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 تقديم 

المجتمع  ى الرهانات الكبرى التي تواجهالدولي احديشكل القانون 

تشبيهه من طرف بعض فقهاء القانون الدولي باللغز  ةالدولي، لدرج

énigme ألنهم يرون ان االمر يتعلق بقانون يضبط ويوازن المجتمع ،

الدول تضم شعوبا تختلف ثقافاتها واجناسها تاريخها،  ان يقولوني والدول

 وتحكمها حكومات تختلف ايديولوجياتها وتوجهاتها السياسية والدينية.

للقانون الدولي على انه مجموعة من القواعد  فانطالقا من فهمنا

والمبادئ والمعايير التي تنظم العالقات داخل المجتمع الدولي، فإننا نستنتج 

اك وحسب الفقيه جون جان هناك ارتباطا قويا بين القانون والمجتمع الدولي. 

روسو من خالل كتابه الشهير "العقد االجتماعي" لكل مجتمع قانون ينظمه. 

ن االمر يزداد تعقدا عندما يتعلق االمر بصياغة القانون الدولي الن اال ا

المجتمعات الوطنية والمحلية تختلف عن المجتمع الدولي الذي يبقى متميزا 

 وله خصوصيات تقتضي صياغة نظام قانوني فريد بمؤسساته وقواعده.

 Marcel SINKONDOوفي ذات السياق يقول أستاذ القانون الدولي 

تمليه األعراف واالتفاقيات الدولية  عماالعالقات الدولية مختلف  بان واقع

نظم دني يكان القانون الم إذا، ويقول أيضا: لدوليون اللقانوالمبادئ العامة 

كان القانون اإلداري ينظم عمل ونشاط  وإذاهم، عالقات االفراد فيما بين

ان ، فكان القانون الجنائي يضبط االمن والسلم االجتماعيين وإذااإلدارة، 

ن القانو عكسفكرة واضحة وغاية محددة،  هذه القوانين الداخلية تقوم على

غير واضح وينتابه الغموض وتتحكم فيه مجموعة من الذي يعتبر الدولي 

المعطيات والمحددات كمنطق القوة والضعف والمصلحة والفوضى. 

 لصور تشكل جزءا من واقع العالقات الدولية.ويضيف ان هذه ا

الذي يشهده العالم، وامام التطور امام التقدم االقتصادي غير المسبوق 

التكنولوجي الهائل لوسائل االتصال، أصبح العالم وكان الحدود الجغرافية 

 غير موجودة، مما سهل اعتماد الدول على بعضها البعض.



3 
 

ة اعد حجم العالقات السياسية والثقافيوفي ظل هذا االرتباط المتزايد تص

 تعددتالمعامالت التجارية و وازدادت بين الدول والمنظمات الدولية،

ية ، وذلك في سبيل تحقيق الرفاهية االقتصاداالتفاقيات االقتصادية الدولية

والسلم واالمن والتعاون كما جاء في االسطر األولى من ميثاق األمم 

 المتحدة.

سياسة الفصل بين ال او العولمة المستحيل في ظل الكوكبةلقد أصبح من 

الداخلية للدول والسياسة الخارجية، أي بين الشأن الوطني والشأن الدولي. 

وبالتالي لم يعد من الممكن ألي دولة كيفما كان توجهها السياسي وهويتها 

ها يطال تتفاعل مع محان الثقافية وعقيدتها الدينية، ان تستقل بقراراتها و

يتماشى مع مخرجات القمة العالمية للجمعية العامة لألمم  وهذا. الخارجي

، حيث جاء على لسان امينها 2001المنعقدة في شهر شتنبر من عام  المتحدة

العام كوفي انان:" اننا نعيش اليوم أكثر من أي وقت مضى، في عالم مترابط 

ت تماما...". واعترففي ظل العولمة. وليس بإمكان أي دولة ان تعيش بفردها 

هذه القمة العالمية بان االمن الجماعي يتوقف على التعاون الفعال للوقوف 

 في وجه التهديدات الدولية.

هذا االرتباط المتنامي بين الدول سيؤدي ال محال الى تشارك وترابط 

القانون الدولي يتدخل بشكل مباشر او  وأصبحالقانونين الدولي والوطني، 

اتفاق ) غير مباشر في صياغة القوانين الوطنية عن طريق االتفاقيات الدولية

باريس للمناخ، اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، اتفاقية األمم 

فمثال االتفاقيات الدولية التي يوقعها المغرب  المتحدة لمكافحة الفساد...(.

كة اء في تصدير دستور المملجر نشرها على التشريعات الوطنية، و فوتسم

: "جعل االتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، 2011المغربية لسنة 

وفي نطاق احكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، 

تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على مالئمة هذه 

 التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة."



4 
 

بان القانون الدولي بات يتدخل  Marcel SINKONDOيقول األستاذ 

ي كالقانون الدول في حياة األفراد، وأصبح يشكل جزءا من حياتهم اليومية

  لحقوق االنسان والقانون الدولي االقتصادي والقانون الجنائي الدولي.

 

 ن الدولي العامالمبحث األول: تعريف القانو

من المؤكد ان مصطلح القانون الدولي هو األكثر تداوال وشيوعا لتحديد 

ى ال. وتعود تسمية القانون الدولي القانون الذي ينظم العالقات الدولية

من خالل مؤلفه الشهير  1832-1748 الفيلسوف اإلنجليزي بنتام جيريمي

. االنجليز 1789"مقدمة حول مبادئ االخالق والتشريع" الذي نشر في عام 

، ونفس الشيء فعلوه Law international أطلقوا عليه اسم القانون الدولي

  Voalkerrechtااللمان وسموه ب: 

 Droit internationalونعته أيضا الفرنسيون بنفس التسمية أي 

لقد كان التعبير المتفق عليه من قبل هو قانون الشعوب او قانون األمم، 

-1583وهو التعبير الذي استخدمه القاضي الهولندي هوغو جروسيوس 

عليه اسم قانون الحرب  أطلقوالملقب بابي القانون الدولي. كما  1645

كتاب للداللة على القانون والسلم. وهناك تسميات أخرى استعملها بعض ال

 الدولي: 

  قانون الناسDroit des gens 

  قانون الجنس البشريDroit du genre humain 

   قانون السياسة الخارجيةDroit de la politique extérieure 

كما استخدم الفقيه جون جاك روسو مصطلح القانون الدولي الى ان 

استقرت هذه التسمية فقها وعمال. فسرعان ما انتشر اصطالح القانون 

لدولي، وجرى العمل به من قبل الفقهاء المنتمين الى المدرسة الالتينية ا

وعلى راسهم الفرنسيين وااليطاليين واالرجنتينيين والشيليين وغيرهم. اما 

ويقول  .القانون الدوليتعبير اعتمدوا وجهة نظر روسو أي العرب فقد 
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ياسية نية وسكوحدات قانوأننا بصدد قانون ينظم العالقات بين الدول روسو: 

وال ينظم العالقات بين الشعوب التي ليس لها كيان قانوني اال من خالل 

 الدول التي تتبعها.

اذن، رغم ما يبدو من اختالف، يبقى مصطلح القانون الدولي هو األكثر 

استعماال من قبل الفقه الدولي والوطني، بحيث اكتسب طابع الرسمية من 

. وهكذا أصبح 1945الميثاق التأسيسي لسنة قبل منظمة األمم المتحدة في 

القانون الدولي يدرس على نطاق واسع في المؤسسات الجامعية المعنية 

 بالدراسات الدولية.

إلشكالية التسمية، ومما ال شك فيه ان مسالة تعريف القانون تطرقنا 

الدولي اثارت والزالت تثير الكثير من الجدل نظرا لتعدد التعاريف التي 

اراء الفقهاء ومعتقداتهم الفلسفية. وعلى كل حال يوجد تعريفين تعكس 

 رئيسين للقانون الدولي العام: 

  التعريف التقليدي: يعتبر الدولة هي الشخص الوحيد للقانون

 ةوع القواعد العرفية واالتفاقية التي تعتبر ملزممجم"الدولي ومضمونه 

 لقد دعمت المحكمة ."ةلدول المتحضرقانونا في العالقات المتبادلة بين ا

)اصطدمت  LOTUSالدائمة للعدل الدولية هذا التعريف في قضية لوتس 

 لمياهاسفينة تركية بسفينة فرنسية خارج المياه اإلقليمية التركية أي في 

المحكمة الدائمة للعدل الدولية قرارها بان تركيا تمتلك  فأصدرتالدولية، 

لفرنسي بسبب اإلهمال الجنائي حق االختصاص لمقاضاة المالزم البحري ا

رغم من ان الحادث وقع خارج بال الذي تسبب في وفاة العديد من االتراك،

ون مبادئ القان أحدمن  –الحدود التركية في حين انه بموجب مبدا اإلقليمية 

الدول ذات السيادة الجرائم الجنائية التي يتم ارتكابها على تقاضي  –الدولي 

حكمت لصالح تركيا تطبيقا لمبدأ التعويض عن الضرر أراضيها. المحكمة 

  الذي لحق بالمواطنين والمصالح التركية.

لقد أصبح التعريف التقليدي للقانون الدولي محل انتقاد شديد، الن القانون 

الدولي أوال لم يعد مقتصرا على تنظيم العالقات السياسية والقانونية بين 

ثانيا  .مثل الشخص الوحيد للقانون الدوليالدول فقط، والن الدولة لم تعد ت
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يوصف بانه يتحيز للدول المتحضرة، ال نه تحدث فقط عن العالقات المتبادلة 

بينها، ولم يأخذ بمبدأ المساواة بين الدول الذي يعتبر من اهم المبادئ التي 

 قامت عليها منظمة األمم المتحدة.

 

 زل ولة ان تبقى في معالتعريف المعاصر: في ظل العولمة، ال يمكن للد

 في عالقات التعاون والتبادل مععن الدول األخرى، حيث تضطر للدخول 

عد االدول والمنظمات. وبناء عليه فالقانون الدولي العام هو مجموعة من القو

، وتحدد حقوق وواجبات كل منها. وهي شخاصهالتي تنظم العالقات بين ا

عالقاتها فيما بينها ومع  قواعد تحمي المصالح المشتركة للدول وتنظم

 المنظمات الدولية.

 

 المبحث الثاني: نشأة القانون الدولي العام

من المؤكد ان نشأة القانون الدولي العام ارتبطت بالتطورات االقتصادية 

واالجتماعية والفكرية التي حدثت في أوروبا. فبعد ان تم تقسيم 

 ناالمبراطور لويس، وبعد ان أبناء اإلمبراطورية الرومانية المقدسة بي

الى مماليك وامارات سعى كل امير  إلمبراطورتيهمواصل االحفاد تقسيمهم 

او ملك الى بسط قوته ونفوذه وخروجهم عن حكم الكنيسة والتحرر من 

 .السلطان الديني. االمر الذي أدى الى نشوب حروب دامت ثالثين عاما

تفاقيات ا األثر الكبير في بروز ونشأة الدولة. لقد كان التفاقيات وستفاليا

انهت حرب الثالثين عاما في  يهي الت 1648سنة  في وستفاليا الموقعة

اول اتفاق  صلح وستفاليا شكلمبراطورية الرومانية المقدسة. وياإل

 لمبدأ سيادة الدول.يكرس دبلوماسي 

ا نيوعليه نشأت الدول الحديثة في كل من إنجلترا وفرنسا واسبا

وأصبحت القاعدة ان  والبرتغال والسويد والدانمارك والنرويج وروسيا.

قوم وكان التعامل بين الدول يالدول تتمتع بالسيادة وال تخضع لسلطة عليا. 

 المساواة واالعتراف المتبادل بالسيادة. مبدأيعلى 
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والجدير بالذكر ان مجموعة كبيرة من القواعد التقليدية للقانون الدولي 

 متعلقة بالمعاهدات، الحصانة الديبلوماسية، األجانب، تسليم المجرمين،وال

والتي صادقت عليها معاهدات وستفاليا هي في األصل ضاربة  وبالحرب

 في التاريخ ويعود أصلها للحضارة اليونانية في القرن الخامس قبل الميالد.

جعلت أثينا  ،Marcel SINKONDOالقانون الدولي  يقول استاذ حيث

 نقطة انطالق لسياسة خارجية من نظامها السياسي وتفوقها االقتصادي

جريئة وقوية. اال ان المبادئ اليونانية كان يغلب عليها الطابع األخالقي 

والديني مما ابعدها عن دائرة القانون الدولي. لكن يبقى القانون الدولي العام 

 مدين بنشأته لليونان وللحضارة الرومانية فيما بعد.

التي انطلقت من إنجلترا لتشمل باقي اوربا لثورة الصناعية ل ا كانكم

في القرن الثامن عشر، األثر البارز على الواقع االقتصادي واالجتماعي 

وعلى القوانين التي تحكم هذا الواقع. وتبين لفقهاء اوربا في ظل األوضاع 

ألمنية الجديدة ان الدولة لم تعد قادرة بمفردها على مواجهة المشاكل ا

ومن الالزم احداث سلطات دولية للمحافظة على  المرتبطة بالجنس البشري،

االمن وقمع العدوان من جهة، واالشراف على التعاون االقتصادي 

واالجتماعي بين الشعوب واألمم، ومعالجة المشاكل االقتصادية 

 واالجتماعية بطريقة دولية.

ات الفقهاء الى عقد وبناء عليه لجات الدول األوروبية عمال بتوصي

تينية، في أمريكا الال مؤتمرات فيما بينها لفرض نفوذها على الدول الضعيفة

. واستمر الوضع الى حدود بداية كما في افريقيا والشرق األوسط والخليج

القرن العشرين. لكن المجتمع األوروبي المنبثق من اتفاقيات وستفاليا لسنة 

طلح االنتماء الى ما اص تي قبلتعمارية اللم يكن يضم اال الدول االست 1648

في إطار القانون الدولي التقليدي بالعائلة الدولية. وهي الدول األوروبية عليه 

التي تستوحي مبادئها من الفكر الروماني المسيحي، بحيث يتم اقصاء الدول 

 غير المسيحية من هذه العائلة.

لقد جاء القانون الدولي التقليدي للتعبير عن مصالح الدول المهيمنة، 

وخدمة قوانين االقتصاد الرأسمالي واألنظمة الليبرالية. فالمؤتمرات التي 
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عقدتها الدول األوروبية اعترفت بشرعية االستعمار وحق التدخل والعديد 

 عوب.التي تكرس عدم المساواة بين الدول والشاالخرى من المفاهيم 

التي نشأت في اعقاب الحرب العالمية األولى، وجاءت  عصبة األمم

كضرورة لحفظ السلم واالمن العالميين وتتفادي الحروب، انتهت ولم تصمد 

طويال وحلت محلها األمم المتحدة التي جعلت لنفسها اختصاص االشراف 

عالقات لواقع ا لكن واستبقاء االمن والسلم الدوليين، على العالقات الدولية

 المنظمة لحل االزمات الدولية.الدولية يثبت مدى عجز هذه 

وفي الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، شهدت بنية المجتمع الدولي 

تحوال هاما بتوقف حركات االستعمار وبروز دول جديدة على الساحة 

نى بة التي تتالدولية. لكن التطور الهام يتجلى في ظهور الدول االشتراكي

ء الذي أدى الى تغيير موازين القوى لشيا سياسيا مخالفا.و نهجا اقتصاديا

 في العالقات الدولية.

مجمل القول ان القانون الدولي العام نشا في أحضان الحضارة المسيحية 

وتم استبعاد كل  ،األوروبية. وقيل عن هذا القانون بانه أوروبي مسيحي

بسبب موقفها من الشعوب والدول األخرى، وخصوصا الدول اإلسالمية 

 .ةالدولة العثماني

تعصب الفقهاء القانون الدولي الغرب كان واضحا حينما عرفوا القانون 

الدولي العام التقليدي بانه مجموعة القواعد التي تعترف الدول المسيحية 

هم من قبل ترفا بوالصين واليابان لم يكن مع بإلزاميتها. إضافة الى ان تركيا

الجماعة الدولية حتى نهاية القرن التاسع عشر. مما أدى الى تقسيم الدول 

لقد أدى تعصب فقهاء  .الى غربية وشرقية إلخفاء النزعة الدينية المسيحية

القانون الدولي الغربيين الى درجة جعل المسيحية مرادفا للمدنية في وصف 

 الشعوب.

ولي العام الذي يتطور القانون الد نشأةكم كانت اطاللة وجيزة عن تل

 بتطور االحداث والوقائع الدولية. فهو حاليا قانون تنسيق وتعاون دولي.
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 لقانون الدولي العامل المبحث الثالث: الطبيعة القانونية

لقد اختلف فقهاء القانون الدولي حول مدى إمكانية اعتبار قواعد القانون 

الدولي قواعد قانونية بالمعنى الصحيح واالدق للمصطلح، الن القانون 

إرادة  توجد سلطة تسمو علىلفة القاعدة القانونية، بحيث مرتبط بالجزاء لمخا

المخاطبين بأحكامها، تتولى وضع هذه القواعد وضمان احترامها قسرا عند 

ام الدولي العاالقتضاء. مما جعل بعض الفقهاء يقولون بان قواعد القانون 

مجموعة من االخالق والمجامالت الدولية التي  ألنهاليست قواعد قانونية 

تتبعها الدول في عالقاتها، ويستندون في ذلك الى القول بلزوم صدورها عن 

سلطة تشريعية، وان تكون مصحوبة بالجزاء، ووجود سلطة قضائية تتولى 

 تطبيقها.

تي تخضع رعاياها لسلطة الداخلية العلى عكس القوانين الوطنية 

اه، فالقانون الدولي العام يتسم بالرضائية. فهو قانون بين الدول ذات االكر

 ن اجل تطبيق قاعدة قانونية معينة.السيادة تنسق فيما بينها وفق ارادتها م

وبالتالي فالدولة ال تتقيد باي قرار ال يحظى بموافقتها الن ذلك مقرون 

 القانون الدولي ال تنشا اال بإرادة الدول المخاطبة به.بالسيادة، والن احكام 

 فالقواعد تطبق في نفس الوقت على واضعيها في غياب المشرع المختص.

الف بين القانون الدولي والقانون الداخلي يتجلى على مستوى ان االخت

قوى االمن الداخلي وتطبيق القاعدة القانونية، الن الدولة تمتلك الجيش 

م القانون على اقليمها، في حين يفتقر المجتمع الدولي لذلك مما لفرض احترا

كن ل يعني ان الدولة تستطيع اللجوء الى الحرب لصد العدوان وإقامة العدل،

"يمتنع  التي تنص: من خالل الفقرة الرابعة، المادة الثانية األمم المتحدة ميثاق

 .استعمال القوة..."أعضاء الهيئة جميعا في عالقاتهم الدولية عن التهديد ب

سلطة قمعية عليا دولية افرزت عدة اراء، اذن حظر استخدام القوة وغياب 

 نلخصها في اثنين:

 اذ يرون ان القانون العام الراي األول: يهم أنصار القانون الدولي ،

، سواء عن طريق نفسها الن المشرع هي الدولةالدولي قانون بالفعل، 
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االتفاقيات الثنائية او المؤتمرات الدولية واالتفاقيات القرارات األحادية او 

المتعددة األطراف. والسلطة القضائية موجودة وتتمثل في محكمة العدل 

. الدولية ومحكمة العدل األوروبية والمحكمة األوروبية لحقوق االنسان

وعنصر القسر الدولي موجود أيضا، ويمكن ان تمارسه الدول بشكل منفرد 

االنفرادية األحادية للواليات المتحدة االمريكية في دول ومناطق كالتدخالت 

 .من العالم كثيرة ومتعددة

 

  الراي الثاني: يهم معارضي القانون الدولي العام. فالفيلسوف

وم من خصاإلنجليزي جون اوستن، والفقيه الفرنسي ريمون ارون وغيرهم 

شكل من قواعد قانونية ولون بان هذا القانون ال يتالقانون الدولي العام يق

كباقي فروع القانون األخرى. ليس بقانون وانما هو  عامة ومجردة وملزمة

التي تتعامل بها الدول في عالقاتها المتبادلة، جملة من المبادئ األخالقية 

بدون ان تكون مجبر على التقيد بها، والن عنصر االجبار والقسر هو من 

ي انه ال مجال العتبار احكام القانون الدوليميز القاعدة القانونية، ويضيفون ب

 العام بمثابة قواعد قانونية ملزمة في ظل غياب عنصر القسر.

عن سلطة تشريعية،  ورهادص :القانونية تتطلب ثالث شروطالقاعدة 

وجود محاكم تبث في القضايا الناجمة عن مخالفة القاعدة، واقتران القاعدة 

اال ان هذه الشروط الثالثة ال تتوفر في قواعد القانون  بقوة الردع والزجر.

. فالقانون الدولي العام في راي الخصوم ليسا قانونا وال يمكن الدولي حاليا

 ان يصبح قانونا في المستقبل بسبب:

 الدور المسيطر للدولة في المجتمع الدولي المعاصر المصلحة .1

 عدم وجود مجتمع دولي منظم، الفوضى .2

. تخرق الدول الكبرى مبدا ر القوة في العالقات الدوليةاستخدام عنص .3

عدم التدخل الذي يعتبر من اهم مبادئ األمم المتحدة، وغالبا ما يتخذ شكال 

عسكريا كما فعلت الواليات المتحدة االمريكية في العراق وأفغانستان، 

وفرنسا في تشاد وافريقيا الوسطى، والصين مع التبت. ومعنى هذا ان قاعدة 

 لحق للقوة هي السائدة والباسها الشرعية بان القوة للحق.ا
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 : أساس اإللزام في القانون الدولي العامالمبحث الرابع

يرتبط كل مجتمع بقواعد معينة تنظم بقاءه واستمراريته، واألمر نفسه 

بالنسبة للمجتمع الدولي الذي يضمن استقراره مجموعة من القواعد القانونية 

التي ظهرت بالتدريج منذ نشأة الدول الحديثة حتى إقرار ميثاق األمم المتحدة 

 والتغييرات التي لحقت به. 

ولة رعاية مصالحها، حيث أصبحت أصبح من الضرورة على كل د

غالبية الدول ترتبط فيما بينها بعالقات دبلوماسية مدركة حقيقة التعايش 

السلمي وحل النزاعات بالطرق السلمية حيث عقد لهذا الغرض مؤتمر 

 .1907الهاي لعام 

بشأن  1919بمجرد انقضاء الحرب العالمية األولى، عقد مؤتمر باريس لعام 

فقامت عصبة األمم للحفاظ على السلم واألمن في العالم  اتفاقيات الصلح.

 لتخفيض من التسليح. لكن مساعيلوألحقت بها محكمة العدل الدولية الدائمة 

العصبة في حل النزاعات بالطرق السلمية لم تستمر طويال والدليل على ذلك 

 اندالع الحرب العالمية الثانية التي أثرت في مسار تطور القانون الدولي

اعتبر  .بسان فرانسيسكو 26/6/1945العام بتوقيع ميثاق األمم المتحدة في 

على انه أهم معاهدة دولية جماعية تتضمن مبادئ رئيسية لتنظيم الميثاق 

 :ومن أهمهاالعالقات الدولية 

 2م 1مبدأ المساواة "ف" 

 2م 4حظر استعمال القوة أو التهديد بها "ف" 

  33السلمية"محل النزاعات بالطرق" 

 13تعزيز التعاون الدولي"م” 

بعدما كان القانون الدولي التقليدي يقر للدول بحق شن الحرب واستعمال 

القوة، أصبحت هذه السيادة المطلقة سيادة محدودة في نطاق القانون الدولي 

 المعاصر تخضع ألحكامه وليس ألحكام القانون الداخلي فقط.

ا الحق في سن القوانين وفرضها ومعاقبة تمتع الدول بالسيادة يمنحه ان

مخالفيها في حدود أقاليمها. أما على المستوى الدولي فالدول تتساوى في 

السيادة، لذلك يثور التساؤل حول القوة اإللزامية لقواعد القانون الدولي. 
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فجمهور من الفقهاء عزى األمر لإلرادة الجماعية للدول وعرفوا بأصحاب 

استنادا لمفهوم العقد االجتماعي  "le volontarisme" المدرسة اإلرادية

 النابع عن إرادة الجماعة التي تعيش في مجتمع سياسي معين.

  نظرية القوة تنبني على انه "يحق للدول فعل كل ما تستطيع عمله

وليس لالتفاقيات التي تعقدها أية قيمة إن تعارضت مع مصالحها" وهذا ما 

ام بأحكام المعاهدة إن كانت أكثر قوة من الدول يدفع بالدول إلى عدم االلتز

 األخرى المتعاقدة.

  نظرية المصلحة هيجل: "إن الدافع لاللتزام بأي اتفاقية هو مدى

 المصلحة المرتبطة بها". 

  نظرية التضامن االجتماعي: يرىDuguit  أن التضامن االجتماعي

ال ينحصر في تنظيم العالقات بين أفراد المجتمع فقط، وإنما بين الدول 

كذلك. وهو ما يجعله سببا وجيها لاللتزام بالقواعد التي تحكم المجتمع 

 الدولي.

 

العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي : المبحث الخامس

 الخاص

تعريف القانون الدولي العام باعتباره مجموع القواعد  منانطالقا 

القانونية التي تنظم العالقات بين الدول فيما بينها وكذا بين الدول والمنظمات 

الدولية. واخذا بعين االعتبار تشعب العالقات الدولية ونموها منذ نهاية 

صلين في الوجي الحالحرب العالمية الثانية، واعتبارا للتقدم العلمي والتكنو

لقانون الدولي العام يبقى الحضن الذي ترعرعت مختلف المجاالت، فان ا

فيه مختلف فروع القانون الدولي األخرى، كالقانون الدولي االقتصادي 

والقانون الدولي للتنمية والقانون الدولي لحقوق االنسان والقانون الدولي 

 .للبيئة

 عتباره مجموعة القواعدوانطالقا من تعريف القانون الدولي الخاص با

متعددة كالشركات الالتي تنظم العالقات بين االفراد او األشخاص االعتبارية 
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فقواعد القانون الدولي الخاص ال عالقة لها بالدول وكيانها، وانما الجنسيات. 

 تهتم بالعالقات الدولية الخاصة.

وما يجب اإلشارة اليه هو ان التفرقة بين القانون الدولي العام والقانون 

الدولي الخاص تعود لبداية القرن التاسع عشر، حينما اضاف الفقيه 

اإلنجليزي بنتام جيريمي في احدى كتبه مصطلح عام للقانون الدولي وذلك 

ير بتع. بينما استعمل الفقيه الفرنسي فوليكس ألول مرة 1802في سنة 

 Traitéمن خالل مؤلفه 1843القانون الدولي الخاص وكان ذلك في سنة 

de droit international privé. 

بكل بساطة تستند التفرقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي 

الخاص حسب جمهور الفقهاء الى اختالف الموضوع. فقواعد القانون 

حقوقها االعتراف بها، زوالها،  ،بإحداثها ، ايالدولي العام تعنى بالدول

المنظمات الدولية، واليات فض منازعاتها. واجباتها اتجاه الدول األخرى وو

فالقانون الدولي العام يهتم بكل ما يتصل بكيان الدولة ومركزها في المجتمع 

فهو الذي ينظم العالقات بين األشخاص الدولي. اما القانون الدولي الخاص 

ق ، ويحدد القانون الواجب التطبيةواالعتبارية المنتمية لدول مختلفالذاتية 

 .أطرافها من جنسيات مختلفةيكون والقضاء المختص في المنازعات التي 

، سواء يأجنباشتملت على عنصر  إذافالعالقة القانونية ال تصبح دولية اال 

بين ع سل. مثال عقد بيع نشأتهاتعلق بأحد األطراف او بموضوعها او بمكان 

تاجريين مغربيين مقيمين في مدينتين مختلفتين لكن داخل التراب المغربي 

يم مق مغربيتاجر تم هذا العقد بين  إذايسمى عقد بيع محلي او داخلي اما 

وتاجر فرنسي مقيم في فرنسا فان هذا العقد يسمى عقد البيع الدولي  بالمغرب

 األطراف. أحدللسلع الن العنصر األجنبي هو 

د ثار جدل فقهي حول طبيعة العالقة بين القانون الدولي العام والقانون لق

الدولي الخاص. فاعتبر فريق من الفقهاء ان القانون الدولي الخاص مجرد 

فرع من فروع القانون الداخلي وال توجد أي عالقة تربطه بالقانون الدولي 

، في حين ذهب فريق اخر من الفقهاء الى القول بان عالقة القانون العام

الدولي الخاص بالقانون الدولي العام هي عالقة الفرع باألصل، بحيث 
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تنازع القوانين ليست سوى قواعد دولية غايتها فض يعتبرون ان قواعد 

المنازعات بين مختلف السيادات حول تفضيل قانون احداهما على غيره 

 القانون الواجب التطبيق.لتحديد 

هي في األصل قواعد داخلية، فاذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص 

اال ان مجموعة كبيرة من قواعد هذا القانون هي قواعد دولية بمعنى الكلمة، 

ألنها تستمد مصدرها من المعاهدات واألعراف الدولية. ومن هنا يمكن 

ان يعتبر من فروع القانون الداخلي، القول بان القانون الدولي الخاص وان ك

 اال ان صلته وثيقة بالقانون الدولي العام. 

ويرى جمهور من الفقهاء ان هناك جماعة دولية واحدة يحكمها قانون 

دولي واحد ال يقبل سوى تفرقة جزئية بين قانون خاص دولي وقانون عام 

ولون بان دولي، بشرط ان تتم هذه التفرقة داخل قانون دولي موحد. ويق

الفرقة بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص هي تفرقة مفتعلة 

 ومصطنعة.

النقاشات واالعتراضات، فان التفرقة بين القانون الدولي العام ورغم 

والقانون الدولي الخاص قد استتببت وتكرست في مناهج الدراسات 

 الجامعية.

 

 العام مصادر القانون الدوليالسادس:  المبحث

القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم وتنظم 

العالقات بين أشخاصه )الدول والمنظمات الدولية(. وحتى ال تكون 

تصرفات الدول والمنظمات الدولية خارجة عن نطاق الشرعية الدولية، 

نون افإنها تستند في تبرير أعمالها وتصرفاتها القانونية على مصادر الق

 الدولي العام
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من  38مصادر القانون الدولي العام من خالل المادة المطلب األول: 

 النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية

وظيفة المحكمة الفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقا ألحكام القانون 

 الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

 االتفاقات الدولية 

  دل عليها تواتر االستعمالالعادات الدولية التي 

 مبادئ القانون العام التي أقرتها األمم المتمدنة 

 أحكام المحاكم وأراء كبار المؤلفين في القانون الدولي العام 

  مبادئ العدل واإلنصاف إذا وافق عليها 

 

 المعاهدات الدولية: ىاالول الفقرة

 تعريف المعاهدات الدولية (1

تعد المصدر الرئيسي للقانون الدولي العام، باعتبارها الوسيلة األهم    

لصياغة القواعد المنظمة للعالقات الدولية. فهي "اتفاق مكتوب يبرم بين 

أشخاص القانون الدولي العام بغية ترتيب آثار قانونية في إطار هذا القانون 

 ي تطلق عليه". سواء في وثيقة واحدة أو أكثر ومهما كانت التسمية الت

 حسب الفقه الدولي تأخذ المعاهدة الدولية عدة تسميات:   

  بشأن قانون المعاهدات  1969اتفاقية كاتفاقية فيينا لعام 

 ميثاق كميثاق األمم المتحدة 

 عهد كعهد عصبة األمم 

   نظام كالنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 

 لمحاربة االتجار باألشخاص  بروتوكول كبروتوكول باليرمو

 المكمل التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة. 2004

  2015اتفاق كاتفاق لوزان النووي ابريل. 

 تمر المعاهدة بمجموعة من المراحل األساسية وهي: 
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المفاوضات هي تبادل اآلراء كتابة أو شفاهيا أو بالطريقتين معا من  .1

وقد تكون المفاوضات: سرية أو علنية، شفوية أو أجل الوصول إلى اتفاق. 

كتابية. وتجري المفاوضات في المعاهدات الثنائية عن طريق لقاء بين ممثلي 

الدولتين المعنيتين. أما المعاهدات متعددة األطراف فتقام المفاوضات فيها 

عن طريق: مؤتمر دولي تستضيفه دولة معينة، كمؤتمر مدريد للسالم لسنة 

في إطار منظمة دولية، كمؤتمر فيينا لقانون المعاهدات الدولية  . أو1991

من  7المبرم تحت إشراف منظمة األمم المتحدة. نصت المادة  1969لعام 

اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات على أن بعض األشخاص بحكم وظائفهم 

ات ديعتبرون ممثلين للدولة بالنسبة لجميع األعمال المتعلقة بإبرام المعاه

دون اإلدالء بأوراق التفويض الكامل، وهم: رؤساء الدول؛ رؤساء 

الحكومات؛ وزراء الشؤون الخارجية. ومن مميزات المفاوضات: المرونة، 

 السرية والكتمان، سرعة اإلجراء واإلنجاز.

وعندما تفشل المفاوضات يتحرك طرف ثالث، من تلقاء نفسه أو بطلب من 

حدهما، لعرض مساعيه الحميدة من أجل الطرفين المتفاوضين أو من أ

استئناف المفاوضات. فبعد نجاح المفاوضات تأتي مرحلة تحرير المعاهدة. 

وصار اليوم نص المعاهدة يحرر كقاعدة عامة في نظائر بحسب عدد 

 األطراف وبلغة كل طرف. يتكون نص المعاهدة من:

ة هداف المرجوالديباجة تبين األسباب الداعية إلى إبرام المعاهدة، واأل .2

 وأسماء األطراف

المتن أو المنطوق ويضم الموضوع ويختم بتوقيعات ممثلي الدول  .3

 األطراف.

 المالحق األحكام التفصيلية التي تلحق بالمعاهدة. .4

تصاحب مرحلة التحرير اإلقرار الذي يعني تحديد الصيغة النهائية  .5

لمشروع المعاهدة المراد تطبيقها وااللتزام بها. في المعاهدات المتعددة 

ة ثلثي الدول الحاضراألطراف، يتم إقرار نص المعاهدة عادة بموافقة أغلبية 

فائدته  نفي المفاوضات. بعد ذلك تأتي مرحلة التوقيع الذي تكموالمصوتة 

في منح الدولة الفرصة للتفكير في موضوع المعاهدة الذي ستلتزم به، بحيث 

 لها أن تتبناه أو أن ترفضه دون أن يترتب عليها أي أثر قانوني ملزم.
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التحفظ هو التصريح برفض بعض النصوص في المعاهدة. فهو يسمح  .6

هدة تجاهها. اللدولة باستبعاد أو تعديل األثر القانوني لبعض مقتضيات المع

 وقت توقيع المعاهدة أو عند التصديق عليها. ويمكن تقديم التحفظ

التصديق هو الموافقة الممنوحة للمعاهدة من قبل األجهزة الداخلية  .7

الملك على منه، يوقع  55، وطبقا للفصل 2011المختصة. دستور 

 . والتصديق يعني دخول المعاهدة حيز النفاذ ذاتالمعاهدات ويصادق عليها

 وجود قانوني ملزمة لألطراف. بعد التصديق على المعاهدة يتم: 

  نشرها في الجريدة الرسمية للدولة المعنية بها وذلك ليتسنى لألفراد

 داخل الدولة معرفتها واالطالع عليها؛

  تسجيلها في األمانة العامة لألمم المتحدة لحفظها ونشرها ليتسنى للرأي

 العام الدولي االطالع عليها.

 

 شروط صحة المعاهدة (2

المعاهدات ال تبرم إال بين أشخاص القانون الدولي، أي الدول ذات السيادة 

شرط  1986و 1969والمنظمات الدولية. كما تضمنت معاهدتي فيينا لعامي 

 الكتابة في االتفاق الدولي. 

 من الشروط الشكلية للمعاهدات أنها تحدث آثار قانونية ملزمة.   

ت وفق أحكام القانون الدولي العام، أما إذا اخضع االتفاق تبرم المعاهدا   

ألحكام القانون الداخلي إلحدى الدول، فإننا سنقول أن هذه الدول أبرمت 

 عقدا دوليا وليس معاهدة دولية.

 األهلية  

 الرضا 

 المشروعية 

 االهليةأ. 
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ويجب أن يكون الطرف  .تعني في القانون الدولي الشخصية الدولية    

المتعاقد أهال ألن تصدر منه تصرفات تحدث التزاما دولياً، فالدول ال بد أن 

إن إبرام المعاهدات مظهر من مظاهر سيادة الدولة،  .تكون كاملة السيادة

وبناء على ذلك يكون للدولة تامة السيادة كامل األهلية لعقد المعاهدات. 

من هي السلطات التي تملك الصالحية  ويحدد القانون األساسي لكل دولة

إلبرام المعاهدات، وعادة ما تختص السلطة التنفيذية بالتفاوض باسم الدولة 

وتنفرد بعقد المعاهدات، وقد ترجع إلى السلطة التشريعية إذا اقتضى ذلك 

 1969الدستور. وفي هذا الصدد اكتفت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

السادسة على أن: " لكل دولة أهلية إبرام المعاهدات"،  بالنص في المادة

أما المنظمات الدولية فإن كانت تملك أهلية  .دون أن تتعرض لتفصيالت أكثر

ن لذي مإبرام اتفاقات دولية هي األخرى، فإن ذلك يكون في حدود الغرض ا

نه من المتفق عليه أن شخصيتها الدولية شخصية ألأجله تم إنشاء المنظمة، 

وظيفية، يتحدد إطارها بحدود وظيفة المنظمة نفسها. وهكذا تعد أهلية 

المنظمات الدولية ناقصة بالنسبة إلبرام المعاهدات، وتخضع لنظام قانوني 

 خاص به

 

 الرضاب. 

تعتبر المعاهدة من أهم المصادر اإلرادية لتكوين القاعدة الدولية وترتيب      

الرضا شرط أساسي لصحة التعاقد. وعلى من الثابت أن  .االلتزام الدولي

الصعيد الدولي فانه ال قيمة لمعاهدة تبرمها الدول بغير رضاها. وهذا 

مدعية  1969المنطق هو الذي أخذت به اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات لعام 

أن مبدأ الرضا تفسده مجموعة من العيوب كاإلكراه والتدليس واإلفساد 

  والغلط.

المعاهدات من الناحية الموضوعية، أن تكون إرادة أطرافها ويشترط لصحة 

من عيوب الرضا. وقد شغلت اللتزام بأحكامها سليمة غير مشوبة بأي عيب 

مة رضا أطراف المعاهدة حيزا كبيرا من اهتمام الفقه الدولي عند المسألة س

 دراسته للمعاهدات، وإذا كان الفقه قد أبدى ذلك االهتمام بخلو رضا أطراف

 المعاهدة من العيوب التي يمكن أن تؤدي إلى التأثير على صحتها:
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 الغلطl’erreur:  

، يجوز للدولة االستناد إلى الغلط 1969من اتفاقية فيينا لسنة  48طبقا للمادة 

أو  االلتزام بالمعاهدة، إذا كان الغلط متعلقا بواقعة ارتضائهاكسبب إلبطال 

وكانت سببا أساسيا في بحالة توهمت الدولة وجودها عند إبرام المعاهدة، 

لتزام بالمعاهدة. وكما يتضح من صريح العبارة فإن الغلط الذي الارتضائها ا

 مادية، أما إذا تعلق نصت عليه هذه المادة هو الغلط المتعلق بواقعة أو بحالة

ن، فان القانومر بغلط في القانون، أي منصبا على غلط في تفهم أو إدراك الا

غلط يعد ال البة بإبطال المعاهدة. كما أنه اليعد ذلك سببا مبررا للمط ذلك ال

إذا انصرف إلى عنصر  الب الرضا في المعاهدات الدولية، إعيبا من عيو

 لثانية أنه الفي فقرتها ا 48دة جوهري من عناصر المعاهدة. وتضيف الما

ا كانت لتزام بالمعاهدة، إذاالارتضائها يجوز للدولة أن تستند إلى الغلط لنفي 

الدولة المعنية قد أسهمت بسلوكها في الغلط، أو كان من شأن طبيعة الظروف 

 تنبيه الدولة إلى احتمال الغلط

 الغش Le dol:  

الدولية، فإن  قاتالة الحدوث في العمور النادرالوإذا كان الغلط يعد من ا

الغش أو التدليس يكاد يكون فرضا نظريا يتعذر حدوثه في الممارسة الدولية. 

ومع ذلك فقد أدرجت اتفاقية فيينا الغش كسبب يجيز للدولة المتضررة أن 

على أنه: "يجوز للدولة  49تطالب بإبطال المعاهدة، إذ نصت في المادة 

، أن ةأخرى إلى إبرام معاهد التي يدفعها السلوك التدليسي لدولة متفاوضة

 .لتزام بالمعاهدةالتستند إلى حالة الغش كسبب إلبطال ارتضائها ا

 إفساد إرادة ممثل الدولة La corruption:  

من اتفاقية فيينا على أنه: "إذا كان تعبير الدولة عن  50نصت المادة 

مباشر اللتزام بمعاهدة قد صدر نتيجة االفساد المباشر أو غير الاارتضائها 

يجوز للدولة أن تستند إلى هذا  متفاوضة أخرى، ممثلها بواسطة دولة إلرادة

انت الغاية من النص وإذا ك ".لتزام بالمعاهدةاالفساد إلبطال ارتضائها الا

أجل  قية منالخالابمنع استخدام الوسائل غير  التعهديةقات الهو تهذيب الع

رادة ممثل الدولة يبقى ممارسة إبرام المعاهدات الدولية، فإن عيب إفساد إ
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كراه، كثيرا ما يحدث في الواقع الدولي خصوصا الوسط بين الغش وا

ن قات التجارية، غير أنه من الصعوبة بمكاالالمتعلقة بالعبالنسبة للمعاهدات 

كارو ولقد   .Dominique Carreau "إثبات وجوده، كما يذكر "دومينيك 

تجاه نحو النة القانون الدولي إلى اداخل لج أشارت المناقشات التي جرت

ي مثل الدولة" تفسيرا ضيقا، بحيث ال يعنتفسير معنى عبارة "إفساد إرادة م

ة كتقديم رشوة. وبناء على غراء الذي يؤثر على إرادة ممثل الدولالسوى ا

ول بت عليه الديجوز اعتبار ما يجري من تكريم لممثلي الدول وما دأ ذلك ال

أوسمة بمناسبة إبرام المعاهدات، من وت ومنح الامفي ممارستها من مج

 .قبيل إفساد إرادة ممثل الدولة

 كراهالا La violence:  

راه على كالالقانونية بشكل كبير، وقد يقع ا كراه على التصرفاتاليؤثر ا

 .كراه على الدولة ذاتهاالرام المعاهدة كما قد يقع اممثل الدولة عند إب

إن إكراه ممثل الدولة على التوقيع  : ممثل الدولةاالكراه الممارس على - 

ن هذه المعاهدة، حيث قررت المادة الال يرتضيها يعد سببا لبطعلى معاهدة 

ها ائيكون لتعبير الدولة عن ارتض "ال : أنهمن اتفاقية فيينا في هذا الشأن  51

 ولتزام بمعاهدة أي أثر قانوني، إذا صدر نتيجة إكراه ممثلها بأفعال أالا

إذا  الإيمكن تصوره،  كراه الالالنوع من اتهديدات موجهة ضده." وهذا 

 توقيع ممثلها عليها، دون حاجة إلجراء كانت المعاهدة تلزم الدولة بمجرد

 .الحق من جانبها يؤكد التزامها نهائيا بالمعاهدة

كراه الواقع على الدولة الالممارس على الدولة ذاتها: تثير مسألة اكراه الا-

د شهد قانون الدولي. فقفا كبيرا بين فقهاء الالقضايا، مما ولد خالالعديد من 

كراه اللمعاهدات التي أبرمت تحت تأثير اقات الدولية الكثير من االتاريخ الع

نية على الطرف أو الذي يمارسه أحد أو بعض أطراف المعاهدة المع

م واتفاقيات الالس أمثلة لذلك بمعاهدات خرى، ويعطي الفقهاءالطراف االا

ليدي لم أن الفقه التق الها الغالب إرادته على المغلوب، إالهدنة التي يفرض في

قا من مشروعية البطال انطالكن يرتب على هذه المعاهدات حكم اي

أما في ظل القانون الدولي المعاصر، القائم على مبدأ تحريم القوة  .الحروب
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قات الدولية، فقد تغيرت النظرة إلى المعاهدات مالها في العالباستعأو التهديد 

ن الة فيينا بطكراه. وهكذا فقد قررت اتفاقيالاالتي تبرم تحت طائلة 

كراه الناجم عن استخدام القوة، الدات الدولية المبرمة تحت تأثير االمعاه

نا مطلقا إذا البطعلى أنه: "تعتبر المعاهدة باطلة  52حيث نصت في المادة 

تم إبرامها نتيجة التهديد باستعمال القوة أو باستخدامها، بالمخالفة لمبادئ 

مم المتحدة." والمقصود "بالقوة" في الاالقانون الدولي الواردة في ميثاق 

لمطالبة ا من ثم فقد أبعدت اتفاقية فيينا اآلراءهذه المادة هو القوة المسلحة، و

قتصادية والسياسية خاضعة لنفس الا les contraintes بجعل الضغوط

 .حكم استخدام القوة المسلحة

 

 المشروعيةج. 

بأنه: "تعتبر  53لتقضي في المادة  1969اتفاقية فيينا لسنة  جاءت

نا مطلقا إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعدة آمرة البطالمعاهدة باطلة 

تعتبر قاعدة آمرة من تفاقية اال. وألغراض هذه من قواعد القانون الدولي

ا، هقواعد القانون الدولي العام كل قاعدة تقبلها الجماعة الدولية في مجموع

 الاتعديلها يمكن  ال يجوز اإلخالل بها والويعترف بها باعتبارها قاعدة 

دأ بيسري هذا الم . والمن قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة بقاعدة

مرة الحالية فحسب، بل يشمل كذلك ظهور الا العام على القواعد الدولية

قاعدة آمرة جديدة من قواعد القانون الدولي العام في المستقبل، وهذا ما 

بقولها: "إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من قواعد  64نصت عليه المادة 

القانون الدولي العام فإن أي معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح 

مرة، التي أخذت بها اتفاقية التعتبر فكرة القواعد ا .ل بهاباطلة وينتهي العم

 اهر تطور القانون الدولي العام، ألنهافيينا لقانون المعاهدات، من أهم مظ

نا لم تحدد غير أن اتفاقية فيي. تفضي إلى وجود تدرج فيما بين القواعد الدولية

ن ن من تعيي، كما لم تضع معيارا أو معايير تمكاآلمرةالمقصود بالقواعد 

ى علهذه القواعد، مما يتطلب سد هذا النقص. وهكذا فهناك إجماع في الفقه 

، منها قاعدة حظر القرصنة اآلمراعتبار بعض القواعد متصفة بالطابع 

الجماعية وقاعدة تحريم اللجوء  اإلبادةفي الرقيق وقاعدة تحريم  واالتجار
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قواعد أخرى تعامل طبق إلى استعمال القوة في العالقات الدولية. وهناك 

    .نفس المنظور، كمبدأ المساواة السيادية بين الدول

 

 التحفظ على المعاهدات (3

التحفظ هو:  1969حسب تعريف اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

إعالن من جانب واحد أيا كانت صيغته أو تسميته، يصدر عن الدولة عند 

موافقتها أو انضمامها إلى معاهدة، وتهدف توقيعها أو تصديقها أو قبولها أو 

به إلى استبعاد أو تعديل األثر القانوني ألحكام معينة في المعاهدة من حيث 

 سريانها على هذه الدولة.

 يتم تقسيم التحفظات إلى قسمين:

 تلك التحفظات التي والمقصود بهاالجوهرية التحفظات الموضوعية  .1

تبديها الدولة بشأن بند من بنودها يتضمن أحكاما موضوعية تتعلق بصلب 

المعاهدة وأهدافها. مثل التحفظات التي تبديها بعض الدول اإلسالمية على 

بعض أحكام االتفاقيات الخاصة بحقوق اإلنسان باعتبارها مخالفة للشريعة 

من اتفاقية القضاء على جميع  9و 2اإلسالمية مثل التحفظ على المادتين 

من اتفاقية حقوق الطفل  14والمادة  1979أشكال التمييز ضد المرأة لعام 

 .1989لعام 

تلك التحفظات التي والمقصود بها  المسطرية اإلجرائيةالتحفظات  .2

 األحكامبتبديها الدولة بشأن بند من بنودها يتضمن أحكاما إجرائية أي تتعلق 

بالمساطر الخاصة بالمعاهدة المعنية. كالتحفظ الذي تبديه الختامية المتعلقة 

ة اعتمادا ق اتفاقية معينبشأن تطبي الخالفاتبعض الدول فيما يخص تسوية 

ية الجبرية لمحكمة العدل الدولية مثل تحفظ بعض الدول على العلى الو

 1948الجماعية لعام  اإلبادةاتفاقية منع ومعاقبة جريمة  من 9و 6المادتين 

 .1984من اتفاقية مناهضة التعذيب لعام  30على المادة و

على إدراج التحفظات على المعاهدات،  اءلقد اعترض بعض الفقه 

بدعوى أن ذلك يخل بوحدة النظام القانوني الذي تنشئه المعاهدة، وتفقده 
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، االعتراضاتتوازنه، وتؤدي إلى تجزئته. وعلى الرغم من وجاهة هذه 

في حالة المعاهدات الثنائية، أن إبداء التحفظ عليها يعد بمثابة فتح  يالحظ

لمفاوضات بشأنها من جديد، أي عودة إلى مرحلة إعداد المعاهدة فإذا قبلت 

التحفظات نشأ عنها مشروع جديد للمعاهدة، أما إذا رفضت توقفت إجراءات 

الحديث في  تجاهاال، فإن األطرافإبرامها. أما في حالة المعاهدات المتعددة 

الممارسة والفقه الدوليين يذهب إلى استساغة وضع تحفظات على 

من فائدة كبيرة: منها الحفاظ على مبدأ  اإلجراءالمعاهدات، لما في هذا 

عالمية وشمول المعاهدات الدولية، فهو وسيلة لجذب الدول المترددة في 

 .رفضها كلية من البدامتداد حكمها القانوني إليها ولو بصورة ناقصة، 

، جاءت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لتضع شروط االتجاهومسايرة لهذا 

حيث تعترف للدول بحق إبداء تحفظات، ، االتفاقياتنظام التحفظات على 

شرط التقيد بمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية: فمن جهة أولى 

ظها سواء لتعبير عن تحفتبيح للدول حرية اختيار الوقت ل االتفاقيةإذا كانت 

 بالمعاهدة، غير أنه يجب أن لاللتزامعند التوقيع أو عند ارتضائها النهائي 

يكون التحفظ مكتوبا وصريحا، وأن يبلغ إلى الدول المتعاقدة وكذا الدول 

التي من حقها أن تصبح طرفا في المعاهدة ومن جهة ثانية ولكي  األخرى

 اللتحفظ مستبعدا في المعاهدة، كما ا يجب أن يكون المقبوال، فإنه يكون 

يجب أن يتصل التحفظ ببنود استبعدت بشأنها الدول المتعاقدة كل إمكانية 

يتناقض التحفظ مع موضوع وغرض  أالتحفظات. وأخيرا يجب  إبداء

 .المعاهدة

 

 تعديل المعاهدات (4

تخضع المعاهدات لشرط أساسي يقوم على رضا األطراف المتعاقدة     

بالتعديل. وهذا المبدأ يكون سواء في المعاهدات الثنائية أو الجماعية. 

والتعديل يكون في جزء من المعاهدة وليس بأكملها. المعاهدات الثنائية ال 

فذ بين اتثير أي إشكال في تعديلها، حيث أن االتفاق كاف لجعل التعديل ن

طرفي التعاقد. أما المعاهدات المتعددة األطراف فقد ميزت اتفاقية فيينا بين 

 التعديل باتفاق جميع األطراف، أو باتفاق بعض األطراف فقط
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 تعديل المعاهدة باتفاق جميع األطراف 

على  اقتراح مشروع التعديليتم  1969من اتفاقية  40طبقا للمادة    

 التفاوض، يتمفي حصل االتفاق ذا إ، واوضالشروع في التفواألطراف 

 .التوصل إلى النص النهائي الذي تبين الدول كيفية سريانه

 تعديل المعاهدة باتفاق بعض األطراف 

م استبعاد المعدل ويتبين الدول التي قبلت التعديل، تسري المعاهدة في نصها 

 بقىتقبله، ي الدول التي قبلت التعديل والدول التي لم بيناما النص القديم. 

يسري  والنص المعدل ،لم تقبل التعديل على الدول التي النص األصلي ساريا

 .قبلت بالتعديل على الدول التي

 

 ات الدوليةالمعاهد إنهاء (5

يختلف إنهاء المعاهدة عن إيقاف العمل بها، فاإلنهاء يؤدي إلى وضع حد    

لوجود المعاهدة القانوني، وال يمكن العودة إلى تطبيق أحكامها ثانية إال 

بإبرام معاهدة جديدة، بينما حالة اإليقاف تظل المعاهدة قائمة، بحيث يمكن 

ى ذلك، إن لم يقرروا ألطرافها أن يعودوا إلى تنفيذها باالتفاق بينهم عل

ها صراحة أو تنتهي بإبرام معاهدة الحقة بينهم في ذات الموضوع. إنهائ

 واألسباب إما اتفاقية وإما غير اتفاقية. 

 األسباب االتفاقيةأ. 

 حالة التنفيذ الكلي ألحكام المعاهدة  •

 االتفاق الالحق على إنهاء أو إيقاف العمل بالمعاهدة  •

 انتهاء األجل المحدد لسريانها  •

 األسباب غير االتفاقيةب. 

ويقصد بها وقوع أحداث طارئة والحقة على إبرام المعاهدة تؤدي إلى    

 انقضائها أو إيقاف العمل بأحكامها
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  اإلخالل الجوهري بأحكام المعاهدة إذا أخل أحد أو بعض أطراف

مها فإن من حق الطرف أو المعاهدة بااللتزامات الناشئة عنها أو خالف أحكا

 األطراف اآلخرين أن يفسخوا المعاهدة أو أن يوقفوا العمل بها  

  استحالة التنفيذ نتيجة للقوة القاهرة: تتمثل القوة القاهرة في حادثة

عارضة تقع بعد إبرام المعاهدات ويترتب عليها استحالة التنفيذ، كما لو 

لى للثانية وهلك المحصول تعاقدت دولتان على بيع كمية من محصول األو

بسبب جوي، وفي مثل هذه األحوال نكون بصدد اختفاء شيء ضروري 

 لتنفيذ المعاهدة

  التغيير الجوهري في الظروف، يستمر تطبيقها بشرط استمرار

األحوال التي عقدت في ظلها، وإذا تغيرت هذه األحوال كانت المعاهدة قابلة 

 لإللغاء أو اإليقاف 

 نتيجة لظهور قاعدة آمرة تتعارض مع أحكامها لعل  انتهاء المعاهدة

أهم الحاالت التي قررتها اتفاقية فيينا في حالة ظهور قاعدة آمرة جديدة 

تتعارض مع حكم معاهدة موجودة، وقد رتبت االتفاقية على هذا التعارض 

 .ببطالن المعاهدة

 

 العرف الدولي الفقرة الثانية:

مجموعة من القواعد الدولية غير المكتوبة، اعتاد أشخاص القانون الدولي    

 العام االنصياع لها، إقناعا منهم بقوتها اإللزامية.

شر الثاني لقواعد القانون يعد المصدر المبا من المؤكد أن العرف الدولي

لمحكمة  األساسيمن النظام  38جاءت المادة  :أركان العرف الدوليالدولي. 

العدل الدولية لتعرف العرف الدولي بأنه: "العادات الدولية المرعية المعتبرة 

." وهذا التحديد يتماشى والتعريف االستعمالبمثابة قانون دل عليه تواتر 

تتكرر précédents المتفق عليه فقها، والذي يعتبر العرف ثمرة سوابق

أي أن العرف الدولي بإلزامه،  االعتقادبصورة واضحة، مقترنا بعنصر 

 .يتضمن ركنين: الركن المادي والركن المعنوي
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السوابق يتمثل الركن المادي للعرف الدولي في  : الماديالركن  1 .

توافر مجموعة من السوابق الصادرة عن شخص من أشخاص القانون 

نسبة  الدولي، وينبغي أن تكون هذه السوابق متواترة في الزمان وفي المكان.

إلى شخص من أشخاص القانون الدولي يتطلب قيام الركن المادي السلوك 

للقاعدة العرفية اضطراد سلوك أشخاص القانون الدولي على نحو معين أي 

بتواتر مجموعة من السوابق المتماثلة. ويستدل على هذه السوابق والعادات 

 وبالرغم من أن .القانونية الصادرة عن السلطات الوطنية األعمال خاللمن 

تصدر في إطار القانون الداخلي للدول، فإنها تخص أمورا ذات  األعمالهذه 

واعد الجنسية وق اإلقليميقات الدولية كتحديد وتنظيم البحر الثيقة بالعصلة و

إذا ما شاع العمل بين مختلف الدول و  .... الخاألجنبية االستثماراتوتنظيم 

عين على وجه معين، على إبرام معاهدات عقدية من أجل تنظيم موضوع م

منع من ي الاآلثار القانونية، فإن هذا فإنه بالرغم من قيامها على مبدأ نسبية 

ين الدولية، مما يفضي إلى تكو عالقاتهاقيام دول أخرى باعتمادها كسابقة في 

 االقتصاديةقاعدة عرفية في هذا الشأن، مثل النظام القانوني للمنطقة 

 .المتحدة الثالث لقانون البحار مماألالخالصة الذي جاء به مؤتمر 

تواتر السوابق في الزمان يعد تكرار السابقة شرطا الزما لتكوين القاعدة 

تنشئ عرفا، كما يعني ضرورة  الواحدة الالعرفية، وهو ما يعني أن السابقة 

توافر حد أدنى من تكرار السوابق لخلق اطراد سلوك أشخاص القانون 

 جابيةاإليالدولي، حيث يجب أن تتشابه تصرفات الدول سواء السلبية أو 

تجاه مسألة معينة حتى يثبت الطابع العرفي لهذه التصرفات، فإذا ووجهت 

صادرة عن دول أخرى فإن  سوابق صادرة عن دول بتصرفات مناقضة لها

إلى جانب ذلك هناك شرط  .من شأن ذلك عرقلة عملية نشوء القاعدة العرفية

وفر في الزمان، أي يجب ت باالستمرارية األمرآخر لتكوين السابقة ويتعلق 

 وكذلكحد معين من القدم في السلوك بشكل يدل على تكراره وعمومه، 

سلوك الذي يتضمن اطراد العمل في ال constant يتعين توفر عنصر الثبات

 .به بشكل واضح ودون انقطاع مخل

ون فقط تتك ال، فالقاعدة العرفية العقيدة القانونية : المعنويالركن 2 .

من سلوك متواتر وإنما ينبغي أيضا أن يقترن هذا التصرف المادي باعتقاد 

هو ما وبإلزاميته، أي الشعور بأن انتهاج هذا السلوك أضحى واجبا قانونيا. 
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عنوي هو بهذا العنصر الم ه الفقه بتوفر العقيدة القانونية. فاألخذاصطلح علي

الذي يميز العرف عن غيره من العادات التي تنتهجها الدول دون أن تضفي 

البت في مدى توافر  فمهمة .مثالكالمجامالت الدولية  اإللزاميةعليها الصفة 

الركنين المادي والمعنوي هي مهمة صعبة تقتضي الكثير من الجهد والدقة 

تاريخيا كان للعرف إسهام في تطور القانون الدولي في وقت لم . والحذر

، لذا كان من البديهي أن يحتل األطرافتظهر فيه المعاهدات المتعددة 

ليمتد  البحرية، والمالحةسية الدبلوما العالقاتالعرف مكانة سامية في ضبط 

بعد ذلك نطاق العرف الدولي ليشمل ميادين جديدة أساسية في مجال التنظيم 

 .القانوني كالتحكيم الدولي والمسؤولية الدولية

 

 المبادئ العامة للقانون الدولي: الثالثةالفقرة 

نظرا للتطور غير المكتمل للقواعد العرفية وللقواعد االتفاقية، 

في المرحلة التي صاحبت إنشاء محكمة العدل الدولية الدائمة،  وبالخصوص

كان يبدو من الضروري إعطاء القاضي الدولي وسيلة قانونية تمكنه من 

الحسم في أية مشكلة يثيرها نزاع دولي في غياب معاهدة أو عرف يطبق 

وبناء على ذلك أدرجت المبادئ العامة للقانون، بمقتضى المادة  .على النازلة

في الصف الثالث بعد المعاهدات والعرف، وهذا ما يفيد أن الرجوع إلى  38

هي تلك .هذه المبادئ يكون على أساس تكميلي وليس على أساس احتياطي

قات الدولية والتي تنشأ أو تتطور بالطرق االتفاقية الالمبادئ التي تحكم الع

 أو العرفية، ومن بينها:

 قات الدولية.مبدأ حظر اللجوء إلى القوة في العال 

  .مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول 

  .مبدأ تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية 

 .مبدأ المساواة في السيادة بين الدول 

  .مبدأ الوفاء بااللتزامات الدولية 
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 .مبدأ التعاون بين الدول 

  .مبدأ تحريم العدوان 

 

 فقهاءكبار الأحكام المحاكم وأراء : الرابعةالفقرة 

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية اللجوء إلى  38تجيز المادة 

أحكام المحاكم، ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف األمم 

األحكام الصادرة عن المحاكم تعد  .كوسائل احتياطية لتحديد القواعد القانونية

واألبحاث والمؤلفات المنجزة  مجموع الدراساتوالفقه الدولي، الدولية 

 ، مصدرا احتياطيا.والمنشورة من طرف فقهاء القانون الدولي العام

وعموما تلعب أحكام محكمة العدل الدولية دورا مهما ومتزايدا في 

. فطبيعة عمل المحكمة، التي هي القانون الدوليتحديد وجود قواعد 

ون بعناية على ضوء مجموعة القضاة ذوي الكفاءة والنزاهة الذين يختار

يكسب قراراتها سلطة معنوية، كما يعطي ألحكامها بتهم القانونية، تجر

دا من يقلل أب كمصادر استداللية طابع الرسمية والمصداقية. وهذا المعطى ال

التأثير الذي تمارسه اجتهاداتها على عملية تكوين القانون الدولي وتطويره، 

ر بوجود قواعد غير مكتوبة كالعرف من خالل اجتهادها في الكشف واإلقرا

 .والمبادئ العامة للقانون

 يخلقون القانون المكانتهم القانونية، فإن الفقهاء مهما تكن من جهة، و

الوضعي بل يدرسونه ويشرحونه ويفسرونه وينتقدونه، ولكنهم بالتأكيد غير 

ذلك  نقادرين على إنشائه إذا لم تكلفهم بذلك هيئة حكومية دولية. وبالرغم م

 نفإنه كثيرا ما يفيد الرجوع إلى أقوال فقهاء القانون الدولي في الكشف ع

فهم يقومون بتفسير نصوص المعاهدات  قواعد القانون الدولي وتجديدها.

من أحكام قانونية والتعليق التي يكتنفها الغموض وإبراز ما أقره العرف 

وما ينبغي  راوتوضيح ما مرت به من تطور وما وصلت إليه حاض عليها

ولكن يجدر التنبيه إلى أن اللجوء إلى أقوال الفقهاء  .الأن تصبح عليه مستقب
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ن الة، شيء من الحيطلتبين القاعدة القانونية في موضوع ما يقتضي التزام 

 .أو بدوافع سياسية األقوال كثيرا ما تتأثر بنزعة دينيةهذه 

 

 مبادئ العدل واإلنصاف: خامسةالالفقرة 

المبادئ التي تمثل العدل المجرد المستمد من طبائع مجموعة من 

األشياء، والتي تعبر عن مجموعة من القيم المثالية التي يتعين أن يسعى 

القانون في أي مجتمع من المجتمعات إلى تحقيقها، والتي ينظر إليها بوصفها 

جزءا من القانون الطبيعي. وبعبارة أخرى فإن مبادئ العدل واإلنصاف هي 

لقواعد األساسية التي يتم استخالصها من خالل العقل وحكمة التشريع، تلك ا

ويتم االستناد إليها بهدف استخالص الحلول الواجب تطبيقها على 

هي تلك القواعد التي يتم  المنازعات التي يتم عرضها على القضاء.

استغاللها من خالل العقل من أجل استخالص الحلول الواجب تطبيقها على 

 شرطين:ات التي يتم عرضها على القضاء لكن البد من توفر المنازع

 عدم وجود قاعدة قانونية دولية يتم االلتجاء إليها لحل النزاع. - 

ارتضاء أطراف النزاع اإلحالة إلى قواعد العدل واإلنصاف من أجل حل  - 

 النزاع.

 

 38مصادر القانون الدولي العام من خارج المادة طلب الثاني: مال

 النظام األساسي لمحكمة العدل الدوليةمن 

 عاصر، بفعل جملةملجتمع الدولي املت التي يشهدها االفي ظل التحو

، برز هناك توجه حقيقي نحو لعوامل المسببةوا االحداث المتسارعةمن 

مال ترتبة على إعملوضوعية الثائرة على القيود الشكلية املإعمال النزعة ا

 قرارات في تمثلت ،لمحكمة العدل الدولية سيساألمن النظام ا 38ادة ملا

نفردة مل، والتصرفات امنفردةلرادة االالصادرة عن ا الدولية نظماتلما

تقليدي في قواعد القانون الدولي ال وهو توجه ضروري نحو عجز للدول،

 .المطلوب تحقيق التوازن الدولي
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 قرارات المنظمات الدوليةالفقرة األولى: 

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية إلى  38 لم تتطرق المادة    

كمصدر للقاعدة القانونية الدولية، ولكن سكوتها  قرارات المنظمات الدولية

عن هذا المصدر ال يعني استبعاده. وعموما يقصد بقرارات المنظمات 

الدولية كل قرار تشاوري يصدر عن الجهاز التشريعي أو التنفيذي لمنظمة 

لنطاق بغض النظر عن محتواه وشكله والتسمية التي تطلق دولية كاملة ا

 عليه واإلجراءات المتبعة في إصداره.

لقد أثارت مسألة اعتبار ما صدر من المنظمات الدولية من قرارات 

 :ودورها في تكوين قواعد القانون الدولي، اختالف بين فقهاء القانون الدولي

األساسي لمحكمة العدل لنظام من ا 38اعتبر أن نص المادة  األول المذهب

ذه المادة ولم تذكر ه التي أوردت تعدد مصادر القانون الدولية الدولي

اإلغفال استند عليه الرأي في اعتبار أن ة، وهذا قرارات المنظمات الدولي

أما المذهب الثاني  .يتعد مصدرا من مصادر القانون الدول الهذه القرارات 

مصادر القانون ة تعد مصدرا من الذي يؤكد بأن قرارات المنظمات الدولي

في قد صدر  38ن بأن نص المادة ية المعارضالدولي، فيمكن الرد على حجي

رت بعد، ثم أن محكمة العدل ة قد انتشوقت لم تكن فيه المنظمات الدولي

درة عن إحدى المنظمات ات صاأكثر من حالة قرار وفية قد طبقت الدولي

 .ةالدولية باعتبارها مصدرا للقاعدة الدولي

 

 االنفرادية للدول تصرفاتالالفقرة الثانية: 

من القانون األساسي لمحكمة العدل الدولية لم تـورد  38رغم أن المادة     

األعمـال المنفردة في عداد مصادر القانون الدولي، إال أن اجتهاد المحكمة 

 . وموقف الفقه أقـر لهـا بالقدرة على خلق حقوق والتزامات دولية

التصرفات االنفرادية هي تعبير من جانب واحد عن إرادة أحد أشـخاص     

يمكن ي وبالتال، الدولي، حيث يترتب عن هذا التصرف آثار قانونية القـانون

اعتبار العمل المنفرد هو تعبير عن إرادة أحد رعايا القانون الدولي، فإسناد 

التصرف إلى أشخاص معنوية أو إلى ممثليها أو إلى رعايا القانون الدولي 

لقانونية اآلثار اال تثيـر أيـة مسألة قانونية، لكن األمر مختلف فيما يتعلق ب

 .الناجمة عن هذه التصـرفات
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التصرف القانوني الصادر عن اإلرادة المنفردة، هو اتجـاه فوعليه     

اإلرادة المستقلة لشخص واحد من أشخاص القانون الدولي إلى إحداث آثار 

وعلى هذا األساس هناك عدة عناصر يجب توافرها في العمـل . قانونية

الصادر عن اإلرادة المنفردة تتعلق بـالفاعل: أي أن يكون القـانوني الـدولي 

من يصدر عنه العمل شخص وحيد مـن أشـخاص القـانون الدولي، وتثبت 

مل اآلثار: إذ كل ع. وتتعلق بهذه الصفة اآلن للدول وكذلك المنظمات الدولية

قانوني تترتب عليه آثار قانونية معينة، والتصـرف االنفـرادي كغيره من 

عمال القانونية، ال بد أن ينتج آثار قانونية تخص من يصدر عنه العمل أو األ

طبيعة العمل: كونه تعبير عن إرادة شخص وحيد . كما تتعلق بمن يوجه إليه

من أشخاص القـانون الـدولي، والتي تكون إرادة مستقلة عن أي تعبير آخر 

يره من وأخيرا يجب أن يكون هذا التصرف االنفرادي كغ. عن اإلرادة

األعمال القانونية، تحكمه قواعد القانون الدولي، ألنه إذا كانت تحكمه قواعد 

 .القانون الداخلي، فإنـه سـيكون عمال غير دولي

 

 اشخاص القانون الدولي العامالمبحث السادس: 

مجموع الكيانات التي يعترف  تفيد عبارة أشخاص القانون الدولي العام

األشخاص االصليون للقانون هناك  .صية القانونيةلها القانون الدولي بالشخ

 الدولي العام واألشخاص الجدد للقانون الدولي العام.

 

 المطلب األول: األشخاص االصليون في القانون الدولي العام

 الفقرة األولى: الدولة

من المؤكد أن الدولة هي الشخص الرئيسي للقانون الدولي العام، وتعد 

ورجل السياسة ورجل القانون. تتعدد  االجتماعظاهرة تهم المؤرخ وعالم 

التعاريف التي تعطى لمفهوم الدولة حسب الزاوية التي ينظر إليها كل دارس 

 والخصائص التي يركز عليها، لكن يظل أبسطها وأكثرها شيوعا بين

القانونيين هو التعريف الذي يبرز العناصر المكونة للدولة. وهكذا دأب 
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الكثير من الفقهاء على تعريف الدولة بأنها تجمع بشري أو شعب، يقيم بصفة 

دائمة على إقليم معين، ويخضع لسلطة سياسية، لها سيادة تتولى تنظيم 

 .مختلف العالقات في الداخل كما تتولى تمثيله في الخارج

 : العناصر المادية للدولةأوال

 :من الناحية الواقعية العناصر المنشئة للدولةأي 

 مالزما عنصرا تشكلمجموعة بشرية، مهما كان عددها، الشعب  .1

، تقطن ارضها وتخضع لسلطتها وتمتثل ألحكام لقيام الدولة

 دستورها وقوانينها.

مهما كانت  األفرادمن المسلم به أن وجود مجموعة من اإلقليم  .2

يمكن أن يجعل من هذه المجموعة  الالرابطة التي تجمع بينهم، 

دولة طالما أنها لم تستقر على حيز مكاني تستأثر به وتمارس فيه 

إقليم بنشاطها الحيوي بشكل دائم. ويطلق على ذلك الحيز المكاني 

 .الدولة

له ، وما تشماألرضويتكون إقليم الدولة أساسا من رقعة معينة من 

موارد معدنية  من جبال وأنهار وبحيرات، وما يحتويه باطنها من

يقتصر على اليابسة ولكنه يشمل  ال وطاقية. كما أن إقليم الدولة

البحرية المحيطة بها، والتي يعود لقانون البحار  المجاالتأيضا 

 اديةاالقتصوالمنطقة  اإلقليميتحديد سلطة الدولة عليها كالبحر 

في مكونات إقليم الدولة طبقات الجو التي الخالصة، كما تدخل 

 .اإلقليميوالبحر  األرضيةتعلو المساحات 

وجود الدولة يقتضي أن تكون هناك هيئة السلطة السياسية  .3

تي هي ال السلطة السياسيةإن  .واإلقليممنظمة إضافة إلى الشعب 

تعبر عن إرادتها  تمثل الدولة في الداخل والخارج، وهي التي

 .وتنفيذها
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 ثانيا: العناصر القانونية للدولة

جب يث، بل اليكفي القول بوجود الدولة اجتماع العناصر المادية الث ال

 .الشخصية القانونيةوالسيادة  وهماأساسيين  توفر عنصرين

  ن بودانوعرفها جالسيادة Bodin Jean  في القرن السادس

عشر، وهو الشخص الذي ارتبطت النظرية باسمه، بأنها: 

 ."نينتخضع للقوا "السلطة العليا على المواطنين والرعايا التي ال

 .على أسس متكافئة دوليةقات الإقامة ع لدولةتيح لتالسيادة ف

ضع في تخ الأن الدولة على المعنى السلبي لفكرة السيادة  قيتطر

 وال تمتثلسلطة عليا أخرى مهما كان مصدرها،  ألية عالقاتها

 .منظمة دولية اوسلطة تأتيها من الخارج، سواء كانت دولة  ألي

دول على قدرة ال للداللةللسيادة  اإليجابيينصرف المعنى بينما 

 .بمحض إرادتها التصرف مستقلة علىكوحدة سياسية 

 م بين قة التي تقوالهي تعبير عن الع الشخصية القانونية الدولية

 اموااللتزتمتع بالحقوق ، ذلك أن الةمعين ةقانوني انظمةو اتوحد

كن ل بالواجبات هي معيار الشخصية القانونية في النظام الدولي،

تكون الوحدة قادرة على إنشاء قواعد قانونية دولية، يجب ان 

في إنشاء  باإلسهامأو الوحدات مع غيرها من  باالتفاقسواء 

الوحدة من المخاطبين بأحكام  هذه تكونية. وان دولالعرف اال

 أي االهلية. القواعد القانونية الدولية

 

 الحكومية منظمات الدولية: الالثانيةالفقرة 

في إطار هيئات دولية تعمل على تحقيق  االنتظامبعدما استطاعت الدول 

أصـبح لهذه الهيـئات، المعروفة عموما باسم  ،أهـداف مشـتركة بـينها

وبالرجوع إلى المؤلف الذي  .المنظمات الدولـية، مركزا قانونيا ثابتا

 1980 المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو سنة األممأصدرته منظمة 

التعريف الذي جاء به أحد  يشملوالذي  تحت عنوان "مفهوم المنظمة الدولية

تعرف  ميشيل فيراليالمنظمات الدولية وهو الفقيه الفرنسي  منظري قانون
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أنها: "تجمع من الدول يقوم على أساس اتفاقي قصد على لمنظمة الدولية ا

 ."تحقيق أهداف مشتركة بالتعاون بين أعضائه بواسطة أجهزة دائمة

 في الدول المستقلة ذات تنحصر العضوية في المنظمات الدولية الحكومية

المنظمات الدولية على أساس رضا الدول بموجب وثيقة تنشأ ، والسيادة

 مومةالدي .اتفاقية تأسيسية يطلق عليها اسم عهد أو ميثاق أو نظام أساسي

إرادة ذاتية  االستقاللية اي .وجود أجهزة قارة تعمل بصورة دائمة تعني

وظيفة  األعضاء. واخيراالفردية للدول  اإلراداتمستقلة متميزة عن 

 .التعاون

دل تبنت محكمة الع لقد الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية

يتجاوز  الدولية أن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية شخصية وظيفية، ال

منشئة ال لالتفاقياتالمخولة لها طبقا  والصالحياتنطاق دائرتها الوظائف 

 التحدها و الكاملة ف الدول التي تتمتع بشخصية دولية اللها، وذلك بخ

أو ما التزمت به بمحض إرادتها بموجب  األخرىسيادة الدول  إالتقيدها 

 .أحكام القانون الدولي العام

 

 المطلب الثاني: األشخاص الجدد في القانون الدولي العام

 أي اشخاص القانون الدولي غير المتمتعة بالسيادة

 

 الفقرة االولى: المنظمات الدولية غير الحكومية

جمعيات او هيئات خاصة تشكلت عفويا بشكل ارادي من قبل هي 

االفراد للتعبير عن اهتمامهم في مجاالت متعددة، وللتعبير عن تضامن 

وتعاون غير وطني وبدون اهداف ربحية. هي منظمة ذات مصلحة عامة 

وال تخضع لحكومة او لمؤسسة دولية. ولكنها يمكن ان تتلقى مساعدات 

ها انها تتميز باالستقاللية، ليست ربحية، تقدم ومن مميزات وتمويالت.

، ويمكن ان تضم اشخاص ذو جنسيات الذاتية باإلرادةخدمات، تتمتع 
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 يناهز عددهافحسب تقرير صادر عن منظمة األمم المتحدة،  مختلفة.

 منظمة في العالم. 50000

)منظمة فرنسية طبية  أطباء بال حدودومن األمثلة البارزة نجد منظمة  

انية غير حكومية، ويمتد نشاطها الى حوالي سبعين دولة وتضم ما يناهز إنس

يقع مقرها في لندن ينصب عملها  منظمة العفو الدولية طبيب(. 30000

 حقوق االنسان.ب كل القضايا المتعلقة على

 

 الفقرة الثانية: الشركات المتعددة الجنسيات

في دول أخرى  كيان اقتصادي يزاول التجارة عبر القارات وله فروع

. ملكيتها تعود لجنسيات متعددة، كما يتولى ادارتها تتحكم فيها الشركة االم

اشخاص من جنسيات متعددة. يمتد نشاطها لبلدان اجنبية مختلفة. تصاغ 

استراتيجياتها وسياساتها وخطط عملها على مستوى المركز الرئيسي أي 

 الشركة االم.

 

 الفقرة الثالثة: الفرد

ث عن الفرد ينبغي ان نتحدث عن مجموعة من االتجاهات عندما نتحد

التي لم يكن لها موقف متناغم ومتطابق بصدد وضعية الفرد في القانون 

 الدولي:

  االتجاه الكالسيكي يعتبر الدولة هي المخاطب الرئيسي بمقتضيات

 القانون الدولي وال يستحضر مكانة للفرد في هذا السياق.

 الفرد هو المخاطب االساسي بمقتضيات  االتجاه الموضوعي: يعتبر

 اإلرادة.القانون الدولي ألنه يتوفر على 

  االتجاه الحديث يرى ان الفرد معني بقواعد القانون الدولي ألنه هو

 من القانون الدولي. نهائيالمستفيد ال
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الدولي وظل  نالفرد ظل لعقود غير معني بقواعد القانو حقيقة ان

مجموعة من  ضغطخاضعا فقط لقواعد القانون الداخلي. لكن وتحت 

المتغيرات والتطورات والتحوالت التي شهدها العالم أهمها النزاعات 

المسلحة ابان الحرب العالمية األولى والحرب العالمية الثانية التي خلفت 

ت مجموعة من الكوارث اإلنسانية، وتعرض االفراد لبعض الخروقا

المستبدة على امتداد عدة سنوات. كل هذه  األنظمةوالتعسفات من قبل بعض 

بقواعد القانون الدولي. كما  الفرد واهتمام العوامل دعمت تنامي حضور

يمكن ان نستحضر األدوار الطالئعية التي لعبتها الثورات اإلنسانية كالثورة 

الفرنسية والثورة االمريكية وغيرها، كذلك االسهامات الفكرية التي راكمها 

عدد كبير من الفالسفة والمؤرخين والباحثين على مستوى التنظير في مجال 

 حقوق االنسان.

معني بقواعد القانون الدولي لحقوق االنسان. فالسيادة بمفهومها الفرد 

االنسان لسنوات، لكن التقليدي حالت دون اهتمام القانون الدولي بحقوق 

ي مجال فالتطورات التي شهدها العالم وتنامي نشاط المنظمات التي تشتغل 

 وتعزيز حقوق االنسان هذه العوامل كلها دعمت حضور حماية الفرد حقوق

االنسان ضمن قواعد القانون الدولي والدساتير والتشريعات الوطنية. ونجد 

ميثاق األمم المتحدة يهتم أيضا بصورة أساسية بحقوق االنسان. كما ال يجب 

ان ننسى العدد الكبير من المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي تمت مراكمتها 

د في القانون كما نستحضر وضعية الفرو .على مستوى حقوق االنسان

ال يمكن ان ننفي مكانة فالدولي من خالل قواعد القانون الدولي اإلنساني. 

له حضور وازن وان كان اقل من  أصبحالفرد في القانون الدولي. فالفرد 

 حضور الدولة.

 

 فروع القانون الدولي العام: السابعالمبحث 

 الدولي العام انطالقا من المجاالت أصبحنا نتحدث عن فروع القانون

ها كل فرع من هذه الفروع. فيمكن ان نتحدث عن مجموعة تطرق لالتي ي

 من الفروع:
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 يكتسي أهمية كبرى، خصوصا بعد تنامي  ،قانون المنظمات الدولية

ظهور المنظمات الدولية، ويضم مجموعة من القواعد التي تنشئ هذه 

ا ت المنشئة لها. يهتم هذا القانون بوظيفتهالمنظمات والمتضمنة في االتفاقيا

الداخلية وكيفية اشتغالها. فهو مجموعة من القواعد التي تنظم  ةواألجهز

التوصيات التي وبالوظائف التي تقوم بها نشاط المنظمات الدولية و

 تصدرها.

 قانون المعاهدات الدولية 

 هو تلك القواعد القانونية التي تحدد المعايير التي القانون الدولي للبحار 

يجب على الدول ان تلتزم بها عند تحديد بحرها اإلقليمي بمسافات ومقاييس 

بحر ال ، ايمحددة وما يمكن ان نصطلح عليه بالمنطقة االقتصادية الخالصة

فهو مجموع القواعد الدولة سيادتها وسلطتها.  هاإلقليمي الذي تمارس علي

نونية التي حددها المجتمع الدولي المتعلقة بتعامل كل دولة مع حدودها القا

البحرية. ونشير الى ان المرجع هو االتفاقية الدولية لقانون البحار لسنة 

والتي أوردت مجموعة من المفاهيم حتى فيما يتعلق بالعبارات  1982

تجلى ي والمصطلحات المستخدمة. والفرق بينه وبين القانون الدولي البحري

في كون ان هذا األخير يهتم بالنشاط البحري أي بالحركة وبالسالمة داخل 

واعد فق المجال البحري العالمي: كعدم استخدام البحار ألغراض نووية مثال

القانون البحري تخاطب حتى األشخاص غير الدول والمنظمات ممن 

 يستعملون المضايق والقنوات البحرية لمرور السلع.

  ،القانون الدولي الجوي خلق تراكما وبدا يكتسب مكانته شيئا فشيئا

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السالمة، الطيران المدني. 

 1919وكمرجع في هذا المجال يمكن ان نتحدث عن اتفاقية باريس لسنة 

مع قة بالمرتبط 1944المعنية بتنظيم المالحة الجوية، واتفاقية شيكاكو لسنة 

  على مستوى الطيران الدولي الجرائم التي يمكن ان تحدث

 أحدثت للمخاطر المرتبطة بالبيئة، التصحر القانون الدولي للبيئة :

واالحتباس الحراري مجموعة من المؤتمرات والتي تعد أساسا إلنتاج 

مجموعة من القواعد المرتبطة بالبيئة. ويمكن ان نذكر مؤتمر ريو دي 

بمراكش  22، ومؤتمر كوب 1992مؤتمر األرض لسنة جنيرو المعروف ب

  .2016في نونبر 
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 البد من الحديث عن مخرجات مؤتمر  القانون الدولي االقتصادي

بريتون وودز الذي افرز لنا مجموعة من المؤسسات يأتي على راسها 

جارية المسائل التهذه المؤسسات تنظم دوق النقد الدولي والبنك العالمي. صن

مة الى منظ وتحولها الكات، اتفاقيات واالقتصادية على المستوى الدولي

بلورة ساهمت في  المؤسسات. كل هذه 1995التجارة العالمية في يناير 

االقتصادي الذي هو مجموعة من القواعد المنظمة ر القانون الدولي وتطوي

 للعالقات االقتصادية الدولية.

 ين ويحدد وينظم العالقات ما ب القانون الديبلوماسي والقنصلي يضبط

اشخاص القانون الدولي في حالة السلم. يناقش أيضا الحصانات واالمتيازات 

تي ، ويحدد الواجبات الالتي يمكن ان يتمتع بها المبعوثون الديبلوماسيون

ون . اما القاناثناء أداء مهامهم نيجب ان يلتزم بها المبعوثون الديبلوماسيو

ال نفوذ العمل القنصلي والوظائف التي يمكن ان تقوم القنصلي فهو يحدد مج

 بها القنصليات

 من اهم فروع القانون الدولي العام الذي  القانون الدولي لحقوق االنسان

يعرف نوع من التراكم والتطور الن حقوق االنسان هو مطلب مجتمعي في 

 بتوافر حد مشروطة المساعدات الدوليةوكانت مسالة جميع دول العالم. 

أدني من هذه الحقوق. كما نالحظ ان الجيل الجديد من الدساتير يتحدث عن 

االلتزام بحقوق االنسان كما هو متعارف عليها دوليا. يعتبر اإلعالن العالمي 

لحقوق االنسان مرجعا ال غنى عنه في التأصيل لقواعد حقوق االنسان على 

 المستوى الدولي.

 1949قيات جنيف األربع لسنة تشكل اتفا: القانون الدولي اإلنساني 

مرجعا ال غنى عنه في دراسة القانون الدولي اإلنساني. االتفاقية األولى 

في الحروب البرية، والثانية مرتبطة مرتبطة بحماية المرضى والجرحى 

بالمرضى والجرحى والغرقى في الحروب البحرية، والثالثة مرتبطة 

 دنيين غير الحاملين للسالح.بأسرى الحرب، والرابعة مرتبطة بحماية الم

 مجموعة القواعد القانونية المرتبطة بالتنمية.  القانون الدولي للتنمية

نالحظ . 1968فمنذ اعالن األمم المتحدة للحق في التنمية الصادر في سنة 

ان المجتمع الدولي لم يطور بشكل كبير هذا الفرع من فروع القانون الدولي 

  .التنمية لشعوب العالمالعام المرتبط بالحق في 
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 وظائف القانون الدولي العام: ثامنالمبحث ال

تتجلى الوظائف االساسية للقانون الدولي العام في التهدئة والتخفيف من 

النزاعات والتنمية المتناسقة للمجتمع الدولي. بفضل السلم واالمن الدوليين 

وظيفته  قالسبب ال تتحق. لهذا هار القانون الدولي العامدالز أكثرتتاح فرص 

 أساسيتين: هدفيناال من خالل تظافر 

 دولية للقد انيطت وظيفة الشرطة ا :الحفاظ على السلم واالمن الدوليين

اإلجراءات التأديبية بناء على اتفاقية االمن الجماعي  تتم، ولمؤسسة دولية

مؤتمر باريس للسالم في عام  من خالل احداث منظمة عصبة االمم عقب

في منع قيام الحرب عبر ضمان االمن المشترك  . تتمثل مهمة المنظمة1919

بين الدول، والحد من انتشار األسلحة وتسوية المنازعات الدولية بالطرق 

. لقد شكل تأسيس نظام االمن الجماعي من خالل عصبة األمم السلمية

دا المعاصرة. يعتبر مب لعالقات الدوليةالسالم في ا إلقراراالنطالقة األولى 

تعلق ما يفي المساواة في السيادة األساس في احترام الدول بعضها البعض

القاعدة العامة التي جاءت بها عصبة  بذلك مشكلة األراضي،بمسالة وحدة 

. ولهذه القاعدة عدة تفسيرات، احترام حقوق الدول األخرىاألمم اال وهي 

عدم التشويش والبلبلة، كما تعني أيضا حصانة  فهي تعني عدم التدخل،

 .رؤساء الدول والديبلوماسيين والقناصل والممثلين الرسميين للدول

من شانه تركيز القرار  على خلق نظام امن جماعيتقوى عصبة األمم لم      

في عدد محدد من ممثليها الكبار بسبب الخالفات. لكن ميثاق األمم المتحدة 

ووضع نظاما يقوم على اتفاق القوى ب فشل عصبة األمم استفاد من أسبا

الخمس الكبرى األعضاء الدائمين في مجلس االمن الدولي )الواليات 

: رغبة في 24المادة  المتحدة االمريكية، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا(.

أن يكون العمل الذي تقوم به "األمم المتحدة" سريعاً فعاالً، يعهد أعضاء تلك 

يئة إلى مجلس األمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم واألمن الدولي اله

ً عنهم في قيامه بواجباته التي  ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا
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يقرر مجلس األمن ما إذا كان قد وقع  39المادة تفرضها عليه هذه التبعات. 

العدوان، ويقدم في ذلك من أعمال  تهديد للسلم أو إخالل به أو كان ما وقع عمال

 42و 41توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً ألحكام المادتين 

لمجلس األمن أن  41المادة  .لحفظ السلم واألمن الدولي أو إعادته إلى نصابه

يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي ال تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ 

طلب إلى أعضاء "األمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز قراراته، وله أن ي

أن يكون من بينها وقف الصالت االقتصادية والمواصالت الحديدية والبحرية 

والجوية والبريدية والبرقية والالسلكية وغيرها من وسائل المواصالت وقفا 

س األمن أن إذا رأى مجل 42المادة  .جزئياً أو كليا وقطع العالقات الدبلوماسية

ال تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف  41التدابير المنصوص عليها في المادة 

به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من األعمال ما 

يلزم لحفظ السلم واألمن الدولي أو إلعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه 

األخرى بطريق القوات الجوية أو األعمال المظاهرات والحصر والعمليات 

 ."البحرية أو البرية التابعة ألعضاء "األمم المتحدة

 تشكل العولمة السمة األساسية التنظيم العالمي لألنشطة الدولية :

ألموال اللنظام العالمي المعاصر فيما يتعلق بتبادل السلع والخدمات ورؤوس 

ة لعام إعادة تعريف السيادوالتكنولوجيا. لقد أصبحت مهمة القانون الدولي ا

ليس من جانب القوة والسيطرة، وانما من جانب مدى قدرة الدولة على جلب 

والثروات التي تدور خارج الحدود االستثمارات ورؤوس األموال العامية 

السياسية والجغرافية للدولة. ينظم القانون الدولي األسواق العالمية بحيث 

ية. لقد الدول المبادالت التجارية واالقتصاديةفي أساسيا تشكل الدول طرفا 

تطور القانون الدولي االقتصادي من خالل المؤسسات الدولية كصندوق 

النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة الدولية التي عوضت اتفاقيات 

 .1995يناير  1الكات منذ 

تفاقيات عدد هائل من اال تسهر منظمة التجارة العالمية على تنظيم    

المتعددة األطراف كان أهمها التوقيع على اتفاق متعدد  االقتصادية الدولية

 دولة. 70، وضم 1997فبراير   15األطراف هم قطاع االتصاالت
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، فض المنازعات خالفا لسابقتها اتفاقيات الكات، خلقت المنظمة هيئة    

ن اجل اء مالتي تحدث بين الدول األعضقضائية للنظر في المنازعات  هيئة

 سلم واالمن االقتصاديين الدوليين.إحالل ال

 حق تقرير المصيرع: المبحث التاس

ي وخياراتها السياسية الت هاهو حق الشعوب في تحديد مستقبلها ومسار

تراها مناسبة بما فيها تشكيل حكوماتها دوَن تأثير خارجي وتحديد شكل 

 الحكم.                    

" الفقرة األولى: 1514المتحدة قرارها رقم أصدرت منظمة األمم 

لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد 

بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي، الفقرة السابعة: تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام 

، واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أساس المساواة ميثاق األمم المتحدة

وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول، واحترام حقوق السيادة 

 ".والسالمة اإلقليمية لجميع الشعوب

تنفيذ  آليات نستخرج من النص حق االستقالل للشعوب المستعمرة، لكن

بقيت غامضة، وخير  لصلةالقرار وغيره من مقررات المنظمة الدولية ذات ا

دليل على ذلك اإلخفاق المزمن لألمم المتحدة في إنصاف الشعب الفلسطيني 

المستقلة وذلك راجع  وإقامة دولته وتمكينه من حقه في تقرير المصير

 181باألساس إلى عدم تطبيق قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 

والقاضي بتقسيم  1920ي لسنة بإنهاء االنتداب البريطان 1947الصادر عام 

فلسطين إلى ثالثة كيانات: دولة عربية ودولة يهودية والقدس وبيت لحم 

 والمناطق المجاورة تخضع لوصاية دولية.        

اكتسَب مفهوم تقرير المصير قوة قانونية كبيرة بإدراجه في ميثاق األمم 

استندت إليه  ، وهو ما جعله جزءا من القانون الدولي1951المتحدة عام 

بشكل شبه كامل تقريبا حركات التحرر في بلدان العالم الثالث في نضالها 

 ضد االستعمار خالل ستينيات وسبعينيات القرن العشرين.
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ارتبط مفهوم تقرير المصير بظهور الدولة الوطنية في أوروبا خالل    

ود ة التي تسالنواة األولى لظهور الدولة/األم القرن السابع عشر، كما أنه كان

على  كنمط حكم أوحد تقريبا في العالم منذ بدايات القرن العشرين، وتقوم

 .التجانس اللغوي والعرقي أحيانا أو هما معا

التي تقوم على مبدأ  ويتأسس مفهوم الدولة/األمة أو الدولة الوطنية

المساواة بين المواطنين بوصفها المعيار األهم في المنظومة السياسية 

 .قية التي تحكم الدولةواألخال

ظهر مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها مع بداية القرن العشرين في     

مبادئ الرئيس األمريكي ويلسون نهاية الحرب العالمية األولى من خالل 

من  ااوروب مبادئه األربعة عشر التي ركز فيها على مبدأ السلم إلعادة بناء

بغرض معالجة أوضاع الشعوب واألمم ، الحرب العالمية األولى جديد بعد

التي كانت خاضعة إلمبراطورية المجر والنمسا واإلمبراطورية العثمانية. 

وقد عرف مفهوم تقرير المصير دفعة قوية في القرن العشرين بإدراجه في 

، وهو ما أدى إلى ظهور حركات التحرر 1960ميثاق األمم المتحدة سنة 

نادت بحق المجموعات المتجانسة لغويا أو في المستعمرات األوروبية التي 

عرقيا أو ثقافيا في تقرير مصيرها، وإقامة كيانات سياسية مستقلة. لكن 

استقرارها تأثر سلبا خاصة في أفريقيا بالخرائط االستعمارية التي ُرّسمت 

بموجبها الحدود دون مراعاة لالمتدادات المتشعبة للمجموعات العرقية 

 .واللغوية

، أصبح حق تقرير المصير 1960ي ميثاق األمم المتحدة سنة بإدراجه ف

ا لحركاِت التحرر سند أحد المقتضيات الجوهرية في القانون الدولي، أعطى

 شرعيا قويا لنضالها من أجل التحرر من قبضة االستعمار األوروبي.

تقرير المصير، تمكنت شعوب كثيرة في العالم الثالث من حق وباسم 

تحديد مستقبلها ومسارها وخياراتها السياسية، وفي نفس االستقاللية في 

 الوقت شكل تقرير المصير مخرجا لبعض القوى االستعمارية.
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فكما استندت حركات التحرر في العالم الثالث إلى حق تقرير المصير 

 عن أجندة سياسيةغالبا ما تعبر في نضالها، فإن الحركات االنفصالية 

م السياسي القائم أكثر من تعبيرها عن تطلعات خارجية دافعها العداء للنظا

 .مجموعات عرقية أو لغوية مسحوقة

وقد طبعت الحرب الباردة هوية كثير من الحركات االنفصالية 

في عام  ابريطاني مثال التي حازت على استقاللها مننيجيريا والمتمردة، ففي

يم كانت القوى الغربية خاصة فرنسا خلَف محاولة انفصال إقل 1960

 .1970و 1967 ''البيافرا'' الغني بالنفط بين عامي

  

 


