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 تعريف القانون الدولي العام

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

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

  .أو الموضوعات التي يحكمهاعرفه هذا الفرع من القانون سواء من حيث األشخاص 

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

ذا التعريف يمكن تحديد العناصر التي ومن خالل ه,  "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

لضمير العالمي مما يقيد تصرفات الدول دون أن فاألخالق الدولية هي عبارة عن مبادئ يقرها ا. 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 . الدول التي تحل بها الكوارث الطبيعية واألزمات

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

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

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

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

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

ن مباشرة وكذلك األفراد أصبحوا خاضعي.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

  :فاالقانون الدولي العام هو.الخاص

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

 .ضوعه العالقات الدولية وأشخاصه وهي الدول والمنظمات الدولية واألفرادمو   -2

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

 (أعراف 

 :أما القانون الدولي الخاص فهو 

  .وطنيأحد فروع القانون الخاص ويضع أحكامه إرادة المشرع ال     .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

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

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

ومع ذلك يرى البعض أن مبدأ السيادة ال زال . الدولية كونت في مجموعها قواعد القانون الدولي العام

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

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

 .برضا الدول

ن صحيح أ. والواقع أن هناك خلط بين تكوين القاعدة القانونية وطبيعة القاعدة القانونية أو درجة إلزامها

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

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

ا بأسس المجتمع الذي تسود درجة إلزامها وذلك بالنظر إلى عالقته( 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

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

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

ا هي اآلثار التي تترتب والقانون الوطني؟ وهل هي عالقة مساواة أم إستقالل أم عالقة إندماج ووحدة ؟ وم

  على هذه العالقة؟

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

 .ومبررات ونتائج

  

 :نظرية ازدواج القانون -أولا 

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

فإن مصادر القانون الوطني هي عبارة عن مجموعة من , أما من حيث المصدر. أو األشخاص أو المصدر
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أو أعراف نشأت داخل المجتمع، بينما مصادر ( التشريعية)القواعد تضعها السلطة الوطنية المختصة 

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

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

ويترتب على ذلك أن القانون الوطني قانون قسري تقترن فيه , 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

  .ـ إنتفاء التنازع بين القانونين بسبب وجود دائرة نفاذ خاصة لكل منهما

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

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

  .ات خاصةـ ال يمكن للقاعدة القانونية في النظامين أن تطبق في النظام األخر إالَّ وفق إجراء

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

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

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

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

 .الدبلوماسية ثم ترك للقانون الدولي تحديد األشخاص اللذين يجوز لهم التمتع بهذه الحصانات

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

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

 [(1. )]القانون الداخلي من القانون الدولي

ها أنها تتجاهل حقيقة القاعدة القانونية وتخلط بين القاعدة تعرضت هذه النظرية إلى عدة إنتقادات أهم 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. الخلط بين أصل القاعدة ووسائل التعبير عنها

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

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

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

  .بإلغاء أحكامه المعارضة له

   :نظرية وحدة القانون -ثانيا  
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يرى أنصار هذه النظرية أنه ال فرق بين القانونين وأنهما يمثالن ظاهرتين في قانون واحد ذلك أن النظام 

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

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

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

بغي الخلط بين الشكل والمضمون عند الكالم عن إزدواجية وال ين. 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 . على عدم سريان أحكام المواد السابقة أو المخالفة لمعاهدة دولية نافذة في سورية

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

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

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

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

ً بتطبيقها وإنما بإعتبارها أصبحت جزءاً من قوانين الدولة الداخلية وإذا وجد . الدولة قد إلتزمت دوليا

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

  [(.2)]الدولية

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

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

 .لدول أو أشخاص القانون الدوليا

 

 

 اهدات الدوليةعتعريف وأنواع الم

 :تعريف المعاهدات -أولا 

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

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

 :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
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 .ـ يخضع هذا اإلتفاق لقواعد القانون الدولي

 .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 

د عقد امتياز بين حكومة وشركة ليس إالَّ مجر 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 . أن هذا ال يؤثر على القوة القانونية لالتفاقيات غير المكتوبةثم قضت ب( 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  1919تندت الدانمارك على تصريح وزير خارجية النرويج عام إس

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

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

  (1.)دبلوماسية مع دولة أخرى يعتبر ملزماً للدولة التي هو وزير خارجيتها

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

 :تسميات مختلفة منها

بع السياسي كمعاهدة فرساي وهي تهتم بتنظيم موضوعات هامة يغلب عليها الطا: 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 : protocolـ بروتوكول 

 [1.]1949الملحقان باتفاقيات  1977

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

 .الدول العربية

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


eBoik.com زوروا موقع 
 

7 
 

كامب )ي وثيقة أو أكثر مثل إتفاق وادي عربة أو معاهدة الصلح اإلسرائيلية المصرية وتكون المعاهدة ف

 (.ديفيد

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

 .اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

وهذا يخرج عن نطاق المعاهدات الدولية االتفاقات : دولييخضع لقواعد القانون الـ 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

مات متبادلة في جانب األطراف، وهي بذلك تتميز عن ما يسميه الفقه باتفاقيات إنشاء حقوق والتزا

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

  (.لذريةمثل التصريح األمريكي اإلنكليزي الكندي حول البرنامج السنوي للطاقة ا)المعاهدات الدولية 

ا   :أنواع المعاهدات -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 

 :وليالمعاهدة والعقد الد       -

. من األسس المتعارف عليها هي أن االتفاق ال يتصف بمصدر إال إذا كان بين أشخاص القانون الدولي

وبمفهوم المخالفة فان كل اتفاق بين األفراد العاديين أو أحد أشخاص القانون الدولي وشخص عادي 

  .ال يعتبر معاهدة دولية وال يخضع لقواعد القانون الدولي( طبيعي أو معنوي)

غير أن البعض يرى أنه يمكن أن يتم اتفاق بين أشخاص القانون الدولي وأشخاص عاديين ومع ذلك ال 

والمعيار الذي يستندون إليه هو أن يكون موضوع العقد مما يقوم . يخضع للقانون الدولي وهو العقد الدولي

والذي نراه أن هذه التفرقة . الماليةبه األفراد عادة كالبيع والشراء والرهن وعموما تبادل المنافع المادية أو 

  فمن حيث الموضوع. بين العقد الدولي والمعاهدة غير دقيقة
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فمثالً , ال يمكن التمييز بين الموضوعات التي من طبيعة أعمال األفراد وتلك التي من طبيعة أعمال الدول

ة التي تبرمها الدول في في األعمال التجارية، فهناك شركات خاصة تبرم عقوداً دولية من نفس الطبيع

وعليه فالعقد الدولي هو اتفاق بين أحد أشخاص القانون الدولي العام وأحد , إطار االتفاقيات التجارية

أما القانون الواجب . أشخاص القانون الخاص سواء كان شركة أم فرد بصرف النظر عن طبيعة الموضوع

اإلسناد الوطنية وهو من القانون الخاص وليس القانون  التطبيق على العقد الدولي فيحدده العقد ذاته وقواعد

  .الدولي العام

اإليرانية، فقد /وهذا ما أخذت به محكمة العدل الدولية الدائمة في حكمها في قضية شركة الزيت اإلنجليزية

ن قررت أن العقد المبرم بين الحكومة اإليرانية وشركة الزيت اإلنجليزية ليس إال مجرد عقد امتياز بي

 .حكومة وشركة أجنبية خاصة وليس معاهدة 

 

 شروط صحة المعاهدات الدولية في القانون العام

  :البد للمعاهدات الدولية حتى تنتج آثارها القانونية أن تستوفي الشروط التالية

م تعتبر المعاهدة من أهم المصادر اإلرادية لتكوين القاعدة الدولية و ترتيب االلتزا: ـ أهلية التعاقد1

غير أن مفهوم األهلية في القانون الدولي يختلف عن مفهومها في القانون الداخلي فهي تعني في .الدولي

القانون الدولي الشخصية الدولية، وهي ال تتوفر إال للدول ذات السيادة الكاملة وكذلك المنظمات الدولية في 

صرفات تحدث التزاما دولياً، فالدول ويجب أن يكون الطرف المتعاقد أهال ألن تصدر منه ت. حدود معينة

أو خلوها من أي إكراه أو غش أو ( الرضا)باإلضافة إلى سالمة اإلرادة . ال بد أن تكون كاملة السيادة

, غير أن اإلجراءات والمراحل التي يستلزمها إبرام المعاهدات قلل من احتمال وجود هذه العيوب. تدليس

إذا : " التي شاب إرادتها عيب من هذه العيوب أن تطلب إبطال المعاهدةومع ذلك أقر القانون الدولي للدولة 

كان تعبير الدولة عن ارتضائها اإللزام بمعاهدة قد صدر نتيجة اإلفساد المباشر أو غير المباشر لممثلها 

دة بواسطة دولة متفاوضة أخرى يجوز للدولة أن تستند إلى هذا اإلفساد إلبطال ارتضائها االلتزام بالمعاه

عيب أخر , وأضافت اتفاقية قانون المعاهدات(. من اتفاقية فيينا قانون المعاهدات الدولية  50المادة " )

يمكن أن يؤثر على رضا الدول وهو إفساد ممثلها بواسطة دولة متفاوضة، والحقيقة أن هذا العيب اليمكن 

حيث تفضل الدول عدم اعتبار التوقيع تصوره إال في حالة المعاهدات الثنائية، كما أن أثره أصبح محدودا 

  .كافيا وال بدَّ من التصديق لنفاذ المعاهدة

من ميثاق األمم المتحدة األهلية القانونية لمباشرة  104أما بالنسبة للمنظمات الدولية فقد منحتها المادة 

 .مهامها على النطاق الدولي
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رية مطلقة في تحديد موضوع االتفاقية القاعدة العامة أن للدول ح: مشروعية موضوع المعاهدةـ 2 

 :وطبيعته، غير أن هناك ضوابط للتصرفات الدولية اليمكن تجاهلها وهي

تعتبر المعاهدة باطلة بطالنا مطلقا إذا كانت، وقت إبرامها تتعارض : " أـ القواعد اآلمرة في القانون الدولي

االتفاقية تعتبر قاعدة آمرة من قواعد القانون  هذهوألغراض . مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام

الدولي العام كل قاعدة قبلتها الجماعة الدولية في مجموعها ويعترف بها باعتبارها قاعدة ال يجوز اإلخالل 

من  53المادة " ) بها وال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفة

ويشكل مجموع هذه القواعد ما يعرف بالنظام العام الدولي مثل تحريم (. نا لقانون المعاهدات اتفاقية فيي

تجارة الرقيق والمخدرات أو أن يكون موضوع المعاهدة االتفاق على التعدي على سيادة الدول أو منع 

   .المالحة في أعالي البحار

أو األخالق الدولية أو المبادئ اإلنسانية العامة  ب ـ يجب أن ال يتنافى موضوع المعاهدة مع اآلداب العامة

 .[(1)]كاالتفاق على تجارة البغاء

إذا تعارضت : " ج ـ يجب أن ال تتعارض المعاهدة مع التزامات الدولة التي تضمنها ميثاق األمم المتحدة

التزام دولي أخر يرتبطون االلتزامات التي يرتبط بها أعضاء األمم المتحدة وفقا ألحكام هذا الميثاق مع أي 

  (.من الميثاق 103المادة " )به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق

فال يجوز مثال )د ـ أن يكون موضوع االتفاقية ممكنا وهذا الشرط ينطبق على جميع التصرفات التعاقدية 

 (.األتفاق على تجفيف مياه المحيط

 

 ات الدولية في القانون الدولي العامالنظام القانوني وأحكام المعاهد

وخاصة , يقصد بالنظام القانوني مجموعة اإلجراءات والقواعد الدولية التي يخضع لها إبرام المعاهدات 

وعادة ما تسبقها . يمر ابرام المعاهدة بعدة مراحل. تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات

ين الدول ويتم االتفاق على المحاور األساسية للنقاش، ثم يتم بعد ذلك تعيين نشاطات سياسية تروج للفكرة ب

وقد يكون . المفاوضين وعادة ما يكون هؤالء من رجال السياسة ويتمتعون بقدرات عالية في فن التفاوض

ليس هناك ترتيب . رئيس الدولة أو وزير الخارجية أو السفراء المعتمدين حسب طبيعة موضوع المعاهدة

زم بين هذه اإلجراءات أو الترتيبات التي تسبق المفاوضات وعلى العموم يمكن إجمال مراحل إبرام ال

 :المعاهدات في ما يلي

تعتبر المفاوضات أصعب مرحلة وأهمها في إبرام المعاهدات سواء كانت ثنائية أم : ـ المفاوضات1

. ، فهي فن يجب تعلمه وإتقانهولذلك تحرص الدول على اختيار المفاوضين بعناية فائقة. جماعية

والمفاوضات تعني تبادل وجهات النظر بين الدول األطراف حول موضوع ما وتقديم االقتراحات بشأنه 
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. [(1)]وهي تتم بين ممثلي الدول الذين يحملون وثائق التفويض الموقعة من قبل السلطات المختصة في دولهم

فقد تكون علنية أو سرية أو في شكل تبادل مذكرات وال يشترط في المفاوضات أن تتخذ شكال معينا 

وقد تنجح . وأحيانا في شكل مؤتمرات أو لجان في مكان وزمان واحد أو في فترات أو أماكن مختلفة

 .المفاوضات فيتم االتفاق أو يعلن عن فشلها أو تأجيلها إلى وقت الحق تسمح به الظروف

لتي يتفق عليها المتفاوضون ال بد أن تصاغ في ألفاظ إن المبادئ واألحكام ا: ـ التحرير والصياغة2

ومن حيث المبدأ ليس هناك ما يمنع من إبرام معاهدات شفوية . واضحة تجنبا لالختالف حول تفسيرها

غير أن المادة الثانية من اتفاقية قانون المعاهدات اعتبرت الكتابة شرطا الزما لتسمية االتفاقية بالمعاهدة، 

كما أنه ليست هناك شكلية .لية ال تؤثر في القوة الملزمة لالتفاقية التي ال تتخذ شكال مكتوباغير أن هذه الشك

غير أنه جرت التقاليد على صياغتها في أجزاء ثالثة هي الديباجة أو , معينة تتبع لصياغة المعاهدة 

ن تاريخ النفاذ و كيفية المقدمة ثم صلب المعاهد أو أحكام المعاهدة ثم أحكام انتقالية وأخيرا خاتمة تتضم

وبعد ذلك يتم إقرار المعاهدة بالصيغة المتفق عليها من طرف . إن وجدت( المرافق)االنضمام والمالحق 

أما اللغة التي تحرر بها المعاهدات فعادة ال تثير إشكاالً ففي المعاهدات الثنائية تحرر . الدول األطراف

أما في المعاهدات الجماعية عادة ما تحرر بإحدى اللغات , يها بلغات األطراف أو اللغة إلى يتم االتفاق عل

 .العالمية كالفرنسية أو اإلنجليزية إال إذا اتفق األطراف على غير ذلك

بعد االتفاق على أحكام االتفاقية وصياغتها يتم التوقيع عليها من طرف المفاوضين والتوقيع  :ـ التوقيع 3

ً ومع . ركة في المفاوضاتهو إجراء شكلي يصدر من الدول المشا وهو شرط ضروري لكنه ليس كافيا

 :ذلك فهناك حاالت تلتزم فيها الدول األطراف بالمعاهدة بمجرد التوقيع عليها وذلك في الحاالت التالية

 .ـ إذا نصت االتفاقية على يكون للتوقيع هذا األثر، وهذا شئ طبيعي فالعقد شريعة المتعاقدين

 .أن الدول المفاوضة قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا األثر ـ إذا ثبت بطريقة أخرى

ـ إذا أعلنت الدول نيتها في إعطاء التوقيع هذا اإلثر في وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء 

 .المفاوضات

وعادة ما يتم التوقيع على مرحلتين التوقيع باألحرف األولى و يعني ذلك إعطاء فرصة للمفاوضين 

وع إلى حكوماتهم لتبدي رأيها النهائي في المعاهدة قبل االلتزام بها رسميا و يسمى أيضا بالتوقيع للرج

 .بشرط المشاورة،أما المرحلة الثانية فهي التوقيع النهائي أو الرسمي

وهو اإلجراء الذي تعبّر به الدول عن رضاها بقبولها الرسمي للمعاهدة من قبل السلطة التي : ـ التصديق4

ومعظم الدول تشترط هذه الشكلية وسبب ذلك أن المعاهدات كثيراً ما تفرض التزامات . دها الدستوريحد

على عاتق الدولة بل قد تمتد أثارها إلى األفراد أو الشعب أو تمّس نظامها السياسي، ولذلك تفضل الدول 

ويعرف التاريخ الحديث . أن تتحمل هذه المسؤولية السلطات الدستورية سواء البرلمان أو رئيس الدولة
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والسلطة التشريعية بسبب رفض هذه األخيرة ( رئيس الدولة)الكثير من الخالفات بين السلطة التنفيذية 

  .[(2)]معاهدة وقعها الرئيس

قد ال تشارك الدولة في جميع مراحل إصدار المعاهدة ألسباب عديدة منها أن : ـ النضمام إلى المعاهدات5

ة أصال كما هو الحال بالنسبة للدول التي كانت تحت االستعمار أو أن الدول التي لم الدولة لم تكن موجود

غير أنه قد تستجد ظروفاً ترى الدولة (. طبيعة النظام السياسي ) تكن ترغب في االنضمام ألسباب سياسية 

. المعاهداتومع ذلك فإن هذه اإلمكانية ليست موجودة في كل . أنه من مصلحتها االنضمام إلى المعاهدة

فهناك المعاهدات المغلقة التي اليسمح باالنضمام إليها إالَّ وفق معايير معينة كما هو الحال بالنسبة للجامعة 

وهناك المعاهدات المفتوحة للجميع بشرط احترام . والمؤتمر اإلسالمي, واالتحاد األوروبي , العربية 

 .م المتحدة واتفاقية األمم المتحدة لقانون البحارالشروط المنصوص عليها في االتفاقية مثل ميثاق األم

واالنضمام تصرف إرادي ينتج آثاره القانونية وأحيانا ال يتوقف على إرادة الدولة غير أنه في أحيان كثير 

يلقى معارضة من الدول األعضاء التي قد تعارض انضمام دولة ما ألسباب كثيرة كما هو الحال في طلب 

االتحاد األوروبي والذي ال زالت الدول األعضاء لم تبِد موافقتها حتى يومنا ( اتفاقية)تركيا االنضمام إلى 

  .هذا وذلك التهام تركيا بعدم احترام حقوق اإلنسان واحترام الممارسة الديمقراطية

( الثنائيةالمعاهدة )تتم هذه العملية بإرسال نسخة من وثائق التصديق إلى الدول األطراف : ـ إيداع الوثائق6

أما في المعاهدات الجماعية فتكون عاصمة الدولة التي عقد فيها المفاوضات مقراً إليداع التصديقات 

 .وبالنسبة للمعاهدات التي تتم تحت إشراف األمم المتحدة فيكون مقر األمم المتحدة هو مكان اإليداع

نها سواء من تاريخ التوقيع عليها األصل أن االتفاقية هي التي تحدد تاريخ سريا :ـ سريان المعاهدة7

( ً   .أو عند التصديق عليها من عدد محدد من الدول( عندما يكون التوقيع كافيا

التحفظ هو إعالن وحيد الطرف صادر عن دولة عند توقيعها أو : ـ التحفظ على المعاهدة الدولية8

. أحكام االتفاقية أو تعديل مضمونهتصديقها أو قبولها المعاهدة أو االنضمام إليها بقصد استبعاد حكم من 

وال شك أن مبدأ التحفظ ال زال يشكل مظهر من مظاهر السيادة في مفهوم القانون الدولي التقليدي والطابع 

وبمقتضى هذا المبدأ تستطيع الدول إعالن عدم التزامها ببعض األحكام التي ترى فيها . الرضائي بأحكامه

االجتماعي السائد في الدولة بل وحتى إذا عارضت مصالحها، من أمثلة هذه مساساً بنظامها العام أو النظام 

التحفظات تلك التي أبدتها الدول اإلسالمية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من بعض األحكام 

ـد غير أن هذا المبدأ مقي. المخالفة للشريعة اإلسالمية في اتفاقيتي بكين حول المرأة والقاهرة حول السكان

 :من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات وأهم القيــود( 20)بما نصت عليه المـادة 
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ففي هذه الحالة ليس أمام الدول إال القبول بنصوص المعاهدة أو . ـ إذا كان التحفظ محظورا في المعاهدة

التي منعت ( ا جامايك) رفضها لها وبالتالي رفضها للمعاهدة مثل اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

 .التحفظات

ففي هذه الحالة أيضاً ال تملك الدول إالَّ قبول . ـ إذا كانت المعاهدة تجيز تحفظات ليس من بينها ذلك التحفظ

 .أو رفض المعاهدة

ـ في الحاالت التي ال تشملها الفقرات أ و ب إذا كان التحفظ مخالف لموضوع المعاهدة أو الغرض منها 

 .تقدرها الدول األطراف وهذه الحالة األخيرة

ويمكن الدول األخرى األطراف في االتفاقية االعتراض على التحفظ، ففي االتفاقيات الثنائية يعتبر رفض 

التحفظ إنهاء لالتفاقية، أما في االتفاقيات الجماعية فالرفض الجماعي يعني اعتبار الدولة المتحفظة غير 

ما إذا لم هناك إجماع أو معارضه البعض دون البعض األخر ملزمة بالمعاهدة وال يمكنها التمسك بها، أ

فالمعول عليه في هذه الحالة هو النظر إلى طبيعة التحفظ هل يتفق مع المبادئ األساسية للمعاهدة أو 

ال تعتبر الدولة ملزمة باالتفاقية أما إذا كان ال يتنافى مع مبادئ ,ففي حالة ما ذا كان يناقضها . يناقضها

  .[(3)]تعتبر الدولة ملزمة باالتفاقية االتفاقية

عانى المجتمع الدولي من االتفاقيات السرية وخطورتها وعندما صدر : ـ تسجيل المعاهدات ونشرها9

من الصك اإلشارة الصريحة إلى ضرورة تسجيل المعاهدات،  18ميثاق عصبة األمم تضمن في المادة 

كل معاهدة وكل اتفاق دولي "حيث نصت على أنه  102مادة كما أكد ميثاق األمم المتحدة هذا المبدأ في ال

يعقدها أي عضو من أعضاء األمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم 

تحال المعاهدات "  80كما أكدت نفس المبدأ اتفاقية قانون المعاهدات في المادة "بنشرها بأسرع ما يمكن 

ور النفاذ إلى األمانة العامة لألمم المتحدة لتسجيلها أو قيدها وحفظها وفقا لكل حالة على حده بعد دخولها د

من ميثاق جامعة الدول العربية أكدت على تسجيل  17نشير بهذا الصدد إلى أن المادة " ونشرها 

حيث قوتها الملزمة  كما ان استيفاء هذه الشكلية ال يؤثر على المعاهدة من. المعاهدات لدى األمانة العامة

وكل ما في األمر فإنه ال يمكن االحتجاج بها أمام أي فرع من فروع األمم المتحدة . بالنسبة لألطراف

ليس ألي طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقا للفقرة األولى من " وخاصة محكمة العدل الدولية 

من ( 102المادة . )مام أي فرع من فروع األمم المتحدةهذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك االتفاق أ

  .ميثاق األمم المتحدة

إذا صدرت المعاهدة مستوفية الشروط السالفة الذكر تلزم الدول األطراف بتنفيذها : ـ تنفيذ المعاهدة10

 26ة حيث نصت الماد. على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين وتلتزم األطراف بتنفيذ المعاهدة بحسن نية
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من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات على أن كل معاهدة نافدة تكون ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن 

  ".نية 

ً لمبدأ نسبية : ـ أثر المعاهدة بالنسبة للغير11 المبدأ العام هو أن المعاهدة ال تلزم إالَّ عاقديها وفقا

, تساهم في إنشاء أوضاع دولية عامة يمكن أن تلزم الغير إال أن هناك بعض المعاهدات التي , المعاهدات

  :ومن أهمها

فهذه األحكام تمتد أثارها إلى الدول غير األطراف فهي تنظم وضعا : ـ المعاهدات التي تضع أحكاما شاملة

م ال والتزام الدول الغير بهذه األحكا. عاما يترتب عليه واجب االحترام و إلزام الدول الغير بهذه األحكام

ً من أحكام  يرجع في الحقيقة إلى المعاهدة ذاتها وإنما يرجع إلى كون هذا المعاهدة أقرت مبدأ أو حكما

 .القانون الدولي مثل المعاهدات الخاصة التي تنظم المالحة الدولية

مثل وهي تلك المعاهدات التي تحدد النظام القانوني لمنطقة معينة  :ـ المعاهدات التي تنظم أوضاعا دائمة

 .النظام القانوني للمضايق الدولية والحياد

وهذا النوع من المعاهدات ال يعدو أن يكون تدويناً لعرف دولي سائد أو  :ـ المعاهدات ذات األساس العرفي

 .قائم والتزام الدول الغير بها نابع من التزامها بالعرف مثل اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية

األصل أن أثر االتفاقية ال يمتد إلى غير أطرافها، ومع ذلك : ط لمصلحة الغيرـ المعاهدات التي تشتر

ينشأ حق للدول الغير نتيجة نص . " سمحت اتفاقية قانون المعاهدات بمد هذا األثر إلى دولة ليست طرف

في المعاهدة، اذا قصد أطراف المعاهدة بهذا النص منح هذا الحق للدولة الغير أو مجموعة من الدول 

ويفترض هذه الموافقة ما لم يصدر . تنتمي هذه الدولة إليها أو للدول جميعا، ووافقت الدولة الغير على ذلك

غير أنه إذا رتبت االتفاقية على ". عن الدولة الغير ما يفيد العكس، إالَّ إذا نصت المعاهدة على غير ذلك

من اتفاقية فيينا  37المادة )بما فيها الدولة الغير  الغير التزاماً اليمكن تعديله أو إلغاؤه إال بموافقة األطراف

 (.لقانون المعاهدات

ويعني هذا الشرط أن تضع معاهدة بين دولتين نصا خاصا تتعهد كل منهما  :ـ شرط الدولة األكثر رعاية

ور بأن تسمح لألخرى باالستفادة من كل امتياز تمنحه في المستقبل لدولة من الدولة بالنسبة ألمر من األم

وقد جرت العادة على إدراج من هذا الشرط في االتفاقيات التجارية . التي يتم التعاقد بينهما عليه

 [(4)].واالقتصادية والمسائل المتعلقة بإقامة األجانب

. قد يبدأ تنفيذ المعاهدة قبل دخولها مرحلة النفاذ النهائي وهو ما يعرف بالنفاذ المؤقت: ـ نفاذ المعاهدات12

عوامل قد تستدعي ذلك منها أن الدول تريد البرهنة عن حسن نيتها في االلتزام باالتفاق كما أن  هناك عدة

وأخيراً قد . المعاهدة قد تأتي تقر أمراً واقعاً تمارسه الدول قبل االتفاق فتستمر في ذلك إلى حين نفاذ االتفاق
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فرصة لتصحيح مواقفها من تكون هناك مرحلة تجريبية للتأكد من نية األطراف مما يعطي للدول 

والمبدأ العام هو أن المعاهدات ال تسري بأثر رجعي، غير أنه ليس هناك ما يمنع األطراف من .المعاهدة

ً إذا كانت المعاهدة  ً فحسب بل أحيانا يكون ضروريا االتفاق على غير ذلك،فاألثر الرجعي ليس ممكنا

 (.انون المعاهداتمن اتفاقية ق 28المادة . )تصحح أوضاعاً نشأت فاسدة

عندما يشوب المعاهدة بعض الغموض أو يعتريها عدم الوضوح فهي عندئذ تحتاج : ـ تفسير المعاهدة13

وقد حددت اتفاقية فيينا . وخاصة أن المعاهدة قد تصاغ بعدة لغات. إلى تحديد مضمون النص أو تفسيره

اهدة بحسن نية طبقاً للمعنى العادي أللفاظ تفسر المع" عندما نصت على أن /  31/كيفية التفسير في المادة 

واألصل أن الدول التي عقدت ". المعاهدة في اإلطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها 

وزارة ) المعاهدة أقدر على تفسيرها وعادة ما يتم ذلك عن طريق األجهزة المختصة في الدول المعنية 

حكم النزاع الدولي الذي يتم حله بالطرق السلمية وأهمها القضاء  وعند االختالف يعتبر ذلك في( الخارجية 

  .الدولي

فإذا انتفت تلك المصلحة أو , كل تنظيم قانوني يستند إلى المصلحة أو الحاجة إليه : ـ تعديل المعاهدات14

ذلك بل أن , تلك الحاجة أو ظهرت الحاجة إلى التعديل فيه بما يحقق المصلحة ليس هناك ما يمنع ذلك 

يجوز تعديل : " من اتفاقية فيينا 39جاء في المادة . صفة مالزمة لطبيعة التنظيمات التي يضعها البشر

المعاهدة باتفاق األطراف وتسري القواعد الواردة في الباب الثاني على مثل هذا االتفاق ما لم تنص 

ي إبرام المعاهدات إال إذا واألصل أن تتبع نفس اإلجراءات التي اتبعت ف". المعاهدة على خالف ذلك 

أما بالنسبة .وبالنسبة للمعاهدات الثنائية يتم التعديل بموافقة الدولتين.نصت المعاهدة على خالف ذلك

 :للمعاهدات متعددة األطراف ال بد من مراعاة اإلجراءات التالية

 .ـ احترام شروط التعديل المنصوص عليها في االتفاقية

  .تراح التعديلـ إبالغ الدول األطراف باق

  .ـ التفاوض بشان التعديل المقترح

 .ـ ال يلزم االتفاق الخاص بالتعديل الدول التي هي طرف في المعاهدة لكن ليست طرف التعديل

ـ يمكن لطرفين أو أكثر من أطراف معاهدة متعددة األطراف من االتفاق على تغيير المعاهدة فيما بينهم 

مشروط بالنص عليه في االتفاقية وعدم تأثيره على مراكز األطراف غير أن ذلك ( 41المادة ) فقط 

  .[(5)]األخرى في المعاهدة ويجب إبالغ األطراف األخرى بذلك

  :انقضاء المعاهدات-15

  :تنقضي المعاهدات بطرق مختلفة وهــي
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  .ـ بناء على رضا األطراف1

  .ـ بمقتضى نص وارد فيها2

 .فاقية أو استنفاذ الغرض منهاـ انتهاء األجل المحدد في االت3

 .ـ تحقق الشرط الفاسخ أي اإلخالل الجوهري بأحكام المعاهدة4

ـ إذا ظهرت قاعدة دولية آمرة جديدة تتعارض مع أحكام االتفاقية وفي هذه الحالة تنتهي المعاهدة بقوة 5

  (. 64المادة ) القانون ودون حاجة إلى رضا األطراف 

ويعتبر ذلك في ظاهره إخالل بقاعدة العقد ( المعاهدات الثنائية)عن أحكامها ـ بالتخلي من جانب واحد 6

شريعة المتعاقدين غير أن اإلجراء ممكن إذا اتفق األطراف على ذلك أو كانت طبيعة المعاهدة أو الهدف 

اسية وعادة ما يكون ذلك في المعاهدات السي( من اتفاقية قانون المعاهدات 56المادة )منها يسمحان بذلك 

 .التي ال ترتب حقوقاً مكتسبة مثل اتفاقيات التحالفات السياسية والعسكرية

قد تتغير الظروف التي تتم في ظلها التصديق على المعاهدة مما يرهق أحد : ـ نظرية تغير الظروف

األطراف إلى درجة لم تكن متوقعة وهو األمر الذي يعطي للطرف المتضرر الحق في نقض المعاهدة بناء 

غير أن إقرار هذا المبدأ من شأنه فتح الباب أمام الدول للتنصل من . [(6)]ى نظرية تغير الظروفعل

 :االلتزامات العقدية بحجة تغيير الظروف، لذلك قيد هذا المبدأ بالشروط التالية

  .ـ أن يكون تغير الظروف جوهريا

  .ـ أال يكون الظرف متوقع وقت االتفاق

  .طرف المتمسكـ أال يكون الظرف بفعل ال

  :وقد أضافت اتفاقية قانون المعاهدات شروط أخرى وهي

  .ـ أال يتعلق األمر بمعاهدة رسم الحدود

ـ إذا كان التغيير نتيجة إخالل الطرف بااللتزام طبقا للمعاهدة أو بأي التزام دولي ألي طرف أخر في 

 .المعاهدة

أما . الناحية المبدئية على االتفاقيات أو المعاهداتوال بد من االشارة إلى أن الحرب ال أثر لها من 

فتبقى سارية وإن كانت الحرب قد توقف أو تعلق بعض ( الشارعة)المعاهدات التي تتضمن أحكاما تنظيمية 

 .األحكام

  .عندما تنتهي المعاهدة يتحلل األطراف من االلتزامات و العالقات القانونية التي رتبتها لهم المعاهدة و

 

 العرف في القانون الدولي
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وهو في المرتبة الثانية بعد . يعتبر العرف الدولي من الناحية التاريخية أقدم مصادر القاعدة الدولية

وقد كان العرف الدولي . من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية 38المعاهدات حسب ترتيب المادة 

م األكبر من قواعد القانون الدولي المعترف بها، غير مصدرا لمجموعة كبيرة من القواعد التي شّكلت القس

إذ أن كثيرا من األحكام العرفية تضمنتها االتفاقيات الدولية التي أبرمت , أن حركة التقنين قللت من أهميته 

 .[(1)]ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر

الدول بها في تصرفاتها مع  مجموعة من األحكام القانونية نشأت من تكرار التزام: " ـ تعريف العرف

 .[(2)]"غيرها في حاالت معينة بوصفها قواعد تكتسب في اعتقاد غالبية الدول وصف االلتزام القانوني 

والبد لتكوين العرف . والعرف الدولي ال يختلف عن العرف في القانون الداخلي من حيث تكوينه والزاميته

 :من توفر ركنين اساسيين

ً وتكراره من قبل وي: ـ الركن المادي  ً أم سلبيا تمثل في صدور سلوك أو تصرف سواء أكان إيجابيا

الجهات المعبرة عن إرادة )األشخاص الدولية أو من يمارسون التصرفات في مجال العالقات الدولية 

ً , وقد يتم التعبير مرة واحد فقط(. الدول واألشخاص األخرى  فإذا ثبت أن اإلرادة الشارعة قد التزمت مسلكا

ً في واقعة معينة فهذا يكفي لنشوء العرف الدولي أو القاعدة العرفية متى ثبت أن اإلرادة الشـارعة  معينا

 .[(3)]انصرفت إلى االلتزام بهذا المسلك

بل ال بد أن تأتي الدول األخرى المعنية نفس السلوك سواء , وال يكفي أن تأتيها الدولة من جانب واحد   

 ً والمهم هو أن الواقعة الجديرة . ، أي أن التصرف يعتبر سلوك عام في موضوع العرفكان إيجابياً أو سلبيا

بتكوين الركن المادي للعرف يجب أن تتسم باالستمرارية ذاتها في الزمان والمكان وبصفة العمومية 

ين عدد وال تعني العمومية هنا العالمية وإنما تعني عدم ذاتية توجيه السلوك، فقد ينشأ عرف ب. والتجريد

 .قليل من الدول وال ينال ذلك من عموميته

 

 قضية اللجوء السياسي بين كولومبيا والبيرو: مثال 

اتهمت الحكومة البيروفية حزب الشعب الثوري األمريكي  1948بعد الثورة العسكرية التي قامت في بيرو 

قام . وهو من رعايا البيرو Victor Raul Haya de latorreبإعداد وتوجيه العصيان خاصة زعيمه 

Haya ya la torre  ًبااللتجاء الى السفارة الكولومبية في ليما عاصمة البيرو طالباً اعتباره الجئاً سياسيا

و قد رفضت حكومة بيرو السماح بإخراجه من البالد على هذا األساس . فاستجاب السفير الكولومبي لطلبه

(Sale Conduct ) ً  .واعتبرته مجرماً عاديا

قدمت دعوى الى محكمة العدل الدولية بناء على اتفاق  1949في الخامس عشر من تشرين األول و

 :الطرفين تم سؤالها عن أمرين
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 ـ هل يحق لكولومبيا أن تقرر وحدها فيما إذا كان العمل المرتكب يشّكل جرماً سياسياً أم عادياً ؟1

 سي ملزمة بمنحه الضمانات الالزمة لمغادرة إقليمها؟ـ هل تعتبر الدولة التي تنتمي إليها الالجئ السيا2

بالنفي عن هذين السؤالين وقررت أن حق اللجوء الممنوح للثوار غير مشروع  1950أجابت المحكمة عام 

 حسب اتفاقية هافانا ل توجد حالة طوارئ التي انتفت بمرور ثالثة شهور على فشل النقالبحيث انه 

ورفضت كولومبيا ذلك مؤكدة أن حكم المحكمة ال . ولومبيا تسليمها الالجئوعلى ذلك طلبت البيرو من ك

وقد أصدرت . وأكدت أن هذا العرف السائد في أمريكا الالتينية. يلزمها بتسليم الالجئ الى سلطات البيرو

بيا إال أن كولوم, قراراً يؤيد ذلك بقولها أنه بالرغم من عدم مشروعية منح حق اللجوء 1951المحكمة عام 

وأن هذين األمرين غير متعارضين ألن هناك وسائل أخرى إلنهاء اللجوء , ليست ملزمة بتسليم الالجئ

   .[(1)]غير تسليم الالجئ وأن احترام العرف السائد واجب على الدول

  ؟ إيجابيا ولكن هل يشترط في السلوك الذي ينشأ القاعدة العرفية أن يكون

. ن أكثر تعبيرا عن السلوك أو الموقف، فالقاعدة أنه ال ينسب لساكت قولالواقع أن السلوك اإليجابي يكو

وقد أكدت محكمة العدل الدولية الدائمة هذا . ومع ذلك فكثيرا ما يكون السكوت تعبيرا عن موقف معين

بتقريرها أن القاعدة العرفية يمكن أن تنشأ نتيجة االمتناع عن اتخاذ  1927المبدأ في حكمها الصادر سنة 

وقد اتخذ مبدأ السلوك السلبي إلقرار ما . [(2)]سلوك أو تصرف معين وإنما يشترط اقترانه بالشعور باإللزام

ومن البديهي القول أنه لكي يعتد بالسلوك السلبي يجب أن يكون صادرا من . سمي بالحقوق التاريخية

في رفض السلوك بسبب الدولة عن رضا وليس عن إكراه، فقد تعجز الدولة عن التعبير عن إرادتها 

 .اإلكراه الذي يسلط عليها من دولة أو الدول المتعاملة في السلوك

ومن الضروري في معرض شرح هذه الفكرة أن نسأل حول ضرورة مشاركة جميع الدول حتى يمكن 

 اعتبار العرف ملزماً ؟

لعرف، وهذا ما حيث ال يشترط مشاركة جميع الدول في السلوك أو التصرف المكون للركن المادي ل 

أكدته محكمة العدل الدولية في قضية االمتداد القاري في بحر الشمال عندما قررت أن الشرط األساسي هو 

 .أن تشمل الممارسة الدول التي تتأثر مصالحها على وجه الخصوص

. جميع الناسوفي الحقيقة أن العموم في القاعدة القانونية ال يعني أن يوجه خطاب القاعدة القانونية إلى 

والعرف كأي قاعدة قانونية قد يكون خطابه موجه إلى مجموعة من الدول محددة بصفاتها سواء من حيث 

وقد يكون خطاب القاعدة العرفية موجه إلى كافة المتعاملين في ( عرف خاص أو إقليمي)المكان أو الزمان 

 .ول التي يعنيها السلوكالسلوك الذي ينظمه العرف، وفي هذه الحالة فالعرف ملزم لكل الد

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


eBoik.com زوروا موقع 
 

18 
 

فالعبرة في هذه الحالة هي عمومية . وال يجوز للدول التي لم تشارك في تكوين العرف التنصل من أحكامه

وعليه ال يمكن للدول . القاعدة العرفية بالنسبة للسلوك وليس بالنسبة للدول التي ساهمت في إنشاء العرف

ء تلك التي كانت موجودة وقت تكوين القاعدة أو تلك التي التي لم تشارك في تكوين القاعدة العرفية سوا

نشأت بعدها ان ترفض التقيد للعرف، ذلك أن قبول االنضمام إلى المجتمع الدولي يقتضي االلتزام بالقواعد 

  .[(3)]التي تحكم عالقاته والتي تكونت نتيجة تواتر استعمالها

ً أ غير أن األمر . و إقليمياً ويسري حكمه في هذا النطاقعلى أنه ينبغي التأكيد أن العرف قد يكون محليا

ً ليس بهذه البساطة فكثير من األعراف الدولية هي وليدة الثقافة والممارسة الغربية التي لم تكن  أحيانا

تراعي مصالح قسم كبير من المجتمع الدولي وفي الغالب نشأت هذه األعراف بين الدول االستعمارية 

ذي أدى بدول العالم الثالث إلى التنكر لكثير من األعراف استناداً إلى أدنى مقاييس الكبرى، وهو األمر ال

العدالة واإلنصاف وخاصة في المجال االقتصادي وطالبت بضرورة إعادة النظر في الكثير من مبادئ 

اً في القانون الدولي التقليدي، ومن دون شك أن تواجد هذه الدول في إطار المنظمات الدولية ساهم كثير

ومع ذلك يمكننا القول أن (. قانون البحار الجديد) إرساء قواعد جديدة في بعض مجاالت العالقات الدولية 

حركة تقنين قواعد القانون الدولي التي بدأت مع منتصف القرن العشرين قللت من أهمية الموضوع 

  .اعد القانون الدولي المعاصروأصبحت المصادر االتفاقيات المكتوبة أو المعاهدات المصدر الرئيسي لقو

العرف الدولي ليس قاعدة تلقائية النشوء والتكوين بل هي إرادية، فالعرف ال يتكون فوق :ـ الركن المعنوي

إرادة الدول أو في غفلة منها أو بالرغم عنها، وإنما ينشأ بإرادة البعض تمثيال لمصالح الجماعة الدولية، 

وعلية فال بدَّ من تولد . وي أو بدون وعي وإنما بالرضا الضمنيوأن عدم المعارضة ال يتم بشكل عف

اإلحساس أو الشعور باإللزام لدى المتعاملين بالعرف، أي االعتقاد ممن يأتي التصرف بأنه إنما ينفذ 

 ً وبناء على ما سبق نرى أن الركن . أو بعبارة أخرى يأتي السلوك تطبيقا للقانون. التزاماً أو يمارس حقا

  أو العنصر النفسي جوهري في تكوين العرف وهو الذي يميز العادة عن العرف المعنوي

وهناك مسألة أخرى في مجال تكوين العرف تتعلق بالجهة التي يعتد بأعمالها في تكوين العرف الدولي، 

فبعضهم يقصر هذا الحق على الجهة صاحبة االختصاص . هناك خالف بين الفقهاء حول هذا الموضوع

وهي السلطة التنفيذية وهناك من يمدد هذا الحق إلى كافة السلطات المعبرة عن السيادة في الدولة  في الدولة

إالّ أن المسألة ليست في من يمارس الواقعة المادية ( جورج سيل)وكذلك المنظمات الدولية وحتى األفراد 

قد يكون مصدره سلطة وطنية فالسلوك المكون للركن المادي . أو السلوك بقدر ماهي في من يلتزم بالسلوك

أو دولية ولكن المهم أن ينتقل اإلحساس باإللزام إلى أشخاص القانون الدولي، فهناك أعراف وطنية تحولت 

إلى أعراف دولية ونتج ذلك عند إحساس الدول بصالحية الممارسة في إطار العالقات الدولية ولذلك نجد 

 .لي أو قاعدة وطنية أو حتى أحكاماً قضائيةأن كثيراً من األعراف الدولية مصدرها عرف مح
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 اثبات العرف في القانون الدولي

وربما انحصر . ال يثير العرف أية مشكلة تتعلق باإلثبات إذا أقّر أطراف النزاع بوجود القاعدة العرفية

ف أما إذا كان هناك خال. الخالف حول تحديد المضمون أو تفسير القاعدة العرفية وهذه مهمة القاضي

وهذه المهمة ليست سهلة دائماً فقد . حول وجود القاعدة العرفية ذاتها فإن الجهود تتجه إلى إثبات العرف

، وقد يخفق في ذلك إالَّ (البيّنة على من ادعى)يقدم الطرف المتمسك بالقاعدة العرفية الدليل على وجودها 

ها بكل الوسائل الممكنة بما في ذلك أنه يجب على القاضي التحري عن وجود القاعدة العرفية المدعى ب

االتفاقيات الدولية واألحكام القضائية وكتابات الفقهاء والمراسالت الدبلوماسية الصادرة من األجهزة 

ولكن . وربما كانت مهمة القاضي سهلة إذا تعلق األمر باألعراف العامة والمستقرة, المختصة في الدولة

إثبات وجود العرف اإلقليمي وخاصة إثبات الركن المعنوي ألنه  في بعض األحيان يصبح من الصعب جداً 

 .[(1)]مسألة نفسية كما ذكرنا سابقاً 

 

 مصادر القانون الدولي -المبادئ العامة في القانون 

 .تشكل المبادئ العامة للقانون المصدر الثالث للقاعدة القانونية الدولية

الخاصة بأعراف و  1899ديباجة اتفاقيات الهاي  و قد وردت اإلشارة إلى هذا األصل ألول مرة في

قوانين الحرب البرية ثم تناولها بعض الفقهاء حتى اعتبرت كمصدر للقواعد الدولية في نظام محكمة العدل 

مبادئ القانون :ج"فجاء فيها  38و أخيرا أخذت بها محكمة العدل الدولية الحالية في المادة , الدولية الدائمة

كما تبنى القضاء الدولي في بعض األحكام و اآلراء االستشارية هذه ". رتها األمم المتمدنة العامة التي أق

 .المبادئ

ويقصد بالمبادئ القانونية مجموعة القواعد التي تؤمن بها الدول و تكون صالحة للتطبيق في كل األنظمة  

و من أهم األمثلة . ا جماعة الدولأو هي المبادئ األساسية التي تشترك في احترامها و األخذ به.القانونية

على هذه المبادئ مبدأ التعسف في استعمال الحق و مبدأ المسؤولية التقصيرية و مبدأ المساواة بين 

 .األطراف أمام القضاء

أن يكون المبدأ معترف به من قبل األمم المتمدنة و يكون ذلك سواء عن طريق 38و قد اشترطت المادة 

ضمنه قوانينها الوطنية أو تتبناه محاكمها الوطنية،أو يكون االعتراف ضمني و اإلقرار الصريح كأن تت

 .ذلك بعد االعتراض عليه أو النص على خالفه

و قد كانت عبارة األمم المتمدنة محل نقد على أساس أنها حصرت االعتراف بالمبادئ في تلك التي    

قصد بها الغرب المسيحي و بالذات أوربا  تعترف بها األمم المتمدنة، و إذا علمنا األمم المتمدنة
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المسيحية،فمعنى ذلك أنها أقصت األمم األخرى أو الحضارات األخرى التي من المؤكد أنها ساهمت في 

 [.1]بلورة الكثير من أحكام القانون الدولي وخاصة الحضارة اإلسالمية

عرفه المجتمع الدولي و انضمام معظم  و الحقيقة أن هذا المفهوم لم تعد له أية أهمية بسبب التطور الذي  

في وضع أحكام القانون الدولي المعاصر عن طريق المعاهدات   الدول إلى هيئة األمم المتحدة ومشاركتها

كذلك نصت المادة التاسعة من النظام األساسي لمحكمة .و االتفاقيات التي تبرم في إطار األمم المتحدة

لمحكمة في جملته كفيال بتمثيل المدنيات الكبرى و النظم القانونية العدل الدولية على أن يكون تأليف ا

فمبادئ القانون ليست محصورة في مصدر من المصادر القانون الداخلي أو الدولي و . الرئيسية في العالم

 .إنما هي قيم يمكن أن تكشف عنها وسائل كثيرة منها أحكام القضاء و أراء الفقه

نية فمنهم من قال أن هذه المبادئ ليست قواعد قانونية و ال يلجأ إليها القاضي إال أما من حيث الطبيعة القانو

إذا انعدم لديه الحكم في المصدرين األولين و هي ال تلزم إال الدول األعضاء في محكمة العدل الدولية التي 

ذات أساس قبلت برضاها اختصاص المحكمة و أن تطبق عليها المحكمة هذه المبادئ و هي عند البعض 

عرفي و تمتزج به بينما يرى آخرون أن هذه المبادئ لها قيمة قانونية كباقي المصادر األخرى و يمكن أن 

تنفذ في محيط العالقات الدولية تتضمنها أحكام المحكمة الدولية سواء باعتبارها تشكل أعرافا 

و بناء على التحليل السابق .الأو باعتبارها ذات قيمة قانونية محلية تطبق عن طريق االستقب(لوتربخت)

نرى أن مبادئ القانون هي مبادئ قانونية ملزمة تستمد إلزاميتها من نفس األساس الذي يقوم عليه اإللزام 

و الفرق بينها وبين المصادر األخرى التي هي في الحقيقة أشكال تصب فيها اإلرادة . في القانون عموما

بينما المبادئ استخرجها القاضي و تكون , ستخرجتها الدول أن هذه األخيرة ا(المعاهدات و العرف )

و انتقد هذا المصدر على أنه غير محدد و غامض فمن الصعب تحديد . ملزمة عندما يحكم بها القاضي

مضمونه،و إن أمكن تعريف العدالة على أنها إعطاء كل ذي حق حقه فإنه من الصعب تحديد مضمون 

و نحن نعتقد أن ذلك ال ينال من قيمة .لسفات و القيم اإلنسانية المتباينةالحق ذاته و حدوده على ضوء الف

هذا المبدأ الذي ال يقيد القاضي بنظام قانوني معين و إنما يطلق حريته في البحث عن القيم السامية للعدل 

لقانون في مختلف األنظمة و الحضارات و ربما كان ذلك نتيجة صفة الدولية أو العالمية التي يتصف بها ا

  [2.]الدولي

 

 الجتهاد القضائي والفقه ومصادر القانون الدولي العام

 الجتهاد القضائي: المطلب األول  

كان للقضاء مساهمة ظاهرة في تكوين قواعد القانون الدولي رغم نسبية األحكام القضائية و مساهمة  

أحكام المحاكم في إقرار بعض مبادئ القانون الدولي،و مع ذلك فهي ال تكون دليال مباشرا على أحكام 
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الدولي فهو يمكن أن يساهم القانون الدولي،و مع ذلك ال يمكن إنكار دور القضاء الدولي في تطوير القانون 

في تكوين العرف ا لدولي و ذلك بتوجيه سلوك الدول على نحو يؤدي إلى تكوين العرف بل أن األحكام 

كما أن القضاء يلعب دورا .القضائية ساعدت كثيرا لجنة القانون الدولي عند تقنين أحكام القانون الدولي

و األحكام القضائية .و تحديد مداها و مضمونها و تفسيرها( العرفية)رئيسيا في تأكيد وجود القاعدة الدولية 

المقصودة ال تقتصر على المحاكم الدولية بل يمكن للمحاكم الوطنية أن تساهم في ذلك علما أن هذه األحكام 

أو السوابق القضائية الداخلية ليست ملزمة للقاضي،غير أنه كلما ازداد احترام قاعدة تضمنها حكم قضائي 

مع مبدأ من مبادئ األساسية للتنظيم الدولي،كلما ازداد احترامها و األخذ بها،بل أن كثيرا من يتماشى 

أحكام المحاكم الدولية ساهمت في إنشاء قواعد دولية قننت في معاهدات أو سار عليها العمل وفق عرف 

  [1.]دولي

 اآلراء الفقهية: المطلب الثاني  

بداية تكوين القانون الدولي فأرسى الكثير منها و فسرها و رسم اضطلع الفقه الدولي بدور بارز في   

و قد لمعت أسماء تركت بصمات واضحة في القانون الدولي العام مثل غروسيوس و فاتيل و , معالمها

في كتابه السير الكبير الذي شرحه اإلمام   بوفندورف و الفقيه اإلسالمي محمد بن الحسن الشيباني

و لم يعد الفقه في الوقت [ 2.]مبسوط و كذلك اإلمام أبو يوسف في كتابه الخراجالسرخسي في كتابه ال

الحاضر يقتصر على الفرد أو الفقيه و إنما أصبحت تقوم به جمعيات و هيئات دولية،تعقد المؤتمرات و 

تصدر المؤلفات نذكر منها على سبيل المثال،معهد القانون الدولي في بلجيكا الذي تأسس سنة 

،الجمعية األمريكية للقانون الدولي،مجمع القانون الدولي في الهاي -لندن –عية القانون الدولي ،جم1773

على أن دور الفقه تقلص في الوقت الحالي .و في الوطن العربي الجمعية المصرية للقانون الدولي1923

بدراسة (للقانون الدولي  اللجنة القانونية لألمم المتحدة)نتيجة حركة التقنين و اضطالع المؤسسات الدولية 

موضوعات القانون الدولي،غير أن هذا يعني أن الفقه فقد أهميته بل ال زالت أراء الفقهاء تغذي 

موضوعات القانون الدولي سواء على مستوى الهيئات الرسمية عند طرح مشروعات المعاهدات و 

زعة الوطنية أو القومية أو السياسية القرارات أو في ساحات القضاء الوطني أو الدولي،رغم ما قيل عن الن

  .لدى بعض الفقهاء و القضاة

 مبادئ العدالة و اإلنصاف ومصادر القانون الدولي العام

من النظام األساسي لمحكمة العدل الدولية إلى هذا المصدر فجاء فيها  38أشارت الفقرة الثانية من المادة 

ما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ ال يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخالل ب-2"

و هذا النص يخول المحكمة ؛بناء على رضا ." العدل و اإلنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك

األطراف، استبعاد مصادر القانون الدولي السالفة الذكر و الحكم بمقتضى هذا المصدر مما يفيد أنه مصدر 
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قيقة أن هذا النص يحتاج إلى فهم دقيق و قبل ذلك ال بد من تعريف معنى و الح. متميز عن تلك المصادر

فالعدالة (  EQUITE)و اإلنصاف ( JUSTICE)العدالة و اإلنصاف حيث يوجد فرق اصطالحي بين العدالة 

أما اإلنصاف فهو [ 1]تعني تطبيق مبادئ العدل عند الفصل في النزاعات و إعطاء كل شخص ما يستحقه

و بعابرة أخرى العدالة . موازن العدل أو حكم العدالة عندما تحول دون ذلك شكليات العدليعني تصحيح 

بينما اإلنصاف يعتمد على قناعات تتوفر لدى القاضي أو يطمئن إليها ( دليل اإلثبات )يستند إلى شكليات

القانون و عن  فمبادئ العدل و اإلنصاف مبادئ عامة مستقلة عن مبادئ.ضميره و هي األخذ بروح العدالة

التشريعات الداخلية فهي شعور طبيعي بالعدالة و قد عرفت هذه المبادئ في الشرائع القديمة للتخفيف من 

 .قسوة القانون الوضعي و سد ثغراته

ودور هذا المصدر هو فعال دور تكميلي ال يلجأ إليه القاضي إال بناء على رضا األطراف عندما يعتقدوا 

تتضمن حكما غير منصف،والحكمة من ذلك أن بعض أحكام ) معاهدات و العرفال)أن قواعد القانون 

 .القانون الدولي الوضعي ليست دائما منصفة،و إن كانت عادلة، و بالتالي ال تمكن القاضي من اإلنصاف

 قرارات المنظمات الدولية ومصادر القانون الدولي

الدولية إلى قرارات المنظمات الدولية كمصدر من النظام األساسي لمحكمة العدل  38لم تشر المادة    

للقاعدة القانونية الدولية،و لكن سكوتها عن هذا المصدر ال يعني استبعاده ألن تعداد المصادر لم يأت بشكل 

كل ما يصدر عن الجهاز التشريعي أو التنفيذي لمنظمة "و يقصد بقرارات المنظمات الدولية . حصري

ظر عن محتواه و شكله و التسمية التي تطلق عليه و اإلجراءات المتبعة في دولية كاملة النطاق بغض الن

لقد أثار مدى إلزامية القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية و مدى اعتبارها مصدرا [. 1]إصداره 

فهناك جانب من الفقه ينكر صفة المصدر على قرارات [ ,2]للقاعدة الدولية،خالفا في أوساط الفقه الدولي 

التي لم تشر إلى هذا المصدر و أنها ال تعدو أن تكون قرارات  38لمنظمات الدولية استناد إلى نص المادة ا

صادرة عن أجهزة سياسية،كما أنها تفتقد إلى الصفة اإللزامية ألنها تستند في األصل إلى المعاهدة المنشئة 

ون في ذلك إلى رأي محكمة العدل الدولية للمنظمة و بالتالي فهي ال تعدو أن تكون قرارات تنفيذية و يستند

القواعد القانونية للدول هي تلك التي تصدر عن حر إرادتها كما عبر ت عن ذلك :"الدائمة حيث جاء فيه

التي جرت الدول على إتيانها تعبيرا عن القواعد القانونية (العرف)االتفاقيات الدولية أو بواسطة العادات 

العام لألمم المتحدة عند تعرضه للقوة الملزمة للقرارات الصادرة من مجلس عنه األمين   و هذا ما عبر"

 [.3]و تلك الصادرة في الشأن العراقي  242األمن بصدد القضية الفلسطينية و خاصة القرار

و في نفس السياق هناك من يعتبر تلك القرارات مجرد تأكيد للمبادئ القانونية الواردة في المواثيق التي    

أما الرأي األخر فيرى أن القرارات تشكل مصدرا مستقال من مصادر القانون   ,نشاط هذه المنظماتتحكم 

حدد مصادر إسناد األحكام و ليس مصادر القانون الدولي ككل و بالتالي  38الدولي و أن نص المادة 
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جال إلدخال أعمال فمصادر القانون الدولي أوسع من المصادر التي حددتها المادة المذكورة مما يفسح الم

أو كمصادر إضافية،و , اإلرادة المنفردة و قرارات المنظمات الدولية كمصدر من مصادر القانون الدولي 

هي و إن كانت غير ملزمة للدول األعضاء إلزام المعاهدات و العرف إال أنه باإلمكان تقديمها كبرهان عند 

 .مة العدل الدوليةعدم وجود الدليل أمام هيئات التحكيم الدولية و محك

في قضية نامبيا إذ  1971و ينسجم مع هذا االتجاه حكم محكمة العدل الدولية في الرأي االستشاري سنة    

ليس صحيحا االفتراض بأن الجمعية العامة التي تتمتع مبدئيا بسلطة إصدار توصيات ال يمكنها "جاء فيه

  …"ها صفة القرارات الملزمة أن تصدر في حاالت معينة قرارات تدخل ضمن اختصاصها ل

و خالصة هذه اآلراء أنه ينبغي فهم حقيقة و دور القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية،فالمنظمات    

الدولية و انطالقا من ميثاق األمم المتحدة تصدر قراراتها و هي ال يمكن أن تخرج عن ذلك و بعبارة 

الميثاق و هي تكتسب قوتها التنفيذية من هذا المصدر و  أخرى فقراراتها تعتبر أعماال تنفيذية لنصوص

هي غير موجهة إلى القاضي الدولي إال من حيث أنها يمكن أن تكون مصدر التزام دولي في حالة 

من ميثاق األمم  13المخالفة،كما يمكن أيضا أن تساهم في تطوير أحكام القانون الدولي حسب نص المادة 

إن الحقيقة التي "دليال على تكوين العرف الدولي و على حد قول براونلي  كما يمكن أن تشكل, المتحدة

مفادها أن القرارات من الناحية المبدئية هي غير ملزمة قد أدت إلى ارتباك غير قليل و قد قيل أحيانا أن 

 مقررات الجمعية العامة ليس لها أثر تشريعي،و هذا صحيح بمعنى من المعاني و أن القرارات ذاتها ال

تضع قانونا جديدا،و لكن إذا جرى االستنتاج بأن هذه المقررات ال أثر لها في مالمح القانون الدولي فهذا 

و ".فاإلجراءات و القرارات ذاتها تؤلف دليال على تشكيل القواعد العرفية للقانون الدولي ….خطأ فادح 

قيمة قانونية لقرارات المنظمات أن يعطي  38يمكن القول أن القاضي و دون الخروج عن أحكام المادة 

 [.4]الدولية على أساس أنها تشكل مبدأ أو تكشف عن عرف دولي 

 

 تعريف ومقومات الدولية حسب القانون الدولي

تعددت التعريفات التي , مع تعقد ظاهرة الدولة باعتبارها كيان اجتماعي وتاريخي وسياسي وقانوني

اريخية اجتماعية سياسية وسيكولوجية مرتبطة بحياة الشعوب والدولة تشكل عملية ت. اتصفت بها الدولة

 .[(1)]وتطورها

و الدولة كما عرفها الدكتور علي صادق أبو هيف هي مجموعة من األفراد يقيمون بصفة دائمة في إقليم 

 .[(2)]معين وتسيطر عليهم هيئة حاكمة ذات سيادة

سية وقانونية تقوم حين يقطن مجموعة من أما الدكتور عزيز شكري فاعتبر أن الدولة هي مؤسسة سيا

 .[(3)]الناس بصفة دائمة في إقليم معين ويخضعون لسلطة عليا تمارس سيادتها عليهم
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وعرفها الدكتور محمد السعيد الدقاق بأنها تجمع بشري يقيم على وجه الدوام بنيّة االستقرار فوق إقليم 

العالقات داخل هذا المجتمع، كما تتولى تمثيله في مواجهة معين، وتقوم بينهم سلطة سياسية تتولى تنظيم 

 .[(4)]اآلخرين

و من خالل هذه التعاريف نرى أن مقومات الدولة هي الشعب واإلقليم والسلطة الحاكمة القادرة على 

 :وسنبحث في هذه العناصر بشيء من التفصيل. فرض سيادتها في الداخل وتمثيل الدولة في الخارج

 :باول ـ الشع 

الشعب هو مجموعة من األفراد المكونين للدولة من الجنسيين معاً والمتواجدين على إقليم الدولة أو خارجه 

ً لألفراد بحيث ال يوجد فرق بين الدول كثيرة العدد  , وبصرف النظر عن عددهم وال ويشترط عددا معينا

وهذه المجموعة . من حقوق وواجباتمن حيث المركز القانوني الدولي وما يتصل به , والدول قليلة العدد

التي تشكل شعب الدولة تجمع بينهم رابطة والء األفراد للهيئة الحاكمة في الدولة وخضوعهم للقوانين 

مقابل تمتعهم بحمايتها بصرف النظر عن أصلهم أو لغتهم أو دياناتهم أو تقاليدهم، وهذه الرابطة هي 

ة الرعايا وبالتالي تمتعهم بمجموعة من الحقوق وتحملهم و التي تمنح أفراد الشعب صف.رابطة الجنسية

  .مجموعة من االلتزامات داخل إقليم الدولة أو خارجه

ويضم إقليم الدولة إلى جانب الرعايا أشخاص ال ينتسبون إليها وال تربطهم بها سوى رابطة اإلقامة على 

ق والتزامات تختلف في مداها عن تلك ويتمتعون بحقو( األجانب)وهم من ينطبق عليهم وصف , هذا اإلقليم

والدولة هي . التي يتمتع بها المواطنين كتولي الوظائف العامة والقيود المتعلقة بتملك العقارات وغير ذلك

 ً وهذا من صميم االختصاص الوطني , التي تقرر من يعتبر من سكان الدولة من رعاياها ومن يعتبر أجنبيا

  .لكل دولة

 :ثانيا ـ اإلقليـم 

ال يمكن أن يوجد مجموعة من األفراد ويشكلون دولة دون وجود بقعة معينة من األرض لتحيا عليها هذه 

المجموعة وتمارس نشاطها الحيوي بشكل دائم، وهذه البقعة من األرض بكل ما عليها وما فيها من أنهار 

يطلق , ة والبحر اإلقليميوبحيرات وبكل ما في باطنها من موارد وطبقات الجو التي تعلو المناطق األرضي

  :فعناصر االقليم هي, عليها اسم إقليم الدولة

ويشمل تلك االجزاء من اليابسة وما يتخللها من انهار وبحيرات وما في باطنه وتحت  :اإلقليم البري  .1

 .مياهه من ثروات طبيعية او معدنية

وتسمى البحر االقليمي تبسط عليها ( يلم 12)وهو مساحة مياه البحر العام في حدود  :القليم البحري  .2

 .الدولة سيادتها وفقاً الحكام القانون الدولي
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وقد نظمت هذا الجزء العديد من , وهو طبقات الجو التي تعلو االقليم البري والبحري :القليم الجوي  .3

 (.المالحة الجوية)االتفاقيات الدولية

, ان في أتساع رقعة اإلقليم ما يمنح للدولة قوة ومنعة وال يشترط في إقليم أن يبلغ مساحة معينة وإن ك

ولكن ضيق المساحة ال يؤثر على وجودها وتمتعها بالشخصية الدولية إذا ما توفرت لها المقومات األخرى 

فمثالً جمهورية سان مارينو في شمال غرب إيطاليا مساحتها ال تتجاوز ستون كيلو متر . من سكان وسيادة

لكن جميعها دول تتمتع بالشخصية الدولية . اكو مساحتها ال تزيد كيلو ونصف متر مربعوإمارة مون, مربع

وتمارس نشاطها في المجتمع الدولي كغيرها من الدول األخرى، كما أنه ليس من الضروري أن يكون 

ون فقد يكون اإلقليم منفصل بعض أجزاءه عن بعض كاليابان واندونيسيا التي تتك, اإلقليم متصل األجزاء

  :وهناك طرق متعددة الكتساب االقليم سوف نستعرض اهمها. من جزر متعددة

هو ضم إقليم أو جزء منه إلى إقليم دولة أخرى بعد القضاء التام بالقوة على الوجود القانوني  :ـ الفتح1

شارة إلى أن ولكن ال بدَّ من اإل.للدولة صاحبة اإلقليم وانتقال اإلقليم إلى الدولة المنتصرة في هذه الحرب

وهذا ما أكَّدته . الفتح أصبح من الطرق غير المشروعة في القانون الدولي العام بعد تحريم استعمال القوة

األمم المتحدة في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من شرعة األمم المتحدة فنصت هذه الفقرة على أن يمتنع 

ً في عالقاتهم , أعضاء هيئة األمم المتحدة الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد جميعا

فيبقى , سالمة األراضي أو االستقالل السياسي ألية دولة أو على وجه ال يتفق ومقاصد األمم المتحدة

 ً  .التملك الناتج عن القوة غير معترف به ألن الفتح عمل غير قانوني وال يملك غطاء شرعيا

ما على إقليم غير مشمول بأية سيادة   ع اليد بقصد السيادة من قبل دولةهو وض :ـ الحيازة أو الستيالء2 

فهذا العمل تقوم به دولة وليس أفراد أو مجموعات خاصة، وفي هذا السياق برزت . من قبل دولة أخرى

ولكن ما .نظرية حق االكتشاف والتي تقول بثبوت السيادة للدولة على اإلقليم الذي يكون لها السبق باكتشافه

فقد أقرت محكمة العدل .تمَّ تأكيده في قانون العالقات الدولية المعاصر هو أن الحيازة يجب أن تكون فعلية

في سياق النظر بقضية جزر ماكنيري وإكرشو بين بريطانيا وفرنسا بالسيادة اإلنكليزية  1953الدولية عام 

إنكلترة وهذه الجزر أكثر كثافة على هذه الجزر استناداً إلى كون الصالت والروابط التي تجمع بين 

غير أن االستيالء فقد أهميته كوسيلة .واستمرارية وبالتالي أكثر فعلية من تلك التي جمعت بينها وبين فرنسا

للحصول على اإلقليم ألنه لم يعد هناك أقاليم مهجورة أو غير مكتشفة دون سيد، أما الفائدة من دراسة 

القائمة بين الصين ( أرخبيل باراسيلز)كمشكلة . ائمة حول بعض األقاليمالمنازعات السيادية التي مازالت ق

رت لنفسها طرد , وفيتنام فالصين تدعي بأن السيادة على األرخبيل تعود باستمرار إليها وبالتالي برَّ

 .[(5)]بينما تدعي فيتنام العكس, الفيتناميين من الجزر
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قليمية التي تنشأ نتيجة عوامل طبيعية أو اصطناعية تعني ضم الدولة لبعض التكوينات اإل :ـ اإلضافة3 

وهذه الزيادة تصبح جزءاً . على إقليمها كاإلضافات التي تنشأ من سدود وسواتر وأرصفة على السواحل

من إقليم الدولة بمجرد حصولها، إالَّ أن األمر ال يخلو من بعض الخالفات والصدامات التي تنشأ بين 

بين تشاد والنيجر حول الجزر التي برزت في بحيرة تشاد الواقعة على الحدود الدول كالخالف التي نشأ 

 .م 1983في المنطقة الشمالية الغربية من التشاد وذلك في أواخر شهر أيار , التشادية النيجرية

هو تخلي إحدى الدول عن إقليم أو جزء من إقليم يقع تحت سيادتها وذلك بمقتضى إتفاق  :ـ التنازل4

لقاء  1803قد يكون التنازل لقاء تعويض مالي كبيع نابليون مقاطعة لويزيانا للواليات المتحدة عام و.بينهما

أي نتيجة إمالء إرادة الغالب على المغلوب ومن ذلك تنازل فرنسا , أو بدون مقابل. مليون فرنك 60

ويفترض لصحة  .عن إقليمي األلزاس واللورين لصالح ألمانيا 1871بموجب معاهدة فرانكفورت لعام 

ومن الغريب أن تتنازل فرنسا عام . التنازل أن تكون الدولة المتنازلة هي صاحبة اإلقليم موضوع التنازل

ألن هذا خرق لتعهدات فرنسا , الى تركيا ( وهو جزء من األراضي السورية)عن لواء اسكندرون  1939

زل بموجب معاهدة عقدت تحت التهديد كما أنه ال يجوز التنا. الدولية المنصوص عنها في صك االنتداب

 .بالقوة

هو وضع اليد على إقليم دولة أخرى بصورة علنية مستمرة ودون انقطاع وخارج عن أي  :ـ التقادم5 

وإن كان هذا األسلوب من الوسائل المعتمدة في . احتجاج من قبل الدولة صاحبة الملكية على ذلك اإلقليم

فمازال التقادم موضع جدل حاد بين فقهاء القانون الدولي فيما إذا , لخاصاكتساب الملكية في إطار القانون ا

ويمكن أن يعتبر السكوت بمثابة . كان يصلح أن يكون وسيلة الكتساب السيادة على إقليم من األقاليم أم ال

ولي أكد التعامل الد,الرضا الضمني للدولة عند فقدها لإلقليم موضوع التقادم، وفي حال ظهور االحتجاج 

فاإلقليم ال .على وجوب األخذ بالظروف المحيطة باإلقليم موضوع النزاع وكثافته واستمراريته واستقراره

وحدود اإلقليم قد تكون , بدَّ من تحديده وذلك بتعيين الخط الذي يفصل بين إقليم دولة وإقليم دولة أخرى

أما الحدود الطبيعية .ن وتصورهاصطناعية تتماشى مع خطوط وهمية أو عالقات خارجية من صنع اإلنسا

 .فهي ما تجود به الطبيعة من جبال أو انهار أو بحار

لكي يتحقق وجود الدولة ال بدَّ من وجود هيئة منظمة لتشرف على الرعايا وتقوم  :ثالثا ـ السلطة الحاكمة 

ولة على النطاق بتنظيم العالقات بينهم ورعاية مصالحهم وأن تقوم بتشكيل نظام حكم يعمل على تمثيل الد

فيفترض في الهيئة الحاكمة أن . كما تعمل على إدارة اإلقليم واستغالل موارده والدفاع عن كيانه. الدولي

يكون لها القوة والنفوذ لفرض سلطانها على اإلقليم وعلى األشخاص في ذلك اإلقليم، وهذا السلطان هو ما 
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بعض الصفات التي يجب أن تتوافر في السلطة  وهناك(. السيادة)يطلق عليه في القانون الدولي لفظ 

 :الحاكمة لتكون قادرة على القيام بمهامها وهذه الصفات هي

ـ أن تمارس صالحياتها بطريقة فعلية، فالقيمة القانونية للهيئة الحاكمة ال تتأكد إال إذا مارست رقابة 1

  .حقيقية على الجماعة التي ترعى تمثيلها

وهذا يعني أن الدولة تمارس سلطاتها على جميع النشاطات , اإلشراف السياسيـ إجمالية وعدم توقيت 2

وفي جميع الحقول دون االقتصار على حقل أو نشاط معين وكذلك تمارس السلطة السياسية صالحياتها 

 .لمدة غير محدودة

, هيئة أخرىفهي السلطة العليا التي تقوم بتطبيق ما تفرضه من قرارات دون المرور بأية : ـ الفورية3

وهذه الفورية تتميز بها الدولة البسيطة وكذلك الدولة الفيدرالية التي تتكون من مجموعة دويالت أو 

 .الواليات المتحدة المتآلفة

ـ السلطة تتولّى تنظيم أداة الحكممن الدولة وتقوم بإدارة شؤون اإلقليم المختلفة وبمهمتي التشريع 4

السلطة تنظيم عالقاتها مع الدول األخرى عن طريق تبادل التمثيل وفي الخارج تتولى . والقضاء

الدبلوماسي والقنصلي وحضور المؤتمرات وإبرام المعاهدات واالشتراك في المنظمات الدولية وغير ذلك 

 .[(6)]من مظاهر النشاط الدولي

ر قضايا جديدة ال بد فيها و لكن السيادة المطلقة بالمفهوم التقليدي لم تعد تواكب العصر الحديث نتيجة ظهو

وقد تتدخل المنظمات الدولية (. االرهاب، التلوث، المخدرات)من التعاون بين اعضاء المجتمع الدولي

إال ان ذلك يجب أن . احياناً من اجل حماية حقوق االنسان والوقوف دون استبداد ضد االنظمة الديكتاتورية

ان الوضع الدولي الراهن اعطى الدول القوية الحق في حيث . ال يتعارض مع واجب الدول في عدم التدخل

  .التدخل في الشؤون الداخلية للدول وهذا يمثل منطق القوة

 

 

 العتراف بالدول حسب القانون الدولي

تطلب القانون الدولي أن يصاحب استكمال الدولة لعناصرها االساسية وجود اجراء قانوني يتمثل في   

ويمكن تعريف االعتراف بأنه اعالن يتم بموجبه قبول دولة ما دولة . النظام الجديداعتراف العائلة الدولية ب

 .اخرى في المجموعة الدولية وتقر لها بالحقوق واالمتيازات الالصقة بالسيادة

  :الطبيعة القانونية لالعتراف

   :و قد اختلف الفقهاء حول تكييف االعتراف الدولي وانتهى االمر إلى نظريتين 
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وتفيد بأن االعتراف بالدولة الجديدة شرط الزم ( اوبنهايم)ومن أنصارها  :نظرية العتراف المنشئ -اول

فاالعتراف هو اإلجراء الذي يّحول الوجود المادي . إلدخالها إلى األسرة الدولية وتمتعها بالشخصية الدولية

 .ألخرى فيجعلها بمثابة منحةولكن تربط وجود الدولة هنا بإرادة الدولة ا. للدولة إلى وجود قانوني

وتعتبر أن الدولة تتمتع باألهلية القانونية عندما ( سيل)من انصارها  :نظرية العتراف الكاشف -ثانيا

فاالعتراف ال يعدو ان يكون اعتراف بواقع سبق وجوده فهو يعلن عن وجود الدولة . تستجمع عناصرها

أبو . ديؤكد ذلك . وجودها وال يمنعها عن مباشرة حقوقهاوعدم االعتراف بالدولة ال ينال من . وال يوجدها

 “.االعتراف وصف يلحق بالدولة عند نشوئها ويصدق عليها متى تمت لها عناصر الوجود” هيف

.) والحقيقة ان االعتراف ذو طبيعة سياسية وقانونية وان يغلب في الواقع وجود الدولة قبل االعتراف بها   

[1( ] 

 

 ول في القانون الدوليحقوق و واجبات الد

ولكن هذه الجهود لم تصل إلى حد توقيع اتفاقية تحدد , ظهر في التاريخ عدة محاوالت لتحديد حقوق الدول

. وقد اختلف الفقهاء أيضاً حول اساس هذه الحقوق. حقوق الدول وواجباتها لتباين وجهات النظر بين الدول

وآخرون يرون مصدرها ارادة الدول والضرورة فمنهم من يرى أنها تستند إلى القانون الطبيعي 

  :االجتماعية و مهما يكن فهناك حقوق ال يمكن تصور وجود الدول بدون اقرارها وأهمها

 :اولـ حق البقاء 

و يعني أن للدولة مطلق الصالحية في المحافظة على وجودها واتخاذ جميع التدابير الالزمة لدفع كل خطر 

والدولة بموجب هذا الحق قادرة على اتخاذ اإلجراءات الالزمة للمحافظة .هاداخلي أو خارجي يهدد كيان

على كيانها وتحقيق الرقي والتقدم كنشر الثقافة وقمع الثورات ومكافحة األمراض وتحديد الهجرة والدفاع 

أما من الناحية الخارجية .عن نظامها السياسي والدستوري ومنع األجانب الخطرين من دخول بالدها

ً للذود عن حدودها وتعقد محالفات فلل دولة حماية نفسها من االعتداءات الخارجية كأن تعد العدة عسكريا

 :ومن مظاهر حق البقاء. دفاعية مع الدول الصديقة ولها أن تجند أبناءها

من ميثاق األمم المتحدة قد اعطت للدول هذا الحق ولكن /  51 /حيث ان المادة : أـ حق الدفاع الشرعي

 :شروط محددة من اهمهاضمن 

وال يكفي مجرد التهديد باستعمال القوة أو الدعاية  :أن يكون هناك اعتداء مسلح من دولة اخرى  -1

 .االعالمية حتى الحصار ال يعتبر مبرراً النه ليس خطر داهم

وأن ال يكون تنفيذاً لقرارات االمم المتحدة او دفاعاً عن ( عدواني) :أن يكون العتداء غير مشروع   -2

 .النفس

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


eBoik.com زوروا موقع 
 

29 
 

ا وان يكون العتداء وقع أو وشيك الوقوع  -3 غير أن تطور أسلحة التدمير  :أن يكون الخطر داهما

ة فما دفع بعض الدول إلى التمسك بنظري. الشامل اثر كثيراً في لحظة تقدير الخطر ولحظة بدء التردد عليه

  .الدفاع الشرعي االستباقي التي لم يقرها الفقه

 :ومن اهم الضوابط التي يترتب على الدول ان تراعيها عند اسستخدام هذا الحق

المستخدمة في الدفاع متناسبة   أي ان تكون الوسائل: التناسب بين رد فعل الدفاع وفعل التعدي -1

 (الً شكل بعض العناصر ال يبرر غزو االقليم قب)وضرورية 

طبقاً للقاعدة التي تنص على انه ال يجوز الحد ان : أال يتحول رد الفعل إلى عمل انتقامي أو تأديبي   -2

 .يقيم العدالة لنفسه

فالمجلس هو السلطة المخولة بالفض في النزاعات الدولية طبقاً للفصل السادس : إبالغ مجلس االمن   -3

 .والسابع من الميثاق

بمعنى أن لدولة ما الحق في التدخل بالقوة لقمع دولة أخرى من التوسع  :العدوانيب ـ حق منع التوسع  

و قد استند هذا الحق استند فكرة التوازن الدولي التي تسمح للدول بالتدخل .على حساب جيرانها الضعفاء

عارضة ضد الدولة التي تهدد سالمة غيرها وتطمع في االستيالء على أراضيه أو على جزء منها وإن تم م

هذا الحق في البداية من الفقهاء األلمان الطليان في القرن التاسع عشر وذلك لخدمة وحدة بالدهم وضم 

 .األجزاء المبعثرة منها

 :ج ـ نظرية المجال الحيوي

ً واقتصادياً  ما تزعمه هذه النظرية أن هناك دوالً تمتلك كل المؤهالت واالمكانات لكي تتقدم اجتماعيا

وتسهم في تقدم البشرية، إال أن وضعها الجغرافي يمنعها من التقدم واالنطالق ألنها محصورة في نطاق 

تاخمة التي تتحكم في حرية إقليمي ضيق أو فقير ومقيد ببعض الروابط القانونية ومحاط ببعض الدول الم

عالقاتها الخارجية واتصالها بالدول األخرى وحصولها على المواد األولية الالزمة لسد حاجات مصانعها 

وهذه القيود المفروضة عليها والتي تهدد وجودها واقتصادها بالخسران هي مبرر لها . وتصدير إنتاجها

وإيجاد مجال حيوي لها يتالءم مع قوتها السياسية كي تستعمل جميع الوسائل للتخلص من حالة الحصار 

األخذ بهذه النظرية يسمح للدول الكبرى بانتهاك حرية الدول الصغرى بحجة البحث . ونشاطها االقتصادي

 .عن المجال الحيوي، ويمكن تفادي هذه المشكلة عن طريق تعاون اقتصادي واسع بين مختلف دول العالم

[(1)] 

ا   و هو حق الدولة في أن تتصرف في شؤونها الداخلية والخارجية وفي : الستقاللحق الحرية و -ثانيا

ممارسة سيادتها واستقاللها بمحض اختيارها دون أن تخضع إلرادة دولة أخرى أو تتأثر بتوجيهات أية 

وهذا القيد ال ينتقص من , وتتقيد الدولة في استعمال حريتها ما للدول األخرى من حريات وحقوق. دولة
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ألن هذا االلتزام هو التزام عام تلتزم به جميع الدول واإلخالل به يؤدي إلى , قها في الحرية واالستقاللح

 .الفوضى وتضارب المصالح

ا   بما أن الدولة تتمتع بالسيادة واالستقالل فهي متساوية أمام القانون الدولي العام أي : حق المساواة -ثالثا

َ  لجميع الدول وقد تم تأييد . واجباتجميع الدول تتمتع بنفس الحقوق وال ً وهذه المساواة القانونية حقاً ثابتا

هذا الحق في مختلف المناسبات والمؤتمرات الدولية ونصت عليه بعبارة صريحة إتفاقية مونتفيديو التي 

بين الدول األميركية بشأن حقوق وواجبات الدول والتي أكدت على المساواة بين الدول،  1933عقدت سنة 

وجاء ميثاق األمم المتحدة يؤيد هذا المبدأ بالقول أن منظمة األمم المتحدة تقوم على مبدأ المساواة في 

 :وهناك نتائج تترتب على المساواة القانونية بين الدول وهي.السيادة بين جميع أعضائها

 .ـ ليس لدولة أن تملي إرادتها على دولة أخرى تامة السيادة1

ت في المؤتمرات والهيئات الدولية التي تشترك فيها ولكل دولة صوت واحد أياً ـ لكل دولة حق التصوي2

كان مركزها ونفوذها وال تكون القرارات المتخذة في المؤتمرات ملزمة ما لم توافق عليها جميع الدول 

 .الممثلة في المؤتمر

اصة، وقد جرى العرف على ـ لكل دولة في مؤتمراتها واتصاالتها وعقودها الدولية أن تستعمل لغتها الخ3

استعمال لغة واحدة معينة للتخاطب بين الدول واحتلت اللغة الالتينية هذه المكانة ثم رافقتها اللغة الفرنسية 

 .وأتت إلى جانبها اللغو اإلنكليزية

ـ لكل دولة الحق في أن يذكر اسمها في المؤتمرات والمعاهدات الدولية إلى جانب أسماء الدول األخرى، 4

 .اتبعت طريقة ذكر أسماء الدول حسب ترتيب األحرف األبجديةو

ـ ليس لدولة أن تدعي لنفسها حق التقدم والصدارة على غيرها في المؤتمرات الدولية والحفالت الرسمية 5

استناداً إلى مركزها السياسي أو نفوذها أو قوتها إال أن العرف جرى على أن يتقدم رؤوساء الدول ذات 

 .الملكية ويكون ترتيب المبعوثين الدبلوماسيين في الحفالت الرسمية وفقاً لدرجة المبعوث ذاتهالمراسم 

ـ ال تخضع دولة في تصرفاتها لقضاء دولة أجنبية إال في بعض الحاالت االستثنائية مثل قبول الدولة 6

ا كان لها أموال اختصاص القضاء األجنبي صراحة وكما يجوز مقاضاة الدولة أمام محاكم دولة أخرى إذ

 .عقارية في تلك الدولة، وإذ قامت ألعمال ذات صفة تجارية في هذه الدولة األجنبية

ولكن يجب اإلشارة إلى أن المساواة القانونية الدبلوماسية ال نجدها على أرض الواقع فالمعيار المستخدم  

ا المنطق المغلوط ال بدَّ من للتقريب بين الدول الكبرى والدول الصغرى هو معيار القوة المادية وهذ

تصحيحه فكثير من الدول الصغرى تقوم بدور مهم فتؤدي لإلنسانية خدمات كبرى وبهذا تتفوق على 

 .الدول العسكرية العظمى
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ا   و هو كنتيجة لتساوي الدول قانونياً، ال بد أن تحترم جميع الدول بعضها : حق الحترام المتبادل -رابعا

 .ترام كيانها المادي ومركزها السياسي ومراعاة كرامتها واعتبارهاوهذا االحترام يشمل اح

يعني احترام حدودها اإلقليمية وعدم االعتداء عليها واالمتناع عن عرقلة : ـ احترام كيان الدولة المادي1

مشاريعها أو زرع العقبات في تجارتها كاغالق األسواق في وجهها وفرض رسوم جمركية فادحة على 

 .منتجاتها

أي احترام نظمها السياسية واإلدارية واالجتماعية وعقائدها الدينية وكل : ـ احترام مركز الدولة السياسي2

ما يتعلق بشؤونها العامة وعدم تحريض رعاياها على سلطاتها الشرعية وعدم القيام بأعمال الجاسوسية 

 .في إقليمها أو نشر الدعاية ضد نظامها أو حكومتها

ويقتضي ذلك تجنب كل فعل فيه مساس بمركز الدولة األدبي، أي : لدولة واعتبارهاـ مراعاة كرامة ا3

احترام مبعوثيها وممثليها واحترام اسمها وعلمها وشاراتها الرسمية وألقاب رؤسائها وأن تتخذ اإلجراءات 

ت تعتبر في الالزمة لمعاقبة كل فعل فيه تعد على كرامة أو اعتبار أحد هؤالء ومسألة التحية البحرية كان

ً بالنسبة إلى الدول التي كانت تدعي السيادة على  الماضي من األمور المتعلقة بهيبة الدولة وخصوصا

 .البحر

 :واجبات الدول - 

الواجبات " لكل حق واجب يقابله، وهذا التالزم بين الحقوق والواجبات في العالقات الدولية يسمى عادة 

" الواجبات األدبية " بلها حقوق ثابتة يفرضها قانون واجب اإلتباع تسمى أما الحقوق التي ال يقا" القانونية 

 ً   والحد الفاصل بين هذين النوعين من الواجبات يبدو غامضا

 :الواجبات األدبيةومن أهم 

 .ـ معاونة الدول التي تصاب بكارثة طبيعية1

 .ـ مساعدة الدول التي تتعرض ألزمة اقتصادية2

 .تسيير تبادل المجرمين الهاربينـ التكاتف ضد اإلجرام ب3

 .ـ إسعاف السفن والطائرات التي تتعرض لزوبعة أو إعصار4

 .ـ مراعاة مبادئ األخالق في المعامالت الدولية5

 :فيمكن إجمالها بأربعة واجبات الواجبات القانونيةأما عند الحديث عن 

1 ً  .ـ واجب تسوية المنازعات الدولية سلميا

 .دة لألمم المتحدة لتحقيق األمن الجماعيـ واجب تقديم المساع2

 .ـ واجب عدم التدخل في شؤون الغير3

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


eBoik.com زوروا موقع 
 

32 
 

 .ـ واجب احترام اإلنسان4

 :أولـا واجب تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية 

تتضمن الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة على أن أعضاء المنظمة يفضون المنازعات 

من اولى . تنشأ بينهم بالوسائل السلمية على نحو ال يكون فيه السلم واألمن الدوليان عرضة للخطرالتي 

وكانت جادة إلقناع الدول باللجوء إلى الطرق  1899المحاوالت التي عرضت في مؤتمر الهاي عام 

  .السلمية كالمفاوضة والوساطة والمساعي الحميدة والتحكيم

. نشاء محكمة دائمة للتحكيم الدولي لفض المنازعات والخالفات بين الدولكذلك وضع المؤتمر مشروع إل

وحاولت عصبة األمم بعد الحرب العالمية األولى حظر استعمال القوة واللجوء إلى الحرب ولكن اندالع 

 .الحرب العالمية الثانية بدد هذه اآلمال نظراً لما تعرض له العالم من حروب مدمرة

على دعوة الدول إلى أتباع (  38ـ  33) المتحدة فأكد في الفصل السادس في المواد ثم جاء ميثاق األمم 

األساليب السلمية لفض المنازعات التي قد تعرض حفظ السلم واألمن الدوليين للخطر ورتب على مخالفة 

فرتب عقوبات سياسية (  51ـ  39) هذه المواد فرض عقوبات نص عليها في الفصل السابع في المواد 

وعسكرية واقتصادية على كل دولة ترتكب عمالً ينجم عنه تهديد للسلم العالمي أو إخالل به أو وقوع 

كما عقدت اتفاقيات اقليمية تلزم الدول األطراف فيها إلى اللجوء إلى الوسائل السلمية . عدوان على الغير

وال يجوز التهرب منه أو االلتفاف  فهذا االلتزام واجب يقع على جميع الدول. قبل اللجوء إلى استعمال القوة

 .حوله مهما تكن األسباب

   

 

ا ـ واجب تقديم المساعدة لألمم المتحدة لتحقيق األمن الجماعي  :ثانيا

نصت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من ميثاق األمم المتحدة على أن يقدم األعضاء كامل المساعدة إلى 

وفقاً ألحكام هذا الميثاق، ويمتنعون عن مساعدة أي دولة تتخذ األمم األمم المتحدة في أي عمل تتخذه 

فهذا يتطلب من الدول األعضاء تسخير إمكاناتها في خدمة . المتحدة إزاءها عمالً من أعمال المنع أو القمع

 :األمم المتحدة ولهذا الواجب جانبان

ية من جانب األمم المتحدة، وفي يتمثل في عدم مساعدة أية دولة تتعرض لعقوبات زجر :ـ جانب سلبي

عدم االنحياز إليها أو مؤازرتها في أعمالها المنافية للقواعد الدولية، وفي عدم االعتراف بالمكاسب 

 .المعنوية أو المادية، التي تكون قد حققتها من جراء اعتداءها على الدول المسالمة

( 43)فالمادة .في تصرف المنظمة العالميةيتمثل في ضرورة وضع الدولة كل إمكاناتها  :ـ جانب إيجابي

من الميثاق تنص على أن جميع األعضاء يتعهدون في سبيل اإلسهام في حفظ السلم واألمن الدوليين بأن 
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يضعوا في تصرف مجلس األمن ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيالت الضرورية لحفظ 

 .السلم واألمن المذكورين

ً وتأييداً من معظم الدولوإن كان هذا الو ً تقدم , اجب قد القى ترحيبا ولكن هذا الواجب يعد عمالً طوعيا

وقد يحكم . فالدولة غير ملزمة بتقديم المعونة عندما تطلبها المنظمة العالمية, عليه الدولة بمحض إرادتها

مم المتحدة معاقبة عندما قررت األ 1991ـ  1990هذا المبدأ اعتبارات سياسية، فإن كان ما حدث في عام 

العراق على اجتياحه الكويت سارعت دول عديدة إلى إعالن دعمها للقرار ووضع جيوشها تحت تصرف 

األمم المتحدة، لكن بالمقابل رفضت دول المشاركة في الحروب أو إرسال قوات دولية أقرتها المنظمة 

ً للسيطرة على دولة ما، أو لتحيز قيادة القوات  ألسباب سياسية كاستخدام األمم المتحدة غطاء شرعيا

 .األممية ألحد أطراف النزاع

ا ـ واجب عدم التدخل في شؤون الغير   :ثالثا

إن جميع الدول متساوية في الحقوق والواجبات وهذا يحتم عدم تدخل الدول في شؤون بعضها، ويكون 

أو طلب أمر معين من دولة  الغرض من التدخل غالباً رغبة دولة قوية ذات أطماع في إمالء سياسة معينة

ويكون التدخل بحجة الدفاع عن حقوق الدولة الضعيفة أو حماية رعاياها أو مناصرة , أضعف منها 

الحكومة الشرعية في معاركها ضد الثوار أو بحجة الدفاع عن مبدأ عدم التدخل وللتدخل أشكال عديدة فقد 

 ً ً أو جماعيا ً وقد يكون فرديا ً أو عسكريا ً يتم بواسطة الجواسيس يكون سياسيا ً أو خفيا  وقد يكون صريحا

 .[(2)]ومن أنواع التدخل، التدخل العقائدي والمالي واإلنساني

  

تعمل بعض الدول على فرض أنظمتها العقائدية وأشكال الحكم فيها على (: السياسي ) ـ التدخل العقائدي 1

ترتكز على مبادئ عقائدية تتخطى  ويحدث ذلك عندما يكون هناك أنظمة سياسية, غيرها من الدول

وخير مثال على ذلك تدخل الحزب النازي الذي تقلد الحكم في ألمانيا من أجل ضم . بأهميتها حدود الدولة

فقد تتدخل دولة ما لتثبيت , النمسا إلى ألمانيا وجعل تشيكوسلوفاكيا في ظل حماية ألمانيا، وعلى النقيض

وهذا ما نادى به الحلف المقدس الذي ,على ديمومة األوضاع الراهنةأقدام الحكومات القائمة والمحافظة 

 .نشأ بهدف المحافظة على الملكية الشرعية في أوروبا

ظهر التدخل المالي بسبب نمو عمليات التوفير في البالد الصناعية وظهور التنافس بين : ـ التدخل المالي2 

بفوائد مرتفعة، وعندما تعجز الحكومات المقترضة رعايا هذه البالد من أجل توظيف أموالهم في الخارج 

عن دفع الفوائد أو تسديد الديون وطلب الدائنين الحماية والمساعدة من دولهم، تصبح الفرصة سانحة 

 .لتدخل هذه الدول إلكراه الحكومة المقترضة على تنفيذ التزاماتها المالية
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أي بعد انهيار االتحاد السوفيتي وتربع الواليات , بعد ظهور ما عرف بالقطب الواحد: ـ التدخل اإلنساني3 

أدى ذلك إلى التركيز على عالمية بعض الموضوعات مثل حقوق اإلنسان , المتحدة على عرش العالم

وحماية البيئة والحفاظ على السلم وقضايا الديمقراطية، وازداد اهتمام األمم المتحدة بالمشكالت الداخلية 

وكان هذا المبدأ ذريعة مناسبة للدول الكبرى للحصول . ألغراض إنسانية للدول وطرحت فكرة التدخل

ومن االمثلة الواقعية على تسييس .على فرصة لتحقيق أطماعها والتدخل في األمور الداخلية للدول األخرى

حيث كان التدخل اإلنساني أحد األسباب التي رفعتها الواليات المتحدة  2003التدخل حرب العراق عام 

ً لآلمال بل . ميركية وأعطتها الصدارة للتدخل وشن الحرب على العراقاأل ولكن ما حدث كان مخيبا

وأفضى إلى كوارث إنسانية فاندلعت الصراعات الدامية وشاع عدم االستقرار السياسي وانتهكت الواليات 

ن التدخل اإلنساني غير المتحدة جميع الحقوق اإلنسانية التي نادت بها، وكانت تجربة األمم المتحدة في ميدا

موفقة فقد ذهبت في الصومال أقصى أشكال القوة والذي دفع ضريبة السكان المدنيين بينما عجزت قواتها 

وفي هذا السياق ال بد أن نذكر النظرية األميركية .عن حماية حقوق اإلنسان في البوسنة وإقليم كوسوفو

ونصح فيها الشعوب األميركية  1794ة في عام التي أسسها الرئيس جورج واشنطن في رسالته الوداعي

ولكن يبدو  .بعدم التدخل في المنازعات بين الدول األوروبية وبتوسيع نطاق العالقات التجارية معها فقط

فالواليات المتحدة التكتفي بالتدخل بل هي التي تشعل , أن هذه النصيحة قد تم العمل بنقيضها اليوم

 .اء العالم تحت مسميات عديدة أشهرها الحرب لمكافحة اإلرهابالحروب وتغذيها في مختلف أرج

  

ا ـ واجب احترام حقوق اإلنسان  :رابعا

ً من , أدى االهتمام المتزايد بحقوق اإلنسان إلى خلق مواقف وأوضاع جديدة فقد أصبح الفرد شخصا

قوق اإلنسان وأولت وقد عقدت األمم المتحدة الكثير من االتفاقيات لحماية ح, أشخاص القانون الدولي

كما تمَّ إدراج . اهتماماً كبيراً لمسؤولية الفرد عن جرائم الحرب والجرائم المخلة باألمن والسالم الدوليين

كما سعت األمم المتحدة لتأمين الحماية الدولية لهذه , حقوق االنسان في جداول مؤتمرات القمم الدولية 

ي جميع دول العالم والكشف عن االنتهاكات المرتكبة الحقوق عن طريق دراسة األوضاع اإلنسانية ف

 .وتقديم المقترحات والتوجيهات لحمايتها

 

  (الحذف هو الذي تحته خط) 
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