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 تعريف القانون الدولي العام

حاول الكثير من الفقهاء تعريف القانون الدولي معتمدين على موضوعه، أو أشخاصه، أو أساس    

هذا االختالف بالدرجة األولى إلى التطور الذي  ويرجع. وقد تعددت هذه التعاريف واختلفت. اإللزام فيه

  .عرفه هذا الفرع من القانون سواء من حيث األشخاص أو الموضوعات التي يحكمها

ويمكن وضع تعريف بسيط يتفادى عناصر الخالف ويستوعب التطور المحتمل لهذا القانون سواء  

مجموعة من القواعد القانونية التي ": من حيث األشخاص أو الموضوعات وهو أن القانون الدولي هو

ومن خالل هذا التعريف يمكن تحديد العناصر التي ,  "تنظم العالقات المتبادلة بين األشخاص الدولية 

 :يتألف منها القانون الدولي العام والتي تعتبر محل إجماع فقهاء القانون الدولي وهي

تتميز عن القواعد األخالقية والمجامالت , مجموعة قواعد قانونية ملزمةـ يتضمن القانون الدولي 1

فاألخالق الدولية هي عبارة عن مبادئ يقرها الضمير العالمي مما يقيد تصرفات الدول دون أن . الدولية

مثال ذلك مساعدة . وبالتالي فال يترتب على مخالفتها أي مسؤولية قانونية. تكون ملزمة من الناحية القانونية

وقد تحولت بعض القواعد األخالقية إلى قواعد قانونية . كوارث الطبيعية واألزماتالدول التي تحل بها ال

دولية من خالل تضمينها في إتفاقيات دولية مثل الرأفة في الحرب والمجامالت الدولية هي مجموعة من 

ً وال يترتب على مخالفتها  المبادئ التي يفرضها التعامل الودي بين الدول وهي ليست ملزمة قانونا

كذلك يمكن أن تتحول هذه المبادئ إلى . مسؤولية دولية مثل مراسيم إستقبال رؤساء الدول والتحية البحرية

  .قواعد قانونية عن طريق العرف أو االتفاقيات كما حصل في مجال الحصانات الدبلوماسية

وحدها تشكل حيث كانت الدول  بعالقات المجتمع الدولي وأشخاصه وينظمهايهتم القانون الدولي  -2

وكذلك األفراد أصبحوا خاضعين مباشرة .أما اآلن فهناك المنظمات الدولية, موضوع القانون الدولي

 (.تقرير المصير ,حقوق اإلنسان)لقواعد القانون الدولي

وهذا ما يميزه عن القانون الدولي , ـ يحكم القانون الدولي العالقات المتبادلة بين األشخاص الدولية3

  :قانون الدولي العام هوفاال.الخاص

 .فرع من فروع القانون العام وتضع قواعده اإلرادة الدولية   -1

 .موضوعه العالقات الدولية وأشخاصه وهي الدول والمنظمات الدولية واألفراد   -2

 –معاهدات )يفصل القاضي الدولي في الدعاوى من خالل الرجوع إلى مصادر القانون الدولي العام    -3

 ( أعراف

 :أما القانون الدولي الخاص فهو 

  .أحد فروع القانون الخاص ويضع أحكامه إرادة المشرع الوطني     .1
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  موضوعه العالقة بين األفراد والشركات من جنسيات مختلفة     .2

  [(1.)]يفصل القاضي في قضاياه باالستناد إلى قواعد اإلحالة التي تحدد القانون الواجب التطبيق     .3

 

 القواعد اآلمرة في القانون الدولي العام

بالرغم من إفتقار المجتمع الدولي إلى سلطة مشرعة، تعلو إرادة الدول وتفرض قواعده جبراً عند 

االقتضاء، فقد وجدت مجموعة من المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك وتصرفات الدول والمنظمات 

ومع ذلك يرى البعض أن مبدأ السيادة ال زال . ي العامالدولية كونت في مجموعها قواعد القانون الدول

يضفي على قواعد القانون الدولي صفة الرضائية، فال يتصور إستمرار القاعدة الدولية إالَّ إذا إستمر 

وعليه ال يوجد قواعد فوق إرادة الدول وإن إستمرار وجود القاعدة الدولية ذاتها مرهون . الرضا بحكمها

 .برضا الدول

صحيح أن . قع أن هناك خلط بين تكوين القاعدة القانونية وطبيعة القاعدة القانونية أو درجة إلزامهاوالوا

ولكنها بعد أن تتكون يمكن أن تتنوع من حيث خطابها , القاعدة الدولية ال زالت مصادرها رضائية

عتها، ثم إذا تكونت هذه فالرضائية إذن لها عالقة بتكوين القاعدة أيا كانت طبي. وموضوعها ودرجة إلزامها

درجة إلزامها وذلك بالنظر إلى عالقتها بأسس المجتمع الذي تسود ( الرضا)القاعدة تحدد نفس اإلرادة 

  .فيه

وينشأ في المجتمع عدد كبير من المبادئ العليا واألسس الجوهرية التي يحرص المجتمع على ضمان 

احترامها باعتبارها من ضرورات وجوده واستمرار سالمته وكأساس ترتكز عليها مقوماته األساسية في 

. CONGENS JUS [(1)]وهو ما يعرف بالنظام العام , المجاالت السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها

والمجتمع الدولي كمجتمع منظم يعرف هذا النوع من القواعد واألحكام حيث وردت اإلشارة إليه في المادة 

ً إذا : "من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عندما نصت على أنه 53 ً مطلقا تعتبر المعاهدات باطلة بطالنا

القانون الدولي، وألغراض هذه االتفاقية تعتبر كانت وقت إبرامها تتعارض مع قواعد آمرة من قواعد 

قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي كل قاعدة تقبلها الجماعة الدولية في مجموعها وتعترف بها بإعتبارها 

قاعدة ال يجوز اإلخالل بها وال يمكن تعديلها إالَّ بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات 

 ".الصفة 

ا كانت فكرة النظام العام فكرة غير ثابتة وتتغير حسب نظرة المجتمع إلى تلك األسس أو الدعامات ولم 

والقواعد اآلمرة شديدة اإلرتباط بفكرة . فهي بالتالي قابلة للتعديل ولكنها ال تنعدم في حياة أي مجتمع منظم

ا النوع من القواعد هي مصادر القاعدة ومصدر هذ. النظام العام بل إن القواعد اآلمرة كلها من النظام العام

  .الدولية ذاتها أي العرف والمعاهدات ومبادئ القانون
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 .وهناك معيارين أساسيين لتحديد القواعد اآلمرة في القانون الدولي.

وهو يعني وجود لفظ أو صياغة تدل على القاعدة القانونية في المعاهدات الدولية  :ـ المعيار اللفظي

ً بالدقة بسبب وجود (. يحرم، يحظر، يمنع ) مات التالية كإستخدام الكل إال أن هذا المعيار ال يتسم دائما

 .األعراف الدولية الغير مكتوبة وهي مصدر هام لقواعد القانون الدولي

ويمكن تحديد القواعد اآلمرة من خالله على أساس أنها تلك القواعد التي تهدف إلى : ـ المعيار الموضوعي

  .ح المجتمع الدولي والنظام العام الدوليحماية مصال

والحقيقة أن هذه القواعد شديدة الصلة بالنظام العام حيث ال يمكن تحديدها أو وضع معيار لها إالَّ على 

ومع ذلك يمكن القول أن القواعد اآلمرة هي القواعد التي تعكس األسس العامة . ضوء هذا المفهوم الغامض

ال يتصور بقائه بدون مراعاة هذه األسس، ومع كونها قواعد إجتماعية فهي األساسية في مجتمع منظم و

قابلة للتعديل حسب تطور المجتمع ونظرته إلى ما هو جوهري من القواعد مثل تحريم الرق وحرية أعالي 

قواعد و كما يحدد القانون الدولي العام القواعد اآلمرة يعرف كذلك ال. [(2)]البحار ومبدأ المساواة بين الدول

المكملة وهي القواعد التي تترك مجاالً لحرية األطراف في إختيار تنظيم يناسبها مثالً في مسألة رسم 

الحدود البحرية في حالة الشواطئ المقابلة وفي حالة عدم اإلتفاق يكون خط الوسط هو الحد كما هو الحال 

القانون الدولي حيث يمكن أطراف وكذلك األمر في تحديد مصادر . بين الدول المشاطئة للبحر األحمر

  .النزاع اإلتفاق على أن إستبعاد المصادر األصلية والحكم بمقتضى مبادئ العدل واإلنصاف

  .ونشير أخيراً إلى أن المرجع في تحديد طبيعة القاعدة عند اإلختالف هو القاضي الدولي

 

 العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الوطني

عالقة القانون الدولي بالقانون الوطني جدالً بين فقهاء القانون تمثل في الخالف حول األولوية بين  أثارت

فهل توجد عالقة بين القانون الدولي . و مشكلة التنازع التي قد يتعرض لها القاضي الوطني, القانونين

ة ؟ وما هي اآلثار التي تترتب والقانون الوطني؟ وهل هي عالقة مساواة أم إستقالل أم عالقة إندماج ووحد

  على هذه العالقة؟

ويسود الفقه الدولي نظريتان حول العالقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي، ولكل نظرية حجج 

 .ومبررات ونتائج

  

 :نظرية ازدواج القانون -أولا 

أنصار هذه النظرية أن القانونين منفصلين ويختلفان عن بعضهما سواء من حيث الجوهر أو األساس  يرى

فإن مصادر القانون الوطني هي عبارة عن مجموعة من , أما من حيث المصدر. أو األشخاص أو المصدر

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


eBoik.com زوروا موقع 

 

ما مصادر أو أعراف نشأت داخل المجتمع، بين( التشريعية)القواعد تضعها السلطة الوطنية المختصة 

  .القانون الدولي هي إتفاقيات أو معاهدات عقدتها الدول فيما بينها أو أعراف تكونت نتيجة التعامل الدولي

كما يختلف القانونين من حيث السلطة القائمة على تطبيق القانون فال توجد سلطة مركزية عليا في المجال 

لك أن القانون الوطني قانون قسري تقترن فيه ويترتب على ذ, الدولي كما هو الحال في المجال الداخلي

  .بينما يفتقر القانون الدولي إلى هذه الخاصية, القاعدة القانونية بجزاء منظم

أما أشخاص , فأشخاص القانون الدولي هم الدول والمنظمات الدولية , هذا باإلضافة إلى األشخاص  

 .القانون الداخلي فهم األفراد

 :نتائج الختالف

  .فاء التنازع بين القانونين بسبب وجود دائرة نفاذ خاصة لكل منهماـ إنت

ـ التزام القاضي الوطني بتطبيق القاعدة الوطنية في حالة التعارض مع القاعدة الدولية وإن كان ذلك قد 

 .وذلك ألن القاضي الوطني يستمد سلطاته وإختصاصه من القانون الوطني. يرتب المسؤولية الدولية

  .ن للقاعدة القانونية في النظامين أن تطبق في النظام األخر إالَّ وفق إجراءات خاصةـ ال يمك

وإنما هناك إمكانية االتصال عن , ويؤكد أنصار هذه النظرية أن هذا اإلستقالل ال يعني إنعدام الصلة بينهما

لقانون اآلخر تحكم قضية ما طريق اإلحالة أو االستقبال، واإلحالة تعني إحالة أحد القانونين مسألة ما إلى ا

من صلب إختصاصه، فقد يحيل القانون الدولي إلى القانون الداخلي مسألة تحديد حقوق األجانب ثم يترك 

أو قد يحيل القانون الداخلي إلى القانون الدولي مسألة الحصانات . تفسير من يكون أجنبياً للقانون الداخلي

 .يد األشخاص اللذين يجوز لهم التمتع بهذه الحصاناتالدبلوماسية ثم ترك للقانون الدولي تحد

كإقتباس القانون , واالستقبال يعني أن يقتبس أحد القانونين أحكاماً من اآلخر ليطبقها في مجاله الخاص  

الدولي مبدأ حسن النية في مجال المعاهدات من القانون الداخلي واقتباس مبدأ حصانة السفن الحربية في 

 [(1. )]ي من القانون الدوليالقانون الداخل

تعرضت هذه النظرية إلى عدة إنتقادات أهمها أنها تتجاهل حقيقة القاعدة القانونية وتخلط بين القاعدة  و قد 

إن إختالف مصدر القاعدة القانونية ال يمكن أن يكون سبباً إلختالفها، كما ال ينبغي . ووسائل التعبير عنها

كما أن اختالف . فمصدر القاعدة في القانونين هو الدولة. التعبير عنها الخلط بين أصل القاعدة ووسائل

المخاطبين بأحكام القاعدة القانونية اليعني تغيير صفة القاعدة ففي القانون الداخلي هناك قواعد موجهة 

جودة في كما أن إعتبار القاعدة القانونية معدومة بالنسبة ألحد النظامين ومو. لألفراد وبعضها موجه للدولة

نفس الوقت بالنسبة لألخر أمر غير منطقي وال يؤكد اإلستقالل وإنما يؤكد تدخل أحد القانونين في اآلخر 

  .بإلغاء أحكامه المعارضة له

   :نظرية وحدة القانون -ثانيا  

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


eBoik.com زوروا موقع 

 

ظام يرى أنصار هذه النظرية أنه ال فرق بين القانونين وأنهما يمثالن ظاهرتين في قانون واحد ذلك أن الن

القانوني بجميع فروعه الداخلية والخارجية يشكل وحدة ال تتجزأ تقوم على عالقة التبعية والتدرج بين 

والقاعدة القانونية عمل معياري، ينجم عن حكمة العقل البشري، وعن مبادئ العدالة واإلنصاف . الفروع

وعليه فالقاعدة القانونية واحدة  الثابتة في كل زمان ومكان وتهدف إلى تنظيم سلوك المخاطبين بأحكامها،

وال ينبغي الخلط بين الشكل والمضمون عند الكالم عن إزدواجية . في جوهرها إن إختلف مجال تطبيقها

  .المصادر واألشخاص

نص , منه/  25 /وإذا رجعنا إلى موقف سورية من هذا األمر نجد أن القانون المدني السوري في المادة 

/  311 /كما أن المادة . لمواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في سوريةعلى عدم سريان أحكام ا

من قانون أصول المحاكمات تنص على أن العمل بالقواعد المتقدمة ال يخل بأحكام المعاهدات المعقودة 

كد مبدأ كذلك فإن توجه القضاء في سورية أ. والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن

كما ان قرار محكمة النقض . ترجيح تطبيق أحكام المعاهدة الدولية على القانون الداخلي في حالة التعارض

ً على أن  21/12/1980بتاريخ  1905/366رقم  بين أن المحاكم الوطنية ال تطبق المعاهدات تأسيسا

ً بتطبيقها وإنما بإعتبارها أصبحت جزءاً من ق وإذا وجد . وانين الدولة الداخليةالدولة قد إلتزمت دوليا

تعارض بين أحكام المعاهدة وأحكام قانون داخلي فإن على المحكمة الوطنية أن تطبق أحكام المعاهدة 

  [(.2)]الدولية

كما أن القانون . إن سمو قواعد القانون الدولي ينبع من أهمية المصالح التي يقوم على رعايتها وحمايتها

السمو كونه من صنع اإلرادة الجماعية للمجتمع الدولي الذي يسمو على إرادة الدولي يمكن أن يكتسب 

 .الدول أو أشخاص القانون الدولي

 

 

 اهدات الدوليةعتعريف وأنواع الم

 :تعريف المعاهدات -أولا 

ويخضع إتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة " عرفت المادة الثانية من إتفاقية فيينا المعاهدة بأنها 

 ".للقانون الدولي سواء تّم في وثيقة واحدة أو أكثر وأياً كانت التسمية التي تطلق عليه

 :يتبين لنا من هذا التعريف أن المعاهدة الدولية تتضمن بشكل أساسي العناصر التالية

 .ـ المعاهدة إتفاق بين أشخاص القانون الدولي

 .ـ هذا اإلتفاق يجب أن يكون مكتوب

https://eboik.com/?utm_source=file&utm_medium=pdf


eBoik.com زوروا موقع 

 

 .إلتفاق لقواعد القانون الدوليـ يخضع هذا ا

 .ـ هدف اإلتفاق هو إحداث آثار قانونية

وهذا المبدأ أخذت به محكمة العدل الدولية . يعقد بين أشخاص القانون الدولي اتفاقـ فالمعاهدة هي 1

الدائمة في حكمها في قضية شركة الزيت اإلنكليزية ـ اإليرانية عندما قررت أن العقد المبرم بين الحكومة 

ة وشركة ليس إالَّ مجرد عقد امتياز بين حكوم 1933اإليرانية وشركة الزيت األنجلوـايرانية في أبريل 

 (.ادعت بريطانية بأن العقد بين إيران والشركة هو معاهدة دولية بين إيران وبريطانية. )خاصة أجنبية

وقد حددت إتفاقية فيينا نطاق تطبيق أحكامها على . في وثيقة واحدة أو أكثر كتابةـ والمعاهدة إتفاق يعقد 2

وقد . قوة القانونية لالتفاقيات غير المكتوبةثم قضت بأن هذا ال يؤثر على ال( 2م) المعاهدات المكتوبة 

أكدت ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها في قضية غرينلند الشرقية وفيها تقدمت الدانمارك إلى 

وقد . من أن غرينليد تخضع لسيادة النرويج 1931المحكمة للقضاء بعدم قانونية ما أعلنته النرويج عام 

الذي قرر أن خطط حكومة الدانمارك  1919ريح وزير خارجية النرويج عام إستندت الدانمارك على تص

فقد قررت المحكمة أن التعهد الشفهي . المتعلقة بسيادتها على كل غرينليد لن يلق عقبات من جانب النرويج

الذي تضمنه تصريح وزير الخارجية وباسم حكومته في مسألة تدخل في اختصاصه أثناء إتصاالت 

  (1.)ع دولة أخرى يعتبر ملزماً للدولة التي هو وزير خارجيتهادبلوماسية م

فهناك . والمعاهدة ينصرف إصطالحها إلى كافة اإلتفاقات الدولية مهما كانت التسمية التي تطلق عليها

 :تسميات مختلفة منها

ساي وهي تهتم بتنظيم موضوعات هامة يغلب عليها الطابع السياسي كمعاهدة فر: Treatyـ المعاهدة 

 .ومعاهدة السالم

وهو إصطالح خصص للمعاهدات الدولية التي تعالج موضوعات قانونية مثل : conventionـ اإلتفاقية 

 .إتفاقية فيينا وإتفاقية جامايكا

ويخصص للمعاهدات الدولية التي ليس لها صفة سياسية كاإلتفاقات التجارية والمالية : Accordـ اإلتفاق 

 .WTOكإتفاق 

ويقصد به إضافات وتعديالت إلتفاقية أصلية مثل بروتوكوالت جينيف لعام : protocolل ـ بروتوكو

 [1.]1949الملحقان باتفاقيات  1977

ويطلق على المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية كميثاق األمم المتحدة وميثاق جامعة : pactـ ميثاق 

 .الدول العربية
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كامب )تفاق وادي عربة أو معاهدة الصلح اإلسرائيلية المصرية وتكون المعاهدة في وثيقة أو أكثر مثل إ

 (.ديفيد

و قد أثبت التعامل الدولي أن جميع هذه التسميات يدل على االتفاق بين دولتين أو أكثر وهذا ما أكدته 

 .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

اق المعاهدات الدولية االتفاقات وهذا يخرج عن نط: يخضع لقواعد القانون الدوليـ المعاهدة هي اتفاق 3

التي يعقدها أشخاص القانون الدولي بصفة خاصة كالتنازل عن أرض أو التعامل في صفقات بيع أو 

 .شراء

أي أن غرض المعاهدة هو إحداث آثار قانونية من حيث : يهدف إلى إحداث آثار قانونيةـ المعاهدة اتفاق 4

ألطراف، وهي بذلك تتميز عن ما يسميه الفقه باتفاقيات إنشاء حقوق والتزامات متبادلة في جانب ا

الجنتلمان حيث أن هذه االتفاقات ال تعقد باسم الدولة وال يراعى في إبرامها اإلجراءات الدستورية إلبرام 

  (.مثل التصريح األمريكي اإلنكليزي الكندي حول البرنامج السنوي للطاقة الذرية)المعاهدات الدولية 

ا   :ع المعاهداتأنوا -ثانيا

درج الفقه على التمييز بين المعاهدات بمعايير مختلفة فقد ينظر إليها من حيث األطراف وتنقسم إلى 

أو من حيث قدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي وتنقسم إلى . جماعيةومعاهدات  ثنائيةمعاهدات 

موضوعها تبادل مصالح فردية أو ذات طبيعة شخصية مجردة وتقوم على ( خاصة) عقديةمعاهدات 

تضع قواعد  شارعةومعاهدات . [(2)]معيار المصلحة الخاصة وتختلف فيها مقاصد أو رغبات األطراف

وبعبارة أخرى فان المعاهدة الشارعة تنشئ مراكز . موضوعية عامة لتنظيم مصالح مشتركة بين الدول

ومن أمثلة المعاهدات العقدية . ة على عكس العقدية التي يكون محورها مراكز قانونية خاصةقانونية عام

, أما المعاهدات الشارعة فمن أمثلتها ميثاق األمم المتحدة, معاهدات رسم الحدود واالتفاقيات التجارية 

  (.جامايكا)واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 
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