطلح مـــرادف مصـــطلح وهـــو,  ألاطـــراف الـــدول  بـــين تالعالقـــا لتنظـــيم قانونيـــة قواعـــد

 مثـل املصـطلحين بـين التفرقـة كثيـرة أحيان في يصعب أنه درجة إلى كبير حد إلى املعاهدة

 عـــن تتميـــز الاتفاقيـــات أن إلـــى يـــذهب مـــن وهنـــاك,  الدبلوماســـية للعالقـــات فيينـــا اتفاقيـــة

 القـــانوني النظـــام علــى ؤثرتـــ متعـــددة قانونيــة قواعـــد تتضـــمن الاتفاقيــات بـــأن املعاهــدات

 القانونيــــــة آلاثــــــار تحصــــــر بينمــــــا,  الوطنيــــــة وتشــــــريعاتها دســــــتورها ذلــــــك فــــــي بمــــــا للدولــــــة

 إلـــى بالضـــرورة ذلـــك يمتـــد أن دون  ألاطـــراف بـــين املعاهـــدات بنـــود تنفيـــذ علـــى للمعاهـــدات

 . للدولة القانوني النظام

 موضــوع مــن أســمه يســتمد دولــي اتفــاق أي علــى يطلــق مصــطلح وهــو:  امليثــاق -8

 عـادة ويسـتخدم,  إلاطـراف للـدول  بالنسـبة أهميتـه حيـث مـن وكـذا ينظمه الذي املعاهدة

 املتحـــــدة ألامـــــم ميثـــــاق مثـــــل وإلاقليميـــــة الدوليـــــة للمنظمـــــات القانونيـــــة الوثـــــائق لتســـــمية

 . م0611

  مــرادف مصــطلح وهــو: العهـــد -1
ً
 ألامــم عصــبة عهــد مثــل امليثــاق ملصــطلح تمامــا

 .م0606

  ظهر لحمصط وهو:  النظام -1
ً
 ويطلـق,  املعاصـر العـام الـدولي القانون  في حديثا

نشــأ بموجبهــا والتــي ألاطــراف متعــددة املعاهــدات علــى
ُ
 الدوليــة وألاجهــزة املنظمــات بعــض ت

 الدوليــــة العـــدل ملحكمـــة ألاساســـ ي النظـــام( م0621) الدوليـــة العـــدل محكمـــة نظـــام مثـــل

 (.م0619) ريةالذ للطاقة الدولية للوكالة ألاساس ي والنظام( م0611)
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 ,  بحتـــــه سياســـــية مســـــائل يعـــــالج الـــــذي وهـــــو: الاتفـــــاق -9
ً
 ثمـــــرة يكـــــون  مـــــا وعـــــادة

 املتحــدة الواليــات بــين مــا والاتفــاق( م0611)يالطــا اتفــاق مثــل معــين دولــي مــؤتمر النعقــاد

 (.م0618)نيويورك في ألامم هيئة مقر بشأن املتحدة وألامم ألامريكية

 لــه مكمــل أو لــه مفســر أو ســابق فــاقالت معــدل دولــي اتفــاق وهــو: البروتوكــول  -8

 املنـــاخ بتغيـــر املتعلقـــة إلاطاريـــة املتحـــدة ألامـــم الاتفاقيـــة املعـــدل( كيوتـــو) بروتوكـــول  مثـــل

 (.م0667)

 يكـــون  التـــي الوثـــائق علـــى يطلـــق مـــا عـــادة دولـــي اتفـــاق وهـــو: إلاعـــالن أو البيـــان -7

 حقـــــــوق ل العـــــــالمي إلاعـــــــالن مثـــــــل مشـــــــتركة وسياســـــــية قانونيـــــــة مبـــــــادئ تأكيـــــــد موضــــــوعها

 .إلانسان

 الرسمية الصفة من أدنى رسمية صفة ذو دولي صك وهو: التفاهم مذكرة

 , دولية ملعاهدة
ً
 .دولي اتفاق إطار في التنفيذية الترتيبات املذكرة هذه تحدد ما وكثيرا

 الفرع الثاني: العناصر ألاساسية للمعاهدة الدولية

 عناصر : 8 من خالل التعريف السابق نالحظ أن املعاهدة تقوم على

 املعاهدة اتفاق شكلي: .0

ويقصد بذلك أن املعاهدة تخضع لعملية إبرامها إلى إجراءات محددة 

/ أ  حددت مثل هذه إلاجراءات  2كالتوقيع والتصديق والتسجيل ، كما أن املادة 

بوجود شرط الكتابة سواء كانت في وثيقة واحدة أو في عدة وثائق . وشرط الكتابة 

 ما إذا كان كشرط لصحة املعاهدة أو كوسيلة إلثبات املعاهدة. يطرح التساؤل حول 

وحول هذا التساؤل فإن فقهاء القانون الدولي يذهبون إلى أنه ليس هناك ما 

يحول دون أن تتم املعاهدة بصفة شفوية ، أي أنها ال تستدعي الكتابة ويستدلون 

يل على اتفاق وقف على ذلك عادة برفع الراية البيضاء فيما بين املتحاربين كدل
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إطالق النار والعمليات العسكرية بصفة مؤقتة ، ولكن إذا رجعنا إلى ميثاق ألامم 

 :تنص على ما يلي 012ة نجد املادة املتحد

كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "ألامم املتحدة" / 0» 

وم بنشره بأسرع ما بعد العمل بهذا امليثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تق

 يمكن. 

/ ليس ألي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة ألاولى من 2

هذه املادة أن يتمسك بتلك املعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع ألامم 

 «.املتحدة

 املعاهدة اتفاق يبرم بين أشخاص القانون الدولي : .2

يجب أن تتم بين شخصين وأكثر من  ومعنى هذا أن املعاهدات الدولية

أشخاص القانون الدولي ، ومؤدى هذا إلى استبعاد التصرفات الدولية املنفردة من 

نطاق دراسة املعاهدات كمصدر من مصادر القانون الدولي بالنسبة لألشخاص 

القانونية الدولية املؤهلة إلبرام املعاهدات الدولية ، فليس هناك خالف من أن 

الشخص الرئيس ي املخاطب بأحكام القانون الدولي ، والذي هو مؤهل الدولة هي 

إلبرام كل املعاهدات الدولية ، كما أن التطورات التي شهدتها مرحلة ما بعد الحرب 

العاملية الثانية أدت إلى توسيع أشخاص القانون الدولية ، حيث أن القانون الدولي 

وكذلك  92من نص امليثاق(011انظر املادة إلاتفاقي املتجسد في ميثاق ألامم املتحدة ) 

، أما ية الدولية على املنظمات الدوليةالفقهاء الدوليين قد أضفوا الشخصية القانون

فيما يتعلق ببعض الكيانات القانونية ألاخرى فإن خالفا فقهيا قد ميز توجه القانون 

حرر والشركات تالدولي بشأنها ويتعلق ألامر بـبابا الكنيسة الكاثوليكية وحركات ال

 والفرد. املتعددة الجنسيات 

                                                           
 يتطلبها التي القانونية باألهلية أعضائها من عضو كل بالد في الهيئة تتمتعثاق ألامم املتحدة )من مي011تنص املادة  - 92

 .( مقاصدها وتحقيق وظائفها بأعباء قيامها
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فيما يتعلق ببابا الكنيسة يتمثل في دولة الفاتيكان  ومدى تمتعه  -

 بالشخصية القانونية فإن هذا نتيجة للسيادة الروحية التي كان يباشرها هذا البابا

، وحاليا على الرغم من الاعتراف للكنيسة على العالم املسيحي  الكاثوليكي

ليكية على تبادل السفراء مع باقي الدول وإبرام املعاهدات الدولية فهذه الكاثو 

املعاهدات شكليا هي بمثابة معاهدات دولية ، أما من الناحية املوضوعية نجدها 

كثيرا ما تعالج قضايا داخلية تهم املسيحيين ، وتبعا لذلك تبدو وكأنها تعالج وضعا 

 داخليا .

ن شخصيتها القانونية التي تؤهلها إلبرام أما حركات التحرر الوطني فإ -

املعاهدات الدولية التي تؤسس على أساس مبدأ حق تقرير املصير ، فاالعتراف بهذا 

الحق على الصعيد الدولي يتبعه اعتراف بصاحب الحق ، حيث ال يمكن تصور 

  .الحق من غير صاحبه

رام املعاهدات واملمارسة العملية أثبتت أن حركات التحرر الوطنية تقوم بإب

الدولية كما هو ألامر بحركة التحرير الجزائرية مع فرنسا ، وكما هو الشأن عليه بين 

 حركات التحرر الفلسطينية مع الكيان الصهيوني .

أما فيما يتعلق بالشركات املتعددة الجنسيات فإن الفقه الغربي حاول  

ت الرقابة والتأميم إضفاء هذا الوصف عليها وذلك حتى تكون في منأى من إجراءا

التي تباشرها عليها الدول املضيفة على أساس مبدأ حق الشعوب في السيادة 

الدائمة على ثرواتها الطبيعية ، بينما هناك جانب فقهي آخر يطلق على هذا النوع 

من الشركات اسم املشروعات العابرة للحدود القومية على أساس أن هذه الشركات 

دولة محدودة ، وبذلك فهي تنتمي إليها ، وكل ما في ألامر أن عادة ما تكون مسجلة في 

نشاطات هذه الشركات تمتد خارج حدود الدولة التي سُجلت فيها من خالل 

 الاستثمار.

 

 



71 

 يجب أن تبرم املعاهدات الدولية وفق قواعد القانون الدولي: .8

هذا العنصر ينصرف إلى أن موضوع املعاهدات الدولية يجب أن يكون 

ا ، وأن ال تتعارض بصفة أساسية مع قواعد القانون الدولي آلامرة . لكن مشروع

 الصعوبة تثور في تحديد املقصود بقواعد القانون الدولي الامرة.

يعتمد الفقه الدولي في تصنيفه للمعاهدات الدولية على معيارين أحدهما و 

 شكلي وآلخر موضوعي .

املعاهدات الشارعة واملعاهدات ووفقا للمعيار املوضوعي : يجري التمييز بين 

العقدية وذلك استنادا للوظيفة القانونية ،فاملعاهدات الشارعة هي تلك املعاهدات 

املنشئة للقانون ويقصد بها تلك التي يكون الهدف من إبرامها تنظيم العالقة بين 

ألاطراف من خالل وضع قواعد قانونية تتسم بالعمومية والتجريد على عكس 

العقدية التي يكون الهدف من إبرامها هو تنظيم العالقة بين أطرافها املعاهدات 

بشكل شخص ي . و في الوقت الحاضر فإن املعاهدات الشارعة عادة ما تبرم في إطار 

 منظمة دولية أو في مؤتمر دولي ، ومن أمثلة هذا النوع من الاتفاقيات :

قيات جنيف بشأن ، اتفا0698،قانون البحار  0696اتفاقية فينا للمعاهدات 

 ،........0617القانون الدولي إلانساني 

بالنسبة للمعاهدات العقدية فهي تخص عدد معين من الدول ، وال تسمح 

عادة باالنضمام إليها )تنظيم أمور خاصة بين الدول املتعاقدة ( ، ومن أمثلتها 

 معاهدات الحدود ، التجارة ...

يميزون بين املعاهدات الشارعة وبالنسبة لفقهاء القانون الدولي الذين 

والعقدية وفقا ملا سبق ،فهم يرتبون نتيجة على ذلك وتتمثل هذه النتيجة في أن 

 املعاهدات الشارعة هي فقط التي تصلح ألن تكون مصدرا من مصادر القانون الدولي

من النظام ألاساس ي ملحكمة العدل الدولية فإننا نرى أن  87، وإذا رجعنا إلى املادة

ه النتيجة غير مقبولة ، ألن هذه املادة اعتبرت املعاهدات الدولية سواء كانت هذ
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عامة أو خاصة مصدرا من مصادر القانون الدولي ، ووفقا للمعيار الشكلي فإن 

الفقه الدولي يميز بين املعاهدات التامة بأتم معنى الكلمة و بين ما يصطلح على 

ومناط التمييز بين هذين النوعين من تسميته باالتفاقيات ذات الشكل املبسط ، 

املعاهدات يكمن في ضرورة توخي بعض الشروط الشكلية إلبرام املعاهدات . 

فاملعاهدات ذات الشكل املبسط هي التي تصبح نافذة بمجرد التوقيع عليها وال 

تحتاج إلى التصديق عليها ، بينما املعاهدات التامة البد من التصديق عليها . ومن 

ثر القانوني فإنه ال فرق بين هذين النوعين ، حيث لكل منهما يتمتع باإللزام حيث ألا

 ووجوب التنفيذ .

وكذلك وفقا للمعيار الشكلي فإنه يمكن التمييز بين املعاهدات الثنائية 

واملعاهدات الجماعية )متعددة ألاطراف( ، وأهمية التمييز بينهما تكمن في مدى قبول 

ا ، ألنه كقاعدة عامة ال يكون التحفظ  في املعاهدات أو عدم قبول التحفظ عليه

 الثنائية.

 إبرام املعاهدات الدولية: الفرع الثالث

إن عملية إبرام املعاهدات الدولية يمر بعدة مراحل حيث عادة يجري 

التفاوض بشأن موضوع املعاهدة أوال ، وفي حال نجاح املفاوضات بين ألاطراف فإنه 

ة فبل التوقيع عليها ، كما أن املعاهدة كقاعدة عامة ال تصبح البد من تحرير املعاهد

ملزمة إال بعد التصديق عليها من طرف أشخاص القانون الدولي ، وقد يقترن 

ارتضاء الالتزام باملعاهدة بالتحفظ على بعض أجزاء منها ، ويجب أن تسجل لدى 

 جب أن تتوافر فيهاالجهة املعنية ، وإضافة إلى هذا وذاك فإن املعاهدة الدولية ي

 جملة من الشروط املوضوعية وهي :
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 املفاوضاتأوال: 

املفاوضات بشأن إبرام معاهدة دولية تختلف من معاهدة إلى أخرى ، 

فبالنسبة للمعاهدة الثنائية فإن مفاوضات إبرامها عادة ما تتم بأسلوب دبلوماس ي 

ته ، أما في املعاهدات بشكل يجمع وزير الخارجية باملمثل الدبلوماس ي املعتمد بدول

املتعددة ألاطراف فإن املفاوضات بشأن الاتفاق على موضوعها عادة ما تجري في 

إطار منظمة دولية أو في إطار مؤتمر دولي يعقد خصيصا لهذا الغرض ، وفيما يتعلق 

باألشخاص الذين يحق لهم إجراء املفاوضات باسم ولحساب الدولة فإن العرف 

كل من رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية يحق  الدولي استقر على أن

لهم التفاوض دون حاجة إلى وثيقة تفويض وهؤالء لهم اختصاص عام وشامل ، 

وأساس ذلك أن عملية إبرام املعاهدات الدولية عادة ما تكون من اختصاص 

اهدات السلطات التنفيذية ، وهؤالء الثالثة يمثلونها ، وإذا رجعنا إلى قانون املع

فإننا نجده قد أعفى فئة أخرى من شرط وثيقة التفويض ويتعلق ألامر باملبعوث 

الدبلوماس ي بالنسبة للتفاوض بين دولته والدول املعتمدة عندها ، إضافة املبعوث 

املعتمد لدى منظمة دولية أو لدى مؤتمر دولي ، وإضافة إلى ذلك وعلى أساس ما 

ختيار فإنه يمكن أن تختار أي شخص آخر تتمتع به الدولة من سيادة وحرية الا 

 للتفاوض باسمها ولحسابها بشرط أن تزوده بوثيقة تفويض . 

 تحرير املعاهداتثانيا: 

بعد نجاح املفاوضات تأتي مرحلة تحرير املعاهدات وأول قضية تطرح فيما 

راف يتعلق بالتحرير تتمثل في اللغة التي تحرر بها املعاهدة خاصة إذا كانت لغة ألاط

 متعددة أو مختلفة .

إن املمارسة الدولية في شأن هذه القضية ليست موحدة، وهناك عدة طرق 

 ملعالجة اللغة التي تحرر بها املعاهدة الدولية :
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تحرير املعاهدة بلغة واحدة مثلما متبع في املاض ي حيث كانت اللغة        

الفرنسية محلها بعد ذلك ،  الالتينية هي اللغة التي تحرر بها املعاهدات وحلت اللغة

 واستمر هذا الوضع إلى غاية الحرب العاملية ألاولى .

 تحرير املعاهدة بلغتين أو أكثر مع إلاعفاء من ألاولوية لنص املعاهدة.

تحرير املعاهدة بأكثر من لغة مع عدم إعطاء ألاولوية لنص محرر بلغة محددة 

الطريقة في تحرير املعاهدات إال أنها ، وعلى الرغم من املشاكل التي قد تثيرها هذه 

معمول بها على الصعيد الدولي استنادا على مبدأ املساواة في السيادة ، وباعتبار 

 اللغة مظهر من مظاهر السيادة.

وفي الغالب فإن املعاهدات تحرر باللغات املعمول بها في منظمة ألامم املتحدة 

ت هي : الفرنسية ، الانجليزية، الروسية مع عدم إعطاء ألاولوية ألية لغة، وهذه اللغا

 ، والعربية.نية، الصينية، والاسبا

 صياغة املعاهداتثالثا: 

 .بيانات فنية توضيحية أو مالحق -موضوع املعاهدة -ديباجة 

وهي مقدمة املعاهدة وتتضمن عادة بيان بأسماء ألاطراف ، الديباجة : 

عض املعاهدات تتضمن ديباجتها واملمارسة الدولية بهذا الشأن ليست موحدة ، فب

 :أسماء ألاطراف املتعاقدة ، كما نص  ميثاق ألامم املتحدة في ديباجته

نحن شعوب ألامم املتحدة وقد آلينا على أنفسنا :أن ننقذ ألاجيال املقبلة ) 

من ويالت الحرب التي في خالل جيل واحد جلبت على إلانسانية مرتين أحزانا يعجز 

ؤكد من جديد إيماننا بالحقوق ألاساسية لإلنسان وبكرامة عنها الوصف، وأن ن
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الفرد وقدره وبما للرجال والنساء وألامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، 

)........93. 

كما تتضمن الديباجة ذكر ألاسباب وألاسانيد الداعية إلى إبرام املعاهدة ، 

 وكذلك ألاهداف التي تسعى املعاهدة إلى تحقيقها .

: ويتضمن القواعد التي تم الاتفاق عليها في شكل مواد وقد  لب املعاهدةص -

 تكون هذه املواد في أبواب أو فصول أو بنود .

 94: وهي بيانات تفصيلية ذات طابع فني . مالحق املعاهدة -

 توقيع املعاهدات رابعا: 

التوقيع إجراء يقوم به شخص من أشخاص القانون الدولي طرف في املعاهدة 

دولية ، ويعبر بمقتضاها عند ارتضائه الالتزام بما ورد في املعاهدة ، أي أن التوقيع ال

تفاق عليها خالل ِيؤدي إلى إضفاء الصفة الرسمية على نصوص املعاهدة التي تم الا

على الحاالت التي تكون فيها  02، وقانون املعاهدات نص في املادة مرحلة التفاوض

 يها وهي بقولها:املعاهدة ملزمة بالتوقيع عل

/ تعبر الدولة عن ارتضائها الالتزام بمعاهدة بتوقيع ممثلها عليها وذلك في 0 »

 الحاالت التالية:

                                                           
 ألاجيال ننقذ أن أنفسنا على آلينا وقد ، املتحدة ألامم شعوب نحنالنص الكامل لديباجة ميثاق ألامم املتحدة هو :)  -93

 جديد من نؤكد وأن الوصف، عنها يعجز أحزانا مرتين إلانسانية على جلبت واحد جيل خالل في التي الحرب تويال  من املقبلة

 وأن متساوية، حقوق  من وصغيرها كبيرها وألامم والنساء للرجال وبما وقدره الفرد وبكرامة لإلنسان ألاساسية بالحقوق  إيماننا

 الدولي، القانون  مصادر من وغيرها املعاهدات عن الناشئة الالتزامات واحترام العدالة تحقيق ظلها في يمكن التي ألاحوال نبين

 نأخذ أن: اعتزمنا الغايات هذه سبيل وفي.أفسح الحرية من جو في الحياة مستوى  نرفع وأن قدما، الاجتماعي بالرقي ندفع وأن

 بقبولنا نكفل وأن الدولي، وألامن بالسلم ظنحتف كي قوانا نضم وأن جوار، وحسن سالم في معا نعيش وأن بالتسامح، أنفسنا

 في الدولية ألاداة نستخدم وأن املشتركة، املصلحة غير في املسلحة القوة تستخدم أال لها الالزمة الخطط ورسم معينة مبادئ

 فإن ولهذا ألاغراض، هذه لتحقيق جهودنا نوحد أن قررنا قد جميعها، للشعوب والاجتماعية الاقتصادية الشؤون ترقية

 للشرائط، املستوفية التفويض وثائق قدموا الذين فرانسيسكو سان مدينة في املجتمعين مندوبيها يد على املختلفة حكوماتنا

 ."( املتحدة ألامم" تسمى دولية هيئة بمقتضاه وأنشأت هذا، املتحدة ألامم ميثاق ارتضت قد
 حدود بعالمات...قد تكون عبارة عن خرائط توضيحية مثال  تتعلق بترسيم ال - 94
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 إذا نصت املعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا ألاثر .-أ

إذا ثبت بطريقة أخرى أن الدول املتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون -ب

 للتوقيع هذا ألاثر.

ه الدولة في إعطاء التوقيع هذا ألاثر في وثيقة تفويض ممثلها أو إذا بدت في-ج

 عبرت عن ذلك أثناء املفاوضات.

 / ألغراض الفقرة ألاولى من هذه املادة :2

يعتبر التوقيع باألحرف ألاولى على نص معاهدة من قبيل التوقيع على -أ

 املعاهدة إذا ثبت أن الدول املتفاوضة قد اتفقت على ذلك.

التوقيع بشرط الرجوع إلى الدولة على معاهدة من جانب ممثل  يعتبر -ب

 «الدولة من قبيل التوقيع الكامل عليها إذا أجازته الدولة بعد ذلك . 

 يتضح من خالل هذه املادة أن الحاالت التي تكون فيها املعاهدة ملزمة هي :

توقيع حالة ما نظمت املعاهدة ذاتها نصا يفيد بأنها تصبح ملزمة بمجرد ال-0

 عليها وال تحتاج بذلك إلى إجراء آخر مثل التصديق.

حالة ما إذا ثبت بطريقة أخرى أن أطراف املعاهدة قد اتفقوا على أنها -2

 تكون ملزمة بالتوقيع عليها .

حالة ما إذا تبين من وثيقة التفويض أو أثناء املفاوضات بأن الشخص -8

 ألاثر القانوني للمعاهدة .القانوني الدولي كان يعبر عن إعطاء التوقيع 

كقاعدة عامة نقول أن املعاهدة الدولية تكون ملزمة ويجب التوقيع عليها 

 وتصبح نافذة من تاريخ التوقيع.

تصبح نافذة بمجرد  إذا كانت املعاهدة من النوع الشكل املبسط فإنها-1

 .التوقيع عليها
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شخاص املؤهلين والتوقيع على املعاهدة باملعنى الصادق يجب أن يكون من ألا

إلبرام املعاهدات الدولية والذين سبقت إلاشارة إليهم في معرض حديثنا عن 

 املفاوضات .

والفقه الدولي في إطار معالجته إلجراء التوقيع عادة ما يشير إلى ما يصطلح 

بتسميته بالتوقيع باألحرف ألاولى ، ذلك أنه إذا كان التوقيع على املعاهدات الدولية 

ابة إلاسم الكامل ملمثل الدولة املتعاقدة ، إال أن املمارسة الدولية جاءت يكون بكت

ببعض أشكال التوقيع ألاخرى من حيث أن ممثلي ألاطراف يوقعون بكتابة ألاحرف 

 ألاولى من أسمائهم.

والحكمة من هذا الشكل من أشكال التوقيع تكمن من أن ممثل الدولة قد 

ل نصوص معينة من املعاهدة ويحتاج إلى يكون مترددا بين قبول أو عدم قبو 

 استشارة الجهة املعنية العليا في دولته إلعطاء املوافقة النهائية.

كما يستعمل هذا الشكل للتوقيع في إطار بعض املنظمات الدولية إذا كانت 

املفاوضات بشأن إبرام املعاهدات تقوم بها أجهزة معينة والتوقيع يكون من 

ا هو الشأن بالنسبة لإلتحاد ألاوروبي في معاهدة ) اختصاص أجهزة أخرى كم

، ولكن التوقيع باألحرف ألاولى  18/12/0662املبرمة في  Maastricht ) ماستريخت 

قد يكون باألحرف كاملة في حالة ما إذا ثبت أن أطراف املعاهدة قد اتفقوا على 

 ذلك.

تلك التي تبرم في  وأخيرا هناك بعض املعاهدات ال يتم التوقيع عليها وهي عادة

 إطار منظمة دولية ، حيث تعرض مباشرة على التصديق وذلك بعد إقرارها .

 التصديق:خامسا 

هو التأكيد الرسمي على ارتضاء الالتزام باملعاهدة التي سبق التوقيع عليها أو 

 إقرارها .
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والتصديق إجراء داخلي يقوم به الشخص القانوني الدولي وفقا لدستوره ، 

مقتضاه قبوله ألحكام املعاهدة والالتزام بتنفيذها . وأول قضية تطرح في ويعلن ب

ون الدولي دراستنا للتصديق تتمثل في الحكمة من التصديق ، أي ملاذا يشترط القان

 ؟التصديق على املعاهدات

ات عملية بالنسبة للفقه الدولي فإن هناك اعتبارات علمية قانونية واعتبار -

، فاالعتبارات القانونية تتمثل في أن التصديق إقرار بأثر يقتحدد الحكمة من التصد

رجعي  من جانب املوكل ) الدولة ( على تصرفات الوكيل الذي قام بإبرام املعاهدات 

 الدولية ، ومثل هذا الاعتبار مستمد من الوكالة في القانون الخاص.

عا ذو أهمية والاعتبار العملي يتمثل في أن املعاهدات الدولية قد تعالج موضو 

كبيرة بالنسبة للدولة مما يستوجب إعطاء الدولة فرصة أخرى إلعادة النظر 

 ــيه.ا تريد إلاقدام علوالتصحيح فيم

سؤال : هل يمكن للدولة أن ال تقوم بالتصديق على معاهدة قبل التوقيع 

 عليها؟

 حرية الدولة في التصديق:  

وفقا لسلطتها ، فإنه يخضع باعتبار التصديق تصرف قانوني تقوم به الدولة 

 لسلطة الدولة التقديرية ، وتتجلى حرية الدولة في التصديق من خالل:

للدولة حق اختيار التوقيت املناسب لها إلجراء عملية التصديق ، وقد يتأخر -أ

   .التصديق عدة سنوات من إبرام املعاهدة

بالعهدين الدوليين بالتصديق على الاتفاقيات املتعلقة لم تقم  مثال الجزائر ف  

 . 0676إال في سنة  0699لحقوق إلانسان لسنة 

وكذلك إمكانية أن تقوم الدولة برفض التصديق على املعاهدة ألي سبب من 

 0606ألاسباب ، فالكونجرس  ألامريكي رفض التصديق على معاهدة فارساي سنة 
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ة )ولسن ( للتوصل على الرغم من الجهود التي بذلها رئيس الواليات املتحدة ألامريكي

 إلى هذه املعاهدة .

ة التي قد وإن كان عدم التصديق على املعاهدة يعتبر من ألاعمال غير الودي

، إال أنه ال يعتبر بمثابة انتهاك أو خرق اللتزام دولي الدولية العالقات  صفو تعكر 

ين أن ، ومن خالل املمارسة العملية الدولية يتبتب على الدولة املسؤولية الدوليةير 

إحجام الدول عن التصديق على املعاهدات الدولية قد يرجع إلى عدة أسباب من 

 يبنها :

 تغير الظروف التي أبرمت في هذه املعاهدة .-

 تجاوز املفاوض للسلطات املمنوحة له بمقتض ى وثيقة التفويض.-

أو سبب عيوب إلارادة كإكراه ممثل الدولة على التوقيع على معاهدة أو -

 رادته.إفساد إ

 من السلطة املختصة بالتصديق؟

عادة القضية تطرح بشأن جهاز الدولة املختص بالتصديق ، وعادة هذه 

لسلطات القضية يحكمها القانون الداخلي )عادة الدساتير هي التي تحدد ألاجهزة أو ا

، واملمارسة العملية في هذا الشأن تظهر بأن السلطة املختصة بعملية التصديق (

هي السلطة املختصة بعملية التصديق املتمثلة في رئيس الدولة وهذا هو  التنفيذية

، وهناك بعض الدساتير ألافراد ( الوضع السائد في ألانظمة الديمقراطية )سلطة

تمنح الاختصاص بالتصديق إلى السلطة التشريعية كما كان الحال عليه في دستور 

وإقامة الجمهورية التركية ذات الجمهورية التركية بعد إلغاء الخالفة إلاسالمية 

، وفي الوقت 0628تحاد السوفيتي سابقا لسنة التوجه العلماني ، ودستور إلا

ن السلطتين الحاضر فإن بعض الدساتير تجعل الاختصاص بالتصديق مشترك بي

لية التصديق بعد موافقة ، حيث يقوم رئيس الدولة بعمالتشريعية والتنفيذية
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بالنسبة لبعض املعاهدات أو لكل املعاهدات كما هو الشأن ، وقد يكون ذلك البرملان

 .2100سنة  في املعدل 0669لسنة  املغربعليه في دستور 

 التصديق الناقص   

قد تقوم الدولة بالتصديق على معاهدة أبرمتها ولكن بكيفية مختلفة أو 

، ومثال ذلك أن يكون الدستور قد أعطى ايرة للكيفية املحددة في دستورهامع

الاختصاص بالتصديق للدولة، ولكن الرئيس قام بالتصديق على املعاهدة من غير 

موافقة البرملان عليها ، فمثل هذا التصديق يطلق عليه الفقه الدولي مصطلح 

. والفقه الدولي في الفقه الدولي في قيمته القانونيةالتصديق الناقص ، وقد نظر 

 :وفقا ملا يليوتعددت اتجاهاته وذلك معالجته لهذه القضية لم يقف على رأي واحد 

 الاتجاه ألاول:

يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بأن التصديق الناقص تصديق صحيح  

ويستندون إلى حجة وجوب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ، بمعنى أنه ال 

ة يجوز ألية دولة أن تتدخل في الشأن الداخلي لدولة أخرى ، وتفحص مدى موافق

 2من املادة  1تصرفات رئيس الدولة للدستور الساري فيها وهذا استنادا إلى الفقرة 

، أ عدم التدخل في الشؤون الداخليةمن ميثاق ألامم املتحدة والتي تـــنص على مبد

ومن ناحية أخرى فإنه يصعب التحقق من ألاوضاع الدستورية السائدة في مختلف 

 دول املعمورة.

 الاتجاه الثاني:

ناه القول ببطالن التصديق ذهب أنصار هذا الاتجاه عكس الاتجاه ألاول ومعي

، ويستند أنصار هذا الاتجاه في تبرير وجهة نظرهم إلى فكرة الاختصاص . الناقص

بمعنى أي تصرف لكي يكون مشروعا وصحيحا يجب أن يصدر من ذوي الاختصاص 

الاختصاص الخالص ، وملا كان التصديق ناقص وفقا للمثال السابق ليس من 

 برئيس الدولة فإنه يقع باطال.
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 الاتجاه الثالث:

ناقص والقول يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى إلاقرار بعدم صحة التصديق ال

، بمعنى أن هذا التصديق الناقص هو تصديق غير صحيح بقبوله في ذات الوقت

سؤولية الدولية والدولة التي أتت به تعتبر قد أتت بفعل غير مشروع مما يحملها امل

،وخير تعويض تقدمه هذه الدولة إلسقاط دعوى املسؤولية عنها هو قبول واعتماد 

 ذلك التصديق الناقص .

وفيما يتعلق بقانون املعاهدات بشأن هذه القضية وبالرجوع إلى املادة  

 والتي تنص على ما يلي :   19

 تم قد املعاهدةب الالتزام رضاها عن التعبير بأن تحتج أن للدولة ليس/ 0 »

 إلبطال كسبب املعاهدات بعقد باالختصاص يتعلق الداخلي قانونها في لحكم باملخالفة

 القانون  قواعد من أساسية بقاعدة وتعلقت بينة املخالفة كانت إذا إال الرضا هـذا

 .الداخلي

 تتصرف دولة أليـة موضوعية بصورة واضحة كانت إذا بينة املخالفة تعتبر/  2

 . « نية وبحسن املعتاد التعامل وفق شأنال هذا في

 ألاساس ي القانون  وهو الدستور  مخالفة أن لنا يتبين النص هذا خالل من إذن

 للدولة يمكن ولذلك ، جوهرية أهمية ذات قانونية لقاعدة مخالفة بمثابة يعتبر للدولة

 نص امل مطابقته عدم خالل من ناقصا كان املعاهدات على التصديق أن إلى تستند أن

 قانون  أن إلى نستنتج هنا ومن املعاهدة، هذه بأحكام الالتزام اعدم الدستور  عليه

 . مشروع غير الناقص التصديق يعتبر املعاهدات

 تلك تصبح لكي املعاهدات على التصديق فيها ًيشترط التي بالحاالت يتعلق وفيما

 التصديق بعد إال يةالقانون آثارها تنتج ال املعاهدات كل أن القول  يمكن املعاهدات

 إلاشارة سبق واتي عليها بالتوقيع ملزمة املعاهدة فيها تكون  التي الحاالت باستثناء عليها

 . املبسط الشكل ذات املعاهدات من املعاهدة كانت إذا أو ، إليها
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 باملعاهدات الالتزام على تنص منه 01 املادة فإن املعاهدات قانون  الى رجعنا وإذا

 :يأتي ملا وفقا عليها قالتصدي خالل من

 الحاالت إحدى في عليها بالتصديق باملعاهدة الالتزام رضاها عن الدولة / تعبر0 »

 :التالية

 أو بالتصديق؛ يتم الرضا عن التعبير أن على املعاهدة نصت إذا( أ)

 اشتراط على اتفقت قد كانت املتفاوضة الدول  أن أخرى  بطريقة ثبت إذا( ب)

 أو التصديق؛

 أو التصديق؛ بشرط املعاهدة وقع قد الدولة ممثل كان اإذ( ج)

 توقيعها يكون  أن ممثلها تفويض وثيقة من املعنية الدولة نية بدت إذا( د)

 
ً
 .املفاوضات أثناء النية هذه مثل عن الدولة عبرت أو املعاهدة، على بالتصديق مشروطا

 املوافقة أو قبولها طريق عن باملعاهدة الالتزام رضاها عن الدولة تعبير يتم/  2

 .  «  التصديق على تطبق التي لتلك مماثلة بشروط عليها

 تسجيل  املعاهدةسا: ساد

 بعد املعاهدات تحال"  أن يجب أنه فيينا 71 املادة من ألاولى الفقرة أوردت

 حفظها و قيدها أو لتسجيلها املتحدة لألمم العامة ألامانة الى التنفيذ حيز دخولها

 عدم عن يترتب كما ،النشر و للتسجيل القانونية القيمة لنا تظهر ذاوبه"  ونشرها

 املسطرة فاحترام وبذالك(  ثانية فقرة)  جزاءات توقيع ونشرها املعاهدة تسجيل

 .العملية و القانونية الناحية من كان بما ألاهمية من يبقى ،عليها املنصوص والاجراءات

     املعاهدة تسجيل من الغرض-0 

 الدول  بين العالقات تتم أن ألامم عصبة عهد سجلها التي املبادئ ةمقدم في

 اجراء تقرير املبدأ هذا تطبيق اقتض ى وقد ، الشرف و العدالة اساس وعلى عالنية

 و التسجيل هو الاجراء هذا و. عالنيتها يحقق أن شأنه من للمعاهدات بالنسبة جديد
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 يعقده دولي اوارتباط معاهدة كل"  لهابقو  العهد من 07 املادة اليه اشارت الذي النشر

 اسرع في تنشره أن عليها التي العصبة أمانة في فورا يسجل أن يجب العصبة في عضو

 في الجديدة الدوةلية الهيئة أعضاء املتحدةعلى ألامم ميثاق أقره هوما و"  ممكن وقت

 . 012 املادة

 احالة ضرورة ييناف اتفاقية من 71 املادة تقرر  هذا امليثاق نص مع وتماشيا

  .ونشرها لتسجيلها املعاهدة

.   غرضين الى الواقع في يرمي تعقدها التي املعاهدات بتسجيل الدول  الزام و 

 وتدبر الدول  بعض لها تلجأ التي السياسية الاتفاقيات انكار وهو سياس ي غرض أولهما

 والقضاء مالعا الارأي ومن منها خلسة عيرها ضدد الاعتداءات وتنظم الخطط فيها

  .الدولي منوألا  السلم تهدد التي الخطيرة العوامل من عامل على بدلك

 تناولها يسهل مجموعة في الدولية املعاهدات تدوين هو فني غرض وثانيها 

 . اليها والرجوع

   التسجيل عدم جزاء-2

 ، ملزمة تعتبر ال تسجل ال التي املعاهدات أن على ينص ألامم عصبة عهد كان

 التزام عدم يعني أنه قائل فمن ، الفقهاء بين اختالف محل النص هذا مؤدى كان وقد

 تنفيذه جواز عدم فقط يعني أنه قائل ومن ، تسجيلها يتم حتى بها املعاهدة أطراف

قرب ولعل.  التصديق تمام بمجرد بها أطرافها والتزام اختيارا تنفيذه جواز مع جبرا
ٌ
 أ

 ملزمة تكون  املعاهدة أن من أنزيلوتي قاله ما تقدمامل النص من قصد ما الى التفسيرات

 آلحدهم يجوز  وال بها التقيد أطرافها على فيتعين عليها، التصديق بتمام للتنفيذ قابلة و

 أ؛د أو العصبة أمام بها الاحتجاج يمكن ال أنه هناك ما كل  .ارادته بمحض ينقصها أن

 واضعوا التزم قد و   العصبة من 07 ادةامل به تقض ي ملا وفقا تسجل لم أنها طاملا فروعها

 بتسجيل الخاص الجديد النص عبارة حددوا و التفسير بهذا املتحدة ألامم ميثاق

 من 012 املادة من الفقرةالثانية فجاءت املتقدم املعنى لبس دون  يؤدي مما املعاهدات

 وفقا جليس لم دولي اتفاق أو معاهدة في طرف ألي ليس"  تقرر  املتحدة ألامم ميثاق
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 من فرع أي أمام الاتفاق ذالك أو املعاهدة بتلك يتمسك أن املادة هذه من ألاولى للفقرة

 . " املتحدة ألامم فروع

 يترتب ما بكل معاهدة قيام دون  يحول  ال التسجيل عدم أن النص هذا ومفاد

 يمكن هوأن ، بينهم للتنفيذ قابلة ألطرافها ملزمة تكون  أنها و ، وواجبات حقوق  من عليها

 خاصة تحكيم هيئة أمام بها الاحتجاج يجوز  وأنه ألاخرى  الدول  مواجهة في بها التمسط

 كجمعيتها املتحدة ألامم هيئة فروع أمام يجزذلك لم وان ، فيها الشأن أولو يرتضيها

   .الدولية العدل ومحكمة ألامن مجلس و العامة

  : النشر و التسجيل اجراءات-8

 آلامانة لدى تقدم فيما أشرنا كما الحاضر الوقت في املعاهدات تسجيل يتم

 01 في ألامم لهيئة العامة الجمعية أقرته نظام له بالنسبة ويتبع ، املتحدة لألمم العامة

 أطراف أحد طلب على بناءا التسجيل يحصل بأن النظام هذا ويقض ي 0619 دجنبر

 في املتحدة ألامم بمعرفة تلقائه من يحصل أن يجوز  كما ، نافذة تصبح أن بعد املعاهدة

 بالتسجيل بالقيام فيها لها صرح قد كان أو ، املعاهدة في طرفا هي كانت اذا ما حالة

 . 95مباشرة

 وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل فإنها تتمثل في آلاتي : .

a-. يقوم أحد أطراف املعاهدة بطلب تسجيله إلى ألامانة العامة لألمم املتحدة 

b-م املتحدة طرفا في املعاهدة فإن ألامين العام لألمم املتحدة هو إذا كانت ألام

 الذي يتقدم بطلب التسجيل .

c- تتم عملية التسجيل في سجل خاص معد لذلك ، يتضمن تقييد املعاهدة

مع بيانات عن ألاطراف وتواريخ التوقيع والتصديق أو إلاقرار الرسمي وتبادل 

                                                           
، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ص:  2112د.سهيل حسين الفتالوي: الوسيط في القانون الدولي العام، الطبعة ألاولى  95

11-11. 
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التنفيذ ، وكذلك بيان عن اللغات التي التصديقات.وتاريخ دخول املعاهدة حيز 

   حررت بها هذه املعاهدة .

d- تقوم ألامانة العامة لألمم املتحدة بعد ذلك بنشر املعاهدة في مجموعة

 خاصة تسمى مجموعة املعاهدات التي نشرتها ألامم املتحدة.

e-  تنشر املعاهدة بلغتها ألاصلية مصحوبة بترجمة باللغتين إلانجليزية

 سية .والفرن

f-                                           .ترسل هذه املجموعة إلى جميع أعضاء ألامم املتحدة 

 املتحدة لألمم العامة ألامانة بمعرفة التسجيل بعد املعاهدة نشر يحصل و 

 ألاصلية اللغات أو باللغة واحدة مجموعة في النشر يكون  و ممكن وقت أقرب في ذاتها

 العامة ألامانة وتبعث والانجليزية الفرنسية الى بترجمة متبوعة املعاهدة هاب حررت التي

 شهرية بقائمة لهم تبعث كما ، املتحدة ألامم أعضاء جميع الى املجموعة بهذه

 الشهر في حفظت و أوقيدت سحبت تكون  قد التي الدولية والاتفاقيات باملعاهدات

  .السابق

 من يكون  املعاهدات تسجيل فإن اهداتاملع لقانون  71 املادة لنص ووفقا 

 :خالل

 املتحدة لألمم العامة ألامانة إلى التنفيذ حيز دخولها بعد املعاهدات ترسل/  0 »

 .لنشرها وكذلك الحال، بحسب وحفظها لتسجيلها

  إلايداع جهة تحديد يشكل /2
ً
 الفقرة في املذكورة باألعمال بالقيام لها تفويضا

 «  .السابقة

 : على تنص 012 املادة في املتحدة ألامم ميثاق إلى رجعنا وإذا

/ كل معاهدة وكل اتفاق دولي يعقده أي عضو من أعضاء "ألامم املتحدة" 0

بعد العمل بهذا امليثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما 
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 يمكن. 

ولى من هذه / ليس ألي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة ألا 2

املادة أن يتمسك بتلك املعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أي فرع من فروع "ألامم 

 املتحدة".

 معاهدة على التوقيع فان 06 املادة بنوذ استقراء خالل من و فانه وبالتالي         

 أن يمكن ونشرها تسجيلها و اوالانضمام عليها التصديق و أوقبولها عليها أوالتصديق

 الاتفاقية، بموضوع ذلك يمس الا شريطة ، بنودها بعض على تحفظات ابداء هيصاحب

 ما هذا ، املعاهدة على وآثاره التحفظ بمفهوم الاحاطة ضرورة يستدعي هوما و

 .التفصيل من بمزيد سنتناوله

 الدولية املعاهدات على التحفظا: بعسا

 قانوني خصلش قانوني لشخص املنفردة إلارادة عن صادر تصرف هو التحفظ

 ، الرسمي إلاقرار أو التصديق أو التوقيع خالل من باملعاهدة لاللتزام ارتضائه عن دولي

 املعاهدة نصوص ضعلب القانوني ألاثر تعديل أو الاستبعاد منه الهدف ويكون 

 بعض حذف)  إعفائيا يكون  قد والتحفظ ، الدولي القانوني الشخص على لتطبيقها

 . اتفسيري يكون  وقد(  املواد

 إذا ألنه ، املعاهدة عن منفصل كيان له يكون  أن يجب الكيفية بهذه والتحفظ

 بصدد نكون  ال فإننا تفسيري  أو إعفائي شكل في كان سواء نصوصها من كنص ورد

 عدة وهناك ، ذاتها املعاهدة نصوص من كنص يعتبر العمل هذا مثل وإنما ، تحفظ

 الدولية، باملعاهدة الالتزام ارتضائها عند التحفظ أسلوب إلى تلجأ الدولة تجعل أسباب

 نجد ولذلك ، ألاخرى  للشعوب الخصوصية مبدأ على يقض ي ال أن يجب العاملية فمبدأ

 على والتحفظ.  محفوظة الدول  خصوصية كانت كلما تزدهر الدولية العالقات أن

 ناحية ومن ، ناحية من هذا الخصوصية هذه على للحفاظ كوسيلة يعتبر املعاهدات

 في يؤدي املعاهدات بإبرام تقوم التي التنفيذية السلطة على الرقابة فكرة فإن أخرى 

 . املعاهدات هذه على التحفظات بعض إبداء إلى ألاحيان من كثير
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 املعاهدات على التحفظات مشروعية قضية إلى الدولي الفقه تعرض وقد

 تبرير في محددة نظرية ىتبن فقهي اتجاه ،وكل اتجاهات عدة إلى اختلف لكنه ، الدولية

 الدولي العمل إطار وفي ، الدولية املعاهدة على تجرى  التي التحفظات تبرير عدم أو

 : منها نظريات عدة على الوقوف يمكن

 بأن وتفيد ألامم عصبة إطار في النظرية هذه اعتمدت:  إلاجماع نظرية-ا

 ألاطراف، جميع موافقة ىعل يحـــــوز  أن يجب مشروعا يكون  ولكي املعاهدة على التحفظ

 استراليا أبدتها التي التحفظات بمناسبة النظرية هذه على ألامم عصبة استقرت وقد

 التي اللجنة انتهت حيث ، إبرامها على ألامم عصبة أشرفت التي املخدرات معاهدة على

 على استراليا أبدتها التي التحفظات مشروعية في للنظر العصبة مجلس حددها

 أطراف جميع من مقبولة كانت إذا إال مشروعة تكون  ال التحفظات أن لىإ املعاهدة

 باطلة تكون  التحفظات تلك فأن التحفظات هذه على طرف اعترض وإن ، املعاهدة

 . مطلقا

 الدول  منظمة إطار في بها العمل تم النظرية هذه:  ألامريكية الدول  نظرية-ب

 الوسطى أمريكا ودول   أ. م. و الـــ وتظم 0617 عام أنشئت إقليمية منظمة وهي ألامريكية

 على معاهدة في طرفا تكون  أن يمكن املتحفظة الدولة أن النظرية هذه ومفاد ، وغيرها

 التحفظ جرى  التي النصوص سريان عدم بشرط ألاطراف بعض اعتراض من الرغم

 أنهاب النظرية هذه على ويالحظ ، التحفظ على املعترضة الدول  هذه مواجهة في بشأنها

 .الشارعة للمعاهدات بالنسبة مالئمة غير

 خالل من النظرية هذه إلى التوصل تم : الدولية العدل محكمة نظرية-ج

 16/02/0617 في املتحدة ألامم منظمة بإشراف أبرمت التي الدولية املعاهدات

 دول  بعض أبدت حيث ، عليها والعقاب البشري  الجنس إبادة جريمة بمنع واملتعلقة

 قوبلت التحفظات هذه ولكن ، عليها التحفظات بعض آنذاك الشرقي راملعسك

 طالبت 08/00/0611 وفي ، ألاخرى  ألاطراف بعض طرف من شديدة بمعارضة

 هذه بشأن الدولية العدل محكمة من استشاريا رأيا املتحدة لألمم العامة الجمعية
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 التحفظات إبداء مكني بأنه يفيد بما 27/11/0610 في برأيها املحكمة فأفت ، القضية

 تلك تتعارض ال أن بشرط املعارضة ألاطراف بعض وجود من بالرغم املعاهدات على

 ألاطراف مواجهة في تسري  التحفظات وتلك ، املعاهدة وغرض موضوع مع التحفظات

 الرأي وهذا.  عليها اعترضت التي ألاطراف مواجهة في تسري  وال عليها تعترض لم التي

 : يلي بما املعاهدات قانون  من 06 املادة نص في دون 

 أو إقرارها أو قبولها أو عليها التصديق أو ما معاهدة توقيع لدى للدولة، »

 :إذا إال تحفظا، تبدي أن إليها، الانضمام

 أو التحفظ؛ هذا املعاهدة حظرت( أ)

 من ليس محددة تحفظات إال توضع أن يجوز  ال أنه على املعاهدة نصت( ب)

  أو ملعني؛ا التحفظ بينها

( أ) الفرعيتان الفقرتان عليها تنص التي الحاالت غير في التحفظ، يكون  أن( ج)

 .«  وغرضها املعاهدة ملوضوع منافيا ،(ب)و

 الدولية املعاهدات آثار :الفرع الرابع

 ، أطرافها بين تنحصر املعاهدة آثار أن املجال هذا في العامة الدولية القاعدة إن

 .الغير إلى آلاثار فيها تمتد حيث استثناءات هناك لكن

 فيها املشاركة ألاطراف على املعاهدة آثار: أوال

 سبق التي الدولية املعاهدات مع الدول  تعامل تحكم قانونية قواعد عدة هناك 

 : القواعد هذه ومن بأحكامها الالتزام ارتضت أن

من  29وجوب تنفيذ املعاهدات الدولية بحسن نية: ووفقا لنص املادة  -أ

 قانون املعاهدات التي تنص :

  .« نية بحسن تنفيذها وعليهم ألطرافها ملزمة نافذة معاهدة كل» 
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 الدولية املعاهدات فإن املبدأ هذا ومن:  الدولية املعاهدات آثار رجعية عدم-ب

 27 املادة نص خالل من يتضح ما وهذا ، إبرامها على السابقة القضايا على تسري  ال

 : تنص بحيث

 ال أخرى  بطريقة ذلك خالف يثبت أو مغاير قصد املعاهدة من يظهر لم ام »

  املعاهدة نصوص تلزم
ً
 انتهى حالة أية أو تمت واقعة أو تصرف أي بشأن فيها طرفا

 .  « الطرف لذلك بالنسبة التنفيذ حيز املعاهدة دخول  تاريخ قبل وجودها

 : بقولها 26 دةاملا لنص تطبيقا:  للمعاهدة إلاقليمي النطاق تحديد -ج

 تلزم أخرى، بطريقة ذلك خالف يثبت أو مغاير قصد املعاهدة من يظهر لم ما »

 . « إقليمه لكامل بالنسبة فيها طرف كل املعاهدة نصوص

 العلوم ودراسة:  واحد بموضوع تتعلق التي املتطابقة املعاهدات تطبيق -د

 قانون  من 81 املادة وتنص.  الدولي القانون  في املنشئة القضايا عن تتحدث القانونية

 : يلي ما على املعاهدات

 حقوق  تتحدد املتحدة، ألامم ميثاق من 018 املادة في جاء ما مراعاة مع -0  »

 الفقرات وفق واحد بموضوع تتعلق متتابعة معاهدات في ألاطراف الدول  والتزامات

 :التالية

 الحقة، أو سابقة ى أخر  معاهدة ألحكام خاضعة أنها على املعاهدة نصت إذا -2

 املعاهدة أحكام فان املعاهدة هذه مثل مع منسجمة غير تعتبر أن ينبغي ال أنها أو

 .تسود التي هي املعنية ألاخرى 

  السابقة املعاهدة في ألاطراف كل كان إذا -8
ً
 الالحقة املعاهدة في كذلك أطرافا

  معلقة أو ملغاة السابقة املعاهدة تكون  أن دون 
ً
 السابقة املعاهدة فإن ،16 للمادة طبقا

 .الالحقة املعاهدة نصوص مع نصوصها فيه تتعارض ال الذي الحد على فقط تنطبق

  الالحقة املعاهدة أطراف يكن لم إذا -1
ً
  جميعا

ً
 السابقة املعاهدة في أطرافا

 :التاليتان القاعدتان تنطبق
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 في لواردةا القاعدة تنطبق املعاهدتين في ألاطراف الدول  بين العالقة في( أ)

 ؛(8)الفقرة

 تحكم فقط إحداها في طرف ودولة املعاهدتين في طرف دولة بين العالقة في( ب)

 .املتبادلة والتزاماتهما حقوقهما الطرفين بين املشتركة املعاهدة نصوص

 أو بالقضاء تتصل مسألة بأية أو 10 باملادة يخل ما( 1) الفقرة حكم في ليس -1

 تنشأ قد التي باملسئولية تتصل مسألة بأية أو 91 لمادةل وفقا بمعاهدة العمل وقف

 هذه التزامات مع نصوصها تتمش ى ال ملعاهدة تطبيقها أو عقدها نتيجة الدولة على

 .   «أخرى  معاهدة ظل في أخرى  دولة مواجهة في الدولة

 : فإنه 28 املادة لنص وفقا:   الداخلي القانون  في املعاهدات إحترام-هـ

 إلخفاقه كمبرر الداخلي قانونه بنصوص يحتج أن معاهدة في طرفل يجوز  ال  »

 « .19  باملادة القاعدة هذه تخل ال املعاهدة، تنفيذ في

  للغير بالنسبة املعاهدات آثار: ثانيا

 الالتزام ارتضت وأن لها يسبق لم التي الثالثة ألاطراف“ الغير“ب املقصود

 من 81 املادة في وردت مثلما والقاعدة دةاملحد الحاالت وفي ، ذلك بوسائل باملعاهدة

 : املعاهدات قانون 

  أو التزامات املعاهدة تنش ئ ال »
ً
 . « رضاها بدون  الغير للدولة حقوقا

 خاللها من تمتد الاستثناءات بعض عليها وترد مطلقة ليست القاعدة هذه ولكن

 : آلاتية الحاالت في وذلك الغير إلى آثارها

 وضع تتضمن التي فاملعاهدات:  موضوعية قانونية ملراكز املنشئة املعاهدات -أ

“ سويسرا حياد“  بشأن القانوني بالنظام الشأن هو كما الغير تلزم إقليمي أساس ي نظام

 . 81/18/0701 في وضع الذي
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 اتفاقية مثل:  والنهرية البحرية الدولية املواصالت بطرق  املتعلقة املعاهدات-ب

 لوزان معاهدة وكذلك السويس بقناة املالحة نظام بشأن 0777 لسنة القسطنطينية

 ( . والدرنديل البوسفور )  التركية املضايق بشأن 0628 لسنة بسويسرا

 ألامم ميثاق ذلك على نص مثلما: جديدة دولية لوحدة املنشئة املعاهدات-ج

 : بقولها 2 املادة من 9 الفقرة في املتحدة

 ما بقدر املبادئ هذه على فيها عضاءألا  غير الدول  تعمل أن على الهيئة تعمل »

 .  «الدولي وألامن السلم حفظ ضرورة تقتضيه

 بشرط:  فيها طرفا ليست دول  أو دولة إلى تمتد آثارها أن على معاهدة في النص-د

 : بقولها املعاهدات قانون  من 81 املادة عليه نصت ما وهو بذلك ألاخيرة هذه فبول 

 أن فيها ألاطراف قصد إذا املعاهدة في نص من رالغي الدولة على التزام ينشأ »

 .  « وكتابة صراحة ذلك الغير الدولة وقبلت الالتزام إلنشاء وسيلة النص هذا يكون 

 : حالة في وذلك الغير إلى املعاهدات آثار فيها تمتد أخرى  حاالت وهناك

 .رعاية ألاكثر الدولة شرط-

 .دولية ملنظمة املنشئة  املعاهدات-

 . جديدة لدولة املنشئة اتاملعاهد-

  الدولية املعاهدات تفسير: الخامس الفرع

 الدولية للمعاهدات تنفيذها أثناء املتعاهدة الدول  بين مشاكل تثور  ما عادة

 على املعاهدة تفسير قضية يطرح مما املعاهدة نصوص من معين بنص املقصود بشأن

 . البحث

 أو دولية جهة كانت إذا ما يربالتفس املختصة الجهة تحديد من البد وبداية

 . وطنية
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 التفسير الدولي للمعاهدات الدوليةأوال: 

 . قضائيا أو حكوميا يكون  قد

 الصريح والتفسير ضمنيا يكون  وقد صريحا يكون  قد:  الحكومي التفسير-أ

 : أشكال عدة يتخذ

a- قد يكون بمقتض ى نصوص تفسيرية في ذات املعاهدة املراد تفسير بعض

 نصوصها .

b-.يكون بمقتض ى اتفاق معاصر أو الحق عن املعاهدة 

c-. يكون معاصر للمعاهدة في شكل مالحق 

d-. يكون بمقتض ى تصريح إنفرادي وتتم املوافقة عليه من ألاطراف ألاخرى 

كما أن هذه التفسير ) الرسمي ( قد يرد بصفة ضمنية وذلك في حال ما: إذا 

 قة متماثلة دون إلاعالن عن ذلك صراحة .تم تنفيذ املعاهدة من فبل أطرافها بطري

: يكون بواسطة القضاء أو التحكيم  التفسير الدولي القضائي للمعاهدات-ب

ما إذا كان الاتفاق في حال  ويكون إلزامياالدوليين ، وقد يكون إلزاميا أو اختياريا ، 

بل حدوث الخالف على وجوب عرضه على جهة قضائية دولية للفصل قبين ألافراد 

إذا تم الاتفاق على عرض النزاع على القضاء الدولي بعد    ويكون اختياريافيه ، 

 حدوث النزاع بشأن التفسير .

وما يميز التفسير القضاء الدولي للمعاهدات أن حجية التفسير تبقى قاصرة 

 على أطراف النزاع فقط وفي ذات النزاع الغير.

 التفسير الداخلي أو الوطني للمعاهداتثانيا: 

إن عملية التفسير الوطني للمعاهدات الدولية تنصرف إلى ما إذا كانت 

 املحاكم الوطنية تختص بتفسير املعاهدات أم ال.



93 

لقد تصدى الفقه الدولي إلى هذه القضية واختلف بشأنها وذهب في ثالث 

 اتجاهات :

الوطني بتفسير املعاهدات الاتجاه ألاول : يذهب إلى رفض اختصاص القضاء 

، ألن مهمة املحاكم الوطنية تنحصر في تطبيق املعاهدات ، بينما تفسير هذه ةالدولي

املعاهدات هو عمل حكومي تختص به السلطة التنفيذية واحتراما ملبدأ الفصل بين 

السلطات فإن ليس من حق السلطة التنفيذية تفسير املعاهدات ، ولذلك وفقا لهذا 

اهدات وطنيا فإنه يجب على املحاكم الاتجاه إذا طرحت قضية تتعلق بتفسير املع

 التوقف عن إصدار القرارات.

الاتجاه الثاني : يمكن القول عنه بأنه توفيقي بحيث يميز بشأن املعاهدة 

الخاضعة للتفسير عما إذا كانت متصلة أو غير متصلة بالنظام العام الدولي ، فإذا 

م العام الدولي فإن كان نص املعاهدة الغامض يحتاج إلى تفسير ال يتصل بالنظا

املحاكم الوطنية يمكنها القيام بعملية التفسير ، أما إذا كان هذا النص يتصل 

 بالنظام الدولي العام فإنه يجب على املحاكم الوطنية أن ال تقوم بالتفسير .

الاتجاه الثالث : يرى الاتجاه الراجح من حيث التطبيق أنه ال يمكن للمحاكم 

سير املعاهدات الدولية ويجب عليها فقط في عملية تفسيرها الوطنية تولي عملية تف

 أن تراعي القواعد القانونية الدولية املعمول بها في عملية التفسير .

 املعاهدات الدولية شروط انعقاد :الفرع السادس

 تكتمل لكي املعاهدة أن العام الدولي القانون  فقه في علية اتفق من يكون  يكاد

 أن والبد للتعاقد الالزمة القانونية ألاهلية أطرافها في تتوافر أن البد صحتها شروط

 في املقررة الرضا عيوب من عيب بأي مشوب غير رضا ألاطراف هؤالء رضا يكون 

 متعارض غير مشروعا املعاهدة موضوع يكون  أن البد أنة كما ، العام الدولي القانون 

 : موجز بتفصيل شرط كل ناول ،وسنت آلامرة الدولي القانون  قواعد من قاعدة أية مع
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  أهلية التعاقد أوال: 

 باألهلية متمتعين أطرافها جميع يكون  أن البد أنه الدولية املعاهدة شروط من

 أنواع كفاءات إبراز وتستطيع الكاملة باألهلية تتمتع السيادة كاملة الدولة ،القانونية

 للمنظمات وبالنسبة ةالسياد ناقصة للدول  بالنسبة يختلف ألامر ولكن املعاهدات،

 لها يجوز  ال ثم ومن ، ناقصة دولية أهلية السيادة ناقصة للدول  فإن ،وبالتالي الدولية

 منتجة املعاهدة هذه تكون  ،وبالتالي الناقصة ألاهلية هذه حدود في إال املعاهدات إبراز

 به تعتتم الذي القدر ضمن داخال املعاهدة موضوع فيها يكون  التي الحاالت في آلثارها

 شخصيتها أن املعروف فمن الدولية للمنظمات بالنسبة أما ، سيادة من الدولة

 إبرامها إن يقتض ى التي غير املعاهدات إبرام لها يجوز  ال ثم ومن ، وظيفة القانونية

  . بوظائفها قيامها

   سالمة الرضاثانيا:    

علوم أن يشترط لصحة املعاهدة سالمة الرضا ،وخلوه من العيوب ،ومن امل 

وهى عيوب تفسد الرضا متى )عيوب الرضا هي الغلط ،التدليس ،والغبن وإلاكراه 

 (.توافرت شروطها التي يبينها القانون الخاص 

من املسلم به أن وقوع الدولة في الغلط أو قبولها التعاقد نتيجة تدليس من 

تيجة الغلط دولة أخرى من شأنه أن يغيب إرادتها ومن ثم يجعل املعاهدة املبرمة ن

وأن كان عيب التدليس أو الغلط هو من ألامور . أو التدليس معاهدة قابلة لإلبطال 

بالغة الندرة في التطبيق العملي إذأن من شأن طبيعة إلامكانيات التي تحت يد 

الدولة ، وإلاجراءات الطويلة التي تمر بها املعاهدة حتى تبرم، أن تجعل احتمال إبرام 

 .نتيجة الغلط والتدليس أمرا مستبعداالدولة للمعاهدة 

من قانون املعاهدات  18تجاوز ممثل الدولة سلطته : وفقا لنص املادة -

 الدولية :
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 خاضعة ما بمعاهدة الالتزام الدولة رضا عن التعبير في املمثل سلطة كانت إذا» 

 عبر ام إلبطال كسبب القيد هذا مراعاة املمثل بإغفال الاحتجاج يجوز  فال معين لقيد

 املمثل قيام قبل بالقيد أخطرت قد ألاخرى  املتفاوضة الدول  كانت إذا إال رضا من عنه

 . « الرضا هذا عن بالتعبير

 من اتفاقية فينا للمعاهدات : 17الغلط : وفقا لنص املادة - 

 بها الالتزام رضاها إلبطال كسبب املعاهدة في بالغلط الاحتجاج للدولة يجوز  -0» 

 املعاهدة عقد عند بوجودها الدولة هذه اعتقدت حالة أو بواقعة لطالغ تعلق إذا

  وكانت
ً
  سببا

ً
 .بها الالتزام رضاها في أساسيا

 أو الغلط في بسلوكها أسهمت قد املعنية الدولة كانت إذا( 0)الفقرة تنطبق ال -2

  .وقوعه باحتمال علم على الدولة هذه جعلت قد الظروف كانت

ب الرضا الوحيد الذي عنى بدراسة آثاره الفقهاء أما عيب إلاكراه وهو عي

مقرر بأنه الرضا ، فهو إلاكراه الصادر على شخص ممثل الدولة ، ووقوع مثل هذا 

أشخاص القانون الدولي العام ، فأن كثيرا من الفقهاء يجدون تبريرات لصحتها 

 .كمعاهدات الصلح التي تنعقد على أثر هزيمة أحد املتحاربين 

وجبه البطالن مطلقا أو نسبيا ؟ وهل هناك تمييز بين إلاكراه هل يكون بم

 الذي يقع على ممثل الدولة والدولة ذاتها؟

من قانون املعاهدات واملعنونة ب'' إكراه ممثل  10النصوص : تنص املادة 

 الدولة '':

 بإكراه إليه التوصل تم والذي بمعاهدة الالتزام رضاها عن الدولة لتعبير ليس» 

 . « قانوني أثر أي ضده موجهة تهديدات أو أعمال طريق عن ممثلها

 أو بالقوة بالتهديد الدولة إكراه''  ب واملعنونة القانون  ذات من 12 املادة تنص و

 '':استعمالها
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 استخدام أو التهديد بطريق عقدها إلى التوصل تم إذا باطلة املعاهدة تكون  »

 .  « املتحدة ألامم ميثاق في عليها املنصوص الدولي القانون  ملبادئ مخالفة بصورة القوة

 الدولة مع معاهدات بإبرام فتقوم أخرى  دولة مناطق تحتل أن لدولة يمكن-

 . خاطئة وأخرى  صحيح معاهداتها بعض أ. م. و الـ و العراق:  مثال املحتلة

 . مطلقا بطالنا باطلة تكون  هجوم أو الاحتالل إطار في تبرم التي املعاهدات و

 تمت القوة استعمال تحت أنها من الرغم على صحيحة تكون   التي عاهداتوامل-

 وكذلك ، املتحدة ألامم ميثاق من 10 املادة لنص وفقا النفس عن الدفاع إطار في

 بواسطة أي املتحدة ألامم مليثاق السابع للفصل وفقا أخرى  دولة ضد القوة استعمال

 .الدولية النزاعات لتسوية املنظمة استعمال

 إبطال إلى تؤديان ألنهما ألاثر حيث من(  12 و 10)  املادتين بين فرق  ال-

 املعاهدة يجعل الدولة ممثل إكراه أن يقول  من هناك لكن ، مطلقا بطالنا املعاهدات

 . لإلبطال قابلة

 بطالن إلى يؤدي كسب إلاكراه عن حديثه معرض في الدولي الفقه يستشهد

 والتي وكوريا اليابان بين 06/00/0611 في املبرمة اهدةاملع تلك إلى الدولية املعاهدات

 و لكوريا اليابان احتالل بعد وذلك ، اليابانية الحماية تحت كوريا ُوضعت بمقتضاها

 . املعاهدة هذه إبرام على  وحكومته إمبراطورها إرغام

 القانون  ظل ففي ، تطورات بعدة مر فقد ذاتها الدولة بإكراه يتعلق فيما أما-

 آنذاك القوة استعمال ألن ، الدولية املعاهدات صحة على يؤثر ال كان التقليدي وليالد

 الخالفات لتسوية وسيلة الحرب كانت حيث الدولية العالقات في  مشروعا كان

 املحظورة القضايا من باستخدامها التهديد أو القوة استعمال أصبح وقد أما. الدولية

 : فإن 11الفقرة 12 ادةامل لنص وفقا الدولية العالقات في

 في الطرف الدولة ضد واملوجه إلاكراه طائل تحت تبرم التي الدولية املعاهدات

 هذا ومثل ، منعدمة تكون  الدولة إرادة ألن ذلك ، مطلقا بطالنا باطلة تعتبر املعاهدة
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حتل التي والدولة ، يقيدها وإنما ، فحسب إلارادة يعيب ال إلاكراه
ُ
 رةح تكون  ال أراضيها ت

 .مكبلة تكون  إرادتها أن كما ، باالحتالل تقوم التي الدولة مع ملعاهدة إبرامها في

 مشروعية املحل والسبب ثالثا: 

يقصد بمشروعية املحل والسبب في هذا املجال عدم قيام التعارض بين 

مضمون املعاهدة أو غايتها وبين أي من قواعد القانون الدولي العام آلامرة ، إذ من 

وفى هذا الشأن  .ام مثل هذا التعارض أن يجعل املعاهدة تتصف بالبطالن شأن قي

تقع باطلة بطالنا مطلقا كل معاهدة )نصت اتفاقية فيينا للمعاهدات على أنة 

 .(تتعارض في لحظة إبرامها مع إحدى قواعد القانون الدولي العام آلامرة 

للمعاهدة التي    نياقانو    ومن هذا النص يتبين،أن اتفاقية فينا قررت جزاءا

تتعارض مع القواعد الدولية آلامرة السابقة إلبرامها أال وهو بطالن املعاهدة. ويقصد 

بالبطالن انعدام كل اثر قانوني للمعاهدة، أو هو الجزاء الذي يقرره القانون الدولي 

وبما أن املعاهدة غير  ، 96العام على عدم استجماع املعاهدة ألركانها وشروطها

.هذا   97حة هي معاهدة باطلة، فأنها تكون مجردة من كل قوة قانونية ملزمةالصحي

من ناحية،ومن ناحية أخرى فأن البطالن املقرر في النص املذكور هو من نوع 

البطالن املطلق وليس البطالن النسبي، بدليل الصياغة الواردة في النص )تعتبر 

 
ً
املطلق هو الذي يعدم الوجود القانوني ...(. والبطالن   مطلقا  املعاهدة باطلة بطالنا

للمعاهدة ويجرد نصوصها من قوتها القانونية، ويحق لكل ذي مصلحة من أشخاص 

القانون الدولي التمسك به، وال تلحقه ألاجازة وال يرد عليه التقادم، ويحق للمحكمة 

ا الدولية أن تقض ي به من تلقاء نفسها. علما أن املعاهدة تعتبر باطلة من أساسه

                                                           
ملزيد من التفصيل حول تعريف البطالن ينظر: د. مصطفى احمد فؤاد، النظرية العامة   للتصرفات الدولية الصادرة  -96

 .012 -021،   ص2111فردة، دار الكتب القانونية، مصر، عن إلارادة املن
97-Kyoji Kawasaki, a brief note on the legal effects of jus cogens in   international law, Hitotsubashi journal of 

law and politics, vol. (34),   2006, p. 29- 30  
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(ab initio) نص إلى واستنادا.  98أي من وقت إبرامها وليس من تاريخ الحكم بالبطالن 

 :يلي ما على تنص واتي املتحدة ألامم ميثاق من 018 املادة

إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء "ألامم املتحدة" وفقا »

برة بالتزاماتهم املترتبة ألحكام هذا امليثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالع

 . «على هذا امليثاق

فمن خالل هذا النص يتضح أن املبادئ العامة التي تحكم العالقات الدولية 

عتبرت كمبادئ أساسية تقوم عليه الهيئة الدولية ، تمثل الحد ألادنى 
ُ
والتي ا

ثل النظام للقواعد القانونية التي تعتبر من قبيل القواعد القانونية آلامرة ، والتي تم

الدولي العام ، والتي ال يجوز بأية حال من ألاحوال من أعضاء املجتمع الدولي املنظم 

على خالف ما تقض ي به في عالقاتهم الثنائية أو الجماعية ، ومن بين هذه القواعد 

 من ميثاق ألامم املتحدة واملتمثلة فيما يلي :  2تلك الواردة في املادة 

a-يادة بين جميع ألاعضاء .مبدأ املساواة في الس 

b-. تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية 

c-. تسوية املنازعات الدولية بالطرق السلمية 

d- . الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العالقات الدولية 

e-. عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ألاخرى 

 الدوليةالفرع السابع: انتهاء املعاهدات 

ويتميز الفقه بين ألاسباب . هنالك أسباب النتهاء املعاهدات أو انقضاء 

 .الاتفاقية وألاسباب الخارجية 

                                                           
98-Yearbook of the  international law Commission, vol. (II), 1966, p  261. 
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 أوال:ألاسباب الاتفاقية النتهاء املعاهدات

من قانون املعاهدات على إن انقضاء املعاهدة يتم إما وفقا ( 11)نصت املادة 

، بعد التشاور مع بقية الدول ف في كل وقتا باتفاق جميع ألاطراألحكام املعاهدة وأم

 .املتعاقدة 

 :انقضاء املعاهدة وفقا ألحكامها/أ

 :تتضمن املعاهدات أحيانا نصوصا صريحة تتعلق بأسباب انقضائها مثل

فاملعاهدات تبرم عادة آلجال .النص على أجل محدد تنقض ي بحلوله /0

، ومعاهدات القواعد ي ار هدات التحالف ،والتحكيم الاجبوهذا هو وضع معا.محددة

أما املعاهدات املنشئة للمنظمات الدولية فتكون غالبا لفترات غير .العسكرية 

 محددة

النص على شرط فاسخ ويقصد بهذا الشرط تعليق انقضاء املعاهدة على /2

ألاحداث أو الاحتماالت التي سبق لألطراف املتعاقدة أن  تحقق بعض الوقائع أو

 .توقعت إمكان حدوثها

ويتم ذلك بإرادة طرف واحد أو . الانسحاب منها  التخلي عن املعاهدة أو/8

ويسفر التخلي . ويشترط أن تنص املعاهدة صراحة على ذلك  .إرادة جميع ألاطراف 

وقد يشترط . أو الانسحاب عن وضع حد لكل التزام نابع من أحكام املعاهدة 

إخطار ألاطراف ألاخرى بذلك املعاهدة على الطرف الراغب في التخلي أو الانسحاب 

وفي حال حلو . ةوالحصول على موافقة، أو انتظار فترة زمنية معين ،فبل مدة معينة

( الاتفاق امللزم )العاهدة من أي نص صريح يحدد أسباب الانقضاء فأن قاعدة 

من قانون ( 19)وقد قررت املادة . ستمرار الالتزام بأحكام املعاهدةتقض ى با

تنص  على  تتضمن أحكاما خاصة بانقضاء ، والتي ال عاهدة التي الاملعاهدات أن امل

إمكان إلغائها أو الانسحاب منها ،ليمكن أن تكون موضعا لإللغاء أو الانسحاب من 

الانسحاب باإلرادة  تقبل فكرة التخلي أو فهناك معاهدات ال.طبيعة املعاهدة 
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،ولكنها تتسامح بها في ( مثال معاهدات الحدود والصلح )املنفردة في بعض املعاهدات 

 (.معاهدات التحالف)حاالت أخرى 

تنفيذا كامال ،أي تحقيق الغرض الكامل من إبرامها   تنفيذ أحكام املعاهدة/

إتمام التنازل عن إقليم ، )،وهذا يؤدى إلى انقضائها وانتهاء العمل بها بشكل طبيعي 

 (.أو دفع مبلغ أو دين مطلوب

عن حقوقه املقررة في املعاهدة ،بشرط أال تكون تنازل احد ألاطراف / 1

من ألافضل أن يتم ذلك .املعاهدة قد فرضت علية التزامات لصالح طرف آخر 

 .بموافقة الطرف أو ألاطراف ألاخرى 

   : انقضاء املعاهدة بإلغاء اتفاقي الحق/ ب

 .انقضاء املعاهدة يمكن أن يتم بموجب اتفاق الحق بين ألاطراف علي إلغائها

عاهدة وقد يطمح إلى إبرام م. والاتفاق قد يرمى إلى الاكتفاء بإلغاء املعاهدة الراهنة 

وإذا أبرمت معاهدة جديدة تتضمن أحكام مخالفة . جديدة تتضمن إلغاء القديمة

 أن هناك رغبة في إلغاء هذه ألاخيرة عمال  السابقة املعاهدة ألحكام
ً
استنتجنا ضمنا

اشترطت، املذكورة ( 11)غير أن املادة  .حق ينسخ السابق بالقاعدة القائلة بان الال 

ن إنها معاهدة دولية إلى جميع ألاطراف على ذلك صراحة ، أل  لتحقيق إلالغاء ،اتفاق

ومن هنا ضرورة كل منهم  .حرمان جميع أطرافها من بعض الحقوق التي وفرتها لهم 

 .استبدالها بغيرها  على انقضاء املعاهدة أو

من ( 17)أكثر ،للمادة  ألطراف أنها املعاهدة يجوز لطرفين أووكما يجوز ل

ما بينهم فقط ،إلى \قانون املعاهدات، إبرام اتفاقية يهدف ،بصورة مؤقتة وفيه

وإلايقاف أن ألاول بموافقة الجميع  الفرق بين إلانهاء. إيقاف العمل بأحكام املعاهدة

 :علي إلايقاف يتم في حالتين تفاق،في حين أن يتم بعض ألاطراف فقط والسماح باال

 .إذا نصت املعاهدة على إمكان إلايقاف / أ
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يعود بالضرر على حق  إذا لم تمنع املعاهدة مثل هذا إلايقاف ، وبشرط الا/ب

ألاطراف ألاخرى في التمتع بالحقوق التي توفرها لهم املعاهدة وال على تنفيذ التزاماتها 

على جميع (  17)كذلك وفرضت املادة ، وبشرط أال يتناقض مع غرض املعاهدة 

ألاطراف في املعاهدة في إبالغ ألاطراف ألاخرى بعزمهم على إبرام الاتفاق وتحديد 

 .أحكام املعاهدة التي ينوون تعليق تطبيقها 

 ثانيا: ألاسباب الخارجية النقضاء املعاهدات

داث طارئة تسند إلى إلرادة ألاطراف في املعاهدة ،وإما إلى أح هذه ألاسباب ال

إلاخالل بأحكام املعاهدة ، وتغير الظروف واندالع الحرب ، وظهور قواعد : ،أشهرها

 .دولية آلمرة 

 :إلاخالل بأحكام املعاهدة /0

عندما يخل طرف أو ألاطراف في معاهدة ما بااللتزامات الناشئة عنها أو 

إيقاف  أو باألحكام التي تتضمنها يحق للطرف أو ألاطراف ألاخرى فسخ املعاهدة

، في فقرتها ألاولى على أن من قانون املعاهدات( 91)فقد نصت املادة   .العمل بها

إلاخالل الجوهري بمعاهدة ثنائية من جانب أحد الطرفين يخول الطرف ألاخر )

 .(اعتبار هذا إلاخالل مبررا إلنهاء املعاهدة أو إيقاف تطبيقها كليا أو جزئيا 

بأنه رفض املعاهدة  تها الثالثة، إلاخالل الجوهروحددت املادة ذاتها ،في فقر 

، وإلاخالل بأحد ألاحكام ألاساسية ( الذي ال تجيزه اتفاقية قانون املعاهدات)

 .لتحقيق موضوع املعاهدة أو الغرض منها

ووضعت املادة في فقرتها الثانية أكثر من حل لإلخالل باملعاهدة الجماعية 

 :من جانب أحد ألاطراف ونصت على إن إلاخالل الجوهري بها

يخول ألاطراف ألاخرى التي تعمل باتفاق جماعي إيقاف العمل بها ،كليا أو / أ

جزئيا ، أو وضع حد نهائي لها إما في العالقة وبين الدولة التي ارتكبت إلاخالل ، وأما 

 .في العالقة بين جميع ألاطراف 
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خالل مبررا يخول الذي تأثر بصورة خالصة باإلخالل اعتبار هذا إلا / ب

إليقاف العمل باملعاهدة كليا أو جزئيا ،بالنسبة إلية إذا كانت طبيعة هذه املعاهدة 

تجعل إلاخالل الجوهري بأحكامها من جانب أحد ألاطراف يغير جذريا وضع كل 

 .طرف بالتنفيذ

 املطلب الثاني:  العرف الدولي

مادة، إذ أن أغلب عد العرف من أهم مصادر القانون الدولي العام، وأغزرها ي

قواعد هذا القانون ذات الصفة العاملية قد نشأت واستقرت في املحيط الدولي عن 

 ما 
ً
طريق العرف وتحت تأثيره، حتى ان القواعد الواردة في املعاهدات الشارعة كثيرا

 أو صياغة ملا أستقر عليه العرف قبل إبرامها
ً
 .تكون تعبيرا

 عرفلل ةيلطبيعه القانونا:ألاول  الفرع

 :للعرف ةالقانوني ةاختلف الفقه حول الطبيع 

 الارادية النظريه :أوال

من ان العرف اليكون الا اتفاق ضمني بين الدول او  ةالارادي ةتنطلق النظري 

حيث انه (  ةالدول واملظمات الدولي)  ةبين اشخاص من القانون الدولي بصفه عام

رج نطاق اراده اشخاص القانون الدولي من غير املمكن ان يكون لدينا قانونا دوليا خا

 . فالتقاء اراده اشخاص القانون الدولي هي التي ينتج عنها في النهايه العرف

  يةاملوضوع النظريه :ثانيا        

 ةان العرف يكون بمثابه ترجم(  ةاو املرجح ةوهي املقبول)  ةمؤدي هذه النظري

وتستمد  ةرات الحياه الدوليفهو ينشأ استجابه لضرو  ةالدولي ةلشعور الجماع

 ةالقاعده العرفيه قوتها امللزمه من كوني ضروريه لتحقيق الامان في العالقات الدولي

جميع الدول اولئك  ةومن هنا ووفقا لهذه النظريه فان العرف يسري في مواجه
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ه الدول في صنعه فهو ملزم لكاف افي صنعه او الذين لم يشتركو  االذين اشتركو 

الدول قائمه وقت نشأته او انها كانت قد  سواء كانت تلك ةجماعه الدوليالاعضاء بال

 ه.استقلت وتكونت في وقت الحق لنشأت

جوء لقيام اشخاص القانون الدولي بال العنصر املادي يتمثل هذا العنصر في

عن  متناعالا )  ةو سلبيأ( القيام بعمل معين )  ةقد تكون ايجابي ةتصرفات معين  ىلإ

  ة:وينبغي ان يتوافر مثل هذه التصرفات الشروط التالي (عمل معين 

 ةاملختصه بمعالج ةهذه التصرفات عن الاجهزه القانوني  ان تصدر  ينبغي- 1

 ة.التصرفات الحكومي ةومن امثل ةكانت ام دولي ةحكومي ةالشئون الدولي

وتشتمل هذه  ةالتي تعبر عن السلوم الدولي للدول ةالتصرفات الخارجي-2

 ةمن قبل اجهز  ةالتي يتم يتنفيذها بهذه الصف ةعمال القانونيألا فات علي التصر 

تتمثل هذه  ةالتنفيذي فعلى صعيد السلطة(  ةقضائي – ةتشريعي – ةتنفيذي ) ةالدول

 وعلي صعيد ةالوزاري ةوالتعليمات الحكومي ةلتصرفات في املراسالت الدبلوماسيا

والقرارات التي تتضمن  ةوالانظم واملراسيم هناك القوانين ةالسلطه التشريعي

 ةفان قرارات املحاكم الداخلي ةللسلطه القضائي ةوهكذا اما بالنسب ةدولي مسائل

للتعبير عن العرف الدولي عندما تدعي هذه املحاكم للفصل في  ةتؤلف ايضا طريق

 .يقضايا ذات طابع قانوني دول

 الدولي العرف قيام شروط: الثاني الفرع 

 .لعرف الدولي توافر ركنين: ركن مادي وآخر معنوي يشترط لقيام ا

 املادي الركن: أوال 

ويقوم هذا الركن على تكرار ألاعمال املتماثلة في تصرف الدول في أمور معينة 

فأذا ما ثبت أن الدول تسير على وتيرة واحدة في نوع من التصرفات الدولية 

 .ة دوليةفالقاعدة التي يمكن استخالصها من ذلك هي قاعدة عرفي
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ويشترط في التصرف املادي أن يصادف القبول من الدولة أو الدول التي صدر 

في مواجهتها، وأن يستمر قبول الدول له إذا تكررت ممارسته في الحاالت الجديدة 

، بمعنى أن تمارسه الدول  املماثلة للحالة ألاولى.
ً
 أن يكون عاما

ً
ويشترط فيها أيضا

االت املماثلة التي تحدث في املستقبل. وليس معنى على وجه العموم في جميع الح

هذه العمومية أن جميع الدول تمارس هذا التصرف في الحاالت املماثلة، بل يكفي 

أن تكون ممارسة التصرف صادرة من أغلبية الدول، ألن العمومية ليس معناها 

 أو إقليميا أي تنصرف أحكا
ً
 خاصا

ً
 دوليا

ً
مه لتنظيم إلاجماع، فقد يكون العرف عرفا

عالقات دول معينة، تتقارب حضاراتها أو تشترك في وحدة الجنس والتي تضمها 

مؤسسات إقليمية، ومثالها الدول ألامريكية حيث يوجد عرف خاص بها وكذلك 

 وفي هذه … الدول العربية والدول السالفية
ً
الخ، أو أن يكون العرف الدولي عاما

 ألحكامهالحالة تتواتر أغلبية الدول على التصر 
ً
 .ف وفقا

 املعنوي  الركن: ثانيا

وإلى جانب الركن املادي يشترط توافر ركن معنوي لوجود العرف، ويتمثل هذا 

الركن باعتقاد الدول بان التصرفات املادية التي تقوم بها أو تطبقها هي ملزمة لها 

 
ً
 .قانونا

لى الركن ( من النظام ألاساس ملحكمة العدل الدولية إ87ولقد أشارت املادة )

 بمثابة قانون دل عليه تواتر 
ً
املعنوي حينما اشترطت أن يكون العرف مقبوال

  21الاستعمال، كما أيدت محكمة العدل الدولية ذلك في الحكم الذي أصدرته في 

 .، والخاص بحق امللجأ0611نوفمبر 

وللركن املعنوي أهمية كبرى في تكوين العرف تفوق أهمية تكرار التصرفات 

ة. كما أن وجود هذا الركن هو الذي يميز العرف من العادة ومن املجامالت املادي

الدولية. فالعادة واملجامالت الدولية، ال تنطوي على الاعتقاد بصفتها إلالزامية. وأن 

كان تكرار العادة يساعد على إثبات القاعدة العرفية. غير أن العادة مهما تكررت 

نية العرفية إال بعد أن تقابل برد فعل مناسب فأنها ال تكسب قوة القاعدة القانو 
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من جانب الدول أو املحاكم الدولية بحيث تتوافر القناعة العامة باعتبار تلك العادة 

 .بمثابة قاعدة قانونية إلزامية

 لو اعتادت الحكومات على إعفاء املمثلين الدبلوماسيين املعتمدين لديها 
ً
فمثال

خرى، فان هذه العادة الاختيارية ال تصبح قاعدة من الضرائب والتكاليف املالية ألا 

عرفية إلزامية إال إذا اقترن مسلك الحكومات في هذه الشأن باالعتقاد بالصفة 

 .إلالزامية لتلك العادة

 الدولي العرف عنها ينشأ التي التصرفات: الثالث الفرع

دولي اتجه الفقه في تحديد العوامل التي تشترك في تكوين العرف ال       

 :اتجاهين مختلفين

 :الاتجاه ألاول 

ذو نزعة وضعية وقد نادى به الفقيه ألاملاني )شتروب(، وهو يعتبر القواعد 

القانونية العرفية ناشئة عن تصرفات أجهزة الدولة ذات الاختصاص الدولي، 

 بالسوابق الحكومية الداخلية دون السوابق 
ً
ويجعل العرف الدولي محصورا

 من القواعد  القضائية. غير إن
ً
التعامل الدولي لم يقر هذا الاتجاه وذلك ألن كثيرا

 .الدولية العرفية جاءت عن طريق السوابق القضائية

 :الاتجاه الثاني

فقد نادى به أنصار املذهب املوضوعي وعلى رأسهم )جورج سل( الذي يرى أن 

صالحة تصرفات املنشئة للقواعد العرفية يمكن أن تصدر من أي فرد يدافع عن م

. والحقيقة فأن التصرفات 
ً
الدولية. غير أن التعامل الدولي لم يقر هذا الاتجاه أيضا

الوحيدة التي يتولد عنها العرف الدولي هي التصرفات التي تصدر عن الهيئات 

 .القانونية املختصة في الشؤون الدولية. سواء كانت داخلية أو دولية
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صدر ثالث هو مبادئ القانون فضال عن هذين املصدرين ألاصلين هنالك م

العامة التي أقرتها ألامم املتمدنة و هنالك مصادر تبعية و مساعدة كأحكام املحاكم 

 .و أراء و مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي العام و مبادئ العدل و إلانصاف

 العامة لقانون ابادئ ماملطلب الثالث: 

ملحكمة العدل الدولية  من النظام الاساس 87من املادة ( ج)نصت الفقرة 

على مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم املتحدة كمصدر ثالث للقانون الدولي 

 .العام التي تطبقها املحكمة للفصل فيما يعرض عليها من املنازعات الدولية

  الفرع ألاول: الطبيعة القانونية ملبادئ القانون العامة

ديد طبيعة مبادئ القانون العامة وفي اختلف الفقهاء اختالفا كبيرا في تح

فقد انكر بعض . تحديد مكانه هذه املبادئ كمصدر من مصادر القانون الدولي 

الفقهاء على مبادئ القانون العامة صفة املستقل فمنهم من اعتبرها مجرد وسائل 

تكميلية يلجأ اليها القضاء عند عدم وجود قواعد اتفاقية او عرفية يمكن تطبيقها 

املحكمة عندما تصدر  اوهي في حقيقتها معايير تسترقي به. النزاع املعروض عليه على 

ن يثبت لها عدم وجود قاعدة اتفاقية او عرفية يمكن تطبيقها على أحكمها بعد 

وفي هذه الحالة يكون حكم املحكمة مؤسسا على مبادئ غير . النزاع املعروض عليها 

تي تنشأ القاعدة القانونية الدولية وانما هو فليست املبادئ العامة هي ال. قانونية 

عمل القاض ي الذي يستند الى املبادئ العامة املستخلصة من الانظمة القانونية 

من النظام  87ولكن هذا التفسير مرفوض النه يتعاض مع نص املادة . الداخلية 

يفة املحكمة ان ظحيث نصت صراحة على ان و , الاساس ملحكمة العدل الدولية 

فاملحكمة التنش ئ , صل في املنازعات التي ترفع اليها وفقا الحكام القانون الدولي تف

ويذهب بعض الفقهاء الاخرين امثال لوفور . وانما هي تطبقه , قواعد قانونية دولية 

تشير الى قواعد القانون الطبيعي وهذا التفسير هو  87من املادة ( ج)الى ان الفقرة 

الذي يتكلم صراحة عن املبادئ العامة التي اقرتها  87دة الاخر ال يتفق مع نص املا
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فال يجب اذا الخلط بين , اي املبادئ التي تطبق فعال عند هذه الامم ,الامم املتمدنة 

ويرى فريق آخر من الفقهاء .قواعد القانون املثالي وبين القواعد القانونية الوضعية 

, وال يمكن ايضا قبول هذا التفسير .ة تعني قواعد العدال 87من املادة ( ج)ان الفقرة 

الذي يتكلم عن سلطة املحكمة في  87نه اليتفق مع نص الفقرة الثانية من املادة أل 

الحكم وفقا لقواعد العدالة والانصاف وذلك في حالة موافقة اطراف الدعوى 

وفي رأي غالبية الفقهاء السوفيت ان . على تخويل املحكمة هذه السلطة , صراحة 

من النظام الاساس ملحكمة العدل الدولية ال تتحدث عن  87من املادة ( ج)قرة الف

اما الاستاذ . مصدر معين من مصادر القانون الدولي او وسيلة خاصة النشاء قواعده 

. ان مبادئ القانون العامة هي مصدر مستقل للقانون الدولي , شارل روسو فانه يرى 

 .آلان في الفقه والقضاء الدوليين وهذا الرأي الاخير هو الرأي الراجح

 ه الدوليقلدى الف  الفرع الثاني: مضمون مبادئ القانون العامة 

فمنهم من يرى  ,لقد اختلف الفقهاء كذلك في تحديد مبادئ القانون العامة  

وفريق ثاني , ان املقصود بمبادئ القانون العامة هي املبادئ العامة للقانون الداخلي 

قهاء السوفيت يذهبون الى مبادئ القانون العامة ال يمكن ان وخاصة معظم الف

اما الفريق الثالث ومنه الاستاذ . تكون الا املبادئ العامة للقانون الدولي دون غيرها 

شارل روسو فانه يرى ان املقصود بمبادئ القانون العامة هي املبادئ املشتركة في 

ادئ العامة للقانون الدولي واملبادئ النظامين القانونيين الدولي والداخلي اي املب

ويرى روسو ان هذا التفسير ضمني الن اصطالح القانون , العامة للقانون الداخلي 

فمن مبادئ القانون الداخلي التي . جاء مطلقا  87من املادة ( ج)في الفقرة  الوارد

عة يمكن ان تسري احكامها على العالقات الدولية من حسن النية ومبدأ العقد شري

اما املبادئ الخاصة بالعالقات الدولية فمنها مبدأ . املتعاقدين وغيرها من املبادئ 

وتفوق املعاهدات الدولية على القانون الداخلي وقاعدة استنفاذ , استمرارية الدول 

  .وتحريم استخدام القوة في العالقات الدولية وغيرها من املبادئ  ,املراجع القضائية 
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  وقف القضاء الدولي من مبادئ القانون العامةالفرع الثالث: م

يتضح لنا بان مضمون مبادئ القانون , من استقراء احكام املحاكم الدولية 

العامة يمكن ان يستمد من املبادئ العامة لالنظمة القانونية الداخلية او من 

  .. املبادئ العامة للقانون الدولي

 القانون الدوليالعامة بادئ أوال: امل

نرى ان , املبادئ العامة للقانون الدولي املطبقة في العالقات الدولية  من 

محكمة العدل الدولية في الحكم الذي اصدرته في قضية الذهب النقدي سنة 

ومبدأ , اخذت بمبدئ عدم جواز اكراه اية دولة على التحكيم من غير رضاها  0611

ماح باستعمال اقليمها لغرض والتزام كل دولة بعدم الس, حرية املواصالت البحرية 

  .القيام باعمال منافية لحقوق الدول الاخرى 

  املبادئ العامة للقانون الداخلي ثانيا:     

لقد وجدت مبادئ القانون العامة القوانين الداخلية ملختلف الامم مجاال 

 للتطبيق امام املحاكم الدولية ومن تلك املبادئ مبدأ احترام الحقوق املكتسبة التي

مايس  21جاء ذكرها في قرار محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر بتاريخ 

ومبدأ عدم جواز . في قضية املصالح الاملانية في ساليسيا العليا البولونية  0629سنة

, ان يكون الشخص قاضيا وخصما في نفس الوقت الوارد ذكره في قضية املوصل 

كمبدأ قبول القرائن الواقعية التي . ة وبعض املبادئ العامة هي الاجراءات القضائي

في قضية مضيق  0616جاء ذكرها في قرار محكمة العدل الدولية الصادرة سنة 

وفي الرأي الافتائي الذي صدر عن محكمة العدل . كورفو بين املانيا وبريطانيا وغيرها 

 بشأن التحفظات على اتفاقية تحريم ابادة الجنس 0610مايس سنة  27الدولية في 
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ان املبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية هي مبادئ اقرتها الامم ) البشري جاء فيما يأتي 

 (.  املتمدنة بوصفها ملزمة للدول دون ان يكون هذا الالتزام اتفاقيا

 ملصادر املساعدة في القانون الدولي العام: ااثالث

الى ,  من النظام الاساس ملحكمة العدل الدولية 87بعد ان اشارت املادة 

املعاهدات والعرف ومبادئ القانون العامة قضت بأن هذه املحكمة تستطيع عند 

عدم توافر املصادر الاصلية املذكورة ان ترجع الى احكام املحاكم ومذاهبه كبار 

املؤلفين في القانون العام من مختلف الامم وذلك باعبارها وسائل تساعد على تعيين 

احكام   املساعدة في القانون الدولي العام هي اذا فاملصادر . القواعد القانونية 

وكذلك تستطيع املحكمة . القضاء ومذاهب كبار املؤلفين في القانون الدولي العام 

الرجوع الى مبادئ العدل والانصاف متى وافقت الاطراف املتنازعة على ذلك 

  .وسنستعرض بايجاز هذه املصادر املساعدة

 والانصاف عدلال مبادئاملطلب الرابع:    

جيز ال الدولية العدل ملحكمة ألاساس ي النظام من 38 إن املادة
ُ
 تطبيق للقاض ي ت

 ولعل  .ذلك على رحة ا ص املتنازعة ألاطراف  وافقت إذا إال العدل والانصاف قواعد

 الانصاف؟ مفهوم هو تحديد أوال بالبيان الجدير

 قضية أو حالة على ةالعدال مبادئ تطبيق عامة بصفة يعني الانصاف فتعبير

 إليه يستند الذي املعيار يلف الذي الغموض بشأن قائما يبقى أن إلاشكال غير معينة

 بين يخلط ما فكثيرا  املفهوم، هذا دقة لعدم انظر  الستخدام الانصاف القاض ي

 من الدولي للقانون  مصدرين الحقيقة في للقانون وهما العامة واملبادئ الانصاف

 .بيانه سبق كما مختلفة طبيعة

 إلجازة إما يهدف الانصاف أن اعتبار إلى الدولي الفقه من جانب يذهب ولذلك

 تحديد في الدولية املسؤولية ثبوت بعد كتدخله قائم قانون  في استكمال القاض ي
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 قانون  استبعاد صالحية منحه في أو .عليه القائمة عن الضرر  الناجم التعويض مقدار

 99الانصاف  قواعد مع تماما ألاخير متعارضا هذا كان إذا التطبيق من ما

 دفعت الانصاف، مبدأ عليها يقوم ودقيقة ثابتة معايير تحديد صعوبةأن  غير 

 فيما وتتمثل فقط ألاخير هذا يؤديها التي وألادوار ألاهداف الاكتفاء بتبيان إلى الفقه

 :يلي

 تطبيقه ن يكو  التي الحاالت في الوضعي القانون  لتصحيح وسيلة أوال الانصاف

 يحدد ال التي الحاالت في ذلك ويتحقق ألاطراف ، لجميع منصفا غير التأثير أو شديد

 بمبادئ الحكم إلى القاض ي فيستند مثال، الوضعي الالتزام بالتعويض القانون  فيها

 فاألاطر  كتعويض الضحايا، إلنصاف في الاتفاقيات املتضمنة والانصاف العدل

 . 100ألاهلية الحروب في ألاجانب تصيب ألاضرار التي أو بالحرو  من املتضررة املحايدة

 الخلل وسد الوضعي القانون  الستكمال وسيلة الانصاف يكون  أن يمكن لذلك

 لكن مطلقا، عنها سكوته أو معينة مسألة تنظيم في قصوره عند ثبوت سيما فيه

 مالإلك الانصاف إلى اللجوء يستطيع ال فالقاض ي بذلك،  ألاطراف يقبل أن بشرط

 الانصاف مسألة في البحث فإن وعليه 101راف النزاع أط من صريح اتفاق دون  ما قانون 

 :حالتين بين التمييز تقتض ي

 :منهم صريحة رادةبإ الانصاف لقواعد اللجوء إلى على رافألاط اتفاق حالة أوال

 في باإلنصاف الحكم شروط تسمى خاصة شروط على بالنص إما ذلك ويتحقق

 ألاقاليم نطاق بتحديد املتعلقة كاالتفاقيات بينهم ألاطراف هذه تعقدها التي الاتفاقات

 الحكم على راحةص ألاطراف بين املعقودة الاتفاقيات تنص بأن أو املسؤولية، أسس أو

 القاض ي علىإلزاميا  الانصاف إلى اللجوء يصبح الحالة هذه وفي الانصاف بقواعد

 عن باملسؤولية الخاصة الاطارية تحدةامل ألامم اتفاقية من  12 رقم املادة كنص

                                                           
  . 142ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون  املجدوب، محمد-  99

  1ص نفسه، املرجع املجدوب، محمد-  100
  7ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون  مبادئ بوسلطان، محمد-   101
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 يحدد" :على تنص التي و 1972 سنة املبرمة الفضائية ألاجسام تسببها التي ألاضرار

 حالة في أما  102 "الانصاف و العدل مبادئ و الدولي للقانون  وفقا التعويض مقدار

 أن على الدولي الفقه فيركز  ،ألاطراف من صريح اتفاق بدون  الانصاف إلى اللجوء

 يكون  ال حتى به الحكم ينبغي وبالتالي الدولي، القانون  صفات من صفة الانصاف

 بقواعد القاض ي حكم تأييد حد إلى الفقه من جانب يذهب ولذلك .راجائ القانون 

 . 103راجائ كان إذا القانون  بقواعدزام  الالت وعدم الانصاف

 عمليا ليسيرا من ليس أنه ذلك التحقيق صعبالرأي    هذا تطبيق أن غير  

 بمبادئ عنها والاستعاضة جورها رغم النافذة القانونية لألحكام القاض ي مخالفة

 حدة من للتخفيف الحالة هذه في فعله القاض ي يستطيع ما فكل .والانصاف العدل

 .ألاطراف باتفاق عادلة تسوية إيجاد في الاستطاعة بذل هو الجائر القانون 

 معين من القانونية قواعده ينتقي العام الدولي القانون  أن يظهر بيانه سبق ومما

 ما وبين العامة، القانون  مبادئ و العرف و كاملعاهدة أصلي هو ما بين مصادره تتشعب

 ومبادئ والقضاء كالفقه ألاصلي املصدر وتطبيق كشف على مساعد أو مكمل هو

 القانون  قواعد يحصر ال الدولي الفقه أن إلى إلاشارة مع وهذا والانصاف، العدل

 العدل ملحكمة ألاساس ي النظام من 38 املادة نص في الواردة السابقة املصادر في الدولي

  الراهن الدولي التعامل واقع أفرزها حديثة مصادر  لها يضيف بل ، فقط الدولية

 عن تصدر التي الجانب وحيدة ألاعمال القانونية التصرفات و مجموعة في وتنكشف

 من غيرها و الدولية التصاريح التوصيات و و إلاعالنات ارات وكالقر  الدولية املنظمات

 تساهم حيث القانون الدولي، أشخاص أحد إرادة عن النابعة الانفرادية التصرفات

 الصادرة مباشر، فالتوصيات غير بشكل لو و القانونية القواعد انشاء في الاعمال هذه

 تقوم و نصوص امليثاق تطبيق على تسهر التي املتحدة لألمم العامة الجمعية على

 إلى تكوين متطابق بشكل الدولية املمارسة في اعتمادها تكرار ،يؤدي أحكامه بتفسير

                                                           
  . 146ص سابق، مرجع املجدوب، محمد-  102
  1. 46ص سابق، مرجع املجدوب، محمد-  103
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حقوق  بمجاالت املرتبطة كالتوصيات بإلزاميته الدول  احساس عن نابع دولي عرف

انشاء  عملية تطوير في تسهم ألاعمال هذه أن على فضال املصير، تقرير حق أو الانسان

 الانطالق نقطة مثال الدولية إلاعالنات أو التوصيات شكلت حيث ، القانونية اعدالقو 

 1970 لعام 2749 رقم إلاعالن املثال سبيل على منها و الدولية املعاهدات للكثير من

بالتراث  عنه مايعبر هو و البحار أعالي في النشاطات تحكم التي الخاص باملبادئ

 املتعلقة للمفاوضات ألاساسية الوثيقة الاعالن هذا شكل لإلنسانية، حيث املشترك

 . 104   1982لعام البحار اتفاقية قانون  من عشر الحادي بالجزء

ح الدولي الفقه من بيد أن جانبا
ّ
 التصريحات هذه بين التمييز ضرورة على ُيِل

 الدولية ألاعراف وتنمية القانونية القواعد انشاء على مساعدة وإلاعالنات   بصفتها

 وبين القانون، عن الكشف في عموما واملساهمة العامة للقانون  املبادئ يخوترس

 تعتبر حيث  105للقانون، مصادر الدول باعتبارها عن الصادرة الاعمال الانفرادية

 وليست أصحابها عاتق كالت  أزمات على الدول  عن الصادرة الطرف وحيدة الاعمال

 دول  مع تتعامل رسميين والدبلوماسيينال ممثليها عبر ،فالدول  الدولي للقانون  مصادر

 كاألعمال تعاهدي في شكل منظمة قانونية وسائل طريق عن وذلك دولية ومنظمات

 أو أو الانسحاب الانضمام طلب بها ونقصد مثال، الدولية بإبرام املعاهدات املتعلقة

 ية بينالثنائ العالقات إطار في الناتجة التصرفات أو الدولية، املعاهدات على التحفظ

 أو رئيسها استدعاء أو الدبلوماسية البعثة سحب عن إلاعالن أو كاالعتراف الدول 

 عنها الصادرة الجهة انفرادية تحمل  أعمال كلها وهذه عملها، باستئناف   التصريح

 .القانونية املصادر قبيل من ليست لكنها اتجاه الغير، قانونية التزامات

                                                           
  86ص نفسه، املرجع العام، الدولي القانون  مبادئ بوسطان، محمد-  104
  87ص نفسه، املرجع بوسلطان، محمد-  105



113 

 يةاملصادر الاحتياط: املبحث الثاني
 إلى ألاولى الفقرة في الدولية العدل ملحكمة ألاساس ي النظام من 38 املادة أشارت

مصدرا  ذاك أو هذا وُيعتبر العام، القانون  في املؤلفين كبار ومذاهب املحاكم أحكام....."

 احتياطيا". 

 الفقرة في املتقدم النص على يترتب ال" :أنه على منها الثانية الفقرة في نصت ثم

 متى والانصاف العدل ملبادئ وفقا القضية في الفصل في املحكمة اخالل بحق ىألاول

 ."ذلك الدعوى على وافق أطراف

 كشف على املساعدة الاحتياطية املصادر من والقضاء الفقه من كل ُيعد وبالتالي

 العدل لقواعد بالنسبة كذلك دوما ليس ألامر لكن ألاصلية، القاعدة القانونية

 تصبح أن يمكن لكنها ألاصلية، للقواعد مساعد بدور  كانت تقوم وان يالت والانصاف،

 .ذلك على اتفاقهم حال ألاطراف لها املصادر يخضع هذه عن مصدرا مستقال

 مبادئ ندرس ثم ألاول  املطلب في والقضاء الفقه من كل نقوم بدراسة يلي وفيما

 .  الدراسة هذه من الثاني املطلب في العدل والانصاف

 الفقه :  ب ألاول املطل

 تحديد في العام القانون  مجال في ونظرياتهم الفقهاء مذاهب على الاعتماد يسهم

 .106نصوصها فهم ييسر بما عنها والغموض الالتباس وفك القواعد القانونية مغزى 

 تأثير عقب وذلك جديدة قانونية قواعد انشاء الفقهاء  في آراء  تساعد ما فكثيرا 

 هذه في الواردة ألافكار تبني إلى قد يدفع مما العام،   الرأي في القانونية نظرياتهم

 لدولي، الفقه لدى بإجماع عريض تحظى كانت إن سيما الدول  طرف من النظريات

 شرح خالل يقتصر من اسهامهم ولكن القانونية، القاعدة انشاء يمكنهم ال فالفقهاء

إثراء  أو وتنقيحه منها لسقيما تعديل واقتراح  عليها والتعليق ونقدها القواعد هذه

 .وتكميله منها السليم

                                                           
 .011ص:  سابق، مرجع العام، الدولي القانون  املجدوب، محمد-  106
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 واستقرار القانونية املفاهيم من العديد تكريس في الفقهاء جهود انكار يمكن فال

 ونظام للبحار الدولي كالقانون  الدولي، القانون  في بها القانونية الخاصة القواعد

 البيئة حماية وقواعد نية،لإلنسا التراث  املشترك الخالصة ومبدأ الاقتصادية املنطقة

 املفاهيم بلورة نحو الارشاد في أعظم يلقى أثرا  الفقه دور  فان شك ودون  .البحرية

 املجامع في الحال هو مثلما ومساعي جماعيه، جهود شكل في واقعا كان كلما القانونية

 ملحكمة ألاساس ي النظام من  38املادة نص في الفقهاء مذاهب وردت وقد   107  الفقهية

 القانون  مصادر من احتياطيا مصدرا  اعتبارها مع ،"د" في الفقرة الدولية العدل

 ألنها القانون  مصادر من اعتبارها يمكن ال املطلق املستوى النظري  على أنه غير .الدولي

 108 .واثرائه القانوني الفكر إنماء في يكمن ألاساس ي وانما دورها قواعده، وضع يمكنها ال

 : القضاء املطلب الثاني    

 اللجوء يمكن التي الاحتياطية املصادر مصدرا من أيضا  القضاء أحكام تعد    

 املادة عليه نصت ما وفق وهذا الدولية، القانونية القاعدة الكشف عن مجال في إليها

 القاض ي تطبيق قيدت املحكمة لكن الدولية، ملحكمة العدل ألاساس ي النظام من 38

 فاأطر  على اقاصر  الاحكام هذه أثر الذي يجعل 59 ادةامل بنص القضائية لألحكام

 هذه أهمية مدى حول  التساؤل حتما يثير مما ألاطراف، من غيرهم دون  الدعوى 

 الدولي؟ القانون  قواعد تطبيق في املصادر

 ألاحكام أثر تجاوز  عن بوضوح يكشف الشأن هذا في الدولية املمارسة إن واقع

 الدولي ،فالفقه الاحكام هذه بموجبها صدرت التي الدعوى  حدود أطراف   القضائية

 الدولي القضاء أحكام على قاصرا ليس الاجتهاد القضائي أن على أوال ُيجمع

                                                           
 ومن هذه الهيئات الدولية: -  107

 معهد القانون الدولي الذي أسس ببلجيكا. -

 لتي أسست بلندن.جمعية القانون الدولي ا-

 املجمع ألامريكي للقانون الدولي الذي أسس بواشنطن.-

 مجمع القانون الدولي الذي أنش ئ بالهاي.-

 .89ص  سابق، مرجع العام، الدولي القانون  مبادئ بوسلطان، محمد-
 . 77ص نفسه، املرجع بوسلطان، محمد-  108
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 القواعد اظهار في كذلك تساهم الوطني أن القضاء ألحكام يمكن فحسب،حيث

 اكونهم في الداخلي أحكام القضاء مع الدولي القضاء أحكام لتساوي  رانظ القانونية،

 القواعد في وضع مباشرة تساهم ،ال للقانون  أصلية ليست و استداللية مصادر

 سبيل الاستدالل على إليهما اللجوء يتم بحيث ، كشفها على تساعد إنما و القانونية

  . 109فقط

 أو الاستداللية املصادر من  ار مصد بصفته القضاء بدور  يتعلق فيما أما

 العنصر عن كاشفا أو مكونا عامال إما كونه يف فيظهر للقانون الدولي، الاحتياطية

 القضاء فأحكام داخليا، أو دوليا الحكم ذلك كان السابقة، سواء أي للعرف املادي

 سابقة بمثابة يعتبر أن يمكن الدولة صادر عن سلوك عن برة ُمع تعد الوطني

 أي في الفصل بصدد القضاء الدولي عن يصدر ملا بالنسبة نفسه وألامر 110قضائية

 دولي عرف عن في الكشف تساعد وبالتالي دولية سابقة يكون  أن يمكن دولي، نزاع 

 ، القضائية املشكل للسابقة الحكم صدور  ظروف من التحقق يجب أنه غير متواتر،

 ونقصد بذلك القضائية، السابقة إرساء لعملية الدول  معارضة عدم يتوجب حيث

 ، الدول  طرف من القضائية السابقة ءإلنشا املؤدي القضائي الحكم تطبيق استمرار 

 لنشأة حتما ُيفض ي ومتكررة متطابقة بصفة قضائي حكم ألي الدول  فتواتر تطبيق

 معارضة أن غير .القضائية السابقة تلك تطبيق بجدوى  القتناع الدول  دولي عرف

 .العرفية القاعدة وين تك لعرقلة تؤدي الحكم القضائي عن الناشئة للسابقة الدول 

 املصادر أحد بوصفه القضائي الاجتهاد دور  أن القول  يمكن سبق ومما

 عند القضائية بالسوابق الاستدالل في يساهم العام للقانون الدولي الاحتياطية

 للقانون  ألاصلية املصادر من تعد والتي القواعد العرفية عن الكشف بغية الاقتضاء،

 .العام الدولي

 

 

                                                           
  3ص سابق، مرجع م،العا الدولي القانون  راسة لد مقدمة عامر، الدين صالح-  109
  76ص سابق، مرجع العام، الدولي القانون  مبادئ بوسلطان، محمد 110
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 لي العامالدو  أشخاص القانون  الفصل الثاني:

يتفق الجميع على أن الدول هى ألاشخاص القانونية الدوليـة ألاصـلية أو    

وقد بدأت أشخاص قانونية دولية جديدة تظهـر علـى املـستوى أو املسرح . ألاصيلة 

وتعد املنظمات الدولية الحكومية أي املنظمات الدوليـة الـتى تتكون من . الدولي 

ظمات الدولية املتخصصة مثـل البنـك الدولي للتعمير الدول كاألمم املتحدة واملن

والتنمية وصندوق النقد الدولى املتخصصة مثل البنـك الـدولى للتعمير وصندوق 

النقد الدولى وكذلك املنظمات إلاقليمية الحكومية مثل جامعة الدول العربية 

ت دولية ومنظمة الوحدة إلافريقية ومنظمة الدول ألامريكية وغير هذا من منظما

 قانونية دولية بـاملعنى الـصحيح، ولكن الشخصية 
ً
حكومية تعد جميعها أشخاصا

وحقيقة ألامر أن املنظمات . الدول  بها  القانونية غير املحدودة أو ألاصلية التى تتمتع

 بها الدولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية غـير املحـدودة أو ألاصلية التى تتمتع

ة ألامـر أن املنظمـات الدوليـة تتمتـع بالشخصية القانونية الدولية وحقيق. الدول 

من أجل تحقيق ألاهداف  تبالقدر الـالزم فقـط ألداء أنـشطيها وممارسـة اختصاصا

  العام الدولي القانون  يخاطب   .وألاغراض املنصوص عليهـا فى مواثيـق إنشائها
ً
 عددا

 البد ألاشخاص هؤالء وصف ولبيان رهماوغي الدولية واملنظمات كالدول  أشخاصه من

 الدولية؟ القانونيـــــــة الشخصية مفهوم إلى التطرق  من

ألاول  املبحثبدراسة الدولة كأشخاص قـانون دولى فى  الفصلونكتفى فى هذا 

الثاني بعض الكيانات التى يثور الجدل حـول تمتعهـا  املبحثثم ندرس فى 

   .بالشخصية القانونية الدولية

 ونظام معنية وحدة بين تقوم التي العالقة عن التعبير هي القانونية لشخصيةا

 يتمتع ال ومن يتمتع الذي هو من القانون  يحدد قانوني نظام كل وفي. محدد قانوني
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 الالتزامات وتحمل الحقوق  اكتساب أهلية له الذي هو من القانونية، أي بالشخصية

 111.القانوني النظام لقواعد وفقا

 هذا قواعد وتخاطبه مباشرة إليه تتوجه الذي الشخص هو أخرى  وبعبارة

 عليه تفرض أو حقا القانونية" الحقوق  باكتساب" إيجابية صورة في القانوني النظام

 .112القانوني الشخص هو التزاما

. اتساعا أو ضيقا أشخاصه تحديد في يستقل دولة كل في الداخلي والقانون 

 يعترف وبجواره. الالتزامات ويتحمل بالحقوق  يتمتع الذي الطبيعي الشخص فهناك

 والجمعيات واملؤسسات والشركات الدولة مثل أخرى  معنوية بأشخاص القانون 

 ينفي وقد ألاشخاص هؤالء تحديد في حر وهو. ذلك على وشاكل شابه وما والنوادي

 القانونية ألانظمة بعض في املدني املوت حاالت مثل البعض عن القانونية الشخصية

 الدولي والقانون . التاريخ مراحل بعض في للرقيق القانونية بالشخصية الاعتراف وعدم

 يدع ال بما يؤكد املعاصر القانون  وتاريخ أشخاصه، تحديد في يستقل بدوره العام

 القانون  يرفضها أو ويمنحها يحددها الدولية القانونية الشخصية بأن للشك مجاال

 وأن الدولية، الجماعة ومصالح حاالت تطور  سبوح معينة العتبارات وفقا الدولي

 بها يقصد الدولية القانونية فالشخصية ،113متشابهين أو متماثلين ليسوا أشخاصه

 وفقا الالتزامات وتحمل الحقوق  الكتساب معينة سياسية وحدة أو كيان صالحية"

 ،ملنظاا هذا  بقواعد مباشرة الاتصال أي وسيط، دون  الدولي القانوني النظام لقواعد

 تتمتع التي الكيانات هي الدولية ألاشخاص أو الدولي القانون  فأشخاص وعليه

                                                           
: املسؤولية الجنائية للفرد وفقا ألحكام النظام ألاساس ي للمحكمة راجع  أيضا: مصطفى محمد محمود درويش - 111

 01م، ص:  2102هـ/0181غزة، قسم القانون العام، جامعة ألازهر -كلية الحقوق  الجنائية الدولية "دراسة تحليلية"،

 ومابعدها.
مكتبــة مكــاوي،  أصووول القووانون الوودولي العووام، الجووقء ألاول، القاعوودة الدوليووة،أنظــر: د. محمــد ســامي عبــد الحميــد:  - 112

بيروت، مكتبـة مكـاوي،  العالقات الدولية، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،، وكذلك مؤلفه: 079 -071، ص: 0689

 وما بعدها.  87، ص: 0681
، ص: 0666، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، : ألاشخاص الدولية، مفهومها وأركانها... ونظامها القانونيد.علي إبراهيم - 113

7. 
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 التي الالتزامات وتحمل الحقوق  اكتساب بأهلية أي الدولية، القانونية بالشخصية

 .114"ألاشخاص لهؤالء مباشرة الدولي القانون  بها يعترف

اكتساب الحقوق يمكن القول إن الشخصية القانونية تكُمن في القدرة على  و  

وتحمل الالتزامات والقيام بالتصرفات القانونية من رفع دعاوى لها أو عليها في حالة 

إخاللها بحقوق الغير . وكما هو معروف فقد كان القانون الدولي العام حتى بداية 

القرن العشرين يعتبر أن الدول وحدها هي التي تتمتع بالشخصية القانونـيــــــة الدولية 

م إال عالقات الدول فيما بينها ، وألن الـــــدول هي التي  ، ألن
ّ
هذا القانون لم يكن لينظ

 كانت تملك سلطة التصرف على الصعيد الدولي .

ومع ذلك فقد بدأ الـفـقـــه الدولي وتحت ضغط الوقائع التي ترجع إلى ظهور  

ان العالقات الدولية متزايد لوحدات فــي الـمـجـتـمــع الدولي تقوم بدور فّعال في ميد

من ناحية ، والى تدخل القانــــون الدولي لحماية الفرد ضد دولته من ناحية أخرى ، 

ألامر الذي اضطر الـفـقـــــــه إلى العمل على توسيع دائرة سريان القانون الدولي من 

الدول حيث املوضوع ، وبالـتــالـــــــي الاعتراف بالشخصية القانونية لوحدات أخرى غير 

 متمثلة في املنظمات الدولية وألافراد .
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 العام الدولي القانون  في  الدولة:  ألاول  املبحث          

على ضرورة توافر عناصر الـشعب وإلاقلـيم  اتفق الفقه والقضاء الدولي 

والسلطة السياسية أو الحكومية لكى تقوم الدولة كما اتفقوا على أنه انتفـى أى 

العناصر ينتفى وجود الدولة .فال يتصور وجود دولة بغير وجود عنصر من هذه 

وبغير وجود حكومة أو  هإقليم يسكنه هذا الشعب ويعيش عليشعب وبغير وجود 

سلطة سياسية تكون ألاداة التى تجمع الشعب وتوحد بين ألافراد وطوائفه وتمنـع 

ى مكان وتداوم من تفككه وتمزيقه وعلى ذلك فإن القبائل التى ترحل من مكان إل

الترحال وال تستقر فى مكان مدة طويلة من الزمان ى تعتبر دوال تكون أى منها دولة 

وذلك النتفاء عنصر إلاقليم بالرغم من احتمال وجـود عنـصر الـشعب املتمثل فى 

أفراد القبيلة وعنصر السلطة املتمثل فى شـيخ أو شـيوخ القبيلـة ، وكذلك ال يتصور 

ية أو حكومية حتى لو وجدت مجموعة من الناس تعيش على وجود سلطة سياس

قطعة من ألارض أو على إقليم معين ، كما أنه ال يتصور وجود دولة بغير وجود 

ولكن الفقه الدولي واملمارسات  .مجموعة من ألافراد يكونون شعب هذه الدولة

من تلك  نهاالدولية اختلفت بالنـسبة لـبعض ألامـور ألاخرى التى يرى البعض أ

ال تعتبر من العناصر الالزمة  نهاالعناصر الالزمة لقيام الدولة ، بينما البعض أ

لتكوين أو نشأة الدولة وأهـم هـذه ألامـور املختلف عليها ما يسمى بأهلية الدولة فى 

الدخول فى عالقات مع الدول ألاخرى  أو القدرة القانونية على الدخول فى عالقات 

 للدولة أو لبعض مواطنيها وترتيب الالتزامات عليها . مع الدول ألاخرى تن
ً
ـش ئ حقوقـا

 من عناصر نشأة الدولة أو تكوينها 
ً
وكذلك يثور الاعتـراف بالدولة وهل يشكل عنصرا

وعلى ذلك فإننا ندرس فى املبحث ألاول عنصر الشعب ثم  .أم أنـه ال يعـد كذلك

الفرع الثالث عنصر الحكومة أو ندرس فى الفـرع الثانى عنصر إلاقليم ونعالج فى 

السلطة السياسية وتخصص الفرع الرابع لألمور املختلف عليها وعلى سيبل 

 الاعتراف
ً
 . الخصوص نبحث فيـه الشخصية القانونية الدولية للدولـة وأيـضا
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  املشتركة هاعناصر ماهية الدولة و :  ألاول  املطلب

 حياة ، إلانسان حياة مراحل نم تاريخية مرحلة تمثل ظاهرة باعتبارها الدولة

 .  والقانون  والسياسة والاجتماع التاريخ علم باهتمام تحظى تزال ال اجتماعية

الدولة املعاصرة أحد أبرز تجليات التقسيم السياس ي الذي عرفته البشرية ف

حتى اليوم، فبعد أن كانت الدولة إمبراطوريات وممالك متصارعة، وغير محددة 

ملرونة في الحدود البحرية والبرية والثقافية والسياسية، وبدون جغرافيا ومتسمة با

الحديث عن الحدود الجوية كما هو الحال اليوم، فإن املهم اليوم التذكير اليوم بأن 

الحدود التي تمتلكها الدولة هي أساسا لإلشراف على ثرواتها املعدنية املوجودة داخل 

 ، 115والحاضر املاض ي في الرئيس وليالد القانون  شخص بوصفها والدولة .إقليمها

 . يزال وال عليها العام الدولي القانون  اهتمام انصب

 للدول  العناصر  املادية املكونة:  ألاول  الفرع

 القانون  أحكام نطاق تتعدى ال محددة زاوية من للدولة دراستنا في سننطلق  

 الدستورية اساتالدر  نظر وجهة من املوضوع هذا تناول  متجنبين ، وقواعده الدولي

  املنصّبة
ً
 وتبيان املجتمع في ووظائفها السياسية السلطة تكوين في البحث على اساسا

 أحكام ضوء في الدولة دراسة من يهمنا الذي فان وعليه.  ألافراد وبين بينها العالقة

 الاعتراف وموضوع وأشكالها عناصرها وبيان معناها تحديد هو وقواعده الدولي القانون 

 – الاستقرار سبيل على–يقيمون  ألافراد من مجموعة)  بأنها الدولة تعريف ويمكن.  بها

 أفراد وعلى إلاقليم على السيادة لها ، حاكمة لسلطة ويخضعون  ، محدد إقليم في

 ( .  املجتمع

بين الدول  0917للسالم عام  استنادا إلى نتائج مؤتمر وستفاليا )أملانيا اليوم( 

وروبية املتنازعة، تم الاتفاق على أن هناك ثالثة شروط والكيانات وإلامارات ألا 

                                                           
115- Mugerwa Subjects of international   law, Manual of Public international law (ed, Sorensen); 1968, p:248 
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لقيام الدولة ذات السيادة وهي: وجود شعب بشكل دائم ومستمر، في رقعة 

جغرافية محددة ، وحكومة تمارس سيادة على ألارض والشعب.وقد أضيف شرط 

ة دولي بتلك الدول اعتراففي معاهدة مونتفيديو باألوروغواي وهو  0688رابع عام 

بحيث تستطيع الدخول في معاهدات واتفاقيات ثنائية أو متعددة ألاطراف مع أية 

 دولة تختار.

 عناصرها باستكمال السياسية و القانونية الناحتين من تنشــــــــأ الدولة إن 

 قائمة الدول  تصبح الثالث العناصر وبتوافر ،( والسيادة إلاقليم و الشعب) الثالثة

 ، الداخلية الشرعية الصفة تصرفاتها و أعمالها جميع تكسبو  الوطني الصعيد على

 الدولي املجتمع اعتراف من البد بل الدولي الصعيد على كافية غير العناصر هذه أما

 هذه قبل من قانوني إجراء من البد بل ؛ القانونية الشخصية الكتسابها ، الدولة بهذه

 عدم من الرغم وعلى. "الاعتراف" إلاجراء هذا على يطلق و الصفة هذه يمنحها الدول 

 القرن  في كبير أثر له أن إال الحاضر الوقت في الدولي الصعيد على الاعتراف أهمية

 آثار العمل هذا على يترتب و معينة حالة قبول  يتضمن قانوني عمل فهو ؛ املاض ي

 و ، نوعه و الاعتراف طبيعة حسب بها املعترف الجهة و للمعترف بالنسبة معينة قانونية

  .116بها املعترف الجهة حسب الاعتراف يختلف

تعرف الدولة بأنها ، شعب مستقر على إقليم معين ، وخاضع لسلطة  و

سياسية معينة ، وهذا التعريف يتفق عليه أكثر الفقهاء ألنه يحتوي العناصر 

، وهي الشعب ، وإلاقليم والسلطة وإن ة التي ال بد لقيام أي دولة منهاالرئيس

عريفه ي صياغة التعريف ، ومرد هذا الاختالف إلى أن كل فقيه يصدر في تاختلفوا ف

 .عن فكرته القانونية للدولة

                                                           
 على الرابط:  انتصار الحصائري، الاعتراف الدولي، أكاديمية الدراسات العليا في ليبيا،  -116 

http://sciencesjuridiques.ahlamontada.net 
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   الشعبأوال: 

 استمرار له يتحقق حتى – الجنسين من ألافراد من مجموع هو الشعب      

 فوجود.  وقانونية سياسية برابطة بها ويرتبط الدولة إقليم في يعيشون  الذين – البقاء

 إطار في اختصاصات من ذلك يستتبع ما مع الدولة لقيام مالزم عنصر عبالش

 ، الشعب عنصر توافر بدون  دولة عن الحديث املتصور  من فليس.  إلاقليمية السيادة

          117.مهجور  إقليم في دولة قيام ش يء في املنطق من وليس

 إلاقليمثانيا : 

جزء من الكرة ألارضية الذي ينصرف اصطالح إقليم الدولة إلى ذلك ال       

تمارس الدولة عليه سيادتها ويقطن فيه سكانها ويسوده سلطانها . وهو يتكون من 

ألارض واليابسة وما يعلوها من الفضاء وما يحيطها من املاء . والعنصر ألاصلي فيه 

هو القطاع اليابس ، إذ ال يوجد ولم يوجد من قبل إقليم باملعنى املفهوم في القانون 

لدولي يتكون من عنصر الفضاء وحده أو من عنصر املاء . وإلاقليم أساس ي في قيام ا

الدولة ، ذلك إن مجموع ألافراد املكونين لعنصر الشعب ال يمكن أن يكون له كيان 

 عن انه شرط جوهري الكتساب الدولة 
ً
مستقل ما لم يقيموا في إقليم معين . فضال

شخصية تقتض ي وجود القدرة على التصرف الشخصية القانونية ، ذلك الن هذه ال

في نطاق إقليم معين يقيم فيه الشعب بصورة دائمة ، وفي ضوء ذلك ال يتمتع 

 بوصف الدولة القبائل الرحل التي ال تستقر في إقليم على الدوام .

 :  إلاقليم صفات – أ

 : إلاقليم في التالية الصفات توافر يجب الحديث الدولة مفهوم في      

 ، معينة مساحة الرقعة هذه في الدولي القانون  يشترط وال ، اليابسة من ةرقع .0

 هذه تكون  فقد.  الشأن هذا في توافره مطلوب أدنى حد الدولي القانون  في يوجد فال

                                                           
 .لين لجنسية الدولة وحتى ألاجانب الذين يقيمون على اقليم تلك الدولةيقصد بالسكان كال من املواطنين الحام -117
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  كبيرة الرقعة
ً
 املتحدة والواليات السوفييتي الاتحاد إقليم في الحال هو كما جدا

  صغيرة قليمإلا رقعة تكون  وقد ، والصين ألامريكية
ً
 كيلو بضعة تتجاوز  ال بحيث جدا

 من انه إال.  البحرين و واندروه مارينو وسان موناكو إمارة في الحال هو كما مترات

 مختلف من وفعالية قوة الدولة تمنح اليابسة رقعة اتساع فان الواقعية الناحية

 قانونيةال بالشخصية وتمتعها وجودها في يؤثر ال الرقعة هذه ضيق لكن النواحي

 .  الدولية

  ليس .2
ً
 الدولة إقليم يكون  فقد ، ألاجزاء متصلة إلاقليم رقعة تكون  أن شرطا

 
ً
 يتكون  إذ ، والفلبين إندونيسيا في الحال هو كما بعض عن أجزائه بعض من منفصال

 كما مختلفة قارات في الدولة إقليم يقع قد انه كما.  متناثرة جزر  مجموعة من إلاقليم

 .  لتركيا سبةبالن الحال هو

 الدائمة الحياة اجل من أرضها فوق  يقيم الدولة شعب إن بمعنى ، الثبات .8

 بصورة الدولة أراض ي على يستقرون الذين الرحل القبائل أن ذلك على وينبني املستقرة

 في استقرارهم لعدم وذلك ، الدولة وصف عليهم يصدق ال عنها، ينزحون  ثم مؤقتة

 .  الدوام على معين إقليم

  إلاقليم يكون  أن بمعنى ، لتحديدا .1
ً
 ، املعالم واضحة حدود ضمن محصورا

 التي للنظرية عبرة فال وعليه ، اختصاصها أو الدولة سيادة سريان بمدى ذلك ويتحدد

 الصادر دستورها أغفلها و م0628 العام في ألاول  دستورها في السوفييتية روسيا تبنتها

 النازي  باملذهب كذلك عبرة وال.  املتمّوج قليمإلا بنظرية واملعروفة م0689 العام في

 في بالتوسع للدولة السماح من تنطلق كانت التي الحيوي  املجال نظرية يتبنى كان الذي

 تلك شعب قوة مع يتناسب حيوي  مجال إليجاد املجاورة الدول  حساب على حدودها

 .  الضرورية حاجاته على للحصول  ، وحيويته الدول 
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   118شتمالتهحدود إلاقليم وم

إلقليم كل دولة حدود تفصيلية عن أقاليم الدول ألاخرى املحيطـة بـه وتعيـين  

هذه الحدود مهم إذ عندها تبدأ سيادة الدولـة صـاحبة إلاقلـيم وتنتهـي سـيادة غيرهـا، 

 .وورائها تنتهي سيادتها وتبدأ سيادة غيرها

 natural boundaries: الحدود الطبيعية( 1)

ـوجدها  
ُ
الطبيعة ذاتها، كسلسلة جبال أو نهر أو بحر أو بحيرة، وهي التي ت

 ووجود مثل هذا الفاصل الطبيعي له مزايا مختلفة حيث:

 من منازعات بشأن تعيين الحدود -أ
ً
 .فيه حسٌم ملا ينشأ عادة

فيـــه تيســـير ملهمـــة الـــدفاع عـــن إلاقلـــيم ضـــد أي اعتـــداء خـــارجي، فالفاصـــل  -ب

مثــل الجـزر البريطانيــة . حــدم مـا مــن الغـزو  الطبيعـي يعــوق تقـدم العــدو ويحمـي البلــد إلـى

 .حيث حماها البحر على مر العصور 

ـبــــــع فــــــي تحــــــديد النقطـــــة التــــــي يبـــــدأ وينتهـــــي عنـــــدها إقليمـــــا دولتـــــين 
ُ
هـــــذا وقـــــد ات

 :ُمـتجاورتين يقوم بينهما فاصل طبيعي بعض قواعد ثابتـة نلخصهـا فيمـا يلي

 
ً
ال البـــــرانس الفاصـــــلة بـــــين إذا كــــان الفاصـــــل سلســـــلة جبـــــال، كسلســــلة جبـــــ: أوال

 .فرنسا وأسبانيا، اعـُتبر الخط املمتد بين أعلي قمم هذه الجبال الحد بين إلاقليمين

 
ً
 يجـــري بـــين دولتـــين اعــــُتبر الحـــد بينهمـــا، ال منتصـــف : ثانيـــا

ً
إذا كـــان الفاصـــل نهـــرا

النهـــر كمــــا قـــد يتبــــادر إلــــى الـــذهن، وإنمــــا منتصـــف التيــــار الرئيســــ ي أي الخـــط املمتــــد فــــي 

ط أعمق جزء في النهر، والحكمة في ذلك أنـه ملـا كـان مـن أهـم أوجـه الانتفـاع بـالنهر وس

 .إمكان املالحة فيه، وجب أن يراعى صالحية كل من قسميه لهذه املالحة

 لتعيــــين الحــــد بــــين الــــدولتين اللتــــين 
ً
فــــإذا اتخــــذنا منتصــــف ســــطح املــــاء أساســــا

خـرى لزيـادة رسـوب الطمـي يجري وسطهما النهر وكانت إحدى ضفتيه منخفضة عن ألا 

                                                           
 .342،ص 0668أنظر علي صادق أبوهيف )القانون الدولي العام(، منشأة املعارف الاسكندرية، طبعة - 118
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فيهـا، كانــت النتيجــة حرمـان الدولــة التــي يقــع بجانبهـا هــذا الجــزء مـن النهــر مــن الانتفــاع 

 وهـــو قابـــل للتغييـــر بتغيـــر اتجـــاه تيـــار النهـــر 
ً
 ثابتـــا

ً
باملالحـــة فيـــه، والحـــد النهـــري لـــيس حـــدا

 .ورواسبه

برمتـــه فـــي أمـــا إذا حـــدث وغــــّير النهـــر مجـــراه كليـــة، وانـــدفع إلـــى مجـــرى جديـــد يقـــع 

 لهـذه الدولـة وحـدها ويبقـي الحـد الفاصـل بينهمـا مـا 
ً
إقليم إحدى الدولتين أصـبح ملكـا

 .  119كان قد سبق أن حدده التيار في املجرى القديم

 :الحدود الصناعية( 2)

هي التي تلجأ الدول إليها إذا لم يكن هناك حد طبيعي يفصل أقاليمها 

لحد، وتثبت إما بوضع اليد غير املتنازع فيه املتجاورة، أو رغبة منها في تعديل هذا ا

املدة الطويلة وإما بالنص عليها ضمن معاهدة أو اتفاق خاص، وتبين الحدود 

الصناعية بعالمات خارجية ظاهرة كأعمدة أو أحجار مرقومة أو أبراج صغيرة أو 

 .أسالك شائكة أو أنفاق

مـــــي كخـــــط وقـــــد تكـــــون الحـــــدود الصـــــناعية حســـــابية بحتـــــة، أي تعـــــين بخـــــط وه

 .الطول أو خط العرض

 
ً
وهكذا فالحدود هي فواصل وتخوم بين الدول، ومسـألة الحـدود تشـكل عنصـرا

 فــي اســتقالل العالقــات بــين الــدول، وقــد تشــكل هــذه الحــدود عنصــر اســتراتيجي، 
ً
هامــا

وضــــع  1856وقــــد تحتــــوي علــــى فوائــــد اقتصــــادية، وفــــي مــــؤتمر بــــرلين الــــذي عقــــد عــــام 

يـــــة اســــــتغالل الـــــدول الاســـــتعمارية ملســــــتعمراتها وكـــــان يعنــــــي املعـــــالم ألاساســـــية فــــــي كيف

 .بتحديد مناطق النفوذ

 :هناك عدة عوامل تؤدي إلى منازعات الحدود

وهــو الاتفــاق  Delimitation of boundariesمســائل تتصــل بتحــديد الحــدود  -1

 .علـى خـط الحـدود بيـن الـدول كتابـة عن طريق الاتفاقيات

                                                           
 .343املصدر السابق، ص  - 119
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 .التحكيم قد يتم بقرار  -2

ويتــــــم بقــــــرارات مجلســـــية مثــــــل الحــــــدود بـــــين الســــــودان ويوغنـــــدا وبينهـــــا وبـــــين  -3

 .1906وعام  1902كينيـا حيث صدرت عـن وزارة الحربية البريطانية عام 

 Demarcation: تخطيط الحدود

وذلك لترسيم الحدود، أو تعليم الحدود، أو تدقيق الحدود أسماء مختلفة  

 تها كثيرة معظمها يرجع سببه اتفاقات وضعه الاستعمار أو عمالؤه.ملعني واحد، وأمثل

مثــل الخــالف بــين مصــر والســودان علــى الحــدود والــذي يرجــع إلــى أيــام اتفاقيــة  

 1وهـــذه كانــت بنودهــا غامضــة وغيــر واضــحة حيــث تــنص م  1899الحكــم الثنــائي عــام 

دف الاتفاقيـة ، فكان هـ22لفظ السودان يشمل كل ألاراض ي التي تقع جنوب خط  –

وضـــع الســـودان تحـــت إدارة مصـــر، ولـــم تكـــن اتفاقيـــة بـــين دولتـــين مكتملتـــين الســـيادة 

فهـــي بـــين مصـــر املحميـــة مـــن بريطانيـــا ذات الســـطوة وبتواطـــؤ مـــن الخـــديوي الـــذي لـــم 

يحصــــــل علــــــى تفــــــويض مــــــن البــــــاب العــــــالي، وكــــــان الخــــــالف حــــــول الحــــــدود بــــــين مصــــــر 

ا ممـــا حـــدا بـــوزير الداخليـــة املصـــري والســـودان حيـــث وجـــد هنـــاك قبائـــل نوبيـــة تســـكنه

 بوضـعها تحـت إلادارة السـودانية وكـذلك وجـد  1907وعام  1902عام 
ً
أن يصـدر قـرارا

شـمال فـي مثلـث كوركـو  19كانـت تتحـرك إلـى خـط ( العبابدة)أن هناك قبائل سودانية 

 بلحقهــا لـإلدارة الســـودانية، وفــي عــ( البجـة)وقبائـل مــن 
ً
ـام فأصــدر الـوزير املصــري قـرارا

وهكــــذا نجــــد . طلـــب عبــــدالناصر ترســـيم الحـــدود وأن يرجـــع كـــل منهمـــا إلـــى مكانــــه 1958

 .أن الحـدود الشماليـة لم يتم ترسيمها

 : إلاقليم  عناصر -ب 

 :  هي ثالث عناصر من إلاقليم يتكون 

 الدولة حدود تضمه الذي ألارض من اليابس الجزء ذلك وهو ،البري  إلاقليم .0

 والصحارى  الجبال مثل الجغرافية الطبيعة معالم من عليه يقوم أو تحته ينطوي  وما
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 هذا من أجزاء تعد الدولة إقليم في بأكملها تقع التي وألانهار والقنوات والبحيرات

 .  الدولة حدود داخل بأكملها وقوعها كذلك العتبارها الالزم والشرط.  إلاقليم

 وينقسم ، املياه تغمره ذيال الدولة إقليم من الجزء ذلك هو البحري، إلاقليم .2

 املياه وكل واملضايق املوانئ تضم التي البحرية املساحات أي داخلية، مياه قسمين؛ إلى

 الحقوق  جميع الدولة عليه وتباشر إلاقليمية للمياه ألاساس ي الخط قبل املوجودة

 سياد الدولة عليها تباشر التي ؛ فهي إلاقليمية املياه أما سيادتها، عن املتفرعة
ً
 كاملة ة

 .  ألاجنبية للسفن البري  املرور قيد باستثناء

 :مناطق الوالية البحرية    

( البحار واملحيطات إلى مناطق 0672قّسم القانون الدولي )والذي أقر عام 

تستطيع الدول الساحلية أن تدعيها وتطالب  Maritime zones of jurisdictionوالية 

 ( :0أقسام كالتالي )أنظر الشكل رقم بها، وتنقسم هذه املناطق إلى ستة 

 Internal Watersاملياه الداخلية  .0

 Territorial Seaالبحر إلاقليمي  .2

  Contiguous Zoneاملنطقة املتاخمة أو )املالصقة(  .8

  Exclusive Economic Zone (EEZ)املنطقة الاقتصادية الخالصة  .1

 Continental Margin & Continentalالجرف القاري والرصيف القاري  .1

Shelf  

 High Seasأعالي البحار  .9

 :املياه الداخلية

( من قانون البحاراملياه الداخلية بأنها "كل 7( من املادة )0عّرفت الفقرة )

املياه الواقعة على الجانب املواجه للبر من خط ألاساس للبحر إلاقليمي". ولقد 

اه الداخلية كسيادتها على ( أن سيادة الدولة على املي2( من املادة )0حددت الفقرة )
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( أن السيادة تمارس كاملة على 2إقليمها البري. كما يمكن أن يستخلص من املادة )

ويدخل ضمن املياه الداخلية مصاب ألانهار والخلجان    .املياه والقاع واملجال الجوي 

 120ميل بحري  02واملياه املحصورة بين اليابس وسالسل الجزر التي التبعد أكثر من 

 .عنه

 البحر إلاقليمي: 

النطاق الثاني الذي يلي املياه الداخلية فهو مايعرف بالبحر إلاقليمي ويطلق 

 باملياه إلاقليمية. ولقد حددت املادة رقم )
ً
( بأن سيادة الدولة تمتد 2عليه أحيانا

لتشمل حزام بحري مالصق لليابس وللمياه الداخلية يعرف بالبحر إلاقليمي. كما 

. ويبدأ قياس  02( عرض هذا النطاق بحيث اليتجاوز 8حددت املادة )
ً
ميال ًبحريا

 (.1البحر إلاقليمي من خط ألاساس كما قررت ذلك املادة رقم )

 

                                                           
.0.01( مترا ً كما يساوي )0712امليل البحري الواحد يساوي )- 1

ً
 أرضيا

ً
 ( ميال
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 املياه املتاخمة أو )املالصقة( :

 املياه املالصقة، وهي التي تلي البحر إلاقليمي. وال 
ً
يطلق على هذا النطاق أحيانا

 ابتداًء من نهاية حد البحر إلاقليمي بحيث م 02ينبغي أن يتجاوز عرضها 
ً
 بحريا

ً
يال

 بحريا ًمن خط ألاساس . 21اليتجاوز عرض النطاقين 
ً
 ميال

 املنطقة الاقتصادية الخالصة:

من إلانصاف القول بأن الفضل فى بلورة فكرة املنطقة الاقتصادية الخالصة 

نيات من القرن املاض ى، يرجع إلى دول العالم الثالث، التى طالبت منذ أوائل السبعي

بضرورة امتداد حقوقها الاقتصادية إلى الثروات الطبيعية املوجودة فى املساحات 

التى اقترحتها  "Patrimonial sea" "البحر الحكر"البحرية املجاورة لها، من ذلك فكرة 

ميل  211فنزويال، بهدف تقرير مساحة بحرية تالية للبحر إلاقليمى ال تتعدى مسافة 

مقيسة من خط ألاساس الذى يبدأ منه قياس البحر إلاقليمى للدولة  بحرى 

الساحلية، والتى يكون لها عليها ملكية كل الثروات املتجددة وغير املتجددة التى 

 .121 توجد فى مياه هذه املساحة وفى قاعها

ثم كان للمشروع الذى تقدمت به كينيا فى اجتماع اللجنة القانونية 

، ثم بعد ذلك أمام منظمة الوحدة 0682وعام  0680يوية عام الاستشارية ألافروأس

، الفضل ألاكبر فى بلورة فكرة املنطقة الاقتصادية من 0681و  0688ألافريقية عام 

ثم اشتمل إلاعالن الذى أصدرته منظمة الوحدة . حيث اتساعها ونظامها القانونى

نطقة الاقتصادية ألافريقية بشأن قانون البحار فى إحدى فقراته على فكرة امل

ميل بحرى تبدأ من خط ألاساس الذى  211الخالصة كمساحة بحرية ال تزيد عن 

                                                           
، 0681انظر: د. محمد طلعى الغنيمى: "القانون الدولى البحرى فى أبعاده الجديدة"، منشأة املعارف، إلاسكندرية، - 121

 .08ص
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يقاس منه عرض البحر إلاقليمى، وتتمتع الدولة الشاطئية عليها بحقوق سيادية 

 .122 بخصوص استكشاف واستغالل الثورات الحية وغير الحية

 من
ً
جانب الدول  وقد القت فكرة املنطقة الاقتصادية الخالصة دعما

املتقدمة مقابل تنازالت حصلت عليها من جانب الدول النامية مثل حق املرور العابر 

عبر املضايق املستخدمة للمالحة الدولية، وتحديد اتساع البحر إلاقليمى بحد أقص ى 

 .ل بحرى مي 02

من قانون البحار ألاحكام املتعلقة بهذه ( 81)إلى ( 11)تناولت املواد من 

ميل  211فمنها أن عرض املنطقة الاقتصادية الخالصة يجب أن اليتجاوز املنطقة، 

بحري للدول املطلة على البحار املفتوحة واملحيطات، أما الدول املطلة على البحار 

املغلقة وشبه املغلقة فنهاية املنطقة الاقتصادية الخالصة هي خط املنتصف بين 

الدول الساحلية الكثير  الدولي القانون ولقد أعطى . الدول املتقابلة على تلك البحار

 .من الحقوق ضمن هذا النطاق

 
ً
  :حقوق الدول الساحلية: أوال

من الاتفاقية فى فقرتها ألاولى مجموعة الحقوق التى تتمتع  19حددت املادة 

 :بها الدول الساحلية على املنطقة الاقتصادية الخالصة والتى يمكن إجمالها فى

  :تعلقة باستكشاف املوارد الطبيعية الحية وغير الحيةالحقوق السيادية امل-0

حيث تتمتع الدولة الساحلية فى املنطقة الاقتصادية بحقوق سيادية كاملة 

بخصوص استكشاف واستغالل كل املوارد الحية املوجودة فى هذه املنطقة حيوانية 

                                                           
 : فقد جاء فى هذا إلاعالن - 122

 

"Les Etats Africains reconnaissent le droit de taus les états riverains de vablix au delà de leur mer Territoriale 

une zone économique exclusive qui ne se tendra pas au – delà de 200 milles mesures à partir des lignes de 

base servant à délimiter leur mer territoriale". 
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لك الحيوانات كانت أم نباتية، وتشمل املوارد الحيوانية ألاسماك بكافة أنواعها وكذ

الثديية، أما املوارد النباتية فتشمل كل النباتات وألاعشاب البحرية بمختلف 

  .أنواعها

من الاتفاقية بعض املعايير والضمانات التى يجب أن  90وقد تضمنت املادة 

 .تلتزم بها الدولة الساحلية بهدف الحفاظ على املوارد الحية وإدارتها والانتفاع بها

دول الساحلية بحقوق انفرادية مانعة الستكشاف واستغالل كذلك تتمتع ال

 .املوارد غير الحية املعدنية وغير املعدنية املوجودة فى املنطقة الاقتصادية الخالصة

ويعنى الاستكشاف بالنسبة للموارد غير الحية، حق الدولة الساحلية فى إجراء 

تبع ذلك من تصميم مسح شامل للمنطقة الاقتصادية أو لبعض مناطقها، وما يست

وبناء معدات التعدين والتجهيز، كما يدخل فى مراحل الاستكشاف ما قد يكون 

 من أعمال الحفر والجرف وأخذ العينات الجوفية والتنقيب، كما يشمل 
ً
ضروريا

كذلك تحليل وإذابة املعادن وغير ذلك من ألاعمال التى يستلزمها استكشاف 

 الدولة الساحلية مباشرة أو بواسطة مواطنيها الثروات املعدنية، سواء قامت بذلك

 أجنبية
ً
  . أو بواسطة دوال

وقد تساءل البعض عن ألاشياء ألاثرية والتاريخية التى يمكن اكتشافها فى قاع 

املنطقة الاقتصادية أو فى باطن تربتها، ومدى ما للدولة الساحلية من حقوق سيادية 

حيث ذهب فريق إلى اعتبارها . ات غير الحيةعلى هذه ألاشياء باعتبارها من بين الثرو

مثل ألاشياء التى يعثر عليها فى منطقة قاع البحار واملحيطات خارج حدود الوالية 

 لنص املادة ( املنطقة)إلاقليمية للدول 
ً
من الاتفاقية والتى نصت على ( 016)طبقا

ليها فى املنطقة أو التى يعثر ع يأو التاريخ ي ظ جميع ألاشياء ذات الطابع ألاثر تحف: "أن

يجرى التصرف فيها لصالح إلانسانية جمعاء، مع إيالء اعتبار خاص للحقوق 

أو  يلدولة املنشأ التاريخالتفضيلية لدولة أو بلد املنشأ أو لدولة املنشأ الثقافى أو 

 ."ي ألاثر 

وإن كنا نرى أن الراجح هو إعطاء الدولة الساحلية حقوق سيادية على ألاشياء 
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أو التاريخية التى يتم اكتشافها أو العثور عليها فى املنطقة الاقتصادية، ألاثرية 

باعتبار أن الدولة الساحلية تتمتع على املنطقة الاقتصادية بحقوق سيادية كاملة 

بخصوص استكشاف واستغالل كل املوارد الحية وغير الحية املوجودة فى املنطقة 

ألاثرية والتاريخية التى يتم اكتشافها أو  الاقتصادية، وبناًء عليه تكون كل ألاشياء

 .العثور عليها فى هذه املنطقة من حق الدولة الساحلية دون سواها

وتجدر إلاشارة إلى أن حق الدولة الساحلية فى استكشاف املوارد الطبيعية 

الحية وغير الحية هو حق سيادى بمعنى أن للدولة الساحلية سيادة كاملة على 

قاع البحر وباطن  ية فى مياه املنطقة الاقتصادية وفر الحية املوجوداملوارد الحية وغي

أرضه من حيث استكشاف هذه املوارد واستغاللها، وحفظها وإدارتها، وكذلك فيما 

يتعلق باألنشطة ألاخرى لالستكشاف والاستغالل الاقتصاديين لهذه املنطقة كتوليد 

ى ذلك أن استفادة الدول ألاجنبية من ويترتب عل. الطاقة من املياه والتيارات والرياح

 بما تضعه الدولة الساحلية من 
ً
موارد املنطقة الاقتصادية يجب أن يكون محكوما

 .ملنطقتها الاقتصادية الخالصة يالاقتصادقوانين ونظم لتنظيم كيفية الاستغالل 

  :والية إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية واملنشآت والتركيبات

ساحلية فى هذا الخصوص الوالية الكاملة فى إنشاء واستغالل يكون للدولة ال

واستخدام وإدارة هذه املنشآت، كذلك الوالية املتعلقة بإصدار القوانين وألانظمة 

 .وأنظمة السالمة والهجرة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين

 من الاتفاقية يكون على الدولة الساحلية وهى بصدد 91وطبقا لنص املادة 

 :ممارستها لحق الوالية هذا أن تراعى ما يلى

تقديم إلاخطار الواجب عن إقامة هذه الجزر الاصطناعية أو املنشآت أو 

 .التركيبات كما يجب الاحتفاظ بوسائل دائمة للتنبيه إلى وجودها
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أنه يجوز للدولة الساحلية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، أن تقيم حول هذه 

ولة، لها أن تتخذ فيها التدابير املناسبة لضمان سالمة املنشآت مناطق سالمة معق

 .املالحة وسالمة الجزر الاصطناعية واملنشآت والتركيبات

أن للدولة الساحلية أن تحدد اتساع مناطق السالمة، مع الوضع فى الاعتبار 

متر حول هذه  111املعايير الدولية املعمول بها، وال تتجاوز هذه املناطق مسافة 

 أو أوصت به املنظمة  املنشآت
ً
إال إذا أجازت ذلك املعايير الدولية املقبولة عموما

 .الدولية املختصة، ويجب أن يعطى إلاشعار الواجب عن مدى مناطق السالمة هذه

أن على جميع السفن أن تحترم مناطق السالمة املحددة، وأن تطبق املعايير 

 فيما يتعلق باملالحة فى جوار هذ
ً
 .ه املنشآتاملقبولة عموما

أنه ال يجوز للدولة الساحلية أن تقيم الجزر الاصطناعية واملنشآت  -

والتركيبات ومناطق السالمة حولها، إذا ترتب على ذلك إعاقة استخدام املمرات 

 .البحرية املعترف بأنها جوهرية للمالحة الدولية

طبيعية أنه ال يكون للجزر الاصطناعية واملنشآت والتركيبات وضع الجزر ال -

وال يكون لها بحر إقليمى خاص بها، كما ال يكون لوجودها أى تأثير على تعيين حدود 

 .البحر إلاقليمى أو املنطقة الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى 

  :والية البحث العلمى البحرى -8

ي ف يى كل ما يتعلق بأمور البحث العلمحيث تكون للدولة الساحلية والية عل

قتصادية الخالصة، من حيث إجراءات تنظيمه والترخيص بإجرائه املنطقة الا

والقيام بالرقابة وإلاشراف الالزمين لتوجيهه نحو تحقيق مصالحها الخاصة، وتكون 

والية الدولة فى هذا الخصوص محكومة بنصوص الاتفاقية ذات الصلة، ومن ثم 

بضوابط البحث  ، واملتعلقة0672من اتفاقية  219فهى تكون محكومة بنص املادة 

 :نذكر منها ي، والتي الاقتصادية والجرف القار  العلمى فى كل من املنطقة

أن للدولة الساحلية، وهى تمارس واليتها فى هذا إلاطار، الحق فى تنظيم البحث  –أ 
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ً
العلمى البحرى فى مناطقها الاقتصادية الخالصة والترخيص به وإجرائه وفقا

 .يةلألحكام ذات الصلة فى الاتفاق

يتم إجراء البحث العلمى فى املنطقة الاقتصادية الخالصة بموافقة  –ب 

 .الدولة الساحلية

تمنح الدولة الساحلية، فى الظروف العادية، موافقتها على مشاريع  –ج 

 أخرى أو منظمات دولية متخصصة فى 
ً
البحث العلمى البحرى التى تقوم بها دوال

 ل
ً
هذه الاتفاقية لألغراض السلمية وحدها ومن مناطقها الاقتصادية الخالصة وفقا

ولهذا يكون على . أجل زيادة املعرفة العلمية بالبيئة البحرية ملنفعة إلانسانية جمعاء

الدولة الساحلية أن تضع من القواعد وإلاجراءات ما يضمن عدم تأخير هذه 

دية هذه وتجدر إلاشارة إلى أن الظروف العا. املوافقة أو رفضها بصورة غير معقولة

 يبين الدولة الساحلية والدولة التقد تكون قائمة رغم وجود عالقات دبلوماسية 

 .ي البحر  يتقوم بإجراء البحث العلم

يجوز للدولة الساحلية عند ممارستها لصالحياتها التقديرية أن تحجب  –د 

فى  ي بحر  ينظمة دولية مختصة ملشروع بحث علمموافقتها على قيام دولة أخرى أو م

 :نطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الدولة وذلك فى الحاالت آلاتيةامل

إذا كان املشروع له تأثير مباشر على استكشاف واستغالل املوارد الطبيعية  

 .الحية وغير الحية

أو استخدام  إذا كان املشروع ينطوى على حفر فى الجرف القارى لهذه الدولة 

 .ئة البحريةاملتفجرات أو إدخال مواد ضارة إلى البي

كان املشروع ينطوى على بناء أو تشغيل أو استخدام الجزر الاصطناعية  إذا *

 .من الاتفاقية 71و  91واملنشآت والتركيبات التى أشارت إليها املادتان 
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 باملادة      
ً
، تتعلق 123 217إذا كان املشروع يتضمن معلومات مزودة، عمال

يقة أو إذا كانت هناك التزامات على الدولة بطبيعة وأهداف املشروع إال أنها غير دق

أو املنظمة املختصة القائمة بالبحث لم تف بها تجاه الدولة الساحلية من مشروع 

 .بحثى سابق

  :حماية البيئة البحرية وصيانتها1

التدابير التى تراها ضرورية  يكون للدولة الساحلية الوالية الكاملة للقيام بكل

وصيانتها، حيث يكون لها إصدار القوانين وألانظمة الالزمة لحماية البيئة البحرية 

ملنع تلوث البيئة البحرية ملنطقتها الاقتصادية الذى يجد مصدره فى السفن، وكذلك 

خفضه والسيطرة عليه، ويكون لها كذلك اعتماد نظم لطرق املرور تسعى من 

كما يكون . بحريةخاللها لتقليل خطر وقوع الحوادث التى قد تسبب تلويث البيئة ال

للدولة الساحلية أن تعتمد القوانين وألانظمة الالزمة ملنع تلوث البيئة البحرية من 

السفن التى ترفع علمها أو تلك التى تكون مسجلة فيها، وكذلك خفض هذا التلوث 

والسيطرة عليه، وال تكون هذه القوانين وتلك ألانظمة أقل فعالية من القواعد 

 واملوضوعة من قبل املنظمة الدولية املختصة أو من  واملعايير الدولية
ً
املقبولة عموما

 . 124خالل مؤتمر دبلوماس ى عام

  :حق املطاردة الحثيثة

من الاتفاقية فى فقرتها الثانية أن للدولة الساحلية حق  000أشارت املادة 

املطاردة الحثيثة تجاه السفن التى ترتكب انتهاكات لقوانين الدولة الساحلية 

                                                           
ام ببحث علمي من إلاتفاقية إلتزاما على الدول واملنظمات الدولية املختصة التي تعتزم القي 217فقد ألقت املادة  - 123

قبل املوعد املتوقع –بحري في املنطقة إلاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لدولة ساحلية ، بتزويد هذه الدولة 

بوصف كامل لطبيعة املشروع وأهدافه ؛ وكذلك ألاسلوب  -لبدء املشروع البحث العلمي البحري بستة أشهر على ألاقل

لك أسماء السفن وحمولتها وطرازها ، واملناطق الجغرافية املحددة بدقة والتي سيجري والوسائل التي ستستخدم ، بما في ذ

فيها مشروع البحث ، وغيرها من املعلومات املتعلقة بالجهة التي ستقوم بالبحث ومدير املعهد والشخص املسئول عن 

  .املشروع
 .بشكل عام من الاتفاقية واملتعلقة بالتلوث من السفن 200يراجع نص املادة -  124 
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أنظمتها املطبقة، وفقا لهذه الاتفاقية، على منطقتها الاقتصادية أو جرفها القارى و 

 . 125بما فى ذلك مناطق السالمة املحيطة باملنشآت املقامة فى الجرف القارى 

 
ً
  :واجبات الدولة الساحلية: ثانيا

فى مقابل ما تتمتع به الدولة الساحلية من حقوق على منطقتها الاقتصادية، 

مجموعة من الالتزامات على عاتقها، كالتزامها بعدم إعاقة  0672فاقية ألقت ات

والتزامها بحماية الثروات الطبيعية . املالحة الدولية فى املنطقة الاقتصادية الخالصة

الحية، كاتخاذ إلاجراءات الكفيلة بعدم تعريض هذه الثروات للفناء نتيجة 

 .126 لالستغالل السيئ أو املفرط

سبق تلتزم الدول الساحلية باتخاذ كل ما هو ضرورى والزم إضافة إلى ما 

للمحافظة على البيئة البحرية من التلوث فى إطار املنطقة الاقتصادية الخالصة، 

وأن تشجع البحث العلمى فى هذه املنطقة، وأن تقدم كل التيسيرات الالزمة للقيام 

 .اءبعملية البحث العلمى وذلك من أجل تحقيق صالح البشرية جمع

 
ً
  :حقوق والتزامات الدول الغير: ثالثا

باإلضافة إلى الدول الشاطئية قررت اتفاقية ألامم املتحدة لقانون البحار 

مجموعة من الحقوق لصالح الدول ألاخرى، كما ألقت على عاتقها مجموعة من 

الالتزامات يجب عليها أن تراعيها وهى بصدد ممارستها لحقوقها فى املنطقة 

 :ة الخالصة وذلك على النحو التالىالاقتصادي

  :حقوق الدول الغير على املنطقة الاقتصادية الخالصة – 1

من الاتفاقية فى فقرتها ألاولى إلاشارة إلى تمتع الدول  17تضمنت املادة 

ساحلية كانت أو غير ساحلية فى املنطقة الاقتصادية بمجموعة الحريات الخاصة 

من الاتفاقية واملتعلقة بحرية املالحة وحرية  87ادة بأعالى البحار التى تضمنتها امل

                                                           
 .من الاتفاقية والتى تناولت ألاحكام املتعلقة بحق املطاردة الحثيثة بشكل عام 000/2انظر نص املادة - 125
 .من الاتفاقية 90انظر   نص الفقرة الثانية من املادة  - 126
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التحليق ووضع الكابالت وخطوط ألانابيب املغمورة وغير ذلك مما يتصل بهذه 

 كتلك املرتبطة بتشغيل السفن 
ً
الحريات من أوجه استخدام البحر املشروعة دوليا

ألاخرى من هذه  والطائرات والكابالت وخطوط ألانابيب املغمورة واملتفقة مع ألاحكام

 .الاتفاقية

على املنطقة  ي من الاتفاقية إلى أنه تسر  17كما أشارت الفقرة الثانية من املادة 

 001 – 77الاقتصادية ألاحكام املتعلقة بأعالى البحار املنصوص عليها فى املواد من 

ع وغيرها من قواعد القانون الدولى املتصلة باملوضوع وذلك بالقدر الذى ال يتنافى م

 .ألاحكام الخاصة باملنطقة الاقتصادية الخالصة

من الاتفاقية نجد أنهما قد خصتا الدول  81و  96وباستقراء نص ى املادتين 

 ببعض الحقوق فى املنطقة الاقتصادية 
ً
غير الساحلية والدول املتضررة جغرافيا

 :وذلك على النحو التالى

 
ً
  (:غلقةالحبيسة أو امل)حقوق الدول غير الساحلية : أوال

حاولت الدول غير الساحلية، وهى الدول التى ليس لها أى سواحل بحرية، 

أثناء مؤتمر ألامم املتحدة الثالث لقانون البحار، أن يكون لها حقوق أفضلية على 

املنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية فيما يتعلق بحقها فى املشاركة فى 

وقد ضمنت هذه املبادئ فى . ملنطقة واستغاللهااستكشاف املوارد املوجودة فى هذه ا

، وبعد مناقشات طويلة 
َ
مشروع مبادئ الدول الساحلية والدول املتضررة جغرافيا

لهذه املطالب، جاءت الاتفاقية متبنية للعديد من مطالب هذه الدول على املنطقة 

يجب  من الاتفاقية بعض الحقوق التى 96وقد قننت املادة . الاقتصادية الخالصة

أن تتمتع بها الدول غير الساحلية على املنطقة الاقتصادية والضوابط الالزمة 

 :ملمارسة هذه الحقوق، وذلك على النحو التالى

يكون للدول غير الساحلية الحق فى املشاركة على أساس منصف فى  –أ 

استغالل جزء مناسب من فائض املوارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة 
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لساحلية الواقعة فى نفس املنطقة دون إلاقليمية أو إلاقليمية، مع مراعاة ما للدول ا

 .(96/0م )املعنية دول يتصل بذلك من الظروف الاقتصادية والجغرافية لجميع ال

طريق اتفاقات ثنائية أو دون  تحدد أحكام وصور هذه املشاركة عن –ب 

 :ت بعض ألامور منهاإقليمية أو إقليمية، ويجب أن يراعى فى هذه الاتفاقا

ضرورة تفادى إحداث أى آثار ضارة باملجتمعات املتعيشة من صيد ألاسماك  

 .أو ضارة بصناعة صيد ألاسماك فى الدولة الساحلية

 ألحكام هذه املادة، أو مدى حقها 
ً
مدى مشاركة الدولة غير الساحلية وفقا

القائمة فى املشاركة فى بموجب الاتفاقات الثنائية أو دون إلاقليمية أو إلاقليمية 

 .استغالل املوارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية ألاخرى 

 فى 
ً
كذلك مدى مشاركة الدول غير الساحلية ألاخرى والدول املتضررة جغرافيا

استغالل املوارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية وما يترتب 

لى تفادى تحميل أية دولة ساحلية وحدها أو تحميل جزء منها على ذلك من حاجة إ

 
ً
 خاصا

ً
 .عبئا

 يمكنها من جنى كل كمية  -ج 
ً
عندما تقارب قدرة دولة ساحلية على الجنى حدا

الصيد املسموح بها من املوارد الحية ملنطقتها الاقتصادية الخالصة، كان على الدولة 

ى ن فى وضع ترتيبات عادلة ومنصفة، علالساحلية والدول املعنية ألاخرى أن تتعاو 

، من أجل السماح للدول غير الساحلية الصعيد الثنائى أو دون إلاقليمي أو إلاقليمي

النامية الواقعة فى نفس املنطقة دون إلاقليمية أو إلاقليمية املشاركة فى استغالل 

املنطقة  املوارد الحية للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة فى

 ملا تقتضيه الظروف وبشروط مرضية لجميع 
ً
دون إلاقليمية أو إلاقليمية، وفقا

 .(96/8م )ألاطراف 
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ال يحق للدول غير الساحلية املتقدمة النمو، املشاركة فى استغالل املوارد  –د 

الحية، إال فى املناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية املتقدمة النمو الواقعة 

 .(96/1م )س املنطقة دون إلاقليمية أو إلاقليمية فى نف

ال تخل ألاحكام السابقة، بالترتيبات ألاخرى املتفق عليها فى املناطق دون  -هـ 

إلاقليمية أو إلاقليمية، حيث يجوز للدول الساحلية أن تمنح الدول غير الساحلية 

 م
ً
تساوية أو تفضيلية الواقعة فى نفس املنطقة دون إلاقليمية أو إلاقليمية، حقوقا

 (.96/1م )الستغالل املوارد الحية فى املنطقة الاقتصادية الخالصة 

  :شروط تمتع الدول غير الساحلية بهذه الحقوق 

من الاتفاقية حالتين ال يحق للدول غير الساحلية  82و  80تضمنت املادتان 

 :لحالتين هماوهاتين ا 96فيهما التمتع بالحقوق السابق إلاشارة إليها فى املادة 

 شبه كلى على استغالل 
ً
إذا كان اقتصاد الدولة الساحلية يعتمد اعتمادا

املوارد الحية ملنطقتها الاقتصادية الخالصة، حيث ال يكون للدول غير الساحلية فى 

هذه الحالة أية حقوق على املنطقة الاقتصادية الخالصة لهذه الدولة الساحلية 

 (.80/م)

دولة غير الساحلية أن تنقل حقوق استغـالل املوارد كذلك، ال يجـوز لل – 

 للمادة 
ً
، بشكل مباشر أو غير مباشر إلى دولة ثالثة أو إلى رعاياها، 96الحية طبقا

سواء بالتأجير أو بالترخيص أو بإقامة مشاريع مشتركة أو بأية طريقة أخرى يكون لها 

 .127 (82/م )خالف ذلك أثر إحداث ذلك النقل إال إذا اتفقت الدول املعنية على 

 

 

                                                           
من دولة ثالثة أو  وإن كان هذا القيد ال يحول دون إمكانية حصول الدول غير الساحلية على مساعدات فنية أو مالية - 127

، بشرط أال يكون لهذه املساعدة  81و 96من منظمات دولية ، بهدف تيسير ممارسة الحقوق املنصوص عليها في املادتين 

 .( 8 -82أثر في نقل هذه الحقوق بشكل مباشر أو غير مباشر الى أي من هذه الدول الغير أو إلى رعاياها ،) م/ 
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ً
 : ثانيا

ً
  :حقوق الدول املتضررة جغرافيا

 بأنها  81عرفت املادة 
ً
من الاتفاقية فى فقرتها الثانية الدول املتضررة جغرافيا

الدول الساحلية بما فيها الدول املشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة التى يجعلها 

ات كافية من السمك ألغراض موقعها الجغرافى معتمدة فى حصولها على إمداد

تغذية سكانها أو جزء من سكانها على استغالل املوارد الحية للمناطق الاقتصادية 

ليمية، وكذلك الخالصة لدول أخرى واقعة فى نفس املنطقة دون إلاقليمية أو إلاق

 .ال تستطيع ادعاء مناطق اقتصادية خالصة خاصة بها يالدول الساحلية الت

 على  81وقننت املادة 
ً
من الاتفاقية الحقوق التى تتمتع بها الدول املتضررة جغرافيا

املنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الشاطئية وذلك بنصها فى الفقرة ألاولى على أن 

 حق املشاركة على أساس منصف فى استغالل جزء 
ً
للدول املتضررة جغرافيا

لصة للدول الساحلية مناسب من فائض املوارد الحية للمناطق الاقتصادية الخا

وأضافت املادة أن كل هذه ألامور . الواقعة فى املنطقة دون إلاقليمية أو إلاقليمية

يجب أن تسير فى ضوء املراعاة الكاملة لكل ما يتصل بذلك من الظروف الاقتصادية 

 ملا تضمنته هذه املادة من أحكام، وما سبق 
ً
والجغرافية لجميع الدول املعنية، وطبقا

املبادئ  –فى بقية فقراتها  –ثم بينت املادة . من الاتفاقية 92و  90ته املادتان أن قنن

 لحقوقها فى املنطقة الاقتصادية 
ً
الحاكمة ملمارسة الدول املتضررة جغرافيا

بالنسبة  96الخالصة للدول الساحلية وذلك على نفس النهج الذى سلكته املادة 

 .للدول غير الساحلية

من الاتفاقية،  82و  80أن القيدين اللذين أوردتهما املادتان وتجدر إلاشارة إلى 

، حيث ال 
ً
 على حالة الدول املتضررة جغرافيا

ً
والسابق إلاشارة إليهما، ينطبقان أيضا

 شبه كلى  81تسرى املادة 
ً
فى حالة الدول الساحلية التى يعتمد اقتصادها اعتمادا

وكذلك ال يجوز نقل (. 80/م )ة على استغالل املوارد الحية ملنطقتها الاقتصادي

بشكل مباشر أو غير ( 81)حقوق استغالل املوارد الحية املنصوص عليها فى املادة 

مباشر إلى دولة ثالثة أو إلى رعاياها سواء بالتأجير أو بالترخيص أو بإقامة مشاريع 
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مشتركة أو بأية طريقة أخرى يكون لها أثر إحداث ذلك النقل ما لم تتفق الدول 

 .على خالف ذلك عنيةامل

  :التزامات الدول الغير فى املنطقة الاقتصادية الخالصة- 2

باستقراء نصوص الاتفاقية التى نظمت ألاحكام الخاصة باملنطقة الاقتصادية 

الخالصة يتضح لنا أن الاتفاقية بجانب تقريرها ملجموعة من الحقوق لصالح الدول 

لدولة الساحلية، فإنها ألقت على عاتقها الغير فى املنطقة الاقتصادية الخالصة ل

قوق ومن مجموعة من الالتزامات يجب عليها أن تتقيد بها عند ممارستها لهذه الح

 ت.أهم هذه الالتزاما

 بوجوب مراعاة حقوق الدول الساحلية  
ً
 عاما

ً
التزام الدول الغير التزاما

 وواجباتها املراعاة الواجبة، وذلك عند ممارستها لحقوقها وأد
ً
ائها لواجباتها طبقا

وكذلك ضرورة الامتثال للقوانين . لهذه الاتفاقية فى املنطقة الاقتصادية الخالصة

 ألحكام الاتفاقية وغيرها
ً
من قواعد  وألانظمة التى تعتمدها الدول الساحلية وفقا

 .(8 – 17/ م )القانون الدولى 

لصيد فى املنطقة الالتـزام بأن يحترم رعايا الدول الغير الذين يقومون با 

الاقتصادية الخالصة تدابير الحفظ والشروط وألاحكام ألاخرى الثابتة فى قوانين 

 .(92/1م )وأنظمة الدولة الساحلية، والتى تكون متمشية مع الاتفاقية 

التزام الدول الغير وكذلك املنظمات الدولية عند عزمها القيام بأعمال بحث  

ة الخالصة إلحدى الدول الساحلية، أن تقوم علمى بحرى فى املنطقة الاقتصادي

 .(217/ م )بتزويد هذه الدولة باملعلومات املناسبة عن هذا البحث العلمى 

 مع الالتزام العام بحماية البيئة البحرية من التلوث، 
ً
التزام هذه الدول، تمشيا

ل بأن تعمل على حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، وبناء عليه يتعين على ك

الدول الساحلية وغير الساحلية عند ممارستها للحقوق املقررة لها فى املنطقة 

الاقتصادية الخالصة أن تلزم السفن والطائرات التى تحمل علمها أو املسجلة لديها 
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بأن تلتزم بعدد من القواعد والنظم التى تكفل منع ومكافحة وخفض التلوث البيئى 

أو تلك الطائرات للمخلفات ذات ألاثر السيئ  البحرى الناتج عن إلقاء هذه السفن

على البيئة البحرية، بحيث ال تكون هذه القوانين وتلك ألانظمة والتدابير الوطنية 

أقل فعالية فى منع هذا التلوث والسيطرة عليه وخفضه من القواعد واملعايير 

 .128 الدولية

 :الجرف القاري والرصيف القاري 

( يستخدم 71( إلى )89وخاصة في املواد من )من املالحظ أن قانون البحار 

كمرادف ملصطلح "الجرف  continental shelfمصطلح "الرصيف القاري" 

، بينما في الواقع هناك فرق بينهما. فالجرف القاري هو continental marginالقاري"

امتداد طبيعي لليابس تحت املاء ويشمل الرصيف القاري والذي يكون انحداره 

شمل املنحدر الحاد الذي يقع في نهاية الرصيف ويستمر حتى يلتقي بقاع تدريجي وي

(. ويتفاوت عرض الجرف القاري من مكان آلخر حيث يبلغ 0البحر )أنظر الشكل رقم 

ميل بحري غرب دلتا نهر النيجر في املحيط ألاطلس ي، بينما يصل في بحر  21أقل من 

. وقد توجد بعض البحار ل بحري مي 811ل الاسكندنافية إلى البارنتس شمال الدو 

 وبالتالي 
ً
 ضحال

ً
التي الينطبق عليها هذا الوصف مثل الخليج العربي والذي يعتبر بحرا

.
ً
 قاريا

ً
 اليوجد به جرف قاري إنما يمكن اعتباره بأكمله رصيفا

املادة ألاولى من اتفاقية جنيف حول  لنصوفقا تحديد الجرف القاري: - 

بارة الامتداد القاري للداللة على قاع البحر وألارض الامتداد القاري تستعمل ع

الواقعة تحت قاع البحر في املساحات املائية املتاخمة لساحل الكائنة خارج منطقة 

متر أو أبعد من ذلك حسب عمق املياه بقدر ما  211البحر الاقليمي وذلك الى أعماق 

 .يسمح ذلك باستغالل املوارد الطبيعية لتلك املناطق

 معيارين لتحديد الجرف القاري:هناك 

                                                           
 .من الاتفاقية 201و  002و  062انظر فى ذلك املواد  - 128
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املعيار ألاول: هو معيار العمق الذي يعتبر امتدادا قاريا للطبقات ألارضية  -

املغمورة بمياه البحر املجاورة للسواحل الواقعة خارج البحر الاقليمي الى أن تصل 

 .متر 211الى 

يوجد عليه املعيار الثاني: الامتداد ألارض ي: وذلك نظرا التصاله بشاطىء وما - 

وفي باطنه من مواد يعطى للدولة الساحلية حق الاستغالل في ما وراء الخط الذي 

 .متر 211يصل عنده عمق املياه الى 

من  88حقوق الدول الساحلية في الجرف القاري: وفقا لنص املادة -   

اتفاقية قانون البحار تمارس الدولة الساحلية على هذه املنطقة حقوق سيادية 

منها استغالل املوارد الطبيعية, الاكتشافات حقوق مانعة فال يجوز ألي دولة الغرض 

أن تقوم بهذه ألانشطة بدون موافقة صريحة من الدولة الساحلية حق املد 

الكابالت داخل املنطقة خطوط ألانابيب املغمور باملياه حق اقامة الجزر 

ملياه العلوية والحيز الذي الاصطناعيةواملنشأة باملرور الحر البحري أو الجوي في ا

 .يعلوا الجرف القاري 

 أعالي البحار:

تلك املناطق من البحار واملحيطات التي التخضع لسيادة "يقصد بأعالي البحار 

من قانون ( 79)ولقد استثنت املادة  . " أية دولة، ساحلية كانت أو غير ساحلية

تصادية الخالصة واملياه البحار املياه الداخلية والبحر إلاقليمي واملنطقة الاق

 .ألارخبيلية من أعالي البحار

أما إلاقليم الجوي فلم يثر أي خالف رغم أزدياد أهميته  ، الجوي  إلاقليم .8

باتساع حركة الطيران الدولي في السلم والحرب، فهو يتمثل في كافة طبقات الجو 

العصر الحالي  التي تعلو إقليم الدولة ألارض ي واملائي وإن علت. وقد لجأت الدول في

إلى عقد الاتفاقات املختلفة بشأن املالحة الجوية وتنظيم مرور الطائرات ألاجنبية 

 داخل إلاقليم الجوي لكل دولة. 
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يعتبر من املجال الجوي كل ما يعلو حدود الدولة إلاقليمية من هواء        

حلة بداية وفضاء جوي، وقد بدأ الاهتمام بهذا املجال مع بداية القرن العشرين مر 

أبرمت الاتفاقية الدولية املتعلقة بتسهيل املالحة  0606 عصر الطيران. ففي سنة

مؤيدة ملا جاء في الاتفاقية  0627 الجوية في باريس، ثم جاءت اتفاقية هافانا سنة

جاءت اتفاقية شيكاغو التي أكدت سيادة الدول على إقليمها  0611ألاولى وفي سنة

 الجوي.

ليم في أنه املجال الذي تمارس عليه الدولة سيادتها وهو وتكمن أهمية إلاق

املعبر عن استقاللها غبر أن التطور العلمي في مجال الاتصاالت من خالل ألاقمار 

الصناعية بعد غزو إلانسان للفضاء أصبحت تطرح مشاكل في مجال حماية إلاقليم 

ب البحث عن مما يمكن أن يهدد سيادة الدولة على إقليمها، مما أصبح يستوج

 آليات جديدة تكفل حماية قانونية ملوضوع سيادة الدولة على إلقليمها.

 وينقسم املجال الجوي إلى: 

 : نظریة حریة الهواء الذي یعلو بأقليم الدولة .أ

نادى أصحاب هذه النظرية على أن املجال الجوي ال يخضع لسيادة الدولة 

هواء وذلك لطبيعة الهواء أساس أنها ال يمكنها ممارسة السيادة على ال على

ولإلستعانة السيطرة الفعلية عليه وبالتالي ينطبق على ألاجواء مما يعني املالحة حرة 

 .الطائرات جميع الدول 

 :ة املقيدةدنظریة السيا .ب

لى الدولة تمتد إلى طبقات الواقعة عاعتبر أصحاب هذه النظرية أن سيادة  

 لجميع الدول ارتفاع معين من إقليمها وأما ما يعلو ذلك 
ً
  .من طبقات منعيد حرا

  :ج. نظریة السيادة املطلقة 

دة الدولة مطلقة حيث تمتد إلى يرى أصحاب هذه النظرية على أن سيا 

قات الهواء التي تعلو إقليمها وهم بذلك برون أن الدولة تستطيع عليها بواسطة طب
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وق إقليمها وبذلك طائراتها وصواريخها ومدا فعها حيث تستطيع ان تمنع الطيران ف

 .ال يكون للدولة حد معين على أجوائها بل سيادتها مطلقة بال حدود

وبالنتيجة جرى العرف الدولي على ألاخذ بأن آل دولة تكون لها سيادته ا 

املطلقة الكاملة على املنطقة الهوائية التي تعلو أقاليمها الثالث البرية والجوية 

رات ألاجنبية املرور فوق الدولة أو هبوطها في أرضها والبحرية وبال تالي ال يجوز للطائ

  بدون الحصول على إذن أو ترخيص بذلك.

 من الفقهاء واملفكرين بات يالحظ بحق أن فكرة سيطرة 
ً
 كبيرا

ً
غير أن جانبا

الدولة على إقليمها الجوي أي طبقات الهواء التي تعلو إقليمها إلى ما النهاية في 

اتت فكرة نظرية صعبة التحقيق بعد أن أصبح في مكنة الارتفاع ، هذه الفكرة ب

العديد من الدول اطالق الصواريخ وسفن الفضاء وألاقمار الصناعية لتخترق 

طبقات الجو في سائر أنحاء العالم دون حاجة للحصول على موافقة الدولة املعنية 

 ودون توافر أية قدرة لدى معظم الدول ألاخرى على مجرد رصد هذا الاخترا
ً
ق فضال

 . عن مواجهته أو القضاء عليه

التي عالجت مسألة تنظيم املجال  واملعاهدات الدوليةمن أهم الاتفاقيات 

 الجوي نذكر:

  تتعلق بتنظيم املالحة الجوية . 0606معاهدة باريس 

  تتعلق بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي  0626اتفاقيه وارسو. 

   جز التحفظي على بتوحيد بعض قواعد الح 0688معاهدة روما

 الطائرات
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  0611.129اتفاقيه شيكاغو 

   بشأن املسؤولية عن ألاضرار التي تسببها الطائرات  0612اتفاقيه روما

 ألاجنبية للغير على السطح .

   بشأن الجرائم وبعض ألافعال التي ترتكب على  0698اتفاقيه طوكيو

  .متن الطائرة

   عال التي تعتبر استيالء غير بشأن تحديد ألاف  0680اتفاقية مونترريال

 130.مشروع على الطائرات 

 السياسية العناصر: الثاني الفرع

 أو السلطة السياسية الحكومةأوال:       

 بدون  دولة وال ، دولة وحدهما يشكالن ال حكومة بدون  وإلاقليم الشعب إن      

 تمارس منظمة سلطة إلى يحتاج سياس ي مجتمع وأي سياس ي، مجتمع والدولة. حكومة

 القيام على القادرة املنظمة العامة بالسلطات الحكومة وتتجسد. فيه الحكم صالحيات

                                                           
 : اتفاقية شيكاغو أنشأت منظمة دولية متخصصة هي منظمة الطيران املدني وتهدف -129

  انماء املبادئ والقواعد الفنية الخاصة باملالحة الجوية الدولية وتش جيع النقل الجوي الدولي -0

  العمل على تقديم وتحقيق أمن وسالمة الطيران املدني 2-

 دولية تتعلق باملسائل الفنية للطيران آشهادة الطيارين و املالحين.وضع نماذج  3-

 شروط  صالحية الطائرات وجنسية الطائرات وتسجيلها وقواعد الجمارك و الهجرة والصحة.4- 

 وبالنتيجة تعتبر طائرات الدول الغير موقعة على الاتفاقية انها تحت اج إلى إذن تصريح للمرور فوق ألاجواء * 

  .أو النزول في مطارات الدول املتعاقدة أو توقيع اتفاقيات ث نائية خاصة بهذا الشأن الوطنية
 اعتبرت هذه الاتفاقية ألاعمال التي تمس سالمة الطائرة جرائم دو لية ولذلك فصلت نطاق هذه الجرائم -130

  :فيما یلي

 أعمال العنف التي ترتكب ضد شخص على ظهر الطائرة –

 أو إتالفها أو التهديد بسالمتها على نحو آخروضع جهاز على ظهر ا –
ً
 . لطائرة من شأنه أن يسبب تحطيما

 . القيام بتحطيم طائرة أو إتالفها أو جعلها غير قادرة على الطيران –

إطالق شائعات آاذبة حول الطائرة من شانها أن تهدد سالمتها آذلك الش روع أو الاشتراك في هذه الجرائم إال إذاوقعت  –

 . أرض دولة أخرى على 
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 وجود من البد اعتباري  شخص الدولة أن وحيث.  والخارج الداخل في الدولة بوظائف

 والقضائية والتنفيذية التشريعية ألاجهزة تعد وهكذا.  إرادته عن ويعبر يمثله من

 الدولي النطاق في الحكومة وتؤخذ.  لصالحياتها الدولة رسةمما مكانإل  الزمة عناصر

 السلطات مجموع في وانما وحسب التنفيذية السلطة في تنحصر ال فهي الواسع باملعنى

  العمومية
ً
  تؤلف التي ايضا

ً
  تنظيما

ً
 وادارة وإلاقليم الشعب على ألاشراف يتولى حكوميا

 سلطات من تملكه بما ونموها تقرارهااس وتحقيق كيانها لحفظ الالزمة العامة املرافق

 ، الفعلية هي ، الحكومة في شروط عدة تتوافر أن ويجب.  وقضائية وتنفيذية تشريعية

 . والاستقالل السيادة

 الفعلية : -أ

 في نافذ قانوني نظام إقامة على قادرة سلطة وجود ، الفعلية بشرط يقصد  

 الدولي القانون  يفرضها التي االلتزاماتب الوفاء على وقادرة ، بكامله الدولة إقليم نطاق

 بها القائمين ألاشخاص في أو العامة السلطات تنظيم في تغييرات حدوث حالة وفي عليها

 في الجديدة العامة السلطات قيام ألاوضاع هذه مثل في الدولي القانون  يهم فالذي ،

  الدولة
ً
 أن هو ، ذلك وتوضيح . الدولة على الدولي القانون  يفرضها التي بالواجبات فعال

 في تغييرات من داخلها في حدث مهما كيانها جوهر في باقية – معروف هو كما – الدولة

 استمرارية مبدأ عليه يلق ما وهذا. عليها القابضين أشخاص في أو السلطة تنظيم

.  الحاكمين وأشخاص السلطة على يطرأ قد الذي التغيير رغم ، هويتها وحدة أو الدولة

 الدولة حكام سلطان يكون  أن بمعنى ، واملانعية الشمولية تفترض الفعلية نفا كذلك

 
ً
 القانون  أن كما.  مشارك فيه يشاركها ال أي ، مانع بشكل عليه ومن إلاقليم كامل شامال

 ، للحكم السياس ي بالشكل وال للسلطة الشرعي أو الدستوري باألساس يعني ال الدولي

 حرية هو املبدأ الن ذلك.  بها املواطنين بعالقة وال ةللسلط السياسية الفلسفة في وال

 يمس ال أن شريطة الحكم أشكال من تشاء تختارما أن وللدول  الحكم شكل اختيار

 القانون  يعني ما وكل.  الدولية الحضارة في الثوابت مع يتعارض أو ألاخرى  الدول  حقوق 
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  قيامها قطري عن السلطة وجود استمرار هو – املجال هذا في –الدولي
ً
 فعال

 . واستمرارها ببقائها الكفيلة الدولة باختصاصات

 : السيادة و الاستقالل-ب

 القانون  وبنيان صرح عليها أسس التي ألاساسية ألافكار من السيادة تعد      

 نطاق كان أن فبعد ، متعددة بمراحل السيادة نظرية مرت وقد ،131املعاصر الدولي

 الزمن مر على الدولية العالقات تطور  فإن مطلقا، قليمهاوإ شعبها على الدولة السيادة

 مبدأ بأن: " بادي برتراند ويقول . تدريجية بصورة النطاق هذا على تعديال معه حمل

 وأن معينة تاريخية حقبة إلى بل التاريخ إلى ينتمي ال وأنه دائما موجودا يكن لم السيادة

 بين التمييز هذا ولكن والخارج، الداخل بين املطلق التمييز أجل من بناؤه تم بدأامل هذا

 ميزة أصبحت اليقين وعدم والتساؤالت فالتناقضات نسبيا، أصبح والخارج الداخل

 النتقادات الحديث العصر يف السيادة نظرية تعرضت وقد. 132 "الوليد الدولي املسرح

 الدولي، للمجتمع الحالية الظروف مع تتفق ال أنها اعتبار على الكثير وهجرها جوهرية

 والفوض ى الداخلي الاستبداد لتبرير استخدامها أس يء السيادة نظرية أن والواقع

 عمل عرقلة والى الدولي، القانون  تطور  إعاقة إلى النظرية هذه أدت ولقد. الدولية

 مفهوم اتجه وقد.الضعيفة الدول  على القوية الدول  تسلط والى الدولية نظماتامل

 في الدولي النظام تحوالت أن ذلك جديد، منحى نحو الحاضر الوقت في السيادة

 سيادة فكرة تآكل و انحسار إلى أدت والعسكرية والسياسية الاقتصادية امليادين

 .الوطنية الدولة

 بل ، املعاصر الدولي القانون  في بها املسلم ملبادئا من السيادة مبدأ يزال وال 

 مضمون  تضمنه ما وهذا ، الراهن الدولي النظام عليها يقوم التي الرئيسية املبادئ ومن

 على الهيئة تقوم)  بها جاء التي املتحدة ألامم ميثاق من ألاولى الفقرة/  الثانية املادة

 الاستقالل بمبدأ السيادة مبدأ ويرتبط.   (أعضائها جميع بين السيادة في املساواة مبدأ
                                                           

 0669-0661ربية، القاهرة، الطبعة ألاولى: الع النهضة دار  العام: الدولي ن د.أحمد أبو الوفا : الوسيط في القانو –  131

  87ص:

 132  –Bertrand Badi : Un monde sans souveraineté, FAYARD, PARIS, 1999, p : 19-20.  
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 مبدأ  على شّددت التي الدولي القضاء عن الصادرة القرارات ذلك على أكدت وقد ،

 ماكس))  املحكم صرح(( باملاس))  جزيرة قضية ففي باالستقالل، وتماثله السيادة

 .(  استقاللهم تفيد الدول  بين القائمة العالقات في السيادة إن(( )  هوبر

 :السيادة مفهوم تحديد -1

 من مادية مقومات على توافرها عند للدولة ينسب قانوني وضع السيادة         

 به تواجه سلطان من للدولة ما تمثل وهي وحاكمة، منظمة وهيئة وإقليم أفراد مجموع

 هذا مقتضيات ومن الخارج، في ألاخرى  الدول  به وتواجه إقليمها داخل ألافراد

 ويعني. 133 وحدها إرادتها شؤونها مختلف في الدولة تصرفات مرجع ن يكو  أن السلطان

 بودان عرفها أن سلطة،فبعد أية يعلوها ال والخارج الداخل في الدولة سلطة أن ذلك

 عددا أن نجد" للقوانين تخضع ال والتي والرعايا املواطنين على العليا السلطة بأنها"

 وغير التصرف تقبل وال تتجزأ ال دة،واح: أوصافها على اتفقوا الفقهاء من كبيرا

 محكمة تعريف على الاعتماد ويمكن. 134 املسقط للتقادم أو املكتسب للتقادم خاضعة

 الضرورة بحكم السيادة" أن في 0616 سنة" كورفو" مضيق قضية في الدولية العدل

 قليميةإلا السيادة احترام وان ومطلقة، انفرادية والية إقليمها حدود في الدولة والية هي

  . 135 "الدولية العالقات أسس من جوهريا أساسا يعد املستقلة الدول  بين فيما

 :السيادة على املترتبة لاثار –2 

 : أهمها آلاثار من العديد السيادة فكرة على تترتب 

 الصعيد على سواء سيادتها، في الكامنة واملزايا الحقوق  بكافة الدول  تتمتع* 

 وإثارة والقنصلي الدبلوماس ي التمثيل وتبادل الدولية، املعاهدات كإبرام الدولي

 رعاياها تصيب أو أصابتها التي ألاضرار عن بالتعويض للمطالبة الدولية املسؤولية

 مواردها في التصرف حق فللدولة الداخلي املستوى  وعلى. ألاضرار هذه إصالح أو

                                                           
  .018، ص:  0661سكندرية، طبعة إلا  املعارف منشأة العام: الدولي د.علي صادق أبو هيف: القانون –  133
  .288ن ص:  2111ة ألاولى الطبع بيروت، الحقيقة، دار  لية:ريمون حداد: العالقات الدو –  134
 0671ملعارف، الرباط، ا مكتبة العام: الدولي القانون : د. عبد القادر القادري –  135
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 حيال مناسبة تراها لتيا التدابير اتخاذ يمكنها كما ،136 الطبيعية وثرواتها ألاولية

 . 137 أجانب أو كمواطنين صفتهم النظر بغض إقليمها على املتواجدين ألاشخاص

 إذ قانونا، متساوية الدول  أن كذلك السيادة على تترتب: الدول  بين املساواة* 

 تلتزم أو تتمتع التي والواجبات الحقوق  أن ذلك معنى السيادات، في تدرج هناك ليس

 ناحية من بينها اختالف هناك كان ولو حتى القانونية الناحية من ةمتساوي الدول  بها

 املساواة مبدأ أن غير. الاقتصادية املوارد أو الجغرافية املساحة أو السكانية الكثافة

 من العديد فهناك مطلقا، ليس 138 املتحدة ألامم ميثاق أقره الذي السيادة في

 الدول  بها تتمتع وال ألامن مجلس في العضوية الدائمة الدول  بها تتمتع الحقوق 

 إال.  140امليثاق تعديل وحق  139(الفيتو) النقض حق استخدام منها ألاخرى  ألاعضاء

 عدم معالجة محاولة إلى يرمي الدولي القانون  في اتجاه آخر صعيد على هناك أن

 الفعلية، املساواة عدم من تقلل قانونية قواعد وضع طريق عن الفعلية املساواة

 .  141حاليا الصارخة الفروق من تقلل قانونية قواعد وضع طريق عن

 

 

                                                           
  281 ص: السابق، املرجع: ريمون حداد–  136
،  2111والنشر والتوزيع، بيروت، طبعة  للدراسات الجامعية املؤسسة ية:د. أحمد سرحال: قانون العالقات الدول–  137

  .028ص: 
 .املتحدة ألامم ميثاق من الثانية املادة الفقرة ألاولى من–  138
الدولي، الدار الجماهيرية  ألامن مجلس في الاعتراض حق ريةحول هذا املوضوع: راجع: محمد العالم الراجحي: حول نظ–  139

   .0676للنشر والتوزيع، مصراتة، ليبيا، الطبعة ألاولى 
 028، ص:  2112لعربي، بيروت، الطبعة ألاولى ا الفكر  دار  العام: الدولي انون د.سهيل حسين الفيتلي: الوسيط في الق–  140

. 
اتفاقية ألامم  عليه نصت ما ذلك ومن  الفقيرة، مثال ذلك القواعد الخاصة باإلجراءات التفضيلية لصالح الدول –  141

 .من مزايا للدول الحبيسة واملتضررة جغرافيا 0672املتحدة لقانون البحار لعام 
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 التي املهمات أصعب من لعل: ألاخرى  الدول  شؤون في التدخل جواز عدم* 

 على بالتدخل عنه يعبر ملا دقيق تعريف وضع الدولي القانون  في الفقه اعترضت

    142.الدولي املستوى 

 أخرى  دولة شؤون في دولة طرف من دكتاتوري تدخل" بأنه عرفه من فهناك 

 التراب بسالمة املساس بهدف تغييرها أو الحالية الوضعية على املحافظة قصد

 .  143"الدولة لهذه السياس ي والاستقالل الوطني

 كل إذ أخرى، لدولة الداخلية الشؤون دولة أية تدخل الدولي القانون  ويحظر

 والسياس ي جتماعيوالا  والاقتصادي السياس ي نظامها وتطوير اختيار في حرة دولة

 القانون  بأحكام مقيدة الدولة سيادة أن غير. أخرى  جهة من تدخل دونما والثقافي،

 إبادة وجرائم الحرب جرائم وارتكاب إلانسان بحقوق  يتعلق فيما وخاصة الدولي

 هي إذ الدولية، العالقات ميدان في التصرف مطلقة ليست فالدولة. البشري  الجنس

 على تعلو اعتبارات على بناءا الدول  على مفروض هو الذي الدولي للقانون  تخضع

 ألاخرى  الدول  مع عالقاتها ويحكم الدول، تصرفات على قيودا يورد والذي إرادتها

 .144 الدولية الهيآت ومع

 خصائص  السيادة-8

                                                           
  ingérenceمثل  interventionتستعمل مصطلحات أخرى بالفرنسية والانجليزية للتعبير عن كلمة تدخل–  142

;interférence  ،Immixtion .وص أنه رغم املحاوالت املبذولة للتمييز بين هذه املصطلحات إال أنها في ويالحظ بهذا الخص

النهاية تؤدي نفس املعنى، وفي مجال الاستخدام العام ملصطلح التدخل نجد التمييز خصوصا في كتابات فقهاء القانون 

ل غير املشروع وعند البعض للداللة على استخدام التدخ على للداللة يستخدم الذي intervention الدولي بين مصطلح

التي تدل على التدخل كفعل مادي بغض النظر عن الوسيلة أو  ingérence  -interférenceالقوة املسلحة ومصطلحات

في اللغات ألاوربية يعتبر املصطلح ألاكثر استعماال   interventionالعربية واملشروعية.إال أن مصطلح التدخل في اللغة 

 8الفقرة  2وهذا الاستخدام العام للمصطلح تأكد في الوثائق الدولية خصوصا املادة … للداللة علة جميع أنواع التدخل

لسالم أمحمد الحاج أمحمد: مجلس من ميثاق ألامم املتحدة. ملزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع، راجع: عمران عبد ا

ألامن وحق التدخل لفرض احترام حقوق إلانسان: أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم القانونية 

 .وما بعدها 20، ص: 2110-2111الرباط/ -أكدال -والاقتصادية والاجتماعية
 . 007-008، ص: 0660وراقة الوطنية، مراكش، وال املطبعة الدولية: العالقات د. سعيد الركراكي: مقترب في دراسة–  143
عمان، ألاردن، مكتبة دار  العامة، املبادئ ألاول، الكتاب: د.عبد الكريم علوان: الوسيط في القانون الدولي العام - 144

   .080،ص:  0668الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى، 
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 البد من توافر صفات معينة في السيادة هي :

ية الدولة في وحدة السيادة ، بمعنى أن السيادة هي بحكم الضرورة وال  .0

حدود إقليمها والية انفرادية يتوجب على الدول ألاخرى احترامها . وقد أكدت 

محكمة العدل الدولية على ذلك في الحكم الذي أصدرته في قضية مضيق كورفو في 

م بقولها ) إن احترام السيادة إلاقليمية بين الدول املستقلة يعد أساسا 0616العام 

 من أسس العالقا
ً
 ت الدولية ( . جوهريا

السيادة ال تقبل التجزئة ، يعني أنها ال تتعدد . وحتى في الدول املركبة )  .2

أي الاتحادية ( فان السيادة تبقى واحدة بيد السلطة املركزية وكل ما هنالك هو 

 .السلطات املحلية في هذه الحالةتعدد مراكز ممارسة السيادة بين السلطة املركزية و 

تصرف ، أي عدم جواز التنازل عنها ، ألن الدولة التي السيادة ال تقبل ال .8

 لشخصية الدولة القانونية . 
ً
 تتنازل عن سيادتها تفقد وصفا

 ، فان التقادم املكسب والتقادم املسقط ال محل لهما في نقل  .1
ً
واخيرا

السيادة من دولة إلى أخرى ، فالسيادة ال تكتسب بمجرد مرور الوقت وال تسقط 

   .املدة الطويلةلعدم ممارستها ب

 مظاهر السيادة -4

كنتيجة طبيعية لتوافر عنصر السيادة أو الاستقالل ، يكون للدولة الحق في 

مباشرة الاختصاصات املتعلقة بوجودها كافة كدولة على الصعيدين الداخلي و 

 الخارجي .

املظهر الداخلي : ويتمثل في حرية الدولة في تصريف شؤونها الداخلية  .0

فقها العامة وفرض سلطاتها كافة على ما يوجد في إقليمها من أشخاص وتنظيم مرا

 واموال وحقها في التشريع والقضاء . 

ى في أن تتولى الدولة إدارة عالقاتها الخارجية مع  .2
ّ
املظهر الخارجي : ويتجل

الدول ألاخرى بإرادتها الحرة النابعة من ذاتها دون أن تخضع لسلطة أجنبية فتتبادل 
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دبلوماس ي مع الدول ألاخرى وتشترك في املؤتمرات وتبرم املعاهدات وتنضم التمثيل ال

إلى املنضمات الدولية أو إلاقليمية إلى غير ذلك من ممارسة النشاطات الدولية 

 الخارجية .

 املطلب الثاني: أشكال الدول في القانون الدولي العام

الحكم إلى دول تنقسم الدول إلى أنواع كثيرة فيمكن تقسيمها من حيث نظام 

مستبدة ودول ديمقراطية وقد تكون ليبرالية أو إشتراكية وقد تكوم جمهورية أو 

ملكية ويمكن تقسيمها من حيث موقعها الجغرافي إلى دول ساحلية ودول جبلية 

وتنقسم من حيث شكلها إلى دول بسيطة وهي التي تتميز بوحدتها السياسية ودول 

عدة دول أو دويالت ،لذا ينصب البحث في هذا مركبة وهي التي تتكون من إتحاد 

املوضوع على دراسة أشكال الدول من حيث التركيب الداخلي للسلطة السياسية 

للدولة هل هي سلطة واحدة أو أنها متعددة ؟وما يترتب عن ذلك من وحدة القانون 

 املركبة ؟ أو تعدده ؟ لذلك يكون إلاشكال املطروح ما هي الدول البسيطة والدول 

محايدة وغير -كاملة السيادة وناقصة السيادة -بسيطة ومركبة :شكال الدول أ

 ةمحايد

 الدول البسيطة واملركبة: ألاول  الفرع

 :أساس هذا التقسيم هو شكل الدولة من حيث ممارسة السلطة 

من الناحيتين وهي الدول التي تظهر كوحدة واحدة   : الدول البسيطة -

احية الخارجية تكون لها سلطة مركزية واحدة تنظم ،فمن النالخارجية والداخلية

شؤونها الداخلية وأن تكون لها دستور واحد يطبق على كافة أجزاء إلاقليم ،وأن 

تخضع الشعب لسلطة الدولة وحدها ،وقد تعتمد الدولة البسيطة أسلوب املركزية 

تختص  كما أنها 145أو الالمركزية إلادارية لتسيير شؤونها حسبما تقتضيه ظروفها

                                                           
  .17، 18، الجزائر ، ص 2118حسين بوديار :الوجيز في القانون الدستوري ،دار العلوم للنشر والتوزيع،طبعة - 145
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) واغلب الدول من هذا النوع –بإدارة شئونها الداخلية والخارجية سلطة واحدة 

 (.السعودية الجزائر فرنسا بلجيكا

دول أو ) هي الدول التي تتألف من عدة كيانات  :الدول املركبة-

 –مرتبطة مع بعضها وتتمتع باستقاللية متفاوتة في مواجهة بعضها البعض (واليات

 :هذا التراكيب علي أنواعوهذه الدول أو 

ويعني اتحاد دولتين أو أكثر بمقتض ي معاهدة تحت  :الاتحاد الشخص ي -أ

سلطة ملك أو رئيس واحد بحيث يكون لكل دولة شخصيتها الدولية املستقلة حتى 

أنها يمكن أن تعلين الحرب علي دولة أخرى دول التزام باقي الدول ألاعضاء في 

تبارات انتقال العرش في الدولتين إلي ذات الشخص كما وهو نوع يتعلق باع -الاتحاد

 :كان ألامر بين اململكة املتحدة وكندا واستراليا

وهو أن ترتبط دولتان أو أكثر بمعاهدة في ظل  :الاتحاد الحقيقي أو الفعلي -ب

. حاكم واحد وتتصرفان كدولة واحدة دوليا وكدول ذات سيادة ومستقلة داخليا

م املعاهدات باسم الدولة وليس باسم الاتحاد ألنه هذا ألاخير ويكون لألعضاء إبرا

وهذا النوع  -والحرب بين ألاعضاء تعتبر حرب أهلية -هو الذي يبرم املعاهدات باسمه

 .ليس له وجود آلان وقد كان بين السويد والنرويج والبين النمسا واملجر

جبه ترتبط عدة دول وبمو  :الاتحاد الكونفدرالي أو التعاهدي أو الاستقاللي -ج

تخوله سلطات ( ليس حكومة وال تعتبر شخصا دوليا) بمعاهدة في اتحاد له مؤسسات

وتكون كل دولة مستقلة دوليا في جميع , داخلية محدودة علي ألاعضاء دون الرعايا

انتقالي يتحول إلي شكل آخر كاالتحاد   وعادة ما يكون اتحاد -.املجاالت حتى الحرب

والاتحاد بين مصر وسوريا ولبيا . مريكية الذي تحول إلي اتحاد فدراليبين الواليات ألا 

 .وألاردن والعراق –

هو نظام دائم بين عدة كيانات مستقلة بمقتض ي دستور  :درالييالاتحاد الف-د 

وتمثل كلها دولة واحدة ( ولكن ال تعتبر دول ) وتكون الكيانات فيه مستقلة داخليا 

-ألامريكية وألارجنتين واملكسيك وإلامارات العربية املتحدةخارجيا كالواليات املتحدة 



155 

وهذا الاتحاد يتميز داخليا بوجود مؤسسات دستورية لها سلطة علي ألاعضاء وعلي  

وتمارس الحكومة  -الرعايا وتحدد العالقة بين الحكومة مركزية والحكومات املحلية

  .املركزية كل مظاهر السيادة خارجيا

رالي نموذجي وإنما تختلف تلك ألانظمة من دولة ألخرى وال يوجد نظام فد

 .العتبارات مختلفة

 السيادة ناقصة ودول  كاملة سيادة ذات دول الفرع الثاني: 

 .وأساس هذا التقسيم سيادة الدولة

هي التي تمارس جميع مظاهر السيادة دون تدخل من  :الدول كاملة السيادة-أ

 .ى دولة أو جهة أخر 

هي التي تشترطها أو تحل محلها جهة أو جولة أخري في  :ناقصة السيادة-ب 

وهي دول تتمتع بحقوق وواجبات الدول إال أن شخصيتها   ممارسة مظاهر السيادة.

مثل الدول املوضوعة تحت الحماية والذي يقض ي  -القانونية الدولية ليست كاملة

اهر بوضع الدول الضعيفة تحت حماية دولة قوية تمارس عنها كل أو بعض مظ

السيادة ساء باالتفاق ويسمى الحماية الاختيارية أو بالقوة ويسمي باالستعمار أو 

الحماية الاستعمارية والذي سعى املجتمع الدولي إلي إلغائه عن طريق الانتداب في 

عهد عصبة ألامم ثم نظام الوصاية في عهد ألامم املتحدة. ثم ظهر في الوقت الحاضر 

إخضاع إقليم منفصل إلدارة دولية أو إشراف دولي تحت نظام التدويل والذي يعني 

رعاية ألامم املتحدة حتى يتقرر مصيره النهائي كما هو الحال في إقليم البوسنة 

 .والهرسك وكسوفا وتيمور الشرقية املنفصلة عن اندونيسيا

وأساس هذا التقسيم هو التدخل أو عدم  :الدول املحايدة وغير املحايدة -ج

 .نزاعات الدوليةالتدخل في ال

والحياد هو وضع قانوني توضع فيه الدولة بناء علي إرادتها أو بمقتض ي 

معاهدة يقتض ي بقاؤها خارج العمليات العسكرية وعدم التدخل في النزاعات بين 
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 .الدول 

واملؤقت يعني ابتعاد الدولة عن نزاع بين دولتين أو   :والحياد إما دائم وإما مؤقت -

. ويكون بإرادة الدولة وتستطيع إنهاؤه متى تشاء  حامها في النزاعأكثر مقابل عدم إق

والدائم وهو ابتعاد الدولة عن كل نزاع بين الدول بمقتض ي اتفاقية واو بنص في 

 .مثل سويسرا والنمسا وبلجيكا. دستورها تقره الدول ألاخرى 

: فقهياوقد أثارت مسألة انضمام الدول املحايدة إلي املنظمات الدولية خالفا  

فالبعض يرى أن ذلك يخل بحياد الدولة ألن ألامر قد يقتض ي من الدولة اتخاذ 

والبعض يرى عدم التعارض ألن هذه املنظمات أنشأت , موقف يجرها إلى نزاع دولي

 للمحافظة علي السلم وألامن الدوليين وهو الهدف الذي تقرر بموجله الحياد

جودة ألنه نظام كان من نتائج والواقع أن دواعي نظام الحياد لم تعد مو 

الحرب الباردة وضعف التنظيم الدولي وهو ما لم يعد موجودا بعد وجود ألامم 

املتحدة ومنع استعمال القوة في العالقات الدولية ودور مجلس ألامن في حفظ 

 .السلك وألامن الدوليين

يجابي هو والحياد إلا  -والسلبي هو النوع السابق : والحياد إما سلبي وإما ايجابي

نوع ترفض فيه الدول املحايدة الانضمام إلي معسكر من املعسكرات إال أنها تتخذ 

وقد ابتدع هذا الشكل رئيس  -سياسات معينة حرة تمليها عليها مصالحا الوطنية

 .وزراء الهند نهرو ومعه الرئيس املصري عبد الناصر وتيتو رئيس وزراء يوغوسالفيا

: ود تفرض علي بعض أجزاء من إقليم الدولةوهي قي: التحييد والتدويل

والتحييد يعني وضع جزء أو أجزاء من إقليم الدولة في حالة حياد أثناء نزاع معين أو 

أي نزاع بحيث يمتنع عليها القيام بأية إجراءات أو إنشاءات عسكرية في هذا الجزاء 

املضايق  وهو ينطبق علي بعض املناطق الحدودية الخاصة وبعض.أو تلك ألاجزاء

والفرنسية إلايطالية وإلايطالية  91والقنوات مثل الحدود السعودية الكويتية لسنة 

 .18اليوغسالفية لسنة 
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فيعني إخضاع إقليم منفصل إلدارة دولية أو إشراف دولي تحت : أما التدويل

رعاية ألامم املتحدة حتى يتقرر مصيره النهائي كما هو الحال في إقليم البوسنة 

وقد يوضع إلاقليم . وكسوفا وتيمور الشرقية املنفصلة عن اندونيسيا والهرسك

تحت التدويل بسبب التنافس بين الدول الاستعمارية كما هو الحال بالنسبة ملنطقة 

 .طنجة املغربية

 أساليب نشأة الدول  املطلب الثالث:   

 ونظام وإقليم شعب من عناصرها اكتمال بمجرد مادي ككيان الدولة تنشأ

 الدولة ونشأة بها، ألاخرى  الدول  اعتراف ذلك إلى باإلضافة يجب ولكن مستقل س يسيا

 :التالية ألاوجه أحد على تتم قد مادي ككيان

 
ً
 الناس من مجموعة الستقرار نتيجة جديدة عناصر من الدولة تنشأ قد -أوال

  يكن لم مأهول  غير إقليم على
ً
 هاعناصر  باستكمال وقيامها ما، لدولة قبل من تابعا

 .مستقلة حكومة لها بذاتها قائمة سياسية كوحدة

 
ً
 الدول  بعض انحالل أو تفكك نتيجة قديمة عناصر عن الدولة تنشأ وقد -ثانيا

 في الوجه على الدولة نشأة وتتحقق الدولة، نشأة في الغالب الوجه هو وهذا القائمة

   :التالية الحاالت

 الاتحاد أو الانضمام ألاول:الفرع 

دولتين أو أكثر وانضمامهما إلى بعضهما  شأ الدول نتيجة اتحادقد تن     

كما حدث بالنسبة للواليات املتحدة ألامريكية وإيطاليا ، لتكون دولة اتحادية 

 .0661146وأملانيا،وكما حدث بالنسبة لليمن الشمالي والجنوبي سنة 

                                                           
 .011د. عبد الكريم علوان خضير: الوسيط في القانون الدولي العام، ص: - 146 
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 و التفكك الفرع الثاني: الانفصال

 وقد يضيق قد جزء فوق  جديدة دولة تكوين Sécession باالنفصال يقصد  

 ضحية كانت التي الدولة هذه استمرار شريطة قائمة، دولة إقليم من يتسع

 تفكك أو حل عن الانفصال يميز الذي هو الدولة هذه استمرار إن 147الانفصال،

 الدولة وتختفي تنهار بحيث  ,désintégration Dislocation éclatement  الدول 

 . 148أكثر أو جديدتين دولتين ئدةلفا نهائيا ألاصلية

 بضرورة ممارسته تقييد إلى املصير  تقرير  مبدأ تقرأ التي النصوص دأبت وقد

 تقرير  فمبدأ السيادة. وذات املستقلة للدول  والترابية السياسية الوحدة احترام

 فقد 149املستقلة. للدول  الترابية الوحدة مبدأ حساب على يمارس أن يمكن ال  املصير 

 تفكيك إلى تسعى محاولة كل أن على السادسة فقرتها في 0101 صيةالتو  نصت

                                                           
 لجمهورية السودان منذ استقاللها عام - 147

ً
، ولم يكن باإلمكان انفصال جنوب السودان 0619كان جنوب السودان تابعا

، والذي تم من خالل 
ً
 وقانونيا

ً
الحكومة  -اتفاق طرفي النزاع دون الترتيبات التي تمت وجعلت من ذلك الانفصال شرعيا

على اتفاقية السالم التي تم التوقيع عليها في العاصمة الكينية )نيروبي( في  -السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان 

، وبموجب هذه الاتفاقية تم اعتماد دستور انتقالي للسودان منح الجنوبيين الحق في تقرير مصيرهم عبر 2111يناير 

 .وتم بموجبه انفصال جنوب السودان 2100سنوات من بداية املرحلة الانتقالية، وهو ما تم في يناير  9تم بعد استفتاء ي

مستعمرة برتغالية، وبعد خروج البرتغاليين أعلنت استقاللها، إال أن القوات  0681كانت تيمور الشرقية حتى عام 

جراء الاندونيس ي، ومن ثم أصبحت تيمور الشرقية وفق القانون الاندونيسية غزتها وضمتها إليها، وقد رفض مجلس ألامن إلا 

الدولة منطقة محتلة، وحين انتهى النظام الدكتاتوري في اندونيسيا في نهاية تسعينات القرن العشرين، ضغطت الدول 

هو ألامر الذي تم الكبرى وتحديدا الواليات املتحدة على الحكومة الاندونيسية لتمنح سكان شرق تيمور حق تقرير املصير و 

 .، تحت إشراف ألامم املتحدة، ووفقا لذلك، حصلت تيمور الشرقية على استقاللها من جديد0666في 
 .200، ص: 2112القانون الدولي العام،  مكتبة املشكاة، وجدة:  إلادريس ي، د.عبد الحق الجناتي-  148

، بعد خالفات حول نتائج 0680باكستان في عام  انفصلت بنغالديش، التي كانت تعرف بباكستان الشرقية، عن جمهورية

الانتخابات التي شابتها تهم التزوير من قبل حزب رئيس الوزراء آنذاك ذوالفقار علي بوتو،الذي كان ينتمي لباكستان 

 الغربية،وقد رفضت الحكومة املركزية في إسالم أباد الاعتراف باالنفصال وأمرت الجيش الباكستاني املرابط فيما كان

يعرف بباكستان الشرقية بقمع الحركة الانفصالية، إال أنه لم ينجح رغم مقتل مئات آلاالف، مما أضطره لالنسحاب من 

بنغالديش بعد عدة أشهر من إعالن الانفصال، ومع ذلك لم تتمكن بنغالديش من الانضمام لألمم املتحدة حتى اعتراف 

 .ف الذي منح الانفصال الشرعية القانونية، وهو الاعترا0681الحكومة الباكستانية بها عام 
 .202إلادريس ي...املرجع السابق،  ص:  د.عبد الحق  الجناتي-   149
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 أعيد وقد 150 املتحدة ألامم ميثاق ومبادئ أهداف تخالف للدول  الوطنية الوحدة

 بمبادئ املتعلقة 0681 لسنة (21-)د 2921 التوصية في الفكرة هذه على التركيز 

 املصير، تقرير  حق مبدأ اومنه الدول  بين الدولية للعالقات املنظمة الدولي القانون 

 أو  تشجيع بمثابة يفسر  أن يمكن ما تتضمن ال  أنها على التوصية هذه وتنص

 الترابية الوحدة جزئيا أو  كليا يهدد أو  يفكك قد نوعه كان كيفما عمل ألي ترخيص

 .151 سيادة وذات مستقلة دولة لكل والسياسية

 املصير  تقرير  حق مبدأ بين املواجهة حدة ألاخيرة آلاونة في تزايدت وقد

 1111 عن يزيد ما وجود إلى املتحدة ألامم إحصاءات وتشير  للدول. الترابية والوحدة

 ال  القومية الحدود واحترام الدولة على املبني الراهن الدولي النظام العالم. في إثنية

 من تزيد الدول  عد تزايد فإن ذلك إلى الاستقاللية، العرقيات كل إرضاء يمكنه

 جليا يبدو  عام شكل في لكن .152 إلاريتري  املثال ذلك يوضح كما الصدام، احتماالت

 اليوم ألاولى ألامن فقضية ضعفها، من وإنما الدول  قوة من اليوم تنبع ال  "الحرب أن

 . 153الدول  عطل بل القوة، طموحات ليست

 في بالحق يقبل ال  الوضعي القانون  أن يعتبر  بعيد غير  زمن وإلى الفقه كان لقد

 بإنجاز  154الحقوقيين من لجنة 0621 سنة ألامم عصبة كلفت فلقد فصال،الان

 "القانون  أن إلى تقريرها في اللجنة وانتهت "ألاند" لجزر  القانونية الجوانب حول  تقرير 

                                                           
 150 - « Toute tentative visant à détruire partiellement ou totalement l’unité nationale et l’intégrité territoriale 

d’un pays est incompatible avec les buts et les principes de la charte ». 
151   - « Rien dans les paragraphes précédents ne sera interprété comme autorisant ou en cou rageant une 

action qui dememberait ou minerait, totalement ou partiellement l’intégrité territoriale ou l’unité politique de 

tout Etat souverain et indépendant ». 
 .شنت حربا ضد أثيوبيا 0666احتلت إريتريا جزر حنيش اليمنية، وفي  0668بعد  سنتين فقط من استقاللها في سنة -  152

153 - Delmas (Philippe): Le bel avenir de la guerre, Paris, Gallimard, 1995, p : 9. 
 وماكس بباريس، الحقوق  كلية عميد M.Larnande الرناند ألاساتذة وهم ينحقوقي  ثالث من اللجنة هذه تكوين تم-  154

 .نيوزيالندي قانوني مستشار  syryken زيوريخ في أستاذHuber Max هيبر
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 ينتمون  التي الدولة عن 155 الانفصال في بالحق الشعب من لفئات يعترف ال  الوضعي

 أن في أخرى  لدول  الحق يعطي ال  أنه كما ذلك، في الرغبة لهم أن بمجرد وذلك إليها،

 الانفصال في مجموعة حق أن إلى سيل" "جورج أشار  وقد املطالبة. تلك تدعم

 ودولة أمة تكون  في الاستمرار  في السكان باقي حق وهو  آخر  بحق مباشرة يصطدم

 أن "أوتانت" املتحدة لألمم العام لألمين سبق كما .156 املشترك العيش في ورغبتهم

 على– أبدا تقبل ولن اليوم، تقبل وال  قبلت أن لها يسبق لم املتحدة ألامم أن أكد

 .157ألاعضاء الدول  إحدى من جقء انفصال مبدأ -أعتقد ما

 أن كما مألوفا، شيئا سيادة ذات لدول  إلاقليمي التفتت عملية أصبحت لقد

 بتطبيق املرتبط املخاض ظل في الانفصالية النزعات تفرزها التي املجهرية الدول 

 .158 تتزايد سوف الجديد العالمي النظام

 التفتت من فيه صغيرة كيانات وإقامة الانفصال بحق لألقليات إلاقرار  إن

 باالنهيار، الدولي القانوني النظام وتهديد الاستقرار  عدم إلى يؤدي ما الدولي للمجتمع

 وفقا العالم هذا في ألاقليات كانت وملا الدوليين، وألامن السلم تهديد وبالتالي

 فإنه الالزمة، القانونية الحماية لها وتوفرت بحقوقها حظيت قد الدولية لالتفاقيات

                                                           
، 2110، يناير 07د.محمد تاج الدين الحسيني، املجتمع الدولي وحق التدخل، سلسلة املعرفة للجميع، العدد  - 155

 .070-071 منشورات رمسيس، الرباط، ص:
 .070د.محمد تاج الدين الحسيني، ..املرجع السابق، ص:  - 156

157 - L’ONU, chronique mensuelle, janvier 1970, p : 30. 

 سنتي بين ما استمرت دامية أهلية حرب إلى أدت والتي نيجيريا عرفتها التي الانفصال محاولة أثناء التصريح هذا جاء وقد

 "بيافرا". إقليم انفصال ضد املركزية سلطةال لصالح انتهت 0681 و 0698
 الدول  ظاهرة استفحال في املتمثل التطور  هذا بخصوص غالي بطرس بطرس الراحل  املتحدة لألمم العام ألامين عبر  - 158

 لدينا فسيصبح الاتجاه هذا استمر  وإذا العالم، تجتاح التي القوميات نزعة بخصوص تخوفاتي أظهرت لقد نعم" املجهرية:

 إلنشاء جهودا تعرف العالم من جهات عدة بأن ذلك مقابل في نعترف أن ينبغي لكن عضو، دولة ثالثمائة إلى مائتين بين ما

 وينبغي مرحلة، هي املجهرية القومية إن مناطق. عدة في يتكرر  أن يمكن ألاوربية، الرابطة في حدث وما الاندماج، من نوع

 بقصد كنفدرالي أو  فيدرالي نظام طريق عن املجهرية الدول  مختلف إدماج لةملحاو  املوالية للمرحلة جاهزين نكون  أن

 ."والسياس ي الاقتصادي النمو  لتحقيق أساسية هي التي دولة"-"املاكرو  وضعية إلى الرجوع

 N° 92,19 trimestre ème2 Monde) du trimestre (le B.B.Ghli l’ONU. de générale secrétaire le avec l’Entretien Voir -

s. et 9 : p 18, 
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 يسمح ال  أن الدولي، القانوني النظام في القانونية القواعد استقرار  ملقتضيات وفقا

 تقرير  حق يفسر  ال  بحيث لها، املقررة والحماية الحقوق  هذه بتجاوز  ألاقليات لهذه

 أقرت التي الحقوق  من الحق هذا تعتبر  بل واسعا، تفسيرا واسعا، اتفسير  املصير 

 .159  الاستعماري" الحكم تحت الواقعة للشعوب

 في الشعوب حق مع تعاطيها في باملكيالين تكيل الدولية املجموعة أن ويبدو 

 رسم يمكن كيف صعبة إشكالية أمام اليوم أنها البين من لكن مصيرها. تقرير 

 .160القائمة الدولة إطار  في الحلول  ومساندة باالنفصال الدولي ل القبو  بين الحدود

 ثقافية إثنية هوياتية، مطالب كونها في تنوعها رغم الخصوصيات مختلف تشترك

 ومقهورة محرومة بأنها تشعر  جماعات عنها تعبر  كلها تكون  ما وغالبا دينية، أو  عرقية

 الاقتصادية الرفاهية إلى اجةالح جاءت ولقد 161القديمة، أو  الفتية ألامة-الدول  في

 في رغبة عن يعبرون الانفصاليون  كان إذا املالمح. أو  امليزان من الكوكبة هذه لتقوي 

 محركا. عامال  أصبح الاقتصادي الدافع فإن مهددة، أنها يعتقدون  التي هويتهم حماية

 برخائها أو  البالد بثروات لوحده ليستفيد آلاخرين عن الانفصال في يرغب البعض

 .162الاقتصادي

الامبراطورية النمساوية املجر   سلمية )كتفكك غير  كما يكون التفكك بطريقة 

يوغوسالفيا و   0607إلى  دول النمسا واملجر بعد نهاية الحرب العاملية ألاولى سنة 

وسلوفينيا والجبل  إلى صربيا وكرواتيا و البوسنة والهرسك وكوسوفو  163الاتحادية

                                                           
 .281)دون ناشر(، ص:  0687سالم الكسواني: املركز القانوني ملدينة القدس، الطبعة الثانية  - 159
: التحوالت في النظام العالمي واملناخ الفكري الجديد وانعكاساته على النظام إلاقليمي العربي،  ناصيف يوسف حتي-  160

 .19، ص: 0662، تشرين ألاول/نوفمبر 091بيروت، مجلة املستقبل العربي، العدد 
 نذكر هنا املثال الكاطاالني. - 161
 صيف ،018 العدد ألاوسط، شؤون مجلة بيروت، عالمي، مدني مجتمع وظهور  والعوملة الدولة عنتر: بن النور  عبد - 162

 .86 ص: ،2112
التي يتشكل منها الاتحاد حق الانفصال  كان الدستور اليوغسالفي شبيها بالدستور السوفيتي الذي يمنح الجمهوريات - 163

،  0660عن الدولة ألام، وهذا ما حدث منذ عام 
ً
حين قامت الجمهوريات، التي كانت ضمن الاتحاد، بالخروج منه تباعا

وقد اعترفت الكثير من الدول وخاصة في أوربا بتلك الجمهوريات استنادا إلى الدستور اليوغسالفي وتم رفض إدعاء 
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تحاد السوفيتي ون  التفكك بطريقة سلمية كتفكك  الاوقد يك ، وتفكك 164ألاسود

 .166وتشيكوسلوفاكيا165،دولة أواخر الثمانينات 01إلى 

  حقوق و واجبات الدول  املطلب الرابع:   

ظهر في التاريخ عدة محاوالت لتحديد حقوق الدول, ولكن هذه الجهود لم  

ن وجهات النظر بين تصل إلى حد توقيع اتفاقية تحدد حقوق الدول وواجباتها لتباي

 حول اساس هذه الحقوق. فمنهم من يرى أنها 
ً
الدول. وقد اختلف الفقهاء أيضا

تستند إلى القانون الطبيعي وآخرون يرون مصدرها ارادة الدول والضرورة 

الاجتماعية و مهما يكن فهناك حقوق ال يمكن تصور وجود الدول بدون اقرارها 

 :وأهمها

                                                                                                                                                     
حادية التي كانت خاضعة لجمهورية الصرب بعدم شرعية استقالل الجمهوريات اليوغسالفية، وفي ألاخير السلطة الات

 رضخت الجمهورية الصربية لألمر واعترفت بالجمهوريات املنفصلة

   164 Laura Silber et Allan Little, The Death of Yougoslavia, Londres, Penguin Books Ltd, 27 juin 1996, 400 p 
كان دستور الاتحاد السوفيتي السابق يمنح الجمهوريات التي يتشكل منها حق الانفصال، وحين ضعفت السيطرة  - 165

قرر رؤساء الجمهوريات السوفيتية استخدام ذلك الحق وقرروا فك الاتحاد، وكانت  0660املركزية للدولة السوفيتية عام 

 لذلك تمت عملية تلك الخطوة قد سبقتها خطوات مماثلة من قبل ج
ً
مهوريات البلطيق )استونيا والتفيا و لتوانيا( ووفقا

الانفصال في الجمهوريات السوفيتية، لتصبح عملية الانفصال شرعية كونها أتت متوافقة مع دستور الدولة السوفيتية 

لشيشان التابعة وحين ظهرت حركات انفصالية داخل الدول املستقلة عن الاتحاد السوفيتي، كما حدث في ا نفسها،

لروسيا، وأبخازيا واوسيتا الجنوبية في جورجيا لم يعترف العالم بشرعية تلك الحركات كونها تنتهك سيادة ووحدة الدول 

 .التي تنتمي لها
( وقد تم إنهاء 0662- 0611،  0686 - 0607تشكلت تشيكوسلوفاكيا من اتحاد بين جمهوريتي التشيك وسلوفاكيا في ) -166

تم إنشاء دولتي تشيكيا وسلوفاكيا بعد ذلك، وكما يالحظ  من قبل السلطات في الجمهوريتين، وبذلك 0662 الاتحاد عام

فإن هذا إلاجراء قد تم بين جمهوريتين ووفقا لترتيبات داخلية دون إي نزاعات تذكر، وهو ما جعل الصحافة تصف هذه 

 . العملية باملخملية لسالستها ونعومتها

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Laura_Silber&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Laura_Silber&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Allan_Little&action=edit&redlink=1
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 الفرع ألاول: حقوق الدول 

 ءوالو حق البقاأ

و يعني أن للدولة مطلق الصالحية في املحافظة على وجودها واتخاذ جميع 

التدابير الالزمة لدفع كل خطر داخلي أو خارجي يهدد كيانها.والدولة بموجب هذا 

الحق قادرة على اتخاذ إلاجراءات الالزمة للمحافظة على كيانها وتحقيق الرقي 

لثورات ومكافحة ألامراض وتحديد الهجرة والدفاع والتقدم كنشر الثقافة وقمع ا

عن نظامها السياس ي والدستوري ومنع ألاجانب الخطرين من دخول بالدها.أما من 

الناحية الخارجية فللدولة حماية نفسها من الاعتداءات الخارجية كأن تعد العدة 

 للذود عن حدودها وتعقد محالفات دفاعية مع الدول الصديقة ولها
ً
أن  عسكريا

 :تجند أبناءها. ومن مظاهر حق البقاء

   حق الدفاع الشرعي -أ

من ميثاق ألامم املتحدة قد اعطت للدول هذا الحق   10  حيث ان املادة 

 :ولكن ضمن شروط محددة من اهمها

أن يكون هناك اعتداء مسلح من دولة اخرى: وال يكفي مجرد التهديد  

 النه ليس خطر باستعمال القوة أو الدعاية الاعالمية ح
ً
تى الحصار ال يعتبر مبررا

 .داهم

 لقرارات الامم  -
ً
أن يكون الاعتداء غير مشروع: )عدواني( وأن ال يكون تنفيذا

 عن النفس
ً
 .املتحدة او دفاعا

 وان يكون الاعتداء وقع أو وشيك الوقوع: غير أن تطور 
ً
أن يكون الخطر داهما

 في لحظة
ً
تقدير الخطر ولحظة بدء التردد عليه. فما  أسلحة التدمير الشامل اثر كثيرا

  .دفع بعض الدول إلى التمسك بنظرية الدفاع الشرعي الاستباقي التي لم يقرها الفقه
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ومن اهم الضوابط التي يترتب على الدول ان تراعيها عند اسستخدام هذا 

 :الحق

ة في التناسب بين رد فعل الدفاع وفعل التعدي: أي ان تكون الوسائل املستخدم 

 
ً
 .(الدفاع متناسبة وضرورية )شكل بعض العناصر ال يبرر غزو الاقليم قبال

 للقاعدة التي تنص 2 -
ً
أال يتحول رد الفعل إلى عمل انتقامي أو تأديبي: طبقا

 .على انه ال يجوز الحد ان يقيم العدالة لنفسه

إبالغ مجلس الامن: فاملجلس هو السلطة املخولة بالفض في النزاعات 3 -

 للفصلال
ً
 .السادس والسابع من امليثاق دولية طبقا

   ب و حق منع التوسع العدواني

بمعنى أن لدولة ما الحق في التدخل بالقوة لقمع دولة أخرى من التوسع       

على حساب جيرانها الضعفاء.و قد استند هذا الحق استند فكرة التوازن الدولي التي 

هدد سالمة غيرها وتطمع في الاستيالء على تسمح للدول بالتدخل ضد الدولة التي ت

أراضيه أو على جزء منها وإن تم معارضة هذا الحق في البداية من الفقهاء ألاملان 

 .الطليان في القرن التاسع عشر وذلك لخدمة وحدة بالدهم وضم ألاجزاء املبعثرة منها

  ج و نظرية املجال الحيوي 

 تمت
ً
لك كل املؤهالت والامكانات لكي ما تزعمه هذه النظرية أن هناك دوال

 وتسهم في تقدم البشرية، إال أن وضعها الجغرافي يمنعها 
ً
 واقتصاديا

ً
تتقدم اجتماعيا

من التقدم والانطالق ألنها محصورة في نطاق إقليمي ضيق أو فقير ومقيد ببعض 

الروابط القانونية ومحاط ببعض الدول املتاخمة التي تتحكم في حرية عالقاتها 

رجية واتصالها بالدول ألاخرى وحصولها على املواد ألاولية الالزمة لسد حاجات الخا

مصانعها وتصدير إنتاجها. وهذه القيود املفروضة عليها والتي تهدد وجودها 

واقتصادها بالخسران هي مبرر لها كي تستعمل جميع الوسائل للتخلص من حالة 

لسياسية ونشاطها الاقتصادي. الحصار وإيجاد مجال حيوي لها يتالءم مع قوتها ا

ألاخذ بهذه النظرية يسمح للدول الكبرى بانتهاك حرية الدول الصغرى بحجة البحث 
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عن املجال الحيوي، ويمكن تفادي هذه املشكلة عن طريق تعاون اقتصادي واسع 

  بين مختلف دول العالم. 

 
ً
 حق الحرية والاستقالل -ثانيا

نها الداخلية والخارجية وفي ممارسة و هو حق الدولة في أن تتصرف في شؤو 

سيادتها واستقاللها بمحض اختيارها دون أن تخضع إلرادة دولة أخرى أو تتأثر 

بتوجيهات أية دولة. وتتقيد الدولة في استعمال حريتها ما للدول ألاخرى من حريات 

و وحقوق, وهذا القيد ال ينتقص من حقها في الحرية والاستقالل, ألن هذا الالتزام ه

 .التزام عام تلتزم به جميع الدول وإلاخالل به يؤدي إلى الفوض ى وتضارب املصالح

 
ً
   حق املساواة -ثالثا

بما أن الدولة تتمتع بالسيادة والاستقالل فهي متساوية أمام القانون الدولي 

العام أي جميع الدول تتمتع بنفس الحقوق والواجبات. وهذه املساواة القانونية 

 
َ

َ
ً
 ثابتا

ً
لجميع الدول وقد تم تأييد هذا الحق في مختلف املناسبات واملؤتمرات  حقا

بين  0688 الدولية ونصت عليه بعبارة صريحة إتفاقية مونتفيديو التي عقدت سنة

الدول ألاميركية بشأن حقوق وواجبات الدول والتي أكدت على املساواة بين الدول، 

قول أن منظمة ألامم املتحدة تقوم على وجاء ميثاق ألامم املتحدة يؤيد هذا املبدأ بال

مبدأ املساواة في السيادة بين جميع أعضائها.وهناك نتائج تترتب على املساواة 

 :القانونية بين الدول وهي

ـ لكل دولة حق التصويت في املؤتمرات والهيئات الدولية التي تشترك         

 كان مركزها ونفوذها وال 
ً
تكون القرارات املتخذة في  فيها ولكل دولة صوت واحد أيا

 .املؤتمرات ملزمة ما لم توافق عليها جميع الدول املمثلة في املؤتمر

ـ لكل دولة في مؤتمراتها واتصاالتها وعقودها الدولية أن تستعمل لغتها 

الخاصة، وقد جرى العرف على استعمال لغة واحدة معينة للتخاطب بين الدول 
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كانة ثم رافقتها اللغة الفرنسية وأتت إلى جانبها اللغو واحتلت اللغة الالتينية هذه امل

 .إلانكليزية

ـ لكل دولة الحق في أن يذكر اسمها في املؤتمرات واملعاهدات الدولية إلى جانب 

أسماء الدول ألاخرى، واتبعت طريقة ذكر أسماء الدول حسب ترتيب ألاحرف 

 .ألابجدية

دارة على غيرها في املؤتمرات ـ ليس لدولة أن تدعي لنفسها حق التقدم والص

 إلى مركزها السياس ي أو نفوذها أو قوتها إال أن 
ً
الدولية والحفالت الرسمية استنادا

العرف جرى على أن يتقدم رؤوساء الدول ذات املراسم امللكية ويكون ترتيب 

 لدرجة املبعوث ذاته
ً
 .املبعوثين الدبلوماسيين في الحفالت الرسمية وفقا

ة في تصرفاتها لقضاء دولة أجنبية إال في بعض الحاالت ال تخضع دول  

الاستثنائية مثل قبول الدولة اختصاص القضاء ألاجنبي صراحة وكما يجوز مقاضاة 

الدولة أمام محاكم دولة أخرى إذا كان لها أموال عقارية في تلك الدولة، وإذ قامت 

 .ألعمال ذات صفة تجارية في هذه الدولة ألاجنبية

إلاشارة إلى أن املساواة القانونية الدبلوماسية ال نجدها على أرض ولكن يجب 

الواقع فاملعيار املستخدم للتقريب بين الدول الكبرى والدول الصغرى هو معيار 

القوة املادية وهذا املنطق املغلوط ال بدَّ من تصحيحه فكثير من الدول الصغرى 

تتفوق على الدول العسكرية  تقوم بدور مهم فتؤدي لإلنسانية خدمات كبرى وبهذا

 .العظمى

 
ً
  حق الاحترام املتبادل -رابعا

، ال بد أن تحترم جميع الدول بعضها وهذا 
ً
هو كنتيجة لتساوي الدول قانونيا

 .الاحترام يشمل احترام كيانها املادي ومركزها السياس ي ومراعاة كرامتها واعتبارها
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دها إلاقليمية وعدم الاعتداء ـ احترام كيان الدولة املادي: يعني احترام حدو 

عليها والامتناع عن عرقلة مشاريعها أو زرع العقبات في تجارتها كاغالق ألاسواق في 

 .وجهها وفرض رسوم جمركية فادحة على منتجاتها

ـ احترام مركز الدولة السياس ي: أي احترام نظمها السياسية وإلادارية 2

بشؤونها العامة وعدم تحريض رعاياها  والاجتماعية وعقائدها الدينية وكل ما يتعلق

على سلطاتها الشرعية وعدم القيام بأعمال الجاسوسية في إقليمها أو نشر الدعاية 

 .ضد نظامها أو حكومتها

ـ مراعاة كرامة الدولة واعتبارها: ويقتض ي ذلك تجنب كل فعل فيه مساس 

مها وعلمها وشاراتها بمركز الدولة ألادبي، أي احترام مبعوثيها وممثليها واحترام اس

الرسمية وألقاب رؤسائها وأن تتخذ إلاجراءات الالزمة ملعاقبة كل فعل فيه تعد على 

كرامة أو اعتبار أحد هؤالء ومسألة التحية البحرية كانت تعتبر في املاض ي من ألامور 

 بالنسبة إلى الدول التي كانت تدعي السيادة على 
ً
املتعلقة بهيبة الدولة وخصوصا

 .البحر

  واجبات الدول الفرع الثاني: 

لكل حق واجب يقابله، وهذا التالزم بين الحقوق والواجبات في العالقات 

        :الدولية

و واجب تسوية املنازعات الدولية بالطرق السلمية
ً
 أوال

تتضمن الفقرة الثالثة من املادة الثانية من ميثاق ألامم املتحدة على أن 

ازعات التي تنشأ بينهم بالوسائل السلمية على نحو ال أعضاء املنظمة يفضون املن

عرضة للخطر. من اولى املحاوالت التي عرضت في  يكون فيه السلم وألامن الدوليان

وكانت جادة إلقناع الدول باللجوء إلى الطرق السلمية  0766مؤتمر الهاي عام 

  .كاملفاوضة والوساطة واملساعي الحميدة والتحكيم
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مر مشروع إلنشاء محكمة دائمة للتحكيم الدولي لفض كذلك وضع املؤت

املنازعات والخالفات بين الدول. وحاولت عصبة ألامم بعد الحرب العاملية ألاولى 

حظر استعمال القوة واللجوء إلى الحرب ولكن اندالع الحرب العاملية الثانية بدد 

 ملا تعرض له العالم من حروب مدمرة
ً
 .هذه آلامال نظرا

(  87ـ  88يثاق ألامم املتحدة فأكد في الفصل السادس في املواد ) ثم جاء م

على دعوة الدول إلى أتباع ألاساليب السلمية لفض املنازعات التي قد تعرض حفظ 

السلم وألامن الدوليين للخطر ورتب على مخالفة هذه املواد فرض عقوبات نص 

بات سياسية وعسكرية ( فرتب عقو  10ـ  86عليها في الفصل السابع في املواد ) 

 ينجم عنه تهديد للسلم العالمي أو إخالل به 
ً
واقتصادية على كل دولة ترتكب عمال

أو وقوع عدوان على الغير. كما عقدت اتفاقيات اقليمية تلزم الدول ألاطراف فيها إلى 

اللجوء إلى الوسائل السلمية قبل اللجوء إلى استعمال القوة. فهذا الالتزام واجب 

 .ع على جميع الدول وال يجوز التهرب منه أو الالتفاف حوله مهما تكن ألاسبابيق

 ثاني 
ً
 و واجب عدم التدخل في شؤون الغير ا

إن جميع الدول متساوية في الحقوق والواجبات وهذا يحتم عدم تدخل 

 رغبة دولة قوية ذات 
ً
الدول في شؤون بعضها، ويكون الغرض من التدخل غالبا

سياسة معينة أو طلب أمر معين من دولة أضعف منها , ويكون  أطماع في إمالء

التدخل بحجة الدفاع عن حقوق الدولة الضعيفة أو حماية رعاياها أو مناصرة 

الحكومة الشرعية في معاركها ضد الثوار أو بحجة الدفاع عن مبدأ عدم التدخل 

 وقد يكون فردي
ً
 أو عسكريا

ً
 وللتدخل أشكال عديدة فقد يكون سياسيا

ً
 أو جماعيا

ً
ا

 يتم بواسطة الجواسيس ومن أنواع التدخل، التدخل 
ً
 أو خفيا

ً
وقد يكون صريحا

 :العقائدي واملالي وإلانساني

تعمل بعض الدول على فرض أنظمتها العقائدية  :التدخل العقائدي   -0

وأشكال الحكم فيها على غيرها من الدول, ويحدث ذلك عندما يكون هناك أنظمة 
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لى مبادئ عقائدية تتخطى بأهميتها حدود الدولة. وخير مثال على سياسية ترتكز ع

ذلك تدخل الحزب النازي الذي تقلد الحكم في أملانيا من أجل ضم النمسا إلى أملانيا 

وجعل تشيكوسلوفاكيا في ظل حماية أملانيا، وعلى النقيض, فقد تتدخل دولة ما 

مة ألاوضاع الراهنة,وهذا ما لتثبيت أقدام الحكومات القائمة واملحافظة على ديمو 

 .نادى به الحلف املقدس الذي نشأ بهدف املحافظة على امللكية الشرعية في أوروبا

ظهر التدخل املالي بسبب نمو عمليات التوفير في البالد  التدخل املالي: -2

الصناعية وظهور التنافس بين رعايا هذه البالد من أجل توظيف أموالهم في الخارج 

ة، وعندما تعجز الحكومات املقترضة عن دفع الفوائد أو تسديد بفوائد مرتفع

الديون وطلب الدائنين الحماية واملساعدة من دولهم، تصبح الفرصة سانحة 

 .لتدخل هذه الدول إلكراه الحكومة املقترضة على تنفيذ التزاماتها املالية

ار أي بعد انهي, بعد ظهور ما عرف بالقطب الواحد :التدخل إلانساني -3

أدى ذلك إلى التركيز على , الاتحاد السوفيتي وتربع الواليات املتحدة على عرش العالم

عاملية بعض املوضوعات مثل حقوق إلانسان وحماية البيئة والحفاظ على السلم 

وقضايا الديمقراطية، وازداد اهتمام ألامم املتحدة باملشكالت الداخلية للدول 

وكان هذا املبدأ ذريعة مناسبة للدول . يةوطرحت فكرة التدخل ألغراض إنسان

الكبرى للحصول على فرصة لتحقيق أطماعها والتدخل في ألامور الداخلية للدول 

حيث  2118ومن الامثلة الواقعية على تسييس التدخل حرب العراق عام .ألاخرى 

ا كان التدخل إلانساني أحد ألاسباب التي رفعتها الواليات املتحدة ألاميركية وأعطته

 لآلمال بل . الصدارة للتدخل وشن الحرب على العراق
ً
ولكن ما حدث كان مخيبا

وأفض ى إلى كوارث إنسانية فاندلعت الصراعات الدامية وشاع عدم الاستقرار 

السياس ي وانتهكت الواليات املتحدة جميع الحقوق إلانسانية التي نادت بها، وكانت 

ساني غير موفقة فقد ذهبت في الصومال تجربة ألامم املتحدة في ميدان التدخل إلان

أقص ى أشكال القوة والذي دفع ضريبة السكان املدنيين بينما عجزت قواتها عن 

وفي هذا السياق ال بد أن نذكر .حماية حقوق إلانسان في البوسنة وإقليم كوسوفو
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النظرية ألاميركية التي أسسها الرئيس جورج واشنطن في رسالته الوداعية في عام 

ونصح فيها الشعوب ألاميركية بعدم التدخل في املنازعات بين الدول ألاوروبية  0861

ولكن يبدو أن هذه النصيحة قد تم . وبتوسيع نطاق العالقات التجارية معها فقط

فالواليات املتحدة التكتفي بالتدخل بل هي التي تشعل , العمل بنقيضها اليوم

مسميات عديدة أشهرها الحرب  الحروب وتغذيها في مختلف أرجاء العالم تحت

 .ملكافحة إلارهاب

  و واجب احترام حقوق إلانسان ثالثا

أدى الاهتمام املتزايد بحقوق إلانسان إلى خلق مواقف وأوضاع جديدة, فقد 

 من أشخاص القانون الدولي, وقد عقدت ألامم املتحدة الكثير 
ً
أصبح الفرد شخصا

 ملسؤولية الفرد عن من الاتفاقيات لحماية حقوق إلانسان وأول
ً
 كبيرا

ً
ت اهتماما

جرائم الحرب والجرائم املخلة باألمن والسالم الدوليين. كما تمَّ إدراج حقوق 

الانسان في جداول مؤتمرات القمم الدولية , كما سعت ألامم املتحدة لتأمين 

الحماية الدولية لهذه الحقوق عن طريق دراسة ألاوضاع إلانسانية في جميع دول 

 .م والكشف عن الانتهاكات املرتكبة وتقديم املقترحات والتوجيهات لحمايتهاالعال

 الدولي القانون  في املطلب الخامس: الاعتراف بالدولة

 ومباشرته جديد دولي قانوني شخص قيام يعني جديدة دولة نشوء كان ملا

  تمّس  دولية اختصاصات
ً
  أو إيجابيا

ً
 ألاخرى، الدولية ألاشخاص اختصاصات سلبيا

 يتمثل قانوني إجراء لعناصرها الدولة استكمال يرافق أن الدولي القانون  استلزم فقد

م أن أي الجديد، الكيان بهذا الدولية ألاسرة اعتراف في
ّ
 القائمة الدولية ألاشخاص تسل

  معها التعامل وقبولها الدولة أركان لكل الجديدة الدولة باستكمال
ً
 املجتمع في عضوا

 .الدولي
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 باالعتراف املتبعة الاجراءات حول  بينهم فيما الدولى القانون  ءفقها اختلف

 إجراءات يراها من ومنهم ، بحتة قانونية إجراءات يراها من فمنهم ، والحكومات بالدول 

  التلتزم سياسية
َ
 فريق ذهب بينما ، الشأن هذا فى الدولي القانون  به يقض ى بما كثيرا

 بأحكام متأثرة أنها غير قانونية جراءاتإ هى إلاجراءات تلك بأن القول  إلى ثالث

"  هى الدولى القانون  فى الدولة عناصر أن هو فالواقع ، الدول  ومصالح السياسة

 للدولة اليضمن كاملة العناصر تلك توفر أن غير ،"  الحكومة"  و الاقليم" و"  الشعب

 وإلى ، خرى ألا  الدول  بعض قبل من ألاقل على أو الدولى املجتمع قبل من بها الاعتراف

  هناك أن نجد الحد هذا
َ
  فصال

َ
 واملواقف الدولى القانون  موقف مابين واضحا

 .الدولى املجتمع أعضاء للدول  السياسية

 الفرع ألاول: مفهوم الاعتراف بالدولة

 الدولة هذه بوجود القائمة الدول  جانب من التسليم هو بالدولة إلاعتراف

 وتكمن الدولة، نشأة عن مستقل إجراء هوو  الدولية، الجماعة في كعضو وقبولها

 ومباشرة ألاخرى  الدول  مواجهة في سيادتها ممارسة من تتمكن ال الدولة أن في أهمية

 .بوجودها الجماعة هذه إعترفت إذا إال الدولية الجماعة داخل حقوقها

   
ً
 .167 حالة أو موقف أو واقعة وجود على املوافقة أو القبول  به يقصد و   لغة

 0689 عــام بروكسل في انعقاده دورة في الدولي القانون  معهد عرفه :حااصطال   

 تنظيم لها جماعة وجود الدول  من مجموعة أو دولة بمقتضاه تقر حر عمل بأنه)

 بالتزامات الوفاء على قادرة و ، أخرى  دولة كل عن مستقلة معين إقليم في سياس ي

  الدولة هذه عّدِ  في نيتها باالعتراف الدول  تظهر و العام، الدولي القانون 
ً
 في عضوا

 وقعته الذي  169بوغوتا ميثاق من العاشرة املادة عرفت قد و 168"  الدولية الجماعة

                                                           
الجزء ألاول ) مبادئ القانون الدولي العام (  –القانون الدولي العام  –وي و د. غالب عواد حوامدة د. سهيل الفتال   -167 

 .2118 –الطبعة الاولى  –ألاردن ، عمان  –دار الثقافة للنشر و التوزيع 

 .7211 –الطبعة الثالثة  -بنغازي  –د. علي ضوي : القانون الدولي العام ،دار الكتب الوطنية ليبيا  -168 
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 ما الجديدة الدولة شخصية منحته التي الدول  تقبل)  0617 عام ألامريكية الدول 

 أبوهيف صادق على الدكتور  أما ، 170(واجبات و حقوق  من لها الدولي القانون  منحه

  الجديدة الدولة من يجعل الذي)  بأنه ّرفهفع
ً
  شخصا

ً
 الدولة تستطيع ال وبدونه دوليـا

 الدولية الجماعة في ألاعضاء للدول  العام الدولي القانون  يقرها التي بالحقوق  تتمتع أن

 عمل هو) فّعرفــــه الفتالوي  سهيل الدكتور  أما ،( الجماعة هذه في مكانا تأخذ أن ال و

 بالنسبة معينة قانونية آثار العمل هذا على يترتب و معينة حالة بول ق يتضمن قانوني

 الدكتور  وعّرفه ، 171(نوعه و الاعتراف طبيعة حسب بها املعترف الجهة و للمعترف

 عن يسفر ، ينشئها ال و الدولة عن يكشف الجانب أحادي تصرف أنه) املهذبي ميلود

 نص يوجد ال أنه إذ إليه يعود لكنهو  الدولي القانون  أشخاص يهمله قد قانونية، آثار

 عن ينصرف)  أنه عّرفه فقد صباريني حسن غازي  الدكتور  أما ،( ذلك ينّضم قانوني

 جانب من قانونية تصرفات من العام الدولي القانون  أشخاص من ألي املنفردة إلارادة

 . 172(  بمشروعيته التسليم و معين دولي وضع بقيام إلاقرار تستهدف واحد

 الاعتراف القانونية  الطبيعة:  الثاني الفرع

 يرى  فبعضهم ،international recognition الاعتراف بشأن الفقهاء انقسم     

  فيه
ً
  عمال

ً
  يرونه وآخرون constitutive إنشائيا

ً
  عمال

ً
 في َيَر  فمن. declaratory إظهاريا

  الاعتراف
ً
  عمال

ً
 املجموعة في لها جديدة زميلة الدول  قبول  يعني الاعتراف أن َيَر  إنشائيا

 أن الرأي هذا شأن ومن .للسيادة الالزمة والامتيازات بالحقوق  لها وإلاقرار الدولية

  الاعتراف من يجعل
ً
  مادام معينة لشروط وربما سياسية العتبارات يخضع عمال

ً
 تعبيرا

 .املعترفة للدول  الحّرة إلارادة عن
                                                                                                                                                     

 –ألاردن،عمان  –دار الثقافة للنشر و التوزيع  –د.غازي حسن صباريني : الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام  -169 

2116. 

أ. فرج ابراهيم الفقهي: الطبيعة القانونية و السياسية لإلعتراف بالدول و الحكومات ، أكاديمية الدراسات العليا ،   -170 

 .2119 رسالة ماجستير غير منشورة ،

 .2118 -بيروت الطبعة السادسة –لبنان  –منشورات الحلبي الحقوقية –د. محمد املجدوب : القانون الدولي العام   -171 

دار الكتب القانونية  –د. مصطفى أحمد فؤاد : النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن إلارادة املنفردة  -172 

 .2111 –،مصر ، املحلة الكبرى 
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  الاعتراف في َيَر  ومن
ً
  عمال

ً
 تقتصر مظهر عمل الاعتراف أن ىإل يذهب   إظهاريا

 بأمر إلاقرار على وينطوي  الدولية الجماعة في جديد عضو بنشوء الشهادة على وظيفته

  الاعتراف من يجعل أن الرأي هذا شأن ومن .واقع
ً
  عمال

ً
  حقوقيا

ً
 الدول  تلتزم بحتا

 يخّولها أن دون  من وجودها لعناصر الجديدة الدولة استكمال بمجرد به ألاخرى 

 173.املعترفة الدولة جانب من قيود أو شروط أي ترتيب رافهااعت

  يكون  أن إلى أقرب طبيعته في كان إذا الاعتراف أن والحقيقة
ً
  عمال

ً
 فإنه إظهاريا

 عالقات في معها بالدخول  تلزم ال الجديدة بالدولة املعترفة غير الدولة أن التأكيد يجب

 عليه تقدم اختياري  أمر عدمه أو تالعالقا هذه مثل فإنشاء نوعها، كان مهما دولية

 ما إذا الجديد النظام على الدولة صفة إنكار من الدول  هذه يمنع ش يء ال بل .برضاها

 أو توافر تقدير فإن ولهذا .النظام هذا في الدولة عناصر بتوافر قناعتها بعدم احتجت

 .نفسه تالوق في وحقوقي سياس ي عمل هو الجديد النظام في الدولة عناصر توافر عدم

 لالعتراف التفسيرية النظريات :الفرع الثالث

  تضع لم وسواها، املختلفة التعريفات إن
ً
 حيال الفقهية الاتجاهات لتباين حدا

 ونشأت واسع جدل دار حيث الاعتراف، عن املتأتية والالتزامات القانونية آلاثار

 . متعارضة نظريات

 أوال: النظرية التأسيسية

 الاعتراف أن ترى  التي" إلانشائية" أو" التأسيسية لنظريةا" يسمى ما بينها من

  يرتب"
ً
  أثرا

ً
 إذ الدولية القانونية الشخصية ويمنحها الجديدة للدولة ُمنش ئٌ  وهو هاما

 يجب إذ الثالث، عناصرها توافر مع حتى كاملة، غير أو ناقصة الدولة تعتبر بدونه

  املوجودة الدول  اعتراف
ً
 " الدولة وصف تكتسب يلك الجديدة بالدولة سلفا

ً
 وانطالقا

                                                           
 .828الاعتراف الدولي"، منشور في هيئة املوسوعة العربية، املجلد الثاني ، ص:  "مد عزيز شكرى ،مح  -173
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 في حرة فالدول . إلزامي ال رضائي عمل وهو للدول، املنفردة باإلرادة يتم الاعتراف أن من

  حجبه، من الاعتراف منح
ً
 .السياسية العتباراتها وفقا

 ثانيا: النظرية إلاقرارية

 أو قرر امل الاعتراف أو ،"إلاقرارية النظرية" عليها فيطلق الثانية النظرية أما

 ذات الدولة تصبح املطلوبة، عناصرها باستكمال" أنه أنصارها ويرى  الكاشف،

 حقوق  ذلك على ويترتب العام الدولي القانوني أحكام وتخاطبها دولية قانونية شخصية

، بحاجة، ذلك أن غير. والتزامات
ً
 الواقع، بهذا القائمة القديمة الدول  العتراف أيضا

, ووجودها عناصرها الجديدة الدولة استكمال بمجرد الدول  به تلتزم قانوني عمل وهو

 ".قيود أية بوضع وال شروط بأية املطالبة ذلك يخولها أن دون 

 ثالثا: الاتجاه املركب

 اسم عليها يطلق الاعتراف، على املترتبة القانونية باآلثار املتعلقة الثالثة النظرية

ب الاتجاه"
ّ
 إلى الاعتراف قّسم الذي كلسن الفيلسوف الاتجاه هذا أنصار ويتزّعم ،"املرك

 النظر وجهة من الاعتراف، أن ويرى . قانونية وألاخرى  سياسية إحداهما عمليتين،

 قانونية، كعملية لالعتراف بالنسبة أما بها، املعترف الدولة وجود تفترض السياسية،

ف أنها الاتجاه هذا فيرى   بها املعترف للدولة يكون  بحيث واحد، جانب من قانوني تصرُّ

 صدور  لحظة منذ الدولية القانونية القواعد ألحكام الخضوع وكذلك القانوني الوجود

 صفته القانونية الزاوية من الاعتراف على الاتجاه هذا يضفي وبذلك الاعتراف، هذا

 .إلانشائية

 الاعتراف يقّسم حيث الحميد، عبد سامي محمد الدكتور  الرأي هذا إلى وينتسب

 مرحلة هما لزوم ارتباط عليها بالسابقة منها التالية ترتبط متعاقبتين مرحلتين إلى

 منطقا، التالية بمشروعيته التسليم ومرحلة الاعتراف، محل الوضع بوجود إلاقرار

 ".لها املمهدة إلاقرار بمرحلة لزوما واملرتبطة
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 ترافالاع" نظرية أن بينها من ، عديدة بانتقادات ُووِجَهت النظريات هذه أن غير

ئ ش ِ
 
ن
ُ
 إرادة اعتبار في وتبالغ الاعتراف، مسألة في الدول  إرادة على الاعتماد" في تسرف" امل

  الدولة لوالدة الوحيدة الوسيلة آلاخرين
ّ

 هناك وأن السيما ،"فيها الحياة روح وبث

، بها، الاعتراف قبل نشأت سياسية كيانات"
ً
 بها، الاعتراف عدم من الرغم وعلى وأحيانا

 بها، الاعتراف تّم  وعندما ألاساس، هذا على طويلة لفترة وعوملت الدولة صفة اكتسبت

  التصّرف هذا كان بعد، فيما
ً
  أو واقع، ألمر تكريسا

ً
 يعني ما قائمة، بحقيقة إقرارا

 ".السائد الدولي التعامل مع النظرية هذه تناقض

 أن ظريةالن هذه معارض ي من البعض فيرى  الكاشفة، أو إلاقرارية النظرية أما

  مملوكة ليست أراض ي انتزاع أو الغير، حقوق  حساب على تقوم الدولة"
ً
 للدولة أصال

 مواجهة في الجديدة للدولة القانونية الشخصية تسري  ال أخرى  ناحية ومن ، الناشئة

 أن أساس على السيادة، في التساوي  مبدأ ينافي ما بها، الاعتراف ترفض التي الدول 

 الناحية من توجد فالدولة وبالتالي،. إلارادة حر الجانب يأحاد تصرف هو الاعتراف

 .174 "جديد أي يضفي ال الاعتراف وأن والسياسية الواقعية

 الفرع الرابع: أشكال الاعتراف

  املنش ئ الاعترافأوال: 

 حصل مع مثلما الكيان والى الجديدة للدولة املعنوية الشخصية يخلق الذي هو

 .الجديد السودان جنوب دولة

 الواقع باألمر الاعترافثانيا: 

 فرضت معتدية قوة بصفتها الصهيوني الكيان دولة على ينطبق ماوهذا     

 فصائل أقرت وقد.0617 عام منذ الفلسطينية ألارض وسلبت العسكرية بالقوة نفسها

                                                           
،  119  مأمون الحسيني،"فلسطين والاعتراف الدولي،مقاربات قانونية وسياسية" ، جريدة الوحدة الاسالمية ، العدد -174

  2011نوفمبر
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 خالل من إلاسرائيلي الاحتالل دولة مع الاعتراف بهذا الفلسطينية التحرير منظمة

 يمكن بحيث, فقط مؤقتة صفة له الواقع باألمر الاعتراف وهذا.0668 اأوسلو  اتفاقية

 وسحبت تراجعت ثم ومن بإسرائيل الشاه عهد في إيران اعترفت مثلما, بعد فيما سحبة

 .0610 عام اعترافها

 الضمني الاعترافثالثا: 

 الدولة مع عالقات في الدخول  طريق عن اعتراف فهو الضمني الاعتراف أما 

 يصدر أن دون  رسمية بصورة بها اعترفت التي الدول  مع تقيمها التي كعالقات الجديدة

 ظروف و مالبسات من استنتاجه يتم أي ؛ بها الاعتراف يتضمن الدولة من رسمي إعالن

 كإبرام ، الجديدة بالدولة الاعتراف إلى الدولة نية اتجاه على للشك مجاال تدع ال

 دولية منظمة في عضو قبول  أو دبلوماسيين نممثلي إرسال أو الدولتين بين معاهدة

 أنور  الرئيس عهد في السالم معاهدة معها أبرمت حينما بإسرائيل الاعتراف ذلك مثال

 معها صلح معاهدة بإبرام كمبوديا مع اليابان فعلت كما ،0687 سبتمبر 08في السادات

 دبلوماسية عثةب أرسلت حينما 0666 عام في إسرائيل اتجاه تركيا كذلك و ،0660 سنة

 .175مشتركة عسكرية مناورات أقامت كذلك و

  الصريح الاعترافرابعا: 

 الدولة تعلنه الذي املباشر إلاعالن هو الرسمي، الاعتراف أو الصريح الاعتراف 

 قرار بصدور  الصريح الاعتراف يتم و. معينة بدولة الاعتراف املتضمن و رسمية بصورة

 الدولة بقرار بها املعترف الجهة تبلغ دبلوماسية مذكرة أو الدولة حكومة من رسمي

  0680 عام بالسعودية ألامريكية املتحدة الواليات اعتراف) ذلك مثال ، بها املعترف

 إسرائيل إعالن من دقائق بعد السوفيتي الاتحاد و املتحدة الواليات تسابق وكذلك

 وإصــــــدار البرقيات سالبإر  ، حدودها ترسم و فيها الدولة عناصر توافر قبل استقاللها

                                                           
 089مرجع سبق ذكره ، ص  -د. سهيل الفتالوي   -175 



177 

 ،0618 عام باكستان و بالهند مصر اعتراف كذلك و ؛ 176 0617-1 -01 فـــــــــــــي البيانات

 و بزمبابوي  العراق اعتراف و  0616 عام تموز  -01 ثورة بعد بالعراق مصر اعتراف و

 قبل من 2117 سنة في  177 بكوسوفو الصريح الاعتراف أخيرا و ،0688 الشرقية بأملانيا

-07 في البريطانية املتحدة اململكة و ألامريكية املتحدة الواليات رأسها ،على178 دولة 18

 العربية إلامارات و 2117-2-20 إيطاليا و 2117-2-28 سويسرا و اليابـــان و 2-2117

 .  179 السنغال و فرنسا و أملانيا و 2117-01-01املتحدة

  أو ضمنيا الاعتراف كان سواء و
ً
 دامت وما ألاطراف نية عن يتوقف هوف صريحا

 آثاره حيث من واحد الحالتين في الاعتراف فإن غموض أّيِ  تثير ال واضحة النية هذه

  تشكل ال الدولي العمل عليها يجري  أحوالا هناك أنه على
ً
 الغير الطرف كقبول  ، اعترافا

 إنسانية ور بأم تذكيرها أو ، إغاثة مواد إرسال دولية،أو منظمة في كعضو به معترف

 مشاركة أو حضور  يعني ال الحاالت هذه كل ألاساسية،ففي حرياته و إلانسان كحقوق 

  بها اعترفت قد إلاعتراف تعارض الدول  أن بها معترف الغير الدولة
ً
 .ضمنا

                                                           
 .286: ، ص2118 -الطبعة السادسة –منشورات الحلبي الحقوقية  –د. محمد املجدوب :القانون الدولي العام  -176 

رفضت ليبيا الاعتراف بكوسوفو و قال أمين العالقات ألاوروبية في ليبيا بعد الاجتماع مع وزير الخارجية الصربي أن  -177  

،أنظر  موقع الوزارة 2108سبتمبر  21في وقت الحق بكوسوفو بتاريخ  وقد اعترفت ليبيا  .دولته ترفض الاعتراف بكوسوفو

 الاولى لكوسوفو:

http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,3789 

 دولة،  آخرها جزر سليمان، أنظر: 001وصل عدد الدول املعترفة باستقالل كوسوفو الى غاية  كتابة هذه السطور    -178 

http://www.kosovothanksyou.com  

 التجاوب الدولي مع استقالل كوسوفو: ويكي بيديا بالعربية  على الرابط:  -179 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A8_%D8%A7%

D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%

D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88 

http://www.kosovothanksyou.com/
http://www.kosovothanksyou.com/
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  القانونى الاعترافخامسا: 

  يكون 
ً
  دائما

ً
  نهائيا

ً
 و الصريح الاعتراف هو القانوني فاالعتراف آلثاره، ومنتجا

 و بثباتها و بها املعترف الكاملة الدولية الشخصية استقرار إلى يستند الذي لحاسما

 180.الواقعي الاعتراف صدور  بعد أو مباشرة إما يصدر

  املشروط وغير املشروط الاعتراف سادسا: 

  باعتباره الاعتراف يكون  أن يجب ، عامة كقاعدة
ً
  عمال

ً
 إال ؛ مشروط غير كاشفا

  ألاحوال بعض في الاعتراف يكون  نأ املتصور  غير من أنه
ً
 أن ذلك وسبب مشروطا

 بالدولة اعترافها الدولة تعلق أن ذلك مثال ؛ وحريتها دولة كل تقدير إلى يرجع الاعتراف

 عدم و املكتسبة حقوقهم ألاخيرة هذه إقليم في املوجودين رعاياها منح على الجديدة

 وقت بينهما القائم الحدود خط اماحتر  على إلاعتراف تقيد أن أو ، أموالهم مصادرة

 على أمثلة له التوجد العملى التطبيق ففى مشروط الغير الاعتراف أما ، الاستقالل

 .  181الواقع أرض

 والصرب رومانيا باستقالل تعترف لم التي 0787 لسنة برلين معاهدة : مثال

 رعاياها بين الحقوق  في املساواة مبدأ الدول  هذه تحترم أن بشرط إال ألاسود والجبل

 .العقيدة بسبب تمييز بدون 

  والجماعي الفردي الاعترافسابعا: 

  يكون  قد الاعتراف 
ً
 سلطتها عن يصدر و حدة على دولة كل به تقوم فرديا

  املختصة
ً
 يكون  أن دون  منفردة بصورة الدول  من يصدر الذي ، الاعتراف أي دستوريا

 
ً
  اتفاقا

ً
 الحالة هو الاعتراف من النوع هذا و بدولة الاعتراف على الدول  بين جماعيا
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 من بمجموعة أو واحدة بدولة الفردي الاعتراف يكون  فقد ، الدولي التعامل في الغالبة

 ذلك مثال و دول  بعدة الاعتراف فيه تقرر  الدولة من رسمي بيان يصدر حيث الدول 

 أما ، فياالتي و ليتوانيا و استونية من بكل 0621 عام اعترف حينما السوفيتي الاتحاد

 باستقالل ألامريكية املتحدة الواليات اعتراف فهو واحدة بدولة الفردي الاعتراف صور 

  يوغسالفيا عن مستقلة كدولة 2117-2-08 بتاريخ كوسوفو
ً
 يكون  قد و ؛ سابقا

 
ً
 لندن فمؤتمر دولية معاهدة أو دولي مؤتمر طريق عن دول  عدة عن يصدر جماعيا

  دولة قبول  يدل كان املتحدة ألامم عصبة ظل في و ، ببلجيكا اعترف  0780 للعام
ً
 عضوا

  فيها
ً
 الاعتراف هذا يسري  و ؛ 0682 عام العصبة في العراق في حدث كما بها اعترافا

 
ً
 لقبول  بالنسبة حدث كما العصبة في الدولة قبول  تعارض التي الدول  على أيضا

 يعد ال املتحدة ألامم في العضوية أما ، 0681 عام العصبة في السوفيتي الاتحاد عضوية

 
ً
 182املتحدة ألامم في ألاعضاء الدول  ِقبل من بها اعترافا

تم الالتزام بالشروط ألاربعة والعمل  0611نذ تأسيس ألامم املتحدة عام م 

بها عند ضم أعضاء جدد لألمم املتحدة بشرط موافقة مجلس ألامن الذي يرفع 

فمثال  العضوية بأغلبية الثلثين. توصية للجمعية العامة والتي بدورها تصوت على

لكنها ليست دولة معترفا بها بسبب وقوف  تتوفر الشروط الثالثة ألاولى في "تايوان"

الصين باملرصاد الستخدام الفيتو فيما لو تقدمت بطلب إلاعتراف الدولي من مجلس 

بورتو ريكو فيها حكومة منتخبة تمارس سيادة ناقصة على شعب في رقعة  ألامن.

افية محددة ألن السيادة العليا في يد الواليات املتحدة وهي ال تستطيع إقامة جغر 

حكومة كردستان  عالقات مستقلة دون رض ى واشنطن ولذلك هي ليست دولة.

العراق تمارس سيادة في رقعة جغرافية محددة وعلى شعب متجانس ومستقر لكنها 

عتراف الدولي بها حتى لو أعلنت إلاقليمية قادرة على منع الا  ليست دولة ألن املعادلة

وجمهورية قبرص التركية تتوافر فيها الشروط الثالثة إال الاعتراف الدولي  عن قيامها.

وإقليم كوسوفو يعاني من نفس املأزق حتى لو اعترفت به  حتى لو اعترفت بها تركيا.
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تراف الدولي معظم دول أوروبا والواليات املتحدة إال أن إلاقليم ما زال ال يتمتع باالع

القانوني رغم تمتعه بما يسمى في القانون "الاعتراف بدولة ألامر الواقع" ألن الفيتو 

الروس ي قادر على وأد املحاولة في املهد أو مقايضة الاعتراف بكوسوفو باعتراف دولي 

بجمهوريتي أبخازيا وأوسيتا الجنوبية في جمهورية جورجيا وهو أمر شبه مستحيل 

( فكانت دولة 2110-0669أما أفغانستان تحت حكم حركة طالبان ) .على ألاقل آلان

  رغم أن هناك ثالث دول فقط كانت تعترف بها هي السعودية وإلامارات وباكستان.

 الدولي الاعتراف أنواع: الفرع الخامس

 يورد ولكن, الدولي القانون  في محدد تعريف له ليس الدولة بغير الاعتراف    

  القانون 
ً
 : وهي الاعتراف هذا من مختلفة أنواعا

 بالثائرين أوال: الاعتراف

 الثورة هذه وتعدت,  ما دولة داخل في ثورة نشبت ما إذا حالة في يحصل وهو

 .الداخلية الحرب مبلغ الجسامة في تبلغ أن دون  لكن, الشعبي الهيجان حدود

 إعطاء عليه يترتب ال, الحالة هذه في أجنبية دولة من بالثائرين الاعتراف وصدور 

  الثوار
ً
 الدولة عاتق على تقع التزامات عنه ينتج وال, الدولي القانون  في معينة حقوقا

 الدبلوماسية صالتها وتبقي بالثوار ألاجنبية الدولة تعترف أن يمكن ولذلك. املعترفة

 للدولة يمكن معينة حاالت في إنه بل, املعنية الدولة في القائمة السلطة مع كاملة

 الدول  تمتنع أن املجال هذا في وألاغلب ألاعم و. بالثوار تعترف أن نفسها املعنية

  بهم والاعتراف الثوار مساعدة عن ألاجنبية
ً
 .ألام بالدولة صالتها على حرصا

 باملحاربين ثانيا: الاعتراف   

 حكومة منهما لكل,  متقابلتين قوتين بين داخلية حرب شكل الثورة اتخذت ما إذا

 ترتب, الحرب قواعد يتبع وجيش الدولة إقليم من جزء على سيادتها تمارس منتظمة

 هذه في ويجوز .  آثار من ذلك على ينتج ما كل مع قائمة الحرب حالة اعتبار ذلك على
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  يعني الاعتراف هذا أن هنا ويالحظ, باملحاربين الاعتراف ألاجنبية للدول  الحالة
ً
 عمليا

 .إقليمها من جزء في أو الدولة في ةشرعي كسلطة آلاخر بالجانب الاعتراف سحب

 بادرت حين الجزائر حرب في الاعتراف من النوع هذا العربي الوطن شهد وقد

 القاهرة في ألاولى حكومتهم تشكيل فور  بالجزائريين لالعتراف وإلاسالمية العربية الدول 

 . الجزائرية الثورة اندالع بعد

 اندالع بعد الليبي الانتقالي املجلسب الاعتراف الاعتراف هذا قبيل من يعتبر كذلك

 .الليبية الثورة

  وضعت الدولي القانون  مجمع الئحة من الثامنة املادة أن هنا ويذكر
ً
 لهذا شروطا

 : أنه فقررت الاعتراف من النوع

 لم إذا املحاربين بصفة الثائرة للجماعات تعترف أن ألاجنبية للدول  يجوز  ال ”

 ” نظامية مسلحة وقوات نظامية حكومة ولهم, معين إقليم هؤالء حوزة في يكن

 فعلية سيطرة املحاربون  يسيطر أن يحتاج املحاربين بحكومة الاعتراف أن بمعنى

 .لها تابعة مسلحة وقوات نظامية حكومة لهم يكون  وأن, الوطني إلاقليم من جزء على

   (الواقع ألامر حكومة)  الفعلية بالحكومة الاعتراف ثالثا: 

 أو بسلطة لإلقرار دول  عدة أو دولة عن يصدر الذي الحر لتصرفا: )) وهو

 القيام و الدولية الجماعة أمام الدولة تمثيل و ألامن حفظ على قادر معّينة حكومة

 ((.ألاخرى  الدول  تجاه بالتزاماتها

 
ً
 على معينة دولة في جديد حكم نظام قيام عند الحكومات هذه تنشأ ما وغالبا

 .ثورة أو انقالب إثر

 فالدولة,  بحتة سياسية اعتبارات على يقوم الخصوص هذا في الدولي والتعامل

 الحالة في بها تعترف وال السياس ي التجاهها موافقة كانت إذا بالحكومة تعترف ألاجنبية

 . املعاكسة
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 في املطبق الدستوري إلاطار خارج يتم تنصيبها أن الفعلية الحكومة وتتميز

 على نفسها فرض على قادرة تكون  أن أي بالفعالية تتمتع أن لسلطتها والبد, البالد

  املواطنين
ً
 .الدولة في جميعا

 فبريطانيا,  حدى على دولة لكل تقديرها يعود واقعية مسألة هو الفاعلية وتقدير

 
ً
  ولهذا, الدولة إقليم على الحكومة سيطرة مقدار على تركز مثال

ً
 عام في رفضت مثال

 بحكومة الاعتراف 0696 عام في ورفضت,  اليمن في لالسال بحكومة الاعتراف 0692

 .إلاقليم كامل على تامة سيطرة تمارس ال الحكومتين من أي أن بدعوى  الجنوبي اليمن

إن إلاعتراف بالحكومة الفععلية هو إعتراف بسلطة غاضبة، وهذا غير جائر ما 

من  لم تستند الحكومة الفعلية قبل كل ش يء إلى تأييد مجلس قومي منتخب

الشعب بصورة حية، وقد عرفت هذه النظرية أيضا بإسم نظرية الوضع الدستوري 

الشرعي،وذلك بسبب إعتمادها بشكل أساس ي ورئيس ي على مدى ما تتمتع به 

 الحكومة الفعلية من شرعية دستورية.

وقد كان الهدف من هذه املناداة، وضع حد لإلنقالبات املستمرة واملتكررة التي 

من وإلاستقرار في أمريكا الالتينية، ولكن هذه النظرية وما تنص عليه عكرت صفو ألا 

العام ومدى   جعلت من الدول ألاجنبية حكما،كما أنها أعطتها حق مراقبة الوضع

إلالتزام بتطبيق شروط النظرية، ولكن هذا يس ئ إلى مبدأ إستقالل الدول وسيادتها 

 وإلى مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول ألاخرى.

لكن بما أن التعامل الدولي في هذا الخصوص يقوم على إعتبارات سياسية و 

بحتة،حيث أن الدول تعترف بالحكومة إذا كان إتجاهها السياس ي مالئما دون 

إلاعتبارات الدستورية، كما أن فقهاء القانون يرون أنه ما دمت الحكومة الفعلية 

رة باإلعتراف بها،إال أن إلاقرار مستمرة ومسيطرة على زمام ألامور في البالد فهي جدي

بحق الشعوب في تقرير مصيرها كواحد من مبادئ القانون الدولي العام املعاصر 

يعيد إلاعتبار لنظرية طويار، وإذا كانت الحكومة الفعلية بغض النظر عن طابعها أو 
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ف شكلها لن تستند إلى رأي الشعب، فال يمكن هنا التوفيق بين إلاعتراف بها وإلاعترا

 بحق الشعب في تقرير مصيره.

  الشعب أو باألمة رابعا: الاعتراف 

إن إلاعتراف باألمة هو أسلوب جديد إبتكره الحلفاء في الحرب العاملية الثانية  

التي دعمتهم ووقفت مواقف مشرفة  وذلك تقديرا للشعوب الدول ألاوروبية املعادية 

حقها في السيادة على أراضيها  تجاه قضيتهم، ووعدا منهم لهذه الشعوب بإستعادة

إنسحب زعماء الدول ألاوروبية املحتلة إلى البالد الحليفة،   في الوقت املناسب ،حيث

وشكلو فيها لجان قومية، إعترفت بها الدول ألاخرى ففرنسا سمحت للجنة التشيكية 

واليوغسالفية بأن تشكل في أراضيها جيشا قوميا ومجلسا عسكريا يصدر قراراته 

 م ألامة، وبعد ذلك إعترفت بعض الدول باألمتين السابقتين.بإس

إن ما يميز إلاعتراف باألمة، هو أن الجماعة الثائرة وأجهزتها السياسية 

وجيشها ال يقيمون في إقليم الدولة، وإنما في إقليم دولة أجنبية، فالثوار في هذه 

عن دولتهم أو  الحالة يجتمعون خارج بالدهم ويعبرون عن رغبتهم في إلانفصال

حكومتهم أو يعبرون عن نقمتهم على الحاكمين الذين فرطوا بسيادة بالدهم وتنازلوا 

للغير عن جزء من أراضيها، كما أنه يجب على الدول ألاجنبية التي تستضيفهم بأن 

تعترف بأنهم يكونون أمة ويمثلون الوجه الحقيقي لدولتهم ،ونتيجة لذلك يجب أن 

مستقل وبرفع علم وطني وبخوض الحرب إلى جانب  تسمح لهم بتكوين جيش

   الجيوش النظامية ألاخرى لتحرير بالدهم .

وأخيرا فإن من ألامثلة على هذا إلاعتراف،إلاعتراف الذي أعطته الدول العربية 

وبعض الدول الصديقة ملنظمة التحرير الفلسطنية قبل إعالن قيام الدولة 

إلاعتراف بسبب كون اللجان أو املنظمات الفلسطنية،وقد أنتقد هذا النوع من 

املعترف بها في املنفى ال تمارس أية سلطة قانونية على السكان، كما أنه ليس لها 

 إقليم تمارس عليه السيادة .
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 الدولي الاعتراف قيمة: سادسال الفرع   

 الدولي الاعتراف أن تدريجيا يتضح ألاخيرة السنوات وفي فانه يبدو ما على       

 معاهدة لشروط السياس ي الكيان مطابقة أمر في شك يوجد حينما خاصة جدا ممه

 الشك إلغاء العالم دول  العتراف يمكن كهذا، شك وجود حالة في. مونتيفيديو

 بعد أقيمت التي الدول  في هو كهذا إلجراء واضح مثال .الدولة وجود على والشهادة

 الحكم من مطلق بشكل تقلةمس تكن لم مثال كرواتيا. سابقا يوغوسالفيا تفكك

 فعليا ساهم بكرواتيا، ألاوروبي الاتحاد مدن اعتراف. الاستقاللية اّدعت عندما الصربي

 مثيرا يعد لم الدولة هذه وجود وبالتالي املستقلة، بكرواتيا الدولي الاعتراف ببلورة

 أهمية توجد العصري، الدولي القانون  في انه أعاله قيل مما يستخلص ما. للجدل

 . كدول  سياسية بكيانات الدولي لالعتراف
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 الدول  غير من القانونية ألاشخاص:  الثاني   املبحث

 للدول فحسب حيث كانت صاحبة 
ً
لقد كان القانون الدولي العام قانونا

ولكن بعد ظهور املنظمات الدولية بدأت الدعوات . السيادة هي أشخاصه الوحيدة

وخاصة بعد تأكيد محكمة العدل الدولية في  العتبارها من أشخاص القانون الدولي

الذي أعطى املنظمة الدولية حق التعويض  0616رأيها الاستشاري الصادر في عام 

عن ألاضرار التي تصيب موظفيها وبذلك اعتراف بالشخصية القانونية الدولية 

 .للمنظمة الدولية

يوجد  ولكن املنظمات الدولية ال ستقطب كل صور العالقات الدولية حيث

 
ً
 بارزا

ً
إلى جانبها وجانب الدول عناصر أخرى تلعب على صعيد املجتمع الدولي دورا

 لذلك 
ً
ويهتم القانون الدولي بشأنهم أو يدخلون في دائرة سلطانه فيتمتعون تبعا

 .بصفة دولية، ومنهم البابا الكاثوليكي وألافراد على املستوى الدولي

ل عديدة في النظام القانون الدولي، ومن ناحية أخرى أثار وضع الفرد مشاك 

حيث أنكر جانب من الفقه اعتباره من أشخاص القانون الدولي العام بينما اعترف 

له جانب آخر بذلك، في حين يذهب فريق ثالث إلى مركز وسط حيث قرر أن الفرد 

 لخطاب القانون الدولي في حاالت استثنائية يتمتع بشأنها 
ً
يصلح ألن يكون محال

ية القانونية الدولية ولكن ذلك ال يؤثر على ألاصل العام وهو أن الفرد ليس بالشخص

 الهتمامه وألنه الهدف البعيد للقانون 
ً
من أشخاص القانون الدولي وإن كان محال

 .الدولي، باعتبار أن رفاهيته وسعادته هي الهدف ألاساس ي وراء كل تنظيم قانوني
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 ةت الدوليالوضع القانوني للمنظما: ألاول  املطلب

  : وعناصرها املنظمات الدولية تعريفها : ألاول  الفرع

، في 0617ظهر اصطالح التنظيم الدولي، اول مرة في فقه القانون الدولي سنة 

ترجمة ملقال كتب باللغة الاملانية ونشرت ترجمته الفرنسية في املجلة العامة 

 الدولي الاملان.للقانون الدولي، ثم ذاع استعماله من قبل فقهاء القانون 

والواقع ان تعريف املنظمة الدولية امر غير يسير، وذلك لحداثة عهد هذه 

الظاهرة وتعدد انواعها وطوائفها، هذا اضافة الى الخلط املتوقع بين هذا املصطلح، 

 وبين غيره من املصطلحات التي تقترب معه وتتصل به.

تمييز بين هذا املصطلح وقبل الخوض في تعريف املنظمة الدولية، ال بد من ال

 واملصطلحات التي تقترب منه:

                                 النظم الدولية

      التنظيم الدولي

            املنظمة الدولية

( ، تعني مجموعة القواعد International Organizationفالنظم الدولية ) 

بإطار موضوعي محدد، مثل نظم القانونية املنظمة ملوضوع رئيس ي معين او املرتبط 

امللكية في القانون الداخلي او نظم الحياد او التمثيل الدبلوماس ي والقنصلي في 

القانون الدولي العام، او هي كافة التنظيمات والتقاليد والقواعد الاساسية التي 

تمييز الجماعة الدولية وتقوم الجماعة بإتباعها في تنظيم ما ينشأ من عالقات 

، ومن ثم تشمل املنظمات الدولية والعالقات الدبلوماسية واملؤتمرات وروابط

 والحرب.
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( ، فيقصد به الاطار The International Organizationاما التنظيم الدولي )

الذي تشكل داخله الجماعة الدولية ، وبالتالي يمكن ان تتبين ما به من اوجه 

 النقص.

مظهر للعالقات الدولية، مثل العالقات والتنظيم الدولي بهذا املعنى يشمل كل 

الدبلوماسية والقنصلية وإبرام املعاهدات وعقد املؤتمرات الدولية وغير ذلك من 

 الانظمة القانونية الاخرى.

( بأنها ذلك الكيان An International Organizationوتّعرف املنظمة الدولية )

ف مشتركة يلزم لبلوغها منح الدائم الذي تقوم الدول بإنشائه من اجل تحقيق اهدا

هذا الكيان إرادة ذاتية مستقلة، او هي وحدة قانونية تنشءها الدول لتحقيق غايات 

معينة وتكون لها إرادة مستقلة يتم التعبير عنها عبر اجهزة خاصة باملنظمة. كما 

تّعرف بأنها كائن قانوني دولي يتمتع بإرادة ذاتية يمارسها من خالل اجهزة او فروع 

ابعة له ويهدف الى رعاية بعض املصالح املشتركة او تحقيق اهداف معينة على ت

الصعيد الدولي. ونعّرف املنظمة بأنها )كيان قانوني دولي مستمر. تنشئه مجموعة 

من الدول، يجمع بينها مصالح مشتركة تسعى الى تحقيقها، ويتمتع هذا الكيان بإرادة 

 ة خاصة ينشئها ميثاق املنظمة(.ذاتية مستقلة يتم التعبير عنها بأجهز 

ا، ان لهذا ومن استعراض التعاريف السابقة للمنظمة الدولية، يتبين لن

 ر هي:الكيان عدة عناص

: الصفة الدولية
ً
 اوال

ويقصد بهذا العنصر، ان يتم تأسيس املنظمة من قبل كيانات تتمتع بوصف 

 مثلها في املنظمة.الدولة كاملة السيادة، وتقوم حكومة كل دولة باختيار من ي

واملنظمة بهذا الوصف، هي املنظمة الدولية الحكومية ، وبالتالي يخرج عن 

هذا الوصف املنظمات التي يتم تأسيسها باتفاق الافراد والهيئات والجماعات 

الخاصة، إذ يطلق على هذه الكيانات، املنظمات غير الحكومية، كمنظمة العفو 
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ومنظمة أطباء بال حدود واتحاد املحامين العرب  الدولية ، وجمعيات حقوق الانسان

 والاتحاد البرملاني الدولي وجمعية الصليب والهالل الاحمر.

: الارادة الذاتية )الشخصية القانونية ا
ً
 لدولية(ثانيا

والعنصر املميز الاخر للمنظمة الدولية، هو تمتعها بإرادة الذاتية مستقلة عن 

دة التي تّمكن املنظمة من اكتساب الحقوق والالتزام إرادة الدول الاعضاء، تلك الارا

 بالواجبات.

وتم الاعتراف للمنظمة بالرادة الذاتية اول مرة في الرأي الاستشاري الصادر 

بشأن التعويضات عن الاضرار التي  0616ابريل  00عن محكمة العدل الدولية في 

 تلحق بموظفي الامم املتحدة.

ا يميز املنظمة الدولية عن املؤتمر الدولي، إذ ال وعنصر الارادة الذاتية، هو م

يتمتع الاخير بإرادة ذاتية مستقلة عن إرادة الدول املشتركة فيه، وبالتالي فأن قرارات 

املؤتمر ال تلزم الا الدول التي وافقت عليها، في حين تلزم القرارات الصادرة باالغلبية 

 امليثاق صدور القرار باالجماع. كافة الدول الاعضاء في املنظمة الا اذا اشترط

 -ويترتب على تمتع املنظمة الدولية باالرادة الذاتية عدة نتائج:

تنسب الاعمال القانونية الصادرة عن املنظمة اليها ال الى الدول الاعضاء  -0

 فيها.

تمتع املنظمة بذمة مالية مستقلة عن الذمة املالية للدول الاعضاء فيها،  -2

 املنظمة دانئة ومدينة للدول الاعضاء فيها او للغير.من هنا قد تكون 

اهلية املنظمة الدولية للتقاض ي، وبالتالي قد تكون املنظمة مدعية او  -8 

مدعى عليها، فاملنظمة الدولية مثال تتحمل املسؤولية عن اعمالها غير املشروعة، 

 ن الدولي.وبصفة عامة عن الاعمال التي تستوجب املسؤولية طبقا ألحكام القانو 
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أهلية املنظمة الدولية إلبرام الاتفاقيات الدولية، واملشاركة في انشاء  -1

قواعد القانون الدولي عن طريق العرف او من خالل ما تصدره من قرارات ذات 

 طابع تشريعي.

للمنظمة التعاقد مع من تحتاج اليهم من العاملين، ولها تنظيم مراكزهم  -1

ارة الى ان هناك جانب من الفقه يشكك في ضرورة تمتع القانونية، ال بد من الاش

املنظمة الدولية باالرادة الذاتية، على اساس انه في الحالة التي يشترط فيها الاجماع 

لصدور القرارات من املنظمة تكون الارادة املنسوبة لها عبارة عن مجموعة ارادات 

 تمر الدولي.الدول الاعضاء، وهذا ما يقرب املنظمة الدولية من املؤ 

ان هذا الرأي صحيح، لو كانت إرادة املنظمة عبارة عن مجموع إرادات الدول 

الاعضاء فيها، ولكن ارادة املنظمة، هي ارادة مستقلة عن ارادة الدول الاعضاء فيها 

بدليل ان غالبية مواثيق املنظمات الدولية تكتفي باألغلبية لصدور القرار عنها وال 

ستثناًء، ويحصل ان يصدر في الجلسة الواحدة للمنظمة تشترط الاجماع الا ا

قرارين، يشترط امليثاق في احدهما ألاغلبية وفي آلاخر الاجماع، وأما هذا الاحتمال 

ُيثار التساؤل هل من املقبول ان تمتلك املنظمة الارادة املستقلة ثم تفقدها في ذات 

 من أهم اسباب 
ً
فشل عصبة الامم اشتراط الجلسة؟ وسبق وان اشرنا الى ان واحدا

 العهد الاجماع لصدور قرارات الجمعية العامة ومجلس العصبة.

هذا اضافة الى ان ارادة املنظمة بعد تكوينها تنصرف الى عمل معين في حين 

 تنصرف ارادة الدول املشتركة في التصويت الى مجرد واقعة التصويت ذاتها.

: الاستمرار والديمومة
ً
 ثالثا

 من من خصائص املن
ً
ظمة الدولية، الاستمرار والديمومة فاملنظمة تنشأ أصال

التقاء ارادة مجموعة من الدول لتحقيق غايات مشتركة مستمرة، من هنا كان ال بد 

 من استمرار املنظمة واجهزتها.
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وصفة الدوام ال تستلزم الاستمرار املادي بجميع اجهزة املنظمة، بل ان تكون 

 ها بااللتئام متى دعت الضرورة لذلك.هذه الاجهزة في حالة تسمح ل

وعنصر الاستمرار ال يعني ان تظل املنظمة قائمة الى ما ال نهاية بل يعني أن 

 كما في املؤتمرات الدولية، فاذا كانت املؤتمرات الدولية تشبه 
ً
يكون وجودها عرضا

تخاذ في طريقة عملها أجهزة املنظمة الدولية من حيث الاجراءات املتبعة أو عملية ا

القرارات الا انهما يختلفان من حيث ان املؤتمر الدولي ينعقد لبحث مسألة معينة 

ينفض بعدها بغض النظر عن النتيجة التي يتوصل اليها، على عكس اجهزة املنظمة 

 في امليثاق املنشأ لها.
ً
 التي تتسم بالدوام وتنعقد بصفة دورية محددة سلفا

: الاهداف املشتركة
ً
 رابعا

ة دولية اهداف تسعى الى تحقيقها، فاملنظمة ليست غاية في حد لكل منظم

 ذاتها بل وسيلة لتحقيق غاية، ويتم تحديد اهداف املنظمة عاة في ميثاق انشاؤها.

وقد تكون هذه الاهداف عامة شاملة )سياسية، اقتصادية، ثقافية، 

صر كأن اجتماعية...( كما في منظمة الامم املتحدة او خاصة محددة على وجه الح

، كما في منظمة التجارة العاملية، او ثقافية كما في منظمة 
ً
تكون اقتصادية مثال

اليونسكو، او صحية كما في منظمة الصحة العاملية، أو اجتماعية كما في منظمة 

 العمل الدولية.

: الاتفاق الدولي
ً
 خامسا

لكل عمل قانوني سند يثبت وجوده، وال تشذ عن ذلك املنظمات الدولية، 

وسند وجود املنظمة الدولية هو ميثاق انشاؤها الذس يعبر عن التقاء ارادات الدول 

الاعضاء فيها بغض النظر عن التسمية التي يتخذها هذا السند، فقد يطلق عليه 

( كما في charter( كما في وثيقة انشاء عصبة الامم، او ميثاق )Covenantعهد )
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( كما في وثيقة انشاء منظمة constitutionوثيقة انشاء الامم املتحدة، او دستور )

 الصحة العاملية...الخ.

وألاصل ان الدولة ذات السيادة هي التي لها ابرام اتفاقيات انشاء املنظمات 

الدولية، ويرد على هذا ألاصل استثناء، اذ قد يتم انشاء املنظمة من قبل كيانات ال 

ء على انشاء املنظمات غير ينطبق عليها وصف الدولة، ولكن يقتصر هذ الاستثنا

 (.Les Org’anisation internationles non governmenalesالحكومية )

وحيث ان سند انشاء املنظمة هو الوثيقة التي تجتمع فيها ارادة الدول 

الاعضاء، فان هذا يعني بالضرورة ان لكل دولة حرية الانضمام الى املنظمة في حدود 

اليها، وليس للمنظمة والعضائها ارغام دولة ما على  توافر شروط وضوابط الانضمام

 الانضمام اليها دون ارادتها بغض النظر عن نوع او طبيعة املنظمة.

 يمكن ان يقوم بين املنظمات الحكومية 
ً
وال بد من الاشارة الى ان تعاونا

( من ميثاق الامم املتحدة الى انه 80واملنظمات غير الحكومية، فقد أشارت املادة )

)للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يجري الترتيبات املناسبة للتشاور مع الهيئات 

 غير الحكومية التي تعنى باملسائل الداخلة في اختصاصه(.

 الثاني: انواع املنظمات الدولية الفرع

ان تصنيف اية ظاهرة من شأنه الاسهام في معرفة طبيعتها بطريق اعمق 

 هر الخصائص الغالبة في الظاهرة.وبأسلوب اكثر تنظيما، كونه يظ

وال تشذ عن ذلك املنظمات الدولية، بل ان التصنيف في الظاهرة الاخيرة يبدو 

اكثر اهمية، لحداثة هذه الظاهرة وانتشارها واتساع نطاقها، حتى امتد الى كل بقاع 

 العالم وفي شتى املجاالت.

وعلى التفصيل عدة معايير ويجري تصنيف املنظمات الدولية اعتمادا على 

 التالي:



192 

 اوال: من حيث نطاق العضوية

تنقسم املنظمات الدولية من حيث نطاق العضوية، الى منظمات عاملية 

 -واقليمية:

 (A  Vocation Universelleاملنظمات العاملية ) -0

هي املنظمات التي تكون العضوية فيها مفتوحة لكل دول العالم الراغبة في 

 افرت فيها شروط العضوية املنصوص عليها في ميثاق املنظمة.الانضمام اليها متى تو 

على ذلك ال تتحدد العضوية في هذا النوع من املنظمات في نطاق جغرافي 

معين بل تمتد لتشمل كل دول العالم، ومن امثلة هذه املنظمات، )عصبة الامم ، 

كو، الامم املتحدة(، واملنظمات الدولية املتخصصة كـ )اليونيدو، واليونس

 واليونسيف، ومنظمة الصحة العاملية، ومنظمة العمل الدولية(.

ويذهب جانب من الفقه، الى ان منظمة دولية ال يمكن ان تكون عاملية بصفة 

مطلقة، وذلك ألن انضمام ملنظمة ما، فحصل ان اعترض الكونغرس الامريكي على 

 انضمام الواليات املتحدة الامريكية لعصبة الامم.

لدولة للمنظمة بإرادتها الا انها تنسحب بعد حين، ومثل هذا ما وقد تنضم ا

 حدث في عصبة الامم، حيث انسحبت ايطاليا واملانيا واليابان منها قبل حلها.

وقد يفرض الوضع القانوني لدولة ما عدم انضمامها للمنظمة الدولية، 

مام لالمم فالوضع القانوني لسويسرا باعتبارها دولة حياد حتم عليها عدم الانض

 املتحدة.

 (:regionalesاملنظمات الاقليمية ) -2

ويقصد بهذا النوع من املنظمات، املنظمات التي تضم في عضويتها عدد محدد 

من الدول، او التي يكون نطاق اختصاصها محدد برقعة جغرافية معينة، وتتنوع 

ي كجامعة الاسس التي يقوم عليها املنظمات الاقليمية، فقد تقوم على اساس قوم
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الدول العربية او جغرافي كمنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة الدول الامريكية ، او 

امني كحلف شمال الاطلنطي وحلف وارسو وحلف النايتو، او اقتصادي كمنظمة 

التجارة العاملية ومنظمة الدول املنتجة للبترول )الاوبك( ، او ديني كمنظمة املؤتمر 

 الاسالمي.

ان املنظمات العاملية والاقليمية غير ملزمة بقبول عضوية كل  والجدير بالذكر 

الدول الراغبة في الانضمام اليها، بل ان بعض املنظمات تفرض شروطا لقبول 

 عضوية الدول.

وبصفة عامة يمكن التمييز من حيث شروط العضوية بين ثالث انواع من 

 املنظمات الدولية:

ل الدول الراغبة في الانضمام اليها، منظمات تترك باب العضوية مفتوحا لك -أ

، وكما في انضمام الدول الاعضاء في 0618كما في اتحاد البريد العالمي حتى سنة 

 الامم املتحدة للوكاالت املتخصصة.

منظمات تفرض شروطا موضوعية معينة لقبول عضوية الدول، وتختلف  -ب

الامم تشترط في ( من عهد عصبة 0/2هذه الشروط من منظمة ألخرى، فاملادة )

 الدولة طالبة الانضمام ان تحكم نفسها بحرية.

منظمات تمنح الدول الاعضاء او الدول املؤسسة سلطة تقديرية في قبول  -ت

الدول والكيانات الدولية الاخرى الراغبة في الانضمام للمنظمة، ومن ذلك منظمة 

معية العامة بناء الامم املتحدة التي اشترطت لقبول العضوية، صدور قرار من الج

 الشروط التي فرضها النظام الاساس ي 
ً
على توصية مجلس الامن، ومن ذلك ايضا

 ملجلس اوروبا ومعاهدة حلف شمال الاطلنطي.
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: من حيث الاختصاص
ً
 ثانيا

تقسم املنظمات الدولية من حيث  الاختصاص الى منظمات عامة 

التي تسعى املنظمة ومتخصصة وأساس هذا التقسيم، هو وحدة او تعدد الاهداف 

 الى تحقيقها وعلى التفصيل التالي:

 :املنظمات العامة  -0

هي املنظمات التي يمتد اختصاصها ليشمل مظاهر متعددة في العالقات 

الدولية، كمنظمة الامم املتحدة التي تسعى الى املحافظة على السلم وألامن الدوليين 

 عي والثقافي.وتدعيم التعاون السياسية والاقتصادي والاجتما

 Les Nationsوقد يكون هذا النوع من املنظمات عامليا، كاالمم  املتحدة )

unies أو اقليمية كمنظمة الوحدة الافريقية )    (، وعصبة الامم ،Organization of 

Africana Unity( وجامعة الدول العربية ،)The Arab League.) 

 : املنظمات املتخصصة -2

يقتصر نشاطها على مجال واحد من مجاالت العالقات هي املنظمات التي 

الدولية أو التي تسعى الى تحقيق التعاون بين اعضائها في موضوع معين او في مجال 

محدد، وقد تكون هذه املنظمات عاملية او اقليمية، وعلى حد سواء مع املنظمات 

 العامة.

نشاطها  وال يتحدد نشاط هذه املنظمات في مجال دون غيره، فقد يكون 

 كما ف صندوق النقد الدولي )
ً
(، Les Fonds mone’taire internationاقتصاديا

 La Banque internationale pour laوالبنك الدولي لالنشاء والتعمير )

reconstruction de la develpement  او اجتماعي كمنظمة العمل الدولية ،)

(Organisation international du travail او ،) صحي كمنظمة الصحة العاملية

(L’org’anisation modiale de la sant’e او ثقافي كمنظمة اليونسكو للتربية ولعلوم ،)

 (.Unescoوالثقافة )
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وقد ينصب نشاط املنظمة على النقل واملواصالت، كاتحاد البريد العالمي 

(L’Union postle universelle( ومنظمة الطيران املدني ،)L’organisation de 

L’Aviation civile internationale وقد ينصب على الجانب القضائي كما في ،)

 محكمة العدل الدولية واملحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

وانقسم رأي الفقه بشأن اعتبار الاحالف العسكرية منظمات دولية 

 متخصصة كحلف شمال الاطلنطي وحلف وارسو ومعاهدة الدفاع املشترك املوقعة

، الاتجاه الاول يذهب الى ان هذه الاحالف منظمات 0611بين الدول العربية سنة 

دولية متخصصة بشرط ان ال يمتد نشاطها الى ميادين أخرى، أما الاتجاه الثاني 

 ان يقتصر نشاط الاحالف العسكرية 
ً
والذي نؤيده فيذهب الى انه من الصعب عمال

ها اعتبارات الاستراتيجية الحديثة ان على التعاون العسكري البحت، اذ تحتم علي

، التعامل في املجاالت السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ً
تمد نطاق نشاطها ايضا

 والثقافية والعلمية... .

: من حيث الصالحيات
ً
 ثالثا

تتمتع املنظمات الدولية بموجب امليثاق الذي يضم انشاؤها ونشاطها 

 من منظمة بمجموعة من الصالحيات، الا ان هذه 
ً
 وضيقا

ً
الصالحيات تتباين سعة

 ألخرى.

وبصفة عامة يمكن تقسيم املنظمات الدولية من حيث الصالحيات التي 

 تتمتع بها الى:

منظمات تتمتع بصالحيات فعلية واسعة، ومثل هذه املنظمات تعد  -0

ة استثناًء على ألاصل، فاالصل محدودية الصالحيات التي تتمتع بها املنظمات الدولي

 في مواجهة اعضاؤها.

ولهذا النوع من املنظمات صالحيات تخولها تنفيذ قراراتها بوسائلها الخاصة 

مستقلة في ذلك عن رغبات الدول والاعضاء، من ذلك قرارات محكمة العدل 
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الدولية، ومجلس الامن في حالة تهديد السلم والامن الدوليين، وقرارات السلطة 

 العليا ملنظمة الفحم والصلب.

منظمات ال تملك الا صالحية ابداء آلاراء والرغبات وهذا النوع من  -2

املنظمات هي الصورة الغالبة فيها، حيث تتحدد صالحياتها باقتراح الاتفاقيات 

 واصدار التوصيات والاقتراحات التي يتوقف تنفيذها على رغبات الدول الاعضاء.

ات فيطلق على الاولى ويميز جانب من الفقه بين هذين النوعين من املنظم

)التي تملك صالحيات فعلية( املنظمات الدولية القائمة على فكرة الاتحاد او على 

السيادة الدولية، ويسمي الثانية )التي ال تملك الا صالحيات شكلية( املنظمات 

 الدولية القائمة على التعاون.

: من حيث اعضاؤها
ً
 رابعا

الى منظمات حكومية وأخرى غير  تقسم املنظمات الدولية من حيث اعضاؤها

 حكومية، ومنظمات مختلطة.

املنظمات الحكومية، ويقصد بهذا النوع من املنظمات، املنظمات التي ال  -0

تضم في عضويتها سوى الدول، كعصبة الامم، وألامم املتحدة، وجامعة الدول 

ملؤتمر العربية، ومنظمة الوحدة الافريقية، ومنظمة الدول الاميركية، ومنظمة ا

 الاسالمي، ومجموعة الدول الثمان.

املنظمات غير الحكومية ويقصد بها، املنظمات التي يتم تأسيسها من قبل  -2

الافراد، وازدادت اهمية هذا النوع من املنظمات في آلاونة الاخيرة، حيث استطاعت 

هذه املنظمات زيادة الاتصال بين ألافراد والجماعات على الصعيدين الدولي 

وطني، ومن امثلة هذه املنظمات، منظمة العفو الدولية، ومنظمة أطباء بال وال

 حدود، وجمعية الصليب والهالل الاحمر، وجمعيات حقوق الانسان.

 ألهمية الدور الذي تلعبه هذه املنظمات على العيد الدولي، نّصت 
ً
وتأكيدا

والاجتماعي ان ( من ميثاق الامم املتحدة على انه )للمجلس الاقتصادي 80املادة )
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يجري الترتيبات املناسبة للتشاور معها في املسائل الداخلة في اختصاصها. وهذه 

الترتيبات يمكن ان يجريها املجلس مع هيئات دولية، كما انه قد يجريها مع هيئات 

 اهلية، وبعد التشاور مع عضو الامم املتحدة ذي الشأن.

ن فيها باب العضوية مفتوحة املنظمات املختلطة، هي املنظمات التي تكو  -8

 للدول والجماعات التي ال تحمل وصف الشخصية الدولية والافراد.

ويتخذ تمثيل الافراد والجماعات في هذه املنظمات احدى ثالث صور، اما ان 

تسمح املنظمة للعضوية، أو العضوية باالنتساب القاليم ال تتمتع بالحكم الذاتي 

او ان يسمح ميثاق املنظمة لكل دولة عضو بأن يضم كما في اتحاد البريد العالمي، 

وفدها افراد يمثلون فئة معينة كما في ميثاق منظمة العمل الدولية، الي سمح 

 لوفود الدول الاعضاء ]ان تضم في عضويتها ممثلين عن العمال وارباب العمل.

أو ان يكون احد اجهزة املنظمة مكون فقد من افراد عاديين كما في الجمعية 

 العامة ملجلس أوروبا.             

 البابا والفاتيكان: املطلب الثاني     

كانت دولة الفاتيكان دولة وشخصا من اشخاص القانون الدولي العام قبل 

ولكنها بعده وبعد احتاللها من قبل ايطاليا اصبحت التتمتع باملوقع  0781العام 

ولة واصبحت عالقتها مع ايطاليا السابق لها في القانون الدولي فانتهى وجودها كد

وسائر الدول الاوربية في نزاع وتوتر لذا عمد ت ايطاليا الى اصدار قانون الضمانات 

لترتيب عالقتها بالكرس ي البابوي لكن الامر لم يفلح واستمر الجفاء بينها لغاية عقد 

ة التي اعترفت بموجبها ايطاليا بالشخصية القانوني 0626معاهدات التران عام 

الدولية للكرس ي البابوي ودخلت معه في عالقات تمثيل دبلوماس ي ، لقد اختلف 

الفقهاء في تكييف الوضع القانوني ملدينة الفاتيكان فهل هي دولة أم مجرد شخص 

من اشخاص القانون الدولي العام لقد تمت مناقشة الامر على انها لو كانت دولة 



198 

يما كان النقاش قد انتهى الى انها فهي ال تستجمع مقومات الدولة وعناصرها ف

  . بحكم وضعها القانوني تتمتع بالشخصية القانونية الدولية

 الدولة البابوية: الفرع  ألاول 

 والكرس ى الفاتيكان دولة بين تماما التفرقة من بد ال  املؤسسة هذه كيان لفهم

 الرسولى

 الذين الكاثوليك على للبابا املطلقة أو  املجردة السيادة هو  يالرسول يالكرس  – 1

 لم وإن حتى املؤسسة، وهذه تقريبا. نسمة الف ومائة مليار  إلى حاليا تعدادهم يصل

 .الدولية املنظمات كافة من بها معترف يفه ، يأراض  أية تمتلك تكن

 من أقل مساحتها تبلغ إذ العالم فى دولة أصغر  يوه الفاتيكان، مدينة دولة -2

 على والحفاظ الرسولى الكرس ى نشاط مساندة مهمةب وتقوم املربع، الكيلومتر  نصف

 ، والدينية املدنية ، املطلقة العليا السلطة يمثل والبابا .يوالثقاف يوالفن يالدين تراثه

 هو  الفاتيكان ان أى والتنفيذية. والقانونية التشريعية السلطة أشكال بكل ممسكا

 التى العاملية الكنيسة صةوخا الكاثوليكية الكنيسة وإستقاللية حرية تأكيد وسيلة

 .روما لكاثوليكية وفقا ألارض على إنشائها إلى الفاتيكان يسعى

 فى تتلخص الرسولى الكرس ى طموحات كانت ، العشرين القرن  مطلع وفى

 عام التران إتفاقيات فى تلخصت ، مطلقة وسيادة دولى إعتراف على الحصول 

 الكيان تحدد التى إلاتفاقيات وهى الرسولى. والكرس ى إلايطالية الدولة بين ،0626

 : املادتين هاتين فى للبابوية الدولى

 بصفة الدولى املجال فى الرسولى الكرس ى بسيادة تعترف إيطاليا“ : 2 املادة      

 ؛ ”العالم فى رسالته ومتطلبات تراثه مع بالتوافق ، لطبيعته متضمنة

 الخاصة والسلطة التامة بامللكية الرسولى للكرس ى تعترف إيطاليا : 8 املادة

 وأوقافه تبعياته بكل حاليا مكّون  هو  كما الفاتيكان على السيادى والتشريع واملطلقة

 ؛ ”
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استمر البابا بممارسة نوعين من السيادة الروحية على العالم الكاثوليكي 

عندما دخلت الجيوش  0781والزمنية على روما وبعض القطاعات ألاخرى حتى عام 

ما حيث بقي للبابا السلطة الدينية والروحية في العالم الكاثوليكي، وفي إلايطالية رو 

أصدرت إيطاليا قانون الضمان حيث اعترف للبابا بصيانة ذاته وببعض  0780عام 

القصور واملباني الخاصة، وإعطاء حق تبادل املمثلين الدبلوماسيين مع الدول مع 

 .قررة في القانون الدولي العامتمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية امل

ولقد تأكد هذا الوضع في معاهدة التران املبرمة بين البابا وبين الحكومة 

حيث تم أصبح للبابا السلطة الزمنية والروحية على الفاتيكان  0626إلايطالية عام 

 عن إيطاليا، وتتمتع هذه الدولة بكافة 
ً
الذي أصبح دولة قائمة بذاته ومستقال

سيادة الخارجية ومنها حق الصدارة والتقدم على الدول الكاثوليكية وحق مظاهر ال

عقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم ممارسة مثلي الكنيسة في البالد ألاجنبية 

لألعمال املتصلة بالشئون الدينية وممارسة شعائرها، ومن مظاهر السيادة الداخلية 

القضاء في املسائل املدنية ومسائل ألاحوال تتمتع الفاتيكان بحق إلادارة والتشريع و 

 .الشخصية الخاصة برعاياها

 الفرع الثاني:  دور الفاتيكان في بناء السالم العاملي

تصاعد دور دولة الفاتيكان خالل العقود املاضية كأحد ألاطراف املساهمة في 

القية منظومة السالم العالمي. إذ تأسس هذا الدور على الاستدعاء للمفاهيم ألاخ

واملعيارية في السياق العالمي كمحاولة لتأطير أو وضع حدود لالعتماد املتزايد على 

املقاربات الواقعية في السياق العالمي، وما أفض ى إليه ذلك من تزايد الصراعات 

  وألازمات.

وفي هذا إلاطار، طرح الفاتيكان نفسه باعتباره من القوى ألاخالقية في النظام 

خاطب الطبيعة الخّيرة للبشر، وتستحضر هذه الطبيعة كآلية ملعالجة العالمي التي ت

ألازمات. هذه املكانة ألاخالقية للفاتيكان تحدثت عنها "الن تشو" في دراستها عن 

"دبلوماسية الفاتيكان في الصين وفيتنام"؛ حيث أشارت إلى أن "املكانة ألاخالقية 
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ي معه على أنه كيان إنساني يحظى املعيارية التي يحظى بها الفاتيكان، والتعاط

باالحترام العالمي؛ ربما يدفع بعض الدول، مثل الصين وفيتنام، إلى إقامة عالقات 

  مع الفاتيكان كآلية إلضفاء جانب رمزي يساعدها في عالقاتها الخارجية".

دات الدور:   محّدِّ

نسق أو ُيشكل تعريف "ليفي" للدور بأنه "بمثابة مركز متميز للفاعل في نطاق 

بنيان اجتماعي معين"، واحًدا من املداخل التفسيرية الهامة للدور الذي باتت 

تضطلع به دولة الفاتيكان خالل العقود املاضية. فالدولة هي مركز املسيحية 

إلى إحياء رؤية  -بحسب "أالن تشونج"-الكاثوليكية في العالم التي سعت عبر عقود 

عزز نفوذها بين الكنسية كقوة خيرة تخدم املسيح، و 
ُ
تقدم خدماتها الروحية، وت

 أتباعها من الكاثوليك في العالم الذين ُيقدر عددهم بأكثر من مليار شخص.

وهذه العالقة مع أتباع الكاثوليكية جعلت من الفاتيكان نموذًجا للقوة 

الناعمة التي تحدث عنها "جوزيف ناي"، بحيث يتمكن من تحقيق أهدافه عبر 

التأثير الديني. وهكذا تمكن الفاتيكان من صياغة دور له في النظام  إلاقناع ومصادر 

العالمي يطمح إلى تحقيق السالم والاستقرار. وقد ارتبط هذا الدور بعددم من 

دات الجوهرية تتمثل فيما يلي:  183املحّدِ

حيث اضطلع بابوات الفاتيكان عبر  إعادة صياغة السياسة الخارجية: -1

ادة صياغة دور الفاتيكان في النظام العالمي إلضفاء املزيد من عقود بدور كبير في إع

الزخم على السياسة الخارجية للدولة ونفوذها الروحي الخارجي، وال سيما مع ترويج 

                                                           
، مركز املستقبل  لألبحاث ألادوار املتعددة للفاتيكان في بناء السالم العالمي محمد بسيوني: املكانة ألاخالقية-183

 الرابط:، على 2106فبراير,  19ألاربعاء, والدراسات املتقدمة،

https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/4530 
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املجمع الفاتيكاني الثاني ملهمة إنسانية عاملية، وإلاشارة بأن "الكنيسة يمكن أن 

طار، ربما يكون البابا "يوحنا بولس تسهم في جعل العالم أكثر إنسانية". وفي هذا إلا 

، من 2111حتى إبريل  0687الثاني"، الذي تولى قيادة الفاتيكان في الفترة من أكتوبر 

  أبرز النماذج في التاريخ املعاصر للفاتيكان.

فقد سعى البابا "يوحنا بولس" إلى صياغة دور مؤثر للسياسة الخارجية 

لتزم البابا بالتكريس لدور أكبر للكنيسة للفاتيكان في خضم الحرب الباردة، وا

الكاثوليكية استناًدا إلى أربعة مبادئ أساسية: حماية استقالل الكنيسة، واحترام 

كرامة إلانسان، واملشاركة الدينية، واملصالحة مع العديد من الدول، والاهتمام 

ظ على مهمة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما سعى البابا إلى الحفا

رجال الدين ورسالتهم، ولذا حثهم على عدم التورط في السياسة الحزبية، أو حتى 

 تفسير املسيحية على أساس ألافكار املاركسية.

وكشفت تصورات البابا "يوحنا"، الذي وصفته الكثير من ألادبيات بأنه فاعل 

سياسة جيوبوليتيكي هام في السياسة العاملية آنذاك، عن مساحة جديدة لل

الخارجية للفاتيكان استمرت في التمدد حتى بعد رحيله وقدوم بابوات جدد دعموا 

صورة الفاتيكان كمساهم في السالم العالمي، ووسيط في النزاعات التي شهدتها 

 عن الدعوة إلى نزع السالح النووي الذي يهدد السالم 
ً

العديد من الدول، فضال

 184والاستقرار العامليين.

ب الحفاظ على سمعة الفاتيكان وصورته  اء الصورة:إعادة بن -2
ّ
تطل

للكنيسة الكاثوليكية، وال سيما مع التحوالت   ألاخالقية التعامل مع إلارث التاريخي

التي شهدتها أدوات السياسة الخارجية والعالقات بين الدول واملجتمعات، والتركيز 

ر، بحسب "فان بيتر هام"، على الصورة الخارجية للفاعلين العامليين. أو بمعنى آخ

"الانتقال من عالم الحداثة القائم على الجغرافيا السياسية والسلطة إلى عالم ما 

 بعد الحداثة املستند بشكل جوهري إلى الصور والنفوذ".

                                                           
 ...املرجع السابق.محمد بسيوني: املكانة ألاخالقية- 184
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عن  2111حيث اعتذر البابا "يوحنا بولس الثاني" أثناء قداسم له في ديسمبر 

كية في املاض ي. وكرر هذا الاعتذار البابوات العنف الذي ارتكبته الكنيسة الكاثولي

الالحقون بمن فيهم البابا الحالي، البابا "فرانسيس"، الذي تقدم باعتذار علني وطلب 

 املغفرة عن "الخطايا الجسيمة" التي ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية لخدمة الاستعمار.

نفتاح الخارجي على إذ سعى الفاتيكان إلى تبني سياسة الا  الانفتاح الخارجي: -3

كافة القوى العاملية، ومحاولة تقليل الخالفات التاريخية مع بعض الدول مثل 

الصين، وهي خالفات تعود إلى سنوات طويلة نتيجة للسياسات الشيوعية التي 

انتهجتها بكين، وإخضاع الكنيسة املحلية لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، ورفض 

حلية في الصين والفاتيكان، وخصوًصا مع قطع إقامة عالقة بين الكنيسة امل

  العالقات الدبلوماسية بين الدولتين.

وقد أفضت سياسة الانفتاح التي تبناها الفاتيكان تجاه الصين إلى التوقيع 

، بموجبه يمكن للفاتيكان إلادالء برأيه في 2107على اتفاق بين الدولتين في سبتمبر 

طة رفض املرشحين. وبالرغم من أن هذا الاتفاق تعيين ألاساقفة، ويمنح البابا سل

ا"، إال أنه يحمل في طياته  وصفه الفاتيكان بأنه اتفاق "رعوّي" وليس "سياسيًّ

 احتماالت عودة العالقات الدبلوماسية بين الدولتين.

واستكمل الفاتيكان سياسة الانفتاح الخارجي باالنفتاح على ألاديان واملذاهب 

ا، متجاوًزا بذلك أطروحات الصراع والصدام بين الحضارات ألاخرى والتعايش معه

وألاديان. وفي هذا السياق، تبرز أهمية وثيقة ألاخوة إلانسانية التي تم التوقيع عليها 

في ختام منتدى حوار ألاديان  2106فبراير  1بحضور شيخ ألازهر وبابا الفاتيكان يوم 

  التصالح بين أتباع الديانات املختلفة.بدولة إلامارات. فالوثيقة تدعو إلى التسامح و 

 الوساطة في الصراعات:

منحت املعطيات السابقة للفاتيكان رصيًدا للتدخل في الصراعات، وبذل 

جهود الوساطة لتحقيق الاستقرار العالمي، ناهيك عن الحذر في تأييد قرارات الدول 

ما رفض ، حين2118بالدخول في حروب على غرار ما حدث إبان حرب العراق 
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الفاتيكان الذي كان يترأسه آنذاك البابا "يوحنا بولس الثاني" الغزو ألامريكي للعراق، 

  ورأى البابا حينها أن "ألامر بمثابة اعتداء على ألارواح واملمتلكات لبلد مستقل".

وظهر دور الفاتيكان في منظومة السالم العالمي من خالل عدد من امللفات 

املثال: الصراع الفلسطيني إلاسرائيلي، إذ يقيم الفاتيكان  الهامة، منها على سبيل

عالقات مع كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ويتبنى موقًفا من الصراع يقوم 

على تدويل القدس، وبالتالي رفض الاعتراف بها كعاصمة إلسرائيل، باإلضافة إلى 

الدولتين. وفي يونيو  التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ضمن إطار حل

ع الفاتيكان اتفاقية مع السلطة الفلسطينية دعم من خاللها الفاتيكان 2101
ّ
، وق

ت الاتفاقية بمثابة اعتراف ضمني بفلسطين  موقفه امللتزم بحل الدولتين، وقد ُعدَّ

 كدولة.

شير الخبرة التاريخية ملسار وساطة الفاتيكان إلى استحواذ أمريكا الالتينية 
ُ
وت

اهتمام كبير من جانب الكنيسة الكاثوليكية، وقد تجلى ذلك ألامر في الوساطة  على

التي تزعمها الفاتيكان بين ألارجنتين وتشيلي خالل عقدي السبعينيات والثمانينيات 

من القرن املاض ي لتسوية نزاعهما حول حقوق السيادة في قناة بيغل. فقد تدخل 

خالل إرسال البابوية الكاردينال "أنطونيو الفاتيكان في النزاع بين الدولتين من 

ساموري" إلى الدولتين لقيادة جهود الوساطة التي بدأت بشكل رسمي أثناء احتفالية 

. ونجحت جهود الوساطة في إقناع تشيلي وألارجنتين 0686بالفاتيكان في مارس 

 ن.داخل الفاتيكان لينتهي النزاع بين الدولتي 0671بالتوقيع على اتفاقية عام 

وقام الفاتيكان أيًضا بدور في الانفتاح ألامريكي على كوبا أثناء إدارة الرئيس 

عن توجهها  2101ألامريكي السابق "أوباما"، فقبل إعالن إلادارة ألامريكية في ديسمبر 

إلى استعادة العالقات الدبلوماسية مع كوبا، كتب البابا "فرانسيس" لكّلم من 

راؤول كاسترو" معبًرا عن رغبته في تطبيع العالقات بين الرئيسين "باراك أوباما" و"

الدولتين. كما أن بعض التقارير أشارت إلى اجتماع وفود من الدولتين داخل 

ملناقشة شروط استعادة العالقات الثنائية. وذكر "بن  2108الفاتيكان في أكتوبر 



214 

"، أنه "خالل رودس" الذي شغل منصب نائب مستشار ألامن القومي في إدارة "أوباما

، ناقش البابا فرانسيس قضية العالقات 2101زيارة أوباما للفاتيكان في مارس 

 ألامريكية الكوبية أكثر من أي قضية أخرى".

قّدم ألازمة الفنزويلية هي ألاخرىنموذًجا لوساطة الفاتيكان، فمع احتدام 
ُ
وت

ضاع الاقتصادية الصراع بين املعارضة والرئيس "نيكوالس مادورو" على خلفية ألاو 

املتردية، والشكوك حول مدى كفاءة إدارة الدولة، وانتشار الفساد تحت حكم 

"مادورو"؛ تدخل الفاتيكان، وسعى إلى جمع أطراف الصراع للحوار، وخصوًصا بعد 

، وتأكيد البابا على ضرورة 2109لقاء الرئيس الفنزويلي بالبابا "فرانسيس" في أكتوبر 

 زمة.الحوار كآلية لحل ألا 

ربما تستمر جهود الفاتيكان في الوساطة، حتى مع الحديث عن انتهاء دور 

برسالة إلى بابا الفاتيكان  2106الفاتيكان، فالرئيس "مادورو" بعث خالل شهر فبراير 

يطلب منه فيها القيام بدور الوساطة في ألازمة السياسية الفنزويلية. ولكن يظل دور 

ا بعددم 
ً
من التحديات، لعل أهمها موقف القوى الدولية من الفاتيكان هنا محفوف

ألازمة، وفي مقدمتها الواليات املتحدة التي ترفض أي مبادرات للوساطة في ألازمة 

 الفنزويلية، وتتمسك برحيل الرئيس "مادورو".

 
ً
ختاًما، إن استمرار الدور الذي يقوم به الفاتيكان في السياق العالمي مرتبطا

لى صورته ألاخالقية، وحياديته، وعدم ارتهان سياسته بقدرته على الحفاظ ع

الخارجية ألبعاد براجماتية كتلك التي تحكم سياسات بعض الدول؛ وهو الرصيد 

 ألاهم الذي تستند إليه جهود وساطة الفاتيكان في خضم الصراعات املعقدة.
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 الوضع القانوني ملدينة الفاتيكان : لثالفرع الثا 

أن البابا قد استعاد صفته كرئيس لدولة الفاتيكان بعد  اعتقد بعض الفقهاء

غير أن ذلك الرأي ال يمكن التسليم به في ظل املعطيات ألاساسية  0626معاهدة 

للقانون الدولي وخاصة تلك التي تتعلق بمعيار الشخصية القانونية الدولية، فمدينة 

عايا باملعنى الصحيح الفاتيكان ال يمكن اعتبارها دولة حديثة حيث إنه ليس لها ر 

فسكانها عبارة عن موظفي الفاتيكان وهم من املوظفين الذين يكتسبون الرعوية 

البابوية بحكم وظائفهم فقط، ويفقدون هذه الرعوية ويعودون إلى جنسياتهم 

ألاصلية بمجرد تركهم لوظائفهم، أما فيما يتعلق بمباشرة الاختصاص العام املعترف 

ن ال تباشر مثل هذه الاختصاصات وإنما تتوالها الحكومة به للدول فإن الفاتيكا

إلايطالية بناًء على طلب من الفاتيكان كما أن مباشرة القضاء الجنائي تقوم به 

املحاكم إلايطالية، ويالحظ أن شخصية البابا الدولية كانت مستمدة من صفته 

دولة الفاتيكان  الروحية بالنسبة للعالم املسيحي الكاثوليكي، ويترتب على ذلك أن

 تتمتع باختصاصات خاصة وليس عامة كما هو الحال بالنسبة للدول 

جعل الفاتيكان دولة وإنما قصد منها  0626وبالتالي لم يقصد من اتفاقية  

 
ً
فقط تمكين البابا من مباشرة سلطته الدينية كرئيس للكنيسة الكاثوليكية بعيدا

القول أن الباب يتمتع بشخصية عن أي مؤثرات خارجية ومن ناحية أخرى يمكن 

دولة متميزة مصدرها ماله من سيادة روحية على العالم املسيحي الكاثوليكي، 

وخالصة القول أن شخصية البابا الدولية هي شخصية قانونية من نوع خاص، 

الهدف منها توفير مجال مادي مستقل للبابا يمارس من خالله سيادته الروحية على 

اثوليكي مع عدم جواز اشتراك الفاتيكان في املؤتمرات الدولية أو العالم املسيحي الك

مؤتمرات ألامم املتحدة التي تناقش فيها املصالح الدنيوية التي تخرج عن النطاق 

 .الذي يباشر فيه شخصيته الدولية
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 185 مركق الفرد في القانون الدولي:  املطلب الثالث

استقر في ألانظمة القانونية إلانسان قد  –إذا كان الوضع القانوني للفرد 

بل ونقاش في إطار النظام الدولي الذي  الداخلية، فإنه ما زال محل بحث وتحليل،

تنظمه وحدات ذات طابع سياس ي واقتصادي واجتماعي تعرف بالدول واملنظمات 

إذ أن هذه الوحدات هي املخاطبة مباشرة بالقواعد الدولية، ومع ذلك تميز  الدولية؛

ولي في تطوراته ألاخيرة بتوجيه الاهتمام إلى إلانسان كوحدة اجتماعية املجتمع الد

ينعكس أمنها ورفاها ونماؤها إيجابا على سير العالقات وألاوضاع داخل املجتمع 

وقد دفعت تلك التطورات فقهاء القانون . الدولي وبين وحداته ألاساسية واستقرارها

في ظل النظام القانوني الدولي الذي  الدولي إلى مناقشة املركز القانوني لإلنسان

، ولم يوقف هذا النقاش الفقهي أو ينهيه رأي راجح في هذا 186يخضع املجتمع لحكمه

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة راجع:  محمد بوبوش: تطور مركز الفرد في القانون الدولي العام، بيروت: لبنان 185

 .2108الاولى 
في بداية القرن العشرين حاول الفقه الدولي إلاجابة على وضع الفرد أمام قانون عبر وطني، وقد تناولت هذه الحالة  - 186

العديد من الدراسات في النصف ألاول من القرن العشرين، حيث ظهرت فيما بين الحربين ثالث أطروحات جامعية، 

وسلسلة محاضرات صادرة عن أكاديمية الهاي للقانون الدولي، ومن املواضيع التي طرحتها هذه الدراسات ألاكاديمية، هل 

من   E. Guerryدافع  0628يحتل الفرد موقعا بين أشخاص للقانون الدولي؟ كيف يهتم القانون الدولي بالفرد؟ ففي سنة 

ر الهدف النهائي للقانون الداخلي والدولي وتساهم في البحث عن مبدأ خالل أطروحته حول أن فكرة حماية الفرد تعتب

اجتماعي يؤكد فكرة الشخصية الدولية للفرد انتقادا ألفكار املدرسة التقليدية إلارادية، الكاتب أسس أفكاره على مفهوم 

 اجتماعي ووظيفي للشخصية الدولية، ومناصرا ألفكار  املدرسة الاجتماعية. انظر: 

- E.Guerry:" Recherches sur la personnalité de l'individu", Edition de la vie Universitaire Paris, 1923, p: 276. cité 

par Bérangere Taxil:"Recherches sur la personnalité juridique internationale: l’individu, entre ordre 

interne et ordre internationale", Thése pour obtenir le grade de docteur en Droit, Spécialité : Droit 

international public, Université Paris I Panthéon- Sorbonne, le 28 Novembre 2005. 

منهجـا ورؤيـة معارضـة تمامـا، دون اللجـوء إلـى تعريـف الشخصـية الدوليـة، طـور   S. Segalسـنوات، تبنـى  01فـي املقابـل وبعـد 

ب مفهومــا وضــعيا ملركــز الفــرد فــي القــانون الــدولي،حيث تعــرض الكاتــب ملختلــف أوجــه الطعــون والتظلمــات املفتوحــة فــي الكاتــ

حـــق تقـــديم  "،TAMوجـــه الفـــرد علـــى املســـتوى الـــدولي )القنـــوات القضـــائية مفتوحـــة مـــن خـــالل محـــاكم التحكـــيم املختلطـــة "

مــم لحمايــة ألاقليــات(. واعتبــارا للخصــائص الاســتثنائية لهــذه العــرائض، حــق تقــديم الشــكاوى أمــام لجنــة الانتــداب لعصــبة ألا 

الحاالت وألاوضاع التي تخص الفرد، فإن ألاطروحة اعتبرت ناقصة نظرا لعدم تطرقهـا للوضـع الـدولي للفـرد، حيـث ناقشـت 

لتزامــات فقــط الوســائل التــي يمكــن للفــرد مــن خاللهــا الحصــول علــى حــق أمــام مؤسســة دوليــة، وأهملــت أي دراســة تنــاول الا

 الدولية للفرد. راجع:
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الاتجاه أو ذلك برغم ما نلمسه في العمل الدولي من إقرار العديد من الحقوق 

 .لإلنسان والتأكيد على ضرورة حمايتها وكفالة الضمانات الواجبة لها

الدولي من الشخصية القانونية الدولية  موقف الفقه : الفرع ألاول 

 للفرد

على صعيد الفقه القانوني الدولي برزت ثالثة مدارس بشأن الشخصية 

للشخصية الدولية للفرد وهو الاتجاه  الاتجاه املنكر: القانونية للشخص الطبيعي

 الوضعي والاتجاه املؤيد للشخصية الدولية للفرد وهو مذهب وحدة القانون،

 .والاتجاه الوسطي أو الواقعي

 الفرد ليس شخصا من أشخاص القانون الدولي(:املدرسة الوضعية)أوال: 

ينكر أنصار هذه املدرسة على الفرد شخصيته الدولية انطالقا من إيمانهم 

أو ازدواجية القوانين الذي دافع عنه  Doctrine Dualisteبمذهب ثنائية القانون 

، والذي يفيد باستقالل وانفصال النظامين (، انزيلوتيتريبل)وتبناه ألاستاذان 

، أو من حيث  القانونيين الداخلي والدولي عن بعضهما، إن من حيث مصادرهما

، أو العالقات التي يعنيان بتنظيمها أو املؤسسات  ألاشخاص املخاطبين بأحكامهما

                                                                                                                                                     
S.Segal:" L'individu en droit international positif". Librairie du recueil. Sirey 1932,  180 p. cité par Bérangere 

Taxil:"Recherches sur….op.cit. 

 .Le Furوألاسـتاذ   Basdevant de la Paradelleهاتـان ألاطروحتـان تمـت مناقشـتهما أمـام نفـس اللجنـة مكونـة مـن ألاسـتاذ 

 وكما يوحي عنوان ألاطروحة، فالكاتب تميز بنظرة وضعية وأهمل الجانب الاجتماعي.

،اعتمـدت مقاربــة وسـطية، حيـث وفــق الكاتـب بــين الهـدف مــن 0688املنشـورة ســنة  G.Tenekidesالدراسـة الثالثـة لألســتاذ 

الخـــاص باألفراد،حيـــث تســـائل الكاتـــب لـــيس فقـــط حـــول نزعـــة تكـــوين مفهـــوم للشخصـــية الدوليـــة ودراســـة القـــانون الوضـــعي 

النظام القانوني الدولي لتقبل الفرد كأحد أشخاصه، وإنما أيضا حـول الوجـود الفعلـي للقواعـد الدوليـة التـي تضـبط سـلوك 

اطـب الفـرد ألافراد، وكانت إجابته حول إمكانية وجـود مركـز دولـي متـدرج للفـرد باإليجـاب، حيـث أقـر بوجـود قواعـد دوليـة تخ

 مباشرة وتسمح له بإمكانية اللجوء إلى جهاز دولي للمطالبة بحقوقه. انظر:

- G. Tenekides:" L'individu dans l'ordre juridique international", Paris, Pedone, 1933, p: 261. cité par Bérangere 

Taxil:"Recherches sur….op.cit. 
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يعة القانونية فضال عن اختالف الطب  املنوطة بها مهمة التشريع والقضاء والتنفيذ

لكل من النظامين الداخلي والدولي وصفة وطبيعة الجزاء الذي يحمي قواعدهما، 

 . باعتبارهما نظامين قانونيين منفصلين

 

إلى القانون الدولي على أنه ذلك الفرع من  187وينظر أنصار هذا الاتجاه

 العالقات بين الدول املستقلة فقط ويعني بيان –القانون الذي ينظم أساسا 

حقوقها وواجباتها وال شأن له باألفراد الذين ال مكان لهم بين قواعد هذا القانون، 

أن الدول فقط هي : "بقوله Anzilottiوقد عبر عن هذا الرأي الفقيه إلايطالي 

ولذلك . 188"أشخاص القانون الدولي، أما ألافراد فإنهم أشخاص القانون الداخلي

إلانسان إنما يعود إلى  -الدولية للفرد فإن عدم الاعتراف بالشخصية القانونية

 :اعتبارات مختلفة نشير إلى أهمهما

 (Sujet)وليس شخصا ،(Objet)يعتبر موضوعا  -إلانسان –أن الفرد  -0

من أشخاص القانون الدولي العام،وحتى في موضوعات تشريعات حقوق إلانسان 

الدولية ال تتوجه ، فإن منظومة القواعد القانونية (كما يذهب أنصار هذه النظرية)

                                                           
 Erich، إيرج كوفمان Struppستروب ، Anzilotti، أنزيلوتي Triepleالغربيين: تريبل  من أنصار هذا املذهب  وأنصاره -187

Kaufman ماكوسيكي ،Makouski  فوش ي ،Fauchille   أوبنهايم وغيرهم. أما فـي الفقـه العربـي فيتـزعم هـذا الاتجـاه الفقيـه

ي ألن هــذا النظــام ال يكســبه حقــا وال يفــرض د. حامــد ســلطان إذ يقــول: " إن الفــرد ال يعــد شخصــا فــي النظــام القــانوني الــدول

عليـه التزامـا، وال تخاطبــه قواعـده خطابــا مباشـرا، فلـيس لكونــه مـن أشــخاص القـانون الـداخلي أثــر فـي اكتســابه هـذا الوصــف 

فــي القــانون الــدولي، ويضــيف "إن الشخصــية القانونيــة الدوليــة تتحــدد باجتمــاع وصــفين: القــدرة علــى إنشــاء قواعــد قانونيــة 

ية وتوافر أهليـة الوجـوب وألاداء،وبنـاء عليـه فـإن الفـرد قـد ترتـب لـه حقـوق دوليـة كمـا حـدث فـي إلاعـالن العـالمي لحقـوق دول

إلانسان، وقد ترتب التزامات في ذمته  كما هو الحال في الاتفاقية الخاصة بجريمة إبادة الجنس، ومـع ذلـك فـإن تمتـع الفـرد 

لتزامــات الدوليــة ال يكســبه وصــف الشــخص الــدولي ألنــه لــيس لــه القــدرة علــى إنشــاء بهــذه الحقــوق الدوليــة وكــذا التزامــه  باال

القواعــــد القانونيــــة الدوليــــة". ملزيــــد مــــن التفاصــــيل، انظــــر: د. حامــــد ســــلطان.د عائشــــة راتــــب. د. صــــالح الــــدين عامر:القــــانون 

د.عبــــــــد الوهــــــــاب عبــــــــدول....  املرجــــــــع ، .71 -87، ص: 0678الــــــــدولي العــــــــام، دار النهضــــــــة العربيــــــــة،القاهرة، الطبعــــــــة الرابعــــــــة، 

وكـــــــذلك. د. الشـــــــافعي محمـــــــد بشـــــــير: القـــــــانون الـــــــدولي العـــــــام فـــــــي الســـــــلم والحـــــــرب، دار الفكـــــــر الجـــــــامعي،  .. 082الســـــــابق،ص:

 .801، ص: 0686املنصورة،الطبعة الرابعة،أكتوبر 
ت جامعــــــة بغــــــداد، الطبعــــــة د. يــــــونس العــــــزواي :مشــــــكلة املســــــؤولية الجنائيــــــة الشخصــــــية فــــــي القــــــانون الــــــدولي، منشــــــورا -188

  .21، ص: 0681)بدون(، بغداد، 
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باعتبارهم أشخاصا قانونية دولية وإنما باعتبارهم ( مباشرة)بالخطاب إلى ألافراد 

، كما أن اشتراط استنفاذ  ...(الجنسية، الحماية الدبلوماسية)خاضعة للدول 

هو من ( شرط كالفو)وسائل التقاض ي الوطنية أمام الشخص الطبيعي، أو الاعتباري 

 .هذه الحقيقة ألادلة التي تشير إلى

يعتبر ميدانا من ميادين اهتمامات  -إلانسان –فإن الفرد ... بعبارة أخرى 

القانون الدولي العام، بشكل شبه مباشر، ولكنه ليس شخصا من أشخاصه 

، فالقانون الدولي ال يكسب الفرد حقا وال يفرض عليه التزاما دوليا، (مباشرة)

ه ال يستطيع الاشتراك في خلق قواعد تخاطبه قواعده خطابا مباشرا، فضال عن أن

 (Capacité normativeانعدام إلارادة أو ألاهلية الشارعة )القانون الدولي 

ومن ثم فهو ال يعدو أن يكون موضوعا . بالتراض ي مع وحدات النظام القانوني الدولي

 Sujet du droitال شخصا له  Objet de droit internationalللقانون الدولي 

international. 

ويمكن إدراج الفقه السوفيتي في هذا الاتجاه، فقد اعتبر أن الدولة هي 

ألاساس في كل ش يء في الخارج والداخل، وال دور للفرد في هذه القضايا، وترتب على 

ذلك أن قضايا حقوق إلانسان ال عالقة لها بالقانون الدولي ما دام الفرد ليس 

دامت الدولة هي صاحبة السلطة املركزية  شخصا من أشخاص القانون الدولي، وما

وحمايتها وتنفيذها، وهي التي تحدد نطاق نفاذ معاهدات  في تقرير حقوق إلانسان،

حقوق إلانسان، وأن ما تخلفه هذه املعاهدات من حماية على الفرد يتم من خالل 

ة الدول وبرضاها، ولذلك يختلف مقدار الحماية للفرد على املستوى الدولي من دول

 .189ألخرى 

ال يمكن اعتباره شخصا قانونيا دوليا باملعنى الذي  -إلانسان –أن الفرد  -2

تقتض ي معه أن تكون له إرادة ذاتية في مجال إنشاء وصياغة وخلق قواعد القانون 

                                                           
 090العــدد  -السياســة الدوليــة -د. عبــد هللا ألاشــعل: تطــور مركــز الفــرد فــي القــانون الــدولي خــالل العقــود ألاربعــة ألاخيــرة - 189

 .98، ص: 2111يوليوز 
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في صناعة القاعدة القانونية الدولية ( عمليا)ال يشارك  -إلانسان –الدولي، فالفرد 

قرير مصير إقليم ما، أو من خالل منظمات دولية غير إال من خالل دولته،وتحت ت

دورا مؤثرا في ( مباشرة)حكومية أو من خالل الرأي العام، لذلك فالفرد ال يمارس 

 .مجال تفاعالت أشخاص القانون الدولي

 ( مذهب وحدة القوانين)ثانيا: الاتجاه املؤيد للشخصية الدولية للفرد 

قدرا كبيرا من  -قيض من املذهب التقليديعلى الن – يولي أنصار هذا الاتجاه

فالفرد عند أنصار هذا املذهب هو الشخص الوحيد ألي نظام . الاهتمام بالفرد

قانوني دوليا كان أم داخليا وأنه املخاطب الحقيقي واملباشر بقواعد القانون الدولي 

مر أو محكوما إذا تعلق ألا  -وهو ألامر الشائع -سواء كان حاكما لوحدة سياسية

فليست سوى وسيلة فنية إلدارة املصالح  -كشخص معنوي  –أما الدولة . بمصالحه

الجماعية لشعب معين، وعن طريق هذه الوسيلة يتم توجيه خطاب القاعدة 

فالدولة  190القانونية الدولية إلى ألاشخاص الحقيقيين لها وهم ألافراد الطبيعيين

لقانونية الدولية ألنها ليست إذن عند أنصار هذا املذهب ال تتمتع بالشخصية ا

 .191املخاطب الحقيقي بقواعد القانون الدولي

وترتبط مسألة الشخصية القانونية الدولية للدولة عند أنصار هذا املذهب 

بموقفهم من العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ونظرتهم إلى مفهوم 

قواعد القانون الدولي  الشخصية الاعتبارية، فمن رأي أنصار هذا املذهب أن

،بل هما (وحدة القوانين)وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية واحدة وكل ال يتجزأ 

                                                           
لقاعــــدة الدوليــــة، منشــــورات مؤسســــة ، ا0راجــــع: د. محمــــد ســــامي عبــــد الحميــــد: أصــــول القــــانون الــــدولي العــــام، الجــــزء - 190

 .271. وكذلك: د. سهيل حسين الفتالوي: املرجع السابق، ص: 297، ص: 0681شباب الجامعة، الطبعة الثانية، 

- J.G. Starke:" An Introduction of International Law",6th edition,London, Butter warth and company, 1984, p: 57. 
 .081بدول: املسؤولية الدولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين........،ص: عبد الوهاب ع - 191
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في الواقع فرعين لنظام قانوني واحد يختص أولهما باعتباره جزء من قانون الدولة 

 .192بتنسيق عالقاتها الداخلية مع رعاياها واملقيمين على إقليمها

هذه النظرية، على أن املبادئ القانونية ال تستمد وتقوم الفكرة العامة ل

، (السيادية)مصدرها من إلارادة املجردة للدولة، واملعبر عنها بااللتزامات الدولية 

وألاعراف،والتصرفات أحادية ( املعاهدات)وتلك الخاضعة ملنظومة القواعد آلامرة 

وإلانصاف، وإنما الجانب، وقرارات وتوصيات املنظمات الدولية،وقواعد العدالة 

تستمد جذورها من واقعة وجود عالقات دولية؛ إن املبادئ العامة للقانون، 

وألاحكام النصية، والقواعد القانونية آلامرة تفرض على الدول فرضا واقعيا ودون 

اشتراط أن تستشار إرادتها، أما القول بأن الفرد ال يملك شخصية قانونية دولية 

نه لم يعد مأخوذا به على إطالقه، حتى وإن كان ال يتمتع ، فإ(وفقا لهذه املدرسة)

بشخصية قانونية دولية تمثل الدولة، واملنظمات الدولية، ويؤسس أنصار هذا الرأي 

نظرتهم على أساس من تأصيل اجتماعي ( ومنهم املدافعون عن حقوق إلانسان)

 .193للنظام القانوني

 (الواقعي)الاتجاه الوسطي ثالثا: 

الاتجاه املنكر  –تجاه طريقا وسطا بين الاتجاهين السابقين يأخذ هذا الا

والاتجاه املقر، فال هو ينكر شخصية الفرد الدولية وال يجعل هذا الفرد موضوعا 

الفرد  يسيدمن موضوعات القانون الدولي، كما ال ينكر شخصية الدولة الدولية وال 

ينهما،فيعترف للكيانين على غيره من أشخاص هذا القانون،بل يسلك موقفا وسطا ب

 .194بالشخصية الدولية كل بقدر الدور الذي يؤديه على صعيد العالقات الدولية

                                                           
، نيكوالس H. Kelsen، هانس كلسن George Selle، جورج سل Leon Duguitمن أنصار هذا املذهب : ليون ديجي  - 192

 .James Brown Scottجيمس براون سكوت ، Alfred Verdross،الفرد فردروس Nicolas Politisبوليتس 
 .17د. عبد الواحد الناصر:النظام القانوني.....، املرجع السابق، ص:  - 193
 .011عبد الوهاب عبدول: املسؤولية الدولية الجنائية.........،ص:   - 194
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فاالتفاقيات وإلاعالنات الدولية املتعلقة بحقوق إلانسان في الحرب والسلم 

وبمنع التمييز العنصري، وبمكافحة الرق والعبودية والسخرة،وتلك املتعلقة 

اية ألاقليات وامللجأ والالجئين أو بمكافحة ألامراض بالجنسية وانعدامها أو بحم

وألاوبئة أو تنظيم العمل وشؤون العمال،أو تلك التي قررت املسؤولية الدولية 

الجنائية للفرد عن جرائم الحرب والجرائم الواقعة ضد إلانسانية والسلم وإلابادة 

ة نظر القانون الجماعية أو غيرها من ألافعال التي تعتبر جرائم دولية من وجه

 .195الدولي، منحت الفرد شخصية دولية محددة في نطاق املواضيع التي تنظمها

 حماية الفرد في القانون الدوليالفرع الثاني: 

إن الاهتمام الدولي بحقوق الفرد ليس وليد نشأة ألامم املتحدة بل         

حتى قبل هناك عناصر لهذا الاهتمام منذ القرون السابقة عبر عدة موضوعات 

ونذكر من أهم هذه املوضوعات منع الاتجار بالرقيق،حيث . وجود املنظمات الدولية

نظم هذا املنع بعدة اتفاقيات وعدة تشريعات وطنية خالل القرن الثامن 

عشر،والقرن التاسع عشر، وكذلك في القرن العشرين، إضافة إلى بروز التدخل 

تمام من طرف القانون الدولي لحماية وقد تزايد الاه. إلانساني وحماية ألاقليات

الفرد وإن بشكل تقليدي بالخصوص بعد سلسلة الحروب التي ارتكبت ضد الجنس 

                                                           
195- C'est aussi que ph. Cahier, dans un cours professé à la Haye en 1985, considère que l'individu   peut etre 

sujet de droit international dans trois situations, D'une part, entant qu'agent internationale, entant qu'homme 

dans la cadre des mécanismes propres au droits de l'homme, en fin, entant que responsable pénalement 

devant un tribunal international. Ph. Cahier: "Changements et continuité du droit international.RCADI, 1985-

6, Vol, 195, pp: 140-147, pour G. Tenekides considère que " ainsi donc, l'individu peut avoir des rapports avec 

l'ordre juridique international dans deux séries d'hypothèses. D'une part lorsqu'une norme internationale lui 

est directement applicable (indépendamment de la juridiction qui en fait application: elle peut être interne) et 

ceci marque le premier stade de l'évolution lorsque le droit international se trouve encore au stade normatif. 

D'autre part c'est la dernière étape : le droit des gens en arrive à la phase conrstructive- la norme internationale 

destinée à l'individu est appliquée par une juridiction internationale. Les attribues de la personnalité sont a lors 

au complet. G. Tenekides: L'individu dans l'ordre juridique international, Paris, Pedone, 1993, p: 67.   
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البشري كإبعاد السكان ونقلهم وترحيلهم وكل ألاعمال املاسة بكرامة الفرد ككائن 

 .196بشري 

 أوال: ازدهار املركق الحقوقي للفرد

وتغير بنية النظام العالمي من خالل ، 197بعد الحرب العاملية الثانية تحديدا  

التأكيد على حقيقة التنظيم الدولي،ووراثة ألامم املتحدة تركة عصبة ألامم ، فإن 

وبالتحديد الحلفاء املنتصرون، بدأ يعيد صياغة الكثير من قواعده،ونظمه  العالم،

العدل  وفلسفاته، فتم إقرار ميثاق ألامم املتحدة، وألحق به النظام ألاساس ي ملحكمة

، وتواصل 0617198، وصدر إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان سنة 0611 الدولية سنة

، وحظي 199تنامي ترسانة تشريعية دولية متشابكة في مجال القانون الدولي إلانساني

موضوع حقوق إلانسان بمكانة متميزة ومتواصلة، لذلك، فإن الحيز القانوني الذي 

طعت حقوقه الجماعية والفردية خطوات بدأ يحتله الفرد اضطرد اتساعا،وق

متقاطعة، وتنامت النصوص والضمانات، وآلية الحماية املعنية لحقوق إلانسان 

 .200على املستوى النظري أكثر منه على املستوى التطبيقي

                                                           
196 - Jean Spiropolos :" l’individu  en  droit international", Paris 1928. 

لــم ينشـــط املجتمــع الـــدولي بوضــع نصـــوص لحمايـــة حقــوق إلانســـان قبــل الحـــرب العامليـــة الثانيــة إال فـــي قليــل مـــن ألامـــور  -197

 . أنظر: 0629وص لحماية ألاقليات في إطار عصبة ألامم،واتفاقية منع الاتجار بالرقيق واملعاقبة عليه عام كوضع نص

- Revero.  J:" Cours de libertés publique"s, Ed les Cours de droit, Paris, 1969, p: 70. 
شــريف بســيوني، محمــد ســعيد الــدقاق،  حــول صــدور إلاعــالن العــالمي لحقــوق إلانســان، يمكــن الرجــوع إلــى : د. محمــد - 198

،دراســــات حــــول الوثـــــائق العامليــــة وإلاقليميــــة، دار العلـــــم للماليــــين، بيـــــروت، 2عبــــد العظــــيم وزيـــــر: حقــــوق إلانســــان، املجلـــــد: 

، السياسـة الدولية،العـدد ؟، وكذلك، د. غانم أحمد النجار: إلاعالن العالمي لحقوق إلانسـان، هـل كـان صـناعة غربيـة0676

 .2118وبر ، أكت011
 .0610، اتفاقية الالجئين لعام 0616اتفاقيات جنيف ألاربع لسنة  - 199

200 - SFDI :" la protection des droits de l’homme et l’évolution du droit international", Colloque de 

Strasbourg,Paris,Pedone,1998,344p. 



214 

وبدأت بعض الاتفاقيات واملعاهدات الدولية تنش ئ قضاء تشريعيا على         

فيه على حقوق الفرد، بل وتجرأت على مخاطبته  مستوى القانون الدولي العام تؤكد

  201في بعض ألاحيان، ولو بشكل غير مباشر

ان ما يجري عليه العمل املعاصر يؤكد املركز املتزايد الذي يختص به الفرد 

 عن الدولة. ويبدو ذلك في ألامور آلاتية: 
ً
 مستقال

ً
 بوصفه فردا

ذه القواعد قد تمس وجود قواعد دولية تخاطب الفرد مباشرة، فه -أوال:

 الفرد:

في حياته: مثال ذلك ألاحكام الخاصة بمنع القرصنة حيث يعتبر مرتكب  -أ

 ويجوز لكل دولة أن تعاقب. والقواعد التي تضمنتها 
ً
 دوليا

ً
هذه الجريمة مجرما

اتفاقية منع إبادة الجنس البشري التي أقرتها الجمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها 

، فقد نصت املادة الرابعة منها على معاقبة كل 6/02/0617لصادر في ( ا291رقم )

 مسؤولون، أو موظفين رسميين أو 
ً
من يرتكب هذه الجريمة سواء أكانوا حكاما

 عاديين. كما وتنص املادة السادسة منها على أن يحاكم املتهم أما 
ً
دوليين، أم أفرادا

أمام محكمة دولية تتفق عليها محاكم الدولة التي ارتكب على إقليمها الفعل أو 

الدول. ان محاكمة املتهم هنا أمام محاكم الدولة املتضررة تضع املتهم في مركز 

مماثل للقرصان. فأذا كانت املحاكمة أما محاكمة دولية فان هذا أيضا يجعل من 

 النه يدخل في عالقة مباشرة مع جهاز ليطبق عليه القانون 
ً
 دوليا

ً
الفرد شخصا

 شرة.الدولي مبا

 ثانيا: أهلية التقاض ي أمام  القضاء الدولي

يسمح القانون الدولي الفرد أحيانا وبصفته هذه باملثول أمام املحاكم الدولية. 

ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه املادة الرابعة من اتفاقية الهاي الثانية عشرة لسنة 

ول املحايدة أو ، املتعلقة بإنشاء محكمة الغنائم الدولية، من حق أفراد الد0618

                                                           
 .0611نسان لسنة كنموذج على ذلك الاتفاقية ألاوربية لحقوق إلا - 201
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املحاربة أن تتقاض ى أمام هذه املحاكمة. ومعاهدة واشنطن املعقودة في 

، بين جمهوريات أمريكا الوسطى الخمس التي قضت بإنشاء محكمة 21/02/0618

عدل لهذه الدول خولت رعاياها حق مقاضاة دولهم أمام هذه املحكمة بعد استنفاذ 

، التي قضت 0606من معاهدة فرساي لسنة ( 811طرق التقاض ي الداخلية. واملادة )

بإنشاء محاكم تحكيمية مختلفة ذات اختصاص في النظر بالدعاوى التي يقيمونها 

، ثم أصبح 0601على بعضهم بشأن العقود التي سبق لهم عقدها قبل عام 

الطرفان في تلك العقود تابعين لدول معادية لبعضها. والاتفاقية ألاوربية لحماية 

ان والحريات ألاساسية املعقودة بين الدول ألاعضاء في مجلس أوربا في حقوق إلانس

، منحت الفرد في الدول املوقعة عليها حق اللجوء إلى اللجنة ألاوربية 1/00/0611

لحقوق إلانسان ضد دولته إذا ما انتهكت حرياته ألاساسية وفشلت الحلول 

ان الاتفاقية ألامريكية لحقوق  الحبيبية التي رتبتها الاتفاقية في إيصاله لحقه. كما

، سمحت للجنة حقوق إلانسان بالنظر في الادعاءات املقدمة 0696إلانسان لعام 

من ألافراد، بعد استنفاذ طرق التقاض ي الداخلية. وكذلك اللجنة املنبثقة عام 

 ، في إطار ألامم املتحدة.0699، عن اتفاقية الحقوق املدنية والسياسية لعام 0689

:
ً
 للفرد، فقد نص امليثاق في مقدمته  -رابعا

ً
رتب ميثاق ألامم املتحدة حقوقا

صراحة على أن تعمل ألامم املتحدة على احترام حقوق إلانسان والحريات ألاساسية 

 بال تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين وبال تفريق بين الرجال 
ً
للناس جميعا

إلانسان عند الكالم عن مهام  والنساء، ثم تكرر النص على ضرورة احترام حقوق 

املجلس الاقتصادي والاجتماعي وعن ألاقاليم غير املمتعة بالحكم الذاتي وعن نظام 

 في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان الذي أقرته الجمعية العامة 
ً
الوصية، واخيرا

، والاتفاقات الدولية 01/00/0617( الصادر في 208لألمم املتحدة بقرارها رقم )

صة بحقوق إلانسان )الاتفاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الخا

والثقافية والاتفاق الخاص بالحقوق املدنية والسياسية( التي أقرتها الجمعية العامة 

، 0691م ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري عا08/00/0699لألمم املتحدة في 

 واتفاقية مناهضة التعذيب.
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 التزامات  الفرد بأحكام القانون الدولي: الفرع الثالث

 في الحقوق  تلك باكتساب له السماح ثم الحقوق، من بجملة للفرد الاعتراف إن

 تحمله إمكانية تستتبعه أن أخرى  جهة من البد كان الدولي، القانوني النظام ظل

 ظهرت والتي الجنائية الدولية املسؤولية اعتبار ويمكن النظام، هذا ظل في بااللتزامات

 لنظرية امتدادا الثانية، العاملية الحرب خالل وطبقت ألاولى العاملية الحرب مع

 في واملتسبب املشروع غير الخطأ عن  التعويض في املتمثلة التقليدية الدولية املسؤولية

 .دولية التزامات انتهاك

لقد ظل الفرد في الفكر التقليدي بعيدا عن املسؤولية والالتزام بقواعد 

انون الدولي نظرا لعدم اعتراف هذا ألاخير بالخضوع ألحكامه، وكذا بعدم إمكانية الق

قيام مسؤولية دولية جنائية على غرار املسؤولية الدولية املدنية،بل إنه في ظل 

القانون الدولي التقليدي لم يكن مصطلح الجريمة الدولية من املصطلحات 

الدولي التقليدي لم يعرف من صور  ، ويرجع ذلك إلى أنه في ظل القانون 202الشائعة

الجزاءات إال ما كانت تقوم به الدول إزاء بعضها البعض من أعمال عسكرية، 

 .وحصار وتدخل

 لألفراد، جنائية دولية مسؤولية وجود إمكانية ينكر التقليدي الدولي الفقه كان

 ومن هبأحكام املخاطبة الوحيد الدولي القانون  شخص هي الدولة أن ذلك في وحجتهم

 يجب املسؤولية هذه فإن الدولي القانون  في جنائية دولية مسؤولية هناك كانت فإذا ثم

 من كان ملا أنه إال الدولي، للقانون  الوحيد الشخص باعتبارها الدولة حق في تترتب أن

 مسؤولية توجد أن يمكن ال ثم فمن الدولة على جنائية عقوبات توقيع املتصور  غير

 الدولي الفقه اعتراف إلى أدت بعد فيما تطورات حدثت دوق. 203جنائية دولية

 :التالي النحو على وذلك الجنائية الدولية باملسؤولية

                                                           
 .001، ص: 0668إبراهيم العناني :النظام الدولي ألامني، القاهرة   - 202
 .21 -28، ص: 0669، دار النهضة العربية، القاهرة، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليهاعبد الواحد محمد الفار:  - 203



217 

 بوجود تقبل الدول  معه أصبحت نحو على الدولة سيادة مفهوم تطور  -أ

 204.تصرفاتها من تعيد التزامات

 اقياتالاتف من العديد عقد في ذلك وتمثل وحقوقه بالفرد الاهتمام تزايد -ب

 قد دمنا ما أنه املنطقي من كان فقد ثم ومن. وحرياته الفرد حقوق  لحماية الدولية

 عليه ويجب احترامها عليها يجب وواجبات بالتزامات نحمله أن بحقوق  للفرد اعترفنا

 .الالتزامات هذه انتهاك تبعة تحمل أيضا

 ضخموأ شراسة أكثر الجرائم أصبحت والتكنولوجي، العلمي التطور  مع -ج

 لقوا قد والنساء والرجال ألاطفال ماليين أن حتى والتدمير القتل حيث من عددا

 .تصورها يمكن ال لجرائم ضحايا حتفهم

 التي البشعة الجرائم تمر أن املنطقي من يكن لم السابقة التطورات هذه ظل في

 عامةال القانونية املبادئ كانت وملا وردع، وعقاب محاكمة دون  إلانسانية ضمير تهز

 الدولية املسؤولية بوجود اعترف الدولي للفقه كان مسؤولية بدون  عقوبة ال أنه تقرر 

 الدولي املجتمع على الخطورة شديدة الجرائم مرتكبي ملحاكمة كأساس الجنائية

   .للفرد الجنائية الدولية املسؤولية لترسيخ دولية فقهية جهود ذلك تال وقد بأسره،

 جنائية الدولية للفردال ؤوليةسامل تقرير سوابق:  أوال

 أفعال عن الجنائية املسؤولية لتقرير عدة دولية وقانونية فقهية أوجه ظهرت

 :205وأبرزها ألافراد

 على الدولية، الجرائم عن املسؤولة وحدها الدولة أن إلى ذهب: ألاول  الاتجاه-

 القانون  في دالوحي الشخص الدولة يعتبر الدولي للقانون  التقليدي املفهوم أن اعتبار

 إلى دفوعه بعض في استند حيث نورمبرغ محاكمات في الدفاع مذهب وهو. الدولي
                                                           

يل الدكتوراه  في القانون العام، كلية العلوم أطروحة لن محمد بوبوش:  تطور مركز الفرد في القانون الدولي العام، 204

 .071،ص:2102-2108الرباط/ -أكدال -القانونية والاقتصادية والاجتماعية
 القانون  دور  سلطان، عبو علي هللا عبد وكذلك.  29 ص.  العقاب وسلطة الدولية الجرائم الفار، الواحد عبد–  205

 . 012 ص ، 2111 املوصل، ،جامعة دكتوراه رسالة إلانسان، حقوق  حماية في الجنائي الدولي
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 املتهمين من مجموعة محاكمة قضية ففي, املرتكبة الجرائم عن الدولة مسؤولية

 مساءلتهم بعدم عنهم الدفاع وطالب مذنبين، غير بأنهم املتهمين جميع صرَّح النازيين،

 هو مقرر، مبدأ على يستند الراهنة، الحالة في القانون  أن على دفاعهم، وارتكز جزائيا،

 مسؤوال، يكون  أن يمكن فال الفرد أما املسؤولة، وحدها هي السيادة صاحبة الدولة أن

 206 .  الدولي القانون  قواعد حسب

 والفرد الدولة من لكل مزدوجة الجنائية املسؤولية أن اعتبر: الثاني الاتجاه-

 عن الجنائية املسؤولية يتحملون  باسمها يتصرفون  الذين وألافراد ةالدول أن باعتبار

 تنشأ أن يمكن الدولي القانون  ظل في الفردية واملسؤولية الدولي، القانون  مخالفات

 لجرائم أو ارتكابها على للتحريض نتيجة أو مباشرة بصورة جريمة الرتكاب نتيجة

 .آمره لسلطة خاضعون  أشخاص اقترفها

 شخص قبل من إال ترتكب أن يمكن ال الدولية الجرائم أن اعتبر:ثالثال الاتجاه-

 الدولية املعاهدات كّرست وقد. الجنائية للمسؤولية الوحيد املحل هو وبالتالي طبيعي،

 املادة عليه نّصت ما ذلك ومن. الجنائي الدولي القانون  أمام الفرد مسؤولية مبدأ

 بصفته الثاني غليوم أملانيا إمبراطور  جعلت التي ،0606 فرساي معاهدة من( 228)

  الشخصية
ً
 العاملية الحرب في ولحسابها أملانيا ارتكبتها التي الجرائم عن مسؤوال

 . 207 ألاولى

 أن قرر  إذ الاتجاه هذا إلى نورمبرغ محكمة في ألامريكي الادعاء ممثل استند وقد

 من دائما ترتكب فالجرائم الخيال، أو الوهم قبيل من هي جرائم ترتكب قد الدولة

 مسؤولية في الخيال أو الوهم يستخدم أن الصحيح بينما فقط، الطبيعيين ألاشخاص

 املتهمين من أيا وأن...  جماعية أو مشتركة مسؤولية فرض سبيل في مجتمع أو دولة

 يعتبر الذي الفقه خلف وال رؤسائه أوامر خلف يحتمي أن يمكنه ال للمحاكمة املحالين

 أو املشروعية عدم واضحة كانت املتلقاة ألاوامر وأن" دولة أعمال"  الجرائم هذه

                                                           
 .097 ص ،0687، 0ط ، الكويت جامعة الدولي، حومد،إلاجرام الوهاب عبد- 206
  .61 ص ، 2111، الجامعي الفكر دار الدولية، الجنائية املحكمة حجازي، بيومي الفتاح عبد- 207
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 ظرفا حتى تنش ئ أن يمكن ال بها ألاخذ وأن ووحشية شنيعة عليها املرتكبة ألاعمال

 .مخففا

 كروس شو البريطاني العام النائب بلسان الدفوع، هذه على الاتهام جانب رد كما

 املبدأ إن فقال انفرادية، بصورة تهمينامل مسؤولية بحث حين الختامية، مطالعته في

 في مقبوال يكن لم ألافراد املتهمين مسؤولية وعدم الدولة في املسئولية حصر أي

ر الدولي، القانون 
َّ
 هذا بحسب مباشرة، ألافراد عنها يسأل جرائم هناك بأن وذك

 أما.  الحرب وجرائم والتجسس الحصار طوق  وكسر القرصنة، كجرائم القانون،

 يجب آخر مجال يوجد ال" فقال نورمبرغ، محكمة نظام في الواردة للجرائم سبةبالن

 مجال من أكثر وواجباتهم ألافراد حقوق  هي وواجباتها الدول  حقوق  بأن فيه التأكيد

 ردَّ  ثم ،"أحدا تلزم أن يمكن ال فإنها الفرد، تلزم لم إذا الحقوق  هذه وأن الدولي القانون 

 الدولة، أعمال ينفذون  الذين بأن الزعم إن فقال الدولة، عمل - نظرية على ذلك بعد

 من واحد كل أن نرى  ونحن الحرب جرائم نطاق في بقبوله التفكير يجوز  ال زعم هو

 استبعاد يجب لذلك الجرائم، هذه من كبير عدد عن شخصيا مسؤوال املتهمين هؤالء

 .نظرية أكاديمية فائدة إال تمثل تعد لم ألنها النظرية، هذه

 أن وهو ذلك، من أبعد ذهبت بل الدولة عمل نظرية برفض املحكمة تكتف ولم

 حكوماتهم تجاه الطاعة في واجباتهم تلغي ألافراد، على املفروضة الدولية الالتزامات

 العمل، بهذا القيام إليه أوكلت التي الدولة دامت ما دولته عن وكالة بموجب   الوطنية

 .   208الدولي القانون  لها يخول  التي السلطات تجاوزت

                                                           
 حرب جرائم بارتكاب ألاملاني الجيش قادة من شخصا عشر أحد فيها واتهم"  الرهائن" بقضية القضية هذه ُسميت - 208

 ليست، وليام مارشال الفيلد القضية هذه في الرئيس ي املتهم وكان واليونان، ليوغسالفيا ألاملاني الاحتالل خالل ارتكبت

 اليونان الثوار وقتل بتعذيب قاموا املتهمين أن: هي رئيسة نقاط ثالث في القضية هذه في الاتهامات تلخيص ويمكن

 املواطنين بين من كبيرة أعداد بأخذ قاموا نهم.  حرب كأسرى  معاملتهم من بدال ألاسر في وقعوا الذين يوغسالفوال

 غير انتقام إجراءات املحتلة املناطق في ألابرياء املواطنين على أنزلوا أنهم. ذلك بعد بقتلهم وقاموا البلقان في املدنيين

 والرؤساء. القادة ،مسئولية ، هللا مال عيس ى حسين ، ذلك في راجع. مقبولة
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 الئحة من( 8و 1) واملادتين نورمبرغ محكمة الئحة من( 7و9) املادتان نّصت كما

 في عليها املنصوص الجرمية ألافعال عن املسؤولون  هم ألافراد أن على طوكيو محكمة

 وحدهم الطبيعيين ألاشخاص إن"  نورمبرغ محكمة إحكام في وجاء. الاتفاقيتين هاتين

 احترام تنفيذ كفالة يمكن وال املجردة النظرية الكائنات وليس الجرائم ون يرتكب الذين

 ويبدو." 209الجرائم لهذه املرتكبين الطبيعيين ألافراد بعقاب إال الدولي القانون  نصوص

 أن الدولي للمجتمع يعد فلم الحاضر، الوقت في السائد الاتجاه هو ألاخير الاتجاه إن

  كلتش التي الجرائم عن الطرف يغض
ً
 ويؤسس يقوم التي والركائز ألاسس ألهم تهديدا

. الدولي القانون  بمقتض ى الواجبات تتحمل التي هي وحدها الدولة فليست عليها بنيانة

 في املتمثلة الدولية الجرائم عن املباشرة للمسؤولية خضعوا طاملا بدورهم فاألفراد

 تثبت لم الوطنية لقانونيةا النظم بموجب عنها مسؤوليتهم أن ولو والعبودية القرصنة

 .الدولية للمسائلة آليات غياب في

 دفوع رفض في اتجاهها وأكدت نورمبرغ، محكمة رفضتها فقد الانتقادات ورغم

 ولم إليها، ينتمون  التي الدولة باسم كانت أليهم املنسوبة الجرائم بأن املتهمين بعض

  الدولة فمسؤولية ولذلك باسمهم، ترتكب
ً
 .ليهمع مقدمة جنائيا

 الدول  بأعمال فقط يهتم الدولي القانون  بان أكد أو قيل لقد" قالت ذلك وفي

 يكون  عندما ذلك إلى ألافراد،إلاضافة على عقوبات يفرض فال وبالنتيجة السيادة، ذات

 مساءلتهم، يمكن ال تنفيذه يتولون  الذين أولئك فإن السيادة، أعمال من العمل ذلك

 الدولي القانون  نظر في املقولتين تلك لكن الدولة، يادةس نظرية تحت الحتمائهم وذلك

 .210الدول  على مفروضة هي كما ألافراد، عاتق على بمسؤوليات التزامات

 يرتكبها التي ألافعال عن الفرد بمسؤولية الدولي القانون  اعترف الحين ذلك ومنذ

 املسؤولية وأصبحت للخطر، الدولي املجتمع وتعرض الشاملة الدولية املصالح وتهدد

                                                           
 العدد ،01 السنة.  الكويت الحقوق، ،مجلة الدولي القانون  قواعد ظل في الحرب مجرمي ،محاكمة العنزي  رشيد - 209

 811 ،ص 0660 ، آذار ألاول،
 216 ص ، 2112 الجامعية املطبوعات ،دار الدولية الجريمة عن الجنائية الفرد مسؤولية ، السعدي هاشم عباس- 210
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 الدولي القانون  مبادئ من مبدأ وتعد مستقرة، الدولية الجريمة عن للفرد الجنائية

 .املعاصر

 ما ذلك ومن املبدأ، هذا الدولية واملعاهدات الاتفاقيات من العديد أكدت كما

 طرف: "  أن على نّصت التي 0616 لعام الثالثة جنيف اتفاقية من( 26) املادة في ورد

 يالقونها التي املعاملة عن مسؤول محميون، أشخاص سلطته تحت يكون  الذي النزاع

 ."لها يتعرض أن املمكن من التي الشخصية املسؤولية عن النظر بغض ممثلية، من

 الدولي القانون  نطاق في الفردية الجنائية املسؤولية قواعد تطور  بلغ وقد

  العشرين القرن  من ألاخير العقد في الجنائي
ً
  حدا

ً
 الجسيمة الانتهاكات نتيجة كبيرا

 ارتكاب من عنه نجم وما إلانسان لحقوق  الدولي والقانون  إلانساني الدولي للقانون 

 ثمة فكانت ورواندا، يوغسالفيا من كل في الحرب وجرائم إلانسانية وضد ابادة جرائم

 س يألاسا النظام في عليه النص تمَّ  وبالفعل به، والعمل املبدأ هذا لتأكيد ملحة ضرورة

 عام لرواندا الدولية واملحكمة ،0668 لعام ليوغسالفيا الجنائية الدولية للمحكمة

 لألشخاص الفردية الجنائية املسؤولية للمحكمتين ألاساس ي النظام أكد حيث ،0661

  . 211الطبيعيين

 

 الدولية الجنائية املحكمة أمام ألافراد مسؤولية: ثانيا

 جنائية دولية محكمة وجود أهمية على جنائيال الدولي القانون  فقهاء أجمع       

 الدول  أن الانتهاكات،إذ من جسيمة أنواع من الدولي املجتمع ستحمي دائمة،باعتبارها

 من كل ستردع كما،  212عليه ألاقدام قبل فعلها عواقب ستقدر املحكمة تلك وجود مع

 ستدفع كما لجنائيا الدولي القانون  في املؤثمة الخطيرة الجرائم ارتكاب نفسه له تسّول 

                                                           
  011 ص ، 2111 إلانسان،بغداد حقوق  حماية في الجنائي الدولي القانون  دور  سلطان، هللا عبد راجع -211 

 لشؤون العامة الهيئة العقاب، وفكرة الانتقامية الجنائي،ألاعمال الدولي القانون  في باملثل باشات،املعاملة محمد انظر -212

 .898،ص0686ألاميرية،القاهرة، املطابع
  53 ،ص 2112 ،عمان، الثقافة دار الجنائي، الدولي ،القضاء الهرمزي  واحمد السيد مرشد–  212
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 املسؤول باعتبارها الجرائم تلك عن املسؤولين مالحقة إلى الوطنية القضائية السلطات

 ظاهرة إنهاء نحو كبرى  خطوة هي املحكمة أن كما.ألاشخاص هؤالء مقاضاة عن ألاول 

 جنائية دولية محكمة إنشاء في الدولي املجتمع جهود مّرت وقد. العقاب من إلافالت

 روما مؤتمر في الجنائية الدولية للمحكمة ألاساس ي النظام إقرار لحين ددةمتع بمراحل

 جنائية دولية محكمة إنشاء املتحدة ألامم منظمة حاولت السبيل هذا ففي. 0667

 عضوا 08 من مؤلفة لجنة 0611 عام في املتحدة لألمم العامة الجمعية كلفت عندما

 أخرى  لجنة لتكليف العامة الجمعية عادت ثم جنائية، دولية محكمة مشروع لصياغة

دمت التي التحفظات بسبب املهمة هذه إلنجاز
ُ
 ينل ولم ألاولى، اللجنة أعمال على ق

  0618 عام في العامة الجمعية فاتخذت. الرضا الثانية اللجنة مشروع
ً
 فيه تمَّ  قرارا

 ريفتع تمَّ  أن وبعد العدوان، تعريف على الاتفاق يتم حتى املحكمة تشكيل تأجيل

 التابعة الدولي القانون  لجنة وكلفت العامة الجمعية عادت ،0681 عام العدوان

 املخلة الجرائم مدّونة مشروع إعداد بهدف أعمالها استئناف إلى العامة للجمعية

 جنائية، دولية محكمة تأسيس دراسة الجمعية طلبت 0676 عام وفي. إلانسانية بسالم

  .0662213 عام في إليه وأشارت

 ألافراد مسؤولية تقرير على الجنائية الدولية للمحكمة ألاساس ي النظام أكد وقد

 :منه( 21) املادة ذلك على ونّصت.الدولية الجريمة ارتكاب عن

  الطبيعيين ألاشخاص على اختصاص للمحكمة يكون 1 - 
ً
 النظام بهذا عمال

 .ألاساس ي

 سؤوالم يكون  املحكمة اختصاص في تدخل جريمة يرتكب الذي الشخص2 - 

  للعقاب وعرضه الفردية بصفته عنها
ً
 .ألاساس ي النظام لهذا وفقا

 - 3 
ً
  الشخص يسأل ألاساس ي، النظام لهذا وفقا

ً
 عن للعقاب عرضه ويكون  جنائيا

 :يلي بما الشخص هذا قيام حال املحكمة اختصاص في جريمة أية

                                                           
  53 ،ص 2112 ،عمان، الثقافة دار الجنائي، الدولي ،القضاء الهرمزي  واحمد السيد مرشد–  213
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 طريق عن أو أخر مع باالشتراك أو الفردية بصفته سواء الجريمة هذه ارتكاب -أ

  آلاخر ذلك كان إذا عما النظر بغض. آخر شخص
ً
  مسؤوال

ً
 .جنائيا

  أو بارتكاب إلاغراء أو ألامر - ب
ّ

 شرع أو بالفعل وقعت جريمة ارتكاب على الحث

 .فيها

 ارتكاب تيسير لغرض آخر شكل بأي املساعدة أو التحريض أو العون  تقديم - ج      

 .ارتكابها وسائل توفير ذلك في بما ارتكابها، في الشروع أو الجريمة هذه

 بقصد يعملون  ألاشخاص، من جماعة قيام في أخرى  طريقة بأي املساهمة - د

 املساهمة هذه تكون  أن على ارتكابها، في الشروع أو الجريمة هذه بارتكاب مشترك،

 :تقدم وان متعمدة

 كان اإذ للجماعة، الاجرامي الغرض أو إلاجرامي النشاط تعزيز بهدف أما (0) 

  الغرض أو النشاط هذا
ً
 .الجماعة هذه لدى تدخل الجريمة ارتكاب على منطويا

 .الجماعة هذه لدى الجريمة ارتكاب بنسبة العلم مع أو (2)   

 على والعلني املباشر التحريض الجماعية، الاباده بجريمة يتعلق فيما - هـ

 .ارتكابها

 بخطوة تنفيذها به يبدأ راءإج اتخاذ طريق عن الجريمة ارتكاب في الشروع – و

 ذلك ومع الشخص، بنوايا صلة ذات غير لظروف الجريمة تقع لم ولكن ملموسة،

 دون  أخرى  بوسيلة يحول  أو الجريمة الرتكاب جهد أي بذل عن يكف الذي فالشخص

  تخلى إذا ألاساس ي، النظام هذا بموجب للعقاب عرضه يكون  ال إتمامها
ً
 وبمحض تماما

 .الاجرامي الغرض عن إرادته

 في الفردية الجنائية باملسؤولية يتعلق ألاساس ي النظام هذا في حكم أي يؤثر ال-1

 ؟الدولي القانون  بموجب الدولة مسؤولية
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 لفصل الثالث:ا

 دلويل يف عامل مضطربلقانون اا

جامعة محمد -الناظور-د.محمد بوبوش: أ س تاذ القانون ادلويل ابللكية املتعددة التخصصات

 وجدة.-ولال  

 

شكل سقوط الاتحاد السوفييتي ونهاية الحرب الباردة نقطة تحول بارزة في   

سيرورة  القانون الدولي و العالقات الدولية فبعد سيادة نظام دولي عكس موازين 

القوى السائد الذي أفرزته الحرب العاملية الثانية وترجمت ضوابط في ميثاق ألامم 

سارعة لتكشف  عن قصور وعدم قدرة قواعد و املتحدة، جاءت التحوالت املت

وتفسير  214مبادئ القانون الدولي العام عن مقاربة ألاوضاع الدولية الجديدة

ألاحداث والوقائع الدولية، وهو ألامر الذي فتح املجال لبروز أزمة القانون الدولي إن 

ثال في على مستوى النظام القانوني البنيوي أو على مستوى املمارسة الدولية متم

 تهميش مبادئ القانون الدولي ومبادئه.

فقد فرض النمو الكبير الذي مرت به العالقات الدولية على القانون الدولي 

العام، أوضاعا جديدة أدت إلى ازدهاره وتطوره، ودفعت به إلى مجاالت جديدة 

تماما، وانتهت به من قانون يهتم أساسا بالدول أو بجماعة الدول، وتدور قواعده 

وجودا وعدما معها، إلى قانون للمجتمع الدولي، يعمل من خالل محاور متعددة على 

 تنظيمه وحكم الروابط التي تنشأ في إطاره.

 أحد وهي القانون، لهذا التنفيذية القوة مشكلة السطح على كما بدأت تطفو

 نون القا تواجه التي التحديات أعوص وإحدى القانونيين، للباحثين املؤرقة إلاشكاالت

 أمام الدولي القانون  مصير حول  جوهري  تساؤل  طرح يتم ذلك خضم وفي الدولي،

                                                           
 ط الالكتروني:متاح على الراب 17/2101/ 20الجديد، صحيفة الخليج إلاماراتية،  الدولي النظام أسطورة إدريس لكريني: 214

http://bit.ly/2Ygf93R 
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 من وتطبيقها الحترامها وإنما انتهاكها ليتم ال ُوضعت التي لقواعده املتتالية الانتهاكات

 .الدول  رأسهم وعلى بها املخاطبين طرف

 أوال: التفكك البنيوي ملنظومة القانون الدولي

دولي التقليدي  يقتصر على تنظيم العالقات السياسية في القانون الكان     

وقت السلم والحرب وتنمية العالقات الاجتماعية، إال أن التحوالت الدولية في مجال 

الاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها من املجاالت جعلته  يتفرع   ويتوزع   بين فروع 

صادي، القانون الدولي عديدة وهي: قانون التنظيم الدولي، القانون الدولي الاقت

للتنمية، القانون الدولي للعمل والقانون الدولي للبحار، القانون الدولي للبيئة، 

القانون الدولي إلانساني، وأخيرا القانون الدولي لحقوق إلانسان، نلخص أهمها كما 

 يلي:

 قانون التنظيم الدولي:1- 5

يم الدولي يمثل فرعا يكاد يسلم الفقه الدولي تسليما تاما بأن قانون التنظ

 أساسيا من فروع القانون الدولي العام.

بحيث ينقسم القانون الدولي العام إلى فرعين رئيسيين هما القواعد العامة 

والتنظيم الدولي. بل أبعد من ذلك يتجه البعض إلى اعتبار قانون التنظيم الدولي 

 قانونا موازيا للقانون الدولي العام.

يل ذلك الجدل، يمكن تعريف قانون التنظيم الدولي ودون الدخول في تفاص

بأنه تلك القواعد ألاساسية التي تتعلق بالبنيان ألاساس ي للمجتمع الدولي، وتحكم 

الهيئات التي تضطلع بالقيام على تسيير مرافقه العامة. وعلى هذا النحو فهو عبارة 

 عن القانون ألاساس ي لتنظيم املجتمع الدولي.

الكتاب، بأن ميثاق ألامم املتحدة هو الوثيقة الدستورية ولقد اعتبر بعض 

للمجتمع الدولي، غير أنه وبالرغم من احتواء هذه الوثيقة على مجموعة من املبادئ 

والقواعد الخاصة بتنظيم املجتمع الدولي، ثمة هنالك العديد من الوثائق الدولية 

نظيم الدولي، وأبرزها أنه ألاخرى التي تساهم في تكوين السمات املميزة لقانون الت
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قانونا حديث النشأة، سريع التطور، يتميز باملرونة التي تتالءم مع طبيعته 

 215الخاصة.

 

 القانون الدولي الانساني:- 5-2

القانون الدولي إلانساني هو أحد فروع القانون الدولي العام وهو عبارة عن 

و حماية ألاشخاص، مجموعة من القواعد العرفية واملكتوبة هدفها ألاساس ي ه

ألاموال وألاعيان وألاماكن التي ليست لها عالقة مباشرة بالعمليات العسكرية أثناء 

 .216النزاعات املسلحة  

فالقانون الدولي إلانساني يحمي ألاشخاص الذين ال يشاركون في القتال   

ا أو ألاشخاص الذين لم يعودو … كاملدنيين وعمال الاغاثة ورجال الدين والصحفيين 

 قادرين على املشاركة فيه مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب.

كما يبسط هذا القانون في حالة النزاعات املسلحة حمايته على بعض 

ألاعيان، مثل املمتلكات الثقافية وجميع ألاعيان املدنية ألاخرى إضافة إلى املنشآت 

 الطبية العسكرية وسيارات إلاسعاف.    

 لدولي الاقتصادي:القانون ا-5-3        

 العالقات تنظم التي القانونية القواعد مجموع بأنه الاقتصادي الدولي القانون 

  الكبرى   الاقتصادية املجموعات بين القائمة العالقات تلك أي الاقتصادية، الدولية

macro-économique،  للفاعلين الفردية التصرفات على تنصب ال هي بذلكو 

 القانون  يشمل الاقتصادي الدولي والقانون    micro-économique أي الاقتصاديين

 .الدولي لالقتصاد املنظمة الداخلية القوانين وأيضا الدولي لالقتصاد املنظم الدولي

 القانون الدولي لحقوق إلانسان:-5-4

                                                           
 .01سرور طالبي املل: القانون الدولي...، املرجع السابق، ص:  - 215
  دونان، هنري  معهد ومبادئه، إلانساني، تطوره الدولي القانون  بيكته؛ جان- 216

ٌ
   7-8ص ، 1984جنيف
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املبادئ و  القواعد مجموعة" يعرف القانون الدولي لحقوق الانسان بأنه 

 وحريات حقوق  تؤمن والتي ،الدولية واملعاهدات عالناتإلا  من عدد في عليها املنصوص

 .217"أساسا الدولة مواجهة في والشعوب ألافراد

قانون حقوق إلانسان فهو قانون يحرص على ضمان حقوق الفرد واحترام 

حقوقه وحرياته املدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضد أي 

 تعسف لسلطات دولية.

مختلف الدساتير بضمان هذه الحقوق، وتسهر الدول على ولقد تكفلت 

فل املجتمع الدولي ببيان الحد ألادنى لهذه الحقوق 
ّ
توفيرها ملواطنيها، كما تك

 . 218والحريات

  

 القانون الدولي للبيئة:-5-5       

عرف القانون الدولي البيئي بأنه " مجموعة قواعد ومبادئ القانون الدولي 

شاط الدول في مجال منع وتقليل ألاضرار املختلفة، التي تنتج من العام التي تنظم ن

، في حين عرفه 219مصادر مختلفة للمحيط البيئي أو خارج حدود السيادة إلاقليمية "

                                                           
 دراسات التمييز،و  الوحدة جوانب- ألانسان لحقوق  الدولي والقانون  إلانساني الدولي القانون  : تاريخفرحات نور  محمد. د - 217

 .71، ص: 2111 ،القاهرة ،العربي املستقبل دار ،ألاولى الطبعة ،إلانساني الدولي القانون  في
أهم مصادر القانون الدولي لحقوق الانسان: إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم - 218

 0617املتحدة في 

 ملنع جريمة إبادة ألاجناس واملعاقبة عليها 0617تفاقية ا 

  0699العهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية لعام 

  0699العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لعام 

  0670اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة لعام 

 0671ة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة لعام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب املعامل 

  0676اتفاقية حقوق الطفل لعام 

 :( الصكوك إلاقليميةب

  0611الاتفاقية ألاوربية لحقوق إلانسان لعام 

  0696الاتفاقية ألامريكية لحقوق إلانسان لعام 

  0670امليثاق ألافريقي لحقوق إلانسان والشعوب لعام. 
 .081، ص 0662، أكتوبر، 001ي: مقدمات القانون الدولي للبيئة، مجلة السياسة الدولية، العدد أمين حسن -219
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البعض بأنه " مجموعة القواعد القانونية الدولية العرفية والاتفاقية املتفق عليها 

 . 220بين الدول للحفاظ على البيئة من التلوث " 

كما عرفه البعض بأنه" مجموعة من املبادئ والقواعد القانونية الدولية التي 

ترمي الى املحافظة على البيئة وحمايتها، من خالل تنظيم نشاط أشخاص القانون 

الدولي العام في مجال منع وتقليل ألاضرار البيئية وتنفيذ الالتزامات الدولية املتعلقة 

 .  221بحماية البيئة " 

 ون الدولي للبحار:القان-5-6

لم تكن البحار مجرد وسيلة من وسائل النقل و التنقل بين الدول و الشعوب 

املختلفة على وجه املعمورة ، أنما كانت وال زالت مصدرا حيويا هاما من مصادر 

الثروة بما تحتويه من ثروات متنوعة ومختلفة ، أدت مع التطور التكنولوجي الى 

له الحق في استغاللها والتصرف بها مما دفع  نشوب خالفات دولية حول من

املجتمع الدولي الى ضرورة البحث عن الوسائل و الطرق التي من شأنها حل تلك 

املشاكل ، وقد أدى الاختالف بين الدول حول هذه الحلول الى وجود اختالف فقهي 

نية عليها بين فقهاء القانون الدولي حول الوضع القانوني للبحار ومدى السيادة القانو 

دون أن تكون حكرا لدولة أو أكثر ،  ، فقد ذهب البعض الى جعلها مفتوحة للجميع 

 . في حين ذهب البعض آلاخر الى ضرورة اخضاع البحر لسيادة الدول وسلطانها

ومع بداية القرن العشرين دخل القانون الدولي للبحار مرحلة التقنيين من 

من أجل  0621ألامم املتحدة في عام  خالل اللجنة الخاصة التي شكلتها عصبة

أعداد مشروع اتفاقية بشأن املياه إلاقليمية التي على أثرها عقد مؤتمر الهاي لعام 

من أجل اعتماد املشروع، الا أن الخالف حول مدى واتساع هذه املياه حال  0681

 .دون ذلك

                                                           
 .8، ص 0660هاشم صالح: املسؤولية الدولية عن املساس بسالمة البيئة البحرية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، - 220
وث، دراسة قانونية تحليلية، دار الكتب القانونية، سه نكه رداود: التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التل - 221

 .81، ص2102مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات، الامارات، 
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ة العامة ومع أنشاء ألامم املتحدة قامت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعي

بدراسة قواعد القانون الدولي للبحار والتي تكللت بالدعوة لعقد مؤتمر ألاول لقانون 

والتي قسمت  0617والذي أنتج اتفاقيات جنيف ألاربعة لعام  0617البحار في عم 

البحر الى خمسة أقسام وهي: املياه الداخلية، والبحر إلاقليمي، واملنطقة املالصقة، 

لبحار العالية، بعد أن كان البحر يقسم الى ثالث مناطق: املياه والجرف القاري، وا

 .الداخلية، والبحر إلاقليمي، والبحار العالية

 يتشكل بدأ العام، الدولي القانون  فروع من فرع للبحار هو الدولي فالقانون  

 املنازعات وتعدد جديد، كتحد البيئية بالقضايا العلمية املعرفة تطور  نتيجة تدريجيا

   .222أخرى  جهة من الودية بالطرق  فضها وصعوبة املائية الطبيعة تذا

 القانون الدولي للجوء:-5-7

كانت مشكلة اللجوء منذ القدم من أعقد القضايا التي تواجه العالم بكافة 

دوله ومنظماته وتركيباته ، وقد زادت معاناة الالجئين وارتفعت حدة تلك املشكلة في 

 ملا يمر به العالم املعاصر أوضاع سياسية الوقت الحالي عن أي وقت م
ً
ض ى نظرا

مضطربة نتيجة قيام حروب عديدة في معظم ربوع العالم ، مما نتج عنه لجوء 

أعداد هائلة من البشر سواء نساء أو أطفال أو عجائز للبحث عن مكان ومالذ 

 ويعد اللجوء أحد صور حقوق إلانسان ، فمفهوم الالجئين ال ينفصل في  لهم أمن

حد ذاته عن الفكرة العاملية لحقوق إلانسان ، فالحق في الحصول على ملجأ آمن 

 . مدون في إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان

 لتفاقم مشكلة الالجئين في الوقت الحالي وتزايد أعدادهم بسبب انتشار 
ً
ونظرا

ية النزاعات املسلحة فذلك يستلزم إلقاء الضوء على حقوق هؤالء الالجئين والحما

القانونية التي ينص عليها القانون الدولي إللزام أطراف النزاع باحترام حقوق 

 .إلانسان أثناء النزاعات املسلحة والتخفيف من آلاثار املترتبة على هذه النزاعات

                                                           
 والبحوث للدراسات ألامارات مركز استراتيجية، رؤى مجلة الدولي، القانون  منظور  من املائية العدالة الحسين: شكراني. د- 222

 .86 ص ،2108 سبتمبر، الاستراتيجية،
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ومن أهم الاتفاقيات املتعلقة بحقوق ألانسان والتي لها عالقة بالقانون الدولي 

، البروتوكول الخاص بوضع 0610الالجئين لعام للجوء، الاتفاقية الخاصة بوضع 

، الاتفاقية الخاصة بشأن 0698، إلاعالن بشأن امللجأ إلاقليمي 0698الالجئين لعام 

، والاعالن املتعلق بحقوق ألانسان 0611وضع ألاشخاص عديمي الجنسية لعام 

 ...، .0671لألفراد الذين ليسوا من مواطني البلد لعام الذي يعيشون فيه لعام 

 الزيادة رغم نظريا أطارا لها ويرسم املشكلة يعالج الدولي املجتمع يزال وال  

 .223النازحين و الالجئين ألعداد السنوية

 القانون الدولي الدبلوماس ي:-5-8

 من مظاهر العالقات الدولية 
ً
أصبح التمثيل الدبلوماس ي والقنصلي مظهرا

في سالم وانعدامها أو قطعها  املعاصرة وممارسة تدل على رغبة الدول في العيش

 يعكس تدهور العالقات بين الدول املعنية وقد يصل إلى إعالن الحرب.

ويمكن تعريف الدبلوماسية بأنها: فن وعلم إدارة العالقات الدولية 

والدبلوماسية على عدة أشكال أهمها: الدبلوماسية الشخصية والجماعية 

 الشعبية.
ً
 224ودبلوماسية القمة وأخيرا

لى مباشرة الدبلوماسية على الصعيد الداخلي رئيس الدولة ووزير ويتو 

الخارجية الذي يعتبر لسان حال الدولة في الخارج، وعلى الصعيد الخارجي تقوم 

البعثات الدبلوماسية بتمثيل الدولة املوفدة )املعتمدة( وتحقيق مصالحها لدى 

 الدولة املعتمدة لديها.

 وذلك ،0690 عام في الصادرة الدبلوماسية قاتللعال فيننا لهذا أبرمت اتفاقية

 مؤتمر بعقد طالب الذي ،(0111) رقم املتحدة لألمم العامة الجمعية قرار على بناء

 التفاق والتوصل العالقات الدبلوماسيةو  الحصانات موضوع مناقشة أجل من دولي

                                                           
 للصليب الدولية املجلة الحاضرة واملستقبلية،و  املاضية التحديات لالجئين، الدولية الحماية من عاما خمسين: أريكا رفلي - 223

  911- 170 ص ،2110 ،718 العدد ،78 املجلد ألاحمر،
  21 ص ،0661 العلم، دار بيروت، وقواعدها، وتطورها نشأتها: الدبلوماسية الشامي، حسين علي. د- 224
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 والتي ي،الدبلوماس  بالتنظيم املتعلقة العرفية القواعد معظم شملت والتي بشأنها،

 .لها الواسع الدولي لالنضمام نتيجة الدولي العرف من نطاقا أوسع أصبحت

 القانون الدولي الجوي:-5-9

 في إلانساني، النشاط تحكم التي القانونية القواعد مجموعة هو الجوي  القانون 

 فإن ألاساس هذا وعلى. الجوي  والفضاء الطائرات واستخدام الجوية املالحة مجال

 عنها كشف التي الجوي  الاستغالل صور  جميع وتنظيم بدراسة يهتم لجوي ا القانون 

 الطائرات باستخدام منها تعلق ما سواء عنها، ينكشف أن يحتمل التي وتلك العلم،

 الفنية، والتجهيزات كاملطارات الجوية املالحة تسهيل على تساعد التي الوسائل وجميع

 تلك تقتضيها التي العقود وكذلك ذكورة،امل املالحة خدمة في يعملون  الذين وألاشخاص

 . ذلك وغير وتأمين وإيجار نقل من املالحة
ً
 السلكية باالتصاالت منها تعلق ما وأيضا

 .225الجوية ألارصاد وأبحاث والرادار والالسلكية

 خصائصه: 

: حديث النشأة وذلك لحداثة اختراع الطائرة  حديث النشأة وسريع التطور 1 -

 ور املستمر لألداة الذي ينظمها وهي الطائرةوسبب تطوره هو التط

: حيث ال يجوز مخالفتها  الصفة التنظيمية او الطابع الامر لنصوصه2 -

 ويرجع ذلك ألهمية العالقات التي ينظمها القانون وخطورتها

الطابع الدولي : ذلك لطابع الطيران حيث تخترق الطائرة الحدود الدولية 3 -

في  ت دول العالم على توحيد احكام ذلك القانون في اوقات قصيرة ولذلك حرص

                                                           
 : وصدرت الاتفاقية على شكل أربع اتفاقيات وهما:0611مصادره: اتفاقية شيكاغو أهم -  225

 اتفاق مؤقت بشأن الطيران املدني الدولي 

 اتفاق الطيران املدني الدولي وتضمن الاحكام السياسية التفاقية شيكاغو 

 اتفاق مرور الطائرات في الدول الاعضاء والهبوط ألغراض غير تجارية 

 لخمس او النقل الدولي الجوي اتفاق الحريات ا 

 :ويوجد اتفاقيات اخرى تعد مصدرا مهما للقانون الجوي مثل

 0698اتفاقية طوكيو والخاصة بمنع الجرائم على الطائرات  –

 بشأن الاستيالء الغير مشروع على الطائرات 0681اتفاقية الهاي  –

 امن الطيران املدني لقمع الافعال غير املشروعة املوجهة ضد 0680اتفاقية مونريال  –
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شكل معاهدات دولية وانشاء هيئة قضائية دولية يوكل اليها رفع التعارض بين 

 .التفسيرات املتباينة

 القانون الدولي الجنائي:-5-11

 العام الدولي القانون  قبل من خاص باهتمام حظيت التي املجاالت بين من

ل استدعى مّما الدولي أمن املجتمعو  لممساسها بسو  الدولية الجريمة
ّ
 القانون  تدخ

 بل لها املناسبة والعقوبات الجريمة هذه تحديد طريق عن املسألة هذه ملعالجة الدولي

ى الّتي الجهة القضائيةو 
ّ
لت من هناو  باألساس، دولية هي جهةو  نظرها تتول

ّ
 القواعد شك

مة القانونية
ّ
 مست قانونيا فرعا املسألة لهذه املنظ

ّ
 هو العام الدولي القانون  من بذاته قال

 ).الداخلي الجنائي القانون  عن له تمیيزا الجنائي الدولي القانون 

 الفرع ذلك هو الجنائي الدولي القانون  أّن  على الحديثة التعاريف معظم تجمع

ي العام الدولي القانون  من
ّ
عقوبتها و  بیان أركانهاو  الدولية الجرائم بتحديد يهتم الذ

  226 .عنها املحاكمات یة إجراءوكیف

لو   
ّ
 درجة لتحقيق املستخدمة السبل أحد الجنائي الدولي القانون  هكذا یمث

تقويم و  الجريمة منع في الدولي املجتمع أهداف الانسجام معو التوافق من عالية

 ثمرة الجنائي الدولي القانون  یعّد  بهذا. مصالحه الحفاظ علىو  منها، لوقايته املنحرفين

 القانون  في الجوانب الجنائيةو  الوطني الجنائي القانون  في الدولية الجوانب بتقار 

 227. الدولي

  :للتنمية الدولي القانون -5-11

 الدول  بين الاقتصادية العالقات على   الانطباق الواجبة القواعد هو جملة 

ولى لأل  يضمن بما التكافؤ و العدالة ضرورة املتقدمة القائمة على الدول  و النامية

 القانون  لهذا يعد لم و الاقتصادي، الدولي للقانون  كتطوير يأتي و املرتقبة، التنمية

                                                           
 محكمة تحليل ألحكامو  عرض مع الجنائي الدولي القانون  دراسة في مقدمة: " السعدي حميد. د: التعاريف هذه في نظرأ -226

الكويت، الكويت  جامعة مطبوعات" الدولي إلاجرام: " حومد الوهاب عبد د. ،88ص ،0680 بغداد املعارف، مطبعة"  نورمبرغ

 .18، ص: 0679لرحيم صدقي: " القانون الدولي الجنائي "، مطابع الهيئة املصرية للكتاب، القاهرة ، د. عبد ا08، ص0687
227- KITTICHAISAREE (Kriangsak): « International Criminal Law » Oxford 

University Press, First Published, 2001, p: 03  



234 

 من( الاشتراكي املعسكر )انهيار  القوى  موازين تغير بفعل الدولي الصعيد على   وجود

 التعاون  أساسه في  مقررات مؤتمرات يجد وكان.أخرى  جهة من العوملة وبفعل جهة

 0698" ياوندي" كاتفاقيتي الدولية الاتفاقيات ،و 0681  في جنوب شمال كمؤتمر

 املتحدة ألامم إعالنات و توصيات عن ،فضال 0671، 0681" لومي" اتفاقيتي ،و 0696،

 10/027 رقم تحت املتحدة لألمم العامة الجمعية عن الصادر التنمية في الحق كإعالن

 0697.228 ديسمبر في

 :إلاداري  الدولي القانون  -5-12 

 منظمة و املتحدة ألامم إطار في القانون  هذا قواعد و أحكام معظم نشأت

 التي الدولية املنظمات مواجهة في الدوليين املوظفين بحماية يعنى وهو الدولية، العمل

   .الوظيفية الرابطة إطار في يتبعونها

 و الامتيازات و وواجباتهم و حقوقهم) القانونية مراكزهم ببيان يعنى حيث

 املحكمة أحكام في الخصوص على أساسه يجد و ،(بها يتمتعون  التي الحصانات

 املتحدة. لألمم إلادارية

 ثانيا: غياب القوة امللقمة للقانون الدولي:  

اليوجد مشرع دولي يحتكر عملية سن القواعد  على صعيد التشريع:-1

القوانين القانونية الدولية امللزمة، خصوصا وأن الدول التي يفترض مخاطبتها بتلك 

هي نفسها التي تضع تلك القوانين، وأما الدول التي الترض ى بتلك القواعد فال تلزمها 

 السلطة هذه غیاب أّن  البعض یرى ، لذلك   بش يء وهي دائما تملك  حق التحفظ

 فوضوي. مجتمع إلى ّحوله

، وهي ال تلزم سوى الدول فاملعاهدات الدولية ال تنعقد دون الرض ى الصريح

فيها، وطبعا غني عن القول أن املعاهدات هي املصدر الرئيس لقواعد ألاطراف 

القانون الدولي، أما العرف الدولي فهو ينشأ من تواتر سلوك الدول، وهو على خالف 

                                                           
هة لطلبة السنة الثانية ليسانس، كلية الحقوق والعلوم فؤاد خوالدية: القانون الدولي العام، محاضرات موج 228

متاح على الرابط التالي:    01-6، ص: 2107-2108جيجل، السنة الجامعية -السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي

http://bit.ly/2RsglQC 
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العرف الداخلي اليلزم الدول التي صدر في مواجهتها إذا اعترضت عليه. وأما من 

ل تجريد وأكثر عمومية، وهي في ناحية مضمون القواعد، فقواعد القانون الدولي أق

 229الغالب تفرض الالتزام بسلوك ومن النادر أن تفرض الالتزام بنتيجة.

يفتقر القانون الدولي إلى سلطة تنفيذية تقوم بتنفيذ  على صعيد التنفيذ:-2

قواعد القانون الدولي، وبعض الدول في الغالب تقوم بتنفيذها بنفسها ولحسابها 

رارات الدولية، وفي غالب ألاحيان تستغل القرارات الدولية الخاص بحجة تنفيذ الق

كستار يساعد الدول على تحقيق أهدافها الخاصة. مما أوقع القانون الدولي في فخ 

ازدواجية املعايير، إضافة إلى ذلك فإن هناك حقيقة اليمكن أنكارها هي أن تنفيذ 

تملكها إلى الدول الكبرى، القانون الدولي على الدول املخالفة يحتاج لقوة دولية ال

وهي التقدم تلك القوة إال إذا كان لها مصلحة في ذلك وهذا مايفسر ازدواجية 

 القانون الدولي في التطبيق ومشاكل التنفيذ والتطبيق التي تخلف كوارث أحيانا.

ال يتمتع القضاء الدولي بسلطة إجبارية تجبر الدول على صعيد القضاء:  -3

القضاء الدولي، فالوجود لقضاء دولي يتمتع باختصاص عام على التقاض ي امام 

إلزامي، حيث مازال اللجوء إلى القضاء الدولي اختياريا غير إلزاميا. ومازالت قراراته 

 غير ملزمة حيث للدول الخيار في تطبيقها رغم القول بسمو القانون الدولي.

يها مهمة التوجد سلطة متخصصة يوكل إل على صعيد الجقاء الدولي:  -4

إيقاع الجزاء على الدول املخالفة عبر القهر والاكراه املادي، مما حدى بالدول التي 

ترى أنها صاحبة حق أن توقع الجزاء بنفسها على الدول املخالفة وهذا يجعل 

أو  قانون الغاب، وفي الغالب تتخذ الجزاءات   املجتمع الدولي أشبه  بمجتمع بدائي

 وب وأعمال الانتقام.طابعا بدائيا في شكل حر 

وما تزال املسؤولية الدولية هي السمة الغالبة على الجزاء املعتاد لإلخالل 

بالقانون الدولي. فهي مسؤولة عن الضرر الذي توقعه للدول ألاخرى في حال 

                                                           
مركز الكتاب ألاكاديمي،,  حمدو أيمن يحي: القانون الدولي بين الاستقرار والعدالة، عمان، ألاردن, عطاري يوسف، -229

 .011، ص: 2109الطبعة ألاولى 
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مخالفتها للقانون الدولي من غير وجود جزاء منظم قائم على شخصية قانونية 

 واضحة للقانون الدولي.

: فهي غير موجودة في املجتمع الدولي، حيث صعيد  شخصية العقوبة على -5

يوقع العقاب على جميع أفراد الدولة املعاقبة املخالفة للقانون الدولي، بالرغم من 

أن املسؤول عن مخالفة القانون هم باألساس حكام تلك الدول وليس الشعب، كما 

 أن الجزاء يطال الدول الصغرى دون الكبرى.

تلك املؤسسات في فرض القانون الدولي يجعل احترام القانون إن ضعف 

الدولي مرهون بقوته املادية وإنما ألاخالقية واملعنوية، ولكن املشكلة تكمن في أن 

عدم القدرة على فرض القانون تضعف القيمة املعنوية وألاخالقية ألي قانون، 

 وهذه هي مشكلة القانون الدولي الكبرى.

 عد  القانون الدوليثالثا: تهميش قوا

أمام بروز عدة ممارسات فردية، تتناقض مع ميثاق ألامم املتحدة مثل: أزمة   

لوكربي التدخل في الصومال، كوسوفو، أزمة الخليج الثانية الحرب ألامريكية على 

العراق.  من الواضح أن هذه الوضعية املرتبطة بأزمة القانون الدولي دشنت لواقع 

 بإلحاح مسألة آلية عمل القانون الدولي؟  دولي جديد طرح فيه

 ألاوربي  حول مصدر قواعد القانون الدولي:-الخالف ألامريكي

تتسم الواليات املتحدة ألامريكية بالتشكك حيال القانون الدولي بصفة عامة. 

وال يمكن استكمال أو تعديل أو تقليص الدستور ألامريكي من خالل القانون الدولي 

حوال. أما فيما يتعلق بأولوية ترتيب القوانين الفدرالية وإلاتفاقيات بأي حال من ألا 

 لألحكام القضائية يمكن للبرملان 
ً
الدولية فإن هذا ألامر غير محسوم بوضوح. فطبقا

إصدار قانون يتعارض مع القانون الدولي ـ مما يترتب عليه إعطاء ألاولوية لهذا 

 القانون الوطني.

قدم على قوانين الواليات املنفردة ـ مثلما هو الحال في إال أن القانون الدولي ُم 

القانون املحلي الخاص بالكانتونات في سويسرا. ولكن بالنظر إلى أن آليات 

الديمقراطية املباشرة ال توجد في الواليات املتحدة إال على مستوى الواليات، لذلك 
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ن الدولي ال تتم بنفس فإن مسألة سريان املبادرات الشعبية التي تتناقض مع القانو 

 الطريقة التي تحدث بها في سويسرا.

 املعارضة ألامريكية للقانون الدولي الاتفاقي-9-0

، أعلن "دونالد ترامب" معارضته للكثير 2109منذ حملته الانتخابية في عام 

-من الاتفاقيات والالتزامات الدولية والثنائية التي عقدها الرؤساء ألامريكيون 

تقوض تحرك الواليات املتحدة -من وجهة نظره-السابقون، ألنها -ن الديمقراطيو 

ا، وكذلك مصالحها الاقتصادية وألامنية.  دوليًّ

ومع أول عام له في البيت ألابيض، أعلن الرئيس "ترامب" انسحاب الواليات 

ملعارضتها املصالح الاقتصادية ألامريكية.  230املتحدة من اتفاقية باريس حول املناخ

إدارة الرئيس السابق للواليات املتحدة باراك أوباما قد وقعت على الاتفاقية   وكانت  

،  وتعهدت بخفض الانبعاثات ألامريكية املسببة لالحتباس الحراري بنسبة 2101في 

 .2111عن مستوياتها في  2121بحلول  %27و  29تتراوح ما بين 

 

 

وبذلك ستصبح الواليات املتحدة فور خروجها البلد الوحيد خارج الاتفاقية. 

 املقيد الروتين من للحد ترامب يتبناها أوسع إستراتيجية إطار في الخطوة وتندرج

 على العالم وماتحك من وكثير العلماء فيه يحث توقيت في تجيء لكنها. الصناعة لقطاع

 .231الحرارة درجات ارتفاع لظاهرة ألاسوأ آلاثار لتفادي سريع إجراء اتخاذ

                                                           
إلى احتواء الاحترار العالمي ألقل   2101 لعام املناخ قمة اختتام في   دولة 194ويهدف اتفاق باريس للمناخ الذي وقعته  - 230

حد من عواقب درجة، مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وذلك لل 0.1من درجتين مئويتين وسيسعى لحده عند 

 كارثية، مثل موجات الحر والجفاف والهطول الكثيف لألمطار وارتفاع مستوى سطح البحر.

 
، على الرابط: 2106نوفمبر  11إدانات دولية.. واشنطن تعلن رسميا الانسحاب من اتفاقية املناخ، الجزيرة نت،  -231

http://bit.ly/2ttheOV 

https://www.alroeya.com/60-64/2102528-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://www.alroeya.com/60-64/2102528-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
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جدر إلاشارة إلى أن الواليات املتحدة ثاني أكبر دولة منتجة لالنبعاثات 
ُ
ت

من الانبعاثات  %01الكربونية في العالم بعد الصين، حيث إنها مسؤولة عن 

 .بارز للنفط والغاز الكربونية في العالم، كما أنها منتج

وكذلك اتفاق الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية عبر املحيط الهادئ، التي 

  دولة. 02مع  2101وافق عليها الرئيس السابق "باراك أوباما" في 

" الذي يرفعه الرئيس ألامريكي، انسحبت 
ً

ا مع شعار "أمريكا أوال
ً
واتساق

ال تتفق مع -وفًقا له-ألاطراف؛ ألنها الواليات املتحدة من منظمات دولية متعددة 

املصالح ألامريكية. ففي إطار انتقاداته املتكررة التخاذ منظمة ألامم املتحدة قرارات 

تتعارض مع السياسة الخارجية ألامريكية، أعلن الرئيس "ترامب" الانسحاب من 

املتحدة  منظمة ألامم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم )يونسكو(، وتخلي الواليات

عن عضويتها في مجلس حقوق إلانسان الدولي التابع للمنظمة ألاممية، لرفض 

إلادارة ألامريكية سياساتهما تجاه إسرائيل، وكذلك وقف تمويل وكالة ألامم املتحدة 

 إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "ألاونروا".

دولية ضد وعلى خلفية شروع فلسطين في رفع قضية أمام محكمة العدل ال

الواليات املتحدة للحصول على فتوى قانونية بعدم مشروعية قرار الرئيس ألامريكي 

)قد  2108بنقل السفارة ألامريكية من تل أبيب إلى القدس في السادس من ديسمبر 

( ملخالفته قرارات الشرعية الدولية 2107تم تنفيذه في الرابع عشر من مايو 

ألامن القومي "جون بولتون" انسحاب واشنطن من والقانون الدولي؛ أعلن مستشار 

 البروتوكول امللحق باتفاقية فيينا لحل النزاعات بالطرق السلمية.

أعلن الرئيس "ترامب" الانسحاب ألاحادي من  2107وفي الثامن من مايو 

(، حيث يراه أسوأ اتفاق في تاريخ 0+1الاتفاق النووي إلايراني بين طهران ومجموعة )

. وعلى إثر الانسحاب أعادت إلادارة 232الكارثي"»املتحدة، ويصفه بـ الواليات 

                                                           
232 -Trump withdraws US from nuclear agreement – live". The  Guardian, 8 May 

2018,in : http://bit.ly/2tlZtRi 

http://bit.ly/2tlZtRi 

https://web.archive.org/web/20190510232947/https:/www.theguardian.com/world/live/2018/may/08/iran-nuclear-deal-donald-trump-latest-live-updates
https://web.archive.org/web/20190510232947/https:/www.theguardian.com/world/live/2018/may/08/iran-nuclear-deal-donald-trump-latest-live-updates
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لدفعه إلى تغيير سلوكه،  233ألامريكية فرض العقوبات مجدًدا على النظام إلايراني،

ا من أن سياساتها تركز ليس فقط على البرنامج النووي إلايراني، ولكن على 
ً
انطالق

 منطقة الشرق ألاوسط.الدور إلاقليمي لطهران املزعزع لالستقرار في 

وكانت آخر حاالت التراجع ألامريكي عن الالتزامات الدولية والثنائية، إعالن 

الواليات املتحدة عزمها الانسحاب من معاهدة الصواريخ متوسطة املدى مع روسيا، 

، ما ينذر بعودة سباق تسلح بين واشنطن وموسكو مجدًدا 0678التي ُوقعت عام 

 234 رحلة الحرب الباردة.كما كان الحال خالل م

وتهدف إلادارة ألامريكية من قراراتها باالنسحاب أو التهديد باالنسحاب من 

الاتفاقيات الدولية بدون الحوار مع شركائها الدوليين إلى الحصول على أفضل 

في حقيقة -املكاسب املمكنة عن طريق إعادة التفاوض حول تلك الاتفاقيات، لكنها 

قّدم تصو -ألامر
ُ
 لالتفاقيات التي تنسحب منها يوفر مصالح أفضل من لم ت

ً
ًرا بديال

 تلك التي وفرتها الاتفاقيات السابقة.

ومع تعدد حاالت الانسحاب ألامريكي من الاتفاقيات والالتزامات الدولية، 

وكذلك املنظمات متعددة ألاطراف؛ فإنها أضحت أحد املالمح ألاساسية للسياسة 

دونالد ترامب"، التي تتجاوز التخلص من إرث الرئيس الخارجية إلدارة الرئيس "

السابق "باراك أوباما" كما تشير الكثير من التحليالت ألامريكية، بل إنها محاولة 

إلعادة صياغة التوجهات ألامريكية على الصعيدين الداخلي والخارجي على حد 

ا  على املصلحة -اليةوفًقا لإلدارة الح-سواء، لتأثير تلك الالتزامات الدولية سلبيًّ

 وألامن القومي ألامريكي.

                                                           
233 Iran deal: Trump breaks with European allies over 'horrible, one-sided' nuclear 

agreement, The  Guardian, 9 May 2018, in:  http://bit.ly/2sEzKTJ  
نوار الصمد: الردع الجديد، رسائل التهديد ألامريكي باالنسحاب من معاهدة الصواريخ النووية، مركز املستقبل - 234

نوار الصمد: الردع الجديد، رسائل التهديد ألامريكي -، على الرابط: 2107نوفمبر  01لدراسات املتقدمة، ألاربعاء لألبحاث وا

، على 2107نوفمبر  01باالنسحاب من معاهدة الصواريخ النووية، مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، ألاربعاء 

 الرابط:

 goo.gl/aFu2tq                 
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تؤثر على مصداقية الواليات املتحدة، والتزاماتها -في الوقت ذاته-بيد أنها 

الدولية، بما يؤثر في التحليل ألاخير على الدور ألامريكي وقيادتها للنظام الدولي الذي 

من املنظمات أسسته في أعقاب نهاية الحرب العاملية الثانية، حيث إن الانسحاب 

والاتفاقيات الدولية متعددة ألاطراف يقوض املؤسسات والقيم العاملية التي أسس 

عليها النظام الراهن الذي يخدم باألساس املصالح ألامريكية، ما يؤثر على مصالح 

ا وكذلك على ألامن والاستقرار الدوليين.  235الواليات املتحدة دوليًّ

 ألامريكيالشرعية الدولية وفق النموذج  6-2

 في":  فإنه   الشهير ألامريكي الدولية العالقات أستاذ  مورجـانثو هـانز لتعبير وفًقا

 وهم القانون، عون يشر الذين هـم أنفسهم للقانون  الخاضعون  يكون  الدولي الحقل

. تشريعات مـن يـسنونه ملـا املحدد املعنى وتبيان لتفسيره، العليا الـسلطة يمثلـون  الذين

 ضـوء على نصوصه يطبقوا وأن الدولي، القـانون  هـؤالء يفسر أن بيعي طال ومن

 هذه يجندوا أن أيضا الطبيعي ومن .القومية للمصلحة واملتباينة الخاصة مفـاهيمهم

 مـن فيهـا مـا الطريق هذا من يحطموا وأن الخاصة، الدوليـة تهم سياسـ تأييد في القوانين

 "236الجميع على يطبق سلطان زاجرم 

 الانشغال أن أثبت قد الدولي الواقع إن":  فيـشر دي شارل  مع فقل شئت إن و

 القواعد هذه توضع عندما الخلف إلى يتوارى  ما سرعان الدولي القانون  قواعد باحترام

 املحتكـر باعتبارها فالدول  وسيادتها؛ الدولة سلطان مع املباشرة املواجهة موضع في

 ؛ بإلزاميتها الاعتراف ثم ومن احترامها إلى تعمد ال عـدالقوا لهذه الذاتي التأويل لسلطة

 قواعد بين تحققه املفترض التطابق يجعل مما مصالحها؛ تقتضيه ملـا  تبعا إال

                                                           
، ماي/ 20محمد بوبوش: آلاليات البديلة للتعامل مع تراجع دور املنظمات الدولية، مجلة اتجاهات ألاحداث، العدد  - 235

 ، مركز املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة، أبو ظبي، إلامارات العربية املتحدة.2108يونيو 
 الـدار حماد، خيري  وتعليق تعريب الثاني، الجزء السالم،و  الـسلطان أجل من الصراع:  ألامم بين السياسة جانثو، رمو هانز 236

 71-71 ،ص 0691 القاهرة، والنشر، للطباعة القوميـة
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 متحققة وغير نسبية مسألة وسياستها  الـدول  وممارسـات هـذه الدولية الشرعية

 237بالضرورة".

لق عليها )سياسة نفي تتبع الواليات املتحدة ألامريكية سياسة خطيرة يط

العالم على الطريقة الامريكية( مع إهمال جانب أوربا، ويصبح بذلك نظاما أمريكيا 

 تحكمه  القوة ألامريكية الباطشة فقط.

 ألامن ملجلس 2110 سبتمبر 00 هجمات بعد املتحدة الواليات لجوء يمثل

 وتفرض أراضيها، ضد اعدوان تعتبره وما الدولي إلارهاب تراه ما تدين قرارات الستصدار

 املنظمة توظيف في بارزة حالة تمثل ملكافحته، معينة ممارسات كافة الدول  على

 بأسره العالم على املمارسات من أنواع وفرض حيوية، أميركية مصالح لخدمة الدولية

 .238أميركيا طابعا فقط وليس عامليا طابعا إكسابها بعد

 التدخل مسألة حول  عديدة تساؤالت 2110 سبتمبر 00 أحداث أثارت وقد

 اليوم ذلك في ألامريكية املتحدة الواليات على الهجوم إثر إلارهاب مكافحة بدعوى 

 وأنها عليها، وقع الذي الاعتداء بسبب حرب حالة في نفسها تعتبر أنها أمريكا ارتأت

 .نفسها عن دفاعا بالرد ستقوم

 سابق ورئيس عضو الوقت ذات في وهو الدولي، القانون  فقهاء أحد أن غير

 على معدودة أيام بعد القول  إلى سارع املتحدة، لألمم التابعة الدولي القانون  للجنة

 .239بالحرب يتعلق ال ألامر بأن 2110 سبتمبر 00 هجمات وقوع

 حربا تكون  وتكاد واملصالح، ألاهداف أمريكية حرب هي إلارهاب على الحرب إن

 إلى تستند الدولي القانون  نظر موجهة وهي للحرب، التاريخي باملفهوم جديدة صليبية

 وهي املتحدة، ألامم إنشاء منذ الدولي القانون  حققها التي املكاسب تهدم تبريرات

 القوة استخدام بتحريم املتعلقة كاملبادئ عاملية، قانونية مبادئ بأنها توصف مكاسب

                                                           
أمتي في العامل، مركز   زمة القانون الدولي املعاصر في ظل العدوان ألامريكي على العراق،محمد شوقي عبد العال:  237

     http://bit.ly/2WMo3be      الرابط الالكتروني:  ، متاح على 016-017الحضارة للدراسات السياسية، ص: 
 17، ص: 2112د. عبد الواحد الناصر: إلارهاب وعدم املشروعية في العالقات الدولية الراهنة، الرباط  - 238

239 –Pellet Alain : Non, ce n’est pas la guerre, Le Monde du 21 Septembre 2001. 
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 عدم دأومب للدول  إلاقليمية والسالمة الاستقالل السياس يو السيادة واحترام

 .240التدخل

 العالقات لتنظيم ألاساس وكانت ,املتحدة ألامم ميثاق كرسها التي فاملبادئ

 بالقوة التدخل ومنع الدول  سيادة انتهاك عدم مثل ,الثانية العاملية الحرب بعد الدولية

 ,جديدة مبادئ منها بدال لتصيغ ,الجديدة ألامريكية للتوجهات مالئمة تعد لم ,شئونها في

 أي ضد بالقوة التدخل يتيح حيث ,بوش الرئيس أعلنه الذي ,الاستباقية الحرب كمبدأ

 ,الهجوم يقع حتي تنتظر لن فهي ,ألامريكي القومي ألامن تهدد أنها تعتبر دولة أو هدف

 في الجدد املحافظون  صاغه الذي ألامريكي القرن  مشروع في املبدأ ذلك تكرس وقد

 241.يةألامريك إلادارة

 يكن قد أكمل ولم السورية الجوية القاعدة بقصف قراره ترامب الرئيس اتخذ 

 شعار ظل في ألابيض البيت إلى جاء الرئيس هذا أن كما. بعد واليته من ألاولى يوم املئة

  أميركا"
ً

 مقاليد توليه وبعد الانتخابية حملته طوال ممكن صوت بأعلى رفعه الذي" أوال

ِهم ما وهو ألابيض، البيت
ُ
 قبل من له مقابلة في وصفه بما ترامب اكتراث عدم منه ف

 عسكري، سوري ملوقع قصفه أن يدرك ألاميركي الرئيس أن في شك وال". العالم رئاسة"بـ

 دمشق في ليس أصداء له سيكون  سنوات، ست طوال أوباما إدارة تجنبته الذي ألامر

 توجيه قرار ترامب أخذ فقد كله، ذلك فوق . أيًضا وطهران موسكو وفي بل وحسب،

 اتخذ فلماذا. دولي غطاء على الحصول  محاولة بدون  ألاسد لنظام العقابي إلانذار

  الطريقة؟ هذه وبمثل القرار، هذا مثل ألابيض، بالبيت العهد حديث ألاميركي، الرئيس

 املطروحة الخيارات في التفكير أعادت قد ألاميركية إلادارة أن إلى تشير الضربة

 هو الرئيس ي الهدف أن يبدو ال آلان حتى. ما نوعا جديدة سياسة ترسم وبدأت سوريا في

 والعسكري  السياس ي النفوذ توسيع وإنما رئيسية، بصورة ألاسد بشار نظام تغيير

 .القادمة السنوات خالل املنطقة في ألاميركي

                                                           
 .79-17رهاب وعدم...املرجع السابق. ص: د. عبد الواحد الناصر: إلا  -240 

-027السنة ، 12780النظام الدولي أحادي القطبية ومستقبل ألامم املتحدة، ملفات ألاهرام،  أحمد سيد أحمد: -241 

 .2111مارس  08، 21العدد 
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 تشمل التي التكتيكية ألاهداف من مجموعة الرئيس ي الهدف لهذا وتخضع

 إرساء أو ألاسد نظام وتغيير إلايراني، النفوذ وتحجيم إلاسالمية، الدولة تنظيم بةمحار 

 .املنطقة في ألاميركي التواجد ما بصورة يخدم سياس ي حل

 مايك ألاميركي، الخارجية وزير أعلنوعلى صعيد القضية الفلسطينية مثال 

 تعد لم ألاميركية ةاملتحد الواليات أن ،2106 نوفمبر/ الثاني تشرين 07 في بومبيو،

 الغربية الضفة في" مدنية مستوطنات" إسرائيل بناء إّن  القائل القانوني بالرأي تعترف

وهذا إلاعالن الصادر مؤخًرا عن وزير الخارجية 242 " الدولي القانون  مع يتعارض"

ألامريكي هو ألاحدث في سلسلة طويلة من السياسات التي تتبعها إلادارة ألامريكية 

 والتي تقوض الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. الحالية 

إن الجمعية العامة لألمم املتحدة ومجلس ألامن الدولي ومحكمة العدل 

الدولية اعتبرت جميعها أن املستوطنات إلاسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك اتفاقية 

 لعاملية الثانية.دولة عقب انتهاء الحرب ا 062جنيف الرابعة، التي صادقت عليها 

أي قوة احتالل "عدم ترحيل أو نقل جزء من سكانها املدنيين  وتلزم الاتفاقية 

 243إلى داخل ألاراض ي التي تحتلها".

نشئت بموجبه املحكمة الجنائية الدولية في 
ُ
ويصنف النظام ألاساس ي الذي أ

ذا أي عمليات النقل والترحيل من ذلك القبيل على أنها جرائم حرب، وك 0667عام 

 تدمير أو استيالء على املمتلكات ال تبرره الضرورة العسكرية.

وتجادل إسرائيل بأن اليهود ُوجدوا في الضفة الغربية منذ آالف السنين، وأن 

 0622.244وجودهم هناك اعترفت به عصبة ألامم عام 

                                                           
242- “Secretary Michael R. Pompeo Remarks to the Press,” U.S. Department of 

State, 18/11/2019, accessed on 07/12/2019, , available at: https://bit.ly/338Kk26 
243 -“Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. 

Geneva, 12 August 1949,”International Committee of the red cross, accessed on 

21/11/2019 , available at: https://bit.ly/2D5w9QC 
244- Isabel Kershner, Are West Bank Settlements Illegal? Who Decides?  The New 

York Times, accessed on 28/11/2019, , available at: https://nyti.ms/2sVGI7c 

https://bit.ly/338Kk26
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  إلاعالن هذا ويعد             
ً

 ترامب لددونا الرئيس إدارة بدأتها التي للقطيعة استكماال

 الصراع ملف نحو الرسمية ألاميركية املقاربة حكمت التي السياسات مع

فقد سبق واعترف الرئيس دونالد ترامب   طويلة، عقود مدى على إلاسرائيلي، العربي

آذار/ مارس  20 ، وأقر في245عاصمة إلسرائيل بالقدس 2108في كانون ألاول/ديسمبر 

في انتهاك سافر  للقانون الدولي.  246،املحتل السوري للجوالن بضم إسرائيل 2106

 الرسمي ألاميركي املوقف كان ،0687 عام منذ وتحديًدا عقود، أربعة من أكثر مدى وعلى

 قانونية ثم غير" ،ثم"شرعية غير" الغربية الضفة في إلاسرائيلية املستوطنات يعتبر

 247  . "السالم ريقط في عقبة"

  هذا الحالي  ألاميركي واملوقف 
ٌ

 ويشرعن الدولي للقانون  تماًما مخالف

 يمهد قد القرار هذا فإن ألاميركي، القراَر  العالم ول د من العديد رفض ورغم. الاستعمار

 .248الغربية الضفة من واسعة أجزاء ضّم  إسرائيل إلعالن

 مهًما لوكالة ألامم املتحدة إلغاثة 
ً

كما خفضت الواليات املتحدة تمويال

أمريكي قائم في الضفة الغربية املحتلة  برنامج وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، وهو

للوفد العام ملنظمة التحرير الفلسطينية، واقترحت  واشنطن مكتب وغزة، وأغلقت

التي تعصف بالحقوق ألاساسية للشعب الفلسطيني، بل  ”القرن  صفقة”ما يسمى بـ

سطيني املشروعة نحو الحرية والعدالة ومن املرجح أن تعرض تطلعات الشعب الفل

 .والاستقالل لخطر بالغ

 :املؤسسات الدولية تهميش-6-3

                                                           
245- Proclamation 9683 of December 6, 2017, Vol. 82, No. 236 , Federal Register 

58331, at:   http://bit.ly/2DTIIiz 
246 - Trump: Time for US to recognise Israeli sovereignty over Golan, Aljazeera 

News, March 21, 2019, available at: http://bit.ly/2LAfrgV 
ة أوباما حق النقض )الفيتو( ألاول من جانب مجلس ألامن الدولي على ، استخدمت إدار 2100ففي شباط / فبراير  - 247

 قرار يصف النشاط الاستيطاني بأنه غير قانوني ويمثل عقبة رئيسية أمام السالم.
املركز العربي لألبحاث ودراسة  تقدير موقف: إعالن بومبيو حول شرعية املستوطنات إلاسرائيلية: الحيثيات والدوافع، -248

   ، متاح على الرابط التالي:2106ديسمبر  18، تاريخ الزيارة 2106نوفمبر ، تشرين الثاني /  20 السياسات،

http://bit.ly/2DXxUzM 

https://cihrs.org/palestine-us-recognition-of-jerusalem-as-israels-capital-sabotages-prospects-for-peace-and-justice-in-the-region/?lang=en
https://cihrs.org/palestine-us-recognition-of-jerusalem-as-israels-capital-sabotages-prospects-for-peace-and-justice-in-the-region/?lang=en
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-trump-signs-order-recognizing-golan-heights-as-israeli-territory-1.7058996
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-trump-signs-order-recognizing-golan-heights-as-israeli-territory-1.7058996
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-trump-signs-order-recognizing-golan-heights-as-israeli-territory-1.7058996
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-trump-signs-order-recognizing-golan-heights-as-israeli-territory-1.7058996
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-trump-signs-order-recognizing-golan-heights-as-israeli-territory-1.7058996
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-trump-signs-order-recognizing-golan-heights-as-israeli-territory-1.7058996
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/09/07/in-one-move-trump-eliminated-us-funding-for-unrwa-and-the-us-role-as-mideast-peacemaker/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/09/07/in-one-move-trump-eliminated-us-funding-for-unrwa-and-the-us-role-as-mideast-peacemaker/
https://www.state.gov/closure-of-the-plo-office-in-washington/
https://www.state.gov/closure-of-the-plo-office-in-washington/
https://www.state.gov/closure-of-the-plo-office-in-washington/
https://www.state.gov/closure-of-the-plo-office-in-washington/
https://cihrs.org/us-pressure-to-deny-palestinian-rights-in-deal-of-the-century-bahrain-workshop-must-be-rejected/?lang=en
https://cihrs.org/us-pressure-to-deny-palestinian-rights-in-deal-of-the-century-bahrain-workshop-must-be-rejected/?lang=en
https://cihrs.org/us-pressure-to-deny-palestinian-rights-in-deal-of-the-century-bahrain-workshop-must-be-rejected/?lang=en
https://cihrs.org/us-pressure-to-deny-palestinian-rights-in-deal-of-the-century-bahrain-workshop-must-be-rejected/?lang=en
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فهناك اتهامات من جانب العديد من الدول بأن قرارات املنظمات الدولية، 

كاألمم املتحدة، أو املحكمة الجنائية الدولية، في بعض القضايا الدولية وألازمات 

ألحد أطراف الصراع، خاصة الذين تربطهم عالقات  إلاقليمية، تكشف عن انحيازها

وثيقة بالدول الكبرى، التي باتت تدير ألامم املتحدة، وتحدد سياستها وتوجه بوصلة 

القرارات الدولية التي تخرج معبرة عن مصالحها، بما يهّدد الخلفية الشرعية 

  249للمجتمع والقانون الدولي.

 هجوما يشن أنه عن الدولية نظماتامل تجاه ترامب ملواقف املتابعة وتكشف

 عمل آليات ينتقد ولكنه باألساس؛ وجودها يمس ال لكنه املنظمات كافة على معلنا

  250. ألامريكية املصالح يحقق يراه ما نحو على إصالحها إلى ويدعو معظمها،

 ألامم املتحدة: استغالل-أ

 الظروف هّيأ قد الثالث العالم دول  تكتل وتراجع السوفيتي التحّدي اختفاء إن 

 أداة الدولي ألامن مجلس فصار املتحدة، ألامم لقيادة املتحدة الواليات أمام املالئمة

 قوة ذات دولية أداة بعّده الجهاز هذا استغالل على تصّر  التي الدولة هذه يد في طّيعة

 ألاوضاع ترتيب بإعادة تسمح قرارات إلصدار تستخدمه أن وتستطيع ومؤثرة ملزمة

 أن استطاعت املتحدة الواليات أن ذلك على دليلوال ،251لصالحها والدولية ميةإلاقلي

 ( 02) إصدار على الدولي ألامن مجلس تحمل
ً
 يتجاوز  لم قياس ي زمن في العراق ضد قرارا

   . 252 0661 أب 2 في الكويت غزوه بعد أشهر ألاربعة

 ألامن جلسومل املتحدة لألمم جديد دور  إعطاء إلى املتحدة الواليات سعت لقد

 إذ ،0661 عام بعد خاصة الخارجية سياستها لتنفيذ وسيلة استخدامها لغرض بالذات

 املنازعات وتسوية السالم وصنع السالم عن جديدة مفاهيم بصياغة الدولة هذه قامت

                                                           
 محمد بوبوش: آلاليات البديلة للتعامل.... املرجع السابق. - 249

 .10، ص: 9002رضوى عمار: المنظمات الدولية في عهد ترامب، رؤى مصرية، نوفمبر - 250

، 0668(، 028العادلي: القانون الدولي والسياسة الخارجية للواليات املتحدة، مجلة السياسة الدولية، العدد ) منصور  -251 

 .001ص: 

عماد يوسف وأروى الصباغ، مستقبل السياسات الدولية تجاه الشرق ألاوسط، مركز دراسات الشرق ألاوسط،  -252 

 .012، ص: 0669عمان 
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 وتؤثر تضغط املفاهيم هذه بدأت حّد  إلى الدولية والشرعية إلانسان وحقوق  الدولية

 مسائل في بالتدخل للمنظمة وسمحت للدول، الداخلي سلطانوال السيادة مفهوم في

 أداة إلى املتحدة ألامم تحّولت وهكذا للدول، الداخلية الاختصاصات صلب من هي

 وليبيا وهاييتي الصومال في حدث مثلما ألامريكية للتدخالت الشرعي الغطاء لتوفير

 . 253ويوغسالفيا

  ويبدو
ً
  تشكل أصبحت املتحدة ممألا  على ألامريكية الهيمنة أن واضحا

ً
 أمام عائقا

 عندما املتحدة الواليات أن هو والسبب املنظمة هذه من الصادرة القرارات شرعية

 بممارسة تقوم فإنها دولي بقبول  يحظى ال املتحدة ألامم من معّين قرار إصدار تريد

 تؤّيد ال التي الدول  على والاقتصادية السياسية املجاالت شتى في واسعة ضغوط

 تحت مواقفها تغيير إلى الدول  هذه من العديد تضطر وقد موقفها، في املتحدة الواليات

 الدول  لدى تاّمة قناعة دون  من القرارات إصدار إلى يؤّدي مما ألامريكية الضغوط وطأة

ل ما وهذا ألاعضاء
ّ
  يشك

ً
 . الصادرة القرارات شرعية في تشكيكا

 لصـالح الدولية املنظمة وإقصاء هميشوت تفعيل على تعمل ألامريكية إلادارة إن

 القـرار لحسـاب الدولي القرار بتهميش تقوم ذلك من وألاكثر العاملية، استراتيجيتها

 منطـق هو وهذا .ذاتها بحد عاملية قيم هي ألامريكية القيم أن اعتبار على ألامريكي

 الامر منطلـق مـن القبول  او الدولي املجتمع سكوت في خطورته وتكمن. العاملية الهيمنة

 جعل منها مفاهيم على تقوم ألامريكية الادارة ان مالحظة يمكن ذلك ضوء وفي .الواقع

  الحرب
ً
 التي هي الواقع ألامر سياسية وان ،مشروعية له تجد وبالتالي نفسه يبرر شيئا

 أن يمكن ما إطار في عام بشكل القانون  تهميش عملية تأتي هنا من ،القانون  ببناء تقوم

 تلزم ال  التي أي )الداعرة( بالدولة – ألاوربيين املفكرين بعض يذكر كما – ميهنس

 .254بش يء ملزمة نفسها تعتبر وال ش يء بأي نفسها

                                                           
تحدة والسياسة الخارجية ألامريكية، نشرة مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد، رشيد الياسين: ألامم املضاري -253

 .6، ص:0668(، 01العدد )

، مركز الدراسات الاقليمية، 1محمود سالم السامرائي: ألامم املتحدة بين التفعيل والتهميش، دراسات اقليمية، العدد -254 

      https://goo.gl/wCDSwv ، على الرابط:01ص:
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 يختلف ال قد غوتيريس املتحدة لألمم العام ألامين دور  ان الخبراء بعض ويرى 

 الدول  وخصوصا املتنفذة، والدول  الجهات بعض هيمنة بسبب سبقه، عما كثيرا

 والواليات وفرنسا املتحدة واململكة والصين روسيا) العضوية دائمة الخمس

 قرار أي على والاعتراض الفيتو حق املصادر بعض بحسب تمتلك التي 255،(املتحدة

 بل املتحدة، ألامم ميثاق في" فيتو" لفظ يرد ولم أسباب، إبداء دون  ألامن ملجلس يقدم

 مجرد وليس للقرار" إجهاض حق" مرألا  واقع في وهو" الاعتراض حق" لفظ ورد

 ألامن مجلس في العضوية الدائمة الخمس الدول  من أي اعتراض يكفي إذ. اعتراض

  تمريره وعدم القرار رفض ليتم
ً
  كان وإن حتى. نهائيا

ً
 . ألاخرى  عشر ألاربعة للدول  مقبوال

 سياس ي دعم أفضل تقديم على املتحدة الواليات الفيتو النقض حق وساعد

" إسرائيل" يلزم ألامن مجلس من قرار اي صدور  بإفشال ذلك إلاسرائيلي للكيان

 أو الفلسطيني الشعب ضد العنف وأعمال الفلسطينية ألاراض ي احتالل وقف بضرورة

 لبنان حرب في وخصوصا املفرطة القوة باستخدام" إسرائيل" يدين قرار أي إفشال

 املتحدة ألامم بمصداقية الشك إلى ذلك أدى 2117 عام نهاية في غـزة وقـطاع 2119

 .256ألامريكي الفيتو بسبب

 لخدمة املتحدة ألامم توظيف إلى ميال أكثر بطبيعتها الجمهورية فاإلدارات

 توظيف ناحية ميال أكثر فهي الديمقراطية إلادارات أما. الضيقة ألاميركية املصالح

 املصالح من مهما جزءا تبارالاع في ألاخذ مع الدولي، التعاون  ملفاهيم وفقا املتحدة ألامم

 .257ألاعضاء لباقي الحيوية

 الانسحاب من املنظمات الدولية:-ب

                                                           
 ,0671الحسان بوقنطار، عبد الوهاب معلمي: العالقات الدولية مفاهيم وإرشادات منهجية، دار توبقال للنشر، - 255

 على الرابط: 00/10/2108عبد ألامير رويح: ألامم املتحدة. أمين عام جديد ودور مقيد، شبكة النبأ املعلوماتية، بتاريخ -256 

     s://goo.gl/NTxkHshttp  
 على الرابط: 1/01/2111ألامم املتحدة. منظمة دولية أم مؤسسة أميركية؟ الجزيرة نت، بتاريخ  حسن أبو طالب:-257

 https://goo.gl/fp6Aeg   
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https://goo.gl/fp6Aeg


248 

 الدولية والنظام املنظمات لدور  ترامب، دونالد ألامريكي، الرئيس رؤية عكست

 املتحدة ألامم منذ نشأة ألامريكية السياسة في ملحوظا تحوال ألاطراف، متعدد الدولي

 املنظمات تشكيل إدارة في دبلوماسيتها الدولية على العالمي هانفوذ بناء في ارتكزت التي

 وتوجيهها قاختارت سياسة الانسحاب من املنظمات الدولية. الدولية

 اليونسكو-1

مة ألامم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
ّ
 United Nations Educationalمنظ

Scientific and Cultural Organization  صارا ) يونسكوأو ما يعرف اخت  UNESCO 

لهدف رئيس ي هو املساهمة في تحقيق السالم وألامن الدولي  0611( تأّسست عام 

عن طريق دفع التعاون بين دول العالم في مجاالت التربية والتعليم والثقافة، ودعم 

 الاحترام العالمي للعدالة وسيادة القانون، واحترام الحريات وحقوق إلانسان.

اولت دائما أن تحافظ على مصداقيتها وحيادها وكّرست وألن املنظمة ح

جهودها لتحقيق القيم إلانسانّية النبيلة التي أّسست لتحقيقها، فإنها كانت مثارا 

وبعض  للجدل بشكل واسع منذ تأسيسها، واعتقدت الواليات املتحدة وبريطانيا 

اض ي أّنها كانت دول الغرب في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن امل

تتعاطف مع الشيوعيين ودول العالم الثالث وتهاجم سياسات الغرب في مناطق 

وتبعتها  0671مختلفة من العالم، فانسحبت الواليات املتحدة ألامريكية منها في عام 

، وتبعتها أمريكا  0668لكن بريطانيا عادت للمنظمة في عام  0671بريطانيا في عام 

 258. 2118في عام 

يات املتحدة وإسرائيل عملتا ما بوسعهما ملنع فلسطين من الانضمام الوال 

 في 
ّ
مة أصدرت قرارا تاريخيا

ّ
بقبول  2100تشرين ألاول  80للمنظمة، لكن املنظ

عضوّية فلسطين كدولة فيها رغم رفض إسرائيل ومعارضة الواليات املتحدة 

ر بمصالح اسرائيل، وبريطانيا وبعض الدول الغربية التي رأت أن قبول فلسطين يض

ويمهد الطريق العتراف العالم بحقوق شعب فلسطين وبالدولة الفلسطينية في ألامم 

 املتحدة واملنظمات املتفّرعة عنها.
                                                           

 .2108أكتوبر  08ة رأي اليوم بتاريخ كاظم ناصر: ماذا يعني انسحاب أمريكا من اليونسكو للفلسطينيين؟ صحيف-258



249 

احدى مهام اليونسكو التي أزعجت إسرائيل وحليفتها أمريكا جدا هي أن 

شعوب املنظمة تعلن قائمة مواقع التراث العالمي وتعتبرها دالئل تثبت إرث ال

وانجازاتها الحضارية التي قدمتها للعالم. ولهذا فإن إسرائيل التي تعرف جيدا أنها 

احتلت وطنا ال تراث لها فيه، وتعمل جاهدة على تزوير آثاره وتاريخه وإنكار وجود 

شعبه، اعتبرت اليونسكو عدّوها اللدود الذي يساهم في كشف اغتصابها لوطن ال 

يرفض احتاللها، ويفضح ممارساتها العنصرية ومحاوالتها تربطها به عالقات تراثية، و 

 259لطمس تراث الشعب الفلسطيني وتزوير تاريخه.

دخل قرار الواليات املتحدة وإسرائيل باالنسحاب من منظمة ألامم املتحدة  

، بعد أن تلقت 2107للتربية والعلوم والثقافة )يونسكو( حيز التنفيذ مع بداية العام 

رسميين من الحكومتين ألامريكية وإلاسرائيلية بشأن انسحابهما من املنظمة بالغين 

، وفًقا للقرارين اللذين اتخذتهما الحكومتان في 2107ديسمبر  80املنظمة اعتباًرا من 

 .260، بعد مزاعم حول انحياز املنظمة ومعاداتها إلسرائيل2108أكتوبر  02

                                                           
الذي دعا اسرائيل إلى الامتناع  0697  لقد اتخذت املنظمة عددا من القرارات املؤيدة للفلسطينيين من أهمها قرار عام- 259

الذي دعا دول العالم إلى الامتناع عن تقديم أي  0681عن إجراء أي حفريات في القدس أو تغيير ملعاملها، وقرار عام 

اعدات ثقافية أو علمية إلسرائيل بسبب ممارساتها العدوانّية ضّد الفلسطينيين في القدس وغيرها من املدن مس

 – 2111بإرسال بعثة إلى فلسطين لتقييم وضع القدس القديمة في ظل الاحتالل، وقرارات  2118الفلسطينية، وقرار عام 

للقدس القديمة وأسوارها، ووضعتها على الئحة التراث العالمي املهّدد التي نّصت على ألاهمّية التاريخّية الاستثنائّية  2119

التي  2108  الذي نفى وجود أي ارتباط ديني لليهود باملسجد ألاقص ى وحائط البراق، وقرارات 2109بالخطر، وقرار عام 

كما تبنت في  لعالمي.اعتبرت القدس مدينة فلسطينية محتلة، ووضعت الخليل والحرم إلابراهيمي على الئحة التراث ا

، قراًرا يعتبر أن بلدة القدس القديمة وأسوارها من ضمن قائمة مواقع التراث العالمي املهددة 2107يونيو/حزيران 

 بالخطر.
ورغم إطالق املنظمة مبادرتين تأتيان استجابة ملخاوف إسرائيل والواليات املتحدة، هما موقع تثقيفي عن  260

ة إرشادية تثقيفية لألمم املتحدة حول مكافحة معاداة السامية، إال أن الحكومتين أصرتا على ، وعلى أول أدل”الهولوكوست

أن اليونسكو تسعى إلعادة كتابة التاريخ، وذلك من خالل “الانسحاب؛ إذ زعم سفير إسرائيل في ألامم املتحدة داني دانون 

عضًوا في منظمة هدفها العمل ضدها وتصبح أداة ، مضيًفا أن إسرائيل لن تكون ”محاوالت ملحو صلة اليهود بالقدس

وعبرت املنظمة عن أسفها لهذين القرارين، مؤكدة أن الدول تتحرك بشكل أفضل ” استغاللية يتالعب بها أعداء إسرائيل

 .في كنف اليونسكو للمساهمة في تسوية الخالفات التي تتعلق بمجاالت اختصاص املنظمة
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املديرة العامة  261، أبلغت وزارة الخارجية الامريكية2108أكتوبر  02في 

، بقرار الواليات املتحدة باالنسحاب من املنظمة والسعي إلى ”إيرينا بوكوفا“لليونسكو 

 .إنشاء بعثة مراقبة دائمة في اليونسكو

تفسر وزارة الخارجية الامريكية هذا القرار بأنه انعكاس ملخاوف الواليات 

إلى إلاصالح ألاساس ي في  املتحدة من تزايد املستحقات املالية لليونسكو، والحاجة

 .املنظمة، والتحيز املستمر ضد إسرائيل في قرارات اليونسكو

أشارت الواليات املتحدة ألامريكية عن رغبتها في مواصلة التعاون مع اليونسكو 

كدولة غير عضو وبصفة مراقب من أجل املساهمة بآراء ووجهات نظر وخبرات 

ة التي تضطلع بها املنظمة، بما في ذلك الواليات املتحدة في بعض القضايا املهم

حماية التراث العالمي، الدعوة إلى الحريات الصحفية، وتعزيز التعاون العلمي 

 .والتعليم

يبدأ سريان   262 0619( من دستور اليونسكو لعام 9وبموجب املادة الثانية )

ا ، وستظل الواليات املتحدة عضوً 2107ديسمبر  80انسحاب الواليات املتحدة في 

 .كامل العضوية في املنظمة حتى ذلك الوقت

لدى ألامم ” نيكي هايلي“وجاء القرار ألامريكي بعد أشهر من إشارة السفيرة 

وكالة تابعة لألمم املتحدة مشكوك فيها إلى “املتحدة، إلى منظمة اليونسكو على أنها 

بنيامين ، كما أعقب هذا إلاعالن بيان لرئيس الوزراء إلاسرائيلي ”[51]حد كبير

 .[52] نتنياهو الذي أشاد بالقرار ألامريكي وقال إن بالده ستستعد أيضا لالنسحاب

                                                           
 261 – The United States Withdraws From UNESCO , Press Statement ,Heather 

Nauert ,Department Spokesperson ,Washington, DC ,October 12, 2017 , available 

at:  http://bit.ly/38MvW3y 
  

( من دستور 2تنص املادة ) – 262
ً
)يجوز لكل دولة عضو في املنظمة أو لكل عضو  0619منظمة اليونسكو لعام  /سادسا

كانون  ١٣منتسب إليها أن ينسحب منها بموجب إشعار يوجهه الى املدير العام. ويصبح هذا الانسحاب نافذا في يوم 

تغيير في الالتزامات املالية  ألاول/ديسمبر من العام التالي للعام الذي وجه خالله إلاشعار، وال ينجم عن هذا الانسحاب أي

املترتبة على الدولة صاحبة الشأن تجاه املنظمة حتى التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا، وفي حالة انسحاب عضو 

منتسب، يوجه إلاشعار باسمه من قبل الدولة العضو أو السلطة التي تمارس مسؤولية إدارة عالقاته الدولية أيا كانت هذه 

                    السلطة(.

https://alawset.net/2019/07/21/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6-2/#_ftn51
https://alawset.net/2019/07/21/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6-2/#_ftn52
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أسفها “عن ” إيرينا بوكوفا“حيث أعربت املديرة العامة السابقة لليونسكو 

لقرار الواليات املتحدة، كما أشارت بوضوح إلى ان سبب انشاء اليونسكو في ” العميق

حيث تم انشاء هذه املنظمة بعد شهرين فقط من نهاية ملنع النزاعات،  0611نوفمبر 

 .[53]الحرب العاملية الثانية، واعتبرتها أولوية عاملية

املالحظ أن الواليات املتحدة كانت واحدة من الدول املوقعة ألاوائل على 

)منذ أن بدأت ” أرشيبالد ماكليس“دستور اليونسكو، حيث نسب إلى مندوبها 

ال، يجب أن يتم بناء دفاعات للسالم في أذهان الرجال الحروب في أذهان الرج

 
ً
 ( [54].أيضا

وكانت الواليات املتحدة قد أوقفت بالفعل مساهماتها املالية لليونسكو عام 

في عهد باراك أوباما بعد الاعتراف الرسمي بالسلطة الفلسطينية كعضو كامل  2100

 .[55]العضوية في اليونسكو

ألامريكي كان قرار لجنة التراث العالمي التابعة  يبدو أن أحد دوافع القرار 

لليونسكو بإدراج موقع مدينة الخليل )الخليل القديمة( في الضفة الغربية كموقع 

 .”إهانة للتاريخ“للتراث العالمي، حيث وصفت السفيرة هايلي ذلك بأنه 

كانت البداية احتجاج الواليات املتحدة من صياغة تقرير ووثائق ترشيح 

ع، حيث أبدت لجنة التراث العالمي أسفها بأنه لم ُيسمح لفريق مستقل من املوق

 .”القوة املحتلة” إسرائيل“زيارة الخليل من قبل 

 إن 
ً
في وقف عمليات “فشلت ” سلطات الاحتالل إلاسرائيلية“وقالت أيضا

التنقيب والحفر وغيرها من املمارسات غير القانونية في القدس الشرقية، ال سيما في 

 .[56] لقدس القديمة وما حولهاا

 وكالة غوت وتشغيل الالجئين: الاونروا:

 الالجئين وتشغيل إلغاثة املتحدة ألامم وكالة تأسست عقودم  سبعِة  قبل

  تساعد وحالًيا. فلسطينيّ  ألِف  811 من أكثر ملساعدة ألاونروا، الفلسطينيين،
ً
 سكانا

  ألامريكية إلادارة أعلنت ،الجاري  سبتمبر مطلع .نسمة مليون  1.1 قوامهم يبلغ
َ

 أّيِ  وقف

  ،"ألاونروا"لـ تمويل
ً
 " عملها طريقة أن ُمعتبرة

ً
 بينما ،"إصالحه يمكن ال بشكل معيبة

https://alawset.net/2019/07/21/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6-2/#_ftn53
https://alawset.net/2019/07/21/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6-2/#_ftn54
https://alawset.net/2019/07/21/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6-2/#_ftn55
https://alawset.net/2019/07/21/%D8%A3%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B8%D9%84-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6-2/#_ftn56
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 قدمت إنها واشنطن تقول  ."للدهشة ومثيٌر  لآلمال مخيٌب " بأنه ذلك الوكالة وصفت

فوا ذينال الفلسطينيين ملساعدة الوكالة إنشاء منذ دوالرم  ملياراِت  9 من أكثر  ُصّنِ

 أهمَّ  للوكالة املتحدة الوالياِت  يجعل ما وغزة، وسوريا ولبنان ألاردن في كالجئين،

 .263مانح

 الالجئين وتشغيل إلغاثة املتحدة ألامم لوكالة تمويلها املتحدة الواليات أوقفت

 ال بشكل معيبة« املالية ممارساتها أن ، بدعوى 2018 عام في ،(أونروا)الفلسطينيين

 ألامريكي الرئيس وإدارة وطالب بل  الفلسطينيين بين التوتر أذكت وأنها» صالحهإ يمكن

 ألامن مجلس جرينبالت، جيسون  ألاوسط، الشرق  إلى املتحدة الواليات مبعوث ترامب

   .أونروا بتفكيك ،2106 مايو في الدولي،

 اعدةملس الوكالة إنشاء منذ دوالرم  ملياراِت  9 من أكثر قدمت إنها واشنطن تقول 

فوا الذين الفلسطينيين  الوالياِت  يجعل ما وغزة، وسوريا ولبنان ألاردن في كالجئين، ُصّنِ

 ترامب إدارة قرار إن قالت" تايمز نيويورك" صحيفة. مانح أهمَّ  للوكالة املتحدة

  وضعا التمويل وانخفاض
َ
 ألاسئلة من عدًدا وطرحت. مالية أزمة أسوأ في الوكالة

  ،"ألاونروا" عن رسمًيا املعروفة وألاجوبة
ً
 .264دورها أهمية موضحة

قدمت إدارة ترامب ثالثة أسباب لتبرير قرار وقف التمويل عن ألاونروا، وهي 

الفلسطيني إلاسرائيلي،  الصراع بأن استمرار الوكالة يسهم في استدامة عمالز 

فلسطينيين. وأخيرا ترى إدارة ترامب "باملبالغة" في تحديد أعداد الالجئين ال واتهامها

 أن نموذج عمل ألاونروا وممارساتها املالية "تعاني عطًبا ال يمكن إصالحه".

                                                           
 2107سبتمبر  2، الاحد  22مخاطر وقف واشنطن تمويل "ألاونروا".. ما مصير الوكالة والالجئين؟ موقع صحيفة رصيف  263

 متاح على الرابط التالي: 

                                                                                                                                                                                                                      

http://bit.ly/2Liipqk 
264- Rick Gladstone, The U.N.’s Palestinian Refugee Agency: What It Does and 

Why It Matters, the New York Times, Aug. 31, 2018, , available at: 

https://nyti.ms/2PhrdOe 

https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/middleeast/palestinian-refugee-agency-explainer.html?smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur
https://www.nytimes.com/2018/08/31/world/middleeast/palestinian-refugee-agency-explainer.html?smid=tw-nytimesworld&smtyp=cur
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/de19394c-ada6-4c91-b7bb-1eb80f5a149c
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4747cd0f-a6e2-4d5d-9e36-95d31bbdd07b/de19394c-ada6-4c91-b7bb-1eb80f5a149c
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وترمي إدارة ترامب في إلاطار العام من خالل الدفع باتجاه إغالق ألاونروا، إلى 

تحييد ما تعتبره "عقبة" على طاولة املفاوضات الفلسطينية إلاسرائيلية، وذلك كما 

 فعلت في "إزالة عقبة القدس" من قبل من طاولة املفاوضات.

ل 
ّ
وقد ترافق قرار وقف تمويل ألاونروا مع قرار آخر اتخذته إدارة ترامب، يتمث

مليون دوالر، كان يفترض  211في حجب مساعدات إغاثية وطبية وتنموية بقيمة 

 صرفها هذا العام في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ميركية في قرارها ألاخير بأنه ال توجد مصلحة قومية أميركية وتذرعت إلادارة ألا 

في صرف ذلك املبلغ في الضفة والقطاع، خصوًصا في ضوء ما تزعمه من حالة 

 "عداء" فلسطيني نحو الواليات املتحدة.

لكن إستراتيجية إلادارة ألاميركية أصبحت علنية في هذا السياق، وهي تقوم 

الفلسطينيين للقبول بأفكار مستشار الرئيس واملكلف على الضغط الاقتصادي على 

لي ومعاونيه املتوافقة مع اليمين إلاسرائي جاريد كوشنر بملف الشرق ألاوسط

 265املتطرف.

 الانسحاب من مجلس حقوق الانسان:

، 2119عام  210/91تأسس مجلس حقوق إلانسان بموجب القرار                 

، وهو بمثابة هيئة حكومية دولية 2119وانعقدت دورته ألاولى في يونيو/حزيران 

اء دولة يتم انتخابهم من أعض 18داخل منظومة ألامم املتحدة، ويتألف املجلس من 

ألامم املتحدة بواسطة أعضاء الجمعية العمومية. وقد حل مجلس حقوق إلانسان 

محل مفوضية ألامم املتحدة لحقوق إلانسان، التي تعرضت النتقادات كبيرة نتيجة 

سماحها النضمام دول إلى عضويتها ذات سجل س يء في حقوق إلانسان. وفي هذا 

جديد لذات ألاسباب التي ُحلت السياق، رفضت أميركا الانضمام إلى املجلس ال

                                                           
 متاح على الرابط التالي: 2107سبتمبر  01وقف إدارة ترامب تمويل ألاونروا.. ما ألاهداف؟ تقارير وحوارات الجزيرة،  - 265

http://bit.ly/2P8eLR5 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ce7e8a75-5ae4-4081-86fc-e0ed2b016b71
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/ce7e8a75-5ae4-4081-86fc-e0ed2b016b71
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بسببها املفوضية، مما قد يثير التساؤالت حول مستقبل استمرار  املجلس في ممارسة 

 266انشطته خاصة بعد قرار ترامب ألاحادي باالنسحاب من عضويته.

وفي آلاونة ألاخيرة، قام املجلس بالتحقيق في حاالت تتعلق بانتهاكات حقوقية 

، وبوروندي من خالل بعثات لتقص ي الحقائق، ومن خالل في كل من ميانمار وسوريا

، صوت على إرسال 2107الشهادات الشفوية، واستناًدا على املواثيق. وفي مايو 

استجواب إلى غزة للتحقيق في استشهاد املتظاهرين الفلسطينيين على يد قوات 

 267الاحتالل إلاسرائيلية، وهو ما رفضته إسرائيل ولم توافق عليه.

نسحاب ألاميركي من عضوية املجلس بعد الانتقادات الحادة التي يأتي الا

تتعرض لها أميركا بعد قرار "ترامب" بفصل أطفال املهاجرين غير النظاميين عن 

 كبيًرا داخل  268ذويهم عند الحدود ألاميركية املكسيكية
ً

؛ حيث أثار هذا القرار جدال

اعترض الحزبين الرئيسين على وخارج الواليات املتحدة ، فعلى املستوى الداخلي 

سياسة "عدم التسامح" التي أعلنت عنها إدارة ترامب تجاه املهاجرين غير الشرعيين، 

يقض ي 269ونجح ضغط الرأي العام فيما بعد إجبار "ترامب" على إصدار أمًرا تنفيذًيا 

. وخارجًيا، دعا املفوض  270بإعادة الشمل بين أبناء املهاجرين غير الشرعيين وذويهم

السامي لحقوق إلانسان في ألامم املتحدة "زيد رعد الحسين" الواليات املتحدة إلى 

وقف ممارسة فصل أبناء املهاجرين غير الشرعيين عن ذويهم، ورأى املفوض السامي 

                                                           
من مجلس حقوق إلانسان، محمود جمال عبد العال: الارتداد إلى الخلف: دوافع ومآالت انسحاب الواليات املتحدة  - 266

 :  ، متاح على الرابط الالكتروني 2107/يونيو/29املركز العربي للبحوث والدراسات، الثالثاء 

http://bit.ly/2OJGpVf 
 19تداعيات انسحاب الواليات املتحدة من مجلس حقوق إلانسان، مركز الخليج للدراسات إلاستراتيجية، الجمعة  267

 http://bit.ly/34LoV0x       ابط الالكتروني التالي:، متاح على الر 2107يوليو 
268Laura Koran ?US leaving UN Human Rights Council -- 'a cesspool of political 

bias' (20/6/2018), https://cnn.it/2LhmGuf    
269the white house, executive orders: Affording Congress an Opportunity to 

Address Family Separation,  Issued on: June 20, 2018   available at:  

http://bit.ly/34NR5rQ 
270Salvador Rizzo and Meg Kelly , Fact-checking claims about Trump’s plan to stop 

family separations , The Washington Post), June 21, 2018   
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ملجلس حقوق إلانسان أن ما تقوم به أميركا  في هذا الشأن  87في افتتاح الجلسة الـ 

  271يثير القلق

املتحدة على أداء املجلس نتيجة إدراجه املمارسات وتعترض الواليات 

إلاسرائيلية في ألاراض ي الفلسطينية على جدول أعمال جميع جلساته السنوية 

الثالث. وأرجع وزير الخارجية ألاميركي "مايك بومبيو" الانسحاب إلى عداء املجلس 

بره "متجاوًزا لألجندة ألاميركية مثل انحياز املجلس املتواصل ضد دولة إسرائيل معت

 عن عدم توجيهه انتقادات ألنظمة معادية ألميركا مثل فنزويال 
ً

لكل الحدود"، فضال

وكوبا رغم سجلهم الس يء في حقوق إلانسان. واحتجت "نيكي هيلي" على قرارات 

املجلس التي اعتبرتها موجهة باألساس ضد دولة إسرائيل. واعتبرت "هيلي" أن 

 272لتي تخضع ملراجعة دائمة من جانب املجلس.إسرائيل هي الدولة الوحيدة ا

 املحكمة الجنائية الدولية:-2

 استثناء في رغبتها إلى املحكمة إلنشاء ألامريكية املتحدة الواليات معارضة تعود

 في رتنظ دولية جنائية ملحكمة القضائية للوالية الخضوع من ألامريكيين املواطنين

 الجرائم من وغيرها الحرب وجرائم إلانسانية ضد والجرائم الجماعية إلابادة جرائم

 من الحصانة لضمان وذلك وغيرهما، جنيف واتفاقيات ،روما نظام أوردها التي

 ممارسة بخصوص تحفظاتها خالل من بالخارج العاملين مواطنيها لفائدة العقاب

 .ألامريكيين املواطنين على اختصاصاتها الدولية املحكمة

 قانوني ملبدأ تماما ريكيةألام املتحدة الواليات تجاهل مدى يبين الاعتراض هذا

 الجنائي اختصاصها ممارسة في الحق الدولة يعطي الذي الاختصاص بمبدأ معروف

 جريمة ألامريكي املواطن ارتكب فإذا ها،إقليم على الواقعة الجرائم كل على

 دولة أي إلى تسليمه أو محاكمته في الحق الدولة لهذه يكون  أخرى  دولة إقليم على

                                                           
، متاح على 2107يونيو  07ألامم املتحدة تدعو واشنطن إلى وقف فصل أبناء املهاجرين عن ذويهم، روسيا اليوم - 271

 الرابط الالكتروني:

 http://bit.ly/2OLhXDe 
272Imogen Foulkes, Why did the US leave the UN Human Rights Council? BBC 

News, Geneva, 20 June 2018, available at: https://bbc.in/2RlTuWv 
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 الجنائية املحكمة إلى تسليمه في أيضا الحق لها أن كما الاختصاص، لها انعقد أخرى 

 تنعكس والذي باملحكمة ألاعضاء للدول  الوطني الجنائي لالختصاص كامتداد الدولية

 .التسليم قضايا شأن في الدول  تتخذها التي اليومية إلاجراءات في ممارسته

 من يطلب الذي 0122 رقم القرار 2112 يوليوز  02 في ألامن مجلس أصدر وقد

 التحقيق إجراءات وقف ألاساس ي النظام من 09 للمادة وفقا الدولية الجنائية املحكمة

 املنتمين الحاليين ألاشخاص أو السابقين باملوظفين املتعلقة الدعاوى  في املقاضاة أو

 ليست الدول  تلك كانت إذا السالم لحفظ املتحدة ألامم عمليات في املشتركة الدول  إلى

 املجلس قرر  إذا إال 2112 يوليوز  0 في تبدأ شهرا 02 ملدة وذلك ،روما نظام في بأعضاء

 مواطني إلى شاملة حصانة منح على ألامن مجلس انطوى  الاتجاه هذا وفي. ذلك عكس

 بخمس تقدر والتي السالم حفظ اتعملي في املشتركة باملحكمة ألاعضاء غير الدول 

 .وألامن للسالم تهديدا يمثل فعل أي إيجاد بغير العالم أنحاء في عملية عشرة

 يعطي الذي املحكمة، نظام من 09 للمادة مخالفا ألامن مجلس قرار يكون  وبهذا

 حدة، على قضية كل إلى بالنظر مؤقتة بصورة إلاجراءات وقف طلب حق للمجلس

 اعترافها على دليل أكبر القرار هذا على املتحدة الواليات موافقة بأن القول  ويمكن

 .273الدولية الجنائية املحكمةب

 اتفاقيات تبرم بدأت بل إلاجراءات، ههذ عند املتحدة الواليات عمل يتوقف ولم

 املحكمة إلى ألامريكيين املواطنين تسليم ملنع الدول  من ممكن عدد أكبر مع ثنائية

 جرائم، من يقترفونه قد عما مملحاكمته املتحدة للواليات وتسليمهم الدولية الجنائية

 وحتى ،274ألاساس ي النظام من 67 باملادة استشهادا وذلك املحكمة بنظرها تختص مما

 الثنائية الاتفاقيات من النوع هذا بعقد دولة 81 قامت 2111  يناير 09 تاريخ

 2112 سبتمبر  21 في ألاوروبي البرملان قام السياق هذا وفي .املتحدة الواليات مع

                                                           
لية والقانون محمد بوبوش: تطور مركز الفرد في القانون الدولي العام، أطروحة لنيل الدكتوراه في العالقات الدو -273

-2102الرباط، السنة الجامعية -جامعة محمد الخامس-أكدال-لعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعيةالدولي، كلية ا

 .270، ص: 2108
ل حمزة عثمان: املحكمة الجنائية الدولية بين الشرعية الدولية والهيمنة ألامريكية، مجلة الكوفة، أنظر بتفصيل: عاد - 274

   https://goo.gl/dgysfk على الرابط: 70، مركز الدراسات الدولية، ص: 8العدد 
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 التي الثنائية الاتفاقيات فيه عارض والذي 0811 رقم القرار بإصدار

 من روما ةاتفاقي على صادقت التي ألاوروبية الدول  مع بعقدها املتحدة الواليات تطالب

 .الاتفاقية تلك أنشئت أجله من الذي للغرض مخالفتها حيث

مستشار ألامن القومي جون بولتون أن إدارة 275 نأعل ،2017في سبتمبر/أيلول 

ترامب لن تتعاون مع "املحكمة الجنائية الدولية"، مهددا باتخاذ عدة إجراءات 

انتقامية في حال طالت تحقيقات املحكمة مواطنين من الواليات املتحدة أو إسرائيل 

عية أو أي دول أخرى متحالفة معها. أوضح أن أحد أسباب هذا املوقف طلب مد

، يمكن أن يتضمن جرائم تعذيب ُيزعم 276املحكمة املعلق فتح تحقيق في أفغانستان

أن الجيش ألامريكي والس ي آي إيه ارتكباها. كرر الرئيس ترامب املوقف نفسه في 

 277خطابه أمام الجمعية العامة لألمم املتحدة.

  

 

                                                           
Elizabeth Evenson: US Takes Aim at the International Criminal Court: Bolton -275

Tirade Prompted by Looming Afghanistan Investigation HRW, September 11, 2018 

,available at: http://bit.ly/34RoYI9  
276-Afghanistan: ICC Prosecutor Asks to Open Inquiry, Could Bring Victims Long 

Overdue Path to Justice, HRW, November 20, 2017, available at: 

http://bit.ly/36jvVCj  

emarks to Federalist l Security Adviser John Bolton R, NationaMatthew Kahn-277

Society, The Lawfare Institute,  Monday, September 10, 2018, available at: 

http://bit.ly/2DTTdm2  
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 2119-2121  والاستدراكية للدورة الربيعية التي ستطرح في الامتحان ألاسئلةنماذج   

 ، لذا يجب تحضير كل الاسئلة.مالحظة: قد تطرح اربع او خمس اسئلة متنوعة

 على وحدته القانونية  عرف القانون الدولي تحوالت مهمة  أثرت

واملوضوعاتية، وجعلته يتفكك إلى عدة فروع، تكلم عن أهم فروع القانون 

 الدولي العام؟

  يعرف القانون الدولي اضطرابا على مستوى التطبيق من طرف القوى

املهيمنة على الساحة الدولية وعلى رأسها الواليات املتحدة الامريكية، ماهي أهم 

 الامريكية؟ إلادارةالانتهاكات التي يتعرض لها القانون الدولي من طرف 

  أثناء تنفيذ أطراف املعاهدة ألحكامها، قد تثور بعض الخالفات حول تفسير

  تكلم عن  التفسير الدولي  للمعاهدات الدولية ؟   بنود املعاهدة،

  املعاهدات تنحصر فيما بين أطرافها، لكن هناك من املعلوم أن آثار

 استثناءات ترد على املبدأ. وضح ذلك؟

  يعد الاعتراف التصرف القانوني الذي يجعل من الدولة الجديدة شخصا

تستطيع الدولة التمتع  وبدونه ال مقبوال في الساحة الدولية، قانونيا دوليا

لعام. غير أن هناك عدة نظريات بالحقوق والواجبات التي يقرها القانون الدولي ا

 فقهية متباينة تعرضت ملسألة الاعتراف بالدولة؟

 ماهي أشكال الاعتراف في القانون الدولي؟ 

 .العناصر ألاساسية للمعاهدة الدولية 

 .؟.ما املقصود بالتحفظ ؟ وماهو موقف الفقه الدولي من التحفظ 

   تكلم عن  التفسير الدولي  للمعاهدات الدولية ؟  

  قامت دولة في شخص ممثلها بالتصديق على معاهدتين دوليتين بطريقة

مخالفة ألحكام القانون الداخلي  )الدستور( ، حيث أعطى الدستور الاختصاص 

على -بالتصديق للسلطة التسريعية، ولكن   رئيس الدولة قام  بالتصديق 
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افقة البرملان معاهدتين إحداهما تتعلق بالسلم وألاخرى بمالية الدولة من غير مو 

 كما هو منصوص عليه في الدستور.

  ما هي الاثار القانونية املترتبة عن التصديق الناقص بالنسبة للمعاهدات

 مستندا إلى آراء الفقهاء في املوضوع.)موضوع يحتاج الى منهجية(. الدولية ؟

   تساعد املصادر الاحتياطية للقانون الدولي على كشف القاعدة القانونية

ة، ومن هذه املصادر الفقه والقضاء الدوليين، تكلم عن أهمية هذين ألاصلي

 املصدرين.

 

 

  يجري تصنيف املنظمات الدولية اعتمادا على عدة معايير، خصوصا معيار

 العضوية والاختصاص. تحدث عن هذين املعيارين.

  

  الدولي أنه لكي تكون   املعاهدة صحيحة  بين فقهاء  القانون من املتفق عليه

 ؟ تكلم عنها؟و مكتملة البد أن تتوافر فيها بعض  الشروط 

  أو أسباب  ألسباب اتفاقيةتنقض ي املعاهدات الدولية في نظر الفقه الدولي إما

 خارجية، تحدث عنها؟

 والاستثناءات الواردة عليه. مبدأ نسبية آثار الاتفاق الدولي 

  املنظمة الدولية، يمكن استخراج عناصر املنظمة الدولية، من خالل تعريف

 )املنهجية( تكلم عنها؟

 .العناصر السياسية والقانونية للدولة 

 ماهي أساليب نشأة أو تكون الدول في القانون الدولي؟ مع إعطاء أمثلة 

 واقعية.
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   كيف يتم تسجيل املعاهدات الدولية؟ وماهو الجقاء الذي يترتب في حالة

 . تسجيلها )منهجية( عدم

  اختلف الفقه القانوني الدولي حول مسألة الشخصية القانونية للفرد، حيث

فقهية تناولت مركق الفرد في القانون الدولي؟ ماهي أهم تلك  مدارس  برزت 

 املدارس؟ وكيف  تعرضت ملوضوع الفرد في القانون الدولي

  الفرق بين:وضح 

 .قواعد القانون الدولي العام وقواعد املجامالت الدولية   -أ

   قواعد الاخالق الدوليةالقانون الدولي العام و    -ب

 الركن املادي والركن املعنوي للعرف الدولي -ج

    عرف املصطلحات القانونية التالية:  

 املعاهدة 

 الاتفاقية 

 التصديق   الناقص 

االتفاقيات الدولية ذات الطبيعة  و االتفاقات الدولية ذات الطابع العقدية 

 .الشارعة

  املعاهدات ذات الشكل املبسط واملعاهدات التامة  

 ئحة املصادر  املعتمدةال 

 أوال: بالعربية:

 الكتب: – 1

الطبعة الخامسة، منشأة املعارف   القانون الدولي العام ق أبو هيف،علي صاد 

 . 0691باالسكندرية،
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 :سنة منذ الدولي التنظيم تطور  في دراسة قرن، نصف في املتحدة ألامم  حسن نافعة 

 والفنون  للثقافة الوطني املجلس ،0661 أكتوبر ،212 العدد املعرفة، عالم سلسة ،0611

 الكويت. وآلاداب،

  ر طالبي املل: القانون الدولي العام، سلسلة املحاضرات العلمية، مركز جيل  للبحث سرو

 .2101العلمي، فبراير/ شباط 

 ألحكام تحليل و عرض مع الجنائي الدولي القانون  دراسة في مقدمة: " حميد   السعدي 

  0680 بغداد املعارف، مطبعة"  نورمبرغ محكمة

 دونان، هنري  معهد ومبادئه، تطوره  ني، إلانسا الدولي القانون  بيكته؛ جان  
ٌ

 .1984 جنيف

  سه نكه رداود: التنظيم القانوني الدولي لحماية البيئة من التلوث، دراسة قانونية

 2102تحليلية، دار الكتب القانونية، مصر، دار شتات للنشر والبرمجيات ، ألامارات ، 

 ألانسان لحقوق  الدولي قانون وال إلانساني الدولي القانون  تاريخ:  فرحات نور  محمد - 

 دار ، ألاولى الطبعة ، إلانساني الدولي القانون  في دراسات ، التمييز و الوحدة جوانب

 ،2111 ، القاهرة ، العربي املستقبل

 0687الكويت، الكويت  جامعة مطبوعات" الدولي إلاجرام: " حومد الوهاب عبد .  

 ي "، مطابع الهيئة املصرية للكتاب، القاهرة عبد الرحيم صدقي: " القانون الدولي الجنائ

0679  

  ،الطبعة الخامسة، منشأة املعارف  ،القانون الدولي العام علي صادق أبو هيف

 . 0691باالسكندرية،

 1990 املعارف إلاسكندرية، منشأة الدبلوماس ي، القانون  هيف، أبو صادق علي 

 ،طبعة السادسة، منشورات ، المدخل الى القانون الدولي العام محمد عزيز شكري

  .0669-0661جامعة دمشق،

 منشورات لبنان،: بيروت العام، الدولي القانون  في الفرد مركز تطور : بوبوش محمد 

 .2108 الاولى الطبعة الحقوقية، الحلبي

 ،0666، بيروت، 00-01، الجزء الاول، ص قانون التنظيم الدولي إسماعيل الغزال. 

 ،0691, القاهرة، العام انون الدوليمبادىء الق محمد حافظ غانم. 
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 ،0691، دمشق, الحقوق الدولية العامة فؤاد شباط. 

 ،0666، الدار الجامعية، بيروت، الوسيط في القانون الدولي العام محمد املجذوب. 

  د.حامد سلطان ،د.عائشة راتب، د.صالح الدين عامر: القانون الدولي العام، دار

 .0688النهضة العربية، القاهرة 

  ،د. سهيل حسين فتالوي: الوسيط في القانون الدولي العام،دار الفكر العربي

 .2112بيروت، الطبعة ألاولى 

 :دراسات في القانون الدولي ،عين مليلة، ليبيا، الطبعة  صالح الدين أحمد حمدي

 ،  2112ألاولى 

داخلي، القاهرة: النظام القانوني ال أبو الخير أحمد عطية عمر: نفاذ املعاهدات الدولية في

 .     2118دار النهضة العربية، سنة 

  الحسن الوزاني الشهدي: الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي املغربي في مجال

حقوق الانسان،مداخلة في ندوة: الاتفاقيات الدولية والقانون الداخلي من خالل الاجتهادات 

ل حقوق الانسان، وزارة حقوق الانسان، القضائية، مركز التوثيق والاعالم والتكوين في مجا

 .2112الطبعة ألاولى، 

 أحمد اسكندري: محاضرات في القانون الدولي العام، الجزائر: ديوان املطبوعات 

 .  0661الجامعية، سنة 

   العام، الجزء ألاول،الجزائر: ديوان  محمد بوسلطان: مبادئ القانون الدولي

 . 0661املطبوعات الجامعية، سنة 

  للنشر،    .مد حسين منصور: نظرية القانون، إلاسكندرية: دار الجامعة الجديدةمح

 .2111سنة 

   0678لعام،الدار الجامعية،بيروت، محمد املجذوب: محاضرات في القانون الدولي ا. 

    د.طالب رشيد يادكار: مبادئ القانون الدولي العام، مؤسسة موكرياني، للبحوث

      2116طبعة ألاولى والنشر، أربيل، العراق، ال

    ،0681د.عبد الحسين القطيفي: القانون الدولي العام، بغداد 
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   الراهنة، الدولية العالقات في املشروعية وعدم إلارهاب: الناصر الواحد عبد. د 

 .  2112 الرباط

 1984 سنة القاهرة، العربية، النهضة دار الدولي، التنظيم عامر، الدين صالح . 

 :حياة،بيروت،)دون تاريخ(الفرد والدولة )مترجم(،دار مكتبة ال جان مارتيان. 

   ملحــــــــم قربــــــــان: الفكــــــــر السياســــــــ ي: الحقــــــــوق الطبيعية،بيروت،املؤسســــــــة الجامعيـــــــــة

 . 0678للدراسات والنشر والتوزيع،

   ربية، القاهرة، الع النهضة دار  العام: الدولي ن أحمد أبو الوفا : الوسيط في القانو

  .  0669-0661الطبعة ألاولى: 

    مصطفى احمد فؤاد، النظرية العامة   للتصرفات الدولية الصادرة عن إلارادة

  2111املنفردة، دار الكتب القانونية، مصر، 

  وراقة الوطنية، وال املطبعة الدولية: العالقات سعيد الركراكي: مقترب في دراسة

 . 0660مراكش، 

  املبادئ ألاول، الكتاب: عبد الكريم علوان: الوسيط في القانون الدولي العام 

 ،  0668عمان، ألاردن، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة ألاولى،  العامة،

    الجزء ألاول  –القانون الدولي العام  –سهيل الفتالوي و د. غالب عواد حوامدة

 –الطبعة الاولى  –ألاردن ، عمان  –ر و التوزيع )مبادئ القانون الدولي العام ( دار الثقافة للنش

2118. 

    الطبعة  -بنغازي  –دار الكتب الوطنية ليبيا  القانون الدولي العام ، –علي ضوي

 .2117 –الثالثة 

   دار الثقافة للنشر  –الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام  –غازي حسن صباريني

 .2116 –ألاردن،عمان  –و التوزيع 

 .فرج ابراهيم الفقهي: الطبيعة القانونية و السياسية لإلعتراف بالدول و  أ

 .2119الحكومات ، أكاديمية الدراسات العليا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 

  لبنان  –منشورات الحلبي الحقوقية –د. محمد املجدوب :القانون الدولي العام– 

 .2118 -بيروت الطبعة السادسة

http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
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  اد : النظرية العامة للتصرفات الدولية الصادرة عن إلارادة د. مصطفى أحمد فؤ

 .2111 –دار الكتب القانونية ،مصر ، املحلة الكبرى  –املنفردة 

  ، وسوعة العربية، املجلد الاعتراف الدولي"، منشور في هيئة امل" محمد عزيز شكرى

 )دون تاريخ(..الثاني

   مطبعة الوثيقة الخضراء  –يةد. منصور ميالد يونس : مقدمة للدراسات الدول

 .0667الطبعة الثانية،  -طرابلس  -ليبيا –للفنون الطبية 

  مأمون الحسيني،"فلسطين والاعتراف الدولي،مقاربات قانونية وسياسية" ، جريدة

 . 2011، نوفمبر 119  الوحدة الاسالمية ، العدد

  الطبعة  –وقية منشورات الحلبي الحق –د. محمد املجدوب :القانون الدولي العام

 .2118 -السادسة

  ،د. سهيل حسين الفتالوي: الوسيط في القانون الدولي العام، دار الفكر العربي

  . 2112بيروت، لبنان، الطبعة ألاولى، 

   دون ناشر(. 0687سالم الكسواني: املركز القانوني ملدينة القدس، الطبعة الثانية( 

  ناشر ،)دون 0الدولي العام، ج د. عبد الواحد الناصر: مدخل إلى القانون

   .0679 -0671وطبعة(،الرباط، 

  د.محمد عزيز شكري:املدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، منشورات دار

 . 0688فكر، دمشق،الطبعة الثانية،ال

 :القانون الدولي العام، دار  د. حامد سلطان.د عائشة راتب. د. صالح الدين عامر

   ،  0678هرة، الطبعة الرابعة، النهضة العربية،القا

  د. الشافعي محمد بشير: القانون الدولي العام في السلم والحرب، دار الفكر .

  .0686الطبعة الرابعة،أكتوبر  الجامعي، املنصورة،

  ،د. يونس العزواي :مشكلة املسؤولية الجنائية الشخصية في القانون الدولي

 .0681بغداد، ، الطبعة )بدون(، منشورات جامعة بغداد

 القاعدة 0د. محمد سامي عبد الحميد: أصول القانون الدولي العام، الجزء ،

   .0681ب الجامعة، الطبعة الثانية، الدولية، منشورات مؤسسة شبا
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 اسية لإلعتراف بالدول و الحكوماتالطبيعة القانونية و السي: فرج ابراهيم الفقهي ،

 .2119تير ، العليا ، رسالة ماجس أكاديمية الدراسات

 يحيى الجمل : الاعتراف في القانون الدولي العام ، دار النهضة ، القاهرة ، الطبعة د.

 ،  0698ألاولى 

  سكندرية، طبعة إلا  املعارف منشأة العام: الدولي د.علي صادق أبو هيف: القانون

0661  . 

  2111ة ألاولى الطبع بيروت، الحقيقة، دار  لية:ريمون حداد: العالقات الدو  د . 

   0671ملعارف، الرباط، ا مكتبة العام: الدولي القانون : د. عبد القادر القادري. 

 والنشر  للدراسات الجامعية املؤسسة ية:د. أحمد سرحال: قانون العالقات الدول

   .2111والتوزيع، بيروت، طبعة 

   الدولي، الدار  ألامن مجلس في الاعتراض حق ريةمحمد العالم الراجحي: حول نظ

   .0676الطبعة ألاولى الجماهيرية للنشر والتوزيع، مصراتة، ليبيا، 

  د. محمد طلعى الغنيمى: "القانون الدولى البحرى فى أبعاده الجديدة"، منشأة

 .0681املعارف، إلاسكندرية، 

 ي، لعربا الفكر  دار  العام: ليالدو  انون د.سهيل حسين الفيتلي: الوسيط في الق

 .2112بيروت، الطبعة ألاولى 

  0668الدولي ألامني، القاهرة  العناني: النظامإبراهيم.   

   حقوق  د سعيد الدقاق، عبد العظيم وزير:د. محمد شريف بسيوني، محم

روت، ، دراسات حول الوثائق العاملية وإلاقليمية، دار العلم للماليين، بي2إلانسان، املجلد: 

0676. 

 ألاوسط، الشرق  تجاه الدولية السياسات مستقبل الصباغ، وأروى يوسف عماد 

 .0669 عمان ألاوسط، الشرق  دراسات مركز

  0687، 0ط ، الكويت جامعة الدولي، حومد،إلاجرام الوهاب عبد. 

  2111، الجامعي الفكر دار الدولية، الجنائية املحكمة حجازي، بيومي الفتاح عبد, 

http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
http://www.oujdacity.net/regional-article-1676-ar/regional-article-1676-ar.html
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  دار الدولية الجريمة عن الجنائية الفرد مسؤولية ، السعدي اشمه عباس، 

   2112 الجامعية املطبوعات

   إلانسان،بغداد حقوق  حماية في الجنائي الدولي القانون  دور  سلطان، هللا عبد 

2111 .   

   وفكرة الانتقامية لالجنائي، ألاعما الدولي القانون  في باملثل املعاملة: اتباش محمد 

 .0686ألاميرية،القاهرة، املطابع لشؤون العامة الهيئة ،العقاب

   2112 ،، عمانالثقافة دار الجنائي، الدولي القضاء: الهرمزي  واحمد السيد مرشد  

    الدولي وحق التدخل، سلسلة املعرفة  املجتمع: الحسينيد.محمد تاج الدين

 ، منشورات رمسيس، الرباط2110، يناير 07للجميع، العدد 

 :حاتألاطرو  -2

  عمران عبد السالم أمحمد الحاج أمحمد: مجلس ألامن وحق التدخل لفرض

احترام حقوق إلانسان: أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون العام، كلية العلوم القانونية 

 .2110-2111الرباط/ -أكدال -والاقتصادية والاجتماعية

 أطروحة لنيل الدكتوراه   ام،محمد بوبوش:  تطور مركز الفرد في القانون الدولي الع

-2108الرباط/ -أكدال -تماعيةفي القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاج

2102. 

   رسالة البحرية، البيئة بسالمة املساس عن الدولية املسؤولية: صالح هاشم 

  . 0660 ، القاهرة جامعة ،هدكتورا

  إلانسان، حقوق  حماية في الجنائي الدولي القانون  دور  سلطان، عبو علي هللا عبد 

 . 2111 املوصل، دكتوراه،جامعة رسالة

 الدراسات: -3

   عبد هللا ألاشعل: تطور مركز الفرد في القانون الدولي خالل العقود ألاربعة ألاخيرة- 

 .2111يوليوز  090العدد  -لدوليةالسياسة ا
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  :اتجاهات مجلة الدولية، ملنظماتا دور  تراجع مع للتعامل البديلة آلالياتمحمد بوبوش 

 أبو املتقدمة، والدراسات لألبحاث املستقبل مركز ،2108 يونيو/ ماي ،20 العدد ألاحداث،

 .املتحدة العربية إلامارات ظبي،

 السياسة ؟د. غانم أحمد النجار: إلاعالن العالمي لحقوق إلانسان، هل كان صناعة غربية ،

 .2118، أكتوبر 011الدولية،العدد 

  1حسينة شرون: عالقة القانون الدولي بالقانون الداخلي، مجلة الباحث، الجزائر، العدد /

2118. 

 مركز أستراتيجية، رؤى مجلة الدولي، القانون  منظور  من املائية العدالة الحسين: شكراني 

 2108 سبتمبر، الاستراتيجية، والبحوث للدراسات ألامارات

  لي للبيئة، مجلة السياسة الدولية، العدد أمين حسني: مقدمات القانون الدو

  0662،أكتوبر، 001

   و الحاضرة و املاضية التحديات لالجئين، الدولية الحماية من عاما خمسين: أريكا فلير 

    2110 ، 718 العدد ، 78 املجلد ألاحمر، للصليب الدولية املجلة ،املستقبلية

 اليوم رأي صحيفة للفلسطينيين؟ كواليونس من أمريكا انسحاب يعني ماذا: ناص كاظم 

 .2108 أكتوبر 08 بتاريخ

   الحقوق، ،مجلة الدولي القانون  قواعد ظل في الحرب مجرمي ،محاكمة العنزي  رشيد 

 .  0660 ، آذار ألاول، العدد ،01 السنة.  الكويت

   على : التحوالت في النظام العالمي واملناخ الفكري الجديد وانعكاساته  ناصيف يوسف حتي

 0662، تشرين ألاول/نوفمبر 091النظام إلاقليمي العربي، بيروت، مجلة املستقبل العربي، العدد 

. 

   شؤون مجلة بيروت، عالمي، مدني مجتمع وظهور  والعوملة الدولة عنتر: بن النور  عبد 

 . 2112 صيف ،018 العدد ألاوسط،

 ألاهرام، ملفات املتحدة، ممألا  ومستقبل القطبية أحادي الدولي النظام:  أحمد سيد أحمد 

 .2111 مارس 08 ،21 العدد-027 السنة ،12780

    السياسة مجلة املتحدة، للواليات الخارجية والسياسة الدولي القانون : العادلي منصور 

 .0668 ،(028) العدد الدولية،

 الوثائق: -4

 0611لسنة   املتحدة ألامم منظمة ميثاق.     
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 1969 لسنة  بينها فيما الدول  تبرمها التي هداتاملعا لقانون  فيينا اتفاقية. 

 الدولية املنظمات مع الدول  تبرمها التي املعاهدات لقانون  فيينا اتفاقية 

 .198 9لعام

 دراسات على شبكة الانترنيت -5

 ،1 العدد اقليمية، دراسات والتهميش، التفعيل بين املتحدة ألامم: السامرائي سالم محمود    

      https://goo.gl/wCDSwv:  الرابط على ،01:ص قليمية،الا الدراسات مركز

 بتاريخ املعلوماتية، النبأ شبكة مقيد، ودور  جديد عام أمين.. املتحدة ألامم: رويح ألامير عبد 

      https://goo.gl/NTxkHs: الرابط على 00/10/2108

 بتاريخ نت، الجزيرة أميركية؟ مؤسسة أم دولية منظمة.. املتحدة ألامم: طالب أبو حسن  

   https://goo.gl/fp6Aeg: الرابط على 1/01/2111

 مجلة ألامريكية، والهيمنة الدولية الشرعية بين الدولية الجنائية املحكمة: عثمان حمزة عادل  

   https://goo.gl/dgysfk:  الرابط على 70: ص الدولية، الدراسات مركز ،8 العدد الكوفة،
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