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قدميا تبارة تي جتمعا  بش خلة بدا ية ولتي ،ري مدعزلة تي بع  ا، حبيث ققام   الدولالموع لقد كاذ 
وم    ،قساس ا التبا ل والتعاوذ، قو  ال  ع ح و  مي قجك   ت السيو ة واهليمدة  جتارخلة وتبا لية سلميةتالقا   

، حبيث  ال  البعأل م ور الزمي قلبح  هاه التجمعا  مدظمة تلى شتك  ول وانتظم  العالقا   يما بيد ا
 ت ة التفوق والسيو ة سا دة ع بعأل  بات وم  هاا  ،مد ا ع معاهدا  للح وقحال ام  ولية مدد العصور القدمية

احل ارا  القدمية السيما ال ومانية و اإل، خلقية اليت مل تع ف تدظيم قانوين  ويل مستق  حلتم تالقاهتا م  خمتلف 
 .ى، وإمنا وخع  قواتد تتعل  باحل و  خلغلت تلي ا الواب  الدخل اجلماتا  البش خلة ااا  

قما العصور الوسوى  لقد متيز  بانتشار احل و  تلى كا ة املستوخلا  مد ا احل و  ااهلية بني الستاذ 
 .الداش ة يما بيد م، قو احل و  الداالية بني السلوة احلاكمة واالقواتيني، وقاريا احل و  اةارجية بني خمتلف الدول  

التوور الاي ش ده العامل مدا الق ذ العش خلي ع الاال  التتدولوجيا واالتصال واالقتصا  بسبت ظاه ة العوملة،   وم 
بدق  احلدو  ختتفي  اسحة اجملال قمام زحف العوملة اليت قلص  املسا ا  وقلغ  تا   الزمي بني اا  ا  والشعو . 

الدويل املعال  مبعوياتن وآلياتن وحمد اتن، لتصبح قهم تدص  ع التحليك  لقد   خ  العوملة نفس ا كمميز للدظام
 السياسي واالقتصا ي االل السدوا  ااارية.

 مراحل تطور القانون الدولي العامالمبحث األول: 

احلاخ  ذ ارتقاء القانوذ ع  اتلمي،    مد جي  إذ الوقوف تلى تارخلخ القانوذ الدويل العام خ ورة حملة وواجت
ومل خلظ   تدظيم للعالقا  الدولية إال بعد الق ذ الساب  تش  قي  ،إمنا خلبىن تلى كيفية تتونن ومنوه وتووره ع املاخي

بعد معاهدة وستفاليا ولتي ات قال خلؤاا هاا القول تلى إطالقن،  لم خلتي اجملتم  الدويل االيا مي التدظيم قبك  
اتد القانوين الدويل، املتح  ة تلى امتدا  التارخلخ اإلنساين ع تتوخلي قو  الق ذ الساب  تش   قد سامه  اجلماتا 

القول بأذ توور القانوذ الدويل مستم  مدا ظ ور التجمعا  اإلنسانية ولاحت منوها وتوورها إىل  لالك ميتي
وهي، العصور القدمية، وميتي تقسيم امل احك املختلفة لتوور القانوذ الدويل إىل قرب  م احك تارخيية    ،مجاتا  سياسية

 .)1(والوسوى، واحلدخلثة، وتص  التدظيم الدويل

 العالقات الدولية في العصور القديمة  المطلب األول:

مل خلظ   القانوذ الدويل إال م  ظ ور الدول، ولقد ش د  العصور القدمية لورا  :العصور القديمة 1- 
متعد ة للعالقا  الدولية مد ا معاهدا  الصلح والتحالف والصداقة وإهناء احل و  ولعك قمهية معاهدة الصداقة اليت 

 

 16ص  1958اج : حا ظ حممو ، القانوذ الدويل العام، الوبعة الثانية، مدقحة ومزو ة، متتبة الد  ة املص خلة ر  (1)

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2014/01/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AF.-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84.jpg
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اهلددي الاي نظم قواتد شي  قبك امليال ، كاذ هدا  قخل ام قانوذ "مانو" 1287قب م  بني الف اتدة واحليثيني سدة 
ولتي ر،م ذلك مل خلعترب إال تلى حاال  قليلة لتدظيم العالقا   ،احل و  وإب ام املعاهدا  والتمثيك الدبلوماسي

الدولية وخلدور معظم ا حول احل و  كما قهنا مي ج ة قا ى معظم العالقا  كاذ لتم ا القانوذ اإلهلي مبا ال خلفيد 
 .)1(مستق  حلتم العالقا  بني اجلماتا  اإلنسانية بو خلقة مدتظمةوجو  نظام قانوين  ويل  

ااول: تالقة املدذ اإل، خلقية  يما بيد ا: وكان  مبدية تلى االستق ار و ت ة املصلحة   :عصر اإلغريق   2- 
كك اةال ا   يما ع   املشنكة والتعاوذ وذلك نظ ام لوحدة اجلدس والدخلي واللغة، لالك كاذ خلتم اللجوء للتحتيم 

التمثيك  التعاوذ التجاري و ة والعدا ية، كقواتد  بيد ا، باإلخا ة إىل وجو  قواتد تدظيمية خلتم احنام ا ع تالقاهتا السلمي
الثاين: تالقة اإل، خل  بغريهم مي الشعو  ااا ى: كاذ خلسو ها اتتقا هم بتميزهم و   .الدبلوماسي وقواتد شي احل  

تي سا   البش  وقهنم شعو   وق كك الشعو  ااا ى مدن حقن إا ات ا والسيو ة تلي ا، ومي هدا كان  تالقاهتم 
هباه الشعو  تالقا  تدا ية وح وهبم مع ا حتتمية خلشوهبا الواب  العدا ي وال خت   اي خوابط قو قواتد قانونية 

 .بك لوط ا كثري مي القسوة وتدم م اتاة االتتبارا  اإلنسانية

ى ال خيتلف ال وماذ كثريام تي اإل، خل   قد كانوا خلعتقدوذ بتفوق م تلى الشعو  ااا    :عصر الرومان3- 
وحبق م ع السيو ة تلى ما تداهم مي الشعو ، لالك كان  للت م بغريهم مبدية تلى احل    ا ق ى إىل سيو ة 
اإلمرباطورخلة ال ومانية تلى معظم قرجاء العامل آناا ، وبالتايل كان  العالقا  بني هاه الدولة وروما تالقا  بني 

 .ل وماين الاي كاذ لتم هاه اإلمرباطورخلةقجزاء اإلمرباطورخلة الواحدة خت   مجيع ا للقانوذ ا

حيث ظ    ع روما الموتة مي القواتد القانوين حلتم العالقا   ،ولقد امتاز ال وماذ بعبق خلت م القانونية
بني ال وماذ ورتاخلا الشعو  التابعة ل وما قو تلك ت تبط مع ا مبعاهدا  حتالف قو لداقة مسي  بقانوذ الشعو ، 

ماخلة ق  ا    قد كان  قواتد هاا القانوذ تدظم العالقا  بني ق  ا  الشعت ال وماين وق  ا  الشعو  ااا ى وتدظم احل
هاه الشعو  ع حالة انتقاهلم قو وجو هم ع روما، قما الشعو  ااا ى اليت ال ت بو ا ب وما معاهدة لداقة قو 
معاهدة حتالف  إذ مواط  هاه الدول و تلتاهتم ال خلتمتعوذ بأي محاخلة بك اوز قتل م قو اسنقاق م، وميتي القول 

ولتي مسا ك القانوذ الدويل العام مل تتي واخحة ع  ،كبريام ع ت د ال وماذ بأذ القانوذ التش خل  قد ش د از هارام  
اجملتمعا  القدمية وذلك النعدام  ت ة املساواة بني الشعو  ولعدم وجو  الدول املستقلة نظ ام لتسلط شعت معني 

 (2) .الشعو تلى باقي  

 

 

   . 21- 20الع بية، ص ار الد  ة  1985الدويل العام، الوبعة الثانية،  حممو ، القانوذ قنظ : ش ا  مفيد  (1)
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  الدولية في العصور الوسطى  العالقاتالمطلب الثاني:

ظ   ع هاا العص  املمالك اإلقواتية حيث كاذ كك قمري إقواتي خلسعى للمحا ظة تلى إقواتن، قو 
ع مواج ة  بني الدولة ش د هاا العص  ل اتا د، وقاإلقواتينيتوسيعن  ا ق ى إىل قيام ح و  متعاقبة بني اام اء 

مي ج ة قا ى و   ،لسيا هتا انت ى بتغلت الدولة وزوال الدظام اإلقواتي  قم اء اإلقواع حتقيقا لوحدهتا الداالية وتأكيدا
ظ   ع هاا العص  تسلط التديسة وذلك نتيجة النتشار الدخلي املسيحي بني الدول ااوربية مي ج ة وظ ور اإلسالم 

 .)1(إىل انتزاع السيا ة مي املسيحيةواةوف مي انتشار نفوذه  ا خلؤ ي  

ولتي تسلط التديسة والبا  خلتداىف م  وجو  الدولة املستقلة اليت ميتد ا تدظيم تالقاهتا  يما بيد ا حسبما 
وذلك خلشتك تقبة ع وجن توور القانوذ الدويل العام، اذ إسدا  العالقا  الدولية إىل ال وابط  ،تقت ي ظ و  ا

الدخلدية  وذ ،ريها كاذ مي شأنن قذ تقتص  هاه العالقا  تلى الدول املسيحية وحدها  وذ سواها مي الدولة ،ري 
ت خلة العلمية املع و ة بعص  الد  ة، وما املسيحية، وقد ساتد تلى ختلص الدولة مي سلواذ البابا ظ ور احل خلة الف

لاحت ذلك مي ح كة اإللالح الدخل  ع الق نني اةامس تش  والسا س تش ، وقد كاذ قهم ق، اخ ا: بياذ ما 
ات تلى الدول إتباتن بشأذ العالقا  املتبا لة بيد م مستوحية ذلك مي مبا ئ الدخلي املسيحي، ومي زتماء ح كة 

ولقد ق ى اكتشاف القارة اام خلتية ع هاا العص  إىل إثارة مسا ك  ولية جدخلدة  ."جدتيليساإللالح " يتورخلا" و 
 .قمه ا االستعمار وح خلة البحار  ا ق ى إىل تزاخلد االهتمام بتوجين القانوذ الدويل بشأهنا

 ظهور القانون الدولي في العصور الحديثةالمطلب الثالث:  

ق ى التوور الاي حد  ع القوانني اةامس تش  والسا س تش  إىل انقسام قوربا إىل   خلقني، ااول   
خلدا ي بالوالء للتديسة والثاين خلدا ي باالستقالل تي التديسة  ا ق ى إىل نشو  ح   الثالثني تام واليت انت    

تتمت  بالسيا ة وال خت   لسلوة قتلى ، ونتج تي ذلك ظ ور الدول اليت 1648بإب ام معاهدا  وستفاليا سدة 
ولتي خل ج  الف ك ع إرساء قسس القانوذ الدويل التقليدي إىل معاهدة وستفاليا واليت تتخلص قهم مبا   ا  ،مد ا

 :مباخللي

حول حك املشاكك  يما بيد ا تلى قساس املصلحة والتدسي    اجتماع الدول اول م ة للتشاور  هي  -1
 واملتساوخلة.  املشنكة

 

 . 17صامل ج  الساب ، راج : ابو هيف تلى لا ق،  (1)
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بغأل الدظ  تي تقا دهم الدخلدية وزوال السلوة البابوخلة،   ساواة بني الدول املسيحية مجيعاقكد  مبدق امل   -2
وثبت  بالك  ت ة سيا ة الدولة وتدم وجو  ر يس قتلى خلسيو  تلي ا وهي الفت ة اليت تلى قساس ا ب  القانوذ 

 .)1(الدويل التقليدي
ول  حامبد التوازذ الدويل للمحا ظة تلى السلم واامي الدوليني، ومؤ ى هاا املبدق قنن إذا ما    توبي    -3

لتحول  وذ   التمعة مي حق ا قذ تشتك تتتال إذ هاه الدول    ، ولة قذ تدمو وتتوس  تلى حسا  ،ريها مي الدول
 .السلم العام السا دة بني هاه الدولهاا التوس  حما ظة تلى التوازذ الدويل الاي هو قساس احملا ظة تلى حالة  

ظ ور  ت ة املؤمت  ااوريب الاي خلتألف مي خمتلف الدول ااوربية والاي خلدعقد لبحث مشاكل ا وتدظيم    -4
 .وهناؤ ش

نظام التمثيك الدبلوماسي الدا م حمك نظام السفارا  املؤقتة  ا ق ى إىل قيام تالقا   ا مة  نشوء  -5
 .ومدظمة بني الدول ااوربية

االجتاه حنو تدوخلي القواتد القانونية الدولية اليت اتفق  الدول تلي ا ع تدظيم تالقاهتا املتبا لة،  قد   -6
 .دا  الصلح التالية  ا ق ى إىل تدتيم القانوذ الدويل وثبوهتا بني الدولقام  الدول بتسجيك هاه القواتد ع معاه

وخلبقى القانوذ الدويل التقليدي مدخلي بدشأتن وتووره العلمي لدراسة الفق اء القدامى وقب زهم ج وسيوس قبو 
 .")2(تا  البح  احل القانوذ الدويل العام حيث كاذ لتتاباتن قث  هام ع توور القانوذ الدويل ومي قهم مؤلفاتن "ك

 :أهم المؤتمرات التي عقدت بعد معاهدة وستفاليا

  نابليوذ قذ خلوب  ق تار الثورة الف نسية القا مة تلى املساواة واالتناف حبقوق راق :مؤتمر فيينا 1- 
 ،ري قذ ،جدخلدةاإلنساذ  شي ح وبن تلى اانظمة الدخلتتاتورخلة وامللتية  ا ق ى إىل زوال  ول تدخلدة وظ ور  ول 

وذ القارة ؤ لتدظيم ش 1815تبدل  يما بعد حيث قهنز نابليوذ  ا ق ى إىل انعقا  مؤمت   ييدا تام  س تاذ ما الوخ 
ااوربية وإتا ة التوازذ الدويل ونتج تي هاا املؤمت  تدة نتا ج لعك قمه ا إق ار بعأل القواتد الدولية اجلدخلدة واةالة 

 .الدولية وقواتد ت تيت املبعوثني الدبلوماسيني وحت مي االجتار بال قي   حب خلة املالحة ع ااهنار

نشأ هاا التحالف بني الدول التربى املشنكة ع مؤمت   ييدا، حيث كاذ الغ ت  :التحالف المقدس 2- 
وذ الدول الداالية واةارجية، ولتي اهلدف احلقيقي كاذ ؤ مي التحالف توبي  مبا ئ الدخلي املسيحي ع إ ارة ش

بني   1818احلفاظ تلى ت وش هاه الدولة التربى وقم  كك ثورة خدها، وقكد ذلك معاهدة "إكس الشيك" سدة  

 

 . 20قنظ : ش ا  مفيد حممو ، امل ج  الساب  ص  (1)
 . 42/43راج : ابو تام  تالء، نفس امل ج ، ص  (2)
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وذ قوربا واتفق  تلى التداك املسلح ؤ   هاه الدول نفس ا قيمة تلى شباجنلنا وب وسيا والدمسا ن   نسا حيث نص
 .ة ح كة ثورخلة هتد  الدظم امللتية ع قوربالقم  قخل

حيث ت مي قذ الوالخلا  املتحدة  1823قلدر هاا التص خلح ال  يس اام خلتي تام :تصريح مونرو 3- 
وذ القارة اام خلتية قو احتالل قي جزء مد ا وذلك ر ام تلى ؤ اام خلتية ال تسمح اخلة  ولة قوربية بالتداك ع ش

ولقد كاذ هلاا التص خلح شأنن ع إرساء   ،تداك الدول ااوربية ملساتدة قسبانيا السن ا  مستعم اهتا ع القارة اام خلتية
 .)1(ارتني اام خلتية وااوربيةوذ الدول الداالية وكاذ لن قث ه قخل ام ع توجين العالقا  الدولية بني القؤ مبدق التداك ع ش

ت مي هاه املؤمت ا  قواتد  أل املدازتا  بالو ق   :1907و   1899مؤمت ا  السالم بالهاي تام   4- 
السلمية وإق ار قواتد االة بقانوذ احل   الربخلة والبح خلة وقواتد احليا ، وإذ كاذ طاب  املؤمت  ااول قوريب  إذ املؤمت  

وال شك قذ هلاه املؤمت ا   ور بارز ،  تلين الواب  العاملي لوجو  ،البية مي  ول القارة اام خلتية،لت   1907الثاين  
القانوذ الدويل مبا خلتف  م  مصا  اجلماتة الدولية،  قد اجت   مؤمت ا  قواتد ع تووخل  العالقا  الدولية وتووخل  

الهاي إىل استحدا  نظم ثابتة ومت التولك إىل قنشاء هي ا  ميتي للدول اللجوء إلي ا تدد احلاجة لتسوخلة املدازتا  
ولية هي حمتمة التحتيم اليت قد تق  بني  ولتني قو قكث  كما امتد  ج و  املؤمت  إىل إنشاء قول هي ة ق ا ية  

 .)2(ع الهايمق ها الدويل الدا مة  

 القانون الدولي في عصر التنظيم الدولي  المطلب الرابع:

مل لق  مؤمت  الهاي السالم العاملي لتساب  الدول التربى الستعمار الدول الغدية بالث وا  واملوا  ااولية 
وبعد انت اء احل   اجتمع   ،1914قيام احل   العاملية ااوىل تام وذلك تلى إث  التقدم الصداتي  ا ق ى إىل 

الاي انت ى بقيام مخس معاهدا  للح   خ  تلى الدول املد زمة ع احل    1919الدول ع مؤمت  بارخلس تام 
 ومي قهم نتا ج وخم جا  هاا املؤمت :  وهي قملانيا والدمسا وبلغارخلا واجمل  وت كيا

قهم ما نتج تي مؤمت  بارخلس قيام تصبة اامم كأول مدظمة  ولية تاملية قتوي   :األممعصبة نظام  1- 
ح  الدظ  ع املدازتا  الدولية اليت هتد  السلم، كما قنش   هي ة ق ا ية للفصك ع املدازتا  ذا  الواب  القانوين 

السلم الدويل ومي ذلك تقد  مدتيولقد بال  تصبة اامم ج و ام م دية لت، الدا مة للعدل الدويل ةوهي احملت
 را  ال خلح بسبت متسك الدول بسيا هتا قولتي هاه اجل و  ذهب     1928اتفاقيا   ولية قمه ا ميثاق جديف تام  

 .وهنا وتدال ا ع حك املدازتا  اليت هتد  السلم الدويلؤ وتدم تقبل ا لفت ة إش اف املدظمة الدولية تلى ش

 

 .60-59،  ار املوبوتا  اجلامعية، االستددرخلة، ص1989اجلزء االول  -سعيد، القانوذ الدويل العام الدقاق حممدراج :  (1)
 .159-98ش ا  مفيد حممو ، امل ج  الساب ، ص قنظ :  (2)
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العصبة موقف املتف   مي احل و  اليت  ار  بني الدول االستعمارخلة وقخل ام احل و  احمللية وقد كاذ  وقف و 
بني الموتة الدول الفاشية واحللفاء  1939ذلك مي العوامك اليت م د  للح   العاملية الثانية اليت نشب  سدة 

 .الدميق اطيني

ع مدخلدة  1945 خلك ق بد اخلة احل   العاملية الثانية اجتمع  الدول مي جدخلد ع  :األمم المتحدة 2- 
  انسيستو نتج تدن قيام مدظمة اامم املتحدة اليت زو   بتا ة السلوا  والوسا ك اليت ت مي هلا ق اء م مت ا 

حتقي  قهدا  ا ع السالم   وقام  املدظمة جب و  م دية ع سبيك  ،وبالتايل كان  ققوى مي تصبة اامم   ،تلى قمت وجن
واامي الدوليني ولتي نظ ام لبعأل االتتبارا  السياسية مل خلستو  واخعو امليثاق احلد مي مبدق سيا ة الدول اات اء 

وهلاا  قد تع خ  اامم املتحدة مدا نشأهتا لظ وف لعبة  قد  ، ا جنم تدن مدح الدول اةمس التربى ح  الفيتو
قذ تعمك تلى احلد مي املدا سا  القومية احلا ة   ع بعأل قحتامن   ا وما لوطن مي تداقألكاذ تلي ا ع ظك ميثاق

ول اع القوى التربى، وبال ،م مي تأكيد امليثاق تلى حت مي استعمال القوة ع العالقا  الدولية  إذ الدول التربى ال 
الدووخلة، وخل اف إىل ذلك الص اع بني  قسلحت ا مبا  ي ا ااسلحةمدظومة تزال تستخدم القوة بك تتساب  لزخلا ة 

التتلتني الش قية والغ بية ور،م م ور زمي طوخلك تلى إنشاء املدظمة  إهنا مل حتق  امل جو مد ا ولتي ر،م ذلك وجو ها 
خ ورخلام وذلك لتمسك الدول بالتدظيم الدويل واز خلا  اإلقبال تلي ا مي  ول العامل الثالث، وقد مارس  املدظمة 

 .)1(شاطام متزاخلدام ع كا ة اجملاال  االقتصا خلة واالجتماتية والثقا ية والقانونيةومازال  ن

 طبيعة قواعد القانون الدولي العامالمبحث الثاني:  

  تحديد عناصر القانون الدولي العامالمطلب األول:  

 .والصفة العامة  ،إذ تدال  القانوذ الدويل قو اصا صن ثالثة وهي لفة القانوذ، والصفة الدولية

وخلدت    ،وهاا ما قكدتن الوثا   ال مسية الدولية والداالية  القانوذ الدويل العام قانونا  خلعترب: القانونصفة    -أولا 
هاا التالم لحيح مي و   .بعأل الفقن هاه الصفة لعدم وجو  السلوا  الثالثة وال تقار القانوذ الدويل لعدص  اجلزاء

الداحية الشتلية ولتدن ،ري  قي  مي الداحية املوخوتية حيث تع ف القاتدة القانونية بأهنا "القاتدة اليت تلزم م اتاهتا 
 :الدظام االجتماتي" ومي االل هاا التع خلف تتميز القاتدة القانونية مبا خللياهنا هتدف إىل كفالة  

 .قهنا هتدف إىل كفالة الدظام االجتماتي وطديا كاذ قم  وليا   -1
قهنا قاتدة حمد ة موج ة إىل قشخاص القانوذ بصفاهتم وليس باواهتم، وهو ما خلدوب  تلى اا  ا  ع    -2

 .الدول ع ظك الدظام القانوين الدويلظك الدظام القانوين الوط ، و 
 

 .223، ص 1994بريو  الدار اجلامعية  السياسية،شيحا اب اهيم تبد العزخلز، القانوذ الدستوري والدظم راج :  (1)
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قهنا قاتدة ملزمة اهنا تق ر  لتفالة الدظام االجتماتي وال ميتي قذ تن  هلوى ق  ا ه خلستجيبوذ هلا   -3
قما اجلزاء   و ليس تدص ا مي تدال  القاتدة القانونية انن ليس ش ط تتوخلي بك ش ط  عالية انن   .قو ال خلستجيبوذ 

م حلة تالية لتتوخلي القاتدة القانونية ومي قجك خماذ توبيق ا. وباستبعا  اجلزاء ك كي ع القاتدة القانونية خلأيت ع 
 . إذ تدال ها تقتص  تلى الثالثة السالفة الاك  وهاا خلع  اتصاف القانوذ الدويل العام بولف القانوذ 

ل تدظيمن للعالقا  بني الدول، ولتد ا استمد القانوذ الدويل هاه الصفة مي اال :الصفة الدولية -ثانياا 
ال تعتس الواق  اذ اجملتم  الدويل قلبح خل م املدظما  الدولية واا  ا  قحيانام لالك هاه الصفة قال ة وال تعرب 

 .)1(تي كا ة العالقا  اليت اتس  ليشمل ا هاا القانوذ 
تع  العمومية اليت خلتصف هبا هاا القانوذ نواق توبيقن اذ العمومية ركي مي  ال: العامةالصفة  -ثالثاا 

قركاذ القاتدة القانونية وليس مي قولا  ا، ولتد ا تع  قذ قواتده حتتم العالقا  بني الدول بولف ا سلوة تامة 
قا  اا  ا  املدتمني إىل  ول مستقلة، وهاا ما مييز القانوذ الدويل العام تي القانوذ الدويل اةاص الاي لتم تال

 .خمتلفة باتتبار قذ تالقاهتم    خلة قو االة ال تداك الدول ط  ام  ي ا

  التمييز بين قواعد القانون الدولي وغيرها من القواعد الدوليةالمطلب الثاني:  

خلنتت تلى خمالفت ا قيام املقصو  بقواتد القانوذ الدويل تلك ااحتام املستق ة ع العالقا  الدولية، واليت 
ولية قانونية  ولية، ومي هاه القاتدة ختتلف قواتد القانوذ الدويل تي القواتد اليت سددرس ا حيث ال تثري خمالفة ؤ مس

 .ولية القانونية الدوليةؤ ااارية املس

إتبات ا ع تالقاهتا وهي القواتد ،ري امللزمة اليت  رج  الدول تلى  : قواعد المجامالت الدولية -أولا 
الدولية انوالقا مي اتتبارا  اللياقة واجملاملة  وذ قي التزام قانوين قو قاالقي وخمالفت ا ال خل تت قي جزاء، ولتي قد 
تتحول قواتد اجملامال  إىل قواتد قانونية ملزمة ترب تدظيم ا مبعاهدة قو مي االل توات  العمك الدويل تي ا م  

ملزمة مثال ذلك ما حد  بالدسبة لقواتد امتيازا  وحصانا  املبعوثني الدبلوماسيني، الشعور بد ا ذا  لفة 
وبالعتس  قد تتحول القاتدة القانونية إىل قاتدة مي قواتد اجملامال  إذا  قد  ولف االلتزام القانوين واجت   

حل بية ع املوانئ ااجدبية اليت الدول إىل تدم التمسك بصفة امللزمة وهو ما حد  بالدسبة مل اسم استقبال السفي ا
 .)2(كان  قدميا مي القواتد القانونية امللزمة

وهي الموتة املبا ئ واملثك العليا اليت تتبع ا الدول استدا ام إىل معاخلري  : قواعد األخالق الدولية -ثانيا
الش امة وامل وءة وال مري، وخلتعني تلى الدول م اتاهتا حفاظا تلى مصاحل ا العامة واملشنكة ر،م تدم وجو  قي 

 

 بعدها. وما  36ص  تارخلخ،طلع ، الوجيز ع قانوذ السالم، مدشأة العارف باالستددرخلة بال   الغديمي حممدراج :  (1)
 .25، ص 2004، ليبيااملتتت الوط  للبحث والتووخل   الدويل،مبا ئ القانوذ  اشيم،راج : مصوفى تبد اهلل قبو القاسم  (2)
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الدولية،   ي مثك قواتد اجملامال    التزام قانوين هبا، وتق  ع م كز وسط بني القاتدة القانونية الدولية وقواتد اجملامال 
اليت تتمت  بصفة اإللزام وال ت تت خمالفت ا قي جزاء إال املعاملة باملثك وهو جزاء قاالقي، كما قهنا تقن  مي قواتد 

ومي   (1)القانوذ الدويل مي قذ تدم م اتاهتا خلع ت الدولة الست جاذ ال قي العام العاملي كما خلع ت مصاحل ا للخو .
استعمال ال ق ة ع احل   وتقدمي املساتدا  للدول اليت تتع ت لتوار ، وقد تتحول  ،ة قواتد اااالق الدوليةقمثل

هاه القواتد إىل قواتد ملزمة إذا قحس  الدول ب  ورهتا ومت االتفاق تلي ا مبوجت اتفاقية  ولية قو بتحوهلا القاتدة 
قس ى احل   إىل قواتد قانونية بعد الدص تلين ع اتفاقيا  جديف ت  ية مثك حتول قواتد اااالق املتعلقة مبعاملة 

 .1949تام  

هي القواتد اليت تعترب مثاال ملا ات قذ خلتوذ تلين اجملتم  الدويل،   : قواعد القانون الدولي الطبيعي  -ثالثا
باتتبارها الوخ  املدوقي الاي خلتعني وهي ال تدشأ بفعك اإلرا ة وإمنا خلف خ ا العقك واملدو  لتحقي  العدالة املولقة 

ووجن اةالف بني القانوذ "الوبيعي" والقانوذ الدويل "الوخعي" قذ ااول   ،قذ تتوذ تلين العالقا  بني ق  ا  اجملتم  
اة خلعترب تعبريا تي املثالية الدولية اليت ات قذ تتوذ تلي ا تالقا  اجملتم  الدويل، قما الثاين   و تعبري تي واق  احلي

الدولية بص ف الدظ  تي مدى تواب  هاه الواقعية م  اتتبارا  العدالة، وقواتد القانوذ الدويل الوخعي هلا ااولوخلة 
اهنا تتمت  بصفة اإللزام وخلنتت تلى خمالفت ا جزاء، ع حني ال اوز توبي  قواتد القانوذ الدويل الوبيعي إال تدد 

 ( (2)).االتفاق بني ااط اف تلى ذلك

 أساس القوة اإللزامية للقانون الدوليالمطلب الثالث:  

ذك نا سابقا قذ جانت مي الفقن اتنت تلى متت  قواتد القانوذ الدويل بالصفة القانونية ال تقارها لعص  
 ."اجلزاء، وهاا االتنات خلعرب تدن بتلما  "ال ش خلعة مدونة وال حمتمة وال قوة تمومية

 .العا ا  واالتفاقا  ال تتفي إلاا  القانوذ باملعىن احلقيقي ال تش خل  اذ   -
خلتوذ للقاتدة القانونية قيمة ما خلة ات قذ خلتم تدفياها حبتم ق ا ي حيث وسيلة كي وال حمتمة انن   -

  .اإلك اه الوحيدة هي احل  

 
 12/13، ص2005 ار هومة، الوبعة االوىل ، اجلزا   ،واملصا ر( ، قمحد بلقاسم،القانوذ الدويل العام )املف وم راج ) 1

(2) University of Cambridge / Faculty of Law – Intentional Law. At :  
http://www.law.cam.ac.uk/courses/ba/international_law.php 
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 قيقة مي الداحية وإذ كان  هاه االنتقا ا  لحيحة مي الداحية الدظ خلة  إندا قلدا سابقا قهنا ليس  
املوخوتية والواقعية،  إذا كدا نعنف بالولف القانوين للقاتدة الدولية، قي توا   تدص  اإللزام  ي ا  ما هو قساس 

 .هاا اإللزام؟ لقد كاذ هدا  ماهبني لتفسري ذلك سددرس ما تباتا

تتمت  بالسيا ة وال خت   لسلوة قتلى هو ماهت قملاين الدشأة خلول  مي قذ الدول  :  املاهت اإلرا ي:    قوالم 
مد ا وبالتايل  إذ القانوذ الدويل ما هو إال الموتة القواتد اليت تدس  بني إرا ا  هاه الدول،  لالك  إذ ال خا 

وقد انقسم قنصار املاهت  .املستمد مي إرا ة الدول الص لة هو قساس التزام الدول بأحتام القانوذ الدويل العام
 :توبي   ت  اإلرا ة إىل اجتاهنياإلرا ي ع  

 .قحدمها خلستدد إىل إرا ة كك  ولة تلى حدة واآلا  خلستدد إىل إرا ا  الدول التمعة

وخلول  تلى هاه الدظ خلة اسم "التقييد الاايت لإلرا ة" قو "نظ خلة التحدخلد الاايت"  :نظ خلة اإلرا ة املدف  ة -ق
مد ا وبالتايل  إذ الدولة هي اليت تلتزم بالقانوذ الدويل بإرا هتا املدف  ة اذ الدول هلا سيا ة وال خلوجد سلوة قتلى 

 وذ قذ اربها قحد تلى ذلك، وتددما تتعارت إرا ة الدولة م  القانوذ الدويل العام  يجت قذ خلزول اااري اذ 
 .(1)الدولة ع م كز قمسى مي كك املبا ئ القانونية

اذ م مة القانوذ وخ  احلدو  تلى اإلرا ا   تيف خلستمد القانوذ تداع هاه الدظ خلة املدو   -1:نقد 
 .لفتن امللزمة مي إرا ة املخاطبني بأحتامن

قذ الدولة تلتزم بالقانوذ بإرا هتا   ي تستوي  التحلك مي ذلك بإرا هتا قخل ام وع ذلك اهنيار للصفة   مبا   -2
 .اإللزامية للقانوذ الدويل العام

نشأ القانوذ الدويل العام و قا هلاه الدظ خلة نتيجة توا   إرا ة الدول تلى ذلك  :نظ خلة اإلرا ة املشنكة - 
 .مية مي إرا ة مجاتية مشنكة تفوق ع السلوة اإلرا ة اةالة قو املدف  ة للدولةوبالتايل خلستمد لفتن اإللزا

إرا ة هاه الدظ خلة التحاخلك خبل  سلوة قتلى مي إرا ة الدولة حيث ميتي قذ جتتم  إرا ة الدول م ة  -1:نقد 
 .قا ى للتحلك مي إلزام القانوذ الدويل

الدظ خلة ال تفس  لدا سبت التزام الدول اليت تداك حدخلثا ع اجلماتة الدولية بقواتد القانوذ الدويل   هاه   -2
 .م  قهنا مل تشن  بإرا هتا ع ال  القانوذ الدويل
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تبحث هاه املدرس تي قساس القانوين اار   ا  ة اإلرا ة اإلنسانية،  أساس : املاهت املوخوتي ثانيام:
هلاا املاهت تعيدن توامك اارجة تي اإلرا ة ور،م اتفاق قنصار هاه املدرسة تلى ذلك إال قهنم ااتلفوا القانوذ و قا  

 .)1(حول حتدخلد العوامك اةارجية املدتجة للقواتد القانونية إىل ماهبني
قانوين وخللقت باملدرسة الدمساوخلة، وحبست هاا املاهت لتك نظام  :ماهت تدر  القواتد القانونية -ق

قاتدة قساسية خلستدد إلي ا وخلستمد مد ا قوتن اإللزامية،  القواتد القانونية ال ميتي تفسريها إال بإسدا ه إىل قواتد 
قانونية قا ى تعلوها وهاه بدورها تستدد إىل قواتد قتلى مد ا وبالتايل خلتوذ القانوذ تلى شتك ه م خلقب  ع قمتن 

وهي قاتدة قدسية االتفاق والو اء بالع د وهي قساس االلتزام   ،تد قوهتا اإللزاميةقاتدة قساسية تستمد مد ا كا ة القوا
 .)2(بأحتام وقواتد القانوذ الدويل

 نقد
خلقوم تلى اةيال واال نات اذ القاتدة ااساسية هي مفنخة مل تفصح املدرسة الدمساوخلة تي مصدر  -1:

 .وال تي قوهتا اإللزامية قو سبت وجو ها

إذا سلمدا بوجو  القاتدة ااساسية  ال بد قذ تستدد بدورها إىل قاتدة قتلى مد ا وهو ما مل خلقدمن  -2
 .قنصار هاا املاهت

وخللقت باملدرسة الف نسية، وتتلخص ق تارها قذ قساس كك قانوذ بصفة   :ماهت احلد  االجتماتي  -   
خلف ت قيو  وقحتام تتتست ولف اإللزام نتيجة تامة والقانوذ الدويل االة هو ع احلد  االجتماتي حيث 

حاجة اجملتم  الدويل إلي ا ونتيجة الشعور العام حبتميت ا مي قجك احملا ظة تلى حياة اجلماتة وتلى بقا  ا،  القانوذ 
تبعام لالك، قساس احلياة االجتماتي   و ليس لا رام تي نظام وليس تعبريام تي إرا ة بك هو نتا  اجتماتي وواقعة 
حمد ة ذاع الشعور بوجو ها، ومي هدا ال خلعترب قنصار هاا املاهت قذ املش ع هو الاي خيل  القاتدة القانونية الداالية 
قو الدولية، بك خلقتص   وره تلى كشف القواتد القانونية اليت تدشأ نتيجة التفاتال  االجتماتية اليت تولب ا حاجا  

 .)3(لقا يام  وذ تداك إرا ا  اا  ا  قو الدولاجملتم  وتووراتن واليت مل خلتم تتوخلد ا ت

 نقاد

 

 السياسية،القاه ة كلية االقتصا  والعلوم  العام، . حممد شوقي تبد العال،  روس ىف القانوذ الدوىل  ال شيدي،قنظ : قمحد تبد الونيس شتا،  . قمحد  (1)
 .124ص  ،2005/ 2004

 .128ص  ،1980القاه ة،  ار الد  ة الع بية  العام،راج : تبد العزخلز حممد س حاذ، مبا ئ القانوذ الدويل  (2)
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قساسن  لسفي، حيث ال ميتي قذ خلتوذ احلد  االجتماتي قساس القانوذ اذ اجلماتة اإلنسانية  -1:
 .سبق  القانوذ ع الوجو 

ال ميتي القواتد االجتماتية ختتلف تي القانونية مي حيث قسبقية ااوىل ع الوجو  تي الثانية، ومي ن   -2
 .قذ تعد قساسام للواجبا  اليت تتحد  تي ط خل  القواتد القانونية الوخعية

ال ميتي قذ خلستمد إلزام القاتدة القانونية قساسن مي اإلحساس بلزوم ا للمجتم  وإمنا خل ج  إىل حتمية  -3
 .توقي  اجلزاء تلى مي خيالف هاه القاتدة

ق اء حول قساس القوة اإللزامية للقانوذ الدويل العام، لتي ومي االل ما تقدم ن ى اةالف التبري بني الف
ال قي الغالت كاذ خل جح املاهت اإلرا ي والاي خلقوم تلى رخاء الدول تامة ل احة قو خمدام باة وع احتام 

وم القانوذ الدويل العام وهاا ما قبدتن احملتمة الدا مة للعدل الدويل. ولتي هاا ال قي خل عف مي ااساس الاي خلق
كما قذ وجو  بعأل القواتد اليت مل توا   تلي ا الدول قو تس م ع إنشا  ا اعك مي الصعت  .تلين القانوذ حاليام 

احلدخلث تي إرا ة مفنخة للدول  ا خل عف ااساس الاي خلستدد إلين القانوذ الدويل وخلؤ ي إىل التشتيك ع وجو ه 
   مي إطار القانوذ الوخعي ليداك ع  ا  ة البحث خ ورا  وقخلا كاذ ال قي  إذ هاا املوخوع خي .وخلع خن لل دم

 .)1(احلياة وحاجاتن واحلاجة إىل وجو  قواتد تدظم تالقا  الشعو  بني بع  ا

 غاية القانون الدولي العامالمطلب الرابع:  

بيد ما   االرتباط  ،لقد كاذ قصادنا مي إخل ا  التع خلف بالقانوذ الدويل العام هو الولاول إىل مع  ة الغاخلة مدن 
وثي  جدام ال ميتي  صااااااك قحدمها تي اآلا ، ومل خلتي باسااااااتواتة اجلماتا  البشاااااا خلة مدا القدمي قذ تعي  ع حالة 

باحلد اا ىن ع البداخلا ، وقد توور ذلك التعامك م  توور وتقدم   تي بع ا ا  قد تداال   يما بيد ا ولو  اإلنعزال
البشااااا ي حىت قلااااابح اجملتم  مدتظما ع  ول، قاا  العالقا  قخل اااااا  يما بيد ا طابعا تدظيميا تتعل  مبساااااألة  الفت 

لداول  تبوره ل بد مي لدول قلابح  تشاتك حاجزا الكالك مساا ك احلدو   يما بني ا ،السايا ة الوطدية قواالقليمية
  كما قذ اجل ا م اليت قلاااابح  حتد  ع إقليم  ولة ما بتوا    ،اة و  مبوجت قوانني ومعاهدا  تدظم ذلك العبور قو

اارجي اسااااتلزم  بال اااا ورة إاا  قوانني تدظم تلك احلاال  مي حيث القانوذ الواجت التوبي  تلى ساااابيك   تدصاااا 
 :قذ  املثال، حيث
التوور اهلا ك ع الال الصداتة، ووسا ك الدقك واإلتصال ع تص نا هاا جعك مي اجملتم  الدويل م تبوا  -1

 ارتباط الثقا ة واإلقتصاااا  والساااياساااة واحلاجيا  ببع ااا ا حبيث مي الصاااعوبة تلى  ،ومتصاااال ببع ااان بصاااال  وثيقة
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قاا  امل تبواة هااه از ا   احلااجاة إىل تدظيم تلاك  إحادى الادول إمتاانياة العي  ع تزلاة تي البقياة، وبتوساااااااااااااا  العال
  اإلستق ار.  مدظومة قانونية تدظم ا بغية التفاهم واستتبا  اامي واستم ار  العالقا  بشتك  قي  وإاا  وتووخل 

احلادخلثاة اليت متا  ال ميتي اسااااااااااااااتغالهلاا تلى وج  اا ااكماك إال إذا مت ذلاك ع احمليط الادويل   ااإلاناتاا 
إذ خاا ورة التعاوذ هاه البد قذ خلتم خاامي قنظمة  ولية،  ،بشااتك واساا  كالورياذ والالساالتي والدقك البح ي و،ريمها

ه العالقا  و،اخلتن ع ذلك تيساااااااااري  وع ظك تالقا  مساااااااااتق ة  يما بني الدول، وم مة القانوذ الدويل هو تدظيم ها 
سااااااااابك احلياة لأل  ا  وخاااااااااماذ ر اهيت م بالتعاوذ للحصاااااااااول تلى مجي  حاجاهتم تلى اتتبارهم قت ااااااااااء ع اجملتم  

إذ منو الوتي والتفتري والتقادم مي ج اة قا ى و  معتقاداهتم. لغااهتم، قوقو  جدساااااااااااااايااهتم،إىل  اإلنساااااااااااااااين  وذ الدظ 
ب ا ورة التعاوذ الدويل ع الق ااء تلى ما خلصايت اإلنسااذ مي قم ات خلتوذ  لد الشاعوراحلالاك ع اجملاال  الوبية و 

  اخل وس التورونااملساااااتجد وباء الكما هو حالاااااك اليوم م    .مي الصاااااعوبة مبتاذ لدولة بعيد ا الق ااااااء تلى قساااااباهبا
احلاالاة  البقياة، هااهتي  هوا  اا قجوا  اا قوتزل خلتوذ بوساااااااااااااا   ولاة ماا ا،الق حادو هاا قو ، الااي ال(19)كو ياد 

 )1(استوجب  التعاوذ الدويل ع متا حتن ل ال خلفتك الوباء بالبش خلة مجعاء. 

واز خلا  الساااااتاذ، وباملقابك احتياجا  الساااااتاذ ع   تلى منوكما إذ حتساااااني توامك اإلنتا  وتأثريه الو  ي 
 قو  االقتصاااااا خلة، ول قا ى للغااء والتسااااااء واملأوى نتيجة الدقص احلالاااااك لدخل ا ساااااواء قكاذ بسااااابت ساااااياسااااااهتا  

واحل و  الداالية املتزاخلدة التأثري ع التثري مي ااحياذ   والشااااااغت،وما تساااااابب ا مي حاال  الفق ،   للث وا إهدارها 
 ة معدال  اهلج ة ه با مي القم  احلالك قو حبثا تي مالذ آمي مي اجلوع وانعدام ال تاخلة الصحية. كك ذلك إىل زخلا

    التثريخلي إىل اإلتتقا  ب اااااااااا ورة التعاوذ وتبا ل الث وا  املا خلة والفت خلة  ا ولد ح كة اتصااااااااااال  ا مة بني الدول، 
الفساااا  وساااوء التفاهم ونشاااوء احل و  اليت تؤث  سااالبا تلى وقنشاااأ تالقا  كاذ البد مي تدظيم ا لتي ال تؤ ي اىل  

العالقاااا  القاااا ماااة. إذ القاااانوذ الااادويل العاااام تبىن ع بعأل جتليااااتااان م ماااة تدظيم تلاااك اجل و  لتحقي  التوازذ ع 
 وق ال اااااااعيفةقو تلك  مبوار هاالغدية   ساااااااتاهنا قو التبرية ع مسااااااااحت ا قو العالقا  بني الدول ساااااااواء تلك القوخلة قو

 قو الفقرية مي حيث موار ها.   الصغرية

كاذ القانوذ الدويل التقليدي خلعترب احل   تمال     نة طوخللة امتد  اىل بداخلا  الق ذ العشاااااااااااا خلياالل  -2
مشاا وتا خلدول   ا ما مي ح  الدولة اذ تأتين كلما اقت اا  مصاالحت ا ذلك. ومي ج ة قا ى اتتمد القانوذ الدويل 

الدول )ااوربية ع حيد ا(. ولتي احل و  وما ساببت ا مي مسساي تاملية باإلخاا ة إىل  اول الدول مبدق املسااواة بني  
كك ذلك     الدول إىل اإلهتمام مبوخاااااوع الساااااالم    ،اجلدخلدة ع آسااااايا وق  خلقيا وقم خلتا الالتيدية اىل السااااااحة الدولية

ورا م ماا ، وهو القبول مببادق تادم التف خل  بني الادول واامي الادوليني ) كميثااق اامم املتحادة مثالم( وقنتج كاالاك تو
االنسااين اليت خلتسام هبا القانوذ الدويل العام  ما قكد لافة السامو  الدخلدية وهو مبوالافاهتا املختلفة وانتماءاهتا اإلثدية قو
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ل بد ع ا إىل إهتمامن، بالتأكيد تلى نبا العدف والتشاااااااااااااجي  تلى العالقا  الويبة بني الدو  إذا تاك نا ، ال سااااااااااااايما
 )1(اللجوء ع حك مشاكل ا إىل قساليت التفاوت السلمية واملساتي احلميدة. 

كما قذ امل مة اإلنسااااااااااانية اليت خلقوم هبا القانوذ الدويل العام بتدظيمن لقواتد احل   ع حاال  اإلنزالق إىل  
اإلقتتال تلى ااقك، لتخفيف وخلال  احل و  وتدظيم وتقدمي املساااتدا  وإج اء اإلتصاااال  بااط اف املتقاتلة حلك  

 السالم كغاخلتن السامية.   امي إىل ربوع تلك الدول ونش إخا ة إىل احملاولة اجلا ة إلتا ة السلم وا قزماهتا،

 وهتاا مل خلب  القانوذ الدويل العام تلى حالن  قد توور كثريا واكتساااااااااااات مفاهيم ومبا ئ جدخلدة تعرب -3
تي ميزاذ القوى العاملي االااة بعد احل   العاملية الثانية وانقسااام العامل إىل معساات خلي، وقيام نظام جدخلد للعالقا  

دولية قسااسان القوبية الثدا ية وإساتقالل التثري مي البلداذ ع العامل الثالث كما ذك نا، وتأسايسا ا  وال وطدية ان ام ال
كك ذلك وساا   ا  ة إهتمام القانوذ الدويل وقتوى   البار ة.التثري مد ا إىل الموتة  ول تدم اإلحنياز ع ظك احل    

ع ظك   –اإلساتقالل الساياساي للتثري مي الدول بعد احل   العاملية الثانية  للبلداذ الدامية متانة  ين، وقد ترب   نة 
 ،ع اجملتم  الدويل شاعوهبا للتعاخل تي التقاء مصاا  الدول وتتس إرا ة  -القوبية الثدا ية، وتوازنا  احل   البار ة 

مي القواتد القدمية للقانوذ الدويل إىل القواتد اجلدخلدة اليت تشااااااااااااااتل  إحدى قهم   حيث مثك وميثك م حلة اإلنتقال
 )2(قتمدهتا قاتدة )ليانة السلم العاملي(. 

وبتالشااي قحد القوبني قلاابح  البشاا خلة تعي  ع ظك نظام تاملي جدخلد قساااساان قحا خلة القوت مدا   -4
جدخلدة كالعوملة والتأكيد تلى حقوق اإلنساااااذ م   اه بداخلة التسااااعيدا  مي الق ذ املاخااااي وظ    معن مفاهيم وظو 

التوجن حنو التداك باساااااااااااام التداك اإلنساااااااااااااين ع شااااااااااااؤوذ الدول ااا ى حت  ذرخلعة محاخلة حقوق اإلنساااااااااااااذ مي 
التعاوذ بني الدول تلى  اإلتتداءا  الصاراة، وكاذ لالك قث ه ع ظ ور بعأل املدازتا . مي ج ة قا ى مل خلقتص 

امتد ليشامك كا ة الدواحي اإلقتصاا خلة مد ا، والعلمية والفت خلة والفدية وحىت ال وحانية  البعأل خلدتف   ناحية واحدة بك  
كماا إذ للتقادم اا يب والفت ي ع بلاد ماا تاأثريه تلى احليااة الفت خلاة ع   ،البعأل اآلا  وااناتاا  اكتشااااااااااااااا اا مي 

 البال  ااا ى.

 لتي كثريام ما تعجز ،إذ استم ار العالقا  الو خلة وحسي التفاهم بني الدول خلس ك ،اخلة القانوذ الدويل -5
وتددها قخل ا خلتداك القانوذ الدويل الوسا ك الو خلة مي  أل الدزاتا  وخلصبح اللجوء إىل إستعمال القوة قم ا حمتوما، 

 ليخفف مي الوخلال  الدامجة تي إستعمال القوة.

 

(1) Ian Brownlie، Principles of Public International Law، Oxford: Oxford University Press، Sixth 
Edition، 2002.p 184. 

 .146امل ج  الساب ، ص   العام،مقدمة ع القانوذ الدويل   و ة،راج : تز الدخلي  (2)
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زال  هي الوسيلة الوحيدة ع كثري   إذ القانوذ الدويل مل خلتي مبقدوره حىت اآلذ إبعا  شبح احل و  اليت ماو 
واا ه، ع الع اق قثداء ،زوه مي ااحياذ لتساااااوخلة املدازتا  الدولية والداالية، كما حد  ع بداخلة التساااااعيديا  إىل ق

للتوخل ، وع خلو،ساااال يا الساااابقة لوقف إنت اكا  السااالوة ع لااا بيا بقيا ة سااالوبو اذ ميلوساااو يت  خاااد مسااالمي 
ر،م    رمحن اهلل واساااتدن  سااايح اجلدا ، البوسااادة والباذ كوساااو و، وم ة قا ى ع الع اق لإلطاحة بدظام لااادام حساااني

هااا الد ج، قي التادااك باارخلعاة احلفظ   اا تلى هااه اةووة   ي تادااك ع إطاارتادم اتفااق الادول التربى  يماا بيد
 مد  اإلنت اكا  الصاراة حلقوق اإلنساذ.  تلى السلم قو

إذ متساااااااك الدول بسااااااايا هتا املولقة وإ،الق قبواهبا ع وجن مبا ئ القانوذ الدويل خلزخلد مي آالم الشاااااااعو  و 
تي إرا ة احلتام  وكأهنا تعي  ع جزخل ة معزولة تي العامل توب   ي ا القانوذ املعربحت  قم  الساااااااالوا  الدكتاتورخلة، 

واجل ا  الفدية بتو ري ح خلة   وكم اا واه. لتي اجل و  املباولة مي قبك املدظما  الدولية ع القتك، والد ت والتسااااااااالط
ك حاال  تعد  الدول باساااااااااام وخااااااااااماذ حقوق اإلنساااااااااااذ وتقد اإلتفاقا  الدولية ع هاا الشااااااااااأذ خلؤ ي إىل تقلي

الدول خلوما بعد خلوم بأذ  وتوبيق ا للمعاهدا  املربمة، إذ تشااااااااع  الساااااااايا ة، وإىل زخلا ة التزام ا بقواتد القانوذ الدويل
الدول القوخلة ساااااااواء بتتليف مي املدظمة الدولية )اامم املتحدة( قم باحلصاااااااول تلى ،واء شااااااا تي الحقا، جتعك مي 

ومتاا حاة اإلرهاا  ذرخلعاة للتادااك واإلطااحاة باالدظم الادكتااتورخلاة )ق غاانسااااااااااااااتااذ،  دميق اطياةمحااخلاة حقوق اإلنساااااااااااااااذ والا 
وخلأمك العدخلد مي قسااااااااتاة القانوذ الدويل قنن ساااااااوف خلأيت اليوم الاي تقتد   ين الدول  ،(2001والع اق بعد قخللول)

تلى اجلمي ، وإذ التفاهم  الوبال تلي ا و  بأذ التعسااااااف ع إسااااااتخدام الساااااالوة واحل و  م ما كان  مغامن ا سااااااتج 
 )1(والتعاوذ واحنام احلقوق قجدى وقنف  مي اإللتجاء إىل العدف والقوة.

  العام الدولي القانون تعريفالمبحث الثالث:  

وذلك تبعا لالاتالف حول حتدخلد  الدويل تلى تع خلف موحد للقانوذ الدويل مل خلتف  الفقن القانوين
و قا للتع خلف التقليدي هو الموتة القواتد القانونية اليت حتد   الدويل  القانوذ " ،ااشخاص املخاطبني بأحتامن

وو قا هلاا التع خلف  إذ الدول  قط هي اليت تعترب مي  ".حقوق الدول واجباهتا ع تالقاهتا املتبا لة
وبالدسبة للفق اء الاخلي خلعتربوذ الف   الوبيعي هو الشخص الوحيد املخاطت ، الدويل القانوذ  قشخاص
ق  ا  اجلماتا  هو الموتة القواتد القانونية اليت حتتم العالقا  بني  العام الدويل القانوذ  إذ ، القانوذ  بأحتام
 .املختلفة

 

(1) William R. Slomanson ، Fundamental Perspectives on International Law ، New York : West 
Publishing Company ، Fourth Edition ، 2003 p 174. 
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هو ذلك الاي خلوس  مي نواق ااشخاص املخاطبني بأحتامن وال  الدويل والتع خلف الفق ي املعال  للقانوذ 
هو الموتن القواتد القانونية اليت  العام الدويل القانوذ  :"وتبعا لالك  إذ  ،خلعترب اا  ا  مي قشخالن بصفة مباش ة

ال خلتتوذ مي الدول  قط وإمنا خلشمك املدظما   الدويل واجملتم  ،"اجملتم  الدويلحتتم العالقا   يما بني قت اء 
  تتسم قواتده باا  اةصا ص اليت تتصف هبا قواتد و قا ملا سب الدويل والقانوذ   ،الدولية وبعأل التيانا  ااا ى

 .)1(وقهنا قواتااد ملزمة  ،مبعىن قهنا قواتد تامة وال  ة وقهنا قواتد سلو   ،القاناوذ بصفة تامة

 العام  الدولي القانون إلزامية قواعدالمطلب األول:  

لقد ذهت اجتاه  ق ي إىل القول بعدم تصور وجو  قانوذ لتم العالقا  بني  ول ذا  سيا ة باتتبار 
وخلبقى ا وع الدول  ، الدويل هو قوام  ونواهي تصدرها سلوة وال وجو  ملثك هاه السلوة ع اجملتم   القانوذ  قذ 

 إذ هاا القول اانت احلقيقة ذلك قذ قياس، م هونا بإرا ة هاه الدول الدويل القانوذ  لقواتد 
باجملتمعا  الوطدية قياس م  لفارق   اه اجملتمعا  م   بعدة لور تدظيمية ترب م احك تتوخلد ا قبك  الدويل  اجملتم  

 لن تدة لور مد ا ما مياثل ا  العام الدويل القانوذ  و يما خلتعل  باجلزاء ع،  قذ تصك إىل ما هي تلين ع الوق  احلاخ 
خلوب  تلى  الدويل القانوذ   البوالذ نظام مق ر ع ،العام الدويل ع القوانني الداالية ومدن ما هو ااص بالقانوذ 
إللالح  الدويل ونظام املسؤولية الدولية مستق  ع الدظام القانوين، املعاهدا  الدولية اليت تربم بو خلقة ،ري لحيحة

،ري مع و ة ع  الدويل القانوذ  وهدا  لور قا ى للجزاء ع ،لداش ة تي الفعك تري املش وع  وليا....اخلااخ ار ا
قا  الدبلوماسية و  ت العقوبا  االقتصا خلة واحل ماذ مي الع وخلة ع املدظمة الدظام القانوين الوط  مثك قو  العال

 .)2(الدولية......اخل

 يما خلتعل  باجلزاء  في سدوا  العش خلة ااارية مي الق ذ العش خلي ش د  اجلماتة  الدويل القانوذ  وقد توور
ولفة االلتزام ،  الدولية معاقبة قا ة بعأل الدول تي اجل ا م امل تتبة ع ح  اإلنسانية ع إطار احملتمة اجلزا ية الدولية

 .قواتد اجملامال  الدوليةتي قواتد اااالق الدولية و  العام الدويل القانوذ  هاه هي اليت متيز قواتد 
بيدما تدم االمتثال لقواتد اجملامال  الدولية ، تنتت تد ا املسؤولية الدولية الدويل القانوذ   مخالفة قواتد 

وميتددا ذك  بعأل التعارخلف اليت قور ها  .عترب تمال ،ري و ي مي شأنن قذ خلعت  لفو العالقا  الدولية ال ،ريقد خل
  :كك مي

 .حيث خلع  ن بأنن:" ذلك الف ع مي القانوذ الاي لتم الدولة ع تالقاهتا املتبا لة" ااستاذ روسو  -

 

 .136ص  الساب ، . حممد شوقي تبد العال، امل ج   ال شيدي، . قمحد  شتا،قنظ : قمحد تبد الونيس  (1)
(2)  Malcolm N. Shaw، International Law، New York: Cambridge University Press، Sixth Edition، 
2003. p 17. 
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ع م جعن السااااااااااااااب  التع خلف الاي خلتبداه كك مي قوبد امي وشااااااااااااانو     وخلور  الدكتور تلي لاااااااااااااا ق ابوهيف
 كالتايل:

وخلع  ن بأنن:" الموتة القواتد الع  ية واالتفاقية اليت تعتربها الدول املتمدنة ملزمة هلا ع تصااااااا  اهتا قوبد امي  -
 املتبا لة".

ول وواجباهتا وحقوق وواجبا  شاااااانو  وخلع  ن بأنن: " الموتة القواتد القانونية اليت تت اااااامي حقوق الد  -
 )1(،ريها مي قشخاص القانوذ الدويل".

ذ القاانوذ الادويل خلدظم العالقاا   يماا بني أمي االل التعاارخلف املااكورة وماا ساااااااااااااادور ه الحقاا خلتبني لداا با و 
  ،العام مدن واةاصذ الدول هي موخوع القانوذ الدويل العام، وهاا ما خلستدتيدا بال  ورة قذ نف ق بني  قالدول، قي 

 ، القاتدة القانونية اليت متس الدولة قو تلك اليت تتوذ الدولة ط  ا  ي ا بصااااااافة الدولة تتوذ مي قواتد القانوذ العام
قماا اذا اقتصاااااااااااااا   القااتادة القاانونياة تلى تدظيم ال وابط بني اا  ا   تتوذ مي قواتاد القاانوذ اةااص، لاالاك خلتوذ 

اليت تدظم ا القاتدة القانونية،   العام والقانوذ اةاص هو وجو  الدولة ع ال ابوة القانونيةبني القانوذ   خاااااااابط التمييز
وال ات قذ ندساااااااى بأذ الدولة موخاااااااوع القانوذ العام خلقصاااااااد هبا باتتبارها تلك الوحدة الساااااااياساااااااية املساااااااتقلة ذا   

 ،قانوذ العام الداالي وليس الدويلال باتتبارها  قط شاااااخصاااااا قانونيا تا خلا ، وتددها تتوذ موخاااااوتا لل  السااااايا ة،
" الموتة القواتد املدظمة لسااااااااااالوا  الدولة والعالقا  باا  ا  وبغريها مي الدول بعتس القانوذ  :هو القانوذ العام 

 ".   والتجاري املديناةاص الاي خلدظم روابط اا  ا  ببع  م مثك قواتد القانوذ 

هو الموتة القواتد اليت حتتم  عال تصا  ا  مجاتة " :العاموما خل مدا مي   وع القانوذ هو: القانوذ الدويل 
الفصاااااااااااااك بني القانوذ الدويل العام وبني اجملتم   . كما ال ميتددا العزل قو"الدول املتمدنة  يما خلقوم بيد ا مي تالقا 

 :بأنناجملتم  الدويل  تددما خلع ف  قن بوجو  رابوة بيد ماموخوتا لألول لالك خل ى الف الدويل،  اااري خلعترب

"الموتة مي الوحدا  السياسية املستقلة قو لاحبة السيا ة اليت تداك ع تالقا  متبا لة استدا ا اىل    
قواتد سلو  تعنف هبا كقواتد ملزمة توب  ع وق  السلم واحل  ". وقد ق ر الق اء الدويل قخل ا هاا ال بط بيد ما 

مي قهنا: "تعتقد قذ معىن  1927سبتمرب  7ع   (Lotus)تددما ق ر  احملتمة الدا مة للعدل الدولية ع ق ية
الوالح قواتد القانوذ الدويل ال ميتي قذ خلعىن و قا إلستعمالن اجلاري إال القانوذ الدويل املوب  بني خمتلف اامم 

 )2(.اليت خلتتوذ مد ا اجملتم  الدويل
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 ،وم احك إىل قذ ولك إىل شتلن احلايلوإذ القانوذ الدويل ليس وليد العص  احلايل، بك م  بعدة توورا  
ولقد ااتلف الفق اء حول تسمية هاا القانوذ حيث قطل  تلين البعأل اسم قانوذ اامم وقطل  تلين البعأل اآلا  
اسم قانوذ الشعو ، ولتي التسمية اليت نف ل ا هي القانوذ الدويل اهنا تربز قمهية مي اصا ص هاا الف ع مي 

 .  وع القانوذ 

"الموتة القواتد  :ولقد ااتلف الفق اء قخل ا حول تع خلف القانوذ الدويل ولتددا نستوي  قذ نع  ن بأنن
القانونية االتفاقية الصا رة نتيجة الناخي الص خلح قو ال م  للدول واليت تدظم اجملتم  الدويل وتتوذ ملزمة جلمي  

  ."كك  ولة وواجباهتا ع مواج ة ،ريها مي الدولالدول ع تص  اهتا تلى املستوى اةارجي، كما حتد  حقوق  

وخيتلف القانوذ الدويل تي الداالي ع قذ اااري ذو طاب  إقليمي حيث خلوب   ااك إقليم الدولة اليت 
 .)1(وخعتن ع حني قذ القانوذ الدويل خلوب  تلى املستوى اةارجي حيث خلدظم تالقا  ااشخاص الدولية

تلى ال ،م مي اشنا  القانونني ع الصفة الدولية إال قنن لتك : العام والقانوذ الدويل اةاصالقانوذ الدويل 
 .مد ما موخوتن والال توبيقن

خلدظم القانوذ الدويل العام العالقا  املتبا لة ما بني ااشخاص الدولية، حيث : القانون الدولي العام  -أولا 
 :وواجباهتا وكيفية حك املدازتا   يما بيد ا ومي قهم   وتنخلبني قشتال الدول وحقوق ا  

هو الموتة القواتد القانونية اليت تتفك محاخلة حقوق اإلنساذ واحنام ح خلاتن  :القانوذ الدويل اإلنساين (1
 .ااساسية وتعمي  مف وم التعاوذ الدويل هبدف الق اء تلى احل   واحلفاظ تلى السلم واامي الدوليني

 .وخلشمك الموتة القواتد القانونية الستخدام البحار واستغالل ث واهتا الوبيعية :القانوذ الدويل للبحار (2
 .وخلدظم الورياذ واستخدام الف اء اجلوي واةارجي  :القانوذ الدويل اجلوي (3
ولية وخل م الموتة القواتد املدظمة إلج اءا  التسوخلة السلمية للمدازتا  الد  :قانوذ اإلج اءا  الدولية (4

 .وقمه ا إج اءا  التحتم والتسوخلة الق ا ية
 .وخل م القواتد املدظمة للعالقا  الدولية االقتصا خلة  :القانوذ الدويل للتدمية االقتصا خلة (5
وهو الموتة القواتد املدظمة لسري احل   وإهنا  ا وااللتزاما  واحلقوق املتبا لة  :قانوذ الدزاتا  املسلحة (6

 .والتزاما  الدول احملاخلدةللمتحاربني االهلا وحقوق  
 .وخل م الوظا ف واالاتصالا  وتوزخل  السلوة بالدسبة للمدظما  الدولية  :القانوذ الدستوري الدويل (7
وخل م القواتد املتعلقة بتدظيم االاتصاص الق ا ي اجلدا ي الاي تدتين الدول تلى   :القانوذ الدويل اجلدا ي (8

 .ليني ع اجل ا م الدوليةاملواطدني وااجانت، وحماكمة اجمل مني الدو 
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هو ذلك الف ع مي القانوذ الداالي الاي لد  جدسية ااشخاص التابعني   :القانون الدولي الخاص  -ثانياا 
 .للدولة واملوطي وم كز ااجانت وحلول تدازع القوانني وتدازع االاتصاص الق ا ي الدوليني

الداالي اذ للتن بالتش خلعا  الوطدية ققوى مي للتن بالقواتد وخلعتربه ،البية الفق اء   ع مي   وع القانوذ  
 .املدظمة للعالقا  الدولية

ع حني قذ جانت مي الفقن خلعتربه جزءا مي القانوذ الدويل العام اذ الدول ليس  ح ة بشتك مول  ع 
اهنا تلتزم باحنام قواتد الع ف الدويل واملعاهدا  الدولية اليت تداك ع نواق   ،وخ  قحتام القانوذ الدويل اةاص

 .هاا القانوذ واالة تلك اليت تدظم م كز ااجانت وقواتد اكتسا  و قد اجلدسية

 أشخاص القانون الدوليالمطلب الثاني:  

 ،مي احلقوق وااللتزاما الشخص القانوين هو كك     قو هي ة تتمت  ع ظك نظام قانوين معني مبجموتة 
والدولة تعد مي قشخاص القانوذ  ، الف   خلعد مي قشخاص القانوذ الداالي وال خلعترب مي قشخاص القانوذ الدويل

 .الداالي والدويل م  ااتالف م كزها ع كك مي الدظاميني بااتالف احلقوق وااللتزاما  اليت خل تب ا هلا كك مد ما

هي العالقة اليت تقوم بني نظام قانوين معني وبني ااشخاص الاخلي خلتمتعوذ  :القانونيةتع خلف الشخصية 
باحلقوق وااللتزاما  اليت خلق رها هاا الدظام، وخلقوم كك نظام قانوين بتحدخلد ااشخاص الاخلي خلتوجن إلي م القانوذ 

 ع اآليت:  ش وط االتناف بالشخصية القانونية الدولية  كوتتمث .خبوابن

ات قذ تتوذ الوحدة قا رة تلى إنشاء قواتد القانوذ الدويل بالناخي م  ،ريها مي الوحدا  املماثلة  -1
 .وذلك بتمست ا حب  التعبري تي إرا ة ذاتية ع الال العالقا  الدولية

قهلية  ارسة بعأل قذ تتوذ الوحدة مي املخاطبني بأحتام القانوذ الدويل مبا خل تبن هلا هاا القانوذ مي  -2
 .احلقوق وااللتزام بالواجبا  كح  إب ام املعاهدا  الدولية وح  الد اع الش تي

وع إطار استعمال الدول هلاه احلقوق، تلتزم بالواجبا  اليت خلف خ ا القانوذ الدويل تلي ا واة وع احتامن 
 .(1)املدظمة لتيفية استعمال هاه احلقوق

لقد كاذ القانوذ الدويل العام قانونا للدول  حست : ال الشخصية الدوليةتطور القانون الدولي في مج
ولتي بعد ظ ور املدظما  الدولية بدق  الدتوا  التتبارها ، حيث كان  لاحبة السيا ة هي قشخالن الوحيدة

 

(1) Ahmed Abdel Wanees Sheta ، International Liability for Injuries Caused by Technological 
Activities، Political Research Series، No. 30، Cairo University : Center for Political Research and 
Studies ، July 1990 . 
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 1949تام مي قشخاص القانوذ الدويل واالة بعد تأكيد حمتمة العدل الدولية ع رقخل ا االستشاري الصا ر ع 
ذلك اتناف بالشخصية القانونية خلعد  و   ،الاي قتوى املدظمة الدولية ح  التعوخلأل تي ااخ ار اليت تصيت موظفي ا

 .)1(الدولية للمدظمة الدولية

ولتي املدظما  الدولية ال ستقوت كك لور العالقا  الدولية حيث خلوجد إىل جانب ا وجانت الدول 
تم  الدويل  ورا بارزا وخل تم القانوذ الدويل بشأهنم قو خلدالوذ ع  ا  ة سلوانن تدال  قا ى تلعت تلى لعيد اجمل

 .تلى املستوى الدويلالفاتلني  اا  ا   بعأل   يتمتعوذ تبعا لالك بصفة  ولية، ومد م البابا التاثوليتي و 

جانت مي الفقن ومي ناحية قا ى قثار وخ  الف   مشاكك تدخلدة ع الدظام القانوذ الدويل، حيث قنت   
اتتباره مي قشخاص القانوذ الدويل العام بيدما اتنف لن جانت آا  بالك، ع حني خلاهت   خل  ثالث إىل م كز 
وسط حيث ق ر قذ الف   خلصلح اذ خلتوذ حمالم ةوا  القانوذ الدويل ع حاال  استثدا ية خلتمت  بشأهنا بالشخصية 

االك العام وهو قذ الف   ليس مي قشخاص القانوذ الدويل وإذ كاذ حمالم ولتي ذلك ال خلؤث  تلى    ،القانونية الدولية
 .الهتمامن وانن اهلدف البعيد للقانوذ الدويل باتتبار قذ ر اهيتن وسعا تن هي اهلدف ااساسي وراء كك تدظيم قانوين

الدول خلتوذ واخااااحا مي االل التع خلف بالقانوذ الدويل العام الاي خلدظم العالقة  يما بني  :  أولا _ الدول
بأذ ااشااااااااااااااخاص املخاطبني بن هم الدول، وهم الاخلي خلتمتعوذ باحلقوق وخللتزموذ بالواجبا  اليت نظمت ا هلم قواتد  

هلم    واالاااااااااااة قذ قواتد القانوذ الدويل قق   القانوذ الدويل، لالك تعترب الدول مي قشاااااااااااخاص القانوذ الدويل العام
  )2(بتلك الصفة اهنم قا روذ تلى إنشاء قواتد  ولية بالناخي م  ،ريهم مي الدول. 

  وكوذ ،وقاد نشاااااااااااااااأ القاانوذ الادويل مي قجاك الادول حياث لوالهاا ملاا كااذ هداا  حااجاة لوجو  ذلاك القاانوذ 
ولتي التوورا    ،ويلالدول مي قكث  قشاخاص القانوذ الدويل ااتصاالاا خلزخلدها قمهية تلى بقية قشاخاص القانوذ الد 

والتغريا  اليت تو ق تلى الدولة وااتالف قشااااااتاهلا اعك مي الوخاااااا  القانوين لتلك ااشااااااتال املختلفة مثار االف 
إذ قشخاص القانوذ الدويل باتتبارها ال تشتك املوخوع ال  يسي جملال البحث هاا،  العام.بني  ق اء القانوذ الدويل 

ة وقشااااتاهلا وقوخااااات ا القانونية ولو بشاااايء مي اإلاتصااااار نظ ام امهيت ا ع موخااااوع لتي البد مي التو ق إىل الدول
 .العامقحتام القانوذ الدويل  وهو البحث ال  يسي قال

  تتب  نظاما إجتماتيا "الموتة بشاااااااااا خلة تلى قرت معيدة هي:_ والدولة ع نظ  الفقين الدسااااااااااتوري هورخلو 1
 ".اىل سلوة مزو ة بصالحيا  االك اه  وتستدد وسياسيا وقانونيا خل دف إىل الصا  العام، 
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إب اهيم تباد العزخلز شاااااااااااااايحاا  ريى قذ إاتالف زاوخلاة البحاث، وتبااخلي املعااخلرياليت اتتماد الفق ااء   قماا الادكتور
هدا   شيحا بأذ خل ى الدكتور  تلي ا ع تع خلف القانوذ الدويل ق ى اىل تعد  التعارخلف ااااااااااا ومي االل تلك التعارخلفااااااااااا 

 :تتمثك ع )1(،قركاذ قساسية ثالثة لقيام الدولة
 قا الموتة مي الداس واليت تع ف باسم الشعت.

 باإلقليم. وتسمى  ا رقعة مي اارت، 
 وتلى ذلك الشعت الاي خلعي  تلين.  اإلقليم   ا سلوة سياسية تبسط سلوت ا تلى ذلك 

إال إذا توا   تدصاا  اإلتناف   تت نشااأة الشااخصااية القانونية للدولةتال  السااابقة الاك لتي ااركاذ الثالثة  و 
خلتم القبول بالتعامك مع ا كع اااو ع اجلماتة الدولية، وهتاا خلتوذ توا     هبا مي جانت الدول ااا ى، وباإلتناف

مازال  وتدق اااي تلك الشاااخصاااية إذا الدولة شااا طس الزما وإذ كاذ ،ري كاف الكتسااااهبا الشاااخصاااية القانونية، تدالااا 
 وحدة حقيقية ، كما إذا اقتسم  بعأل الدول إقليم  ولة معيدة، قو إذا  ال   ولة عاالدولة زواال تام  قحد تدال 

قما ال   التغيري ع تعدا  شاااااعت الدولة قو ع مسااااااحة اإلقليم زخلا ة قو نقصاااااانا ، كما إذ التغيري ع  ،م   ولة قا ى
 تلى الشخصية القانونية الدولية.    خلؤث شتك نظام احلتم ال 

تاة مي الادول  وقاد حاد  الم  القاانوذ الادويل معىن اإلتناف باأنان:"التصاااااااااااااا ف احل  الااي تق   ولاة قوالمو 
تلى الو اء   مبقت اااااااااه وجو  مجاتة هلا تدظيم سااااااااياسااااااااي ع إقليم معني وتتمت  باالسااااااااتقالل تي باقي الدول، وتقدر

بأنن: "قبول الدول اليت متدحن شااااااااااااخصااااااااااااية الدولة   اإلتناف كما ت ف ميثاق بوجوتا،باإللتزاما  القانونية الدولية" 
كبرية وساالوة تقدخل خلة واسااعة ع اإلتناف مي تدمن    ومتلك الدول ح خلة ااتيار ،والتسااليم حبقوق ا وواجباهتا" اجلدخلدة

ة  الساياساي ع الدول قي قنن م تبط بالق ار  ،مد ا قانونية تملية ساياساية قكث  لدرجة إنن ميتي القول بأذ اإلتناف هو
قو واجت لتي الواجت خلقت اااااااي ع تدم اإلتناف بااوخااااااااع ،ري  بإلزامال ا،بة باإلتناف، وم  قذ اإلتناف ليس 

   )2(باطالم.مت اإلتناف هبا  يتوذ ذلك   وإذا والباطلة،املش وتة 

تلى الدول،  مدا قوا ك   إذ القدرة تلى إنشاء قواتد قانونية  ولية مل تعد تقتص :  المنظمات الدولية  -ثانياا 
الق ذ العش خلي تتون  وحدا   ولية استوات  قذ تدشئ م  الوحدا  املماثلة هلا قواتد قانونية  ولية وقلبح  

 :التاليةخماطبة بأحتام القانوذ الدويل وقلبح  كالك متمتعة باحلقوق  
 ح  إب ام املعاهدا .قا 

 الدبلوماسيني.  ا ح  إرسال واستقبال املبعوثني  
   ا ح  املوالبة بأتمال قواتد املسؤولية الدولية قواإللتزام باة وع هلا.

 

 .58الساب ، صالدويل العام، امل ج   حممو ، القانوذ قنظ : ش ا  مفيد  (1)
 .133ص  الساب ، . حممد شوقي تبد العال، امل ج   ال شيدي، . قمحد  شتا،قنظ : قمحد تبد الونيس  (2)



    

25 

 

   ا ح  إتالذ احل  . 

وتلك الوحدا  هي املدظما  الدولية. لتي الشخصية القانونية للدول ال تتواب  م  الشخصية القانونية 
ال تتوذ إال بالقدر واحلدو  اليت ذك ها اإلتفاق  للمدظما  الدولية   ي خمتلفة تد ا وذلك قذ املدظما  الدولية

واملدظما  الدولية  )1(، املدشئ للمدظمة الدولية، ع حني قذ الشخصية القانونية للدول تتوذ مولقة مي كك قيد 
  :هي

ق_مدظما   ولية حتومية حسبما جاء ع إتفاقية  ييدا لقانوذ املعاهدا ، وخلقصد باملدظما  الدولية 
لك اليت تدش  ا احلتوما  مبوجت إتفاق  ويل حتومي وتقابل ا املدظما  الدولية الغري حتومية اليت مل احلتومية ت

تؤسس ا احلتوما  ومل تدشئ مبوجت اتفاق  ويل حتومي، ومي هاه املدظما  ،ري احلتومية ما تتوذ تمل ا 
تمل ا حدو   ولة معيدة  تصبح  خلتجاوزحتومية، ومد ا ما  حمصورام ع بلد معني وتددها تعترب مدظمة وطدية ،ري

 الصا ر  288حتومية، وقد ت ف اجمللس اإلقتصا ي واإلجتماتي هلي ة اامم املتحدة ع ق اره رقم   مدظمة  ولية ،ري
املدظما  ،ري احلتومية بأهنا، كك مدظمة ال خلتم تأليف ا نتيجة إتفاق بني احلتوما  مبا  ي ا املدظما    1992تام  

تي رقي   اء خلتم إاتيارهم مي قبك سلوا  حتومية ش ط قذ ال خلؤ ي ذلك لإلساءة إىل ح خلة التعبرياليت تقبك قت
 )2(.  هاه املدظما 

حمماد طلعا  الغديمي باأذ هداا    خلقني خمتلفني   ز خلاا  االهتماام باالف   خل ى الادكتورإع ظاك   :األفرادـثالـثاا _ 
   الدويل:مي الفق اء حيال م كزه ع القانوذ 

خل  أل اإلتناف للف   بالشخصية الدولية تلى قساس قذ القانوذ الدويل خلدظم العالقا   :أ ـــــــــ فريق و عي
 الدول.بني  

خل ى ع الف   شخصا مي قشخاص القانوذ الدويل وخلعتمد هاا الف خل  تلى قذ اا  ا    :وفريق واقعي ـــــــــ ب 
  مساااااااااااؤولية الدولة  حسااااااااااات، بك تثور مشااااااااااا وتة ع حتم القانوذ الدويل وتدد ا التثور ميتي قذ خل تتبوا ق عاالم ،ري

مي املعاهدا ، واإلتفاقيا  الدولية  ا    وقد ااطت القانوذ الدويل الف   ع التثري، مسااااؤوليت م الشااااخصااااية كالك 
جعك قهالم إلكتساااااا  احلقوق، وحتمك اإللتزاما   وذ قذ خل تقي الف   إىل مساااااتوى الدولة ،   و ق ىن مد ا، ولالك  
ال ميتي مساااااااااااواتن هبا، وإطالق نفس الصاااااااااافة تلين ،  ال ميتي إتتباره مي قشااااااااااخاص القانوذ الدويل إال تلى وجن 

 الشخص ااساسي املخاطت هبا مي قبك القانوذ الدويل.  ولة اليت تعترباإلستثداء بعتس الد 
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الصااااافة الدولية تلى تلك احلقوق اليت خلتتساااااب ا الف   تلى الصاااااعيد الدويل، وقد از ا    كما ال ميتي إنتار
لك تلى اإلهتمام بالف   تلى املساااتوى الدويل مي االل العمك الدويل املشااان  بصااافتن املساااتقلة تي الدولة، وجاء ذ

   :سبيك املثال ع
 .آا الع د الدويل اةاص باحلقوق اإلقتصا خلة، واإلجتماتية، والثقا ية

 .والسياسية  املدنية،  ا الع د الدويل اةاص باحلقوق 
  ااااااااااااااااا نظام الولااااخلة اليت متدح ساااتاذ ااقاليم اةاخاااعة ح  التقدم بع ا أل لتك مي اجلمعية العامة لالمم  

 )1(الولاخلة.املتحدة، واللس 
   ا اإلتفاق اةاص بتج مي، ومعاقبة ج مية إبا ة اجلدس البش ي.

 ه ا اإلتفاق اةاص بإزالة كا ة لورالتمييز العدص ي.  
 .وق  ا  قس هم  امل اج خلي،الدولية حلماخلة حقوق مجي  العمال  و ا اإلتفاقية

لتدااول  امللزماة،وتدص تلى الموتاة مي املعااخلري الادولياة  2003الادولياة هااه ع متوز  نفااذ االتفااقياةوقاد بادق 
وخاااااااااااااامااذ حقوق   ورتااخلت م، السااااااااااااااواء،تلى  احلاا زخلي هلاا معااملاة امل ااج خلي احلاا زخلي للوثاا   الالزماة وامل ااج خلي ،ري

وقد تو ق  اإلتفاقية اىل    ،املسااااتقبلنوالدول  امل ساااالة،اإلنساااااذ اةالااااة هبم   ااااالم تي التزاما  ومسااااؤوليا  الدول 
اللجوء ،   مليوذ شاخص مي بيد م تمال م اج وذ ، والج وذ ، وملتمساو 175امل اج خلي بأنن : " خلوجد قكث  مي 

 االتفاقية العامكوخلعملوذ ع بلد ،ري بلد مولدهم ، قوجدسيت م". وقدت    وم اج وذ  ا موذ و،ريهم ، خلعيشوذ ،  
 :قننمي اإلتفاقية املاكورة تلى  -2-مي املا ة  -1-امل اج ع الفق ة 

قوماب ح خلزاول نشاطام مقابك قج  ع  ولة ليس مي رتاخلاها".  الشخص   قوخلزاول،  سيزاول،"الشخص الاي  
لاالاك   .االلتزاماا وخلتحماك  احلقوق،هو الشااااااااااااااخص الااي خيااطبان القاانوذ، وخلتمت  ع ظلان مبجموتاة مي  :القاانوين

واانظمة القانونية هي التفيلة بتحدخلد قشخالن املخاطبني    )2(خلعتربالف   ع الدظام القانوين الداالي شخصا قانونيا .
 ع الدظام القانوين الداالي شااااااااخصااااااااام قانونيام خبالف بن.  ال توجد ع االنظمة القانونية هاه الصاااااااافة ،  الف   خلعترب

العبياد الاخلي مل خلتونوا خلتمتعوذ ع بعأل اانظماة القاانونياة القادمية هباه الصاااااااااااااافاة .  الف   ال خلعاد حىت ع قخلامداا هاه  
 .شخصام مي اشخاص القانوذ الدويل انن ،ري خماطت بأحتام هاا القانوذ إال مي االل الدولة اليت خلتبع ا

، بأنن إذا كاذ التمت  بولاااااااااااف القدرة تلى إنشااااااااااااء القواتد القانونية "مفيد حممو  شااااااااااا ا "خل ى الدكتور و 
 قد تتف    ،الدولية خلؤ ي بال  ورة إىل توا   قهلية اكتسا  احلقوق واإللتزام بالواجبا ، إال اذ العتس ،ري لحيح 

الدول تلى ت تيت حقوق اا  ا   وذ قذ خلصابحوا نتيجة ذلك قشاخالاام  وليني، ذلك قهنم ال خلساتويعوذ قذ خلدشاؤوا  
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م  ،ريهم مي اا  ا  قواتد قانونية  ولية. وبال ،م مي إهتمام القانوذ الدويل العام باا  ا  حلماخلت م مي املؤساااساااا  
لالك ت ااامي القانوذ الدويل  ،ة هاه املؤساااساااا  مي بعأل تصااا  اهتم ال اااارةالساااياساااية اليت خلدتموذ إلي ا، قو حلماخل

 )1(بعأل الدصوص اليت تلزم الدول باحنام بعأل احلقوق الف  خلة، قوإلزام اا  ا  مب اتاة بعأل الواجبا  جتاه الدول .

احلقوق الوبيعية   وخي   حقوق اا  ا  الساااياساااية واملدنية مي نواق اهتمام القانوذ الدويل ، وإمنا خلدحصااا  ع
وااسااساية باتتباره كا دام إنساانيام ، وم  ذلك خلدت  القانوذ الدويل الوخاعي تلى الف   الشاخصاية الدولية ، ول من مي 
ح  اإلساااااااا ام ع العالقا  الدولية ، ومي ح  االن اااااااامام إىل املدظما  الدولية ، لتي التوور احلالااااااااك ع القانوذ  

ي   ا  ة االهتمام بن قاا خلت اااااااااااتف ، وخل ااااااااااعن ع  ا  ة اإلرتباط بالقانوذ الدويل ،  الدويل بإحاطتن بالف   ، وتوساااااااااا 
وخلالحظ ذلك ما جاء ع ميثاق اامم املتحدة الاي مدح ساااااااااتاذ ااقاليم اةاخاااااااااعة للولااااااااااخلة ح  تقدمي الع ا أل  

يل وقجاز معاقبتن الشااافوخلة ، واملتتوبة إىل اللس الولااااخلة ، وكالك قجاز اا ااااع الف   الاتصااااص ق ااااء جدا ي  و 
 بواسوة حماكم  ولية. 

 العالقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي )الوطني(المبحث الرابع:  

مي املوخوتا  اليت ش د  نقاشا   الوط  القانوذ الدويل والقانوذ الداالي قوالعالقة بني  خلعد موخوع
وبني   بوا ر العالقة بيدن واسعة تلى الصعيد الفق ي الدويل، وخل ج  ذلك إىل بداخلا  ظ ور  القانوذ الدويل وظ ور

ظ    بني القانونيني  وخلتمي واق  العالقة اليت قانوذ قا  ققدم مدن مي حيث الوجو ، وهو القانوذ الداالي للدول،
بني اا  ا  قو تلك القا مة بني اا  ا  والدولة، قي  ظم العالقا  ع الدولة سواء العالقا  القا مةع وجو  قانوذ خلد

قانوذ جدخلد خلقوم قخل ام تلى قساس حتم سلو   قنن قانوذ لتم سلو  اا  ا  والدولة، وإىل جانت هاا القانوذ ظ  
انونني حبتم سلوك ا، قانوهنا الوط  والقانوذ الدويل الدولة بات  ااخعة لق القانوذ الدويل، قي قذ  الدولة، قال وهو

وخت   الدولة للقانونني و قام آللية القانوذ املع و ة، قال وهي مدح احلقوق و  ت االلتزاما ، وإذا كاذ  )2(اجلدخلد،
وذ قكث  إثارة خلت القانونني ملفتام للدظ  واالهتمام مبا خلتعل  بإا اع الدولة احتام ا،  اذ اام  قد  االشنا  بني

 لالهتمام  يما خلتعل  بتيفية توبي  القانوذ الدويل ع الدظام القانوين الداالي.

ونظ خلا تتفاو   ساتري الدول مي حيث موقف ا بشأذ التيفية اليت خلتم مبوجب ا إنفاذ القانوذ الدويل ع الدظام 
القانوذ الداالي، وخيتلف تبعام لالك موقف القاخي الوط  مي توبي  القانوذ الدويل تلى الدزاتا  املع وخة قمامن 
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الدويل، وم  ذلك خلدبغي قال نتوق  بال  ورة مي تلك الدساتري اليت تت مي تدص ام بتوبي  قاتدة مي قواتد القانوذ 
  )1(التمعة قذ تقدم حلوالم موحدة قو قواتد تامة هلاه املسألة املعقدة بال ،م مي قمهيت ا اجلوه خلة،

خلقتص  تلى خماطبة الدول بك إنن  وباإلخا ة إىل ذلك  إذ القانوذ الدويل قد توور مي حيث قنن قلبح ال
اا  ا  مي رتاخلا الدول وو قام لاا  اآللية سابقة الاك ، وقمام هاا الواق   القانوذ الداالي ع خماطبة خلشن  م  قاا  

واحدا قم قذ كالم مي القانونني   كاذ التساؤل القانوين خلت مي االستف ام حول كوذ قذ القانونني خلشتالذ نظاما قانونيا
 )2(اآلا  واذ كاذ هدا  نقاط التقاء تدخلدة بيد ما ؟.تي    قحدمهاخلشتالذ نظامني قانونني مستقلني  

تلى مثك هاا التساؤل وقد ت تت تلى ذلك ظ ور العدخلد مي اآلراء  ولقد ااتلف الفقن القانوين ع اإلجابة
املسألة  وميتي إمجال هاه اآلراء خمي نظ خلتني ر يستني متثالذ االجتاهني ال  يسني حول هاه الفق ية هباا الصد ،

قتداول  يما خلأيت موجزام تي هاتني الدظ خلتني   القانوذ، وسوف  ىل هي نظ خلة از وا  القانونني والثانية هي نظ خلة وحدةااو 
وخلسو  الفقن الدويل ع شأذ حتدخلد العالقة بني القانوذ الدويل والقانوذ  وبالقدر الالزم ةدمة هاه الدراسة  قط،

الداالي، نظ خلتاذ خمتلفتاذ، تقوم إحدامها تلى  ت ة از وا  القانونني اليت تدت  قخلة للة بني القانونني الدويل والقانوذ 
بني القانونني وتوجت تغليت قواتد الداالي، واستدد  ااا ى إىل  ت ة وحدة القانوذ اليت تعنف بوجو  للة وثيقة  

 .إحدامها تلى قواتد اآلا  تدد التعارت

  : نظرية ازدواج القانونين المطلب األول

"  ا   تي هاه الدظ خلة قنصار املدرسة الوخعية اإلرا خلة والسيما Théorie dualisteنظ خلة الثدا ية "
"، وخلاهت قنصار هاه الدظ خلة ANZILOTTIالفقي اذ ااملانياذ "ت بيك و شنو " والفقي ة اإلخلوايل "انزلويت  

اآلا ، وال إىل اتتبار القانوذ الدويل والقانوذ الداالي نظامني قانونيني متساوخلي مستقلني ومدفصلني كك مد ما تي  
تدااك بيد ما، سواء مي حيث مصا رمها، قو قشخال ما، قو العالقا  اليت لتم ا كك مد ما، قو البداء القانوين 

 :وخلنتت تلى اااا بدظ خلة از وا  القانونني الدتا ج اآلتية )3(اي مد ما،

ملوخوع، الدولة تدشئ ا خلستقك كك مي القانونني بقواتده مي حيث املوخوع ومي حيث الشتك،  مي حيث ا
القانوذ الدويل باتفاق ا م  ،ريها مي الدول، وتدشئ القانوذ الداالي بإرا هتا املدف  ة، وتلى كك  ولة قذ ت اتي تدد 
 ارست ا لعملية إنشاء القانوذ الداالي احنام ما التزم  بن  وليام،  إذ مل تفعك ذلك، كأذ تقوم بإلدار قانوذ خيالف 
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لية  ال خلنتت تلى ذلك بوالذ القانوذ، بك خلدفا القانوذ  ااك الدولة وتتحمك الدولة تبعية املسؤولية التزاماهتا الدو 
  )1(الدولية ملخالفت ا ما التزم  بن  وليا.

وقما مي حيث الشتك،  القواتد القانونية الدولية ال ميتي قذ تتتست ولف اإللزام ع  ا  ة القانوذ 
إىل قواتد قانونية  االية و قام لإلج اءا  املتبعة ع إلدار القوانني الداالية، كالك ال ميتي الداالي إال إذا حتول   

قذ تتتست القوانني الداالية قوة اإللزام الدويل إال إذا حتول  إىل قواتد  ولية، و قام لإلج اءا  املتبعة ع إلدار 
 )2(القواتد القانونية الدولية.

دية بتوبي  القانوذ الدويل، تقوم احملاكم الوطدية بتوبي  وتفسري القانوذ الداالي ا تدم ااتصاص احملاكم الوط 
   . قط، وهي ال متلك توبي  القانوذ الدويل قو تفسريه إال إذا حتول  إىل قوانني  االية

  ا قنن ال ميتي قيام تدازع قو تعارت بني القانونني الاتالف نواق توبي  كك مد ما، وذلك اذ التدازع بني
القوانني ال ميتي حصولن إال بني قانونني خلشنكاذ ع نواق توبي  واحد،  إذا ااتلف نواق توبي  كك مد ما تي 
نواق توبي  اآلا ، امتد  وجو  التدازع، وحيث قذ نواق توبي  القانوذ الدويل خمتلف تي نواق توبي  القانوذ 

جو  تدازع بني االثدني، ،ري قذ هاا ال خلع   قداذ كك تالقة طبقام لدظ خلة از وا  القانونني ا و  الداالي  ال خلتصور ا
 قد ليك قحد  (réception) قو باالستقبال (renvoi) بني القانونني بك قذ العالقة قد تدشأ بيد ما باإلحالة

ك ع  ا  ة القانونني تلى اآلا  حلك مسألة معيدة و قام لقواتد القانوذ احملال تلين، تلى اتتبار قذ تلك املسألة تدا
سلواذ هاا القانوذ وحده وات قذ تعاجل و قام احتامن وهو  ااك نواقن اةاص، ومي قمثك ذلك إحالة القانوذ 
الدويل العام تلى القانوذ الداالي، كأذ خلدظم القانوذ الدويل العام املالحة ااجدبية ع مياه الدول اإلقليمية  وذ قذ 

ا خلعد وطديام مد ا،   و بالك ليك تلى قانوذ الدولة تعيني ما خلعد مي امل اكت لد  ما خلعد قجدبيام مي امل اكت وم
تابعام هلا وما خلعد قجدبيام تد ا، قو كأذ لد  القانوذ الدويل حقوق ااجانت  وذ تعيد م   و ليك تلى القانوذ 

 )3(الداالي تعيني مي خلعد وطديام ومي خلعد قجدبيام.

القانوذ الدويل كأذ خلعفي القانوذ الداالي املمثلني الدبلوماسيني مي ال  ا ت   وقد ليك القانوذ الداالي تلى
قو مي اة وع للقوانني الداالية وليك تلى القانوذ الدويل بياذ مي خلصدق تلين ولف املمثك الدبلوماسي، وقد 

 ا جزءام مد ا، كدص املا ة تستقبك قواتد القانوذ الدااك قواتد القانوذ الدويل وتدال ا  ي ا بدص ل خلح،  تتوذ تدد 
، الاي خلق ر:"قذ قواتد القانوذ الدويل املعنف هبا بصفة تامة 1919ال ابعة مي  ستور ) امي ( ااملاين الصا ر تام  
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مي  ستور الوالخلا  املتحدة اام خلتية الاي ( 06نص املا ة )تعترب جزءام متممام لقوانني الدولة ااملانية" وكالك 
 )1(الدستور ومجي  املعاهدا  اليت قب مت ا قو تربم ا الوالخلا  املتحدة تعد القانوذ ااتلى للدولة".خلق ي: "بأذ  

  : نظرية الوحدةالمطلب الثاني

"Théorie moniste"،   نظ خلة وحدة القانوذ الاي اد تعبريه ااساسي ع كتابا  قتمدة إذ مدو
 "وكلسي " Bourquin "وبوركني "  j . Scelle"املدرسة املوخوتية ع القانوذ الدويل قمثال، جور  سيك  "

Kilsen  انوذ   و تلى نقيأل الدظ خلة السابقة، حيث قذ هاه الدظ خلة جتعك مي قواتد القانوذ الدويل العام وقواتد الق
  )2(الداالي كتلة قانونية واحدة، قي نظامام قانونيام واحدام ال خلدفصك تي بع ن.

وتقوم هاه الدظ خلة تلى  ت ة التدر  القانوين الاي خلق ي ب  ورة ا وع القاتدة القانونية اا ىن م تبة ع 
ر  تدد القاتدة ااساسية العامة اليت السلم القانوين إىل القاتدة اليت تعلوها وتستمد قوهتا مد ا، إىل قذ خلدت ي التد 

والق ية اليت ميتي قذ تثار هدا هي كيفية حك التدازع  )3(تعد قساس القانوذ كلن و ليك الوحدة القا مة بني   وتن،
بيد ما ع حالة التعارت، م  العلم بأذ حك مثك هاا التدازع ال خلتم إال باااا بأحدمها وإهدار اآلا ، حيث ال 

توبي  القانونني تلى ق ية واحدة، ومبعىن آا  هك تسمو قواتد القانوذ الدويل تلى قواتد القانوذ الداالي ميتي 
قم العتس؟. وع إجابتن تي هاه الق ية انقسم الفقن املدال  لدظ خلة الوحدة إىل اجتاهني، ااول خلقول بسمو قواتد 

بأذ قواتد القانوذ الدويل هي اليت تسمو تلى قواتد القانوذ   القانوذ الداالي تلى قواتد القانوذ الدويل، والثاين خل ى
 الداالي.

ا االجتاه ااول: مسو القانوذ الوط  تلى القانوذ الدويل، وخلتزتم هاا االجتاه الموتة مي الفق اء ااملاذ 
سمو تلى القانوذ خلدوووذ حت  ما خلع ف مبدرسة )بوذ، زورذ( وخلستدد قنصار هاا االجتاه بقوهلم قذ القانوذ الوط  خل

 الدويل و   ما خللي:
ا قذ الدولة سابقة ع الوجو  تلى اجلماتة الدولية والقانوذ الداالي تعبري تي الدولة )الدستور( وهاا القانوذ 
هو الاي لد  ااتصالاهتا اةارجية ع إطار تالقاهتا الدولية، وهاا خلع  قذ القانوذ الدويل مشت  مي القانوذ 

 لالك  إذ القانوذ الوط  خلسمو تلى القانوذ الدويل،  الدولة تستدد إىل  ستورها وهو قانوذ  االي الداالي، وتبعام 
 )4(إلب ام املعاهدا  الدولية وهي قانوذ  ويل.
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ا إذ العالقا  الدولية تقوم تلى قساس مبدق املساواة ع السيا ة بني الدول، وهاا خلع  تدم وجو  سلوة   
و سلوا  الدول، لالك  الدول ح ة ع حتدخلد االلتزاما  الدولية اليت تلتزم هبا، وحيث قذ تلى الصعيد الدويل تعل

الدولة تستدد ع تص  اهتا تلى قانوهنا الداالي بتحدخلد االلتزاما  اليت ت تبط هبا،   اا خلع  مسو القانوذ الداالي 
 )1(تلى القانوذ الدويل.

الدويل تلى القانوذ الداالي، تتزتم هاا االجتاه املدرسة الدمساوخلة وبعأل الفق اء ا االجتاه الثاين: مسو القانوذ  
الف نسيني، وقنصار هاا االجتاه ااتلفوا ع احلجج اليت استددوا تلي ا ع تربخل  ما ذهبوا إلين،  بالدسبة لفق اء املدرسة 

القانوذ الدويل تلى القانوذ الداالي، وذلك الدمساوخلة خلق روذ بأذ االتتبارا  العملية تف ت خ ورة االتناف بسمو  
تلى قساس قذ قاتدة "املتعاقد تبد تعاقده" تدتمي إىل القانوذ الدويل، قما بالدسبة لبقية قنصار هاا االجتاه  يستددوذ 

اها لتربخل  وج ة نظ هم إىل  ت ة التفوخلأل قي قذ القانوذ الدويل هو الاي خلفوت للدولة قذ تقوم بعملية التش خل  ل تاخل
ع حدو  إقليم ا،  ا خلوحي قذ القانوذ الداالي مشت  مي القانوذ الدويل، وقذ هاا اااري هو لاحت التفوخلأل 

 )2(ع وجو ه.

  : موقع النظريتين من العمل الدوليالمطلب الثالث

مسو القانوذ خلؤكد العمك الدويل بصورة ال تقبك الشك قولوخلة القانوذ الدويل تلى القانوذ الداالي، حبيث خلعد  
الدويل تلى القانوذ الداالي واحدام مي املبا ئ ااساسية املعنف هبا بصورة كاملة تلى الصعيد الدويل مي االل 

 قد  ق  الق اء الدويل التدازتي قو االستشاري وكالك الق اء  املمارسا  العملية االجت ا ا  الق ا ية الدولية،
 )3(و اااا بفت ة اجتاه مسو القانوذ الدويل تي القانوذ الداالي.تلى تأكيد هاه ااولوخلة  واملمارسة العملية  التحتيمي  

تق  تلى تات  الدولة ع حال ختاذل قج زهتا التش خلعية ع إلدار وخلت ح ذلك مي االل املسؤولية الدولية اليت 
تد  كثري  الق اء الدويل مدا زمي بعيد عالقوانني لتحقي  املالءمة م  قواتد القانوذ الدويل، وهاا الو ح جتسد ع 

ع الدزاع بني الوالخلا  املتحدة و ب خلوانيا   Alabama"  "مي الق اخلا الدولية، ناك  مد ا تلى اةصوص ق ية آالباما
 .14/09/1872الاي  صل   ين حمتمة حتتيم  ولية تقد  مبدنية جديف بتارخلخ  

اليت ثار  بني  "Guerre de Sécession"م خلتية ومفا  هاه الق ية قنن قثداء احل   ااهلية اا
( مسح  ب خلوانيا لوالخلا  اجلدو  باستخدام املوانئ الربخلوانية 1865  -1860والخلا  الشمال و والخلا  اجلدو  )

لبداء و متوخلك السفي العست خلة اليت كان  تستخدم ا ع ح هبا خد والخلا  الشمال، و كاذ مي بني تلك السفي 
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تسمى آالباما اليت جنح  ع إ، اق تد  كبري مي سفي والخلا  الشمال، و بعد انت اء احل   طالب  احل بية سفيدة 
حتومة الوالخلا  املتحدة مي ب خلوانيا     تعوخلأل تي ااخ ار اليت حلق  هبا مي ج اء سلو  ب خلوانيا قثداء تلك 

ي تلى ب خلوانيا م اتاهتا قثداء تلك احل   احل   ااهلية والاي شتك ا وجا جسيمام تي قواتد احليا  الاي كاذ خلدبغ
  )1(ااهلية.

وقد  ا ع  ب خلوانيا قمام احملتمة الدولية قذ تش خلع ا الداالي مل خلتي ميدع ا مي استخدام موان  ا ملساتدة 
ولتي حمتمة التحتيم ر    هاا الد   وحتم  مبسؤولية اململتة املتحدة ، وقلزمت ا بالتعوخلأل نص  ولة حماربة، 

، وقكد  حمتمة التحتيم بأذ تدم وجو  هاا القانوذ تي ااخ ار اليت قلاب  ااط اف املت  رة بسبت هاه السفيدة
وال  ع اململتة املتحدة ال خلسقط تد ا التزاما  اإلاالل بقاتدة قساسية ع القانوذ الدويل واملتمثلة ع قاتدة احليا 

، كما قكد  هي ة واةاص بواجبا  احملاخلدخلي الثاب  الدويل اإلجنليزخلة مي االلتزام بإتباع الع ف خلعفي السلوا 
  .التحتيم مي االل هاه الق ية تلى مبدق مسو القانوذ الدويل تلى القانوذ الداالي

الوالخلا  وتأكد هاا املبدق اااري ع ال قي االستشاري حملتمة العدل الدولية ع الق ية اليت ط ح  بني 
وبني اامم املتحدة، وذلك ملا ق ر التونغ س اام خلتي وجو  إ،الق متتت مدظمة التح خل  الفلسويدية ع املتحدة 

بأنن و قام التفاقية املق  املربمة سدة الوالخلا  املتحدة      نيوخلور  باتتبارها مدظمة إرهابية،  محتمة العدل الدولية ذكم 
ومدظمة اامم املتحدة واليت تفيد بأنن ال ميتي لدولة قذ تستدد لقانوهنا الداالي الوالخلا  املتحدة  بني حتومة    1947

بأهنا سب  هلا وقذ استفا     الوالخلا  املتحدةللت    مي التزاماهتا الدولية، وكأذ احملتمة ع هاه الق ية ت خلد قذ تاكَّ   
 )2(مي هاا املبدق مي االل ق ية قالباما.

 -كما تأكد هاا املبدق  يما بعد مي ط ف حماكم حتتيمية  ولية، حيث لدر ق ار جلدة التحتيم التولومبية
بشأذ الدزاع بني الوالخلا  املتحدة وكولومبيا حول توبي    1875( تام Montijo)ع ق ية مونتيجو  اام خلتية

معاهدة معقو ة بيد ما، وا ت  كولومبيا بأذ نصوص  ستورها متدع ا مي توبي  تلك املعاهدة املعقو ة بيد ما بصورة 
لتولومبية قمام قانونية، لتي هاا التأكيد تلى مسو الدستور التولوميب تلى املعاهدة الاي احتج  بن احلتومة ا

حمتمة التحتيم مل خلل  استجابة مي احملتمة،  قد ر أل الق ار التحتيمي هاا االحتجا  بعبارة واخحة ال تدووي 
 )3(تلى قي التباس وقكد بأذ:"املعاهدة تسمو تلى الدستور".

االستشارخلة  و يما خلتعل  بالق اء الدويل، ميتي اإلشارة بدحو ااص إىل قمثلة حمد ة مي الق ارا  واآلراء
للمحتمة الدا مة للعدل الدويل،  قد ق صح  احملتمة تي تبدي ا ملبدق مسو القانوذ الدويل تلى القانوذ الداالي ع 
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بشأذ: " ق ية ااقليا  اليونانيةا البلغارخلة"، حيث ق ر  قنن: "مي املبا ئ العامة  1930رقخل ا االستشاري تام 
الدول املتعاقدة ال ميتي لدصوص القانوذ الداالي قذ تتفوق تلى نصوص للقانوذ الدويل قنن ع العالقا  بني 

  )1(املعاهدة"،

بني   نسا و سوخلس ا ع  (Zone Franches)وك ر  احملتمة التأكيد نفسن ع ق ية املداط  احل ة 
ا الدولية، ، قنن ليس لف نسا قذ حتتج بتش خلع ا الوط  لتحد مي نواق التزاماهت07/06/1932حتم ا الصا ر ع 

وباملثك قتيح حملتمة العدل الدولية قذ تسري تلى نفس الد ج الاي سار  تلين احملتمة اليت استخلفت ا مي حيث 
التأكيد تلى قولوخلة القانوذ الدويل ع ق اخلا تدخلدة مي بيد ا احلتم الصا ر ع ق ية االاتصاص 

(Compétence) ب خلوانيا و قملانيا الفيدرالية مي ج ة قا ى(،  ع الال املصا د )الدزاع بني إسلددا مي ج ة و
املربمة بني هاه ااط اف الثالثة، تسمو تلى التش خل   1961: "بأذ معاهدة 25/07/1974و ذلك بتارخلخ 

 )2(اإلسلددي".

وخلدبغي قذ نالحظ بصد  مجي  هاه االجت ا ا  الق ا ية قهنا مل تدازع لحة قو مش وتية اإلج اءا  
الداالية املستددة إىل القانوذ الوط ، ولتد ا تع خ  إىل تقييم ا و قام ملعيار القانوذ الدويل الاي ا  ها ع حالة 

تد القانوذ الوط  تعد كأهنا ،ري موجو ة وال ميتي تعارخ ا م  قواتده مي قخلة قولوخلة، وذلك تأكيدها تلى قذ قوا
التمسك هبا ع مواج ة قواتد القانوذ الدويل اليت تتعارت مع ا، ومي ناحية قا ى، لظى مبدق مسو القانوذ الدويل 
ذ تلى القانوذ الداالي باتناف ل خلح ع القانوذ الدويل التعاهدي، كما تفصح تي هاا اةيار اتفاقية  ييدا لقانو 

( 26املعاهدا ، وذلك بإ ااهلا هلاه القاتدة الع  ية ع للت القانوذ املاكور،  قد نص  هاه االتفاقية ع املا ة )
 مد ا تلى قذ: "كك معاهدة نا اة تلزم ااط اف وات تلي م تدفياها حبسي نية". 

 قددت ا تلك املا ة باتتدا ها ولتي ت مي االتفاقية امتثال الدول ااط اف ملوجبا  قاتدة الو اء بالع و  اليت
( تلى 27قاتدة ت  ية توجد ع قساس كك قانوذ تعاهدي كما قوخحدا ذلك مي قبك، نص  االتفاقية ع املا ة )

القانوذ الداالي حيث ق ر : " ال ميتي اي ط ف قذ خلتمسك بقانونن الداالي  الدويل تلىمبدق قرجحية القانوذ 
 وميتي استخالص املالحظا  اآلتية  ا ج ى تلين تمك الدول:  )3(كمربر لعدم تدفيا املعاهدة"،

ا تتوىل السلوا  الوطدية ع كك  ولة وخ  القواتد اليت خللتزم هبا اا  ا  ولو كاذ مصدرها القانوذ الدويل،   1
اتد اليت خلسد ا ذلك قذ الدظام القانوين الدويل ال خلتمت  ا تلى ااقك ع م حلتن ال اهدة ا بتدظيم قا ر تلى   ت القو 

 تلى اا  ا  مباش ة. 
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ا تظك التش خلعا  الوطدية، حىت وإذ االف  قحتام القانوذ الدويل نا اة وسارخلة املفعول، ما مل تقم  2
 السلوا  املختصة ع الدولة اليت قلدرهتا بإلغا  ا.

ش وط توبي  قواتد القانوذ ا ت   كك  ولة مبول  ح خلت ا تي ط خل   ستورها وقوانيد ا وقحتام ق ا  ا،    3
 )1(الدويل  ااك نظام ا القانوين.

وقما  يما خلتعل  بالوخ  الدستوري التش خلعي ع اجلزا   ميتي الوقوف تلين مي االل نصوص الدستور 
، حيث قذ ااحتام والدصوص املتعلقة بتوبي  وإنفاذ  28/11/1996املعدل بتارخلخ  1989اجلزا  ي لعام 

تلى قذ: " خل ول  ر يس  9( الفق ة 77املعاهدا  واالتفاقيا  الدولية تتجلى ع اايت: حيث تدص املا ة )
 اجلم ورخلة، باإلخا ة إىل السلوا  اليت ختوهلا إخلاه ل احة قحتام قا ى ع الدستور، بالسلوا  والصالحيا  اآلتية:

( تلى قذ: " خلصا ق ر يس اجلم ورخلة تلى 131ا خلربم املعاهدا  الدولية وخلصا ق تلي ا "، وتدص املا ة )
لتحالف واالحتا  واملعاهدا  املتعلقة حبدو  الدولة، واملعاهدا  املتعلقة بقانوذ اتفاقيا  اهلدنة، ومعاهدا  السلم وا

ااشخاص، واملعاهدا  اليت تنتت تلي ا نفقا  ،ري وار ة ع ميزانية الدولة، بعد قذ توا   تلي ا كك ،  ة مي الربملاذ 
س اجلم ورخلة، حست الش وط ( تلى قذ: "املعاهدا  اليت خلصا ق تلي ا ر ي132ل احة"، كما تدص املا ة )

 تلى قذ: 1( الفق ة  165املدصوص تلي ا ع الدستور، تسمو تلى القانوذ"، وتدص املا ة )

" خلفصك اجمللس الدستوري، باإلخا ة إىل االاتصالا  اليت اولت ا إخلاه ل احة قحتام قا ى ع الدستور،   
قذ تصبح واجبة التدفيا، قو بق ار ع احلالة العتسية"، ع  ستورخلة املعاهدا  والقوانني، والتدظيما ، إما ب قي قبك 

( تدص تلى قنن: " إذا ارتأى اجمللس الدستوري تدم  ستورخلة معاهدة قو اتفاق، 168وباإلخا ة إىل ذلك، جند املا ة )
 قو اتفاقية،  ال خلتم التصدخل  تلي ا".

ذ م  مسو القانوذ الدويل تلى القانوذ وبداءم تلى ما سب ، خلت ح لدا قذ اجلزا   تأاا بدظ خلة وحدة القانو 
واليت تدص   1969( مي اتفاقية  ييدا لقانوذ املعاهدا  لعام  27)   املا ةما جاء مبقت ى نص  وخلؤخلد ذلك    الداالي،
( واملتعلقة بااتصاص تقد املعاهدا  ال اوز لو ف ع املعاهدة قذ 46: " م  تدم اإلاالل بدص املا ة )تلى قنن
 بقانونن الداالي كسبت لعدم تدفيا املعاهدة".خلتمسك  
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إرا ا  الدول الثدا ية قو قكث   يما بيد ا حت   اذ نشاااوء العالقا  الدولية  يما بني الدول مل تقم إال بالتقاء 
قولاااااف خمتلفة كاملعاهدا  واالتفاقيا  الدولية. اذ التقاء ارا ا  الدول م ما كان  تساااامياهتا هي اليت تدظم تلك  
العالقا   يما بيد ا، واليت اتترب  مصاااادرا مي مصااااا ر القانوذ الدويل، اعك مي الق اااااء الدويل ال جوع إلي ا للب  

املدازتا  املع وخااااة تلين، كوذ القاخااااي الدويل خلعتمد ع احلتم تلى الق ااااية املع وخااااة تلين تلى خااااوء القوانني   ع
الوخااااااعية اليت قق هتا إرا ا  الدول مي ااط اف املتدازتة، خبالف القاخااااااي الوط  الاي لتم سااااااواء وجد  قاتدة  

   (1)قانونية قو مل توجد.

ويل تي الدظام القانوين الوط  قي الداالي تلى ااقك ع مصاادره ااساااسااي  إذ ااتالف الدظام القانوين الد 
الاي ميثلن التشااااااا خل  ع الدظام القانوين الوط  والاي مت ولااااااافن بوجو  سااااااالوة تليا ع الدولة خبالف الدظام القانوين 

قية توخااح باذ مصااا ر  الدويل الاي خلعتمد ع مصاادره ااساااسااي تلى إرا ا  الدول اليت تالق  ع معاهدة، قو اتفا
 تأاا:القانوذ الدويل العام تتجسد قول ما تتجسد ع اإلتفاقيا  واملعاهدا  الدولية اليت 

 .القانونيةاملظ   الص خلح للقاتدة  -1
_ املظ   ال اااااام  لإلق ار الاي خلتوذ بسااااااري الدول ع تصاااااا  اهتا تلى مقت ااااااى القاتدة الدولية املدشااااااأة  2

                                                                    :الدول ب  ورهتا. وخلقسم الفق اء مصا ر القانوذ الدويل إىل وشعور ذاهتا،نتيجة احلاجة 
ــادر المادية  -1 الدولية. قي كا ة القيم  وهي تلك اليت تتمثك ع ااساااااااس والعدالااااااا  اإلجتماتية :المصـــ

واملثك واملفاهيم السااااااا دة ع اجملتم  الدويل واليت تزو  القاتدة املعدية مبا هتا سااااااواء قكان  سااااااياسااااااية قم إقتصااااااا خلة قم 
 قاالقية.

وهي تلك اليت  خلقصاااااااد هبا القوالت اليت تف ا  ي ا القاتدة الدولية لتتخا مي  : المصــــــادر الشــــــ لية  -2
، وتلاك هي املصاااااااااااااااا ر اليت خلعتاد هباا تداد القول بوجو  قو تادم وجو  القااتادة القاانونياة   االهلاا شااااااااااااااتل اا اةاارجي

 )2(الوخعية .

كما قذ الق اااااااااء الدويل ع قيامن بتوبي  القانوذ الدويل تلى املدازتا  املع وخااااااااة قمامن ، مل خلقتصاااااااا  تلى 
اإلتتدا  بالقواتد اليت لاااااااااا،ت ا املصاااااااااا ر الشاااااااااتلية للقانوذ الدويل ، وإمنا اساااااااااتب  التتوخلي الد ا ي لبعأل القواتد 

فاق بني ليبيا وتونس تلى اللجوء إىل حمتمة العدل تي ذلك مبا جاء ع اإلت ولايا،ت ا ع معاهدة ، قوت ف ، وترب
والاي  ت   ين الدولتاذ املتدازتتاذ احملتمة قذ  1982الدولية ، ع مصاااااااااااادر اجل ف القاري بيد ما الصااااااااااااا ر تام 

تعتااد ع حتم ااا ، باااإلجتاااهااا  اجلاادخلاادة ع القااانوذ الاادويل اجلاادخلااد للبحااار ، كااك ذلااك قبااك قذ خلتم التوقي  تلى 
 وقبك قذ تداك حيز التدفيا.   1982مم املتحدة لقانوذ البحار ع إكتوب  معاهدة اا
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ر بني املصاا ر املا خلة واملصاا  الدويل القانوذ  ع مع ت  راسات م ملصاا ر الدويل القانوذ  تا ة ما مييز  ق اءو 
 .ال مسيةاملصا ر  ،الشتلية قو ال مسية، واملقصو  مي  راستدا هلاه املصا ر

مي الدظام ااساسي  38خلستددوذ إىل نص املا ة الدويل القانوذ  ع  راست م ملصا ر الدويل القانوذ  و ق اء
 :حملتمة العدل الدولية واليت تدص تلى ما خلأيت

وهي توب  ع هاا  الدويل القانوذ  ت    إلي ا و قا احتاما وظيفة احملتمة قذ تفصك ع املدازتا  اليت  1
 :الشأذ 

 .انت الدول املتدازتةاا االتفاقا  الدولية العامة واةالة اليت ت   قواتد معنف هبا ل احة مي ج
 .  ا العا ا  الدولية امل تية املعتربة مبثابة قانوذ  ل تلين توات  االستعمال

 .العامة اليت قق هتا اامم املتمدنة القانوذ    ا مبا ئ
وخلعترب هاا قو ذا  مصدرا  ،ع خمتلف اامم  العام القانوذ    ا قحتام احملاكم ومااهت كبار املؤلفني ع

 وذلك م  م اتاة قحتام املا ة انوذ الق احتياطيا لقواتد 
ا ال خلنتت تلى الدص املتقدم ذك ه قي إاالل مبا للمحتمة مي سلوة الفصلفي الق ية و قا ملبا ئ العدل 2

  .)1("واإلنصاف مىت وا   قط اف الدتوى تلى ذلك
 .وسددرس هاه املصا ر تباتا  يما خلأيت

 الدولية تاألول: المعاهداالمبحث  

 تعريف المعاهدات  األول:المطلب  

قذ ا ملعاهدة هي اتفاق  ويل خلتم  1969ور  ع املا ة الثانية مي اتفاقية  ييدا بشأذ قانوذ املعاهدا  لسدة 
كان  التسمية اليت تول    وم ماسواء مت ع وثيقة واحدة قو قكث   الدويل للقانوذ  وخي   بني  ولتني قو قكث  كتابة 

( مي قانوذ املعاهدا  تع خلف املعاهدة 02لقد حاول  املا ة )، و ا تعد  املصولحا  الدالّة تلى املعاهدةوقد  .تلين
التسمية اليت تول  تلى املعاهدة  املعاهدة هلا تّدة منا  ا  مثك، االتفاقية،  تي  الدظمي االل حتدخلدها بغأل 

الساب    والتع خلف،  واملاك ا التص خلح، تبا ل اةوابا     ،الع د، امليثاق، االتفاق، الدظام، الربوتوكول، املوا تة، امل ا نة
 :للمعاهدا  خلفيد بأهنا تقوم تلى تدال  ثالثة
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: خلقصد بالك قذ املعاهدة خت   ع تملية إب ام ا إىل إج اءا  حمد ة بصفة تامة. ش ليـ المعاهدة اتفاق  
كما قذ املا ة الثانية مي قانوذ املعاهدا  نص  تلى وجو  قذ تتوذ املعاهدة متتوبة ع وثيقة قو تّدة وثا   وش ط 

 .وسيلة إلثبا  املعاهدةالتتابة خلو ح تدة تساؤال  حول ما إذا كاذ كش ط لصحة املعاهدة قم ال   

مبعىن قهنا ،خلاهبوذ إىل قنن ليس هدا  ما لول  وذ قذ تتم املعاهدا  بصفة شفوخلة الدويل القانوذ  إذ  ق اء
التتابة وخلستدلوذ تلى ذلك ب    ال اخلة البي اء  يما بني املتحاربني كدليك تلى اتفاق وقف إطالق الدار ال تستدتي  

( مدن 102ولتي إذا رجعدا إىل ميثاق مدظمة اامم املتحدة  إذ املا ة ). ووقف العمليا  العست خلة بصفة مؤقتة
 :تدص تلى اايت

قت اء اامم املتحدة بعد العمك هباا امليثاق ات قذ "كك معاهدة وكك اتفاق  ويل خلعقده قي ت و مي 
ليس اي ط ف ع معاهدة قو اتفاق  ويل مل خلسجك و قا  .خلسجك ع قمانة اهلي ة واذ تقوم بدش ه بأس ع ما ميتي

   اا  .للفق ة ااوىل مي هاه املا ة قذ خلتمسك بتلك املعاهدة قو ذلك االتفاق قمام قي   ع مي   وع اامم املتحدة"
 .)1(الدص خلفيد قذ اشناط التتابة للتسجيك اذ التسجيك خلستدتي ذلك

املعاهدة بأهنا: " اتفاق متتو  بني شخصني مي قشخاص   "لالح الدخلي تام "وقد ت ف قستاذنا الفقين،  
هبدف إحدا  قثار   الدويل،خلتم إب امن و قا احتام القانوذ    تلين،آخلا كان  التسمية اليت تول     العام،القانوذ الدويل  

 )2(قانونية ".

ومعىن هاا قذ املعاهدة الدولية ات قذ تربم  :الدولي  القانون المعاهدة الدولية اتفاق يبرم بين أشخاصـ 
 .الدوليةوهاا خلع  استبعا  التص  ا  الدولية الصا رة تي اإلرا ة املدف  ة مي نواق املعاهدا     ،قكث بني شخصني قو  

 ليس هدا  االف مي قذ الدولة هي الشخص ال  يسي العتي  املخاطت  الدويل القانوذ  وبالدسبة اشخاص
قذ  الدويل ع تص  التدظيم  العام الدويل القانوذ  كما قنن مي التوورا  اليت ط ق  تلى  .العام الدويل القانوذ  بأحتام

 .مدلول الشخصية القانونية الدولية اتس  ليشمك املدظما  الدولية

بابا التديسة التاثوليتية بالشخصية القانونية الدولية واليت هي نتيجة للسيا ة ال وحية و يما خلتعل  مبدى متت   
وتلى ال ،م مي االتناف للفاتيتاذ بتبا ل السف اء   ،اليت كاذ خلباش ها بابا الفاتيتاذ تلى العامل املسيحي التاثوليتي

تعترب مي الداحية املا خلة املوخوتية تدظم شؤونا م  الدول ااا ى وإب ام املعاهدا  الدولية إال قذ هاه املعاهدا  
قما  يما خلتعل  بالش كا   .تعد مبثابة معاهدا   ولية تامة  االية لل تاخلا املسيحيني وإذ كان  مي الداحية الشتلية
 على ال ،م مي السعي احلثيث للدول اليت تتبع ا هاه ،متعد ة اجلدسيا  قو املش وتا  العاب ة للحدو  القومية

 

 . 55 -43راج : لا  حممد حممو  بدر الدخلي، امل ج  الساب ، ص  (1)
 .158 ص ،2003 ار الد  ة الع بية، موبعة جامعة القاه ة  ،القانوذ الدويل العاممقدمة لدراسة  قنظ : لالح الدخلي تام ، (2)

http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204
http://www.alg17.com/vb/showthread.php?t=1204


    

39 

 

قستق  تلى تدم االتناف بالشخصية  الدويل إال قذ الق اء. لش كا  إلخفاء الشخصية القانونية الدولية تلي اا
مع ت ، حتما خلفيد ذلك ع  1952القانونية الدولية ملثك هاه التيانا   قد قلدر  حمتمة العدل الدولية سدة 

وع إطار توبي    .نظ ها ع ق ية الدفط االجنلواخل انية اليت ر عت ا اململتة املتحدة خد إخل اذ إىل احملتمة
 إذ ح كا  التح خل  الوطدية هلا قهلية إب ام  ،والق ارا  الدولية املتعلقة بتق خل  املصري العام الدويل القانوذ  مبا ئ

 .املعاهدا  الدولية سواء م  الدول اليت تباش  االستعمار قو م   ول قا ى

ي ا املعاهدا  الدولية وخلفيد هاا العدص  مي العدال  اليت تقوم تل ،الدويل القانوذ  املعاهدة تربم و قا لقواتد 
قذ هاه اةرية ات قذ خلتوذ موخوت ا مش وتا، مبعىن تدم خمالفت ا لقاتدة قانونية مي 

 .)1(العامة الدويل القانوذ  قواتد 

 تصنيف المعاهدات الدوليةالمطلب الثاني:  

 وو قا ،شتليوااا   ع تصديفن للمعاهدا  الدولية تلى معيارخلي قحدمها موخوتي الدويل خلعتمد الفقن  
للمعيار املوخوتي ا ي التمييز بني املعاهدا  الشارتة واملعاهدا  العقدخلة وذلك استدا ا إىل الوظيفة القانونية 

واملعاهدا  الشارتة قو املعاهدا  املدش ة لقانوذ خلقصد هبا تلك املعاهدا  اليت خلتوذ اهلدف مي إب ام ا   .للمعاهدة
تلى تتس املعاهدا    ،د قانونية جدخلدة تتصف بالعمومية والتج خلدتدظيم العالقة بني قط ا  ا مي االل وخ  قوات

 .)2(العقدخلة اليت خلتوذ اهلدف مي إب ام ا تدظيم العالقة بني قط ا  ا بشتك شخصي وااص

،البا ما تربم ع إطار مدظمة  ولية قو ع إطار مؤمت   ويل   وع الوق  احلاخ   إذ املعاهدا  الدولية الشارتة
 ااص ومي قمثلت ا

 .اتفاقيا   ييدا للعالقا  الدبلوماسية-
 .اتفاقيا   ييدا للعالقا  القدصلية-
 الدول.اتفاقيا   ييدا للمعاهدا  بني  -
 .اااريةاتفاقيا   ييدا للمعاهدا  بني الدول واملدظما  و يما بني هاه  -

إلي ا مي ط ف  ول قا ى  واملعاهدا  العقدخلة تربم بني تد  حمدو  مي الدول وال تسمح تا ة باالن مام
 .التجارةومي قمثلت ا معاهدا  احلدو  ومعاهدا     .ال هتم ا املصلحة اةالة اليت قب م  هاه املعاهدا  مي قجل ا

 

 .162، بدوذ ناش ، ص 2012راج : إب اهيم حممد العداين، القانوذ الدويل العام، طبعة ااوىل  (1)
 210. ص 2007لا  حممد حممو  بدر الدخلي، القانوذ الدويل العام، الوبعة ااوىل،   انظ  : (2)
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ومداط  املعاهدا  التامة واملعاهدا  ذا  الشتك املبسط،وو قا للمعيار الشتلي  إنن ا ي التمييز بني 
 املعاهدا   التمييز بني هاخلي الدوتيني خلتمي ع مدى خ ورة تو   بعأل الش وط الشتلية إلب ام املعاهدا  الدولية

حني قذ املعاهدا  التامة ال تصبح نا اة إال بالتصدخل   ملبسط تصبح نا اة مبج   التوقي  تلي ا عذا  الشتك ا
ومي حيث ااث  القانوين  إنن ال االف بني هاخلي الدوتني مي املعاهدا  الدولية حيث كك مد ما تدتج قث ها . تلي ا

عيار كالك ا ي التمييز بني املعاهدا  متعد ة ااط اف واملعاهدا  الثدا ية و قا للم. مىت قب م  بتيفية لحيحة
 .الشتلي وقساس التمييز هدا خلتمثك ع تد  ااط اف املتعاقدة

 :أنواع المعاهدات

 .مي حيث قط ا  ا: تقسم إىل معاهدا  ثدا ية قو االة ومعاهدا  مجاتية قو تامة -
 .تقسم إىل معاهدا  حمد ة املدة قو مؤقتة ومعاهدا  ،ري حمد ة املدة قو مستدمية  مي حيث مدهتا: -
 .مي حيث طبيعت ا: تقسم إىل معاهدا  شارتة ومعاهدا  تقدخلة -
 .مي حيث موخوت ا: تقسم إىل معاهدا  سياسية ومعاهدا  اجتماتية قو اقتصا خلة -

عىن ال ي  وبني قنواع قا ى مي املعاهدا ، واملعاهدا  وا ي الع ف الدويل تلى التمييز بني املعاهدا  بامل 
باملعىن ال ي  هلاا االلوالح هي الوثا   الدولية اليت خلتم  ي ا تسجيك اتفاق رمسي خلتم بالناخي بني قط ا ن وخلتداول 

املعىن بالتدظيم موخوتام ذا قمهية االة خلغلت تلين بالواب  السياسي ومي ذلك معاهدا  الصلح قمام املعاهدا  ب
العام  تول  تلى   ا  متعد ة مي الوثا   الدولية وخلول  تلين مسميا  خمتلفة ونستع ت  يما خللي بعأل هاه 

 .املعاهدا 

االتفاق: وهو خلول  تلى الوثا   الدولية اليت ال تتوذ هلا لفة سياسية كاالتفاقا  املالية والثقا ية  -1
 .والتجارخلة

لدولية اليت خلتوذ ، خ ا وخ  قواتد قانونية تس ي ع تالقا  قكث  مي االتفاقية: خلول  تلى الوثا   ا -2
 . ولتني

امليثاق قو الع د: خلول  تا ة تلى املعاهدا  اليت تتمت  بأمهية كبرية ع ميداذ العالقا  الدولية، وبصفة  -3
 .االة تلك اليت تدشأ مبوجب ا املدظما  الدولية كميثاق اامم املتحدة

الربوتوكول: خلول  تا ة تلى الوثيقة اليت خلثب  هبا موجز املفاوخا  بشأذ موخوع معني، قو اتفاق تلى  -4
 .مسا ك تبعية قو متف قة تي املسا ك اليت مت االتفاق تلي ا ع معاهدة قللية تقد  بني ااط اف

و تثبي  قاتدة قانونية تتبع ا التص خلح اجلماتي: خلول  تلى الوثيقة الدولية اهلا  ة إىل تأكيد مبدق معني ق -5
 .الدول ع تالقاهتا املتبا لة

http://www.alg17.com/
http://www.alg17.com/
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تلى قنن ات مالحظة قذ التص خلح املشن  إذا كاذ اهلدف مدن ال   إتالذ سياسة مشنكة  إنن ال خلعد 
 .بالتايل معاهدة  ولية

ما مؤقتا خلعمك النتيت املؤق : خلول  تلى الوثيقة اليت حتوي اتفاقام بني الدول تلى قحتام تت مي تدظي -6
 .بن االل  نة مي الزمي

وتتم االتفاقيا  الدولية ع الوق  احلايل ع قشتال  بلوماسية متحدة وقد الولح تلى ختصيص كك نوع  
قو الوالح مد ا تلى لورة مي لور املعامال  الدبلوماسية ،ري قذ ذلك ال خلؤث  قو ال خلغري مي م موهنا ومي 

تدل تلى معىن واحد وهو قيام اتفاق  ويل وخللزم لصحت ا نفس الش وط اليت خلشنط ا   اتتبارها معاهدا   ولية  تل ا
 .(1)القانوذ الدويل بصحة انعقا  املعاهدا  الدولية

  انعقاد المعاهداتالمطلب الثالث:  

 :مت  املعاهدا  قبك انعقا ها بامل احك التالية

لالتفاق مبد يا تلى موخوع املعاهدة واإلج اءا  الالزمة وهي اتصال الدولتني  :مرحلة التصالت -أولا 
 .النعقا ها

وهي امل حلة اليت خلتم  ي ا تبا ل وج ا  الدظ  بني الدول املشنكة ع املعاهدة  :مرحلة المفاو ات -ثانياا 
العالقا  السياسية قو بقصد التولك إىل تقد اتفاق  ويل بيد ما، وليس للمفاوخا  نواق معني  قط تتداول تدظيم  

 .االقتصا خلة وقد خلتوذ موخوت ا تبا ل وج ا  الدظ  بشأذ موخوع معني

وقد خلتم التفاوت شفاهة قو تي ط خل  تبا ل املاك ا  قو تي ط خل  مقابال  شخصية قو ع اجتماتا  
بة الشأذ، قما   يما رمسية، وتتم املفاوخا  تا ة بالدسبة للمعاهدا  الثدا ية تي ط خل  اجتماع  ثلي الدول لاح

 .)2(خلتعل  باملعاهدا  اجلماتية قو العامة  تتم ،البا تي ط خل  مؤمت  تام تدتى إلين الدول امل تمة مبوخوع املعاهدة
تلى قنن ات قذ خلتوذ التفاوت مزو ا بأوراق تفوخلأل  يما تدا رؤساء الدول ورؤساء احلتوما  ووزراء اةارجية قو 

ية املعتمدة لدى الدول اليت خلتم التفاوت هبا م   ثلي ا،   ؤالء تتفي لفت م املعتمدة ع رؤساء البعثا  الدبلوماس
 .إج اء املفاوخا   وذ حاجة إىل قوراق تفوخلأل مي قبك  ولت م 

 

 .186راج : تز الدخلي  و ة ، مقدمة ع القانوذ الدويل العام ، امل ج  الساب ، ص  (1)
 .49، ص 1993والدش ، بريو  راج : احلسي حسي، التفاوت والعالقا  العامة، الوبعة ااوىل، املؤسسة اجلامعية للدراسا   (2)
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مي املستق  تلين قذ املعاهدة ات إب ام ا كتابة، ،ري قنن ليس هدا  قانوذ ما  :تحرير المعاهدات -ثالثاا 
ميد  مي إب ام املعاهدة شفاهة حيث تتوذ ملزمة ما  ام  لدر  مي  ثلي الدول الاخلي هلم سلوة إب ام املعاهدا ، 

 .تدفيا وع اإلثبا ونا رام ما تلجأ الدول إىل ذلك نظ ام ملا حتتوخلن املعاهدة الشف ية مي لعوبا  ع ال

واتن   اتفاقية  ييدا بالقوة اإللزامية للمعاهدا  ،ري احمل رة، ولتي حت خل  املعاهدة ع شتك وثيقة كتابية   
 .)1(قلبح مي اامور ال  ورخلة لتحقي  االستق ار ع العالقا  الدولية

هدا  لغة سا دة بني الدول املتعاقدة وال خلشنط شتالم االام للتتابة وال لغة معيدة قو واحدة  إذا كان  
ح ر  املعاهدة هباه اللغة، قما إذا كان  لغة الدول املتعاقدة خمتلفة  يمتي ع هاه احلالة حت خل  املعاهدة مي تدة 
لور تتتت كك مد ا بلغة كك  ولة مي  ول ااط اف م  الدص ل احة تلى تساوي مجي  الصور ع القوة مي حيث 

وهدا   ،لزمة، وقذ هاه القوة ثابتة إلحداها  قط ع حالة ااتالف التفسري بسبت ااتالف اللغةالتفسري والقوة امل
إج اءا  شتلية قبك حت خل  املعاهدة بصيغت ا الد ا ية مثك تبا ل التفوخل ا  للتأكد مي قذ املعاهدة خمي حدو ها 

  .)2(ولتي ال تتع ت لعدم التصدخل  تلي ا

هدا  قاتدة حمد ة ع كيفية حت خل  املعاهدة  قد ج ى العمك تلى قذ تتخا املعاهدة وتلى ال ،م مي قنن ليس  
 : يما خلتعل  بتيفية ليا،ت ا الشتك التايل

 .وهي املقدمة حيث خلاك   ي ا قسبا  املعاهدة وقمساء الدول ااط اف  الديباجة: -1
خ نفاذها وكيفية االن مام إلي ا وخلول  تلي ا طلت املعاهدة وخلت مي موخوع املعاهدة وتارخلاألح ام:   -2

 .مي الدول اليت مل تشن  ع إتدا ها قو إب ام ا

و،البام ما تصحت الصيغة الد ا ية للمعاهدة مالح  خلول  تلي ا تدة مسميا  كتص خلح قو ب وتوكول خلتوذ 
   هاه ، خ ا تفسري بعأل نصوص املعاهدة قو إبداء حتفظا  بعأل الدول تلى نصوص معيدة مي املعاهدة وخت

املالح  لدفس ش وط املعاهدة وخلتوذ هلا نفس القيمة القانونية والقوة امللزمة وتعد جزءام ال خلتجزق مي املعاهدة 
 .)3(االلية

وتشتمك تلى توقيعا  الدول املشنكة ع إب ام املعاهدة وخلتوذ التوقي  تا ة بأمساء املددوبني  الخاتمة: -3
ف ااوىل مي قمسا  م خلتوذ الغ ت مدن التشاور م  حتوماهتم بشأذ ما مت االتفاق كاملة، ولتي قحيانام خلتوذ بااح  

تلين ع املعاهدة  إذا وا ق  حتوماهتم خلتم التوقي  التامك قما إذا ر    ال خلتم التوقي  الد ا ي تلي ا، وبالتايل ال 

 

 .98جامعة آل البي ، املف ق، اار ذ، ص  ماجيستري،قنظ : الدراوشة حداذ، قيمة املعاهدا  الدولية ع الدستور اار ين،  راسة مقارنة، رسالة  (1)
 .126الدخلي، امل ج  الساب ، ص  انظ  : لا  حممد حممو  بدر (2)
 .71الساب ، ص راج : احلسي حسي، امل ج   (3)
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وقي  الد ا ي تلى املعاهدة ولتي اتفاقية  ييدا  خلعترب التوقي  بااح ف ااوىل ملزمام جتاه الدولة وال خللزم املددوبني بالت
جعلتن كالتوقي  الد ا ي إذا اتفق  الدول املتعاقدة تلى ذلك قو إذا قجاز  الدولة اليت خلتبع ا املددو  ذلك وذك   

  :وهياتفاقية  ييدا تدة حاال  خلعترب توقي   ثك الدولة تلى املعاهدة تعبريام تي رخاها بااللتزام بأحتام املعاهدة  

 .إذا نص  املعاهدة تلى قذ خلتوذ للتوقي  هاا ااث   -ق
 .إذا ثب  بو خلقة قا ى قذ الدول املتفاوخة كان  قد اتفق  تلى قذ خلنتت تلى التوقي  هاا ااث  - 
إذا ت مد  وثيقة التفوخلأل اليت لمل ا  ثك الدول إتواء التوقي  هاا ااث  قو ترب  الدولة تي ذلك   - 

 .)1(املفاوخا قثداء  

ال خلتفي لاللتزام الدولة باملعاهدة ال   التوقي  بك البد مي قبوهلا الد ا ي :التصديق على المعاهدة -رابعاا 
لاللتزاما  الوار ة ع املعاهدة وخلتخا التعبري تي القبول تدة لور مد ا املوا قة قو بتبا ل الوثا   املتونة هلا ولتي 

للتعبري تي القبول هي التصدخل  وهو إج اء خلقصد بن احلصول تلى إق ار السلوا  املختصة  ااك الوسيلة الشا عة 
الدولة للمعاهدة اليت مت التوقي  تلي ا وهو إج اء جوه ي بدونن ال تتقيد الدولة قساسام باملعاهدة اليت وقع ا  ثل ا بك 

لي ا قو إذا كان  مجاتية واشنط  لدفاذها تد  تسقط املعاهدة إذا كان  ثدا ية بعدم تصدخل  الدولتني الو ف ت
معني مي التصدخلقا  ومل خلتو   ذلك، والتصدخل  هو الاي لد  اللحظة اليت تصبح تددها املعا لة ملزمة،   و اإلتالذ 

حق ا احلقيقي إلرا ة الدولة ع االلتزام، واالك قذ كك معاهدة البد قذ خلتم التصدخل  تلي ا إال إذا تدازل  الدولة تي  
 .ع التصدخل  ل احة قو خمدا

وسلوة التصدخل  تلى املعاهدة إما قذ تتوذ ل  يس الدولة مدف  ا وإما تتوذ ل  يس الدولة باالشنا  م  
وتدص اتفاقية  ييدا قذ الدولة  ،اهلي ا  السياسية لدولتن حست ااتالف الدول والدظم اليت الدستورخلة اليت تسو ها

 :مبعاهدة ما بالتصدخل  تلي ا وذلك ع احلاال  التالية  تعرب تي ارت ا  ا االلتزام
 .إذا نص  املعاهدة تلى قذ خلتوذ التصدخل  هو وسيلة التعبري تلى االرت اء -1
 .إذا ثب  بو خلقة قا ى قذ الدول املتفاوخة كان  قد اتفق  تلى اشناط التصدخل  -2
تصدخل  الالح  مي وثيقة تفوخلأل  ثل ا قو إذا ترب  نية الدولة املعدية ع قذ خلتوذ التوقي  بش ط ال -3

 .)2(ترب  تي ذلك قثداء املفاوخة
كأذ تبدق الدولة ع تدفيا املعاهدة اليت مت التوقي  تلي ا، ولتي   وقد خلتوذ التصدخل  ل لا وقد خلتوذ خمديا 

الع ف والعمك الدويل ج ى تلى قذ خلثب  التصدخل  ع وثيقة متتوبة حتوي نص املعاهدة قو اإلشارة إلي ا وتوق  مي 
 

(، ص  01(، العد  )27حممد تلي خما مة، توبي  املعاهدا  مي قبك القاخي الوط  واالة اار ين، اللة  راسا ، اجلامعة اار نية، اجمللد )قنظ :  (1)
154. 

(2) Neumayer، Eric- Qualified ratification: explaining reservations to international human rights 
treaties.- Journal of Legal Studies، 36- (2007) (2). pp. 397-430. 
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ذلك ترب  ر يس الدولة ومي وزخل  اارجيت ا وليحد  التصدخل  قث ه البد مي تلم الدول ااا ى ااط اف بن وخلتوذ 
  .تبا ل التصدخلقا 

والتصدخل  إج اء  ويل خلثب  بتمامن التزام الدولة بأحتام املعاهدة قبك الدول ااا ى املوقعة لي ا وهو ما 
خيتلف تي اإللدار الاي خلعترب إج اءام  االيام الغ ت مدن إخفاء لفة القانوذ تلى املعاهدة اليت مت التصدخل  تلي ا 

هاا وقد بيد  اتفاقية قانوذ   .ولة املختلفة وق  ا ها وتصبح نا اة ع الدواق الداالي للدولةحىت تتقيد هبا سلوا  الد
حيث ق ر  قذ موا قة الدولة   ،احلاال  اليت خلتولت  ي ا التصدخل   1969املعاهدا  اليت تربم ا الدول الصا رة تام  

 )1(:تلي االلتزام مبعاهدة ما خلعرب تد ا بالتصدخل  مىت
 )ق( إذا نص  املعاهدة تلى قذ التعبري تي ال خا خلتم بالتصدخل ؛ قو

 ) ( إذا ثب  بو خلقة قا ى قذ الدول املتفاوخة كان  قد اتفق  تلى اشناط التصدخل ؛ 
 دة بش ط التصدخل ؛ ) ( إذا كاذ  ثك الدولة قد وق  املعاه

) ( إذا بد  نية الدولة املعدية مي وثيقة تفوخلأل  ثل ا قذ خلتوذ توقيع ا مش وطا بالتصدخل  تلى املعاهدة، 
 قو ترب  الدولة تي مثك هاه الدية قثداء املفاوخا .

بش وط  اثلة لتلك اليت خلتم تعبري الدولة تي رخاها االلتزام باملعاهدة تي ط خل  قبوهلا قو املوا قة تلي ا  -2
 توب  تلى التصدخل .

نص  تلى هاا اإلج اء كك مي ت د تصبة اامم وميثاق اامم  :تسجيك املعاهدا  ونش ها -اامسام 
املتحدة واتفاقية  ييدا، وجزاء تدم التسجيك و قام مليثاق اامم املتحدة هو تدم جواز التمسك هبا قمام اامم املتحدة 

والغ ت املباش  مي التسجيك خل ج    ،  وت ا ولتي ذلك ال خلؤث  تلى لحة ونفاذ املعاهدة ،ري املسجلةقو قي مي 
إىل إنتار االتفاقيا  الس خلة اليت تت مي مؤام ا  خد سالمة وقمي  ولة ما  ا خل د  السلم واامي الدوليني ومي 

لية ع الموتة كاملة خلس ك ال جوع ،لي ا تدد ج ة قا ى خل دف التسجيك إىل حتقي     وهو تدوخلي املعاهدا  الدو 
اللزوم، وخلتم التسجيك لدى اامانة العامة لألمم املتحدة ع سجك ااص ل ر باللغا  ال مسية لألمم املتحدة ومي ن 
لصك نش  املعاهدة ع قق   وق   تي ع الموتة واحدة باللغة قو اللغا  اليت ح ر  هبا املعاهدة م  ت مجت ا إىل 

 .)2(لف نسية قو اإلجنليزخلةا

 شروط صحة انعقاد المعاهدات وعناصرهاالمطلب الرابع:  

 شروط صحة المعاهدات

 

 .( مي اتفاقية  ييدا لقانوذ املعاهدا  اليت تربم بني الدول 1/ 14املا ة ) (1)
 . 122راج : الدراوشة حداذ، قيمة املعاهدا  الدولية ع الدستور اار ين، امل ج  الساب ، ص  (2)
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خلعد إب ام املعاهدة مي مظاه  سيا ة الدولة وبالتايل الدولة التاملة السيا ة هي مي  :أهلية التعاقد -أولا 
الداقصة السيا ة قو الدولة التابعة  يجت  ا مام ال جوع إىل الوثيقة اليت متلك إب ام املعاهدا  قخلام كاذ نوت ا، قما الدول  

حتد  هاه العالقة ملع  ة ما إذا كان  متلك إب ام املعاهدة ق ال ولتي إذا قب م   ولة ناقصة السيا ة معاهدة ليس  
 ،ها قو تبول ا حست مصلحت اقهالم إلب ام ا   ي تتوذ معاهدة قابلة لإلبوال ملصلحة الدولة املتبوتة  ل ا قذ تق  

كما ال اوز للدولة املوخوتة ع حالة حيا   ا م قذ تربم معاهدا  تتداىف طبيعت ا م  حالة احليا  كمعاهدا  
التحالف، قما  ول االحتا  الفيدرايل  ريج  بالدسبة هلا إىل ميثاق قو  ستور االحتا  ملع  ة احلدو  اليت اوز هلا  ي ا 

 .)1( الدوليةإب ام املعاهدا   

،ري قنن ع اجملال الدويل متتد قهلية إب ام املعاهدا  إىل وحدا   ولية قا ى مثك البابا واملدظما  الدولية 
وذلك باتتبارهم مي قشخاص القانوذ الدويل العام، قما بالدسبة اشخاص القانوذ الدويل العام ااا ى  يتمتعوذ ح  

 .اص احملدو  املعنف بن هلم وع اإلطار الالزم لتحقي  قهدا  م إب ام املعاهدا  اليت تتف  م  االاتص

وال خلعد مي قبيك املعاهدا  العمال اليت خلأتي ا قشخاص القانوذ الداالي حىت لو اختا  ع بعأل ااحياذ  
 متلك قما السلوا  اليت شتك االتفاق الدويل، ومي قمثلة ذلك العقو  الدولية اليت تربم ا ش كا  تابعة لدول خمتلفة

إب ام املعاهدا  ع نواق الدولة الواحدة لد ه القانوذ ااساسي لتك  ولة، تلى قنن ج ى العمك تلى قذ ختتص 
السلوة التدفياخلة  ا مام بإج اء املفاوخا  بشأذ املعاهدا  اليت ت ى الدولة إب ام ا، وقد تدف   السلوة التدفياخلة 

حسبما خلق ي بن  ستور  ، ج  ع ذلك إىل السلوة التش خلعية وذلك ؟باستتمال باقي اإلج اءا  بعقد املعاهدة وت
 .)2(كك  ولة

ال تتفي قهلية التعاقد لصحة املعاهدة، بك خللزم قخل ام قذ تتوذ اإل ارة املعرب تد ا ع املعاهدة   :الر ا  -ثانياا 
الاخلي ميلتوذ سلوة إب ام املعاهدا ، مدسوبة إىل الدولة وقذ تتوذ لحيحة، قي تتوذ لا رة مي قحد  ثلي الدولة  

وع حال جتاوز  ثلي الدولة حدو  ااتصال م قو التفوخلأل املمدوح هلم  ال ميتي االحتجا  بالك جتاه الدول 
ااا ى إال إذا كان  خمالفت م ل لة وتتصك بقاتدة قانونية جوه خلة مي قواتد القانوذ الداالي، قما إذا قيد  

ام املعاهدة بقيو  معيدة  ال ميتي االحتجا  هباه القيو  إال إذا كاذ قد سب  إتالهنا للدول ااا ى الدولة  ثلي ا ع إب  
واوز للدولة طلت إبوال املعاهدة و قام التفاقية  ييدا إذا مت إ سا  إرا ة  ثل ا بإ، ا ن ما خلا قو  .قط اف املعاهدة

التام اةايل مي العيو ، وتيو  اإلرا ة هي الغلط والتدليس معدوخلا،  املعاهدة ال تدعقد لحيحة إال بتوا   ال خا 

 

(1) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination- New 
York، 7 March 1966- Entry into force - 4 January 1969، in accordance with article 19. 

 .79قنظ : احلسي حسي، امل ج  الساب ، ص  (2)
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والغنب واإلك اه ولتي خلثور التساؤل هدا تي قث  تيو  اإلرا ة ع إب ام االتفاقيا  الدولية، وهك ميتي االحتجا  
 بالبوالذ لتوا   هاه ااسبا  بدفس الو خلقة املتبعة ع القانوذ املدين؟

يو  ال خا الوار ة ع القانوذ املدين ذا  اامهية ع حميط العالقا  الدولية مي الصعت واقعيا قذ خلتوذ لعو 
وذلك لعدم إمتانية تصور الغ  قو الغلط ع حالة إب ام املعاهدة وذلك انن خللزم إلب ام ا امل ور كقاتدة تامة مب احك 

ستحيال وبالتايل تتوذ املعاهدة تدخلدة، مي مفاوخا  وحت خل  وتوقي  وتصدخل   ا اعك الوقوع ع اةوأ قو الغ  م
تلى الوجن املتقدم قق   إىل التش خل  مد ا إىل العقد مبف وم القانوذ اةاص واالة إذا كان  املعاهدة مي الدوع الاي 

وم  ذلك ومي قبيك االحتياط ق ر الع ف الدويل ح  الدولة اليت قب م  معاهدة نتيجة ،  خلت مي إنشاء قاتدة قانونية
 .)1(   طلت إبواهلا،  قو تدليس ع

 :اإلك اه: خلف ق الش اح بني حالتني 
تتوذ املعاهدة باطلة بإمجاع الفقن وهاا ما ق رتن  :املعاهدة إك اه  ثلي الدولة ع إب ام  :ااوىل احلالة  -
 .اتفاقية  ييدا
اإلك اه الواق  تلى ذا  الدولة: وقد خلتوذ اإلك اه ما خلام كاحل   وقد خلتوذ معدوخلا كال غط   احلالة الثانية: -

 :السياسي قو االقتصا ي  لقد ااتلف الش اح تلى الشتك التايل
: خل ى قنن ال اوز للدولة قذ حتتج باإلك اه اذ ذلك خلؤ ي إىل تدم استق ار ااوخاع الدولية االجتاه ااول

قيمة املعاهدة كما خلساتد الدولة تلى الت    مي املعاهدا  وبدليك هاا االجتاه تلى كالمن بصحة اتفاقية وخلقلك مي  
 .الصلح اليت تدشأ تا ة حت  اإلك اه الداتج تي اهلزمية ع احل  

: خل ى قذ ذ ح  الدولة طلت إبوال املعاهدة اذ ذلك ما تف خن مبا ئ العدالة واإلنسانية االجتاه الثاين
ملساواة بني الدول،  االجتاه الساب  خلتعارت م  املبا ئ املسلم هبا ع كا ة اانظمة القانونية اليت تقت ي وجو  إرا ة وا

ح ة، وإذ ما خل د  استق ار العالقا  الدولية هو وجو  قوخاع ظاملة ناجتة تي اإلك اه انن ع قق     لة سوف 
وقاا  اتفاقية  ييدا باالجتاه الثاين انن قق   إىل  .هاه االلتزاما  تتح ر الدول الواقعة حت  إك اه إىل التحلك مي

 .)2(العدالة واملساواة بني الدول

ات قذ خلتوذ موخوع املعاهدة مش وتا وجا زا وخلتوذ موخوت ا مش وتا   :مشروعية مو وع التعاقد  -ثالثاا 
وتق ها مبا ئ اااالق وال خلتعارت م  تع دا  قو التزاما  إذا مت االتفاق تلى قم  مي اامور اليت خلبيح ا القانوذ  

 :سابقة وطبقام هلاا ال تعترب املعاهدة لحيحة ع احلاال  التالية

 

  . 132راج : الدراوشة حداذ، قيمة املعاهدا  الدولية ع الدستور اار ين، امل ج  الساب ، ص  (1)
 . 124املعاهدا  والصتو  الدولية حلقوق اإلنساذ، مدشورا  ااكا ميية الع بية،  خلدمار ،) بدوذ سدة طب (، ص  ،الوا لي توا تلي حممو راج :  (2)
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إذا كاذ موخوت ا مدا يام لقواتد القانوذ الدويل العام الثابتة قو اآلم ة كما لو اتفق   ولتاذ تلى تدظيم  -1
ع قتايل البحار ختتص كك مد ا بالسيا ة تلي ا وق ر  اتفاقية  ييدا قذ االجتار ع الدقي  قو تلى حتدخلد مداط  
 .املعاهدة باطلة بوالذ مول  ع هاه احلالة

إذا كاذ موخوت ا مدا يا حلسي اااالق قو مبا ئ اإلنسانية العامة، كما لو اتفق   ولتاذ تلى اختاذ  -2
قو قذ تف ت  ولة  اا اجلدس قو انن خلدخلي بدخلانة معيدةتدابري اخو ا خلة ال مربر هلا خد جدس معني قو اإلبا ة هل

تلى قا ى معاهدة تت مي ش وطام  ي ا اتتداء لارخ تلى احلقوق ااساسية هلاه الدولة، قو تت مي معاملة لشعب ا 
 .تتداىف م  املبا ئ ااساسية حلقوق اإلنساذ 

 .قذ خلتوذ موخوت ا خمالفام لدصوص ميثاق اامم املتحدة -3
خلتوذ موخوت ا مدا يام لتع د ساب  التزم بن قحد قط ا  ا ع اتفاقيا  مجاتية اذ مثك هاه القواتد قذ   -4

 )1(اليت تعرب تي املصلحة العليا للمجتم  الدويل تعترب ع م تبة سامية وال اوز خمالفت ا إال بقواتد مي نفس الدوع

 العناصر التبعية للمعاهدات

،البام ما لد  ع املعاهدة قجك بدء قو انت اء العمك باملعاهدة قو ببعأل قحتام ا، كأذ تدص  :األجل  -أولا 
املعاهدة تلى س خلاذ قحتام ا بعد م ي  نة مي الزمي مي إخلداع التصدخلقا  قو تلى انت اء العمك هبا بعد زمي 

املفعول مبج   ارت اء مجي  الدول  معني مي  اوهلا ع  ور التدفيا،  إذ مل حتو املعاهدة مثك ذلك قلبح  نا اة
ااط اف االلتزام بأحتام ا بأي مي الو ق اليت ذك ناها سابقا واليت تدل تلى االرت اء، ولقد ق ر  اتفاقية  ييدا قنن 
إذا مت ارت اء الدولة االلتزام باملعاهدة ع تارخلخ الح  لداوهلا  ور الدفاذ  إذ املعاهدة تعترب نا اة ع مواج ة هاه 

 .لدولة مدا هاا التارخلخ ما مل تدص املعاهدة تلى ،ري ذلكا

الش ط هو تبارة تي حا ثة مستقلة و،ري مؤكدة حتد  بدء قو انت اء العمك باملعاهدة قو  :الشرط -ثانياا 
 .بعأل قحتام ا وحتتوي بعأل املعاهدا  تلى ش وط

تدم التقيد ببعأل قحتام املعاهدة  التحفظ هو إج اء تعلي الدولة مبقت اه تي ر،بت ا ع :التحفظ -ثالثاا 
قو تعوي هلا حتدخلدا معيدا، والتحفظا  إما قذ ت   ل احة ع نصوص املعاهدة ولتي ذلك ال خلعترب حتفظا باملعىن 
الصحيح بقدر ما خلعترب جزءا ال خلتجزق مي م موذ املعاهدة وقد خلقنذ التحفظ بالتوقي  تلى املعاهدة، وخلتوذ ذلك 

كول ااص بالك خلسمى ب وتوكول التوقي  وخلتم التحفظ ع هاه احلالة بعد مداقشتن بواسوة  تي ط خل  حت خل  ب وتو 

 

 . 27، ص 1994قنظ : الفار تبد الواحد حممد، القانوذ الدويل العام،  ار الد  ة الع بية، القاه ة  (1)
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ااط اف قبك متام إب ام املعاهدة وقد خلقنذ التحفظ بالتصدخل  تلى املعاهدة قو االن مام إلي ا وهدا ات قبولن مي 
 .)1(ه التحفظا  قيد التصدخل  تلي االدول ااط اف ااا ى إال إذا كان  املعاهدة تدص تلى إمتاذ إلدار مثك ها 

وخلتم قبول التحفظ ل احة قو خمدا إذا مل خلعنت تلين قط اف املعاهدة، وال تثري التحفظا  اليت تعلي تدد  
التوقي  لعوبا  كثرية النتفاء تدص  املفاجأة  ي ا بعد التوقي   تثري مشاكك كبرية  ال خلتوذ قمام ااط اف ااا ى 

املعاهدة إال قبول قو ر أل املعاهدة كتك، قما التحفظ الاي خلصحت االن مام إىل املعاهدة   و قكث ها لعوبة ع 
تلى قنن ال اوز بصفة تامة لو ف ع املعاهدة قذ خلبدي حتفظا  إذا كان   حيث خلأيت بعد إب ام املعاهدة ونفاذها

كما ال اوز إبداء حتفظا  إذا كان  تتعارت م    نصول ا متد  ذلك بصفة تامة، قو  يما خلتعل  ببعأل قحتام ا،
 .)2(موخوع املعاهدة قو الغ ت مد ا

 :ات قذ نف ق بني نوتي مي املعاهدا  :اآلثار القانونية المترتبة على التحفظات

ال خلدفا مفعول التحفظ إال بقبولن مي مجي  ااط اف، وخل ج    :المعاهدات الثنائية أو محددة األطراف -1
إىل طبيعة هاه املعاهدا  اليت ال تتف  م  إبداء حتفظا  تلي ا حيث تتوذ قهدا  ا وموخوت ا واجبة التوبي  ذلك  

 .بالدسبة جلمي  قحتام ا وع مواج ة كا ة قط ا  ا

التحفظ تلى بعأل قحتام ا جا ز كمبدق تام، ومي املتصور ع هاه  :المعاهدات الجماعية العامة -2
الدول ااط اف التحفظ وقذ ت   ن  ول قا ى  يس ي التحفظ ع ح  مي قبلن وال خلس ي ع احلالة قذ تقبك بعأل 

ح  باقي قط اف املعاهدة، وخل ج  ذلك إىل تدة اتتبارا  تتعل  بوبيعة هاا الدوع مي املعاهدا  حيث ن   قواتد 
ة  وذ البعأل ااا ، ومي ناحية تامة ال ت تت التزاما  متبا لة، وبالتايل اوز لدولة قذ تقبك بعأل قحتام املعاهد

قا ى  إذ هاه املعاهدا  ،البا ما خلتوذ االن مام مفتوحام للدول ااا ى اليت مل تشن  ع إب ام ا وملا كاذ ان مام 
الدول ع هاه املعاهدا  قم ا ااتيارخلا  إنن بالتايل اوز قذ خلتوذ هاا االن مام جز يا بقبول الدول املد مة بعأل 

 . وذ البعأل اآلا   نصوص املعاهدة

 

 

 

(1) Jennifer Riddle - NOTE: MAKING CEDAW UNIVERSAL: A CRITIQUE OF CEDAW'S 

RESERVATION REGIME UNDER ARTICLE 28 AND THE EFFECTIVENESS OF THE 

REPORTING PROCESS- 2002 
، 1986القاه ة راج : حممو  تبد الغ ، التحفظ تلى املعاهدا  الدولية ع القانوذ الدويل والش خلعة اإلسالمية، الوبعة ااوىل،  ار االحتا  الع يب،  (2)
 .5/6ص 
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 اآلثار القانونية للمعاهداتالمطلب الخامس:  

للمعاهدة املربمة لحيحا قثداء نفاذها قوة القانوذ بني قط ا  ا   ي  :اآثار المعاهدات فيما بين أطرافه
الدولية، ولية ؤ ملزمة جلمي  قط ا  ا وات تلى كك  ولة ط ف تو ري وسا ك تدفيا املعاهدة وإال سوف تتحمك املس

كما ال اوز هلا التحلك مي التزاماهتا حبجة قهنا قلبح  الحفة قو قهنا قك ه  تلي ا حت  تأثري ظ وف االة اذ 
ومي  .هاا خلؤ ي إىل  وخى  ولية، ولقد قكد  اتفاقية  ييدا ذلك وق ر  قولوخلة قحتام املعاهدة تلى القانوذ الدويل

ملاخي بالدسبة لألتمال قو الوقا   اليت مت  قبك نفاذها مك مل خلتف  ااط اف املق ر قذ املعاهدا  ال ميتد قث ها تلى ا
تلى ،ري ذلك، كما قذ املعاهدة تدوب  تلى كا ة قجزاء ااقاليم التابعة اط ا  ا إال إذا نص ل احة تلى ،ري ذلك 

 .ع نصوص املعاهدة وهاا ما قخلدتن اتفاقية  ييدا

القاتدة العامة قذ املعاهدة ال ت تت حقوقا وواجبا  إال بني قط ا  ا :  هاآثار المعاهدات بالنسبة لغير أطراف
وقذ قث ها ال ميتد إىل الدول اليت مل تساهم ع إب ام ا وهاا املبدق مسلم بن وام  تلين الفقن والق اء الدوليني وتلين 

عيدة إىل  ول قا ى مل تتي ط  ا ولتي قد لد  قذ متتد آثار املعاهدة املربمة بني  ول م .ا ي العمك بني الدول
ولتي اتفاقية  ييدا تشنط قبول الدولة .)1(  ي ا، وذلك إذا كاذ تدفيا االلتزاما  الوار ة ع املعاهدة لق  نفعا هلا

الغري كتا  بتحمك االلتزاما  اليت تف خ ا تلي ا املعاهدة ور،م ذلك توجد حاال  ميتد  ي ا قث  املعاهدا  إىل ،ري 
 ااط اف تلى سبيك االستثداء وسددرس هاه احلاال  بالتفصيك؟

 :المعاهدات المنظمة ألو اع دائمة  -أولا 

وتع  املعاهدا  اليت خلتعار  ي ا تدظيم امل كز القانوين ملدظمة معيدة قو إلقليم ما، حيث ،البام ما تق ر هاه 
 ين الدول اليت قب مت ا واالة إذا ما استق   املبا ئ اليت املعاهدا  قمورا هتم اجملتم  الدويل بدفس القدر الاي هتم 

ومي قمثلة هاا الدوع مي املعاهدا  ميثاق اامم املتحدة الاي ميتاز بالواب  الدستوري ، ت مدت ا ع الع ف الدويل
 .)2(حيث خلتوذ ملزم للدول ااط اف و،ري ااط اف

املعاهدا  املقفلة اليت تشنط لداول ت و جدخلد  ي ا الداول هدا   : النضمام الالحق للمعاهدة  -ثانياا 
ع مفاوخا  م  قط اف املعاهدة وباملقابك هدا  املعاهدا  املفتوحة وهي اليت حتوي نصا خلبيح ان مام الغري إلي ا قو 

  .قبوهلا هلا وكثريام ما تتخا املعاهدا  اهلامة الشتك اااري بعد استيفاء ش وط قو إج اءا  معيدة

 

 . 211راج : لالح الدخلي تام ، مقدمة لدراسة القانوذ الدويل العام، م ج  ساب ، ص  (1)
 .370، ص 1980لعزخلز، املداك إىل القانوذ الدويل العام وق  السلم،  ار الفت ، قنظ : شت ي حممد تبد ا (2)
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والدص املبيح لالن مام للمعاهدة خلتخا ع ،الت ااحوال شتك  توة موج ة إىل الدول ،ري ااط اف لتي 
 .)1( تقبك االن مام إىل املعاهدة

وال لصك االن مام إىل املعاهدا  إال بعد نفاذها بني قط ا  ا االليني وبتمام إج اءا  االن مام تصبح 
وخلتوذ هلا كا ة احلقوق واملزاخلا اليت تتمت  هبا قط ا  ا كما تتحمك كا ة ااتباء وااللتزاما  الدولة ط  ام ع املعاهدة 

 .اليت تق رها املعاهدة بالدسبة اط ا  ا

لد  قحيانام تدد إب ام معاهدة قو اتفاق بني  ولتني قذ تتع د كك مد ما   :شرط الدولة األكثر رعاية  -ثالثاا 
تسمح هلا باالستفا ة مي كك امتياز متدحن ع املستقبك لدولة قو لدول ،ريها بالدسبة لألا ى ملقت ى نص ااص بأذ  

ام  مي اامور اليت مت االتفاق تلي ا ع املعاهدة،  إذا ت مد  معاهدة بني  ولتني هاا الدص ن قب م  إحدى 
ع املعاهدة ااوىل، كاذ للدولة الثانية  الدولتني معاهدة م   ولة ثالثة متدح ا  ي ا لعأل احلقوق قو املزاخلا اليت مل ت  

احل  ع االستفا ة مي هاه احلقوق واملزاخلا استدا ام إىل ش ط الدولة ااكث  رتاخلة، وخلعد هاا الش ط وسيلة ان مام ،ري 
 .مباش ة لدولة ع معاهدة هي ليس  ط  ام  ي ا

ا خلة قو التجارخلة وع اتفاقا  إقامة و،البام ما خلتم ت مني هاا الش ط ع االتفاقيا  ذا  الصفة االقتص 
ااجانت، وخلعد هاا الش ط وسيلة مي وسا ك توحيد القواتد والدظم اليت خلتداوهلا  ا خلؤ ي إىل توحيد القانوذ واملساواة 

إىل   والدول املدتفعة هباا الش ط هلا  قط قذ توالت باملساواة القانونية، وال ميتد الال هاا الش ط.ع املعاملة بني الدول
حميط العالقا  اليت تستدد إىل نظم وروابط االة، كتلك اليت تقوم بني  ول احتا  قو تعاهد قو مبا خلربم بني الدول 
اات اء ع مدظمة إقليمية كجامعة الدول الع بية، وإمنا خلتداول  قط االتفاقا  اليت تربم ع حدو  العالقا  الدولية 

 .)2(العا خلة بني الدول بصفة تامة

قد خلدشأ ح  لدولة ليس  ط  ا ع معاهدة إذا نص  املعاهدة تلى مدح   :الشتراط لمصلحة الغير  -عاا راب
هاا احل  لدولة معيدة قو جملموتة مي الدول قو للدول مجيعام، ووا ق  الدول الغري تلى قبول هاا احل  ل احة قو 

تتم  ارست ا هلاا احل  ع حدو  الش وط اليت حد هتا خمدام تلى قذ للدول اليت تتمت  مبمارسة ح  مي هاا الدوع قذ  
املعاهدة، وع مقابك هاا ميد  تلى قط اف املعاهدة إلغاء قو تغيري ح  مت إق اره قو الدص تلين ملصلحة الغري إذا كان  

هاا احل  املعاهدة تت مي نصام بعدم التعدخلك، قو إذا ثب  قذ قط اف املعاهدة قد قصدوا قال خلتم تعدخلك قو إلغاء 
 .بدوذ موا قة الدول ،ري ااط اف ع املعاهدة واليت تق ر هاا الش ط ملصلحت ا

 

 .244، ص 2008راج : بيوار وليد، القانوذ الدويل العام، املؤسسة اجلامعية للدش  والتوزخل ، بريو   (1)
 .486، ص 1995الدولية،  ار الد  ة الع بية،  قنظ : تلي إب اهيم، الوسيط ع العاهدا  (2)
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 :أح ام معاهدة فيينا حول أثر المعاهدات بالنسبة للدول الغير 

 .ال تدشئ املعاهدا  التزاما  قو حقوقام للدول الغري بدوذ موا قت ا -1
معاهدة إذا قصد قط اف املعاهدة هباا الدص قذ خلتوذ وسيلة خلدشأ التزام تلى الدولة الغري نتيجة نص ع   -2

 .إلنشاء االلتزام، وقبل  الدول الغري ل احة هاا االلتزام
خلدشأ ح  للدولة الغري نتيجة نص ع املعاهدة إذا قصد قط اف املعاهدة هباا الدص مدح هاا احل  للدولة  -3

قو للدول مجيعام ووا ق  الدول الغري تلى ذلك، وتفنت هاه الغري قو جملموتة مي الدول تدتمي هاه الدولة إلي ا 
 .املوا قة ما مل خلصدر تي الدولة الغري ما خلفيد العتس إال إذا نص  املعاهدة تلى ،ري ذلك

تلتزم الدولة اليت متارس حق ا م اتاة ش وط  ارسة هاا احل  املدصوص ع املعاهدة قو املوخوتة و قام  -4
 .هلا

التزام تلى الدولة الغري  إذ إلغاء قو تغيري هاا االلتزام ال خلتم إال بال خاء املتبا ل لألط اف تددما خلدشأ  -5
 .ولدولة الغري ما مل خلثب  قهنم اتفقوا تلى ،ري ذلك

تددما خلدشأ ح  للدولة الغري  ال اوز لألط اف إلغاء قو تغيري هاا احل  إذا ثب  قنن بن قال خلتوذ حمالم  -6
 .غيري بغري موا قة الدولة الغريلإللغاء قو الت

ليس ع البدو  السابقة ما لول  وذ قاتدة وار ة ع معاهدة قذ تصبح ملزمة لدولة ليس  ط  ا  ي ا  -7
 . )1(باتتبارها قاتدة ت  ية مي قواتد القانوذ الدويل ومعن ام هلا هباه هلا هباه الصفة

 :تفسير المعاهداتالمطلب السادس:  

 .بتفسري املعاهدا  حتدخلد معىن الدصوص اليت قت  هبا ونواق ا حتدخلدا  قيقام خلقصد    

تؤسس املعاهدا  تلى رخا قط ا  ا، وملا كاذ اجملتم  الدويل تدقصن السلوة التش خلعية : اختصاص التفسير
املعاهدة املربمة قو الق ا ي باملعىن املتعارف تلين ع القانوذ الداالي، وقد ت تت تلى ذلك قذ الدول ااط اف ع 

هم الاخلي خلسدد إلي م ااتصاص تفسري نصوص املعاهدة املربمة بيد ا وات م اتاة قواتد العدالة وحسي الدية، والقصد 
احلقيقي مي املعاهدة تدد التفسري، وإذا قام االف بني الدول بشأذ التفسري  لتك  ولة ح  تفسري املعاهدة ،ري قذ 

ااط اف، وقد لال قم  التفسري إىل هي ا  التحتيم قو إىل الق اء الدويل ولقد قلبح   هاا التفسري ال خللزم ،ريها مي

 

 .325قنظ : تلي إب اهيم، امل ج  الساب ، ص  (1)
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مي السا غ ع الوق  احلايل قذ حتتوي املعاهدة تلى نصوص تف ت تلى قط ا  ا ع حال وجو  االف تلى تفسري 
 .)1(نصول ا التزام اللجوء إىل التحتيم قو إىل حمتمة العدل الدولية

ااط اف تلى تفسري الدص املختلف تلين بواسوة تص خلح قو ب وتوكول خللح  باالتفاق نفسن، وقد خلتف   
وقد خلتفقوذ تلى التفسري وخلسجلوذ هاا االتفاق ع معاهدة الحقة تتم بالوسيلة ذاهتا اليت مت هبا االتفاق االلي، 

ري املعاهدا  اليت توب   ااك إقليم بتفس –الداالي  –وخيتص الق اء املص ي  ،وهو ما خلول  تلين التفسري ال مسي
الدولة املص خلة وذلك اذ املعاهدة ال تس ي  ااك مص  إال مبقت ى تش خل   االي خلصدر بتوبيق ا  ااك اإلقليم 

 .املص ي

قذ تفسري املعاهدا  ات قال خلن  حملاكم كك  ولة حىت ال تت ار   بعأل الفق اء ع القانوذ الدويلوخل ى 
دف مي املعاهدة،  مي الصعت السماح للقاخي بتفسري إرا ا  الدول ااا ى قط اف املعاهدة التفسريا  وخل ي  اهل

 .)2(واستخالص ما انص    إلين هاه اإلرا ا 

 وسائل تفسير المعاهدات

 :القواتد العامة للتفسري  -قوالم 
 .تفسري املعاهدة حبسي نية ع خوء موخوت ا والغ ت مد ا -1
اإلطار اةاص باملعاهدة لغ ت التفسري خلشمك إىل جانت نص املعاهدة مبا ع ذلك الدخلباجة وامللخصا   -2

 :ما خللي
 .قي اتفاق خلتعل  باملعاهدة وخلتوذ قد تقد بني ااط اف مجيعام مبداسبة تقد هاه املعاهدة  -ق

اا ى كوثيقة هلا للة قي وثيقة لدر  تي ط ف قو قكث  مبداسبة تقد املعاهدة وقبلت ا ااط اف ا - 
 .باملعاهدة

 .خلؤاا ع االتتبار إىل جانت اإلطار اةاص باملعاهدة -3
 .قي اتفاق الح  بني ااط اف بشأذ تفسري املعاهدة قو توبي  قحتام ا  -ق

 .قي مسلك الح  ع توبي  املعاهدة خلتف  تلين ااط اف بشأذ تفسريها - 
 .باملوخوع ميتي توبيق ا تلى العالقة بني ااط افقي قواتد ع القانوذ الدويل هلا للة    - 

 .خلعوى معىن ااص للفظ معني إذا ثب  قذ نية ااط اف قد اجت   إىل ذلك -4
 :الوسا ك املتملة للتفسري  -ثانيام 

 

 .11/13، ص 1997راج : تلي الق وجي، املعاهدا  الدولية قمام القاخي اجلدا ي،  ار اجلامعة اجلدخلدة للدش ، اإلستددرخلة  (1)
 .36 ج  ساب ، ص املراج :  (2)
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 :اوز االلتجاء إىل وسا ك املتملة للتفسري كالعمال التح ريخلة وذلك لتحدخلد املعىن إذا ق ى التفسري إىل
 .عىن ،ام ام قو ،ري واخحبقاء امل  -ق

 .قو ق ى إىل نتيجة ،ري مدوقية قو ،ري معقولة - 
 :املعاهدا  املعتمدة بأكث  مي لغة واحدة  -ثالثام 

إذا اتتمد  املعاهدة بلغتني قو قكث  خلتوذ لتك نص مي نصول ا نفس احلجية ما مل تدص املعاهدة  -1
 .الغلبة لدص معنيقو خلتف  ااط اف تلى قنن تدد االاتالف تتوذ  

نص املعاهدة الاي خلصاا بلغة ،ري إحدى اللغا  اليت اتتمد هبا ال خلتوذ لن نفس احلجية إال إذا نص   -2
 .املعاهدة قو اتف  ااط اف تلى ذلك

 .)1(خلفنت قذ إللغاء املعاهدة نفس املعىن ع كك نص مي نصول ا املعتمدة4- 
انت اء املعاهدة خلع  قذ قحتام ا قد توقف  تي الس خلاذ وزال  قوهتا امللزمة،  :انقضاء المعاهدةالمطلب السابع: 

حيدما نتتلم تي االنق اء  دحي نفنت وجو  معاهدة لحيحة، قما بوالذ املعاهدة  يتحق  تددما تفقد املعاهدة 
 .ش طام مي ش وط االنعقا 

 طرق انقضاء المعاهدات
خلتف  قط اف املعاهدة تلى ط خلقة إهناء العمك هبا بإحدى الصور قد  :انقضاء المعاهدة بالتفاق -أولا 

 :اآلتية
قد تدص املعاهدة تلى قهنا تس ي اجك حمد  وقد حتتوي تلى ش ط  اسخ  تدق ي املعاهدة حبلول  -1

كامال، كمعاهدا  تعيني  ااجك قو خلتحق  الش ط الفاسخ، وقد خلدص تلى انق اء املعاهدة مبج   تدفياها تدفياا
دو  بني  ولتني، وانت اء املعاهدة   اه احلاال  ال لول  وذ االستش ا  هبا كوثيقة تتثب  ما ت مدتن مي التزاما ، احل

قما إذا كان  املعاهدة متعد ة ااط اف وتتولت لدفاذها ان مام تد  معني مي الدول إلي ا وحد  بعد نفاذها قذ 
عاهدة  إذ ذلك ال خلؤ ي إىل انق اء املعاهدة إال إذا نص  تلى نقص تد  قط ا  ا تي احلد اا ىن الاي ق رتن امل

 .االف ذلك
وقد تبيح املعاهدة انسحا  قحد ااط اف مد ا بش وط معيدة، وخلنتت تلى االنسحا  ع املعاهدا   -2

ط اف، وتعترب الثدا ية انق اء املعاهدة، قما ع املعاهدا  اجلماتية  تظك املعاهدة سارخلة املفعول ع مواج ة باقي اا
 .املعاهدة مدت ية ع مواج ة الو ف املدسحت مد ا

وقد تدق ي املعاهدة باتفاق الدول ااط اف  ي ا ل احة تلى إهنا  ا قو تعدخلل ا وقد خلتوذ اتفاق  -3
ااط اف خمديام باستبدال معاهدة جدخلدة هبا قو بعقد معاهدة جدخلدة بني قط اف املعاهدة ااوىل حتتوي تلى نصوص 

 

 ،زة، ص (  خلواذ الفتوى والتش خل  بوزارة العدل، 03قنظ : معني الرب،وثي، مصا ر القانوذ الدويل اةاص ع  لسوني، اللة القانوذ والق اء، العد  ) (1)
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وإذا كان  املعاهدة االية مي قي نص لد  ط خلقة إهنا  ا  .تعارت م  نصوص املعاهدة ااوىل الاخلي مل خلوا قوا تلي ات
 .)1(قو خلعوي اط ا  ا احل  ع االنسحا  مد ا  إهنا تظك نا اة طاملا مل خلو ق سبت آا  خلؤ ي إىل انق ا  ا

للدول استثداء مي املبدق العام التحلك مي املعاهدة بإرا هتا اوز  :انقضاء المعاهدة بغير التفاق -ثانياا 
 :املدف  ة وذلك ع ااحوال التالية

اوز لدولة ط ف  سخ املعاهدة بإرا هتا املدف  ة قو توقف تدفيا قحتام ا  :انقضاء المعاهدة بالفسخ1-
املعاهدة، ولتي ات اذ خلتوذ الفسخ مقننا بأسبا  قوخلة كليا قو جز يا إذا ما قق  الو ف اآلا  بالتزاماتن املق رة ع  

تتعل  بإاالل مبسا ك جوه خلة ع املعاهدة، قما الفسخ ،ري املش وع قو التعسفي  ريتت حتمك الدولة الفاسخة تبعة 
جوه ي ولية الدولية. وقجاز  معاهدة  ييدا إهناء املعاهدة سواء كان  ثدا ية قم مجاتية إذ كان  هدا  إاالل ؤ املس

ولتي معاهدة  ييدا   خ    ،بأحتام املعاهدة ولتي خلقتص  قث  اإلهناء ع املعاهدة اجلماتية جتاه الدول املخالفة  قط
تلى الدولة اليت تغ   ع إهناء املعاهدة تلى قساس الفسخ قو ،ري مي املربرا  إاوار الو ف اآلا  للمعاهدة 

ما قذ خلتفقا تلى حك للمسألة بو خلقة سلمية و   قحتام ميثاق بالك،  إذا قبدى هاا الو ف اتناخن كاذ تلي 
 .اامم املتحدة املتعلقة بتسوخلة املدازتا  بالوسا ك السلمية

تربم املعاهدا  بصفة تامة حت  ش ط خم  هو بقاء الظ وف  : انقضاء المعاهدة بتغير الظروف2- 
الو ف اآلا  بإهناء قو تعدخلك املعاهدة وخلتوذ طلب ا هاا تلى حاهلا  إذا ما تغري  الظ وف كاذ للدولة قذ توالت 

متفقام م  قواتد القانوذ الدويل العام، ولتي ات قذ خلتوذ التغيري ع الظ وف قساسيا، و،البا ما ت  أل احملاكم 
عامال  الدولية ااسبا  اليت خلدتي ا الو ف الاي خلولت إهناء املعاهدة لتغيري الظ وف وذلك حفاظا تلى استق ار امل

 :ما خللي )2(الدولية. واشنط  معاهدة  ييدا لالنسحا  مي املعاهدة بسبت تغيري الظ وف

 .إذا كاذ وجو  هاه الظ وف قد كوذ قساسا هاما الرت اء ااط اف االلتزام باملعاهدة  -ق
 .اهدةإذا ت تت تلى التغري تبدل جاري ع نواق االلتزاما  اليت ات قذ تدفا مستقبالم طبقا للمع - 
وتق ر معاهدة  ييدا قنن ال اوز االستدا  إىل التغري اجلوه ي ع الظ وف كسبت إلهناء املعاهدة قو االنسحا   

 :مد ا ع ااحوال التالية
 .إذا كان  املعاهدة مدش ة حلدو   -ق

آا  ع إذا كاذ التغري اجلوه ي إاالل ط ف بالتزام طبقا للمعاهدة قو بأي التزام  ويل اي ط ف  - 
 .املعاهدة
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والد   بتغيري الظ وف خلستلزم إبالا الو ف اآلا  بالك كتابة  إذا م    نة ال تقك تي ثالثة ش ور  
 وذ قذ خلصدر قي اتنات مي قي ط ف آا  خلتوذ للو ف لاحت اإلبالا قذ خلقوم باإلج اء الاي اقنحن، قما 

 . تي ط خل  تسوخلة الدزاع بالوسا ك السلميةإذا لدر اتنات مي قي ط ف،  على ااط اف قذ خلدشدوا حالم 
 :انق اء املعاهدة بانقواع العالقا  الدبلوماسية والقدصلية -3

ولتي ال توب  هاه احلالة إال حيدما خلتوذ وجو  هاه العالقا  الدبلوماسية والقدصلية قم ا خ ورخلا لتدفيا 
العالقا  بني الدول م ة قا ى ن خلستأنف تدفيا املعاهدة وع مثك هاه احلاال  خلوقف تدفيا املعاهدة حىت تعو  

 .املعاهدة
انق اء املعاهدة بسبت احل  :تؤ ي احل   إىل قو  العالقا  السلمية بني الدول املتحاربة  ا خلؤث   -4

 .تلى املعاهدا  اليت ت بط بيد ا
 :ولتي هدا  معاهدا  ال تدت ي بقيام احل   وهي 
لتدظيم حالة احل   نفس ا وبياذ ما خلنتت تلي ا مي آثار تصبح نا اة املعاهدا  اليت قب م  اصيصام  -ق

 .1949املفعول بقيام احل   اذ الال توبيق ا هو حالة احل   نفس ا ومي ذلك اتفاقيا  جديف لعام  
 .املعاهدا  اليت قب م  لتدظيم حالة  ا مة هنا ية ومت تدفياها بالفعك كمعاهدا  التدازل تي اإلقليم   - 
عاهدا  اجلماتية قو العامة اليت تدظم قمورا هتم الدول مجيعا واليت تساهم  ي ا  ول ،ري الدول امل - 

املتحاربة، حيث خلوقف نفاذها بالدسبة للدول املتحاربة حىت انت اء احل  ، حيث تعاو  نفاذها بعد انت اء احل    وذ 
املعاهدا    :هدا  اليت تدت ي بقيام احل     يقما املعا ،حاجة التفاق جدخلد ما مل تدص املعاهدة تلى االف ذلك

اليت تربم ا  ولتاذ بغ ت توثي  تالقاهتما وحتقي  التعاوذ بيد ما ع ناحية مي الدواحي كمعاهدا  الصداقة حيث 
باتفاق تدت ي بقيام احل   بني الدول اذ طبيعت ا تتداىف م  حالة احل  ، وال تعو  إىل الدفاذ بعد انت اء احل   إال 

 .)1(جدخلد 

 سباب انقضاء المعاهدةأ

ال تدق ي املعاهدة بانت ا  قحتام ا بشتك تلقا ي وإمنا تصبح املعاهدة  :انتهاك أح ام المعاهدة -أولا 
قابلة لإللغاء مي جانت الو ف الاي انت ت  ااحتام حيالن، وتلى ذلك  إذ إهناء املعاهدة ال خلتحق  إال مي وق  

وطلت إهناء املعاهدة النت ا  قحتام ا ال خلث  قي مشاكك بالدسبة للمعاهدا  الثدا ية   .حتق  سببنطلبن ال مي وق   
حيث تتوذ العالقة مدحص ة بني  ولتني  قط، قما ع املعاهدا  اجلماتية  ال اوز لو ف واحد قذ خللغي املعاهدة 

تدا الو ف املخالف تلى إهناء املعاهدة وال   اذ ط ف آا  قد قاك بالتزاماتن،  ال بد مي إمجاع قط اف املعاهدة م  
 .اوز قذ خلتم ذلك بو خل     ي مي قحد الدول
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 :شروط اإلخالل بالمعاهدة 
 .قذ خلتوذ جوه خلام سواء بدص مي نصوص املعاهدة قو ب وح االتفاق نفسن  -ق

اجلماتا  ااا ى اليت قذ لد  مي قج زة الدولة املس ولة، وال خلعتد باإلاالل الصا ر مي اا  ا  قو    - 
وات تلى الو ف الاي خلوالت بإلغاء املعاهدة قذ خلستعمك هاا احل  ع  .ال تتوذ الدولة مس ولة تي تص  اهتم 

وق  مداست مي تارخلخ ولولن، وإال  إذ الستو  تلى اإلاالل  نة مي الزمي قد خلفيد قبول الدولة اليت انت ت  
 .)1(، قي قبوهلا بعأل التغيريا  ع املعاهدةمصاحل ا نتيجة هاا اإلاالل هلاا الوخ  

تدفيا املعاهدة خلع  استحالة توبي  قحتام ا تلى واقعة معيدة  استحالة:استحالة تنفيذ المعاهدة -ثانياا 
 .بسبت قوة قاه ة قو حالة ال  ورة واالستحالة قد تتوذ موخوتية وقد تتوذ قانونية

مي لورها قذ تربم  ولتاذ معاهدة لتدظيم حقوق كك مد ما تلى جزخل ة معيدة ن  :الستحالة المو وعية 
 .مياه البح  هلاختتفي هاه اجلزخل ة نتيجة ،م  

مي لورها قذ تربم معاهدة حتالف بني ثال   ول ن تشت احل   بني اثدتني مد ما، :  الستحالة القانونية 
 إذ الدولة الثالثة تتوذ ع حك مي هاه املعاهدة انن خلستحيك تلي ا القيام بالتزاماهتا قبك كك مي الدولتني املتحاربتني 

مي قواتد الدظام العام بعد إب ام املعاهدة جتعك تدفياها مستحيالم كتح مي جتارة الدقي    ،ع نفس الوق ، ومي لورها
وتدق ي املعاهدة بسبت االستحالة تلقا يا  يما ج ى تلين الفقن الغالت  وذ حاجة إىل  ،الدقي  بعد إب ام معاهدة

اء املعاهدا  بدالم مي قسبا  إج اء مي جانت قط ا  ا، امل  الاي ميتي معن قذ تداك االستحالة خمي انق 
 .انق ا  ا

خلق ر الفقن وتلى االف التش خل  الداالي إمتانية اااا بفت ة سقوط   :سقوط المعاهدات بالتقادم  -ثالثاا 
املعاهدة بالتقا م ع الال العالقا  الدولية، وليس  هدا  مدة حمد ة ات انق اؤها لتي ميتي االحتجا  بأذ 

 م، وإذ كاذ خل جح قنن ات انق اء  نة زمدية طوخللة و تدة إلمتاذ إتمال  ت ة التقا م املعاهدة قد سقو  بالتقا
بالدسبة للمعاهدا  تلى قنن ات تدم اختاذ الستو  وحده  ليالم تلى سقوط قحتام املعاهدة بالتقا م، بك تقوم 

عاهدا  تلى ااحتام الوار ة وا، ات هاه الدروس سدول  مصولح قانوذ امل.جبانبن ق ا ي قوخلة تؤ ي وتدتم ذلك
 .)2(ع هاه االتفاقيا 
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 الدولي  العرف  المبحث الثاني:
 المطلب األول: مفهوم العرف الدولي

املصدر الثاين املباش  لقواتد القانوذ الدويل العام وهو اهلم انن ،البا ما تتوذ  خلعترب الع ف الدويل مبثابة
وميتي تع خلف الع ف الدويل بأنن الموتة قحتام قانونية  ،املعاهدا  تعبريام تما استق  تلين الع ف قبك إب ام املعاهدة

تتقا  لدى ،البية الدول املتح  ة بقوهتا تامة ،ري مدونة تدشأ نتيجة اتباع الدول هلا ع تالقة معيدة،  يثب  اال
وخلتتوذ الع ف الدويل بدفس الو خلقة: اليت خلتتوذ هبا الع ف ، القانونية وقهنا قلبح  مقبولة مي اجملتم  الدويل

الداالي، وذلك بتت ار التص  ا  املماثلة مي  ول خمتلفة ع قم  مي اامور وخلقصد بالتت ار هدا ذلك التت ار الغري 
عدول حيث خلؤكد تثبي  القاتدة الع  ية واستق ار قحتام ا، وخل ج  ذلك لقلة تد  قشخاص القانوذ الدويل مقنذ ب

ومي ن  إذ العالقا  اليت تقوم بيد م تتميز تي تالقا  اا  ا  بأذ   ص  .باملقارنة بعد  قشخاص القانوذ الداالي
 .التت ار تتوذ بال  ورة ققك مد ا ع القانوذ الداالي

 ا سب  قذ ااحتام الع  ية تقوم تلى السواب  الدولية، اليت ميتي قذ تتوذ تص  ا   ولية وقد  وخلت ح
تتوذ ،ري  ولية كتت ار الدص تلى قاتدة معيدة ع التش خلعا  الداالية للدول املختلفة خلستفا  مد ا انص اف نية 

ة لق ارا  وتص  ا  تصدر تي املدظما  الدولية، الدولة إىل توبي  قاتدة  ولية وقد تدشأ السواب  الدولية قخل ام نتيج
وخلتفي قذ تصبح القاتدة الع  ية مستق ة بني الغالبية العظمى مي الدول لتي تتوذ ملزمة لتا ة ، تاملية قو إقليمية

جدخلد الدول القا مة  عالم والدول اجلدخلدة اليت تدشأ مستقبالم،  وجو  الدولة كع و ع اجملتم  الدويل قو قبوهلا كع و  
 . )1(بن خلع  موا قت ا تلى القواتد اليت توات  تلي ا استعمال ،البية اات اء املتونني هلاا اجملتم  الدويل

 أركان العرف:  الثانيالمطلب  
هو تت ار تص ف إاايب قو سليب معني لفنة زمدية طوخللة وذلك تلى سبيك التبا ل بني   :الركن المادي1- 

تت ار التص ف لفة العمومية حبيث متارسن الدول ع كا ة احلاال  املماثلة احلالية واملستقبلية، الدول وات قذ خلتخا  
وخلقسم الفقن الع ف إىل قسمني:  .وال خلشنط إمجاع كك الدول مقدمام لثبو  القاتدة الع  ية بك خلتفي ق،لبية الدول

ا ع مداسبا  معيدة وهو ما خلول  تلين الع ف ت ف تام وهو الموتة ااحتام اليت تتبع ا ق،لبية الدول ع تص  اهت
الدويل، وت ف ااص حيث خلت مي الموتة احلتام اليت تدشأ نتيجة تت ار التص ف بني  ولتني قو الموتة مي الدول 
تق  ع مدوقة جغ ا ية واحدة قو تصك بيد ما روابط مشنكة قو اليت ت م ا هي ا  إقليمية وهو ما خلول  تلين )الع ف 

 )2((.ياإلقليم 
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ال خلتفي ال كي املا ي قي تت ار التص ف لقيام الع ف بك البد مي وجو  ركي معدوي   :الركن المعنوي2- 
خلقوم تلى االتتقا  بأذ السري و قام ملا ج   العا ة تلين ملزم قانونام بك هدا  قولوخلة للعدص  املعدوي تلى املا ي، 

والعدص  املعدوي هو الاي مييز احلتم املستمد   .معيدة  وذ توا   هاا االتتقا وبالتايل ال خلعتد بتت ار الدول التص  ا   
مي الع ف تي ،ريه مي ااحتام ااا ى ،ري امللزمة كالعا ة الدولية واجملامال  الدولية قو اااالق الدولية، لالك 

وإذ التحق    ،التزام ا القانوين هباه التص  ا هدا  بعأل الدول ولتي ال تصبح تص  اتن املتت رة ت  ا تعلي تي تدم  
مي ال كي املعدوي قلعت مي التحق  مي ال كي املا ي اذ التحق  مي ال كي املعدوي خلتولت ثبو  ورسوخ االتتقا  

وميتي قذ تفقد القاتدة الع  ية لفت ا هاه تددما تتغاخى الدول  ،بن  ا اعك م مة الق اء والفقن الدوليني شاقة
 .سري تلي ا ملدة طوخللة قو تتوات  تلى استعمال قاتدة جدخلدة االف القاتدة القدمية وحتك حمل اتي ال

 .قواتده م نة قابلة للتوور لتوا م حاجا  اجملتم    :مزايا العرف
 :عيوب العرف

 .قواتده ،ام ة ،ري واخحة  ا خل تت مشاكك ع التوبي   -ق
طوخلك جدام، وخيفف مي هاا العيت تدوخلي الع ف اذ التدوخلي لتا  استق ار قواتد الع ف إىل وق   - 

لد  القواتد املختلف تلي ا تي ط خل  اتفاقيا  تتوذ ملزمة للدول، ولتي نظ ام ال تقا  سلوة تليا ع اجملال ت ول  
 .ما  الدوليةمب مة التدوخلي  قد ت ك  هاه العملية بصفة تامة لدشاط  ق اء القانوذ الدويل واهلي ا  العلمية واملدظ

  :مبادئ القانون العامة التي أقرتها األمم المتحضرةالمطلب الثالث: 
هي الموتة املبا ئ ااساسية اليت تعنف هبا وتق ها الدظم القانونية الداالية ع خمتلف املدذ املتمدنة، حيث 

العالقا  الدولية  ا اعك القاخي الدويل ملزم ال خلقتص  توبيق ا تلى اا  ا  ع إطار القانوذ الداالي بك ميتد تلى  
بال جوع تلي ا إذا مل تتوا   معاهدة قو ت ف  ويل ومبا قذ هاه املبا ئ ختتلف مي  ولة اا ى نظ ام الاتالف الدخلي 
 قو التتلفة قو العا ا   إذ تشتيك احملتمة الدولية ات قذ خل م ق اة ميثلوذ املدنيا  التربى والدظم ال  يسية ع

وتوبي  هاه املبا ئ تلى املستوى الدويل حتتمن ال  ورة حيث تفتقد وجو  قاتدة قانونية  ولية مدصوص  .العامل
 .تلي ا ع املعاهدا  قو خلق ي هبا الع ف الدويل وهي لالك ال تلجأ إلي ا إال ع مداسبا  االة وع قخي  احلدو 

 (1).ولية التقصريخلةؤ بفعلن ع إحدا  خ ر للغري بإلالح هاا ال  ر )املسومي قمثلة هاه املبا ئ التزام كك مي تسبت  
 المصادر الحتياطية

وهو مصدرام احتياطيام خلتم ال جوع إلي ا تدد تدم وجو  مصا ر قللية وهو الموتة  :القضاء الدولي -أولا 
املبا ئ القانونية اليت تستخلص مي قحتام احملاكم الدولية والوطدية وقث  حتم القاخي خلقتص  تلى قط اف الدزاع 

  وجو  قاتدة قانونية مل ولتي م  ذلك ميتي للقاخي الدويل ال جوع إلين لالستدالل تلى ما هو قا م وخلوب  لتق خل
خلدص تلي ا ع معاهدة قو ت ف،   اه ااحتام ليس  هلا حجة قمام احملاكم الدولية وإمنا هي وسيلة مي الوسا ك 
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احتام احملاكم  ور كبري ع نواق العالقا  الدولية،  مجموتة  و ،اليت تساتد القاخي ع إثبا  قاتدة ت  ية ما
الق اء الدويل قد تس م ع تتوخلي قواتد قانونية  ولية،   الم تي  ورها كعدص  مي تدال  ااحتام اليت خلصدرها 

 .تتوخلي واستدباط الع ف الدويل

هو مااهت كبار املؤلفني ع القانوذ الدويل العام ع خمتلف اامم، وهو ال خيل  قواتد قانونية   :الفقـه  -ثانياا 
كاذ ملااهت الفق اء  ور كبري ع املاخي إال قذ هاا الدور قد انتم  ولقد   . ولية بك خلساتد تلى التع ف تلي ا

كثريام ع الوق  احلايل وذلك بسبت تدوخلي كثري مي قحتام القانوذ الدويل واستق ارها وات الدظ  إىل مااهت الفق اء 
  خلة قو الوطدية قو ع الوق  احلايل بقدر مي احليوة واحلار نظ ام الاتالف املااهت واحتمال تغلت الدزتا  الف

 .)1(السياسية تلى هاه اآلراء

 تدوين القانون الدولي العامالمطلب الرابع:  

التدوخلي هو حتوخلك القواتد الع  ية ،ري املتتوبة إىل قواتد مدونة ع شتك مواثي  واتفاقا   وذ املساس 
املعاهدا  اجلماتية بني الدول ع إطار مب موهنا، وخلع  مي ج ة قا ى تب  القاتدة القانونية الدولية تي ط خل  

وسبت التدوخلي هو تدم وخوح القواتد القانونية الدولية وتعد ها م  التوور البويء   .موخوتا  قانونية  ولية معيدة
 .الاي لاحت تتوخلي هاا القواتد 

ل مي اقنح وقد ظ    ح كة التدوخلي ع الق ذ الثامي تش  تلى خلد الفيلسوف اإلجنليزي بدتام الاي كاذ قو 
حيث تقد مؤمت  الهاي الاي جنم تدن وثيقتني  وليتني   1899تدوخلي القانوذ الدويل، ولتي الدقلة الدوتية كان  تام  

مي قهم الوثا   اليت ميتي اتتبارها مبثابة تقديدا  للقواتد القانونية الدولية وكان  الوثيقة ااوىل حلك املدازتا  الدولية 
قمهيت ا إىل قهنا قنشأ  حمتمة التحتيم الدا مة اليت  صل  ع كثري مي املدازتا  آناا ،  بالوسا ك السلمية وت ج  

وجنم تدن اتفاقية   1907قما الوثيقة الثانية  تان  تتعل  بقوانني وتا ا  احل   الربخلة ن تقد مؤمت  الهاي الثاين تام  
 .والبح خلة وقحتام احليا تدظم  أل املدازتا  الدويل بالو ق السلمية وقواتد احل   الربخلة  

واليت استحدث  قواتد االة حبماخلة ااس ى  1949ن تالها تدة اتفاقيا  قمه ا اتفاقيا  جدييف لعام 
لتي كك ذلك ال خلغ  تي تقدني تام وشامك لقواتد القانوذ الدويل،   .وامل خى واجل حى والستاذ املدنيني قثداء احل  

املوقعة تلى هاه االتفاقيا   وذ ،ريها، كما قهنا مل تت مي كا ة املسا ك احليوخلة ااا ى   ي قواتد ال تلزم إال الدول  
 .اليت هتم اجلماتة الدولية

 

اللة احلقوق، اجلامعة املستدص خلة،   ،1969قنظ : حممد ثام  السعدوذ، الصيا،ة امل نة ع القانوذ الدويل وتوبيقاهتا ع اتفاقية  يدا لقانوذ املعاهدا  لسدة    (1)
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لالك بد اخلة احل   العاملية ااوىل وإنشاء تصبة اامم بدق  ح كة التدوخلي تأاا شتالم قكث  تدظيما حت  
وااتار  ستة موخوتا  مت حت ريها باتتبار   1925تام  إش اف العصبة حيث شتل  جلدة اةرباء وبدق  قتماهلا  

ولية الدولة تي ااخ ار اليت ؤ قهنا قنست املوخوتا  وقكث ها قابلية للتقدني. وهي: اجلدسية، والبح  اإلقليمي، ومس
ية، تلح  بأشخاص وقموال اجلانت ع إقليم ا، واستثمار ث وا  البحار والق لدة، واحلصانا  واالمتيازا  الدبلوماس

 .وخلع ت هاه املوخوتا  تلى اجلمعية العامة للعصبة وا ق  تلى البدء ع تقدني املوخوتا  الثالثة ااوىل

وبعد إنشاء اامم املتحدة اهتم  ااارية بتدوخلي القانوذ الدويل ومواللة اجل و  ع ميداذ التقدني، حيث 
سم "جلدة القانوذ الدويل" ولك تد  قت ا  ا إىل مت إنشاء هي ة االة  ا مة ع ظك هي ة اامم املتحدة ت    با
وتداول  بالبحث بداءم تلى طلت اجلمعية   1949مخسة وتش خلي ت وام، وقد بدق  جلدة القانوذ الدويل تمل ا سدة  

 :العامة املسا ك التالية

عاهدا . امل  –العالقا  واحلصانا  الدبلوماسية والقدصلية    –نظام البحار    –اجلدسية    –إج اءا  التحتيم  
 .ولقد حقق  اللجدة كثريام مي اإلجنازا  ع تلك اجملاال  و،ريها

 العقبات التي تعترض التقنينالمطلب الخامس:  

لعك الدزاتا  القومية واملصا  السياسية هي مي قهم العقبا  اليت تعنت تملية التقدني الشامك لقواتد 
احلايل مبا خلسو ه مي ت ار  ع املصا  وتباخلي ع اا تار السياسية وااتالف القانوذ الدويل،  في ظك املداخ الدويل  

اإلخلدخلولوجيا ، خلصبح اتفاق الدول تلى م موذ القواتد اليت تع ت تلي ا للتقدني قم ا بالغ الصوبة والتعقيد، ومي 
منا تي ط خل  تق خلت قذ خلتم التم يد التقدني ال تي ط خل  وخ  املش وتا  وإ –ع ظك هاه الظ وف  –ال  وري 

 .وج ا  الدظ  بني الدول ع املسا ك املختلف تلي ا

وتملية التقدني تلى ما  ي ا مي مزاخلا ع تثبي  القانوذ الدويل وتدتيم قواتده إال قهنا مل تسلم مي الدقد مي 
ة اليت تتميز هبا  ا جانت بعأل الفق اء الاي خل وذ قذ التدوخلي سيصيت قواتد القانوذ الدويل باجلمو  وخلفقدها امل ون

خلؤ ي إىل لعوبة توورها والاراهتا لألحدا  الدولية، حيث ميتي قذ خلتوذ هدا  حاجة للتعدخلك ولتي ر،م ذلك 
البد مي احلصول تلى موا قة مجي  الدول اليت قق   التقدني وع ذلك لعوبة انن مي املمتي قذ تعنت بعأل الدول 

االنتقا  مغاالة  مي املمتي تدد وخ  قي تقدني قذ خل اتى  ين معاجلة كك هاه املشاكك ولتي ع  ،تلى التعدخلك
مسبقام بأذ خلقص  التدوخلي تلى القواتد الثابتة قما القواتد املتغرية  يتف  تلى ط خلقة مبسوة لتعدخلل ا بشتك مسب  

 (1).كاالكتفاء مبوا قة اا،لبية تلى التعدخلك

 

 .58، ص 2004 ة الع بية،القاه ة قنظ : الدسوقي سيد إب اهيم،مشتال  احلدو  ع القانوذ الدويل،  ار الد  (1)
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 إقليم الدولةالمبحث األول:  

 ومشتمالتهحدود إقليم الدولة  المطلب األول:  

للحدو  الدولية قمهية سياسية وقانونية،  الدولة متارس سيا هتا  ااك حدو ها، وتددها تبدق : حدو  اإلقليم 
سيا ة الدولة لاحبة اإلقليم وتدت ي سيا ة  ولة قا ى، وخلتم تعيني حدو  الدولة تا ة تي ط خل  اتفاقيا   ولية قو 

 .)1(تدة  ول متجاورة

خلتب  ع حتدخلد الدقوة اليت خلبدق وخلدت ي تددها إقليميا  ولتاذ متجاورتاذ خلقوم بيد ما   :الطبيعيةالحدود    -أولا 
 : الك طبيعي "سلسلة جبال، هن ، حبرية، حب " بعأل القواتد تتلخص ع اآليت

 :إذا كاذ الفالك هن ام ا ي بني  ولتني تقعاذ تلى خفتين،  إنن خلف ق بني حالتني -1
ااوىل: إذا كاذ الد   ،ري لا  للمالحة: خلتوذ اط احلدو  هو اط وسط الد  ، حبيث خي   لسيا ة 

وق  كك مد ما كك  ولة نصف الد   اجملاور إلقليم ا مبا  ين مي جزر، وقذ ح  السيا ة تلى هاه اجلزر خلتوقف تلى م
 .بالدسبة هلاا اةط

الثانية: إذا كاذ الد   لا  للمالحة: خلتوذ اط احلدو  تبارة تي مدتصف ال ى الد   وهو اةط املمتد ع 
  .)2( وسط قتم  جزء مي الد   انن قللح جزء مل ور السفي التبرية

ني، وع هاه احلالة  إذ الشاطئ لد  وقد خلق  الد   بأكملن ع إقليم  ولة واحدة وإذ كاذ  الالم بني  ولت
بأتلى مدسو  للمياه ع  نة الفي اذ وتوب  نفس القواتد اةالة بااهنار تلى البحريا  اليت تفصك بني  ولتني قو 

 .قكث ، ما مل خلتي هلا تدظيم اتفاقي ااص بني هاه الدول
احلدو  تعني و قام ةط ومهي مي  بني قتلى إذا كاذ الفالك سلسلة مي اجلبال  إنن مي املتعارف تلين قذ   -2

قمم هاه اجلبال وخلعد هو اةط الفالك بني اإلقليمني قو تي ط خل  اط تقسيم املياه،  إذا احتد اةواذ  ال تثور 
املشتلة، وهي حالة االاتالف خللزم اتفاق الدولتني  يما خلتعل  بتعيني احلد والواجت اإلتباع، واوز للدول اجملاورة قذ 

 .ف  تلى تتس هاه القواتد بإتباع قساس آا  لتحدخلد اةط الفالك بيد ماتت

تلجأ إلي ا الدول تدد تدم وجو  موان  طبيعية بيد ا قو ر،بة ع تعدخلك احلدو ،  :الحدود الصناعية -ثانياا 
  وتتوذ احلدو  وتثب  إما بوخ  اليد اهلا ئ ملدة طوخللة قو باالتفاق تلي ا ع معاهدة قو اتفاق ااص بتعيني احلدو 

 

 .157، ص  2005راج : ب كا  حممد، مشتال  احلدو  الع بية، قطلس للدش  والتوزخل ، القاه ة  (1)
 .124، ص 2001راج : الدوري تدناذ تبد العزخلز ، سلوة اللس اامي مي اختاذ التدابري املؤقتن،  ار الشؤوذ الثقا ية، بغدا   (2)
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الصداتية تبارة تي قسال  شا تة قو اووط ملونة قو تبارة تي نقاط تفتي  قو مداط  مج كية وقد تتوذ حسابية 
 .)1(تي ط خل  اووط الوول قو الع ت

هدا  ااتالف بني احلدو  الدولية وبني احلدو  اجلم كية واإل ارخلة،  :الحدود الجمركية واإلدارية -ثالثاا 
 احلدو  اجلم كية تبارة تي سلسلة مي املتاتت ونقاط التفتي  اجلم كية تدش  ا الدول تلى حدو ها بغ ت م اقبة 
 اول وا و  الب ا   وااحوال مي وإىل إقليم الدولة، وقد تتوذ احلدو  اجلم كية قخي  مي احلدو  الدولية كما لو 

ارسة التجارة  ااك هاه املدذ قو املداط   وذ قي قيو  مج كية، كان  الدول تتب  نظام املدذ قو املداط  احل ة تتم  
وقد تتوذ باملقابك قوس  مي احلدو  الدولية كما لو خم   ولة إقليما ال خلتبع ا سياسيا ل قابت ا االقتصا خلة واجلم كية،  

ة حيث خلقوم قت اء االحتا  وهاا االاتالف والتباخلي بني احلدو  السياسية واجلم كية خلظ   جليام ع االحتا ا  اجلم كي
قما  ،بإلغاء الفوالك اجلم كية  يما بيد م م  إبقاء احلدو  السياسية واري مثال تلى ذلك السوق ااوربية املشنكة
 .)2(احلدو  اإل ارخلة   ي احلالة اليت توكك  ي ا الدولة إ ارة جزء مي إقليم ا إىل  ولة قا ى بدوذ مقابك قو مبقابك

 :خلشتمك إقليم الدولة تلى تدال  ثالثة، وهي:  اإلقليم مشتمال   

ذلك اجلزء مي اليابسة واةاخ  لسيا هتا وحدها باإلخا ة إىل مستعم ا  الدولة   وخلشمك:اإلقليم الربي  -قوالم 
 .حىت لو كان  تفصل ا تد ا حدو  طبيعية كما لو كان  وراء البحار   ي تعد امتدا ام لإلقليم االلي

 :مشتمالت اإلقليم البري
مي إقليم الدولة متارس اارت هي العدص  ااساسي وال  يسي  ما فوق األرض من معالم طبيعية: -1

الدولة سيا هتا تلى اارت اليت تق   ااك حدو ها وكالك تلى ما خلوجد تلى هاه اارت مي معامل طبيعية، وال 
خلشنط القانوذ الدويل اتساع معني لألرت  قد تتوذ لغرية وقد تتوذ كبرية كما ال خل م قذ خلتوذ إقليم الدولة الربي 

 .مدفصلة خت   لسيا ة واحدةمتصك وقد خلتوذ تبارة تي قجزاء  

خلشمك اإلقليم قخل ام ما حت  اارت حيث اوز للدولة  ما تحت األرض من مناجم وثروات بترولية: -2
قذ تستغك ث واهتا املوجو ة ع باطي قراخي ا  وذ قذ ميتد ذلك إىل قراخي  وذ قذ ميتد ذلك إىل قراخي الدول اجملاورة 

 :هلا، ونف ق هدا بني حالتني

 

 .28قنظ : تبد الوها  تبد العظيم، جغ ا ية العالقا  السياسية، مؤسسة الوحدة للدش  والتوزخل ، التوخل  )بدوذ سدة طب  (. ص  (1)
 .148، ص 2010راج : تواري  خلوسف،حماخ ا  ع القانوذ الدويل العام، جامعة الش ق ااوسط،تماذ   (2)
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: حالة املداجم: ال خلتوذ هدا  لعوبة ع اام  إذ ميتد  تلى الدولة ع حالة استغالل املداجم املوجو ة ااوىل
تلى احلدو  قذ ميتد حف ها حت  اارت إىل باطي قراخي الدولة اجملاورة وتلتزم ع هاه احلالة قذ تتم قتمال احلف  ع 

 .)1(لك بني الدولتنياجتاه تمو ي حنو باطي اارت ملتزمة خبط احلدو  الفا

 :حالة الثروات الطبيعية األخرى السائلة أو الغازيةالثانية:  

ال خلت مي القانوذ الدويل ب اهي قاتدة االة قو معيار ثاب  لد  نصيت كك  ولة مي خمزوذ البنول قو 
الواقعة تلى حدو   ولتني قو قكث ، املياه املوجو ة ع باطي اارت ع حالة نشو  االف حول استغالل قحد اآلبار  

ولعك ق  ك قاتدة ميتي توبيق ا ع هاا الشأذ هي قذ تتقاسم الدول املعدية باام  موار  احلقك تلى قساس نسبة 
مساحة احلقك اليت تق  ع باطي إقليم كك مد ما بالدسبة ملساحة ااجزاء ااا ى الواقعة ع ققاليم الدول ااا ى وع 

 ال بد مي اتفاق الدول املتجاورة تلى اقتسام املخزوذ مي البنول قو املياه قو الغازا  الوبيعية وحتدخلد   مجي  ااحوال
 .قنصبة كك  ولة ع تقد قو اتفاق خلربم بيد م ع هاا الشأذ 

هاه الوبيعة بااتالف ااقاليم، حيث هدا  العدص  اليابس الاي  ختتلف:الوبيعة اجلغ ا ية لإلقليم الربي 
 .خل م التالل واجلبال والو خلاذ والس ول والصحارى وهدا  العدص  ،ري اليابس الاي خل م القدوا  والبحريا  وااهنار

ة، وتعترب وخلول  الوالح املياه الوطدية قو الداالية تلى املياه املوجو ة بتامل ا  ااك حدو  إقليم الدول -
املياه الداالية ع حتم اإلقليم الربي للدولة وحتتم ا ذا  القواتد اليت حتتم إقليم الدولة الربي، وال خل   تلى الدولة 

 .ع  ارست ا هاه السلوا  قي قيد قو استثداء

 :وخلدقسم إىل جز ني  :اإلقليم البح ي  -ثانيام 
ع إقليم الدولة مي الار ما ية قو قهنار وحبريا  وقدوا     املياه الداالية: وهي املساحا  البح خلة الداالة -1

 .و،ريها
وهي البحار اليت تالل  شواطئ الدولة، ومتارس الدولة تلي ا سيا ة كاملة م  بعأل  املياه اإلقليمية: -2

 .القيو  اةالة حب  امل ور الربي للسفي ااجدبية ع إقليم الدولة البح ي
 .)2(طبقا  اجلو اليت تعلو كالم مي إقليمي الدولة الربي والبح ي اإلقليم اجلوي:وخلشمك  -ثالثام 

  طبيعة حق الدولة على إقليمهاالمطلب الثاني:  

 

، 1997احلدو خلة وتوبيق ا تلى الع اق، رسالة ماجستري ،ري مدشورة، كلية القانوذ، جامعة بغدا   جلني تبد ال محي، تسوخلة املدازتا  راج : مدصور (1)
 .158ص 
 .129امل ج  الساب ، ص  ،راج : الدوري تدناذ تبد العزخلز  (2)
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 .ااتلف  آراء الفق اء ع شأذ حتدخلد طبيعة ح  الدولة تلى إقليم ا إىل نظ خلا  خمتلفة سدتع ت امه ا بإااز

قساس ا مي القانوذ املدين حيث خلولف ح  الدولة تلى إقليم ا تستمد هاه الدظ خلة    :نظرية المل ية  -أولا 
بأنن ح  تي  مياثك ح  امللتية إىل حد كبري، وت ج  نشأة هاه الدظ خلة إىل العصور القدمية تددما كان  اا تار 

ختلفة للت ة الدخلدية هي السا دة ولقد استغل ا رؤساء التديسة التاثوليتية ع تربخل  احل  ع التص ف ع القواتا  امل
ولقد توور  هاه الدظ خلة ع تص  ال وماذ تددما بدق  اإلمرباطورخلة ال ومانية ع التوس   ا  تا الفق اء  .اارخية

ال وماذ إىل إا اع ملتية هاه ااقاليم احتام القانوذ ال وماين بدظ خلا  خمتلفة،  صار  ققاليم اإلمرباطورخلة ال ومانية 
 .ملتام مشنكام لل ومانيني

  هاه الدظ خلة سا دة ع  قن القانوذ الدويل التقليدي حيث خلعترب إقليم الدولة ملتا للملك لن ح  لوظ 
التص ف املول   ين، ولتي ملا استق   نظ خلة سيا ة الدولة ع  قن القانوذ الدويل اتترب اإلقليم ااخعام لسيا ة الدولة 

كبريام بني سيا ة الدولة تلى   بعأل الفق اء قذ هدا  تشاهباوليس ملتام للحاكم، وتلى ال ،م مي ذلك  قد رقى 
إقليم ا وبني ح  امللتية،  تال احلقني مقصورام تلى لاحبن وخيولن سلوة التص ف ع موخوع هاا احل ، لالك جند 

ا  و   التثري مي قواتد القانوذ املدين اةاص حب  امللتية توب  ع الال سيا ة الدولة تلى إقليم ا مثك ط ق اكتس
وتلى ال ،م مي اهنيار قساس هاه الدظ خلة  ما زال هلا قنصار مي بني  ق اء القانوذ الدويل احملدثني ومي  .اإلقليم 

 (2).(قب زهم العامل الف نسي ) وشي

 :نقد 
 .الف  خلةتغفك هاه الدظ خلة االاتالف بني قحتام القانوذ العام وقحتام القانوذ اةاص اليت تدظم امللتية  -1
ختلط بني امللتية وبني السيا ة،  لسيا ة الدولة تلى إقليم ا مدلوالم قانونيام وسياسيام نابعام تي  ت ة اجملتم  الدويل  -2

الاي خلتتوذ مي  ول خمتلفة خلدف   كك مد ا حب  إقليم معني مبا خلشملن ذلك مي حقوق تش خلعية وق ا ية وتدفياخلة، 
 .لتية ع مف وم القانوذ اةاصوهو ما ال ميتي تشبي ن حب  امل

خل ى قنصارها قذ اإلقليم العدص  ااساسي للدولة لالك   دا  اندما  بني اإلقليم  :نظرية الندماج -ثانياا 
والدولة بشتك خلصعت معن الفصك بيد ما، حيث خلعترب إقليم الدولة جزء ال خلتجزق مي طبيعة الدولة، تلى اتتبار قنن 

ية،  ال خلوجد للدولة  وذ إقليم حيث خلستحيك  ارسة السلوة السياسية إال ع إطار قحد قسس شخصيت ا القانون
إقليم حمد  وتربز هاه الدظ خلة اامهية السياسية لإلقليم، كما تقدم تفسريا للحاال  اليت تفىن  ي ا الدولة بفقداذ 

 .إقليم ا كلية

 

/ متوز/  43العد   ،التوخل  ،اللة  راسا  اةليج واجلزخل ة الع بية ،استخدام الوثا   ع مدازتا  احلدو  مبدوقة اةليج الع يب ،قنظ : العقا  لالح (1)
 .155، ص 1985
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 :تع خ  هاه الدظ خلة للدقد لعدة قسبا  قمه ا  :نقد 

قليم سابقة تلى ظ ور الدولة مبف وم ا احلدخلث وبالتايل ال ميتي قذ خلتوذ اإلقليم ال   تدص   ت ة اإل -1
 .مي تدال  الشخصية القانونية للدولة

ال تقدم الدظ خلة تفسريام واخحا لبعأل التغريا  اليت قد تو ق تلى إقليم الدولة،  قد خلزخلد إقليم الدولة قو  -2
خلدقص تي تفسري املسا ك املتعلقة بتوزخل  االاتصالا  املشنكة بني الدول اليت تشتك احتا ا  وليا ع إطار اإلقليم 

االاتصالا  ع إطار الدولة التعاهدخلة قو ع ظك نظام احلماخلة   الواحد لدولة االحتا ،  تيف ميتي مثالم تفسري توزخل 
 .)1(قو اإل ارة املشنكة

ذهت قنصار هاه الدظ خلة إىل قذ إقليم الدولة هو   :(لحة أو المجال الجغرافيصنظرية النطاق )الم   -ثالثاا 
سلوت ا اآلم ة ع إلدار والدواهي تلى الدواق اجلغ اع الاي تباش   االن الدولة نشاط ا وااتصالاهتا ومتارس 

 .اا  ا  ع حدو ه

ر،م بساطة هاه الدظ خلة وواقعيت ا إال قنن خلعيب ا قهنا ال تقدم لدا تفسريام قانونيا لبعأل املسا ك املتعلقة  :نقد 
لدا تفسريام بتغيري بعأل تدال  ومشتمال  اإلقليم سواء تي ط خل  التدازل قو اإلتارة قو التأجري، كما قهنا ال تقدم 

لسيا ة الدولة تلى بواا ها ع البحار قو تلى مواطدي ا اار  حدو ها حال وجو هم ع إقليم  ولة قجدبية، و،ري 
 .)2(ذلك مي اامور اليت متارس  ي ا الدولة سيا هتا اار  حدو  إقليم ا

الدظم القانونية الداالية كما لد ه تق ر قذ اإلقليم هو الدواق اجلغ اع لدفاذ  :نظرية الختصاص -رابعاا 
القانوذ الدويل، حيث خلعترب قنصارها قذ الدولة ليس  شخصا قانونيا ولتد ا ال   نظام قانوين وكك نظام قانوين خلتولت 
ة نواقام إقليميام لدفاذه، ولالك قيك إذ إقليم الدولة هو الواق  ال   نواق لدفاذ نظام قانوين معني، ومي الداحية الواقعي
 .خلعترب قنصار هاه الدظ خلة قذ اإلقليم هو املتاذ احملد  الاي تباش   ين الدول ااتصالاهتا طبقام لقواتد القانوذ الدويل

ومتتاز هاه الدظ خلة بأهنا تتف  م  ااسس اليت خلقوم تلي ا القانوذ الدويل العام مي حيث تتييف امتيازا   
ت اء السلوة العامة لتي خلتمتدوا مي القيام بوظا ف م اليت هتدف إىل الدولة بأهنا ال   ااتصالا  خيوهلا القانوذ ا

  مشوالم التغيريا  اليت قد تو ق تلى إقليم الدولة. ثحتقي  املصلحة العامة، كما وقذ هاه الدظ خلة تفس  بو خلقة قك

 

 .149امل ج  الساب ، ص  ،راج : تواري خلوسف (1)
 .68، ص 1969 ،العد  ااول ،اللة احل  ،للقانوذ الدويل ر ع  قمحد حممد، الدزاع حول جزر اةليج الع يب ومتولبا  احلك و قا راج :  (2)
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دن تبارة تي نقك ااتصاص  التدازل تي جزء مي اإلقليم مثال ال خلعترب و قام هلاه الدظ خلة ال   تص ف ع ح  تدني ولت
 .)1(مي  ولة إىل قا ى قو إتا ة توزخل  االاتصاص بني الدول

  أسباب اكتساب وفقد اإلقليمالمطلب الثالث:  

ميثك هاا املوخوع قمهية االة ع العالقا  الدولة نظ ام امهية اإلقليم ع تتوخلي الدولة واذ مباش ة الدولة 
 .اامور اليت مازال خلعدي ا القانوذ الدويللسيا هتا اإلقليمية تعد مي قهم  

وتستدد سيا ة الدولة تلى إقليم ا إىل مبا ئ قساسية قمه ا قدرة الدولة تلى مباش ة ااتصالا  معيدة تلى 
إقليم ا وقذ تتوذ سيا هتا مبدية تلى ر،بة شعت هاا اإلقليم وقذ تتحمك الدولة االلتزاما  الدولية وهدا  قسبا  

الكتسا  و قد اإلقليم وهدا  االكتسا  نقالم تي الغري وال تثري الوا فة ااوىل مي ااسبا  موخوع  قد قللية 
اإلقليم حيث ال خلتي اإلقليم املتتست ااخعام لسيا ة قي  ولة مي قبك، تلمام قذ  قد اإلقليم واكتسابن مسألتاذ 

 .د الدولة ااا ى هلاا اإلقليم تبىن كك مد ما تلى ااا ى اذ اكتسا   ول إلقليم ما خلع   ق

  :األسباب األصلية لكتساب اإلقليم

هو تبارة تي إ اال  ولة ع حيازهتا إقليما ،ري ااخ  لسيا ة قي  ولة بقصد مباش ة  :قوالم: االستيالء
سيا هتا تلين، ولقد  قد االستيالء قيمتن ع الوق  احلاخ  بعد اكتشاف كك قجزاء الت ة اارخية حيث مل تعد هدا  

 :نش وط   ومي اهم  لدولققاليم ،ري مأهولة الستاذ قو ،ري ااخعة  

قليم حمك االستيالء ااخعام ع االك لسيا ة  ولة معنف بوجو ها ومتارس تلين سلوة قال خلتوذ اإل -1  
 . علية

قذ تقوم الدولة باكتشاف اإلقليم ومتارس تلين قتمال السيا ة تأكيدام لديت ا ع إ االن ع والخلت ا،  ال  -2
خ  اليد الفعلي وهاا ما قكدتن احملاكم خلعترب استيالء ال   اكتشاف اإلقليم ووخ  اليد ال مزي تلين بال ال بد مي و 

 .الدولية ع كثري مي قحتام ا
قذ تقوم الدولة اليت اكتشف  اإلقليم واستول  تلين بإبالا الدول رمسيام بوخ  خلدها تلين وقذ خلشتمك  -3

 .)2(هاا اإلبالا تلى بياذ حبدو  اإلقليم الاي مت االستيالء تلين

 

(1) Pierre Salinger، Secret Dossier، The Hidden Agenda Behind the Gulf war & Clays Ltd. 
London،1991 ، p.40. 

/ تش خلي االول / 16 ،لو  العمال الع اقية ،ق اءة حتليلية ع قسبا  وتداتيا  اإل ارة املشنكة ةور تبد اهلل بني الع اق والتوخل  ،قنظ : تلو تما  (2)
 .69، ص  2013
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الدولة السيا ة تلى امللحقا  اليت ت يف ا الوبيعة إلقليم ا مبج   تتوخلي هاه تتتست  :اإلخا ة -ثانيام 
امللحقا   وذ احلاجة اي إج اء قو إتالذ ذلك، ومثال ذلك اجلزر والدلتا، كما متتلك الدولة اإلخا ا  الصداتية 

 )1(.قليميةاليت تبدي ا ع إقليم ا كحواجز ااموا  قو املوانئ اليت تدش  ا الدول ع حبارها اإل
 :أسباب اكتساب اإلقليم نقالا عن الغير

وهو قذ تتخلى  ولة تي جزء مي إقليم ا لدولة قا ى، وخلتم التدازل باالتفاق بني الدول  :التدازل -قوالم   
املعدية ع شتك معاهدة قو تص خلح خلصدر مي الدولة املتدازلة وقد خلتوذ التدازل مبقابك حيث ميتي قذ خلتخا لورة 
اتفاق بني  ولتني تلى قذ تتدازل كك مد ما لألا ى تي جزء مي إقليم ا ع احلاال  اليت خلتم  ي ا إب ام معاهدا  
لتعدخلك احلدو  بني  ولتني، وقد خلتوذ التدازل بدوذ مقابك  غالبا ما خلتوذ إجبارخلا تف خن  ولة تلى قا ى وخلتم تا ة 

تلى جزء مي إقليم ا للدولة املدتص ة كش ط مي ش وط الصلح بني تقت احل و   تدازل الدولة امل زومة خد إرا هتا 
 .الدولتني

 شروط صحة التنازل
قذ خلصدر التدازل تي  ولة كاملة السيا ة،  الدولة كاملة السيا ة  قط هي اليت متلك التدازل تي جزء  -1:

الداقصة السيا ة  ليس هلا احل  ع التدازل تي جزء مي إقليم ا حيث تعد قهالم إلج اء التص  ا  القانونية قما الدول  
مي إقليم ا إال ع احلدو  اليت تسمح هبا املعاهدة اليت مت مبوجب ا وخ  هاه الدولة حت  احلماخلة قو االنتدا ، كما 

احليا   ال اوز للدول املوخوتة ع حالة قيام  ا م التص ف ع قجزاء مي ققاليم ا بالتدازل لتعارت ذلك م  التزاما 
تلى قنن اوز ع بعأل ااحوال السماح هلا بالك إذا كاذ التدازل خلتعل  بتسوخلا  للحدو  تلى قال خلتعارت ذلك 

 .م  املعاهدة اليت مت مبوجب ا وخ  هاه الدولة ع حالة حيا   ا م، وخلشنط موا قة الدول ال امدة هلا

ل انن خلنتت تلى انتقال اإلقليم اكتسا  ستانن قذ تتم موا قة ستاذ اإلقليم املتدازل تدن تلى التداز  -2
جدسية الدولة اجلدخلدة واة وع لدظام ا السياسي وقوانيد ا ومي ن مي الواجت إج اء استفتاء تتوذ نتيجتن موا قة 
ستاذ اإلقليم تلى قبول التدازل، وواق  اام  قذ هاه املوا قة تتف  م  مبدق ح  الشعو  ع تق خل  املصري ،ري قذ 

لدول اليت تسلك مسلتا موحدام ع هاا الشأذ، ومعظم الدول اليت جلأ  إىل استفتاء ستاذ ااقاليم التدازل تد ا ا
إلي ا كان  تعلم مسبقام قذ نتيجتن ستتوذ إىل جانب ا تلى قذ هدا  حاال  مت  ي ا إجبار بعأل الدول تلى التدازل 

 .)2(قليم تي قجزاء مي ققاليم ا  وذ استوالع رقس ستاذ هاا اإل

الفتح هو احتالل  ولة بالقوة إلقليم تاب  لدولة قا ى قو جلزء مدن، والفتح ال خلتم إذا قام   :الفتح -ثانيام 
ح   بني  ولتني واحتل  جيوش إحدامها إقليم ااا ى وقتلد  خمن إلي ا وخلتم ال م ع هاه احلالة بإرا ة الدولة 

يم الاي مت خمن إذ لو استدد ال م إىل ت اخي املدتص ة وحدها  وذ اتتداء بإرا ة الدولة املد زمة قو رقي ستاذ اإلقل
 

 .73امل ج  الساب ، ص  ،الدزاع حول جزر اةليج الع يب ومتولبا  احلك و قا للقانوذ الدويل  ،ر ع  قمحد حممدراج :  (1)
 47، ص 1969العد  ااول   ،جامعة بغدا  ،اللة العلوم القانونية ، ور التحتيم ع  أل املدازتا  الدولية ،القويفي  تبد احلسني راج :  (2)
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ولقد كاذ الفتح مي قهم الوسا ك التقليدخلة الكتسا  .الو  ني لتاذ اكتسا  اإلقليم ع هاه احلالة تي ط خل  التدازل
السيا ة تلى ااقاليم ولتي ع الوق  احلايل ،البية الفق اء خلعتربونن مي قبيك السوو قو اال،تصا  ،ري املش وع بني 
الدول وخلؤكد ذلك ما جاء ع مواثي  تدة قمه ا تي تصبة اامم وميثاق اامم املتحدة الاي ح م استعمال القوة قو 

 .الت دخلد هبا خد سالمة ااراخي قو االستقالل السياسي للدول، وهو ما خلعرب تدن مببدق: السالمة اإلقليمية

ة تلى إقليم  ولة قا ى ومباش ة السيا ة هو اكتسا  السيا ة تي ط ي قيام  ولة بوخ  خلدها مدة طوخلل
والتقا م ،  تلين تلى حنو مستم  االل  نة زمدية تتفي لتثبي  الشعور بأذ الوخ  القا م مش وع وخلتف  وحتم القانوذ 

مي الو ق املعنف هبا الكتسا  امللتية ع القانوذ اةاص، ولتدن كاذ حمك االف بني  ق اء القانوذ الدويل العام 
 :ى الشتك التايلوذلك تل

االجتاه ااول: خلدت  جواز متلك ااقاليم تي ط خل  التقا م ذلك الاتالف السيا ة تي امللتية اةالة، 
 ملتية تقار ع القانوذ اةاص ختتلف تي السيا ة تلى جزء مي اإلقليمي خلقيم بن ستاذ  ا خلتداىف م  قواتد القانوذ 

 .)1(ت للملتيةالدويل وال اوز معن إق ار التقا م املتس

االجتاه الثاين: خل ى جواز إتمال التقا م ع القانوذ الدويل مؤخلدخلي رقخل م بأذ التقا م مي املبا ئ املستق ة ع 
كا ة اانظمة القانونية،   الم تي قنن خلؤ ي إىل استق ار ااوخاع الدولية، ولتي خلشنط ع التقا م كوسيلة النتقال 

 :ااقاليم، و قام ملا خلليالسيا ة تلى  
 .قذ خلتوذ وخ  اليد تلى اإلقليم ها  ا، قي ،ري متدازع  ين ومل تعنخن احتجاجا  مي الدولة االلية -1
وقذ ت   الدولة خلدها تلى كا ة اإلقليم باتتبارها لاحبة السيا ة كما لو قهنا متارس سيا هتا تلى  -2

 ا نيابة تي  ولة قا ى بو خل  اإلاار قو حوالة اإل ارة، والدول اليت تدخل  إقليم ا، وتلى ذلك  الدولة اليت تدخل  إقليم 
ققاليم موخوتة حت  الولاخلة قو ااخعة لدظام االنتدا ، ال ميتد ا قذ تتتست السيا ة تلى هاه ااقاليم م ما 

 .طال  املدة
التشتيك ع حتقي  وخ  اليد الفعلي قذ خلتوذ وخ  اليد تلديا، وذلك خمانا الستق ار ااوخاع وتدم   -3

 .املتست للملتية
قذ خلستم  وخ  اليد مدة طوخللة: وال توجد قاتدة زمدية موحدة بك خيتلف اام  مي حالة اا ى  -4

حست الظ وف واملالبسا  احمليوة هبا، واحلتمة مي اشناط م ي املدة هي قذ خلستق  الوخ  اجلدخلد وخلصبح مألو ام 
 .وقد اقنح )ج سيوس( قذ تتوذ املدة طوخللة حبيث ال تعي ا الااك ة  لدى الدول ااا ى،

 

 .70ص  امل ج  الساب  ، ،قنظ : تلو تما  (1)



    

70 

 

ال ات قذ خلعتد بالتقا م كوسيلة مي الوسا ك املش وتة النتقال السيا ة تلى ااقاليم، حيث ال   وع رقخلدا قنن
الشعو   خلتف  ذلك م  التوور الاي حد  ع اجملتم  الدويل، كما ال خلتف  م  مبا ئ التدظيم الدويل واالة ح 

 .ع االستقالل وتق خل  املصري، ومبدق السالمة اإلقليمية واليت تعد مي ال كا ز اليت خلقوم تلي ا التدظيم الدويل املعال 

ع مداسبا  تدخلدة قام  التدظيما  الدولية بتق خل  انتقال  :نقل السيادة بقرار من منظمة دولية -رابعاا 
قا ى، وهاه احلالة ،البا ما مت ع قتقا  احل و  مي االل معاهدا  الصلح السيا ة تلى إقليم مي  ولة إىل 

 .)1(اجلماتية ومعاهدا  تدظيم احلدو  الدولية والتسوخلا  اإلقليمية بني الدول

وخل ى بعأل الفق اء قذ املدظما  الدولية م ما كاذ متثيل ا للجماتة الدولية ال ات قذ خلتوذ مي بني 
ة اليت تتوىل السيا ة تلى قحد ااقاليم، بك ات قذ خلقتص  نشاط ا تلى تأكيد مبدق ح  ااتصالاهتا تعيني الدول

تق خل  املصري واإلش اف تلى تدفياه  وذ قخلة خغوط، وبالتايل  إذ قي ق ار مي اامم املتحدة بدقك السيا ة تلى إقليم 
 قي خلتف  وقهداف ومبا ئ اامم املتحدة مي  ولة إىل قا ى  وذ إرا ة شعب ا خلعد تمالم ،ري مش وع، ون ى قذ هاا ال

 .)2(وكا ة املواثي  الدولية اليت تق  احنام ح  الشعو  ع تق خل  مصريها واحنام سيا هتا اإلقليمية

  األنهار الدوليةالمطلب الرابع:  

إقليمي  ولتني لقد الولح الفقن الدويل ذي بدء تلى إطالق ولف الد   الدويل تلى ااهنار املمتدة بني 
قو قكث ، ،ري قذ مثة الوالحام جدخلدام حك حمك ولف الد   الدويل وهو الوالح )نظام املياه الدولية( وذلك حىت 
خلتوذ االلوالح قكث   قة وتمومية  يشمك اجمل ى ال  يسي للمياه، كما خلشمك روا د هاا اجمل ى، سواء قكان  هاه 

 .و مي ال وا د املوزتة هلاال وا د مي ال وا د اإلمنا ية للمياه، ق

 :خيتلف حتم هاه ااهنار مي حيث ملتيت ا تلى الوجن التايل :الو ع القانوني لألنهار الدولية 
وع هاه احلالة ختتص كك  ولة مي هاه الدول مبلتية اجلزء مي  :إذا كان  جت ي ع ققاليم تدة  ول -1

 .الد   الواق  ع حدو ها
 .حدو   ولتني قو قكث إذا كان  واقعة تلى  -2

وع هاه احلالة متلك كك  ولة اجلزء اجملاور هلا مي الد   الاي اةط ااوسط للتيار ال  يسي إذ كاذ الد   
 .لاحلام للمالحة، وحىت اةط ااوسط لصفحة املياه إذ مل خلتي الد   لاحلا للمالحة

 

 .74امل ج  الساب ، ص  ،الدزاع حول جزر اةليج الع يب ومتولبا  احلك و قا للقانوذ الدويل ، ر ع  قمحد حممدراج :  (1)
 .17ص . 1/2006/  19 ،1435العد   ،احلوار املتمدذ  ،وسا ك تسوخلة املدازتا  ع إطار اجلامعة الع بية ،ال محي وهيب تبدراج :  (2)
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 ويل ح خلة املالحة ع اجلزء الدااك مدن ع ملتيت ا لتك  ولة مي  هبا هن   :  نظام المالحة في األنهار الدولية
اإلقليمية وهاه نتيجة طبيعية حل  امللتية الثاب  للدولة تلى اجلزء مي الد   الواق   ااك حدو  إقليم ا، قما ااجزاء 

ما كاذ  مي الد   الدويل اار  حدو  إقليم ا  لقد كاذ ال خلسمح باملالحة  ي ا إال بداء تلى اتفاقيا  االة وهاا
خلعوق التجارة الدولية، ولتي اام  توور  يما بعد حيث إق ار مبدق ح خلة املالحة ع مجي  قجزاء الد   لاحلة هلا مي 
مدبعن إىل مصبن لتك مي الدول اليت خلق  ع إقليم ا قما الدول ااجدبية  قد ظل  إىل وق  ق خلت ال خلسمح هلا حب خلة 

 .املالحة ع الد   الدويل

بال  حماوال  لتوبي  مبدق ح خلة املالحة ع ااهنار الدولية  ا قسف  تي وخ  ال حة املالحة ع ااهنار وقد  
ولتي بقي  هاه اامور حربام تلى ورق اذ هاه ااحتام  س   تفسريام خيقام   1814ااوربية قق تا مؤمت   ييدا تام  

 تح  هن    6  185ولتي معاهدة بارخلس سدة   ، وذ ،ريها   اتترب  قذ املقصو  سفي الدول الواق  ع إقليم ا الد  
الدانو  للمالحة الدولية بأوس  معاني ا وتبع ا تدة معاهدا  تق ر مبدق ح خلة املالحة ع ااهنار الدولية  ا جعل ا 

 .)1(قم ام واقعيام واجتن هاا املبدق حنو االستق ار كقاتدة قانونية  ولية تامة

  :1921برشلونة  اتفاقية   
وهي مي قهم االتفاقيا  الدولية، حيث ق ر  مبدق ح خلة املالحة ع ااهنار الدولية جلمي  الدول املتعاقدة، 

 :وتعد هاه االتفاقية ااساس القانوين العام للمالحة ع ااهنار الدولية ولتي خل   تلي ا بعأل املالحظا 
 .الد  خلة ع وق  السلم  وذ قذ تعاجل ا ع وق  احل  اقتص   قواتدها تك تدظيم املالحة   -1
 .قص   ح خلة املالحة تلى السفي التجارخلة  وذ احل بية قو زوارق البوليس -2
وذ املالحة ع ااهنار الدولية وت ك  للدول ح خلة ااتيار الدظام الاي ؤ مل تت مي نظاما االا إل ارة ش -3

 :ااتيار قي مي قنظمة اإل ارة اآلتية  ت اه مداسبام ع هاا الشأذ،  للدول ح خلة
وذ املالحة ع اجلزء مي الد   الاي خلق  ع ؤ وهي اليت تقوم  ي ا كك  ولة بإ ارة ش :اإلدارة الفردية -أ
 .إقليم ا

 .وذ املالحة  ين بصفة مجاتيةؤ بأذ تقوم الدول اليت ترب  الد   ع ققاليم ا بإ ارة ش  :اإلدارة اإلقليمية  -ب
وذ املالحة جلدة  ولية تتتوذ مي  ثلني جلمي  الدول اليت هلا ؤ وذلك بأذ تتوىل ش :اإلدارة الدولية -ج

 .مصا  االة ع املالحة ع الد   الدويل، سواء قكان  مي الدول الشاط ية قو ،ريها

 

(1) Shubber Sami، UN Sanctions against Iraq and the Crime of Genocide، London، 1st edition، 
2002، p: 99. 
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 مي  الد   بأقاليم ا قلزم  الدول املتعاقدة بعدم إقامة ت اقيك قمام املالحة ع الد  ، كما قلزم  الدول اليت -4
بأتمال الصيانة لتيسري املالحة الد  خلة، قما قتمال التحسني  قد جعلت ا ااتيارخلة وتلى الدول اليت ت ،ت ع إج اء 

 .بعأل التحسيدا  قذ تقوم بد   التتاليف واملص و ا  اليت تستلزم إج اءها

 ولة وق،لب ا ال مي  ع ققاليم ا قهنار  ولية   (21)وقاريام قمهية هاه االتفاقية نظ خلة انن مل تصدق تلي ا إال   
لاحلة للمالحة، لالك ال ميتي القول إذ هدا  نظاما قانونيا تامام لتم املالحة ع ااهنار الدولية وقذ كك هن  مد ا 

خلتعوك ع حال وجو  وملا جتدر اإلشارة إلين قذ مبدق ح خلة املالحة ، خي   لدظام اتفاقي ااص بني الدول املدتفعة بن
ح   تتوذ إحدى الدول الواق  ع إقليم ا جزء مي الد   ط  ام  ي ا خلتوذ مي ح  هاه الدولة قو الدول العو ة إىل 

 .(1)مبدق السيا ة املولقة للدول الشاط ية

اليت تستخدم  ي ا مياه ااهنار الدولية تدخلدة،  اا، ات: الدوليةالستغالل الزراعي والصناعي لألنهار 
 :مد ا

 .اا، ات املدزلية العامة والصحية، كاستخدام املياه للش     -1
 .توليد الواقة الت  با ية   -2
 .ليد اامسا  وق، ات لداتية قا ى   -3

الدولية إىل تدة  ولقد انقسم الفقن ع تتييف طبيعة ح  الدولة ع االستغالل الزراتي والصداتي لألهنار
 :نظ خلا ، وذلك نظ ام لعدم وجو  اتفاقيا   ولية ع هاا الشأذ، وتتلخص هاه الدظ خلا   يما خللي

متارس الدولة و قام هلاه الدظ خلة كا ة احلقوق تلى اجلزء مي الد    :نظرية السيادة اإلقليمية المطلقة -أولا 
وخلتمسك هباه الدظ خلة   ، ل ا إقامة السدو  وهلا استثمار زراتيا ولداتياالدويل الواق  ع إقليم ا  وذ قي قيد قو ش ط  

بالدرجة ااوىل الدول اليت خلق  ع إقليم ا اجمل ى ااتلى مي الد   وهي الدول اليت ميتد ا قذ تدتف  مبياهن مي ،ري قذ 
لي مي الد   الدويل، وهاه الدظ خلة خلداهلا قي خ ر مي املش وتا  اليت قد تقيم ا الدول ااا ى الواقعة ع اجمل ى السف

 .)2(م جحة اآلذ ع إمجاع الثقا  مي  ق اء القانوذ الدويل

خلاهت قنصار هاه الدظ خلة إىل قذ كك  ولة ا ي ع إقليم ا الد     :نظرية الوحدة اإلقليمية المطلقة  -ثانياا 
الدويل هلا احل  ع قذ خلظك ج خلاذ املياه الد   تلى حال ع إقليم ا مي حيث كم املياه وكيف ا اذ الد   كتك خلشتك 

 

العد   ،السدة الثالثة ،اللة التش خل  والق اء الع اقية ،ت سيم احلدو  الع اقية التوخلتية ع خوء ق ارا  اللس اامي الدويل ،ازتك جعف  املؤميراج :  (1)
 .148، ص 2011 ،(02)

 .76امل ج  الساب ، ص  ،ر ع  قمحد حممد، الدزاع حول جزر اةليج الع يب ومتولبا  احلك و قا للقانوذ الدويل قنظ :  (2)
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ترب إقليم ا  وحده إقليمية واحدة ال تفصح ت اها احلدو  السياسية، حيث تتوذ سلوة الدولة تلى اجلزء الاي مي 
مقيدة بوجو  تدم التصدي للمج ى الوبيعي للد  ،  انتفات ا مبياه الد   مش وط بعد اإلخ ار حبقوق الدول ااا ى 

وهاه الدظ ي تقيم نوتام مي التوازذ بني مصا  خمتلف الدول اليت ا ي الد   ع ققاليم ا،   .اليت مي  الد   ع ققاليم ا
 .ال ى الد   وع مياهن تلى الوجن الاي خل   حبقوق الدول املشنكة ع الد   الدويلومتد  حتتم قي مد ا ع  

خلق ر قنصار هاه الدظ خلة قذ الد   الدويل بأكملن خلعد ملتا مشنكا بني  :نظرية المل ية المشتركة -ثالثاا 
ساوخلة ومتتاملة  ال اوز مجي  الدول اليت ا ي الد   ع ققاليم ا وبالتايل تتوذ حقوق هاه الدول تلى الد   مت

لدولة قذ تقيم مش وع تلى الد    وذ موا قة الدول ااا ى إذا كاذ هاا املش وع خلؤ ي إىل إحدا  قي تأثري تلى 
 .ج خلاذ مياه الد   سواء بالزخلا ة قو الدقصاذ 

الاتالف مصا  الدول وقنصار هاه الدظ خلة قلة ع الفقن، كما وقذ العمك الدويل مل خلتوات  تلى قساس ا نظ ام  
وقد  ،السياسية واالقتصا خلة وت ارهبا  ا اعك انتفات ا مبياه الد   تلى قساس مي امللتية املشنكة بعيد االحتمال

 اك تلى الدظ خلا  السابقة تعدخلك حدخلث هو وجو  احنام حقوق اجلوار  يجت تلى كك  ولة قذ تدتف  بالد   
وم ما خلتي مي قم  هاه الدظ خلا   إذ القانوذ الدويل  ،  الد   ترب ققاليم احمنمة حقوق الدول ااا ى اليت مي

 .املعال  خلت مي قلوالم ع شأذ استغالل مياه الد   لداتيام وزراتيام وتتا  تتوذ المعام تلي ا  ق ام وق اءم 

املساس بااوخاع الوبيعية  لقد استق  الع ف الدويل تلى التزام الدولة تدد  ارست ا لسيا هتا تلين بعدم 
واجلغ ا ية للد   وباحلقوق املتتسبة للدول ااا ى وع هاا اةصوص تسأل الدولة تي ااتمال اليت تصدر تد ا قو 
رتاخلاها واليت قد خلنتت تلي ا إحدا  تعدخلال  ع ال ى الد   قو إتاقة اند اع مياهن قو استغالل مياهن بو خلقة 

وقد ج    ،مبصا   ول الاورة قو حتول بيد ا وبني انتفات ا مبياه الد   بشتك مداستتعسفية تؤ ي إىل اإلخ ار 
ومب اجعة هاه االتفاقا  ن ى قذ هدا   .العا ة قذ خلتم تدظيم ط خلقة استغالل ااهنار الدولية ترب اتفاقا   يما بيد ا

 :وهي  )1(مبا ئ ت اتي ا الدول ع هاه االتفاقيا 

احلقوق املتتسبة للدولة املشنكة ع الد   مي حيث كميا  املياه اليت كان  حتصك تلي ا كك  م اتاة  -1
 . ولة ع املاخي
م اتاة التوزخل  العا ل ملياه الد  ، وخلتم ذلك تي ط خل  تقدخل  حاجة الدولة للد   ومدى اتتما ها تلى    -2

 .ع الد   الدويل مي املش وتا  اجلدخلدة املزم  إنشاؤها مياهن والفوا د اليت تعو  تلي ا وتلى الموع الدول املشنكة
 .ات تلى الدول االتتدا  بالقواتد اليت اتفق  تلي ا مي قبك الدول املشنكة ع هن   ويل  -3

 

، ص 1982 ،كانوذ ااول  ،1  ،اللة اجملم  العلمي الع اقي ،جوا ، والخلة حمتمة العدل الدولية وموقف الدول الدامية حياهلا التاظم لا راج :  (1)
78. 
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الدولة اليت ت ،ت ع إ اال تعدخلال  ع ط خلقة االنتفاع بد   معني قذ تداك ع مفاوخا  م   تلى  -4
الدول ااا ى املشنكة مع ا ع الد   الدويل للحصول تلى موا قت ا.  إذا مل خلتم االتفاق ات ت ت اام  تلى 

  الدولة مبثك هاه التعدخلال  قو التحتيم لتق خلت وج ا  الدظ  والولول إىل حك خل خي مجي  ااط اف،  إذا قام
ولية الدولة تي ااخ ار ؤ ااتمال  وذ موا قة الدول ااا ى وبدوذ ت ت الدزاع التحتيم  إنن خلنتت تلى ذلك مس

 )1(.اليت تصيت تلك الدول نتيجة هاه ااتمال

 طبقات الجو المطلب الخامس:

 النظام القانوني للفضاء الجوي فوق إقليم الدولة

خلق ر قنصار هاه الدظ خلة قذ اهلواء ح  ال خي   لسيا ة   :نظرية حرية الهواء الذي يعلو إقليم الدولة  -أولا 
 ،قخلة  ولة وال ميتي إا اتن للسيو ة الفعلية مي جانت قخلة  ولة وبالتايل ات قذ خلتوذ االنتفاع هبا ح ا  وذ قي قيد 

البحار مؤخلدخلي رقخل م بأذ الدول قد طبق  هاا املبدق بالدسبة اتايل بن معتدقو هاه الدظ خلة اهلواء بأتايل شولقد 
البحار تشجيعا للمالحة البح خلة وخل وذ قذ ااسبا  اليت استدد  إلي ا الدول جلعك البح  ح ام تتوا   بدص الدرجة 

ء إال قذ هاه احل خلة ت    ولتي   خلقا مي قنصار هاه الدظ خلة قذ االك هو مبدق ح خلة اهلوا.لتي جتعلدا نق ر ح خلة اهلواء
تلي ا بعأل القيو  التدظيمية مي جانت كك  ولة تلى اهلواء الاي خلعلو إقليم ا مبا خلتف  م  حق ا ع الد اع تي 

ولقد  ا   تي هاا املبدق الفقين الف نسي ) وشي( حيث ق ر مبدق احل خلة املقيدة لل واء وقور  قيدخلي  .مصاحلن احليوخلة
 :مها

 .خلتمثك ع مد  الوا  ا  مي التحلي  تلى ارتفاع معني  الم اني:القيد  
خلتمثك ع ح  الدولة ع احملا ظة تلى نفس ا وهي القيو  اليت تسبب ا احتياطا  اامي  القيد المو وعي:

 :ولقد تع خ  هاه الدظ خلة بااتالف م موهنا لالنتقا ا  التالية،  والد اع تي إقليم الدولة

ة الفعلية تلى اهلواء بك خلتفي إمتانية تلك االة بعد التقا م العلمي والتتدولوجي ال خلشنط السيا  -1
 .املعال 

إذ اااا هباه الدظ خلة مبعداها التام ميتي قذ خلؤ ي إىل هتدخلد قمي الدول وسالمت ا   الم تي قذ اااا  -2
 .)1(هبا ع معداها املقيد ليس ع لا  املالحة اجلوخلة ع مجي  ااحوال

 

 . 79ر ع  قمحد حممد، امل ج  الساب ، ص قنظ :  (2)
 .49ص  ،1969 ااول،العد   ،جامعة بغدا  ،اللة العلوم القانونية ، ور التحتيم ع  أل املدازتا  الدولية ،احلسني تبد راج : القويفي (1)
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ومؤ ى هاه الدظ خلة قذ سيا ة الدولة :نظرية سيادة الدولة التامة على الهواء الذي يعلو إقليمها -ثانياا 
متتد إىل طبقا  اهلواء اليت تعلو  وذ حدو  وكما قذ الدولة متلك اارت وما خلعلوها وما خلوجد حتت ا وات قذ خلوب  

ء   و م  وت اذ امتدا  البح  ق قي قما امتدا  اهلواء رقسي ذلك تلى اهلواء قما توبي  قحتام قتايل البحار تلى اهلوا
 .واالمتدا  اا قي اوورة مي االمتدا  ال قسي تلى الدولة

 :نقد 
تؤ ي إىل نتا ج ،ري واقعية وال تتف  م  قوخاع اجملتم  الدويل الاي خلشج  التعاوذ الدويل ومد  الوا  ا   -1

 .ويل،  يجت السماح هلاه الوا  ا  بامل ور ما  ام  ال ت   بأمي الدولةمي امل ور  ين إخ ارام بالصا  العام الد 
إذ االلتجاء إىل مبدق ملتية العلو  ين الط بني امللتية والسيا ة  الفقن الغالت ع القانوذ اةاص قذ  -2

 ة الفعلية تلى مالك اارت لن  قط ملتية العقار وما  وقن ولتي إىل احلد املفيد،  السيا ة ال تع  إمتاذ السيو
اإلقليم سيو ة ال تدازع الدولة  ي ا قحد حبيث جتعل ا هي السلوة ااتلى  ي ا، بك قذ السيا ة تع  إمتاذ السيو ة 

 .)1(وليس  السيو ة نفس ا مىت قرا   الدولة ذلك

الدظ خلة قذ للدولة سيا ة تقوم هاه    :نظرية السيادة المحددة للدولة على الهواء الذي يعلو إقليمها  -ثالثاا 
تلى اهلواء والاي خلعلو إقليم ا وملي الرتفاع معني وخلتوذ ما  وق ذلك ح ا جلمي  الدول، قما الوبقة اةاخعة لسيا ة 
الدولة  تدظم الدولة م ور الوا  ا   ي ا مبا خلتف  م  مصاحل ا ومتمشيا م  خ ورة احملا ظة تلى سالمت ا، وخلول  تلى 

ة املداط  حيث خلقسم الف اء اجلوي إىل قكث  مي مدوقة خت   إحداها للسيا ة وتظك ااا ى ح ة هاه الدظ خلة نظ خل
وذهت بعأل الفق اء وتلى رقس م )كوب ( إىل حتدخلد املدوقة اةاخعة للسيا ة باالستدا  إىل املقاخليس  .ح خلة كاملة

 ا ة للوا  ا  مي اارت، ومتشيام م  هاا املعتا ة ع البح  اإلقليمي، قي بأقصى ما تصك إلين قاا ف املدا   امل
 :االجتاه ذهت بعأل املدا عني تي نظ خلة املداط  إىل تقسيم اجلو إىل ثالثة مداط 

مدوقة لصيقة باإلقليم الربي للدول ختفأل كاماُل لسيا ة  ولة اإلقليم، ومدوقة وسوى الاوزة خلتوذ للدولة 
الوا  ا  ااجدبية للتأكد مي تدم استعماهلا لإلخ ار مبصاحل ا وقمد ا  ي ا بعأل مظاه  السيا ة وتتمثك ع م اقبة 

 وذ قذ خلتوذ هلا مد  امل ور الربيء ع هاه املدوقة، قما املدوقة العليا  وق ذلك تتوذ  ي ا املالحة ح ة جلمي  الدول 
 .)2(شأهنا شأذ البحار

 

(1) Percy E. Gorbott، Law in a diplomacy، Princeton University press، United States of America، 
1959، p.203.    
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ين الص ف، لالك  إذ هاه الدظ خلة بااتالف تتسم هاه الدظ خلة بالواب  الدظ ي البحث واةيال القانو  :نقد 
اجتاها  قنصارها مل تتعد ع قي وق  حدو  التتابا  الفق ية ومل تنمج ا قي  ولة مي الدول إىل واق  تملي خلؤاا 

 .بن ع العمك الدويل

ع كك تق ر مبدق السيا ة ع اجلو ل احة قو خمدا    :ءتطور العمل الدولي في مجال النظام القانوني للهوا
القوانني الوطدية للدول املختلفة وهاا ما ق ره الع ف الدويل قخل ا وبالتايل ال اوز استخدام اجملال اجلوي  وذ موا قة 
الدولة لاحبة السيا ة، ولقد ش د  سدوا  ما قبك احل   العاملية ااوىل منوا تش خلعيا ع هاا اجملال تلى الصعيد 

ولة كك  ولة مي الدول تدظيم مظاه  سيا هتا ع اجلو، ولقد ق ر  اتفاقية بارخلس اإلقليمي كاذ اهلدف مد ا مجيعا حما
مبدق السيا ة املولقة ولتي م اتاة التتبارا  املصلحة اجلماتية مت السماح لوا  ا  الدول املتعاقدة ح خلة امل ور الربيء 

 .وق  السلم بش ط م اتاة الش وط املدصوص تلي ا ع هاه االتفاقية

وع قثداء  1928واتفاقية ها انا سدة  1926تأكيد مبدق السيا ة تلى اهلواء ع اتفاقية مدرخلد ولقد مت 
احل   العاملية الثانية ظ   جليام مدى اهتمام الدول بتأكيد سيا هتا تلى الاهلا اجلوي ع وجن طا  ا  الدول املتحاربة، 

 1944حة اجلوخلة  ا ق ى إىل تقد مؤمت  شيتا،و تام وبد اخلة احل   ظ    احلاجة إىل إتا ة الدظ  ع تدظيم املال
والاي قسف  تي اتفاقيتني: إحدامها ااص بالورياذ املدين والدويل وااا ى تتعل  بالدقك اجلوي الدويل وقسف  املؤمت  

نخلال بتددا قخل ا تي إنشاء هي ة  ولية االة للورياذ املدين باسم )هي ة الورياذ املدين الدولية( ومق ها ع مدخلدة مون
والغ ت مد ا العمك تلى إمناء املبا ئ والقواتد الفدية اةالة باملالحة اجلوخلة الدولية وتعد هاه اهلي ة مي املدظما  
الدولية املتخصصة اليت متارس نشاط ا بالتعاوذ م  هي ة اامم املتحدة باتتبارها املدظمة الدولية اام لتا ة املدظما  

 .)1(ويلالعاملة ع اجملال الد 

وقهم ما ت ول  بن هاه املدظمة مي م ام هو تشجي  الدقك اجلوي الدويل والعمك تلى ختفيأل القيو  اإل ارخلة 
م  تأمني اووط الدقك اجلوي وتو ري سالمتن وتقدمي املساتدا  الفدية واملالية اليت تتولب ا تمليا  حتسني ادما  

 .املالحة اجلوخلة

القاتدة العامة هي سيا ة الدولة التاملة تلى طبقا  اهلواء اليت تعلو :  الدول حالياالتجاه الذي تأخذ به   
إقليم ا إىل ما ال هناخلة، اذ ذلك مي  واتي حتقي  قمي الدولة والد اع تي نفس ا خد املخاط  املستم  قذ تتع ت 

خعن موخ  االتتبار، وهو التعاوذ هلا تي ط خل  اجلو، ،ري قذ ذلك ال لول  وذ الدظ  إىل مبدق التعاوذ الدويل وو 
بني الدول مجيعا حتقيقا ملصاحل ا املشنكة والاي خلدب  تلى قساس التبا ل، تلى قذ خلتوذ ذلك ع إطار قواتد تامة 
تدظم استعمال الدول للمجال اجلوي للدول ااا ى مبا لق  الصا  املشن  للجماتة الدولية ولا ظ تلى املصا  
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مي قت ا  ا ع نفس الوق ، قما  يما خلتعل  بوبقا  اهلواء اليت تعلو قتايل البحار  ال جدال ع اةالة لتك ت و 
شأنن اهنا ال خت   لسيا ة قي  ولة وبالتايل  إذ االنتفاع هبا واستعماهلا ح  لوا  ا  مجي  الدول تلى السواء، وهو 

املبدق القانوين نفس ااحتام اةالة بأتايل البحار ما خلول  تلين اهلواء والف اء املشن  وخلدوب  تلي ا مي ناحية 
وح خلة اهلواء والف اء املشن  هدا خت   للتدظيم ومقيدة بقواتد القانوذ الدويل واليت تنكز ع حتقي  قدر مي االنتفاع 

 .)1(هباا الدواق املشن  جلمي  الدول تلى حنو متساٍو بيد م 

 الفضاء الخارجي :المطلب السادس

كاذ قهم ما خلشغك اامم املتحدة ع ذلك الوق  هو :األمم المتحدة وتنظيم استخدام الفضاء الخارجي
 رء اةو  الاي قد خلتع ت لن العامل لو استعمك الف اء اةارجي ع اا، ات العست خلة  ا  تا اجلمعية العامة إىل 

السلمية والعلمية  قط ن مت تشتيك جلدة   خلق ي حبص  استخدام الف اء اةارجي باا، ات1957إلدار ق ار تام 
تتوذ م مت ا  راسة موخوع تدظيم استخدام الف اء ووخ  تقارخل  مبا ت اه مي   1958ت و تاص    18تتتوذ مي  

مقنحا  ع هاا الشأذ وع م حلة الحقة انتقل  اامم املتحدة إىل م حلة قكث   عالية بوخ  اتفاقيا   ولية تت مي 
ولية الدولية لتعوخلأل ؤ اول التدظيم القانوين للف اء اةارجي حيث مت إب ام االتفاقية الدولية حول املسقحتامام حمد ة تتد

، وكالك االتفاقية اةالة بأوجن نشاط الدول  وق سوح القم  1971ااخ ار اليت حتدث ا ااج زة الف ا ية تام 
 .)2(ومل تداك حيز التدفيا بعد   1979وااج ام السماوخلة ااا ى واليت قق هتا اجلمعية العامة تام 

مي استق اء نصوص االتفاقيا  الدولية اةالة بتدظيم استخدام الف اء : النظام القانون للفضاء الخارجي
اةارجي ميتددا استخالص املبا ئ القانونية واليت شتك ع الموت ا الدظام القانوين للف اء اةارجي ومي قهم املبا ئ 

 :التفاقية ما خللياليت قرست ا هاه ا
 .ح خلة استخدام الف اء اةارجي لتك  ول  وذ متييز بني  ولة وقا ى -1
 .ح خلة استخدام الف اء اةارجي مقيدة بأذ خلتوذ هاا االستخدام قال ا تلى اا، ات السلمية -2
 .خلعترب روا  الف اء مبثابة مبعوثني لإلنسانية وجتت مساتدهتم بتك الوسا ك -3
امل كبا  الف ا ية وااشياء اليت تول  إىل الف اء اةارجي لالاتصاص املول  للدولة املسجلة خت    -4

 ي ا وحتتفظ الدولة بسلوت ا ورقابت ا تلى هاه امل كبا  وتلى ااشخاص املوجو خلي تلي ا ما  ام  هاه امل كبة 
 . الف اء اةارجيمسجلة ع  ولة اإلطالق وال تتأث  ملتية الدولة مل كبة نتيجة إطالق ا ع

 .ولية الدولية تي قوجن الدشاط اليت متارس ا ع الف اء اةارجيؤ تتحمك كك  ولة املس -5

 

 . 90/91امل ج  الساب ، ص  ،التاظم لا  جوا  اج :ر  (1)
 .69امل ج  الساب ، ص  ،ت سيم احلدو  الع اقية التوخلتية ع خوء ق ارا  اللس اامي الدويل ،جعف  ازتك راج : املؤمي (2)
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ولية الدولية تي ااخ ار اليت حتدث ا امل كبا  الف ا ية اليت وا ق  تلي ا اجلمعية ؤ طبقا التفاقية املس -6
  :خلليمي قمه ا ما   )1(مت إق ار تدة مبا ئ، 1971العامة لألمم املتحدة تام  

ولية  ولية مولقة للتعوخلأل تي ااخ ار اليت حتدث ا امل كبا  الف ا ية التابعة هلا تلى ؤ تتحمك الدولة مس  -ق
ولية ؤ سوح اارت قو الوا  ة ع اجلو وال ات ع هاه احلاال  إثبا  قي نوع مي اةوأ قبك الدولة اليت تنتت املس

 .الدولية تلي ا مبج   وقوع ال  ر
 .ولية الدولية إثبا  اةوأ مي جانت الدولة اليت سبب  ال  رؤ خلشنط لتحمك املس  - 
ولية بو خلقة مشنكة، كما خلتحمك ؤ إذا اشنك  قكث  مي  ولة ع إطالق م كبة   ا ية  إهنا تتحمك املس  - 

 .ولية املنتبة تلى جانبنؤ كك مد ا املس
ااخ ار اليت تصيت مواطي الدولة اليت قطلق  امل كبة الف ا ية قو ال تدوب  قحتام االتفاقية تلى  - 

 .ااجانت الاخلي اشنكوا ع تملية اإلطالق
 .خلتم حتدخلد التعوخلأل طبقام احتام القانوذ الدويل م  م اتاة القواتد العامة ع العدل واإلنصاف  -ها
االل تام مي تقدمي املوالبة  إنن خلتم تشتيك   إذا مل تتم تسوخلة املدازتة وتعوخلأل الدولة اليت قلاهبا ال  ر  -و

جلدة خمتلوة خيتار كك ط ف مي قط اف الدزاع ت وام  ي ا وخلتم ااتيار ر يس ا باتفاق الو  ني  إذا مل خلتف  الو  اذ 
، االل قربعة ش ور خلقوم اامني العام لألمم املتحدة بااتبار ال  يس، وإذا امتد  الع و تي ااتيار  ثلن ع اللجدة

تقوم اللجدة مبباش ة قتماهلا بع و واحد هو ر يس ا وتقوم اللجدة بالبحث ع موخوع الدزاع وحتدخلد التعوخلأل وخلعد 
 .ق ارام هنا يام وملزمام اط اف الدزاع

 لبحــارالمبحث الثاني: النظام القانوني ل

  التعريف بالبحر وأقسامه  المطلب األول:
معداها اجلغ اع،  علماء اجلغ ا يا خلعتربوذ قذ العدص  املميز للبح  هو ملوحة خيتلف املعىن القانوين للبحار تي  

املاء،  تك مياه ماحلة تعترب حب ام مي وج ة الدظ  اجلغ ا ية، قما البح  مي وج ة نظ   ق اء القانوذ الدويل  يختلف 
ياه، وخل يف البعأل اآلا  هلاا تي التع خلف اجلغ اع،  البعأل خلع  ن بأنن املساحا  املا ية اليت تصف بوحدة امل

التع خلف لفة امللوحة، وبالك جند قذ البح  املي  ال خلعترب حب ا مي وج ة الدظ  الدولية نظ ام ال تقاره للعدص  الثاين 
  .وهو وحدة املياه. قي قنن ال خلتوذ وحدة واحدة متصلة م  ،ريه مي البحار ع الت ة اارخية
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حتتم وتدظم العدص  البح ي مي إقليم الدولة خلول  تلي ا قانوذ البحار ولقد وقواتد القانوذ الدويل اليت 
قلبح هاا الف ع مي   وع القانوذ الدويل العام للك قمهية كربى انن خلدظم البحار اليت تعترب مي قهم ط ق املوالال  

 )1(.الدولية وكمصدر حيوي للث وا  مبختلف قنوات ا
 :مدرستاذ ولقد ظ    ع القانوذ الدويل  

ااوىل: تدتو إىل وجو  حت خل  البحار مي اة وع لسيا ة قي  ولة مي الدول ومي املدا عني تي ذلك 
ج سيوس مستددام إىل قذ البح  ،ري قابك للحيازة الفعلية، وقذ البحار ال تد ت موار ها وهي متجد ة باستم ار 

 .وتتفي اجلمي  
وبعد  ، ة الوطدية للدول اليت تستوي  قذ تف ت سيا هتا تلي االثانية: تدا   تي إبقاء البحار ااخعة للسيا

ل اع طوخلك بني املدرستني استق  مبدق ح خلة البحار وقلبح قاتدة مي قواتد القانوذ الدويل العام املسلم هبا مي كا ة 
 .)2( ول العامل

اهتم  اامم املتحدة ع إطار جل و  املباولة لتقدني   :جهود األمم المتحدة لتطوير قانون البحار  المطلب الثاني:
ع جديف وجنم تدن قرب   1958القانوذ الدويل العام بتووخل  قانوذ البحار حيث تقد قول مؤمت  ااص بالك تام 

،ري قذ   1960املؤمت  مت تقد مؤمت  جديف تام  اتفاقيا  وب وتوكول ااتياري ولتي نتيجة للتوورا  اليت قتقت هاا  
هاا املؤمت  مل خلتلك بالدجاح نظ ام لعجز الدول تي االتفاق تلى بعأل املسا ك اجلوه خلة  ا  تا اامم املتحدة إىل 
 الدتوة إىل تقد مؤمت  ثالث لقانوذ البحار، حيث مت تقد اث  تش ة  ورة للولول إىل البياذ اةتامي الاي  تح البا 

، واليت مسي "اتفاقية اامم املتحدة لقانوذ البحار" حيث كان  قول 1982للتوقي  تلى االتفاقية ع جاماخلتا تام 
اتفاقية  ولية حتظى بعد  كبري مي التوقيعا  وع مع ت  راستدا لقانوذ البحار، ات التمييز بني ثال  مداط  مي 

 :البحار تلى الوجن التايل

 .د مبثابة جزء مي إقليم الدولة متارس تلين سيا هتا وتشمك البح  اإلقليميوهي تع  المنطقة األولى:
وهي املدوقة اليت متارس تلي ا الدولة بعأل احلقوق والسلوا  ولتد ا ال تعد جزءام مي  المنطقة الثانية:

 .إقليم الدول، وتشمك املدوقة املتامخة واملدوقة االقتصا خلة اةالصة واالمتدا  القاري
وهي خت   تي سيا ة الدولة بصفة كاملة وال متارس تلي ا الدولة قخلة ااتصالا  قو  الثالثة: المنطقة

 .)3(سلوا  وتشمك قتايل البحار

 

،  ار الد  ة الع بية،  1982قمحد قبو الو ا حممد، القانوذ الدويل للبحار تلى خوء قحتام احملاكم الدولية والوطدية وسلو  الدول واتفاقية راج :  (1)
 .124،ص 2006القاه ة 

،  1982حممو  ش ا ، القانوذ الدويل العام، اجملال الدويل )القانوذ الدويل اجلدخلد للبحار و قام التفاقية اامم املتحدة لقانوذ البحار تام  مفيد  راج :    (2)
 .75/77، ص 1996 ار الد  ة الع بية القاه ة 

 .79امل ج  الساب ، ص قنظ :   (3)
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البح  اإلقليمي هو ذلك اجلزء مي البح  الاي اور إقليم كك  ولة ومتتد إلين سيا هتا  فت    :البحر اإلقليمي
  :تدة نواح  البح  اإلقليمي هي مبثابة تأمني للدولة مي

 .: للد اع تي حدو ها الساحلية وتأمني املالحة حنو مواني اإسناتيجية 
 .:   ي تسمح هلا مب اقبة قتمال الت  خلت ومدع ا للمحا ظة تلى اقتصا ها الوط اقتصا خلة
النتقال : حيث ميتي للدولة م اقبة السفي اليت تتجن حنو شواط  ا ملد  اقنا  مي لمك قوب ة جتدبام لحية

 .العدوى إىل إقليم ا

املقصو  بوبيعة ح  الدولة تلى حب ها اإلقليمي هو التتيف القانوين :  طبيعة ح  الدولة تلى البح  اإلقليمي
الاي خلصدق تلى حقوق الدولة ع شأنن وبياذ السلوا  اليت تستوي  الدولة قذ متارس ا ع نواقن، ولقد انقسم 

 :الفقن إىل   خلقني

: خلعترب البح  اإلقليمي قسما مي البح  العايل ال خلعترب ملتا للدولة وإذ كاذ هلا بعأل احلقوق األول
واالاتصالا  تلين واليت تقت ي ا سالمة الدولة وقمد ا ومصاحل ا االقتصا خلة والصحية، ومي زتما ن  وشي وال 

رسة الدولة الشاط ية لبعأل احلقوق ع ب ا خلك ولتي نظ خلت م تع خ  للدقد ملا تدووي تلين مي تعارت بني  ت ة  ا
 .البح  اإلقليمي تلى سبيك اإلنف ا ، ع الوق  الاي تدا ي  ين الدظ خلة حب خلة البح  العايل مي ج ة قا ى

: خل ى قذ البح  اإلقليمي خلعترب امتدا ام إلقليم الدولة وبالتايل خلداك ع ملتيت ا وخي   لتامك الثاني
  ق،لت الدول الشاط ية ال قي الثاين الاي خلعترب البح  اإلقليمي امتدا ام إلقليم الدولة ولقد قق   حتوما.)1(سيا هتا

 .ملا  ين مي تق خل  لسيا هتا تلى البح  اإلقليمي

وام  الفقن والق اء وقحتام القانوذ الدويل املعال  تلى قنن البح  اإلقليمي هو قسم مي إقليم الدولة 
خيتلف مي حيث طبيعتن القانونية تي قي قسم آا  مي ققسام الدولة وتلى ذلك  إذ الشاط ية تغم ه املياه، وهو ال 

البح  اإلقليمي ات قذ خي   لاا  الدظام القانوين الاي خي   لن إقليم الدولة وخلنتت تلى ذلك قخل ام قذ نواق 
 العم  وخلشمك قخل ام السيا ة سيا ة الدولة تلى حب ها اإلقليمي خلشمك السيا ة تلى قاع هاا البح  إىل ما ال هناخلة ع

 .تلى طبقا  اجلو واهلواء اليت متتد  وق سوحن إىل ما ال هناخلة ع االرتفاع

 :نتائج سيادة الدولة على البحر اإلقليمي
 .ح  القيام بأتمال البوليس ع هاا اجلزء مي البح  -1
 .م اتاهتا قثداء وجو ها ع البح  اإلقليميح  حتدخلد امل اسم البح خلة اليت ات تلى السفي التجارخلة   -2

 

اة طوم،  للبح  العاىل ) راسة توبيقية تلى السو اذ( ماك ة لديك  رجة املاجستري ع القانوذ الدويل، جامعة    الدوىل  إ رخلس، التدظيم الدمريى حممد  قنظ :    (1)
 .49، ص 2000 تام
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 .ح  قص  املالحة الشاط ية والصيد ع حدو  البح  اإلقليمي تلى رتاخلاها -3
ح  الق اء بالدسبة لسفد ا املوجو ة ع البح  اإلقليمي تلى وجن اإلطالق وبالدسبة للسفي التجارخلة  -4

ا ع مواج ة السفي اليت تق  تلي ا قتمال هتد  الدظام ااجدبية ع كك ما ميس قمد ا وسالمت ا وخلستوجت تدال 
 .العام ع الدولة الشاط ية

ح  مد  اقنا  السفي احملاربة مي شواطئ الدول احملاخلدة ومد  السفي ااجدبية مي القيام بأي قتمال  -5
 .ح بية ع املياه اإلقليمية للدولة الشاط ية

وللوبقا  اليت توجد حت  هاا القاع تلى رتاخلا الدولة  ح  قص  االستغالل االقتصا ي لقاع البح  -6
 .)1(الشاط ية  وذ ،ريهم 

القيو  ت تب ا اتتبارا  سياسية  هاه: اإلقليميالقيود التي ترد على سيادة الدولة على بحرها المطلب الثالث: 
 :وجغ ا ية وقق ها الع ف الدويل وتتلخص هاه القيو   يما خللي

استق  الع ف الدويل تلى قذ تتوذ البحار اإلقليمية مفتوحة مل ور السفي التابعة :حق المرور البريء1- 
 ية قو تلى اإلخ ار مبصاحل ا، وامل ور جلمي  الدول، ما  ام تبورها خلتسم بالرباءة وال خلدووي تلى إهانة للدولة الشاط 

لربيء ليس راصة بك هو ح  ثاب  ت تت تي ط خل  الع ف بني الدول وتي ط خل  العمك والق اء الدوليني وقساس 
ذلك هو احل  الثاب  لتك قت اء ااس ة الدولية ع االتصال بع  م بالبعأل اآلا ، وللم ور الربيء و قام التفاقية 

 :هو تبور البح  اإلقليمي تلى لورة مي إحدى الصور التالية  1982  اامم املتحدة لعام
 .تبور إقليمي ع اجتاه قحد موانئ الدولة  -ق

 .االجتاه مد ا إىل قتايل البحار  - 
 .)2(امل ور ع املياه اإلقليمية ع حماذاة الشاطئ لالجتاه إىل مياه  ولة قا ى الاورة  - 

متوالال وس خلعا، وإذ كاذ ع اإلمتاذ الوقوف قو ال سو ع املياه اإلقليمية ع هاا والبد قذ خلتوذ امل ور 
احلدو  اليت تستلزم ا املالحة العا خلة قو إذا اقت   ذلك قوة قاه ة قو تع خ  السفيدة حملدة، قو حني خلتوذ لغ ت 

ثالثة هي: تدم اإلخ ار وتدال  الرباءة ، تقدمي املساتدة إىل قشخاص قو سفي قو طا  ا  ع حالة او  قو شدة
بالسلم، وتدم اإلخ ار حبسي الدظام وتدم اإلخ ار بأمي الدولة الشاط ية، وهي قمور خلن  تقدخل ها لسلوا  الدولة 

  .الشاط ية
سفي الصيد: خلتوذ م ورها ع البح  اإلقليمي ب يء إال إذا مل حتنم القوانني واللوا ح اليت تصدرها الدولة  
 .الشاط ية

 . : ات قذ تتوذ طا ية تلى سوح املاء وقذ تظ   قتالم ا اليت تدل تلى جدسيت االغوالا 
 

 .129قمحد قبو الو ا حممد، امل ج  الساب ،ص راج :  (1)
 .112مفيد حممو  ش ا ، القانوذ الدويل العام، اجملال الدويل ، امل ج  الساب ، ص قنظ :  (2)
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، مجي  السفي: ات تلي ا احنام القوانني واللوا ح اليت تصدرها الدولة الشاط ية وقحتام القانوذ الدويل 
 :لبعأل حاال  امل ور ،ري الربيء  ي ا 1982ولقد قشار  اتفاقية تام 

 .و قي استعمال هلا خد سيا ة وسالمة وقمي الدولة الساحليةقي هتدخلد بالقوة ق  -ق
 .قي تمك تدا ي خل دف إىل املساس بد اع الدولة الساحلية - 
 .إطالق قي طا  ة قو قي ج از تس ي قو إنزالن قو حتميلن  - 
 .قي مي قنشوة ليد السمك  - 
 .القيام بأنشوة حبث قو مسح  -ه
 .)1(مباش ة بامل ورقي نشاط آا  ليس  لن تالقة    -و

وقاريام  إنن ل  للدولة الساحلية قذ تعتمد قوانني وقنظمة بشأذ امل ور الربيء ترب البح  اإلقليمي، تتداول 
 :اامور التالية كل ا قو بع  ا

 .سالمة املالحة وتدظيم ح كة امل ور البح ي  -ق
 .محاخلة وسا ك تيسري املالحة  - 
 .البحث العلمي البح ي  - 
 .مد  ا ق قوانني وقنظمة الدولة الساحلية اجلم كية قو ال  خلبة قو املتعلقة باهلج ة قو الصحة  - 

 .وخلشنط قذ تعلي الدولة الساحلية اإلتالذ الواجت تي مجي  هاه القوانني واانظمة

ذلك متلك الدولة الساحلية كلما اقت    :الممرات البحرية ونظم تقسيم المرور في البحر اإلقليمي 
سالمة املالحة قذ تف ت تلى السفي ااجدبية اليت متارس ح  امل ور الربيء االل حب ها اإلقليمي، استخدام املم ا  
البح خلة واتباع ح كة امل ور اليت قد تعيد ا قو تق رها لتدظيم م ور السفي، واوز بصفة االة قذ تف ت تلى الداقال  

ولتي .ي اليت حتمك موا  او ة قذ تقص  م ورها تلى تلك املم ا  البح خلةوالسفي اليت تعمك بالواقة الدووخلة والسف
ات م اتاة توليا  املدظمة الدولية املختصة وات قذ تبني الدولة الساحلية بوخوح حدو  هاه املم ا  البح خلة 

 .)2(ونظم تقسيم ح كة امل ور ع ا ا ط خلعلي تد ا اإلتالذ الواجت

اوز ع بعأل احلاال  وقف امل ور م  توا   مجي  تدال    :فيها وقف المرور البريءالحالت التي يجوز   
 :الرباءة ولتي خمي القيو  التالية

 

 .129ص  قمحد قبو الو ا حممد، امل ج  الساب ،راج :  (1)
 .131/133ص  امل ج  الساب ،راج :  (2)
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 .قذ تق ره الدولة الشاط ية بصفة مؤقتة ال  ا مة  -ق
 .قذ خلتوذ الوقف ع مداط  خمصصة مي البح  اإلقليمي ال ع البح  اإلقليمي كلن - 
 .يزقذ خلتوذ تاما  وذ متي  - 
 .قذ خلتوذ جوه خلا حلماخلة قمي الدولة  - 
 .قذ تعلي تدن الدولة وتدش  تدن، وال خلدفا الوقف إال بعد اإلتالذ والدش   -ه
ال اوز الوقف ع امل اخل  اليت تستعمك ع املالحة الدولية إذا كاذ امل ي  خلصك بني البحار العالية قو  -و

 .البح  اإلقليمي لدولة قجدبية

ة تلى السفي ااجدبية ع حب ها اإلقليمي: إذ سيا ة الدولة تلى البح  اإلقليمي تقت ي سلواذ الدول -2
 ارسة ااتصال ا التش خلعي والق ا ي تلين، ولتي هاا التالم خل   تلين قيد حيث ال ميتد هاا االاتصاص إىل 

 ي مدا التف قة السفي العامة السفي ااجدبية املوجو  ع البح  اإلقليمي واليت خلتوذ تبورها ب يء، ولتي ذلك خلقت
 .)1(واةالة

وهي اليت تتوذ  لتة حلتوما  قجدبية وخمصصة ةدمة تامة كالسفي احل بية  السفي ااجدبية العامة: -
وهنا الاتصاص الدولة الشاط ية  يما تدا التزام ا ؤ واملستشفيا ،  ال خت   تلى وجن اإلطالق ع قي شأذ مي ش

سلوا  ع حالة خمالفة مب اتاة القواتد اليت وخعت ا السلوا  اإلقليمية لتدظيم امل ور ع حب ها اإلقليمي، وهلاه ال
 .السفي العامة ااجدبية هلاه القواتد قذ تتلف ا بإتبات ا وإال جاز هلا قذ تأم ها مبغا رة املياه اإلقليمية للدولة

السفي ااجدبية اةالة: وهي السفي اململوكة ا  ا  قو حتوما  قجدبية ولتد ا خمصصة ا، ات جتارخلة  -
 :بني االاتصاص الق ا ي اجلدا ي واالاتصاص الق ا ي املدينوهدا ات التف قة    )2(قو االة،

 :الختصاص القضائي الجنائي: نفرق بين نوعين من الجرائم  -أ

ااول: اجل ا م اليت تشتك ا قام مباش ام لقوانني املالحة بالدولة وتدظيم االنتفاع بالبح  اإلقليمي و ي ا خلثب  
 .الشاط يةاالاتصاص الق ا ي اجلدا ي للدولة  

الثاين: اجل ا م اليت تشتك ا قا ،ري مباش  لقوانني املالحة: ال خلثب   ي ا االاتصاص للدولة الشاط ية إال 
 :ع احلاال  التالية

 .امتدا  آثار اجل مية إىل الدولة الشاط ية -

 

 .52الدوىل للبح  العاىل، امل ج  الساب ، ص  إ رخلس، التدظيمالدمريى حممد قنظ :  (1)
 .54امل ج  الساب ، ص قنظ :  (2)
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 .لبح  اإلقليم إذا كان  اجل مية مي الدوع الاي خلع ت سالمة الدولة لالخو ا  قو خلؤث  حسي الدظام ع ا -
 .إذا طلت القبواذ قو قدصك الدولة اليت حتمك السفيدة تلم ا مساتدة السلوا  احمللية -

 :نفرق في هذا الصدد بين حالتين   :الختصاص القضائي المدني  -ب

الداالية: ااوىل: م كز السفيدة ااجدبية ال اسية قو القيمة قو اليت مت  بالبح  اإلقليمي بعد مغا رهتا للمياه 
هاه حتم ا حتم ااجديب املوجو  تلى إقليم الدولة، حيث خت   لتا ة القوانني الدا اة ع الدولة الساحلية وجلمي  

 .السلوا  مبا  ي ا الق ا ية وبالتايل ميتي مباش ة احلجز تلى هاا الدوع مي السفي
البح  اإلقليمي مي ،ري قذ تتوذ ع احلاال  السابقة، الثانية: م كز السفيدة ااجدبية اليت مت  م ورا تا خلا ع  

ال اوز للدولة الساحلية مباش ة االاتصاص الق ا ي "املدين" تلي ا، وال اوز حجز السفيدة قو مباش ة إج اءا  
لدولة الدتوى املدنية تلي ا إال بالدسبة للمس وليا  اليت تتحمل ا السفيدة ذاهتا االل إحبارها ع البح  اإلقليمي ل

 .)1(الشاط ية قو بسبت هاا امل ور وذلك تيسريا للمالحة والعمك تلى إمنا  ا

مالحظة هامة: ال اوز حتصيك رسوم تلى السفي ااجدبية جمل   م ورها  قط ع البح  اإلقليمي، وإمنا ات 
ة هلاه السفي  وذ متييز قو قذ تتوذ هاه ال سوم مقابك ادما  االة تؤ خل ا اهلي ا  املعدية التابعة للدولة الشاط ي

 .تف خل  بيد ا

 تحديد البحر اإلقليميالمطلب الرابع:  

كاذ موخوع امتدا  البح  اإلقليمي للدولة الشاط ية مي قكث  املسا ك اةال ية   :اتساع البحر اإلقليمي  -أولا 
ااتصالاهتا الداالي، بيدما خل ى بني الدول  لقد كان  بعأل الدول ت ى قذ هاا احل  ثاب  للدولة تف خلعا تلى 

البعأل ااا  قذ حتدخلد مدى البح  اإلقليمي مي مسا ك القانوذ الدويل اليت ات تلى الدول االلتزام  ي ا بالقواتد 
املوخوع تددما ق ر  قذ لتك   1982وبعد اال ا  طوخللة حسم  اتفاقية اامم املتحدة لعام    .الع  ية قو االتفاقية
ميال حب خلا مقاسة مي اووط ااساس املق رة و قام   12د  ت ت حب ها اإلقليمي مبسا ة ال تتجاوز   ولة احل  ع قذ حت

 .)2(هلاه االتفاقية

 :قياس البحر اإلقليمي  -ثانياا 

نظام اةووط املستقيمة وجاء  تام  1958قق   اتفاقية جديف تام  :خطوط األساس المستقيمة -1
 :قواتد تفصيلية لتوبيقن، تتلخص  يما خلليلتأاا بدفس الدظام م  وخ     1982

 

 .117مفيد حممو  ش ا ، القانوذ الدويل العام، اجملال الدويل، امل ج  الساب ، صقنظ :  (1)
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حيث خلوجد ع الساحك انبعا  تمي  وانقواع، قو حيث توجد سلسلة مي اجلزر تلى امتدا  الساحك  -ق
وتلى مسا ة ق خلبة مدن مباش ة، اوز قذ تستخدم ع رسم اط ااساس الاي خلقاس مدن ت ت البح  اإلقليمي ط خلقة 

 .املستقيمة اليت تصك بني نقاط مداسبةاووط ااساس  
حيث خلتوذ الساحك شدخلد التقلت بسبت وجدد  لتا وظ وف طبيعية قا ى اوز ااتيار الدقاط  - 

املداسبة تلى قبعد مدى باجتاه البح  مي حد ق ىن اجلزر، وبغأل الدظ  تما لد  بعد ذلك مي احنسار ع حد ق ىن 
 .رخلة املفعول إىل قذ تغريها الدولة الساحلية و قام هلاه االتفاقيةاجلزر، تظك اووط ااساس املستقيمة سا

 .ات قال خلدح ف رسم اووط ااساس املستقيمة قي احن اف ذي شأذ تي االجتاه العام للساحك  - 
ال ت سم اووط ااساس املستقيمة مي امل تفعا  اليت تدحس  تد ا املياه تدد اجلزر وإلي ا، ما مل تتي  - 

ي ا حفا   قو مدشس   اثلة تعلو  ا ما سوح البح ، قو ع احلاال  اليت خلتوذ  ي ا مد اووط ااساس قد بدي  تل
 .مي هاه امل تفعا  وإلي ا قد حظي باتناف  ويل تام

ال اوز لدولة قذ توب  نظام اووط ااساس املستقيمة تلى حنو خلفصك البح  اإلقليمي لدولة قا ى  -ها
 .ملدوقة االقتصا خلة اةالصةتي قتايل البحار قو مي ا

 :عض الحالت الخاصةب   -2  
ااهنار: إذا كاذ هدا  هن  خلصت مباش ة ع البح   إذ اط ااساس الاي مدن قياس البح  اإلقليمي  -ق

 .خلتوذ اوام مستقيمام ترب مصت الد   بني نقوتني تلى حد ق ىن اجلزر
املوانئ: تدد تعيني حدو  البح  اإلقليمي،  إذ املدشس  امل   ية الدا مة اليت تشتك جزءا قليال مي  - 

الدظام امل   ي تعترب م ما بعد  جزءام مي الساحك إال قذ املدشس  املقامة ع ت ت البح  واجلزر الصداتية ال تعترب 
 .مي املدشس  امل   ية الدا مة

قياس البح  اإلقليمي إال مي املدوقة اليت تعد قبعد قجزاء املدشس  الدا مة ع امليداء، وتوبيقام لالك  ال خلبدق  
قما امل اسي ، ذلك اذ الع ف الدويل خلعترب هاه املدشس  الدا مة وما ليط هبا مي مياه جزءام مي إقليم الدولة الربي

لك واقعة جز يا قو كليا اار  احلد اةارجي اليت تستخدم تا ة لتحميك السفي وتف خلغ ا ورسوها، واليت تتوذ لوال ذ
 .(1)للبح  اإلقليمي تداك ع حدو  اإلقليمي

تددما تتوذ سواحك  ولتني متقابلة   :تعيني حدو  البح  اإلقليمي ع حالة الدول املتقابلة واملتاللقة  -ثالثام 
االف ذلك، قذ متد حب ها اإلقليمي قو متاللقة، ال ل  اي مي  ولتني، ع حال تدم وجو  اتفاق بيد ما تلى 

إىل قبعد مي اةط الوسط الاي تتوذ كك نقوة تلين متساوخلة ع بعدها تي قق   الدقاط تلى اط ااساس الاي 
خلقاس مدن ت ت البح  اإلقليمي لتك مي الدولتني، ،ري قذ هاا احلتم ال خلدوب  حيث خلتوذ مي ال  وري بسبت 

 .دو  البح  اإلقليمي لتك مي الدولتني بو خلقة ختالف هاا احلتم سدد تارخيي قو ظ وف االة تعيني ح
 

(1) H. caminos ، le régime de détroits dans la convention des nations unies de 1982 sur le droit de 
la mer ،R.C.A.D.I ،1987،vol205.  
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 المضايق المستخدمة للمالحة الدوليةالمطلب الخامس:  
 :تبارة تي مياه تفصك بني جز يني مي اليابسة وتصك بني حب خلي، وخلشنط  ين  هو:تعريف المضيق   -أولا 

 .قذ خلتوذ جزءام مي البح  -1
 .قذ خلتوذ قد تتوذ بو خلقة طبيعية وليس لداتية -2
 .قذ خلتوذ حمدو  االتساع -3
 .قذ خلتوذ امل ي  لاحلام للمالحة الدولية املتج ة إىل ،ري موانئ سواحك ذلك امل ي  -4

اتلف الفقن ع حتدخلد اتساع امل ي ، وإذ كاذ ال قي الغالت خلعترب ولف امل ي  متحققا إذا كاذ وقد ا 
االتساع ال خلتجاوز ت ت البح  اإلقليمي تددما خلتوذ واقعام بني إقليمي الدولتني، قما إذا زا  امل ي  تي هاا االتساع 

 .)1(اتترب جزءام مي قتايل البحار

تعترب ح خلة املالحة ع امل اخل  املستخدمة للمالحة الدولية مي املبا ئ  :القانوني للمضايق النظام  -ثانياا 
املستق ة ع العالقا  الدولية والق اء الدويل حيث قق تن حمتمة العدل الدولية ع ق ية م ي  كور و  اتترب  ح خلة 

ية  وذ حاجة إىل قذ مسب  بامل ور مي الدولة املالحة  ين هي املبدق ع وق  السلم لتك السفي مبا  ي ا السفي احل ب
 1958ولقد سع  اتفاقية جديف  ،الساحلية وقذ هاه السفي تلتزم بأحتام نظام امل ور الربيء تدد تبورها امل ي 

مف وم امل ي  الاي خي    ين م ور السفي لدظام امل ور الربيء حيث ق ر  قنن ال اوز تعويك استخدام السفي 
ااجدبية حل  امل ور الربيء ع امل اخل  اليت تصك بني قجزاء مي قتايل البحار قو تصك جزءا مي قتايل البحار بالبح  

وهدا  تد  كبري مي امل اخل  قد مت تدظيم قمور املالحة  ي ا مبقت ى اتفاقيا   ولية االة  .اإلقليمي لدولة قجدبية
 .)2(اإلسناتيجية مثك م ي  ماجالذ نظ ام امهيت ا للمالحة الدولية قو مواقع ا  

وقد تقدم  الدولة املالحية التربى مبشارخل  اهلدف مد ا تق خل  امل ور احل بية لتا ة السفي جتارخلة كان  قم 
ح بية، ع الوق  الاي جاهد   ين الدول املولقة تلى امل اخل  لإلبقاء تلى نظام امل ور الربيء، ولقد تبد  وج ة 

تددما استحدث  نظام امل ور العاب  الاي خل ى  ين البعأل حالم وسوام تو يقيام بني نظام امل ور احل    نظ  الدول املالحية
 .ونظام امل ور الربيء

إذ امل اخل  اليت خت   لدظام امل ور العاب  هي املستخدمة للمالحة الدولية وتصك   :حق المرور العابر  -ثالثاا 
قو مدوقة اقتصا خلة االصة، وبداء تلى  لىاقتصا خلة االصة، وجزء آا  مي قتبني جزء مي قتايل البحار قو مدوقة 

 

 .54الدوىل للبح  العاىل، امل ج  الساب ، ص  إ رخلس، التدظيمالدمريى حممد قنظ :  (1)
 .48، ص 1982راج : لالح الدخلي تام ، القانوذ الدويل اجلدخلد للبحار،  راسة اهم قحتام اتفاقية اامم املتحدة لقانوذ البحار لعام  (2)
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ذلك  إذا كاذ امل ي  خل بط بني جزء مي قتايل البحار قو مدوقة اقتصا خلة االصة وحب  إقليمي لدولة قجدبية  ال 
 .خي   هلاا الدظام وإمنا خي   لدظام امل ور الربيء

والتحلي  لغ ت وحيد هو العبور املتوالك الس خل  ع امل ي ، ولتي  وامل ور العاب  هو  ارسة ح خلة املالحة
إذا  ت  ال  ورة اوز الداول ترب امل ي  إىل  ولة مولة تلى امل ي  قو مغا رهتا قو العو ة مد ا، م  م اتاة ش وط 

 البحار قو ط خل  مي  الداول إىل تلك الدولة، كما ال خلدوب  نظام امل ور العاب  إذا وجد االل امل ي  ط خل  ع قتايل
مبدوقة اقتصا خلة االصة ع قتايل البحار قو ط خل  ع مدوقة اقتصا خلة االصة خلتوذ مال ما بقدر  اثك مي حيث 
اةصا ص املالحية، كما ال خلدوب  تلى امل ي  املشتك جبزخل ة الدولة ع قتايل البحار قو ط خل  ع مدوقة اقتصا خلة 

 .)1(مي حيث اةصا ص املالحيةاالصة خلتوذ مال مام بقدر  اثك  

تلى السفي والوا  ا  قثداء  ارست ا ح  امل ور  : العابرواجبات السفن والطائرات أثناء المرور  -1
 :العاب 

 .قذ مت ي  وذ إبواء االل امل ي  قو  وقن  -ق
 .قذ متتد  تي قي هتدخلد بالقوة قو قي استعمال هلا خد سيا ة الدولة املشاط ة للم ي  - 
 .قذ متتد  تي قي نشاط هلا خلتصك بالعبور املتوالك الس خل    - 

 :حقوق الدولة المشاطئة للمضيق  -2

توذ ذلك الزما احل  ع تعيني   ا  حب خلة للمالحة ع امل ي  وقذ تق ر نظما لتقسيم ح كة امل ور حىت خل  -ق
 .لتعزخلز سالمة م ور السفي

 .قذ تستبدل تدد احلاجة   ا  حب خلة كان  قد تيدت ا ع الساب ، بش ط قذ تقوم باإلتالذ تي ذلك - 
وباملقابك   ،وذ اهلج ة قو الصحةؤ احل  ع وخ  القوانني اليت تتفك محاخلة املصا  اجلم كية قو املتعلقة بش  - 
التزامام تلى هاه الدول بأال تعي  امل ور العاب  وبأذ تقوم باإلتالذ املداست تي قي او  خلتوذ هلا تلم بن قذ هدا  

 .خل د  املالحة قو التحلي   ااك امل ي  قو  وقن، وال خلوقف امل ور العاب 

هدا  بعأل امل اخل  املستثداة مي توبي  نظام  :المضايق التي ينطبق عليها نظام المرور البريء -رابعاا 
امل ور العاب  وهي اليت تصك بني قجزاء مي قتايل البحار قو مدوقة اقتصا خلة االصة وبني البح  اإلقليمي لدولة قجدبية  

 خل  وامل اخل  اليت تتوذ مشتلة جبزخل ة للدولة املشاط ة للم ي  وخلربر هاه الدولة، ووجد ع اجتاه البح  ع اجلزخل ة ط 
ع قتايل البحار قو ط خل  ع مدوقة اقتصا خلة االصة، خلتوذ مال مام بقدر  اثك مي حيث اةصا ص املالحية، ولتي 

 

 .156قنظ : حممد طلع  الغديمي، االجتاها  احلدخلثة ع القانوذ الدويل للبحار، مدشأة املعارف اإلستددرخلة،  وذ سدة، ص  (1)
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هاا الدوع مي امل ور الربيء ال اوز إخلقا ن وبالك خيتلف تي نظام امل ور الربيء الاي متارسن الدولة ع حب ها اإلقليمي 
هاا امل ور ع قحوال وبش وط معيدة، قما بالدسبة للغوالا   ال بد وهي   الاي ال خلشتك م يقام حيث ميتد ا إخلقاف

متارس امل ور الربيء ع تلك امل اخل  قذ تعرب وهي طا ية ورا عة قتالم ا، كالك  إذ الوا  ا  ال ميتد ا قذ متارس 
 .)1(م ي التحلي ، و قام لل قي الغالت ع الفقن والعمك الدوليني إال بإذذ مي الدولة املشاط ة لل

 المنطقة المتاخمةالمطلب السادس:  

املدوقة املتامخة هي مدوقة مي قتايل البحار جتاور مباش ة البح  اإلقليمي للدولة الشاط ية وتباش  تلي ا بعأل 
وذ االقتصا خلة واملالية واجلم كية والصحية، كما خلتوذ للدولة  ارسة بعأل السلوا  تلي ا ؤ االاتصالا  ع الش

 .احملا ظة تلى قمد ا تلى حيا ها ع حالة احل  مي قجك  

لقد سلم الفقن الدويل بصفة تامة مببدق املدوقة  :المنطقة المتاخمة في إلغائه والعمل الدوليين -أولا 
املتامخة كدتيجة حتمية للحاجة إىل محاخلة املصا  املا خلة واجلم كية للدول البح خلة، ومي ن  إذ املدوقة املتامخة قلبح  

ظامام مي قنظمة القانوذ الدويل الع ع قبك قذ تداك  ا  ة القانوذ الوخعي بتوقي  اتفاقية البح  اإلقليمي واملدوقة ن
 .املتامخة

 ت ة املدوقة املتامخة وقور   مسألة م اقبة اهلج ة  1958مي اتفاقية جديف سدة  1/24ولقد قق   املا ة 
محاخلت ا ع هاه املدوقة، وقخا   االتفاقية قنن ال اوز قذ متتد هاه مي خمي املسا ك اليت ميتي للدولة الساحلية 

 .)2(ميالم حب خلام وراء البح  اإلقليمي 12املدوقة إىل قث  مي  

بعأل الدول قذ وجو  املدوقة  ت ى:1982المنطقة المتاخمة في اتفاقية األمم المتحدة لعام  -ثانياا 
االقتصا خلة اةالص خلع  تي وجو  املدوقة املتامخة ولتي ع احلقيقة ال ميتي قذ تتوذ املدوقة االقتصا خلة بدخلالم كامالم 
لفت ة املدوقة املتامخة مي حيث الدواق التاع إال قنن تبقى هدا   ا مام وظا ف تؤ خل ا املدوقة املتامخة وتقص  املدوقة 

وجتدر اإلشارة إىل  .قتصا خلة تلى ال   حقوق رقابة تلى بعأل املسا ك اليت تتعل  بأمي وسالمة الدولة الساحليةاال
تق ر توبي  قاتدة اط الوسط ع حالة التقابك قو التجاور بني سواحك  ولتني تدد  1958قنن حني كان  اتفاقية 

كاملة،  إذ االتفاقية اجلدخلدة مل تش  إىل ذلك   تدم وجو  مساحا  ما ية تتفي حلصول  ولة تلى مدوقة ماللقة
إطالقام، وتك ذلك خل ج  إىل قذ املدوقة املاللقة هي مي حيث نواق ا املتاين جزء مي املدوقة االقتصا خلة ومي ن 

 .خلس ي تلي ا ما خلس ي تلى املدوقة االقتصا خلة بشأذ التحدخلد ع حالة التقابك قو التجاور بني  ولتني ساحليتني

 

 .57حممد إ رخلس،  التدظيم الدوىل للبح  العاىل، امل ج  الساب ، ص  الدمريىقنظ :  (1)
 .52راج : لالح الدخلي تام ، امل ج  الساب ، ص  (2)
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حتما جدخلدا خيول الدولة الساحلية ع املدوقة املاللقة بغية السيو ة تلى  1982ت مد  اتفاقية  ولقد 
االجتار بااشياء ذا  الواب  ااث ي والتارخيي ح  اقنات قذ مي شأذ انتشال هاه ااشياء مي قاع البح  ع هاه 

 .ية قو املتعلقة باهلج ة قو الصحة  ااك إقليم ااملدوقة،  وذ م ا قت ا، ا ق القوانني واانظمة اجلم كية قو ال  خلب

 المنطقة القتصادية الخالصة:  لثالمبحث الثا

مي اووط ااساس الاي خلبدق مد ا   ميك حب ي مقيسة  200املدوقة االقتصا خلة اةالصة اليت متتد إىل مسا ة  
قياس البح  اإلقليمي مي إحدى قوجن التوور اهلامة اليت استحدثت ا اتفاقية البحار اجلدخلدة مي قجك حتقي  التوازذ 
بني خمتلف املصا ، وكما وقهنا تعد قحد اةووط اهلامة تلى سبيك إتا ة تدظيم القسم الوط  مي البح  ع مقابك 

ي تتعاوذ الموتة مي الدول إىل التولك إىل ق  ك وسيلة الستغاللن ع لا  شعو  العامل بصفة البح  العام الا 
 .)1(تامة

 حقوق وواجبات الدول في المنطقة القتصادية الخالصةالمطلب األول:  

 :حقوق الدولة الساحلية  -أولا 

 الدولة الساحلية هلا حقوق  :الدولة الساحلية على الموارد الطبيعية الحية وغير الحية حقوق 1- 
سيا خلة بف ت استتشاف املوار  الوبيعية احلية و،ري احلية املتجد ة  ي ا و،ري املتجد ة لقاع البح  وباطي قرت 

املوار  احلية ع املتعلقة االقتصا خلة واجت خلتعني تلى واحملا ظة تلى  .ومياهن العارخلة واستغالل هاه املوار  وإ ارهتا
الدولة الساحلية العمك تلى حتقيقن، م  السماح ل تاخلا الدول ااا ى بالصيد ع املدوقة االقتصا خلة ع حالة تدم 

 .امتال  الدولة الساحلية للقدرة تلى ج  كمية الصيد املسموح هلا

للدولة الساحلية ح  إقامة اجلزر  :زر الصناعية والمنشآتولية الدولة الساحلية في قامة الج 2- 
الصداتية واملدشس  واابدية واستخدام ا وهو ح  تدف   بن وتتوذ هلا الوالخلة التاملة تلى ما تقوم بإنشا ن مد ا، 

وال اوز قذ وتقوم الدولة الساحلية بتق خل  ت ت مداط  السالمة تلى قذ تأاا ع اتتبارها املعاخلري الدولية املدوقية 
من حوهلا، كما ال اوز إقامة اجلزر واملدشس  ومداط  السالمة إذا ت تت تلى ذلك تداك ع  500تتجاوز مسا ة 

استخدام املم ا  البح خلة املعنف هبا وال  ورخلة للمالحة الدولية، وال خلتوذ للجزر واملدشس  حب  إقليمي ااص هبا 
 .)2(اإلقليميوال خلؤث  وجو ها تلى تعيني حدو  البح   

 

 .137قمحد قبو الو ا حممد، امل ج  الساب ،ص راج :  (1)
 .63الدمريى حممد إ رخلس،  التدظيم الدوىل للبح  العاىل، امل ج  الساب ، ص قنظ :  (2)
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للدولة الساحلية والخلة االصة ع القيام بالبحث العلمي وليانة   :البحث العلمي وصيانة البيئة البحرية3- 
البي ة البح خلة ع نواق املدوقة االقتصا خلة، وكاا احلقوق والواجبا  ااا ى املدصوص تلي ا ع االتفاقية وخلتعني 

 .الساحلية بشأذ قي حبث خلتعل  باملدوقة تقوم بن  ولة قا ىاحلصول تلى موا قة الدول  

متتلك الدولة الساحلية حقا ع  ارسة املوار ة احلثيثة للسفي اليت تدت ك  :حق المطاردة الحثيثة4- 
 .القوانني اليت وخعت ا لتوب  ع نواق مدوقت ا االقتصا خلة قو امتدا ها القاري

 : ارست ا حلقوق ا ع املدوقة االقتصا خلة اةالصة، قذ ت اتي ش طني قساسيني مهاوتلى الدولة الساحلية تدد  
 .امل اتاة الواجبة حلقوق الدول ااا ى وواجباهتا، والتص ف تلى حنو خلتف  وقحتام هاه االتفاقية  -ق

 .)1( ارسة احلقوق اةالة بقاع البح  وباطي قرخن و قا لألحتام اةالة باالمتدا  القاري  - 
 :التزامات الدول الساحلية  -ثانياا 
 .قذ حتظ  تما تقوم بإنشا ن مي جزر لداتية قو مدشس  ومباذ  -1
 .قذ تتفك تدم تع خلأل املوار  احلية ةو  االستغالل املف ط -2
 .قذ تقوم بتحدخلد حدو  املدوقة االقتصا خلة بيد ا وبني الدول اجملاورة -3
ااحوال العا خلة ع التص خلح للمؤسسا  املؤهلة بإج اء ااحبا  العلمية ع قال متتد  تي املوا قة ع  -4

 .االقتصا خلة  املدوقة
لتا ة الدول قذ متارس ح خلة املالحة ع املدوقة االقتصا خلة باإلخا ة إىل ح   :حقوق الدول الغير -ثالثاا 

اانابيت و،ري ذلك، وللدول ،ري الساحلية التحلي  ع الف اء الاي خلعلوها، وكاا إرساء ااسال  ومد اةووط 
وكالك الدول الساحلية اليت تق  ع مدوقة إقليمية جز ية قو ع مدوقة إقليمية اصا ص ا اجلغ ا ية جتعك هاه الدولة 
ة معتمدة تلى استغالل املوار  احلية ح  املشاركة ع استغالل املوار  احلية للمداط  االقتصا خلة اةالة بالدول الساحلي

 .)2(املاللقة، وحتد  هاه املشاركة اتفاقيا  ثدا ية بني الدول
 :التزامات الدول الغير  -رابعاا 
 .خللتزم رتاخلا الدول الغري الاخلي خلقوموذ بالصيد ع املدوقة االقتصا خلة بتدابري احلفظ -1
 .وإمناء اارلدة امللزمةتلى الدول الغري السعي حنو االتفاق تلى ما خللتزم بن تدابري لتدسي  وخماذ   -2
 .قذ حتنم سفد ا مداط  السالمة اليت تقيم ا الدولة الساحلية حول مدشسهتا -3
ال اوز للدول ،ري الساحلية وال للدول الساحلية احملصورة قو اليت ع وخ  جغ اع ،ري مال م قذ تدقك  -4

 .مي الدول الساحلية احلقوق املمدوحة هلا ع استغالل املوار  احلية  وذ موا قة ل لة

 

 .138 الساب ، صقمحد قبو الو ا حممد، امل ج  راج :  (1)
 .139 الساب ، صامل ج  راج :  (2)
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املدوقة االقتصا خلة اةالصة قاتدة املا يت ميك حب   م حتت :الخالصةنطاق المنطقة القتصادية  -خامساا 
ميك مي اووط قياس البح  اإلقليمي، وبالدسبة للدول املتقابلة قو املتجاورة خلتم تعيني   كامتدا  لدواق ا، وتقاس املا تا

حدو  املدوقة االقتصا خلة اةالصة تي ط خل  االتفاق استدا ام إىل القانوذ الدويل، وإذا تعار الولول إىل اتفاق االل 
 .االتفاقية   نة معقولة، تلجأ الدول إىل قساليت تسوخلة املدازتا  اليت نص  تلي ا

  :الطبيعة القانونية للمنطقة القتصادية الخالصةالمطلب الثاني:  

لتم املدوقة االقتصا خلة مبدق انتفاء السيا ة اإلقليمية تلي ا  املدوقة االقتصا خلة تعد جزءا مي قتايل البحار، 
وخلدوب    .االقتصا خلة وكاا ح خلة وخ  التابال  واانابيتوبالتايل كك  ولة ح خلة املالحة البح خلة واجلوخلة ع املدوقة 

قانوذ تلم السفيدة ع املدوقة االقتصا خلة، و،ري قنن للدول الساحلية احل  ع اختاذ التدابري الالزمة ومي بيد ا الصعو  
ا قوانيد ا  تلى ظ   السفي وتفتيش ا، واحتجازها وإقامة الدتاوى الق ا ية خدها حسبما خلقت ي احلال ل ماذ تدفي

وقنظمت ا املوخوتية ملمارسة حقوق ا السيا خلة ع استتشاف واستغالل وحفظ إ ارة املوار  احلية ع مدوقت ا 
 .)1(االقتصا خلة

و ا تقدم خلت ح قذ املدوقة االقتصا خلة ليس  حب ام إقليميام للدولة كما قهنا ليس  جزءا مي البح  العايل   ي 
مي حيث السيا ة التاملة وقتايل البحار حيث احل خلا  املولقة للتك الدول، لاا جتم  بني اصا ص البح  اإلقلي

 .)2( إذ املدوقة االقتصا خلة اةالصة هي مدوقة ذا  طاب  قانوين ااص

 المتداد القاري:  المطلب الثالث

اخلة  ولة قذ تستويل خل ى ،البية الفق اء قذ قاع قتايل البحار وطبقا  اارت الواقعة حتتن ماال مباحا ل  
 تلى جزء مدن لتشغيلن حت  مس وليت ا ةالة وتستأث  بن  وذ ،ريها، تلى قال خلنتت تلى ذلك تعويك املالحة الدولية
وملا كاذ االمتدا  القاري خلعترب  االم ع قتايل البحار  قد حدا ذلك بف خل  الفق اء إىل القول ب  ورة التمييز بني 

قتايل البحار والوخ  القانوين لقاع قتايل البحار وباطي ت تبن، تلى قساس قذ  ت ة املال املشن  ال خ  القانوين املياه  
ال خلؤاا هبا إال بالدسبة لدظام املياه ع قتايل البحار، بيدما قاع البح  وباطي ت تبن شي ا مباحا خلقبك االستيالء بوخ  

املف وم مي خماط  قد نا ى البعأل بتغيري هاا املبدق حبيث ال اليد بقصد استغالل ث واتن، ونظ ام ملا خلدووي تلين هاا 
 .اوز وخ  اليد تلى قاع االمتدا  القاري واستغاللن هو والث وا  التامدة  ين إال مبع  ة الدول الساحلية

 

 

 . 55راج : لالح الدخلي تام ، امل ج  الساب ، ص  (1)
 .157، ص 1975 اإلستددرخلة، مج ورخلة مص  الع بية.قنظ : حممد طلع  الغديمي، القانوذ الدويل البح ي، مدشاة املعارف باإلستددرخلة،  (2)
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 1958النظام القانون لالمتداد القاري في ظل اتفاقية جنيف لعام    :الرابعالمطلب  

 :هو :تع خلف االمتدا  القاري -1
قاع البح  وما حتتن مي املساحة املمتدة حت  املاء اجملاورة للشاطئ اار  نواق البح  اإلقليمي حىت تم    -ق

 .باستغالل املوار  الوبيعية للمساحة املاكورةما يت من قو إىل قبعد مي ذلك مىت كاذ تم  املياه خلسمح  
 .قاع البح  وما حتتن مي املساحا  املماثلة اجملاورة للجزر  - 

 :حقوق الدولة السياحية تلى االمتدا  القاري -2
 .تباش  الدولة الساحلية حقوق السيا ة تلى االمتدا  القاري بقصد اكتشا ن واستغالل موار ه الوبيعية  -ق

ليت تتتسب ا الدولة الساحلية حقوق االة ال اوز للغري املوالبة هبا مي ،ري موا قة ل لة احلقوق ا - 
 .مي  ولة الساحك

 .ال تستدد احلقوق تلى االمتدا  القاري إىل وخ  اليد تلى إتالذ ل خلح بالك  - 
 .)1(حتتنتشمك املوار  الوبيعية املعا ذ و،ريها مي املوار  احلية التا دة ع قاع البح  قو    - 

وخلتمد  نواق هاه احلقوق باكتشاف واستغالل موار ه الوبيعية م  ما خلتب  ذلك مي إقامة املدشس  وتشغيك 
ااج زة ال  ورخلة ملباش ة هاه العمليا ، ولتك  ولة ساحلية احل  ع قذ تقيم مداط  قمي وسالمة حول ما تبدين مي 

من حول املدشس  وااج زة وتلى سفي الدول  500مسا ة مدشس  قو ت عن مي قج زة، ومتتد هاه املداط  إىل 
واملقصو  باستغالل املوار  الوبيعية ع مدوقة االمتدا  القاري هو  .احنام هاه املداط  قثداء تبورها ع قتايل البحار

مصا ر الث وة املعدنية ع قاع البح  وحت  القاع، واملصا ر ،ري احلية ااا ى التا دة ع قاع البح  وباطي اارت 
املتح كة  ال تداك ع نواق  وااحياء املا ية مي الفصا ك الثابتة املستدمية و،ري املتح كة، قما اامسا  واملوار  احلية

 .)2(املوار  الوبيعية اليت خلتوذ للدولة السياحية ح  اإلنف ا  باستغالهلا ع مدوقة االمتدا  القاري

إذ القيام بعمليا  االكتشاف   :احنام احل خلا  التقليدخلة اتايل البحار ع املياه اليت تعلو االمتدا  القاري -3
القاري الوبيعية ات قال خلؤ ي إىل ت قلة ،ري مش وتة للمالحة قو الصيد قو احملا ظة تلى واالستغالل ملوار  االمتدا   

املوار  احلية للبح ، وال إىل التداك ع ااحبا  العلمية اليت جت ي بقصد تعميم نش ها، وال إىل ت قلة وخ  قو ليانة 
 .ااسالف واانابيت املوخوتة تلى االمتدا  القاري

ع حالة وجو  االمتدا  القاري بني  :لة بتحدخلد االمتدا  القاري ع حالة الدول املتقابلةااحتام اةا -4
 ولتني ساحليتني،  إذ ما خيتص بن كك  ولة مد ما خلتحد  تي ط خل  االتفاق بيد ما،  إذ مل خلتي هدا  اتفاق ااص 

 

(1) UN Doc. A/65/69/Add.1  وثيقة االمم املتحدة 
 خلسمرب  23املؤرخ ع  185 البحار، الق اراحملتمة تسلم الق ار املتعل  بالسفيدة لوخلزا ع ق ية )سان   دسد  و، خلدا خلي خد اسبانيا( حمتمة قانوذ  (2)

2010. 
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ومل تقتأل ظ وف االة التحدخلد تلى وجن آا ، خلتوذ احلد بيد ما هو اةط ااوسط بني قق   الدقط اليت خلبدق 
لتك مد ما، وع حالة الدول الساحلية املتجاورة خلتوذ حد العتبة القارخلة اليت ختتص هبا  مد ا قياس البح  اإلقليمي

 .كك مد ا امتدا  حدو  مياه ا اإلقليمية

 1982النظام القانوني لالمتداد القاري في ظل اتفاقية األمم المتحدة للبحار عام    :الخامسالمطلب  

االقتصا خلة اةالصة خلع  تمالم إلغاء  ت ة االمتدا  القاري تلى قساس رق  بعأل الدول قذ تب   ت ة املدوقة  
قذ هاا االمتدا  سيعترب جزءام مي املدوقة االقتصا خلة إذا واق   االن، وتلى العتس مي ذلك ذهت البعأل اآلا  

ة والتداقأل ع املعيارخلي إىل خ ورة اإلبقاء تلى  ت ة االمتدا  القاري م  إتا ة الدظ  ع معيار حتدخلده نظ ام لعدم الدق
، وم  ذلك  قد كاذ هدا  شبن إمجاع ع اآلراء بني قت اء املؤمت  تلى خ ورة 1958اللاخلي قاا  هبما اتفاقية تام  

استم ار اتتبار املياه اليت تعلو االمتدا  القاري  يما ااوز البح  اإلقليمي قو مياه املدوقة االقتصا خلة اةالصة جزءام مي 
 .)1(ارقتايل البح

خلشمك االمتدا  القاري قاع وباطي قرت املساحا  املغمورة اليت متتد إىل ما  تعريف المتداد القاري: -1
وراء البح  اإلقليمي للدولة الساحلية ع مجي  قحنار االمتدا  الوبيعي إلقليم الدولة الربي حىت الو ف اةارجي للحا ة 

وط ااساس للبح  اإلقليمي إذا مل خلتي الو ف اةارجي للحا ة ميك حب ي مي او 200القارخلة، قو إىل مسا ة 
وهاا خلع  قذ االمتدا  القاري حبست هاه االتفاقية خلتجاوز اتساع املدوقة االقتصا خلة  .القارخلة ميتد إىل تلك املسا ة

والاي كاذ خلقوم تلى العم   1958اةالصة، وخلع  مي ج ة قا ى العدول تي املعيار املز و  الاي تبدتن اتفاقية 
ميك حب ي، ولتي ال   200قو مسا ة    قو القدرة تلى االستغالل إىل معيار مز و  آا  خلستدد إىل هناخلة احلا ة القارخلة

ميالم مقيسة مي اووط  350خلؤ ي ذلك إىل التعدي تلى املدوقة الدولية ق ر  االتفاقية حدام ققصى خلقدر مبسا ة 
 .ااساس اليت خلقاس هبا البح  اإلقليمي

  حقوق الدولة الساحلية: -2
اليت نص  تلي ا اتفاقية جديف لعام هي حقوق سيا خلة االصة وانف ا خلة، وللدولة الساحلية نفس احلقوق 

قد استحدث  نظاما جدخلدام بشأذ املد وتا  واملساحا  املتعلقة باستغالل  1982، تلى قذ اتفاقية تام 1958
 :االمتدا  القاري  يما وراء مسا ة املا يت ميك حب ي وذلك تلى الشتك التايل

مسامها  تيدية لقاء استغالل املوار  ،ري احلية لالمتدا  القاري تقدم الدولة الساحلية مد وتا  مالية قو    -ق
 .)2(وراء مسا ة املا يت ميك حب ي

 

 .157قنظ : حممد طلع  الغديمي، القانوذ الدويل البح ي، امل ج  الساب ، ص  (1)
 .158قنظ : امل ج  الساب ، ص  (2)
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تعد الدول الدامية اليت هي مستور ة لا ية ملور  معدين خلدتج مي امتدا ها القاري مي تقدمي هاه  - 
 .املد وتا  لقاء ذلك املور  املعدين

 خل  السلوة اليت تتوىل توزخلع ا تلى الدول ااط اف ع االتفاقية تقدم املد وتا  قو املسامها  تي ط  - 
و ا تقدم خلت ح قذ هدا   .تلى قساس معاخلري التقاسم املدصف آاا ع االتتبار مصا  الدول الدامية واحتياجاهتا

اري وإمنا حقوق مداط  ع االمتدا  القاري ال تتمت   ي ا الدول حبقوق سيا خلة االصة قو انف ا خلة تلى امتدا ها الق
 .)1(ميال حب خلا  350ميك حب ي تلى   200استغالل قو ارتفاق وهي تلك املساحا  اليت تزخلد تلى  

 :حريات أعالي البحار في المياه التي تعلو المتداد القاري3- 
 :الوبيعة القانونية للمياه اليت تعلو االمتدا  القاري تلى الشتك التايل  1982حد   اتفاقية  

متس حقوق الدولة الساحلية تلى االمتدا  القاري الدظام القانوين للمياه العلوخلة قو للحيز اجلوي  و  ال    -ق
 .تلك املياه

ال ات قذ تتعدى  ارسة الدولة الساحلية حلقوق ا تلى االمتدا  القاري تلى املالحقة و،ريها مي  - 
تسف  تي قي تداك ال مربر لن ع تلك املالحة حقوق وح خلا  الدول ااا ى املدصوص تلي ا ع االتفاقية، قو 

 .واحلقوق واحل خلا 
 .ح  مجي  الدول ع مد التابال  واانابيت املغمورة تلى االمتدا  القاري  - 

 : التايلتعيني حدو  االمتدا  القاري بني الدول املتاللقة قو املتقابلة خلتم تعييد ا تلى الشتك   -4

 .االتفاق تلى قساس القانوذ الدويل مي قجك التولك إىل حك مدصف  -ق
إذا تعار التولك إىل حك ع ، وذ  نة معقولة مي الزمي جلأ  الدول املعدية إىل اإلج اءا  املدصوص   - 

 . االتفاقيةتلي ا ع
تلى الدول املعدية إىل حني التولك إىل اتفاق بيد ا قو تتعاوذ مي قجك التولك لنتيبا  مؤقتة ذا   - 

 .طاب  تملي م  تدم إتاقة قمام التولك إىل اتفاق هنا ي، ومثك ذلك ال خلدال مي قم  التعيني الد ا ي للحدو 
ني الفصك ع مسألة حدو  االمتدا  القاري و قام احتام إذا كاذ هدا  اتفاق نا ا بني الدول املعدية، تع  - 

 )2(هاا االتفاق

 

 .140 الساب ، صقمحد قبو الو ا حممد، امل ج  راج :  (1)
. وقد اتد هاا التق خل  تمال بولت 2010مارس  29املؤراة  A/65/69تق خل  مي اامني العام لألمم املتحدة.  الوثيقة  البحار:احمليوا  وقانوذ  (2)

قذ خلقدم اامني العام إىل اجلمعية العامة ع  ورهتا اةامسة والستني تق خل ا شامال تي احمليوا  وقانوذ   64/71مي ق ارها    202مي اجلمعية العامة ع الفق ة  
ي تش  لعمليةاامم املتحدة التشاورخلة ،ري ال مسية املتعلقة باحمليوا  وقانوذ البحار. وقدم  مي التق خل  للنكيز تلين ع االجتماع احلا  وجعك قسمالبح ، 

 مي االتفاقية.  319قخل ا إىل الدول ااط اف ع اتفاقية اامم املتحدة لقانوذ البحار، تمال باملا ة 



    

95 

 

  أعالي البحارالمطلب السادس:  
خلقصد بأتايل البحار كك قجزاء البحار واحمليوا  اليت ال تداك ع البح  اإلقليمي قو املياه الداالية لدولة 

 .قدم املساواةمي الدول، واليت خلتوذ لتك الدول احل  ع استعماهلا تلى  
خلقصد بأتايل البحار كك قجزاء البحار واحمليوا  اليت ال تدخ ع البح  : ألعالي البحار قانونيالو ع ال

 .اإلقليمي قو املياه الداالية لدولة مي الدول، واليت خلتوذ لتك الدول احل  ع استعماهلا تلى قدم املساواة
لقد كاذ الوخ  القانوين للبحار العالية خلناوح بني مبدق تبعيت ا لبعأل الدول ومبدق ح خلت ا التاملة، وكاذ -

 :قنصار كك مبدق خلسو،وذ ماهب م حبجج وقسانيد خمتلفة لتك مد ا  يما خللي
 :أنصار مبدأ تبعية البحار  -أولا 

 .البخار احمليوة هبا لسيا هتا وملتيت اطبيعة ااوخاع اجلغ ا ية لبعأل الدول تؤ ي إا اع   -1
للدول قذ تتتست ملتية البحار إذا ما لدر  لصاحل ا بالك مدحة مي البا  بوخعن  ثك ال    -2

 .الاي ميلك التوذ بأس ه
 .اكتشاف البحار خيول الدول ملتتشفة ح  ملتية البح  الاي مت اكتشا ن -3
 .ااوز حب ا مي البحار ت تت تلين إا اع البح  اجملاور لسيا ة الدولةقذ وخ  اليد تلى اإلقليم الاي   -4
 :ويسوغون مذهبهم بالحجج اآلتية:أنصار مبدأ حرية البحار  -ثانياا 
 .البحار بوبيعتن اجلغ ا ية ال تقبك وخ  اليد وال تقبك احليازة -1
 .زواهلااالستعمال الدا م واملستم  للبحار ال خلنتت تلين الدقص  ي ا قو   -2

ولقد انت ي الدزاع بانتصار مبدق ح خلة املالحة ع البحار العالية ولتي اةالف احنص   يما خلتعل  بالوبيعة 
 :القانوين للبحار العالية  تاذ هدا  رقخلني

 .ااول: خل ى قذ البحار العالية هي مال مباح قو ال ملك لن
 .حمالم للتملك تي ط خل  االستيالء قو وخ  اليد نقد: هاا ال قي خلؤ ي إىل إمتانية قذ تتوذ البحار 

 .الثاين: خل ى قذ البحار العالية هي ملتية مشنكة جلمي  ااس ة الدولية

نقد: خلنتت تلى هاا ال قي قذ البحار ميتي قذ تداك ع نواق امللتية واوز بالتايل قذ خت   حلقوق 
 .السيا ة

قذ تول  قي مي ااولاف القانونية السابقة ولتد ا   1958ولقد تفا   اتفاقية جديف للبحار العالية سدة  
وهدا    .قكد  مبدق ح خلة املالحة  ي ا جلمي  الدول ع حدو  حقني ثابتني مها: ح  االجتار وح  االتصال ترب البح 
  الوالخلة مبا ئ قق ها مؤمت  اامم املتحدة الثالث لقانوذ البحار حتتم مدوقة قاع البحار واحمليوا   يما ااوز حدو 

 :اإلقليمية للدول  يما خللي
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 .ليس اي  ولة قذ تدتي قو متارس السيا ة قو احلقوق السيا خلة تلى جزء مي املدوقة قو موار ها -1
 ..قذ مجي  احلقوق ع موار  املدوقة ثابتة للبش خلة مجعاء -2
غ اع للدولة، م  م اتاة جت ي اانشوة ع املدوقة لصا  اإلنسانية مجعاء بص ف الدظ  تي املوق  اجل -3

 .االة للدول الدامية والشعو  اليت مل تدك استقالهلا بعد 
 .(1)هتيئ السلوة لتقاسم الفوا د املالية و،ريها مي الفوا د االقتصا خلة املستمدة مي املدوقة تقامسا مدصفا- 4

 الدتا ج املنتبة تلى ح خلة قتايل البحار

إذ الدول  يما خلتعل  حب خلة املالحة ع قتايل البحار متساوخلة بغأل   :البحارحرية المالحة في أعالي    -أولا 
الدظ  تي مواقع ا اجلغ ا ية واتصاهلا املباش  قو ،ري املباش  بالبحار، وات قذ خلتوذ لتك سفيدة تلم خلدل تلى 

اجلمي  الدول بال استثداء ع ح خلة وخلدب  تلى ح   .جدسيت ا ملع  ة الدولة اليت تتبع ا وال جوع إلي ا تدد االقت اء
املالحة ع قتايل البحار قذ الدول اليت ليس شواطئ توك تلى البحار اليت متدح ا تلى قساس التبا ل، ح خلة امل ور ع 

 .(2)إقليم ا

قتايل للوا  ا  التابعة اخلة  ولة سواء كان  تامة قو جتارخلة قو االة قذ توري ترب  :حرية التحليق -ثانياا 
البحار وتلى قي ارتفاع كاذ ولتي تلي ا التقيد بالقانوذ والتعليما  اليت تصدرها كك  ولة تدظيما لوا  اهتا واووط ا 

 .اجلوخلة وما تف خن االتفاقا  الدولية اليت قب م  بغ ت تأمني سالمة الورياذ 

 ي حب ، وذلك قنن ال ميتي إذ  ارسة هاه احل خلة قم  نظ  :حرية و ع ال ابالت وخطوط األنابيب  -ثالثاا 
 ارست ا ع الغالبية العظمى مي احلاال  إال تي ط خل  االتفاقيا  الدولية، ولقد ق ر  اتفاقية اامم املتحدة لعام 

 :تدة خوابط تلى الدول إزاء بع  ا ع هاا الشأذ تتلخص  يما خللي  1982
امتدا ها القاري تا قا حل  الدول ااا ى ع وخ  ات قال خلتوذ ح  الدولة الشاط ية ع استثمار  -1

 .التابال  واووط اانابيت
 .التزام الدول اليت ت سي التابال  واانابيت مب اتاة ما خلتوذ تلى القاع مي كابال  قو قنابيت قا ى -2
 .التلف قو ال  رتلتزم كك  ولة بإلدار التش خلعا  الالزمة مبعاقبة رتاخلاها قو سفد ا اليت تتسبت ع هاا   -3
تلتزم كك  ولة بإلدار التش خلعا  الالزمة بإلزام كك  ولة بإلدار التش خلعا  الالزمة بإلزام رتاخلاها  ي  -4

ميلتوذ كابال  قو قنابيت بد   التعوخل ا  ملالتي السفي اليت تصيب ا قخ ار ما خلة مي ج اء الت حيا  اليت خم  
 .)3(ظة تلى سالمة هاه التابال  قو اانابيت ال اسية تلى قاع البح هبا هاه السفي ع قثداء املالحة للمحا 

 

 .143قمحد قبو الو ا حممد، امل ج  الساب ،ص راج :  (1)
 .159ديمي، امل ج  الساب ، ص قنظ : حممد طلع  الغ (2)
 .57راج : لالح الدخلي تام ، امل ج  الساب ، ص  (3)
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وخلشنط ملمارسة هاا احل  قذ تتوذ هاه  :حرية إقامة الجزر الصناعية وغيرها من المنشآت -رابعاا 
 .اإلنشاءا  ،ري متعارخة م  قحتام القانوذ الدويل

مباح جلمي  الدول كدتيجة حل خلة هاه البحار ولتي الصيد ع قتايل البحار    :حرية صيد األسماك  -خامساا 
ات تلى سفي كك  ولة تدد  ارست ا هلاا احل  قال تسبت لغريها قخلة م اخلقا  قو ت اقيك قمام سفي الدول ااا ى 

ولقد   .اليت تقوم بالصيد ع نفس املدوقة وقال تستخدم وسا ك مي شأهنا قذ تؤ ي إىل انق ات اامسا  ع هاه املدوقة
واتفاقية   1958قب م  تدة اتفاقيا   ولية مي قجك تدظيم اامسا  ع مداط  معيدة مي البحار مد ا اتفاقية جديف  

قما  يما خلتعل  بتدابري حفظ املوار  احلية اتايل البحار تدد قيام الدول بتحدخلد كمية الصيد املسموح هبا  .1982
 :مبا خللي  )1(الدول  1982 قد التزم  اتفاقية اامم املتحدة لعام  

قذ تتخا تدابري هتدف إىل لوذ اارواح اليت خلتم ليدها قو حتدخلدها مبستوخلا  ميتي قذ تدر ققصى  -1
 .،لة، م  م اتاة قمناط الصيد والنابط بني السالال  السمتية

 .ي اقذ ت   ع اتتبارها ما خلنتت تلى ذلك مي آثار تلى اانواع اليت خلتم ليدها قو املعتمدة تل -2
وتع  ح  كك  ولة ع قذ جت ي ع قتايل البحار مي ااحبا  والتجار   :حرية البحث العلمي -سادساا 

 .1982العلمية ما تشاء بش ط التقيد بأحتام اتفاقية اامم املتحدة لعام  
تلي ا إذ قاتدة ح خلة قتايل البحار ليس مولقة بك ت    :رالقيود التي ترد على مبدأ حرية أعالي البحا

 :بعأل القيو ، وبالتايل اوز قذ خت   السفيدة الاتصاص  ولة قا ى ،ري  ولة العلم ع احلاال  التالية
ظ     ت ة متا حة ال قي  ع الق ذ التاس  تش  وبال  ج و  كبرية مي جانت   :حظر نقل الرقيق   -أولا 

واتفاقية  1958ال قي  مد ا اتفاقية جديف لعام الدول للق اء تلى هاه الظاه ة، وقب م  تدة اتفاقيا  حلظ  نقك 
 .1982اامم املتحدة لعام  

تت مي االتفاقيتني السابقتني تع خلفا للق لدة، واكتف  بتعدا  اليت تعد مي قبيك   :م افحة القرصنة -ثانياا 
الق لاذ ال  ا مي اجلدسية الق لدة، وتعترب الق لدة ج مية حب خلة موج ة خد اجلماتة الدولية بأس ها ولالك اتترب 

 . )2(وليس  لن حقوق حتمين

ومي ح  قي  ولة ع قتايل البحار قو ع قي متاذ آا  اار  والخلة قخلة  ولة قذ ت بط قذ سفيدة قو طا  ة 
ق لدة ما، قو قخلة سفيدة قو طا  ة قاا  بو خل  الق لدة، وكان  واقعة حت  سيو ة الق لدة وقذ تقبأل تلى مي  ي ا 

ص وت بط ما  ي ا مي  تلتا ، وحملاكم الدولة اليت قام  بعملية ال بط قذ تق ر ما خلف ت مي العقوبا  مي قشخا
وتق ر اإلج اء الاي خلتخا بشأذ الوا  ا  قو السفي قو املمتلتا  م  م اتاة حقوق الغري حسي الدية وال تقوم هباه 

ك تالمة واخحة تدل تلى قهنا ع ادمة حتومية امل ام إال سفي قو طا  ا  تست خلة قو ح بية قو ،ريها  ي حتم 
 

 .146 الساب ، صقمحد قبو الو ا حممد، امل ج  راج :  (1)
 .65الدوىل للبح  العاىل، امل ج  الساب ، ص  إ رخلس، التدظيمالدمريى حممد قنظ :  (2)
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ولية الدولية ؤ ومأذوذ هلا بالك والدولة اليت متارس تملية ال بط وخلثب  قهنا كان   وذ مربرا  كا ية تتحمك تبعة املس
 .ع مواج ة الدولة اليت حتمك السفيدة امل بوطة تمل ا

تداول  اتفاقية اامم :م افحة التجار غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل  -ثالثاا 
متا حة االجتار ،ري املش وع باملخدرا  و،ريها مي املوار   1958تلى تتس اتفاقية جديف  1982املتحدة لعام 

بك هدا  حاال  متثك اجتارا مش وتا الاي خلؤث  تلى العقك حيث طالب  الدول بالتعاوذ ملتا حة ذلك، ولتي باملقا
 .للمخدرا  تددما خلتم بني حتوما  الدول ا، ات هتم الصحة العامة وسالمة اجملتم  كصداتة اا وخلة و،ريها

هو البث الاي تقوم بن حموا   لوكة االة بواسوة سفي راسية قو  :قمع البث غير المشروع -رابعاا 
احملوا   دوتة طبقام لقواتد احتا  املوالال  السلتية والالسلتية  إذ  ال ا  ع قتايل البحار، وإذا كان  هاه

 .)1(ولية تق  تلى الدولة اليت سجل  هبا السفيدةؤ املس

خيول الع ف الدويل للسفي احل بية ع قتايل البحار ع قحوال استثدا ية   :حق الزيارة والتفتيش -خامساا 
قذ تولت مد ا ر   تملي ا للتحق  مي جدسيت ا وتلة ذلك ما متلين  واتي حمد ة ح  االقنا  مي السفي اةالة قو  

وقق   اتفاقية جديف  .اامي والدظام ع قتايل البحار ع احلاال  اليت تقوم  ي ا سفي االة بأتمال حم مة قانونام 
 :هيتلى احلاال  اليت اوز  ي ا ح  االقنا  والزخلارة و   1982ذلك كما نص  اتفاقية    1958لعام  

 .قذ تعلم السفيدة ع الق خة قو ع جتارة ال قي  قو ع البث اإلذاتي ،ري املسموح بن -1
 .قذ السفيدة مي  وذ جدسية -2

وع مجي  ااحوال ات قذ تتوذ السفيدة قو الوا  ة اليت تقوم بعملية التفتي  حتمك تالما  واخحة تدل 
 .تلى قهنا قا مة خبدمة حتومية

تقوم املوار ة احلثيثة لسفيدة قجدبية ع احلالة اليت تتوا    ي ا لدى السلوا   : ة احلثيثةح  املوار  -سا سام 
املختصة للدولة الشاط ية قسبا  تدتوها لالتتقا  بأذ سفيدة قجدبية قد ا ق  قوانني قو قنظمة تلك الدولة، وات 

املياه الداالية قو ع املدوقة اجملاورة للدولة الساحلية قذ تبدق املوار ة احلثيثة تددما تتوذ السفيدة ااجدبية موجو ة ع  
  .)2(1958اليت تقوم باملوار ة وذلك و قام التفاقية جديف تام 

 : قد وخع  ال وابط التالية  1982قما اتفاقية البحار لعام  
 .وجو  قسبا  وجي ة تربر املوار ة احلثيثة -1

 

 .119العام، اجملال الدويل، امل ج  الساب ، صمفيد حممو  ش ا ، القانوذ الدويل قنظ :  (1)
 . 59راج : لالح الدخلي تام ، امل ج  الساب ، ص  (2)
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ات قذ تبدق املوار ة احلثيثة تددما تتوذ السفيدة ااجدبية قو قحد زوارق ا  ااك املياه الداالية قو املياه  -2
 .اارابيلية قو البح  اإلقليمي قو املدوقة املتامخة للدولة القا مة باملوار ة

 .كان  املوار ة مل تدقو  ال اوز مواللة املوار ة اار  البح  اإلقليمي قو املدوقة املتامخة إال إذا   -3
إذا كان  السفيدة ااجدبية موجو ة  ااك مدوقة متامخة ال اوز القيام باملوار ة إال إذا كان  هدا   -4

 .انت ا  للحقوق اليت قنش   املدوقة مي قجك محاخلت ا
قنش   املدوقة  ال جتوز املوار ة ع املدوقة االقتصا خلة اةالصة إال إذا كان  هدا  انت ا  للحقوق اليت -5

 .للحقوق املق رة تلى اجل ف القاري  قجك محاخلت ا قو قذ هدا  انت اكام مي  
خلدت ي ح  املوار ة احلثيثة مبج    اول السفيدة اليت جت ي موار هتا البح  اإلقليمي للدولة اليت تدتمي  -6

 .إلي ا قو البح  اإلقليمي لدولة قا ى
رة خو ية قو لوتية بالتوقف مي مسا ة تستوي  مع ا السفيدة ال اوز بدء املوار ة قبك إتواء إشا -7

 .ااجدبية قذ ت ى اإلشارة وتسمع ا
ال اوز قذ متارس ح  املوار ة احلثيثة إال سفي ح بية قو طا  ا  تست خلة قو ،ريها مي السفي قو  -8

 .كالوا  ا  اليت حتمك تالما  واخحة تدل تلى قهنا ع ادمة حتومية قو مأذوذ هلا بال
ال خلتفي ال   الشب ة الحتجاز السفيدة اار  البح  اإلقليمي قو ال   مشاهدة السفيدة وهي ت تتت   -9

 .االنت ا  إال إذا كان  السفيدة قد قم   بالوقوف وطور   مي قبك سفيدة قو طا  ة تابعة للدولة
ارسة ح  املوار ة احلثيثة  ع حالة إخلقاف قو احتجاز سفيدة اار  البح  اإلقليمي ع ظ وف ال تربر   -10

 . (1)تعوت توذ قي اسارة قو خ ر خلتوذ قد حل  هبا نتيجة لالك
 
 
 
 
 
 

 

 .66/68الدمريى حممد إ رخلس،  التدظيم الدوىل للبح  العاىل، امل ج  الساب ، ص قنظ :  (1)
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لتني، الدزاع الدويل هو االف حول نقوة قانونية قو واقعية قو تداقأل وتعارت اآلراء القانونية قو املدا   بني  و 
قما املدازتا  بني ق  ا  مي جدسيا  خمتلفة  ال تعد نزاتا   ولية حيث لتم ا القانوذ الدويل اةاص وكالك 
املدازتا  بني  ولة و    مي جدسية قا ى مي نواق الدزاتا  الدولية وخت   لقواتد احلماخلة الدبلوماسية. ومي قهم 

ا ، وم  توور العالقا  الدولية كاذ مي ال  وري حك هاه قسبا  الدزاتا  الدولية ااتالف املصا  والسياس
املدازتا  بو خلقة سلمية حىت تسري العالقا  الدولية سريا طبيعيا ولتفا ي ما مي شأنن اإلاالل بالسلم واامي 

 .الدوليني

زما  وقد قظ    الدزتة التدظيمية للمجتم  الدويل قذ هدا  إمتانيا  و رية وحمسوسة ع إاا  احللول لأل 
الدولية مي االل الوسا ك ال خلفية، بعد قذ قلبح حت مي استخدام القوة قو الت دخلد ع العالقا  الدولية مي قهم املبا ئ 

 .)1(القانونية املستحدثة ع القانوذ الدويل وميثاق اامم املتحدة تلى وجن اإلطالق

احل  ، بيدما قلبح استعمال القوة حم ما ع نواق  لقد كان  قواتد القانوذ الدويل التقليدي تق  مش وتية  
ميثاق اامم املتحدة حيث كان  هدا  نصوص كثرية تشري إىل قنن ات حك الدزاتا  الدولية بالو ق السلمية، وهاه 
الو ف قو الوسا ك قد تتوذ ق ا ية وقد تتوذ ،ري ق ا ية، وخلالحظ قذ الوسا ك ااوىل هي اانست حلك املدازتا  

ولقد ااتلف الفقن حول معيار التف قة بني املدازتا    ،ونية، قما الوسا ك الثانية   ي اليت تال م املدازتا  السياسيةالقان
 :القانونية والسياسية إىل ثال  اجتاها 

ااوىل: خل ى قذ املدازتا  القانونية هي تلك اليت تتصك مبسا ك ثانوخلة قو ،ري ذا  قمهية وال متس مصا  
 .)2(الدولة العليا، قما الدزاع السياسي   و الاي ميس مصا  الدولة العليا

الثاين: خل ى قذ املدازتا  القانونية هي تلك اليت ميتي تسوخلت ا و قا لقواتد القانوذ الدويل املقبولة مي الدول، 
ذلك إذا تعار تسوخلة نزاع ما و قا قما الدزاع السياسي   و الاي ال ميتي تسوخلتن و قا لقواتد القانوذ الدويل وتلى 

لقواتد القانوذ الدويل  إذ هاا الدزاع خلتوذ سياسيا وتلى العتس مي ذلك إذا كاذ مي اجلا ز تسوخلة نزاع ما مي 
 .االل توبي  قواتد القانوذ الدول خلتوذ هاا الدزاع قانونيام 

ةصومة  ي ا تلى وجو  حقوق معيدة الثالث: خل ى قنصار هاا املاهت قذ املدازتا  القانوين هي اليت تتوذ ا
وال خلولت قط اف الدزاع تعدخلك املبدق القانوين الاي خلدوب  تلى الدزاع القا م بيد م، ع حني قذ الدزاع السياسي خلتصك 

اف باملوالبة بتعدخلك القانوذ القا م ونظ ام لصعوبة التف قة بني الدزاع القانوين والدزاع السياسي ن ى قذ اتفاق الدول ااط  
 .ع الدزاع هو الاي لد  طبيعتن قانوين قم سياسي

 

 . 19/01/2006(، بتارخلخ 1435الع بية، احلوار املتمدذ، العد  ): وهيب تبد ال محاذ، وسا ك تسوخلة املدازتا  ع إطار جامعة الدول راج  (1)

 .56/58قنظ :  بو س ،ايل، اجلامعة الع بية وتسوخلة املدازتا  احمللية، مع د البحو  الع بية، القاه ة، ص  (2)



    

102 

 

وقمهية التف قة بيد ما ت ج  إىل قذ حمتمة العدل الدولية هلا سلوة اإل تاء وإلدار اآلراء االستشارخلة ع  
املسا ك القانونية مىت طلب  إلي ا هي ا   ولية معيدة ذلك وال اوز للمحتمة قذ تصدر آراء استشارة ع املدازتا  
السياسية، وذلك تلى االف ااتصاص احملتمة الق ا ي الاي تباش ه بصد  قي نزاع سواء قكاذ متعلقام مبسألة 

                              .)1( قانونية قم سياسية

وتثور مشتلة قا ى وهي التف قة بني الدزاع واملوقف تدد   ت اام  تلى اللس اامي التاب  لألمم املتحدة، 
حيث ات تلى الدولة اليت تتوذ ت و ع اللس اامي وتتوذ ط  ام ع نزاع تي التصوخل  "ح  الفيتو" تلى 

امليثاق بيد قهنا ال تلزم بالك االمتداع إذا  مي (52)الق ارا  اليت قد تتخا و قام احتام الفصك السا س واملا ة 
 .)2(كان  ط  ام ع موقف خلؤ ي إىل احتتا   ويل

 الوسائل السياسية لتسوية المنازعات الدوليةالمبحث األول:  

 التسوية السياسية للمنازعات الدولية في إطار القانون الدولي التقليديالمطلب األول:  

هي قيام  ولة مبحاولة التق خلت ع وج ا  الدظ  بني  ولتني متدازتتني، وحث ما   :المساعي الحميدة  -أولا 
تلى الداول ع مفاوخا  حلك الدزاع القا م بيد ما، وال تشن  الدولة اليت تقدم مساتي ا احلميدة ع املفاوخا  

 .بأخلة وسيلة مباش ة، وإذ كاذ ميتي قذ تقدم العوذ إلجناح املفاوخا  بو خل  ،ري مباش 
وهي سعي  ولة إلاا  حك الدزاع قا م بني  ولتني تي ط خل  اشناك ما مباش ة ع مفاوخا    :الوساطة  -ثانياا 

 .تقوم هبا الدولتاذ املتدازتتاذ للتق خلت بني وج ا  الدظ  مي قجك التولك حك الدزاع القا م بيد ما

ع القا م بني  ولتني اسبا  ت ج  إىل إذا مل خلتتت الدجاح للمفاوخا  اةالة حبك الدزا  :التحقيق  -ثالثاا 
ااتال  ما حول حتدخلد وقا   الدزاع،  يمتي للدولتني املتدازتتني االتفاق تلى تعيني جلدة خلوكك إلي ا حص  الوقا   

 .وحتدخلد قسبا  الدزاع و حص ا وتقدمي تق خل  تد ا ب قخل ا، وخلتوذ تق خل  جلدة حتقي  ،ري ملزم اط اف الدزاع

هو حك الدزاع تي ط خل  إحالتن إىل هي ة حماخلدة تتوىل  حص املوخوع وحتدخلد الوقا   واقناح   :يق التوف  -رابعاا 
التسوخلة املال مة تلى ااط اف املتدازتة، وجتد اإلشارة إىل قذ ق ار هي ة التو ي  خل  ملزم اط اف الدزاع، وهاا ما مييزه 

والو ق السابقة اليت قق ها القانوذ الدويل التقليدي ما هي  .تي ق ار هي ة التحتيم الاي خللتزم قط اف الدزاع بتدفياه
إال وسا ك ااتيارخلة تعتمد  عالت ا بالدرجة ااوىل تلى إرا ة الدول املتدازتة،  ل ا قذ تلجأ إلي ا قو ت    ا  إذا 

 .هي ة التو ي   ااتار  اللجوء  إهنا تبقى ح ة ع قبول قو ر أل اقناحا  الوسيط قو تق خل  جلدة التحقي  قو ق ار

 

 .61بغدا ، ص  القا سية،الدولية، موبعة  ار  الفتالوي، املدازتا راج : حسني س يك  (1)
 .56، ص 1999احلدو  الع اقية التوخلتية، م كز اةليج للتتت،  يب  رشيد، احلدو ، وج ة نظ  جغ ا ية وإسناتيجية، الفيك حممدقنظ :  (2)
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الو ق السابقة كالتزام  ويل واكتفتا بالتص خلح   1907ولسدة    1899ومل تف ت كك مي اتفاقية الهاي لسدة  
بأذ الدول املتعاقدة لي تلجأ إىل احل   قبك قذ تلجأ إىل املساتي احلميدة قو الوساطة، وذلك بقدر ما تسمح بن 

 .)1(الظ وف

  السياسية للمنازعات الدولية في إطار األمم المتحدةالتسوية  المطلب الثاني:  

تق ي احملا ظة تلى السلم واامي الدوليني خ ورة التزام الدول اات اء ع اامم املتحدة بتسوخلة ما قد خلدشأ 
بيد م مي مدازتا  بالو ق السلمية، وبأيت التزام الدول اات اء بأذ خلسلتوا سبك احلك السلمي نتيجة خ ورخلة لتح مي 

مي ميثاق اامم املتحدة إىل الوسا ك  (33)ة ولقد قشار  املا ة استخدام القوة قو الت دخلد هبا ع العالقا  الدولي
السلمية حلك املدازتا  الدولية، باملفاوخة والتحقي  والوساطة والتو ي  والتحتيم والتسوخلة الق ا ية وات اء اامم 

ا  اإلقليمية طلبام للحك املتحدة ع سبيك التولك لتسوخلة املدازتا  اليت قد تثور بيد م اللجوء إىل الوكاال  والتدظيم 
 .السلمي

وااللتزام امللقى تلى تات  قط اف الدزاع باللجوء إىل الوسا ك السلمية خلقتص  تلى املدازتا  اليت خلتوذ مي  
 ،شأذ استم ارها تع خلأل السلم واامي الدوليني للخو  حيث خلعد حفظ ما مي قولوخلا  امليثاق وجاء ذلك ع  خلباجتن

ي ة إىل تدتيمن واحملا ظة تلين هو السلم الدويل، قي قذ خلسو  السالم العامل ومتتد  الدول تي والسلم الاي هتدف اهل
احل   ع تالقاهتا املتبا لة، قما اامي الاي خلأيت خلاك ه بعد السلم،  املقصو  بن اامي اجلماتي مبا خلت مدن مي جانت 

اذ وجتدت احل و ، كك ذلك ع إطار مي العمك وقا ي وجانت تالجي، ومبا خلشتمك تلين مي ت امي ملواج ة العدو 
اإلاايب املدظم للق اء تلى قسبا  االخو ابا  الدولية، وتو ري الظ وف السياسية واالقتصا خلة واالجتماتية املداسبة، 

 .)2(حبيث تعي  الدول ع حالة استق ار وخلتو   كك مد ا قسبا  اامي والومأنيدة تلى سالمت ا

 :حتقي  احملا ظة تلى السلم واامي الدوليني نص  املا ة ااوىل مي امليثاق تلى الوسا ك التاليةوع سبيك   
اختاذ التدابري املشنكة الفعالة ملد  ااسبا  اليت تؤ ي إىل حدو  االخو ابا  الدولية اليت قد هتد   -1

 .السلم وإزالت ا مىت قام 
 .و قام ملبا ئ العدل والقانوذ الدويلحك املدازتا  الدولية بالوسا ك السلمية  -2
الت امي ع مواج ة ااتمال العدوانية و،ريها مي وجوه اإلاالل بالسلم إذا  شك الوسا ك السلمية ع  -3

 .حك الدزاع
 

 

 .125، ص 1989الدال ي  د  زخلي،  ور الق اء ع تسوخلة املدازتا  الدولية،  ار الشؤوذ الثقا ية، بغدا  قنظ :  (1)
(2) Mans Kelsen، Principles of International Law، Third printing، Rinehart & Company Inc.، 
New York، 1959، p.363. 
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وقاريام ال ميتد نواق املا ة ااوىل إىل السلم الداالي ملقت يا  سيا ة كك  ولة ولتي إذا امتد  آثار  
الية إىل اار  الدولة وتعد  حدو ها اإلقليمية وق   إىل تعتري السلم واإلاالل باامي الدوليني االخو ابا  الدا

 إنن خلتوذ مي واجت اامم املتحدة قذ متارس حق ا املش وع ع التداك مي قجك إتا ة السلم إىل نصابن وتو ري 
 .)1(اامي الدويل

 المنازعات الدوليةالوسائل القضائية لتسوية  المطلب الثالث:  

التسوخلة الق ا ية تع  تويل شخص مي ،ري قط اف الدزاع سلوة الفصك  ين تلى قساس مي قواتد القانوذ 
وتتم مباش ة الوظيفة الق ا ية ع اجملتم  الدويل بإحدى لورتني مها:  .وإلدار ق ار ملزم بشأنن مي الداحية القانونية

 .التحتيم، قو الق اء

 الدولي:التح يم  

 أهمية التح يم في تسوية المنازعات الدولية:

إذ موخوع التحتيم الدول هو تسوخلة -  :ميتي تع خلف التحتيم الدويل با :ماهية التح يم الدولي -أولا 
املدازتا  بني الدول، بواسوة ق اة مي ااتيارهم وتلى قساس احنام القانوذ، وقذ اللجوء إىل التحتيم خلت مي 

 :وهي)2(تع دام باة وع للحتم حبسي نية، ومي هاا التع خلف تت ح لدا اةصا ص ااساسية للتحتيم،  
 .ي ااتيار ااط افقنن تسوخلة الدزاع بواسوة ق اة م -1
 .قنن تسوخلة تلى قساس القانوذ  -2
 .قذ احلتم الاي خلصدر ملزم لألط اف -3

وقد بدق التحتيم مب حلة التحتيم الف  ي الاي خلقوم بن     واحد قد خلتوذ  قين قو رجك  خلي ن انتقك إىل 
جاذ املختلوة اليت متثك توورام م حلة التحتيم اجلماتي الاي خلقوم هبي الموتة مي احملتمني، وخلقوم تلى قساس الل

جدخلدام للتحتيم، وقاريام بعد قذ تشابت  مصا  الدول واز ا  التوور ع العالقا  الدولية، ظ    احلاجة املاسة 
 .إىل التحتيم الدويل

ت    اجملتمعا  القدمية التحتيم ر،م ندرة اللجوء إلين، حيث  :مراحل تطور التح يم الدولي -ثانياا 
 .كان  الدول تف ك حك مدازتاهتا تي ط خل  احل   ومل تتي  ت ة السالم قد تبلور  بعد

 

، 1997  راج : مدصور جلني تبد ال محي، تسوخلة املدازتا  احلدو خلة وتوبيق ا تلى الع اق، رسالة ماجستري ،ري مدشورة، كلية القانوذ، جامعة بغدا (1)
 .145ص 
(، م كز  راسا  2003ىف تسوخلة املدازتا ، اللة " راسا  مستقبلية"، العد  الثامي )خلوليو  و ف الثالثلاراج : مدري حممو  بدوى، الوساطة و ور ا (2)

 .178 .م.ع، ص  –جامعة قسيوط  –املستقبك 
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مي قوىل املعاهدا  اليت نظم    1794وتعترب معاهدة "جا " اليت وقعت ا الوالخلا  املتحدة اام خلتية تام  
اليت بلور  الدظام التامك للتحتيم   ي الق ية الش رية املع و ة بق ية االباما اليت وقع    التحتيم، قما قول الق اخلا

وقد ت ف اجملتم  الع يب القبك التحتيم حيث كاذ خلتم   1871قحداث ا بني الوالخلا  املتحدة وب خلوانيا العظمى تام  
 ف اإلسالم التحتيم مي االل النكيز تلى ااتيار شيخ قبيلة مش ور لن بالعدل واحليدة للفصك ع املدازتا  وقد ت

قمهية التصا  بالوسا ك املختلفة اليت حتق  السالم والعدل بدالم مي الدزاع والف قة، والتارخلخ اإلسالمي مدا ت د اةلفاء 
 .ال اشدخلي حاف بالوقا   اليت تؤكد االهتمام بالتحتيم بني القبا ك والشعو 

ط  ق ي واس  لتشجي  اللجوء إىل التحتيم الدويل، وكاذ مي قب ز وقد متيز الق ذ التاس  تش  بدشا 
ولعك قول إمجاع تلى قمهية  1875الدراسا  هي اليت انت   بوخ  مش وع ال حة إج اءا  التحتيم الدويل تام 

ا  الدولية استخدام التحتيم الدويل ع حك املدازتا  الدولية وهو ما متثك ع اتفاقييت الهاي للتسوخلة السلمية للمدازت
 ،حيث مت تدظيم موخوع وإج اءا  التحتيم كما مت وخ  هيتك حمتمة التحتيم الدا مة 1907و  1899تام 

ولقد نص ت د تصبة اامم ل احة تلى اللجوء التحتيم الدويل، وبإنشاء اامم املتحدة جتد  االهتمام الدويل 
تحدة قث  بالغ ع التدظيم احلايل للتحتيم الدويل، حيث بالتحتيم كوسيلة حلك املدازتا  بني الدول، وكاذ لألمم امل

كاذ مي مبا   ا ال  يسية تسوخلة املدازتا  الدولية بالوسا ك السلمية، وات االمتداع تي استعمال القوة قو الت دخلد 
 .)1(باستعماهلا ع نواق العالقا  الدولية

اهلامة اليت تع  جلدة القانوذ الدويل بتووخل ها وتقديد ا، ولقد كاذ التحتيم الدويل تلى قا مة املوخوتا   
وقد كاذ لدور اامم املتحدة ع تووخل  التحتيم الدويل قذ قلبح اآلذ مي قهم الوسا ك اليت ختتارها الدول حلك 

 ية الفعالة اةال ا  بيد ا، وع الوق  احلاخ  جند اجتاهام لتووخل  التحتيم الدويل ليأاا متانن كإحدى الوسا ك الق ا
 .)2(لتسوخلة املدازتا  الدولية، وقد قاا  الدول ختتار احملتمني مي بي املتخصصني ع القانوذ الدويل

 .مثلة لبعأل ق اخلا التحتيم الدويلقومي 

 :بالدسبة لألحتام والق ارا  اليت مل تدفا   -قوالم 
 .1911بني الوالخلا  املتحدة واملتسيك تام    ومي قمثلة ذلك ق ية تشاميزال

 :بالدسبة لألحتام والق ارا  اليت نفا   -ثانيام 

 

 .56ص  1969القويفي تبد احلسني،  ور التحتيم ع  أل املدازتا  الدولية، اللة العلوم القانونية، جامعة بغدا ، العد  ااول ، راج :  (1)
(2) Blay Sam، Ryszard Piotrowicz، B. Martin Tsamenyi، Public International Law، Oxford 
University press، 1st published، 1997، p. 231. 
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تقد امتياز م  ش كة ب خلوانية  1939وق  حاكم قبو طيب تام  :1951قضية تح يم أبو ظبي عام 1- 
 .لبح  العا دة للمدوقةسدة ع مجي  ااراخي الواقعة حت  حتمن وع مجي  اجلزر ومياه ا  75للتدقيت تي الدفط ملدة  

قتلي حاكم قبو ظيب السيا ة تلى اجل ف القاري تلى امتدا  ساح قبو ظيب ومدح امتيازام للدفط ع  1949وع سدة 
ذ الش كة الربخلوانية قكد  قنص تلى التحتيم، وحيث    1939مداط  اجل ف لش كة قم خلتية، وحيث قذ امتياز سدة  

 .،  قد قحيك الدزاع تلى التحتيم 1939امتياز   قذ النبة املغمورة للج ف هي جزء مي

ومي ن  إذ االمتياز   1939قذ  ت ة اجل ف القاري مل تتي مع و ة سدة    1951هي ة التحتيم تلى    ق ر و 
الربخلواين ال خلشتمك إال تلى النبة الواقعة حت  املياه اإلقليمية ملشيخة قبو ظيب وقذ احلاكم قبو ظيب مول  احل خلة ع 

ثاذ، ولالك  إذ ا تاء الش كة الربخلوانية بامتال   التص ف ع النبة املغمورة للج ف القاري تي ط خل  مدح امتياز
 .)1(امتياز ع موار  اجل ف القاري ات ر  ن

ت ت الدزاع بيد ما حول وخ  بعأل نقاط احلدو   :1966قضية الحدود بين األرجنتين وشيلي 2- 
اليت تفصك الدوليتني تلى حتتيم ملتة إجنلنا، واستم   الق ية مع وخة تلى التحتيم  نة طوخللة إىل قذ قلدر  

باملا ة مي املدوقة املتدازع تلي ا لألرجدتني   71امللتة ق ارها بتدظيم احلدو  بني الدولتني، حيث حتمي بأحقية حوايل  
 .)2(ومدح الباقي لشيلي، وقد قلتزم  كك مد ما بتدفيا احلتم 

لقد كاذ هدا  تزوف مي قبك الدول تي االلتجاء إىل حمتمة   :الف وق بني التحتيم والق اء الدوليني  -ثالثام 
 :العدل الدولية وذلك لألسبا  التالية

ثول قمام احملتمة خلعترب تص  ا ،ري تدظ  الدول مي الداحية السياسية إىل قذ ال   إجبار الدولة تلى امل -1
 .و ي

 .تعترب الدول قذ وسا ك التسوخلة ااا ى كالتحقي  والوساطة قكث  مداسبة للشؤوذ اإلقليمية والفدية -2
 .تف يك م ونة التحتيم تلى مجو  االاتصاص الق ا ي اإلجباري -3
 .تدم إمياذ  ول التتلة الشيوتية باحملتمة -4
 .احلدخلثة ال امية إىل م اتفة احملاكم الدولية تلى حسا  التوحيد ال  وري للق اء الدويلالدزتة   -5

و ا تقدم ن ى قذ الفارق الوحيد بني التحتيم والق اء ع القانوذ الدويل هو  ارق شتلي ونظامي  في  
اع معني  وذ سواه، وبعد حني خلتألف اجل از التحتيمي تلى قساس اتفاقي بواسوة ق اة ختتارهم ااط اف لتسوخلة نز 

 

 .18/19، ص 1999هك هو نقوة حتول ىف العالقا  الدولية؟، اللة وج ا  نظ ، العد  اةامس، خلونيو  ،نبيك الع ىب، "استخدام القوة راج :  (1)
 .78القويفي تبد احلسني،  ور التحتيم ع  أل املدازتا  الدولية، امل ج  الساب ، ص راج :  (2)
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نشوء هاا الدزاع،  إذ هاا اجل از الق ا ي الدويل معني سلفا مي جانت اامم املتحدة وخلؤ ي تملن مبوجت معاهدة 
 .)1(مجاتية متعد ة ااط اف للدظ  ع تد  ،ري حمدو  مي املدازتا ، واالل مدة ،ري حمد ة مي الزمي

 الدولي في تسوية المنازعات العربيةدور التح يم  المطلب الرابع:  

 :التح يم الدولي في ميثاق جامعة الدول العربية  -أولا 

خلأيت ع مقدمة ااتصالا  اجلامعة الع بية حك املدازتا  بني الدول الع بية بالو ف السلمية مي االل و 
التحتيم وقطلق  احل خلة للدول ع اللجوء وسيلتني ااوىل  بلوماسية قو سياسة وهي الوساطة والثانية ق ا ية وهي 

إىل هاه الوسيلة مي تدمن. وجمللس اجلامعة قذ خلتوسط ع حك االف بني ت وخلي ع اجلامعة قو بني ت و و ولة 
،ري ت و، ع حالة واحدة  قط ع حالة اةشية مي وقوع احل  ، وذلك هبدف التو ي  بني الدول املتدازتة، وتصدر 

لتوسط بأ،لبية آراء اجمللس، وليس للدول املتدازتة لو  معدو ، كما قذ الق ار الاي خلتخا ،ري الق ارا  اةالة با
كما ال اوز جمللس اجلامعة قذ خلتداك ع املدازتا  اليت نشب  بني  ولة وقا ى مي قت اء اجلامعة بولفن  ،ملزم

 :سلوة حتتيم إال بالش وط التالية

الدزاع، ومعىن ذلك انن ال اوز للمجلس قذ خلتداك للتحتيم مي تلقاء قذ خللجأ املتدازتوذ إلين لفأل  -1
 .نفسن، وهتاا مل خلأاا امليثاق بفت ة التحتيم اإلجباري

قذ خلتوذ الدزاع ،ري متعل  باستقالل  ولة قو سيا هتا قو سالمة قراخي ا م  مدح الدول املتدازتة سلوة  -2
ا الدواق حمدو  و،ري  عال، وتصدر ق ارا  التحتيم باا،لبية  وذ وبالتايل  إذ ااتصاص اجمللس ع ها   .تقدخل  ذلك

قذ خلتوذ للدول املتدازتة ح  االشنا  ع مداوال  اجمللس وق اراتن وخلتوذ الق ار ع هاه احلالة واال ام حلك الوساطة 
قانوذ الدول مي اللجوء إىل وسا ك اإلشارة هدا إىل قذ ميثاق اجلامعة الع بية ال خلوجد بن ما ميد     روجتد .)2( نا اام وملزما

قا ى حلك مدازتاهتا سلميام كاملفاوخا  واملساتي احلميدة قو تي ط خل  اللجوء إىل الق اء الدويل قو التحتيم الدويل 
 .مي االل اتفاق ااص بيد ا،  وذ تداك مي اللس اجلامعة كسلوة حتتيم 

لقد حد   معاهدة السالم املص خلة اإلس ا يلية مبا ال خلدع  :قضية تح يم طابا بين مصر وإسرائيل -ثانياا 
الاالم للشك اذ حدو  مص  الش  ية هي احلدو  املشنكة م   لسوني حت  االنتدا ، وخلشتك موخوع االنسحا  

 

(1) Kressel، K.، “ Labor Mediation: An Exploratory Survey”، Albany، New York: Association of 
Labor Mediation Agencies(1972). 
(2) The legal status of the Arabian Gulf states: A study of their treaty relation and their 
international problems، Manchester Uni، press ND، 1968، P.125. 
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ولتي ر،م ذلك ااتلف  إس ا يك مشتلة وطالب  بتدازل   .االلتزام ال  يسي الاي وخعتن املعاهدة تلى تات  إس ا يك
 .  تلى مدوقة طابامص

مت توقي  اتفاق بني مص  وإس ا يك حول النتيبا  املؤقتة ع مدوقة رقس  :بشأذ طابا 1982اتفاق  -1
 .طابا ولعك قهم ما جاء ع هاا االتفاق هو ت ت الدزاع تلى التحتيم الدويل

ويل كوسيلة ارت ت ا وا ق  إس ا يك تلى قبول التحتيم الد   :إتدا  مشاركة التحتيم بني مص  وإس ا يك -2
 .مص  كك الدزاع بشأذ طابا

لقد مت تشتيك ق ية التحتيم مي مخسة حمتمني بيد م حمتم   :تشتيك حمتمة التحتيم ع ق ية طابا -3
مي جانت مص  واآلا  مي جانت إس ا يك وثالثة حمتمني مي جدسيا  خمتلفة روتي  ي م قذ خلتصفوا باحليدة 

لمية، ولقد نص  املا ة العاش ة مي املشارطة ومىت قذ تتوذ املاك ا  املتتوبة، وامل ا عا  التاملة والدزاهة والتفاءة الع
 .)1(الشفوخلة، وق ارا  احملتمة وكا ة اإلج اءا  ااا ى باللغة اإلجنليزخلة

 :ااتصاص وسلوا  تامة التحتيم و قام ملشارطة التحتيم 4- 
طلت مي احملتمة تق خل  ومواخ  إتالنا  احلدو  الدولية املعنف هبا بني مص   :مي حيث املتاذ  -ق

 .وامللح   1982و لسوني حت  االنتدا ، و قام ملعاهدة السالم واتفاق  
خلدحص  ااتصال ا  يما خلتعل  بالفصك ع املوخوع ع  نة االنتدا  الربخلواين تلى   :مي حيث الزماذ   - 

تصدر حتم ا االل تسعني خلومام مي انت اء امل ا عا  الشفوخلة والزخلارا  وخلت مي  لسوني كما تسعى احملتمة قذ 
 .احلتم ااسبا  اليت استدد إلي ا

لقد قوخح ملح  املشارطة العالما  املختك تلي ا بني  :القيو  املف وخة تلى ااتصاص احملتمة - 
حملتمة تق خل  موخ  تالمة حدو  اصا ص تلى سبيك احلص  وهي قرب  تش ة تالمة، كما انن ليس مي سلوة ا

 .خبالف املواخ  املقدمة مي مص  وإس ا يك
حتم  احملتمة بأذ مدوقة طابا مص خلة وذلك بأ،لبية االوا  واتنات ت و حمتمة   :مدووق احلتم  -5

 .املمثك إلس ا يك وذلك خلدل تلى ج و  مص  املتميزة اليت بال  ع سبيك تق خل  حق ا ع مدوقة طابا

 مح مة العدل الدوليةالمبحث الثاني:  

  المح مة فرع من فروع األمم المتحدة  المطلب األول:

لقد نص امليثاق تلى قذ احملتمة هي اا اة الق ا ية ال  يسية لألمم املتحدة، وخلعترب مجي  قت اء اامم 
املتحدة قط ا ام ع الدظام ااساسي حملتمة العدل الدولية، ولتي اوز لغري الدول اات اء االن مام لدظام احملتمة 

 

 .184ىف تسوخلة املدازتا ، امل ج  الساب ، ص  و ف الثالثلاراج : مدري حممو  بدوى، الوساطة و ور ا (1)
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بداءم تلى تولية اللس اامي، وخلنتت تلى كوذ احملتمة  بالش وط اليت حتد ها اجلمعية العامة لتك حالة تلى حدة
 :قحد الف وع ال  يسي لألمم املتحدة الدتا ج التالية

 .خلشن  اللس اامي واجلمعية العامة ع ااتيار ق اة حمتمة العدل الدولية -1
 .اي مي اجلمعية العامة واللس اامي قذ خلولت إلي ا إ تا ن ع قخلة مسألة قانونية -2
لسا     وع اامم املتحدة ااا ى والوكاال  املتخصصة امل تبوة هبا، قذ تولت مي احملتمة إ تاؤها ع -3

 .)1(قخلة مسألة قانونية  االة ع نواق قتماهلا، وذلك بعد است ااذ اجلمعية العامة ع ذلك
قخلة ق ية خلتوذ  خلتعد كك ت و مي قت اء اامم املتحدة قذ خلدزل تلى حتم حمتمة العدل الدولية ع -4

ط  ام  ي ا، ع حالة املخالفة للو ف اآلا  قذ خللجأ إىل اللس اامي ليقدم تولياتن قو خلصدر ق ارام بالتدابري اليت ات 
 .اختاذها لتدفيا هاا احلتم 

لد  اللس اامي الش وط اليت اوز مبوجب ا لسا   الدول ااا ى قذ تتقاخى قمم احملتمة تلى قذ ال  -5
 .باملساواة بني املتقاطعني قمام احملتمةخيك ذلك  

 .ختو  )تبلغ( احملتمة قت اء اامم املتحدة بأخلة ق ية ت    قمام ا تي ط خل  اامني العام لألمم املتحدة -6
 .تلى احملتمة قذ ت    تقارخل  تلى نشاط ا إىل اجلمعية العامة للدظ   ي ا -7
  اجلمعية العامة م تبا  الق اة ومتا سهتم وما خلستح  تتحمك اامم املتحدة مص و ا  احملتمة، وحتد  -8

 .هلم مي تعوخل ا 
 .ا ي تعدخلك الدظام ااساس للمحتمة بدفس الو خلقة املتبعة لتعدخلك ميثاق اامم املتحدة -9
 :تش يل المح مة  -ثانياا 

الصفا  اةلقية تتألف مي مخسة تش  ت و ميثلوذ مخس تش ة  ولة، خلدتخبوذ مي بني ااشخاص ذوي 
العالية احلا زخلي تلى املؤهال  املولوبة للتعيني ع قر   املدالت الق ا ية، وخلقوم كك مي اللس اامي واجلمعية العامة 
مستقالم تي اآلا  بانتخا  قت اء احملتمة، مي قا مة خلعد اامني العام، بأمساء ااشخاص الاي رشحت م الشعت 

وات قذ خلتمك تشتيك احملتمة متثيك املدنيا  التربى، والقانونية ال  يسية ع  . مةااهلية ع حمتمة التحتيم الدا
خلدتخت قت اء احملتمة ملدة سب  سدوا ، وال اوز لع و احملتمة قذ خلتوىل وظا ف سياسية قو إ ارخلة قو قي  .العامل

تمك مي قبيك قتمال امل ي وتدتخت احملتمة ر يس ا ونا بن ملدة ثال  سدوا  وستمت  قت اء احملتمة ع مباش ة 

 

(1)  Joseph N. Garba  and others ، State Sovereignty in the 21st Century : Concept ، relevance ، and 
limits ، International Seminar ، Institute For Defence Studies & Analyses and Indain Council for 
World Affairs ، New Delhi ، July 2001 . 
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 إذا قمج  سا   اات اء تك قنن قد قلبح ،ري وظا ف م باملزاخلا واإلتفاءا  السياسية، وال اوز  صك قي ت و إال
 )1(مستوف للش وط املولوبة، وخلوجد مق  للمحتمة ع )ق  السالم بالهاي هبولددا(.

 أسلوب عمل وسلطات مح مة العدل الدوليةالمطلب الثاني:  

احملتمة مي مخسة تش  قاخيام خلدتخبوذ مي بني  تتألف : أسلوب عمل مح مة العدل الدولية -أولا 
 .ااشخاص ذوي الصفا  اةلقية العالة احلا زخلي تلى املؤهال  املولوبة ار   املدالت الق ا ية

وتدتخت احملتمة ع االك بتامك هي ت ا، إال انن خلتفي تسعة ق اة لصحة تشتيل ا، واوز اي ط ف 
احملتمة مي خلدتمي إىل جدسيتن، قذ خيتار قاخيام آا  لالن مام إىل هي ة  مي قط اف الدتوى، إذا مل خلتي مي ق اة

احملتمة إىل انن بفصك ع الدزاع، وخلع ف هاا الدظام "بدظام القاخي املؤق " وقد قاا  احملتمة بدظام القاخي 
ع نزاع معني وتدت ي  املؤق  حتقيقام للتوازذ بني مصا  ااط اف املتدازتة، إذ ميارس القاخي املؤق  وظيفة القاخي

وت    الق اخلا قمام احملتمة، قما بإتالذ االتفاق اةاص الاي مت بني الدول املتدازتة حول ر ع ا    .سياستن ع احلتم 
للمحتمة، وإما بولت كتايب إذ كاذ املتدازتوذ مي الدول اليت سب  قذ قبل  الوالخلة اجلربخلة للمحتمة، وات قذ 

ملعدية قو  ثل ا الدبلوماسي ع الدول اليت خلوجد  ي ا مق  احملتمة، وتلى مسجك احملتمة خلوق  الولت وكيك الدولة ا
 .)2(قذ خلبلغ هاا الولت  ور ولول إىل الدولة املدتى تلي ا، وكالك قت اء اامم املتحدة تي ط خل  اامني العام

   :سلطات مح مة العدل الدولية  -ثانياا 

 .للمحتمة ع هاا الصد  م متاذ قساسيتاذ: م مة ق ا ية وقا ى إ تا ية

تشمك والخلة احملتمة مجي  الق اخلا اليت خلع خ ا تلي ا  :االاتصالي الق ا ي حملتمة العدل الدولية1- 
املتقاخوذ وكالك مجي  املسا ك املدصوص تلي ا ع ميثاق اامم املتحدة قو ع املعاهدا  قو االتفاقا  املدصوص 

دول ااط اف ووالخلة احملتمة والخلة ااتيارخلة إذ قذ قبول الدول لع ت الدزاع تلي ا ش طا قوليا لتق خل  والخلت ا، ولل .تلي ا
ع الدظام ااساسي للمحتمة قذ تص ح بأهنا تقبك الوالخلة اجلربخلة للمحتمة ع نظ  مجي  املدازتا  القانونية اليت تقوم 

 :بيد ا وبني  ول تقبك االلتزام نفسن، مىت كان  هاه املدازتا  القانونية تتعل  باملسا ك اآلتية

 تفسري معاهدة مي املعاهدا .   -ق
 .ة مي مسا ك القانوذ الدويلقخلة مسأل - 

 

تحدة، اهلي ة راج : قمحد ال شيدي، الوظيفة اإل تا ية حملتمة العدل الدولية و روها ىف تفسري وتووخل  سلوا  وااتصالا  ااج زة السياسية لألمم امل  (1)
 .47، ص  1993العامة للتتا ، 

 .54قنظ : امل ج  الساب  ، ص  (2)
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 .حتقي  ع واقعة مي الوقا   اليت إذا خلثب  إهنا كان  ا قام لاللتزام  ويل  - 
 .نوع التعوخلأل املنتت تلى ا ق التزام  ويل ومدى هاا التعوخلأل  - 

وقد ثار االف حول مدى إمتانية اتتبار التولية اليت تصدر مي اللس اامي وخلع ت نزاع معني تلى  
مة مصدر مي مصا ر االاتصاص اإلجباري للمحتمة،  قد ذهت بعأل الفقن: إىل قذ ااتصاص احملتمة ع احملت

هاه اامور خلتوذ إجبارخلا وملزما قانونيا اط اف الدزاع بيدما تاهت ،البة الفقن: إىل قذ ااتصاص احملتمة ع هاه 
 .)1(بقيمة قانونية ملزمةاامور ااتيارخلام،  ما خلصدره اللس اامي هو ال   تولية ال تتمت   

وع حالة قيام نزاع حول والخلة احملتمة،  إهنا تتوىل بدفس ا الب  ع املسألة ااتصال ا بق ار مد ا، وهاا ما  
والدول هي وحدها هي اليت ميتي قذ تتوذ ط  ا ع اصومة   ."خلول  تلين "نظام االاتصاص بدظ  االاتصاص

الدولية، وال ختتص بدظ  الدتاوى اليت ت    مي قو تلى قشخاص القانوذ الدويل اآلا خلي، تفصك  ي ا حمتمة العدل  
كما خلشنط قذ تتوذ الدول املتقاخية كل ا قط ا ام ع الدظام ااساسي حملتمة العدل الدولية، وقذ تقبك ل احة قو 

 .خمدام املثول قمام احملتمة

حملتمة العدل الدولية سلوة اإل تاء وإلدار اآلراء :الختصاص الستشاري لمح مة العدل الدولية2- 
 :االستشارخلة ع املسا ك القانونية مىت طلب  إلي ا هي ا   ولية معدية ذلك، وهاه اهلي ا  هي

 .اي مي اجلمعية العامة واللس اامي قذ خلولت إىل احملتمة إ تا ن ع قي مسألة قانونية -1
صة امل تبوة بن قذ تولت إىل احملتمة إ تا  ا  يما خيص ا مي املسا ك لسا     وع اهلي ة ووكالت ا املتخص -2

 .وبداء تلى ذلك ال خلتوذ للدول احل  ع قذ تولت آراء استشارخلة مي احملتمة  .)2(القانونية الداالة ع نواق قتماهلا
املسا ك السياسية، وذلك خلدحص  ااتصاص احملتمة االستشاري ع املسا ك القانونية  قط  وذ ،ريها مي  

خبالف االاتصاص الق ا ي الاي تباش ه احملتمة بصد  قي نزاع خلتف  قط ا ن تلى ت خن تلي ا سواء كاذ متعلقام 
 .مبسألة قانونية قو سياسية

اآلراء االستشارخلة اليت تصدرها احملتمة ال تلزم اجل ة اليت طلبت ا. ،ري قذ العمك ع اامم املتحدة قد ج ى  
 احنام تلك اآلراء تلى حنو اعك هلا مي القيمة ما خلعا ل قيمة ااحتام امللزمة قانونيام.تلى  

 

(1)  Malcolm N. Shaw ، International Law ،   New York : Cambridge University Press ، Sixth Edition 
،2003. 
(2) D. J. Harris ، Cases and Materials on International Law، London : Sweet and Maxwell، Sixth 
Edition، 2004. 
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 ولية الدوليةؤ المسمفهوم  المبحث الثالث:  

ولية الدولية هي اجلزاء القانوين الاي خل تبن القانوذ الدويل العام تلى تدم احنام قحد ااشخاص اللتزاماتن ؤ املس
الدولية ال تدشأ إال بني الدول املتمتعة بالسيا ة وال خلداك ع ذلك اا  ا  قو اهلي ا  اةالة، قما ولية  ؤ الدولية، واملس

الدول ،ري تامة السيا ة كالدول احملمية والتابعة وااقاليم ،ري املتمتعة باحلتم الاايت   ي حم ومة مي  ارسة سيا هتا 
وكالك احلال بالدسبة  .بدالم مد ا الدول اليت متارس تد ا السيا ةولية ؤ ع اةار  قو مقيدة ع  ارست ا  تتحمك املس

هي اليت تعد مس ولة  وليام تي قتمال الدول املتونة الحتا   للدول املتونة لدول تعاهدخلة،  احلتومة التعاهدخلة
وهنا اةارجية وحتتفظ بشخصيت ا الدولية  إذ قي ؤ كونفدرايل قو شخصي  دظ ام اذ كالم مد ا تستقك بتص خلف ش

 .(1)ولية الدوليةؤ إاالل مي جانب ا بالتزاماهتا الدولية خلولد التزامام آا  ع جانب ا هو االلتزام باملس

 :ولية الدولية وسيادة الدولةؤ المسالمطلب األول:  

ولية الدولة وسيا هتا، ؤ خل ى بعأل الفق اء مي املؤخلدخلي لدظ خلة السيا ة املولقة للدولة قذ هدا  تعارخام بني مس  
 .لالك ال اوز قذ تتوذ الدولة حمالم للمسألة مي  ولة قا ى

ولية الدولية،  السيا ة مي ؤ الدولة بالسيا ة ال خلتعارت م  التزاماهتا بقواتد املس قذقما ال قي ال اجح خل ى 
اا تار املولقة اجمل  ة احل ة  تما قنن مي ،ري املتصور قذ خلدعم الف   ع اجملتم  حب خلتن ما مل خلوجد ع القانوذ املبني 

 اجملتم  الدويل ما مل توجد قواتد  ولية ملزمة ح خلتن وح خلة ،ريه،  تالك ال خلتصور متت  الدول بسيا هتا عمي للحد 
ت سم لتك مد ا حدو  سيا تن وتتفك التعاخل  السلمي بني كك ما لتوخلن اجملتم  الدويل مي سيا ا  وتلى  إذ 

وقد قخلد الق اء الدويل وتلى  .ولية الدولة تي قتماهلا ما هي إال نوع مي احملا ظة تلى سيا ا  الدول ااا ىؤ مس
 .ولية الدوليةؤ مة العدل الدولية مبدق املسرقسن حمت

ولية اا بية هلاه الدولة وخلدتج تي ؤ خلنتت تلى إاالل الدولة بواجت ق يب املس ولية الدولية:ؤ أنواع المس 
 :ولية الدولية  تنتت نتيجة اإلاالل بالتزام قانوين وتدقسم إىلؤ قما املس.ذلك ح  معاملت ا باملثك

وهي اليت ت ج  إىل ا ق الدولة اللتزاماهتا الدولية كما لو نست إلي ا تقصري  المباشرة:ولية ؤ المس -أ
 .ولية الدوليةؤ ولية الباش ة ع قصوره املسؤ مباش  ع ق اء هاه االلتزاما ، واملس

 

ولية الدولية تي ااخ ار البي ية قثداء الدزاتا  املسلحة، الوبعة ااوىل،  ار وا ك للدش   ؤ قنظ : حسني تلي الدر خلدي، ك مية تبد ال حيم الوا ي، املس (1)
 .19، ص 2009اار ذ والتوزخل ، 
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ولية تي قتمال ؤ   ي اليت تدشأ ع احلاال  اليت تتحمك  ي ا الدولة املس ولية غير المباشرة:ؤ المس -ب
 ولة قا ى، وهاه الصورة تفنت قيام تالقة قانونية مي نوع اليت ارتتب  الفعك ،ري املش وع وبني الدولة اليت تتحمك 

 .)1(ولية الدولة احلامية تي قتمال الدولة احملميةؤ ولية تد ا، ومثال ذلك مسؤ املس

 :ولية الدولية وحالتهاؤ شروط المسالمطلب الثاني:  

 :ولية الدوليةؤ شروط المس

خلشنط قذ خلتوذ هدا  خ ر قلا   ولة مي الدول، وخلقصد بال  ر : الضرر وإسناده إلى الدولة -أولا 
قذ خلتوذ هدا املساس حب  قو مبصلحة مش وتة احد قشخاص القانوذ الدويل العام، وات قذ خلتوذ ال  ر  علي قي  

 .هدا  إاالل حقيقي حبقوق الدولة اليت تشتو هاا ال  ر

وخيتلف معىن ال  ر ع العالقا  الدولية تي معداه ع تالقا  القانوذ الداالي  القانوذ الدويل خلدظم  
لى تالقا  الدولة ولمي مصاحل ا املش وتة، وهاه املصا  ،البام ما تأاا الصفة السياسية، ولالك  إذ االتتداء ت

ولية الدولية تسوي ع احلتم بني ال  ر املا ي ؤ هاه املصا  قد خلتسبت تدن خ ر معدوي قو ق يب، ،ري قذ قحتام املس
كاالتتداء تلى حدو  الدولة مثالم، وال  ر املعدوي قو اا يب وهو ال  ر الاي ال ميس املصا  املالية للم ار كامت اذ 

ت هلا مي االحنام وات قذ خلدست ال  ر للدولة وخلعترب القانوذ الدويل قذ ك امة  ثلي الدولة قو اإلاالل مبا ا
الفعك الاي تسبت ع ال  ر مدسو  للدولة إذا كاذ لا را مي سلواهتا العامة وميتد الوالح سلوا  الدولة هدا 

ولية ع هاه احلالة  وذ ولية الد ؤ إىل كك     قو هي ة متارس ااتصالا معيدا و قام احتام القانوذ الداالي وتدشأ املس
تف قة بني سلوا  الدولة العامة قي خلستوي قذ خلتوذ الفعك املدسو  إىل الدولة لا را تي سلواهتا التش خلعية قو 

 .)2(الق ا ية قو التدفياخلة

ات قذ خلتوذ الفعك الاي سبت ال  ر ،ري مش وع مي   :أن ي ون الضرر نتيجة فعل غير مشروع  -ثانياا 
القانوذ الدويل العام قما إذا كاذ ال  ر نتيجة ملباش ة الدولة حلقوق ا الوبيعية قو ق ا  ا اللتزاماهتا القانونية وج ة نظ   

ولية ؤ وع احلدو  اليت ق رها هلا القانوذ الدويل العام  وذ تعسف مي جانب ا ع استعمال هاا احل  وامتد  قيام املس
ر الداجتة تي استعمال حقوق ا إال إذا تعسف  ع ذلك كما لو قصد  وال تسأل الدولة تي ااخ ا .الدولية تد ا

اإلخ ار بدولة قجدبية قو بااجانت املقيمني  ي ا، قو إذا كاذ استعماهلا هلاا احل  خل تت  ا دة ال ميتي مقارنت ا 
الزراتية  ااك بااخ ار اليت تلح  بالغري، كما لو قلدر  الدولة تش خلعا خلق ي بتحدخلد ملتية ااجانت لألراخي 

 

، 1984ااول(، الوبعة ااوىل،  ار الف قاذ، القاه ة    )اجلزءقنظ : رشا  تارف خلوسف السيد، املسؤولية الدولية تي قخ ار احل و  الع بية واإلس ا يلية    (1)
 .19ص 
 .18، ص 1999زخل ، اجلزا   راج : مهيسي رخا، املسؤولية الدولية، الوبعة ااوىل،  ار القا لة للدش  والوباتة والتو  (2)
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قو قذ تقوم الدولة بإلدار   إقليم ا ن خلت ح قذ هاا التش خل  قصد بن اا  ا  الاخلي خلتمتعوذ جبدسية معيدة  وذ سواهم
 .)1(تش خل  لد  اتساع مياه ا اإلقليمية بشتك خل د  مصا  الدول ااا ى

الدولية تلى الدولة قذ خلتوذ هدا  ولية ؤ ات لنتت املس :أن ي ون هناك خطأ من جانب الدولة -ثالثاا 
اوأ مي جانت هاه الدولة، سواء كاذ هاا اةوأ متعمدام قو كاذ نتيجة إمهال مد ا،  إذا انتفى اةوأ كلية مي 

وق ر  جلدة القانوذ الدويل التابعة لألمم املتحدة حاال    .جانت الدولة املشتو مد ا انتف  بالك مس وليت ا الدولية
 :ولية الدولية مي جانت الدولة وهي حاال  خ ورخلة مد اؤ املس  االة تدتفي  ي ا

ال تسأل الدولة تي ااخ ار اليت تصيت ااجانت إذا كان  اإلج اءا  اليت اختاهتا قد اقت ت ا قوة  -1
قاه ة قو حالة خ ورة ناش ة تي او  جسيم حال خل د  مصلحة حيوخلة للدولة تلى ش ط قال تتوذ هي املتسببة ع 

 .تتي تستوي  جتدبن بو خلقة قا ى  ذلك ومل
كالك، ال تسأل الدول تي ااخ ار اليت وقع  إذا كاذ الفعك ال ار مدش وه اوأ ارتتبن ااجديب  -2

 .ذاتن
ولية تعترب كك مي القوة القاه ة وحالة ال  ورة واةوأ ؤ ع حالة تدم إمتاذ قبوهلا كأسبا  معفية مي املس -3

وهدا  جانت مي الفقن خل ى قذ الدولة ميتي قذ تسأل  .تدد حتدخلد قدر التعوخلألاملدسو  لألجديب كظ وف خمففة 
ولية ال  ة مي اةوأ ع ااحوال اليت متارس  ي ا الدولة نشاطام خلتسم بواب  اةو  ،ري املألوف كما لو قام  ؤ مس

 .)2(الدولة بإج اء بعأل التجار  الدووخلة ا، ات سلمية

 ولية الدوليةؤ حالت المسالمطلب الثالث:  

ولية الدولية التعاقدخلة تدد انت ا  الدولة احتام املعاهدا  ؤ تثور املس :ولية الدولية التعاقديةؤ المس -أولا 
قو املواثي  الدولية اليت قب مت ا م  الدول ااا ى، وبالتايل تلتزم الدولة بالتعوخلأل كإلالح لل  ر وتلتزم بالك حىت 

 إذ مل تدص املعاهدة تلى التعوخلأل، اذ جرب ال  ر مبدق مستق  ع القانوذ الدويل

ولية الدولة تي تع داهتا جتاه  ولة قا ى، ؤ ولية الدولية التعاقدخلة خلف ق بني مسؤ وع الال احلدخلث تي مس 
وليت ا تي تع داهتا قبك اا  ا  التابعني لدولة قجدبية وخلف ق ع احلالة ااارية بني ما تربمن الدولة مي تقو  م  ؤ ومس

 

الوبعة ااوىل،   راج : مصوفى قمحد قبو اةري، الدظام ااساسي للمحتمة اجلدا ية الدولية والقواتد اإلج ا ية وقواتد اإلثبا  وقركاذ اجل ا م الدولية، (1)
 .06، ص 2005 ار اخلنا  للوباتة والدش  والتوزخل ، القاه ة، 

اجلزء ااول، )القاتدة الدولية(، الوبعة الثانية، مؤسسة شبا  اجلامعة للوباتة والدش ،  راج : حممد سامي تبد احلميد، قلول القانوذ الدويل العام، (2)
 .448، ص 1974اإلستددرخلة 
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اا  ا  التابعني لدولة قجدبية بصفتن شخصا معدوخلا ما خلا، وما تربمن الدولة مي تقو  م  هؤالء اا  ا  باتتبارها سلوة 
 .تامة وارتتانا إىل سيا هتا

عل  بانت ا  الدولة لعقد قب متن م  قجديب بصفت ا شخصام معدوخلا  ال خلنتت ذلك حتمام مس وليت ا و يما خلت 
الدولية حيال الدولة اليت خلتبع ا ااجديب،  الشخص الاي خلشتو خ رام مي هاا االنت ا  خللجأ إىل الق اء موالبام 

بش ط قنن ات مالحظة قذ املقصو  بالتداك هدا بالتدفيا قو التعوخلأل تي ااخ ار اليت قلابتن نتيجة هلاا اإلاالل 
هو التداك  بلوماسيام قو خل    اام  إىل الق اء الدويل وليس التداك باستعمال القوة اذ ذلك خلتمشى م  مبدق 
 أل املدازتا  الدولية بالوسا ك السلمية ولقد ظ   ع هاه الفنة مبدق  راجو وزخل  اارجية اارجدتني ومقت اه قنن 

 .وز لدولة الدا دني قذ تتخا إج اءا  اإلك اه خد الدولة املدخلدةال ا

معظم الق اخلا اليت تع ت تلى احملاكم الدولية خلتوذ قساس ا  عك  :ولية الدولية التقصيريةؤ المس -ثانياا 
القانوذ الدويل حىت إذ ااطئ قتتن الدولة وتعد الدولة مس ولة تي تص  ا  سلواهتا قو هي اهتا العامة املخالفة لقواتد  

 .)1(كان  متفقة تلى قواتد القانوذ الداالي وخلستوي ع ذلك التص  ا  اإلاابية قما السلبية

إذا مل ت اع السلوة التش خلعية للدولة تدد قيام ا  :ولية الدولة عن تصرفات السلطة التشريعيةؤ مس -1
وليت ا الدولية تي كك ما خلنتت ؤ القانوذ الدويل ت تب  مسبإلدار التش خلعا  تدم تعارت هاه التش خلعا  م  قواتد  

ولية الدولة قد تنتت ع إحدى ؤ ومس .تلى تدفيا هاه التش خلعا  مي مساس حبقوق الدول ااا ى قو ب تاخلاها
 :حالتني

نتيجة تمك ولية الدولة هدا ؤ احلالة ااوىل: هي حالة إلدارها لتش خل  خيالف التزاماهتا الدولية وتتوذ مس
 .إاايب لا ر مي جانب ا

 .احلالة الثانية: هي حالة إتمال إمهال الدولة إلدار تش خل  خ وري لتدفيا االلتزاما  الدولية واحملا ظة تلي ا
ولقد ثار اةالف ع الفقن حول ما إذا كاذ ال   لدور قواتد تش خلعية خمالفة احتام القانوذ الدويل خلعترب  

ولية تنتت تددما ت   الدولة هاا التش خل  موخ  ؤ ولية الدولية. قم قذ املسؤ  مش وع خل تت املسع حد ذاتن تمالم ،ري
 :التدفيا وهدا جتت التف قة بني نوتني مي التش خلعا 

 

دخلثة، القاه ة نظ : تبد الغ  حممو ، املوالبة الدولية إللالح ال  ر ع القانوذ الدويل العام والش خلعة اإلسالمية، الوبعة ااوىل،  ار الوباتة احل (1)
 .10، ص 1986
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ااول: هو التش خل  الاي خلق  ال  ر مبج   لدوره  وذ حاجة إىل إج اءا  تدفياخلة ومي ذلك قانوذ خللغي 
ولية الدولية وخلعوي الدولة املت  رة طلت إلغاءه قمام ؤ الدوع مي التش خلعا  خل تت املس احلصانا  الدبلوماسية،   اا

 .)1(حمتمة العدل الدولية
الثاين: وهو التش خل  الاي خلستلزم تدفياه إج اءا  الحقة ومي ن  إذ ال  ر ال خلق  مبج   لدور التش خل  

التش خلعية للدولة قانونام خلتق ر  ين ح ماذ ااجانت املوجو خلي ولتدن خلق  بالتدفيا الفعلي لن مثال قذ تصدر السلوة 
تلى إقليم الدولة مي بعأل احلقوق الثابتة هلم قو بتأميم  تلتاهتم املوجو ة ع هاا اإلقليم  وذ قذ متدح م مقابك 

هدا خلتحق   ذلك التعوخلأل املداست ع هاه احلالة ال خلق  ال  ر مبج   لدور هاا التش خل  موخ  التدفيا،  ال  ر
ولية الدولة ع ؤ بالدزاع الفعلي للملتية مبقت ى ق ارا  إ ارخلة قو قحتام ق ا ية قو إج اءا  تدفياخلة ومي ن  إذ مس

 .)2(مثك هاه احلالة ال تنتت مبج   لدور التش خل  وإمنا تلى تدفياه ووقوع ال  ر نتيجة هلاا التدفيا 
ولية الدولة تي قتمال سلوت ا الق ا ية ؤ تقوم مس:القضائيةولية الدولة عن تصرفات السلطة ؤ مس2- 

إذا قلدر  قحتامام متعارخة م  قواتد القانوذ الدويل، وال تستوي  الدولة قذ حتتج باستقالل السلوة الق ا ية اذ 
  الال إتمال ذلك خلتوذ ع الدواق الداالي، قما الدول ااجدبية  ال شأذ هلا بالك كما ال ميتي للدولة   

وليت ا حبجة قذ احتام حماكم ا قوة الشيء احملتوم  ين، وذلك انن هاه الفت ة تدوب   ااك إقليم الدولة  قط، ؤ مس
 .بيدما تظ   الدولة ع ميداذ العالقا  الدولية كشخصية ذا  إرا ة ذاتية واحدة م ما ااتلف  وسا ك التعبري تد ا

 :د خلأاا إحدى لور ثال  تلى الوجن التايلوتعارت حتم الق اء م  قواتد القانوذ الدويل ق
 .قد خلت مي احلتم تفسريام ااط ام لدص  االي  ا خلؤ ي إىل تعارخن م  القانوذ الدويل  -ق

 .قد خلت مي احلتم توبي  نص متعارت ع ذاتن م  قواتد القانوذ الدويل  - 
 .ا توبيقام لدص  االيقد خلت مي احلتم اوأ ع تفسري قاتدة  ولية التزم القاخي بال جوع إلي   - 
 :وتسأل الدولة ع حالة إنتار العدالة، و ت ة إنتار العدالة تع  إحدى الصور اآلتية 
 .ح ماذ ااجديب مي ح  اللجوء إىل حماكم الدولة للد اع تي حقوقن -
القانوذ قذ خلتوذ هدا  نقص ع إج اءا  التقاخي خلؤ ي إىل إاالل  ا ح بال مانا  اليت خلتفل ا  -

 .الداالي للمتقاخني
قذ كوذ احلتم الصا ر مي احملتمة خد ااجديب خلتسم بالتعسف حت  تأثري نزتة االة قو شعور تدا ي   -

 .)3(ذ  ااجانت قو خد جدسية هاا ااجديب بالاا 

 

لدويل، كلية احلقوق قنظ : مجال قمحد حممد احلس ، محاخلة املقاتلني قثداء الدزاتا  املسلحة ع قحتام القانوذ الدويل العام، رسالة ماجستري ع القانوذ ا  (1)
 .115، ص 2008جامعة تدذ، اليمي 

 .57راج : رشا  تارف خلوسف السيد، امل ج  الساب ، ص  (2)
، جامعة د الوا ي، آثار املسؤولية الدولية بني التزاما  الدولة املسؤولة وحقوق الدولة امل  ورة، اللة احلقوق، اجمللد الثاين، العد  الثاينقنظ : تا ل قمح (3)

 .65الزخلتونة اار نية، تماذ،  وذ سدة، ص 
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قدخل  ومي املتف  تلين قذ الدول ال تسأل تي اااواء الصا رة مي حماكم ا إذا كان  مبدية تلى اوأ ع ت 
الوقا   قو ع التوبي  القانوذ الوط  مىت مت ذلك حبسي نية،  ما  ام الق اء الوط  قد بال العداخلة املعقولة ع سبك 

 .ولية تي ااحتام الصا رة مدن واليت خلشوهبا اوأ مي هاا الدوعؤ حتقي  العدالة  تدقأل املس

الدولة تي ااتمال اإلاابية والسلبية اليت تصدر تسأل  : ولية الدولة عن أعمال السلطة التنفيذيةؤ مس3- 
سلوت ا التدفياخلة وتت مي إاالالم بقواتد القانوذ الدويل قو بواجبا  الدولة جتاه الدول ااا ى، وخلداك ع مدلول 

  وذ اإل ارة ع الدولة قو تش ف تلي ا سواء كان  مي السلواؤ السلوة التدفياخلة للدولة مجي  اجل ا  اليت تتوىل ش
امل كزخلة قو احمللية وسواء لدر  مي كبار موظفي الدولة قم لغارها،  إذا لدر ق ار وزاري باالستيالء تلى  ار سفارة 

 .)1(ولية الدولة تلين مبج   لدورهؤ قجدبية  إذ مثك هاا الق ار خلعترب تمالم ،ري مش وع ع حد ذاتن وتنتت مس

االاتصالا  ال مسية احملد ة و   القانوذ الوط  ،ري قذ هدا  جانبام وخلشنط قذ تتوذ ااتمال قثداء مباش ة  
ولية الدولة تي قتمال موظفي ا حىت لو كان  تلك ااتمال اارجة تي نواق ؤ كبريام مي الفقن خلؤ ي مبدق مس

لتص ف ااتصال م وقساس ذلك املظ   الاي جعك املوظف خلبدو لآلا خلي بأنن خلتص ف باتتباره موظفام تامام لن ح  ا
 .وليةؤ بصفتن هاه ع احلالة موخوع املس

ولية الدولية تي قتمال موظفي ا إذا كان  هاه ااتمال م تبوة ؤ وااللة القول قذ الدول تتحمك تبعة املس
 .بالوظيفة قو مت  حت  ستارها

لملوذ لفة ولية الدولة تي تص  ا  اا  ا  العا خلني الاخلي ال  ؤ وخلثور التساؤل تي حتمك الدولة تابعة للمس 
ولية الدولية تي اا عال ،ري ؤ املوظف العام، وقد استق  الفقن والق اء الدوليني تلى قذ الدولة تتحمك تبعة املس

ولية ؤ املش وتة اليت تصدر تي اا  ا  العا خلني قخلام كان  جدسيت م ما  ام  قد ارتتب  تلى إقليم الدولة وقساس مس
ولة بالتزاماهتا الدولية واليت تق ي باختاذ التدابري التفيلة مب اتاة قواتد القانوذ الدولية هدا خلدبغي تلى هدم و اء الد 

ولية تقصريخلة ناش ة تي سيا ة الدولة وما تعنت هاه السيا ة ؤ ولية الدولة هدا مسؤ الدويل وتدفياها ع إقليم ا، ومس
 .)2(اا  ا  املقيمني تلى إقليم امقدرة  علية تلى   ت احنام قواتد القانوذ الدويل تلى مجي   

 

 

 

 .211، ص 1994الد  ة الع بية القاه ة قنظ : نبيك بش ، املسؤولية الدولية ع تامل متغري، الوبعة ااوىل،  ار  (1)
تش خلعية(، الوبعة  راج : قمحد قبو الو ا، املالمح ااساسية للمحتمة اجلدا ية الدولية، مشار إلين ع احملتمة اجلدا ية الدولية )املؤما  الدستورخلة وال  (2)

 .14/15، ص 2009السابعة، إتدا ، ش خلف تتلم، اللجدة الدولية للصليت اامح ، القاه ة 
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 ولية الدوليةؤ آثار المسالمطلب الرابع:  

خلؤ  التعوخلأل إىل إزالة ال  ر وإتا ة احلال إىل ما كاذ تلين قبك وقوع الفعك وخلتخا : االلتزام بالتعوخلأل
 :التعوخلأل الصور التالية

للدولة اليت توالت بإلالح ال  ر،  قد خلتوذ وخلتخا هاا التعوخلأل لورة النخية    :التعويض األدبي  -أولا 
ولية الدولية مل خلدتج تدن قي خ ر ما ي،  في هاه احلالة ميتي للدول ؤ الفعك ،ري املش وع الاي ت تب  تلين املس

املس ولة قذ تتخا إج اءا   االية إللالح اةوأ كأذ تعلي تدم إق ارها للتص  ا  الصا رة مي موظفي ا قو سلواهتا 
ولية باتتاار للدولة تي ط خل  ؤ ذ إج اءا  خد املتسبت ع اا عال حمك املساءلة الدولية، كأذ تتقدم الدولة املسم  اختا

 .قدواهتا الدبلوماسية
وخلقصد بن إتا ة اامور إىل ما كان  تلين قبك وقوع العمك ،ري املش وع، وقد  :التعويض العيني -ثانياا 

 .قانونيا قو ما خلا قو كلي ما معاخلت مي التعوخلأل العي  تعوخل ا  
وخلقصد بالتعوخلأل العي  القانوين: إزالة تمك قانوين ،ري مش وع كإلغاء تش خل  لدر باملخالفة احتام  -

 .القانوذ الدويل
 يقصد بن إتا ة اامور إىل ما كان  تلين بإلالح ال  ر املا ي كإتا ة  قما التعوخلأل العي  املا ي: -

 .ااموال اليت تتوذ قد لو ر  بدوذ وجن ح  مي ااجانت قو اإل  ا  تي شخص معتقك  وذ وجن ح 
ولية بد   مبلغ مي ؤ خلتوذ تدد استحالة التعوخلأل العي ، حيث تقوم الدولة املس :التعويض المالي -ثالثاا 

تي ال  ر الاي حد  كصدور حتم ق ا ي مي احملاكم الوطدية للدولة خلستحيك معن إلغاؤه نظ ام لتمت    عوخل ام املال ت
هاا احلتم حبجية الشيء املق ي بن طبقا للدظام القانوين الداالي وع هاه احلالة ال خلتوذ قمام ااجديب إال املوالبة 

 .)1(بالتعوخلأل املايل تي ااخ ار اليت قلابتن

  ولية الدوليةؤ موانع المسالمطلب الخامس:  

ولية الدولية إذا كاذ هدا  ظ وف حتول العمك ،ري املش وع إىل ؤ ميتي للدولة قذ توالت بإتفا  ا مي املس
 :تمك مقبول وقهم هاه الظ وف

ولية ؤ رخاء الدولة اليت وقع  املخالفة الدولية ع مواج ت ا هباه املخالفة قحد موان  املس خلعد الر ا: -أولا 
الدولية حيث خلعترب ال خا هدا مبثابة إق ار بقبول هاا التص ف مي جانب ا وخلشنط قذ خلتوذ ال خا سابقا قو مصاحبا 

ري مش وع، وخلدحص  قث ه تلى مد  للتص ف، وذلك اذ ال خا الالح  ال لول العمك ،ري املش وع إىل تمك ،
 

(،  870(، العد  )90راج : جيمي آالذ وخلليامسوذ، بعأل االتتبارا  حول مسؤولية القيا ة واملسؤولية اجلدا ية، اجمللة الدولية للصليت اامح ، اجمللد )  (1)
 .67، ص 1998القاه ة 
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وخلعد ال خا مي موان   ،ولية الدولية مبعىن قنن ميتد   قط تلى الدولة اليت لدر تد ا هاا التص ف بالتعوخلألؤ املس
ولية الدولية بالدسبة للدولة اليت ثب  رخاها تي الفعك قما الدول ااا ى اليت خلتوذ الفعك ،ري املش وع قد قاك ؤ املس

 .)1(ولية تلى الدولة اليت لدر مد ا بالفعكؤ تق ه قو ت خى تدن  إهنا تظك حمتفظة حبق ا ع ر    توى املسمبصاحل ا ومل  

ولية ؤ إذا ثب  توا   حالة الد اع الش تي جانت الدولة  إهنا ال تتحمك تبعة قخلة مس  :الدفاع الشرعي  -اا نيثا
احلالة قذ خلتوذ   اع الدولة تي نفس ا ناجتا تي اتتداء  ولية تي قتماهلا ع الد اع تي نفس ا، وخلشنط ع هاه 

،ري مش وع تلي ا، كما خلشنط قال خلتجاوز   اع الدولة تي نفس ا احلدو  املق رة للد اع تي الدفس، وجتاوز حدو  
الد اع الش تي خلعد مي اامور الدقيقة اليت خلن  تقدخل ها حست ظ وف كك حالة تلى حدة، قما إذا ااتك قحد 

 .ولية الدولية للدولةؤ طني السابقني  تقوم املسالش  

 ولية الدوليةؤ أح ام دعوى المسالمطلب السادس:  

إذا قلا  الدولة خ ر نتيجة تمك ،ري مش وع  ال تثور قخلة مشتلة حيث لك بالو ق الدبلوماسية قو   
 ارسة احلماخلة الدبلوماسية واليت تع  ح  كك الق ا ية املختلفة، قما إذا قلا  ال  ر ق  ا  تا خلني  يتم اللجوء إىل  

 . ولة ع محاخلة مواطدي ا ع اةار  تي ط خل  التداك كما خلتم  بلوماسيام وللموالبة حبقوق م 

 املس ولةوتبدق احلماخلة الدبلوماسية: بتداك الدولة اليت خلدتمي إلي ا اا  ا  امل  ورخلي لدى حتومة الدولة  
 إذا ااتلف  وج ا  الدظ  بيد ما  إذ الدولة اليت خلتبع ا اا  ا  امل  ورخلي تب  موالب م وبالك خلتحول الدزاع مي 

والدولة اليت خلتبع ا اا  ا   املس ولةانت إىل نزاع  ويل بني الدولة وبعأل اا  ا  ااج املس ولةنزاع  االي بني الدولة 
 .)2(املوالبوذ بالتعوخلأل

 :شروط مباشرة الحماية الدبلوماسية  -أولا 

قذ خلتمت  الشخص امل  ور جبدسية الدولة اليت تباش  احلماخلة الدبلوماسية م   تا :اجلدسيةش ط  -1
استم ار الشخص سواء كاذ طبيعيا قو معدوخلا حمتفظا جبدسية الدولة اليت تباش  احلماخلة الدبلوماسية حىت خلتم الب  ع 

وذ اةارجية للدولة الداقصة ؤ شموخوع التعوخلأل، وع حالة الدولة الداقصة السيا ة تتوىل الدولة اليت تش ف تلى ال
 .)3(السيا ة نيابة تد ا م مة مباش ة احلماخلة الدبلوماسية

 

 .86/87، ص 2001،  ار الد  ة الع بية، القاه ة  راج : وا ك قمحد تالم، م كز الف   ع الدظام القانوين للمسؤولية الدولية، الوبعة ااوىل (1)
اوىل،  ار املوبوتا  راج :  توح تبد اهلل الشاذيل، القانوذ الدويل اجلدا ي، قولوخلا  القانوذ الدويل اجلدا ي، الدظ خلة العامة للج مية الدولية، الوبعة ا (2)

 339، ص 2002اجلامعية، اإلستددرخلة، 
 .89تالم، امل ج  الساب ، ص راج : وا ك قمحد   (3)



    

120 

 

 :وخلثري ش ط اجلدسية املوخوتا  التالية
 :هدا خلف ق بني حالتني  حالة ازدواج جنسية الشخص المضرور:  -أ

املدتية: لقد ااتلف  اآلراء حول هاه ولية وجدسية الدولة  ؤ ااوىل: متت  الشخص امل  ور جبدسية الدولة املس
 .احلالة ولتي ال قي الغالت خل ى قنن ال اوز اي مي  ولتني مباش ة احلماخلة الدبلوماسية جتاه ااا ى

ولية: ال قي الغالت ع الفقن ؤ الثانية: متت  الشخص امل  ور جبدسية  ولتني ال تتوذ مي بيد ما الدولة املس
 .ط الشخص هبا قكث  مي ،ريها وهو ما خلول  تلين اجلدسية الفعليةخلعوي احل  للدولة اليت خل تب

كاذ املتب  ع املاخي قذ حتد  جدسية الشخص املعدوي باإلقليم الاي   :جنسية الشخص المعنوي -ب
  خلوجد  ين م كز إ ارة الش كة، ،ري قذ الع ف والق اء الدويل اجتن إىل اااا بفت ة ال قابة مبعىن حتدخلد جدسية الش كة

 .تبعام جلدسية ااشخاص الاخلي خلش  وذ  عالم تلى إ ارهتا والاي لملوذ قس م ا

خل ى بعأل الفقن االتتدا  بوق  ال  ر،  إذا اكتست امل  ور جدسية  ولة   :وقت العتداد بالجنسية  -ج
لمك جدسيت ا وق  قا ى بعد وقوع ال  ر  الدولة لاحبة احل  ع  ارسة احلماخلة الدبلوماسي هي الدولة اليت كاذ  

وقوع ال  ر وليس الدولة اليت اكتست جدسيت ا بعد ذلك وخل ى جانت آا  مي الفقن: قذ الدولة تستوي  ع قي 
وق  قذ تتداك ملباش ة احلماخلة الدبلوماسية لألشخاص املتمتعني جبدسيت ا بعد وقوع الفعك ال ار، وخل ج  هاا 

احلماخلة الدبلوماسية وهك ت ج  مباش هتا إىل  ت ة انت ا  حقوق رتاخلا االاتالف الفق ي إىل ااساس الاي تبىن تلين  
الدولة قم ت ج  إىل التزام الدولة بصفة تامة مبساتدة رتاخلاها وتأخليد حقوق م لدى الدول ااا ى،  في احلال ااوىل 

شخاص املتمتعني جبدسيت ا ال اوز للدولة التداك لدى الدولة اليت وق   ي ا ال  ر ملباش ة احلماخلة الدبلوماسية لأل
إال إذا كاذ امل  ور متمتعام جبدسيت ا وق  وقوع الفعك ال ار، قما ع احلالة الثانية  إذ الدولة تتوذ ملزمة مبساتدة 

 .)1(مي كوذ متمتعام جبدسيت ا وق  تدال ا حىت ولو كاذ قد اكتست جدسيت ا بعد وقوع ال  ر

ات قذ خللجئ ااجديب امل  ور قوالم إىل سلوا   :داخليةشرط استنفاذ كافة وسائل التقا ي ال2- 
وحماكم الدولة اليت خلقيم  ي ا وخلستدفا كا ة وسا ك التقاخي اليت خلسمح هبا الدظام القانوذ هلاه الدولة مي است داف 

 .ونقأل  إذا  شك ع التولك إىل حقن خللجأ إىل  ولتن وخلولت مد ا محاخلتن وتب  مولبن

هاا الش ط إتواء سلوا  الدولة املس ولة الف لة لتي تعوت ال  ر الاي قلا  ااجديب، والغ ت مد ا   
قما إذا تعار تلى ااجديب اللجوء إىل احملاكم الداالية قو مل تتي هدا  حماكم خمتصة للدظ  ع ال  ر الاي قلابن 

إال قنن م   .بة حبقوقن بو خلقة  وليةقو كاذ احلتم الاي لدر سدوخلام بإنتار العدالة، كاذ لدولتن قذ تتداك للموال

 

 .148، ص 2001تا ل ماجد، "احملتمة اجلدا ية الدولية والسيا ة الوطدية"، )القاه ة، م كز الدراسا  السياسية واإلسناتيجية، راج :   (1)
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ذلك اوز التقاخي تي ش ط استدفاذ وسا ك التقاخي الداالية إذا اتفق  الدولة اليت خلدت ي إلي ا ااجديب جبدسيتن  
 .)1(ولة تي ال  ر الاي قلابنؤ م  الدولة املس

الشخص امل ار ما خلعد ات قال خلتوذ قد لدر مي  :شرط عدم مخالفة قواعد القانون الدولي3- 
لقواتد القانوذ الدويل،  إذا كاذ الفعك ال ار الاي وق  مي الدولة هو مصا رة قموال ااجديب، وثب  قذ ق ار املصا رة 
لدر نظ ام إلاالل ااجديب وخمالفتن لاللتزاما  امللقاة تلى تات  ال تاخلا احملاخلدخلي لصا   ولة حماربة  ال اوز مباش ة 

 .لوماسيةاحلماخلة الدب

ولية الدولية ؤ تلزم الدول بتسوخلة مدازتاهتا املتصلة باملس :تسوية المنازعات المتصلة بالتعويض -ثانياا 
بالوسا ك السلمية اليت حد ها ميثاق اامم املتحدة كالتو ي  والتحتيم،  اللجوء إىل القوة الستيفاء التعوخل ا  املنتبة 

املبا ئ احلدخلثة ع القانوذ الدويل واليت متد  استعمال القوة قو الت دخلد هبا ع العالقا  ولية الدولية خلتداىف م   ؤ تلى املس
 .الدولية

ولقد قخلد  املدظما  الدولية املتخصصة هاا االجتاه  با ر  بالدص ع االتفاقيا  املدش ة هلا تلى كيفية  
يد القانوذ الواجت التوبي  ع هاه احلاال  ات حك املدازتا  اليت قد تثور بني الدول ومواط  الدول ااا ى ومل تف

ال جوع إىل القواتد القانونية اليت خلتف  تلي ا ااط اف، وع حالة تدم االتفاق توب  احملتمة قانوذ الدولة املتعاقدة 
 )2(.وقواتد القانوذ الدويل اليت تقبك التوبي 

 القانون الجنائي الدولي المبحث الرابع:  

  مفهوم القانون الجنائي الدوليالمطلب األول:  

تزم  الدول مدا القدم تلى إقامة العالقا   يما بيد ا بك  قب   وما تلى تعزخلزها والبال مي قجك از هارها 
إال اذ لتك شيء ع العامل إاابياتن وسلبياتن ،  تتون  م  م ور الزمي  نا  توت  وقزما  بني الدول اام  الاي 

ىل التفاقم حىت قام  احل و  واازما  وسا  مدو  القوة تلى بعأل العالقا  الدولية  أور  البش خلة اةسا     ع ا إ

 

القدس: راج : قمحد تبد الونيس شاااتا، السااايا ة الع بية تلى القدس،  راساااة تألااايلية ع خاااوء قحتام القانوذ الدويل املعالااا ، حبث مقدم إىل  مؤمت   (1)
 .46. ص 1998قنقوة قويعة قم متاذ التقاء؟، ال باط: ااكا ميية امللتية املغ بية،  

(2) Johnson D. J.، The impact of International Law and Treaty Obligations on United States 
Military Activities in Space ، High Technology Law Journal ، 1987. P 147. 
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والوخلال  ، واحل و  وما خللح  هبا مي قحدا  قتك وتدمري وخت خلت مل تقتص  تلى زمي مي اازماذ قو حقبة مي 
دة قزما  جدخلدة، اام  الاي     خنبة مي البش   احلقبا  بك استم   مع ا االنت اكا  اجلسيمة للبش خلة مجعاء مول
 للعمك تلى احلد مي هاه احل و  ووخ  نظام لاست ال مي ا .

مي هداا ظ    قمهياة القاانوذ اجلداا ي الادويل تلى اتتباار قنان قاانوذ خلوق  العقوباة تلى مدت تي الدظاام العاام  
ذ ال لاست  قط تلى قتك إنساذ قو إلابتن بك  الدويل ع قشد لور االنت ا  مي حيث اجلسامة ، حيث قذ القانو 

هو قانوذ خلعمك تلى حماسابة اجل ا م اليت تتمثك ع احل   وما لد   ي ا مي  ظا   خاد اإلنساانية مثك إبا ة جدس  
بشااااااا ي معني ، قو تدمري البي ة الوبيعية قو تعمد توجين هجما  خاااااااد الساااااااتاذ املدنيني قو خاااااااد مواق  ال تشاااااااتك  

قو قتك املقاتك الاي خلسلم سالحن وخلستسلم خمتار قو استخدام ااسلحة السامة ال ارة .إذا السؤال  قهدا ام تست خلة 
 .ومف ومن؟الاي خلو ح نفسن هدا ما هو القانوذ اجلدا ي الدويل ؟ قي ما تع خلفن  

اجت د العدخلد مي  ق اء القانوذ تلى وخااااااا  تعارخلف تدخلدة خلوخاااااااحوذ مي االهلا املقصاااااااو  بالقانوذ  لقد 
القانونية الداشااااااااا ة تي املعاهدا    )القواتد  اتفق  الموتة مد م تلى قذ القانوذ اجلدا ي الدويل هو   الدويل،اجلدا ي  

سااليم اجمل مني وتدفيا تمثال القواتد اةالااة ب الوطدية،اةالااة باملساااتدا  الدولية ع شااأذ توبي  الدصااوص اجلدا ية  
 (1) .واإلنابا  الق ا ية كاستجوا  مت م قو شاهد قو خابط هار (  ااجدبيةااحتام 

إال قنداا ن ى قذ مثاك هااا التع خلف خلعترب تع خلفاا خاااااااااااااايقاا للمف وم احلقيقي للقاانوذ اجلداا ي الادويل وذلاك خلعو  
 مني العا خلني قي الاخلي خلقوموذ جب ا م تساااااا ي تلي ا مي حيث االااااااك قواتد  إىل قذ التع خلف الساااااااب  خل كز تلى اجمل

القاانوذ الاداالي )قاانوذ الادولاة( وخلادااك  ي اا ااتصااااااااااااااااص القاانوذ الادويل تداد ه و  املت م قو   اره  يتم إتماال  
ذ اجلدا ي الدويل وكما قساااااالفدا سااااااابقام قذ حاجة للقانو  باملت م  املعاهدة اليت  ال  هبا الدولة اليت تسااااااعى لإلمسااااااا 

ظ    للحد مي االنت اكا  اليت حتصاك ع احل و  كقتك املقاتك املساتسالم ااتيارا قو اساتعمال ااسالحة الساامة قو 
إبا ة جدس معني مي البشاا  قو مبعىن قلااح قذ هاا التع خلف ال خلتع ت لالنت اكا  اجلساايمة قو اةورية تلى اجلدس  

وبالتايل  إذ انتقا نا هلاا التع خلف هو قنن تع خلف خل كز تلى إتاحة الف لااااااااااااااة   البشاااااااااااااا ي بك تلى ال م  ار مي العدالة.
 الدولية.لتوبي  القانوذ الوط  توبيقام  اتالم ومدتجام قي ال خلتداول تدظيم اجل ا م 

 

 . 61، ص  1991القاه ة ( راج : حازم خمتار احلاروين، ماهية القانوذ اجلدا ي الدويل، اللة اامي العام، 1)
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وهو )القواتاااد القاااانونياااة اليت ق رهتاااا بعأل   هااااا التع خلف       خلقاااا مي الفق ااااء إىل وخاااااااااااااا  تع خلف آا
وإمنا متتد إىل تد  مي الدول بالدظ  إىل  واحدة،ذ اجل ا م ذا  اةوورة اليت ال تقتصاااااا  تلى  ولة املعاهدا  ع شااااااأ

كوذ م تتبي ا قت اااء ع تصااابا   ولية تباشاا  نشاااط ا ع ققاليم  ول خمتلفة ، مثال ذلك ج ا م االجتار ع ال قي   
ع الدساااااااااااااااااء وااطفااال مي قجااك الفجور   وهت خلاات املخاادرا  وج ا م تزخليف العملااة واملسااااااااااااااتوكااا  وج ا م االجتااار

 )1( .والدتارة(

خلتدااول هااا التع خلف اجل ا م اليت ت   تاا ة ع نصااااااااااااااوص القاانوذ اجلداا ي الادويل قي القاانوذ الوط  الاداالي 
للدولة   و خلعاجل ج ا م خلدص تلي ا القانوذ والتع خلف لاول قذ خلسا ك مي إتمال قواتد القانوذ الوط  وبالتايل  انن  
ال خلعد لااااحيحا إطالق لاااافة القانوذ اجلدا ي الدويل تلى هاه الوا فة مي اجل ا م باملعىن الاي نسااااعى إلين ع هاه  
الدراساة نعم ميتي قذ تصابح هاه اجل ا م ج ا م  ولية تدد توا   شا وط معيدة مثال اذ لد   عك خاار لدولة اا ى 

إال  ،  قنن تع خلف موخاح ملف وم القانوذ اجلدا ي الدويلكمساألة مي مساا ك القانوذ الدويل اةاص ولتي ذلك ال خلع
( حني قال: )هو الموتة مي القواتد القانونية املعنف Gravenقذ التع خلف ااق   للصااااااااااااحة هو تع خلف الفقين )

ا  الدولية واليت خلتوذ الغ ت مد ا محاخلة الدظام االجتماتي الدويل باملعاقبة تلى اا عال اليت تت اااااااامي  قهبا ع العال
 )2()اتتداء تلين( 

 إذا ميتي لدا تع خلف القانوذ اجلدا ي الدويل تلى انن:  
حقاة تلى القواتاد القاانونياة احملاد ة لأل عاال اليت تعاد ج ا ماا  ولياة واملوخااااااااااااااحاة للجزاءا  اجلداا ياة املساااااااااااااات

 م تتبي ا واملعتمدة ع نواق العالقا  الدولية. 
مي التع خلف نسااااتوي  قذ نسااااتشااااف قذ القاتدة القانونية حىت نتع ف تلي ا ونصاااادف ا تلى قهنا قاتدة تدظم 

 مسالة مي مسا ك القانوذ اجلدا ي الدويل  إهنا البد واذ تتمت  خبالتني مها: 
 اةالية اجلدا ية.   .1
 اةالية الدولية.   .2

 د ما: مواآليت احلدخلث تي كك 
ال خلغيت تي ذهي قي  قين قو باحث ع احلقك اجلدا ي املبدق ااساسي اي : الخاصية الجنائية:   1

تشاااااااا خل  جدا ي وهو مبدق املشاااااااا وتية القاخااااااااي بأذ ال ج مية وال تقوبة إال بدص قانوين قي قذ الفعك ال خلداك حت   

 

 . 8ص –م 1973قنظ : حممد حممو  الف، ح  الد اع الش تي ع القانوذ الدويل اجلدا ي،  ار الد  ة املص خلة  (1)
 194، ص 1965راج : حممد حمي الدخلي توت،  راسا  ع القانوذ الدويل اجلدا ي، اللة القانوذ واالقتصا   (2)
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وبة مي ،ري قذ خلتوذ توق  قخلة تق اوز قذ  عال واام  سااااااياذ ع العقوبة حيث قنن ال  اذ كاذ ال ما التج مي إالطا لة 
وتلين  إذ القاتدة ات وقذ حتمك االااااااااية حتدخلد اجل مية والدص تلى جزاء مي خل تتت   ،القانوذ هلا ساااااااادد مي نص  

   اجل مية.
ومبعىن قلااح  انن خلقصااد مببدق املشاا وتية وجو  الدص تلى اجل مية وتلى تقاهبا ع القانوذ ،  القانوذ خلتوىل 

  ج ا م وهو الاي لد  العقوبا  اليت توق  تلى م تتبي ا.م مة اخل اح السلوكيا  اليت تعترب

ومي مسااؤوليتدا قذ نوخااح قذ الشاا خلعة االسااالمية الغ اء قد ساابق  القوانني الوخااعية ع تق خل  هاا املبدق مدا  
: ) وما كاذ ربك م لك  59ماخلقار  ااربعة تشاااا  ق نا مي الزماذ ، قال ساااابحانن وتعاىل ع سااااورة القصااااص اآلخلة 

قال تعاىل : ) وما كدا معابني حىت  15 ى حىت خلبعث ع قم ا رسوال خلتلو تلي م آخلاتدا ( وع سورة االس اء اآلخلة الق
نبعث رساااوال ( و قال سااابحانن : )ل ال خلتوذ للداس تلى اهلل حجة بعد ال ساااك ( . هاه اآلخلا  العظيمة اليت ور   

الداس قبك ارساااااااال ال ساااااااك وحاهلم بعد ارساااااااال ال ساااااااك  اهلل ع مواطي خمتلفة مي ساااااااور الق آذ الت مي تبني لدا حال 
ساااابحانن وتعاىل خلوخااااح للداس رمحتن تلى تدم حماساااابة الداس ع االتمال اليت الخلع  وذ اذ كان  آمثة قم جا زة حىت 

خلثة اذ خل ساك الي م رسالن وخلبني هلم الصاوا  وتدد العلم تتم احملاسابن واحلال نفسان تددنا ع القوانني والتشا خلعا  احلد 
ال ج مية  و ال تقوبة اال بدص القانوذ تلي ا ، وهاه اآلخلا  الت مية قد تف ع مد ا قواتد قلاااااااااولية تدخلدة تؤكد مبدق 
الشاااااااااااااا تياة مثاك القااتادة الشاااااااااااااا تياة )) ال حتم ا عاال العقالء قباك ورو  الدص (( وتع  قذ ا عاال املتلف ال ميتي  

  ا .ولف ا بأهنا حم مة ما مل خل   نص خلق ي بتح مي

خلدبغي ملع  ة هاه اةصيصة اإلملام بأم  هام وهو تدم اةلط بني القواتد اةالة  :الخاصية الدولية:  2
وقواتد القانوذ الدويل اةاص حيث قذ ااارية تتداول مواخي  تدازع القوانني الوطدية للدول     بالقانوذ اجلدا ي الدويل

وال ت كز ع نصول ا تلى جت مي اا عال بك م مت ا قال ة تلى تدظيم االج اءا  حست موخوع كك نزاع، اال انن 
تالية لوقوع اجل مية الدولية خلددر  حت  ع حال ما إذا نشأ  مشتلة حول ج مية  ولية  إذ مسألة تدظيم اإلج اءا  ال

نواق قواتد القانوذ اجلدا ي الدويل   ي قواتد هلا جوانت شتلية وقا ى موخوتية قي مبعىن قوخح قذ اجل مية الدولية 
هي قساس املوخوع ع القانوذ اجلدا ي الدويل. وكالك خلدبغي تدم اةلط بني القانوذ الدويل العام والقانوذ اجلدا ي 

يل وذلك الذ الدولية ع ااول تدحص  ع العالقا  الدولية بيدما الدولية ع الثاين تتجاوز احلد الاي خلتوقف الدو 
 ا قو الديا تلين. يتدده القانوذ الدويل العام ليتوذ هدا  الف   الاي قما خلتوذ جان
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اليت تعد ج ا مام  ولية واملوخااااااااحة  بعد قذ ت  دا القانوذ اجلدا ي الدويل بأنن القواتد القانونية احملد ة لأل عال 
للجزاءا  اجلدا ية املساااااااااااااتحقة تلى م تتبي ا واملعتمدة ع نواق العالقا  الدولية، وقذ القاتدة القانونية حىت تتوذ 

م خبالااااااااااااتني اجلدا ية والدولية  إنن خللزم تليدا التع ف تلى قهداف هاا ساااااااااااا مدظمة للقانوذ اجلدا ي الدويل ات قذ تت
 القانوذ . 

 أهداف القانون الجنائي الدوليمطلب الثاني:  ال

املصا  املشنكة ات اء اجملتم  الدويل كان  وال تزال حمط اهتمام مي قبك محاة اجملتم  الدويل ، هاه   
املصا  جاء ذك ها ع الدظام ااساسي للمحتمة اجلدا ية الدولية مثك جت مي اإلبا ة اجلماتية اليت هتدف إىل إهناء 

ة معيدة مثال ذلك ما قام بن الص   خد املسلمني ع البوسدة واهل سك مي تمليا  قطلقوا تلي ا تمليا  نسك طا ف
التو ري الع قي قو ما قام بن هتل  الدازخلة مي وخ  الوا فة الي و خلة بأ  اذ ح ارخلة وت ك م للمو  قو ما قام بن الوا،ية 

  )) عاك ا    اه املصلحة )) حت مي اإلبا ة اجلماتية(( تاملخلوع لدام حسني مي إطالق السالح التيميا ي تلى ا
قي  عك مي اا عال التالية خل تتت بقصد إهال  مجاتة قومية قو اثدية قو ت قية قو  خلدية بصفت ا هاه هالكام كليا قو 

 جز يا :ا

 قتك ق  ا  اجلماتة . (ق
 إحلاق خ ر جسدي قو تقلي جسيم بأ  ا  اجلماتة . ( 
 إا اع اجلماتة تمدام احوال معيشية خلقصد هبا إهالك ا الفعلي كليا قو جز يا . ( 
   ت تدابري تست دف مد  اإلجنا   ااك اجلماتة . ( 
 ((1))((نقك قطفال اجلماتة تدوة إىل مجاتة قا ى .   (ه

وتدم ارتتا  ج ا م  )2(وكالك تد مي قبيك مصااااااااااااااا  اجملتم  الدويل احنام قواتد احل   املتعارف تلي ا 
خاد اإلنساانية مثك ما لد  مي إبعا  لساتاذ الق ى واملداط  الفلساويدية االاليني وإا اج م قسا ام وبالقوة مي قبك  

 اد مي إا ا  تاد  مي املواطدني التوخلتيني مي مداازهلم  القوا  اإلساااااااااااااا ا يلياة ، وكاالاك ماا قاام بان الدظاام الع اقي الباا
دظام ااسااااااساااااي للمحتمة  ال( 7) ةوحتوخلل ا إىل ثتدا  تسااااات خلة وساااااط ااحياء املدنية ))خمالفة البدد ) ( مي املا 

ي اجلداا ياة الادولياة(( ، وخلادااك ع إطاار اجل ا م خااااااااااااااد اإلنسااااااااااااااانياة ماا تقوم بان القوا  اام خلتياة ملعتقلي جوانتااناامو م

 
 . ( مي الدظام ااساسي للمحتمة اجلدا ية الدولية 6املا ة ) (1)

 ( مي الدظام ااساسي للمحتمة اجلدا ية الدولية . 8قنظ  املا ة ) )2(
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ح ماذ شااااااااااادخلد للح خلة البدنية كتتبيك اليدخلي واارجك وتغوية ااتني ووخاااااااااااع م ع ساااااااااااجوذ حت  نوع ااص مي 
 للمحتمة اجلدا ية الدولية(( .ااساسي ( مي الدظام 7ااشعة ))خمالفة البدد )ها( مي املا ة )

م  جسامة الفعك امل تتت   هباه االنت اكا  واجل ا م خلأيت القانوذ اجلدا ي الدويل لوخ  جزاء تا ل خلتداست
 حىت لق  اهلدف ااساسي مي القانوذ وهو تعزخلز مف وم العدالة ع اجملتم  الدويل .

والوقاخلة تتو   تي ط خل  نصااااااااااااااوص   ،خلت ااااااااااااااح جلياُ قذ القانوذ اجلدا ي الدويل خل دف إىل الوقاخلة مي اجل ا م 
االبتعاا  تي ارتتاا  اجل ا م املدصااااااااااااااوص تلي اا واليت  احملتماة اجلداا ياة الادولياة اليت تاد   قت اااااااااااااااء اجملتم  الادويل إىل 

   خل دف القانوذ إىل جت مي ا ، ع حتقي  هاا الدور الوقا ي .

                    الجريمة الدولية وأنواعهاالمطلب الثالث:  

 تي اجل مية الدولية وااركاذ اليت تقوم تلي ا، وتي قنواع اجل مية الدولية.  املولتنتحد  ع هاا 
 وسوف نتداول املوخوع تلى الشتك اآليت: 
 املبحث ااول: مف وم اجل مية الدولية وقركاهنا

 املبحث الثاين: قنواع اجل مية الدولية 
 مفهوم الجريمة الدولية وأركانها

الفقيااااان  لقاااااد قاااااام خنباااااة ماااااي  ق ااااااء القاااااانوذ بوخااااا  تعاااااارخلف خمتلفاااااة للج مياااااة الدولياااااة وماااااي هاااااؤالء الفق ااااااء  
ع حاااااني  )1(تااااا ف اجل مياااااة الدولياااااة بأهناااااا "إذا كانااااا  تقوبت اااااا توبااااا  وتدفاااااا باسااااام اجلماتاااااة الدولياااااة"    حاااااني  "بااااايال"

يل ت ااااا  مبصاااااا  الااااادول الااااايت لمي اااااا  ت   اااااا الفقيااااان جالساااااري بأهناااااا "واقعاااااة إج امياااااة خمالفاااااة لقواتاااااد القاااااانوذ الااااادو 
  )2(هاا القانوذ"

ولية الدولياااااااااة تاااااااااي ااتماااااااااال ،اااااااااري  ؤ قماااااااااا جلداااااااااة القاااااااااانوذ الااااااااادويل ع مشااااااااا وت ا لتقداااااااااني قواتاااااااااد املسااااااااا   و
املشااااا وتة  ولياااااام تو قااااا  إىل تع خلاااااف اجل مياااااة الدولياااااة تلاااااى قهناااااا "تلاااااك الااااايت تقااااا  خمالفاااااة لقواتاااااد القاااااانوذ الااااادويل  
الااااااوار ة ع نصااااااوص اتفاقيااااااة مقبولااااااة تلااااااى نواااااااق واساااااا  قو الثابتااااااة كعاااااا ف  ويل قو كمبااااااا ئ تامااااااة معاااااانف هبااااااا  

 
(1) Pella، la criminalité coll ectived des etats etle droit penal de’lavenir، p. 175. 
(2) Glasser. Introducation & L’etude d droit international Pémal، Benux elles – Paris، 1954، p. 11. 
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 مياااااة ماااااي اجلساااااامة حبياااااث قهناااااا تاااااؤث  ع العالقاااااا  الدولياااااة قو هتاااااز  ماااااي قباااااك الااااادول املتمدناااااة وقذ تتاااااوذ تلاااااك اجل
 . )مي املش وع 19املا ة (ال مري اإلنساين" 

ماااااي ااااااالل ماااااا تقااااادم ذكااااا ه  ااااااذ اجل مياااااة الدولياااااة تعااااا ف بأهناااااا اجل مياااااة الااااايت تقااااا  خمالفاااااة للقاااااانوذ الااااادويل  و 
و  ورا،بااااااام بارتتاباااااان حماااااادثام خاااااا رام  حيااااااث خل تتب ااااااا الشااااااخص الاااااادويل بساااااالو  إاااااااايب قو سااااااليب تاملااااااام حب مااااااة الساااااال

ركاااااي ماااااا ي    –تلااااى املساااااتوى الااااادويل. وكماااااا للج مياااااة ع التشااااا خلعا  الوطدياااااة الداالياااااة قركااااااذ ثالثاااااة "ركاااااي شااااا تي
واآليت بياهنااااااا    الاااااادويل،هاااااااه ااركاااااااذ ماااااا  الاااااا كي ال اباااااا  وهااااااو الاااااا كي    الدوليااااااة تشاااااامكا ركااااااي معدااااااوي"  ااااااإذ اجل ميااااااة  

 بالتفصيك: 
: خلفاااااانت هاااااااا الاااااا كي وجااااااو  نااااااص قااااااانوين ااااااا م الفعااااااك وقذ خلتااااااوذ الاااااادص موجااااااو ام  الشاااااا تيالاااااا كي    -1
ال خلعتااااااارب ع    تلاااااااى تماااااااكإنداااااااا جناااااااد قذ طبيعتااااااان ت  ياااااااة ال تسااااااامح مبحاكماااااااة الشاااااااخص    الدولياااااااة، االع اجل مياااااااة  

العاااااا ف الاااااادويل ج ميااااااة تدااااااد ارتتاهبااااااا وال خلوجااااااد قي مشاااااا ع للقااااااانوذ الاااااادويل، لاااااااا  ااااااإذ الاااااا كي الشاااااا تي خلسااااااتمد  
جاااااااو ه ماااااااي العااااااا ف وإىل جاااااااوار العااااااا ف الااااااادويل توجاااااااد االتفاقياااااااا  الدولياااااااة وحتتاااااااك االتفاقياااااااا  الدولياااااااة امل تباااااااة  و 

التالياااااااة للعااااااا ف الااااااادويل ع مصاااااااا ر القاااااااانوذ الااااااادويل باااااااك قذ العدخلاااااااد ماااااااي االتفاقياااااااا  الدولياااااااة حتياااااااك إىل العااااااا ف  
 الدويل.  

 ص قانوين ا من.  : هو الدشاط قو الفعك اةارجي الاي خل    ين نال كي املا ي -2
واجل مياااااة الدولياااااة حاهلاااااا ماااااي حاااااال اجل مياااااة الداالياااااة تفااااانت وجاااااو  نشااااااط إنسااااااين ااااااارجي حمساااااوس ال  

 خيتلف إذ كاذ سلوكا إاابيا قم سلبيا وتا ة ما خلؤ ي إىل نتيجة ا م ا القانوذ اجلدا ي الدويل. 
مياااااة ساااااواء كانااااا  تمدخلاااااة قو ،اااااري  : هاااااو كا اااااة الصاااااور الااااايت تعااااارب تد اااااا اإلرا ة ع اجل  الااااا كي املعداااااوي  -3

 تمدخلة والواق  العملي خلثب  لدا ندرة وقوع ج ا م  ولية ،ري تمدخلة.  
: خلعتاااااارب هاااااااا الاااااا كي هااااااو قساااااااس التف قااااااة بااااااني اجل ميااااااة الدااليااااااة )الاااااايت حتصااااااك  ااااااااك  الاااااا كي الاااااادويل  -4

بصااااد  ج ميااااة  االيااااة  الدولااااة( واجل ميااااة الدوليااااة )موخااااوع الدراسااااة(.  لااااو زالاااا  لاااافة الدوليااااة تااااي اجل ميااااة نتااااوذ  
 ال  ولية. 

وبالتاااااااايل  إنااااااان خلشااااااانط ع الااااااا كي الااااااادويل لااااااافة الدولياااااااة قي قذ خلتاااااااوذ الدشااااااااط، والفعاااااااك "اإلااااااااايب قو  
السااااليب" ميااااس مصاااالحة مااااي املصااااا  الاااايت خلسااااعى القااااانوذ الاااادويل إىل محاخلت ااااا قو مبعااااىن قلااااح متااااس مصاااالحة مااااي  

 مصا  اجملتم  الدويل.  

موتاااااة إج اميااااااة ماااااي  ولاااااة معيدااااااة باااااالتخويط تلاااااى إرتتااااااا  ج مياااااة ماااااادب ة  تلاااااى سااااابيك املثااااااال قياااااام الو  
خاااااااد  ولااااااااة قاااااااا ى، قو قيااااااااام مدظماااااااة إرهابيااااااااة بتوجيااااااان خاااااااا بة خاااااااد قشااااااااخاص خلتمتعاااااااوذ حبماخلااااااااة  ولياااااااة "و ااااااااد  

  بلوماسي"  كعملية تفجري ملوكب م. 
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سيتوذ ت خ ا تلى  سوف  نتحد  ع هاا املبحث تي  قنواع اجل مية الدولية و اليت: قنواع اجل مية الدولية
 الوجن اآليت: 

 ج ا م احل  .  ا 1
 ج ا م خد اإلنسانية.  ا  2
 ج ا م إبا ة اجلدس البش ي.  ا  3
 ج ا م العدواذ.  ا  4
 اجل ا م املدظمة ا  5

جاااااا ا م احلاااااا   بأهنااااااا تلااااااك اا عااااااال الاااااايت تقاااااا  قثداااااااء نشااااااو  احلاااااا      تعاااااا ف":جـــــــرائم الحـــــــربأولا:  
خمالفاااااة للمواثيااااا  والع اااااو  املتعلقاااااة بااااااحل   واملواثيااااا  الدولياااااة امل تبواااااة بااااااحل   تد خلاااااة مثاااااك اتفاقياااااة جدياااااف لسااااادة  

  (1)م" 1899م ومعاهدة الهاي لسدة  1888 معاهدة إلفسفوروقتمال  1864
م بع ااااااااام مااااااااي االنت اكااااااااا  )جاااااااا ا م احلاااااااا  ( مثااااااااك:  1949وقااااااااد وخااااااااح  اتفاقيااااااااا  جديااااااااف لعااااااااام  

"املعاملااااااة السااااااي ة ا إبعااااااا  املاااااادنيني تااااااي مساااااااكد م ا القتااااااك املتعمااااااد ا خت خلاااااات املاااااادذ السااااااتدية وااحياااااااء السااااااتدية"  
 احل   قثدا  ا هباه اا عال.   وخلقوم قط اف  اه ااتمال تفنت وجو  ح   قا مة مستم ة 
   بشااااااتك قوخااااااح  إهنااااااا ااتمااااااال الواقعااااااة مااااااي قبااااااك احملاااااااربني  ولااااااو قر نااااااا قذ نوخااااااح معااااااىن جاااااا ا م احلاااااا 

 قثداء احل   مبخالفة مواثي  احل   وتا اهتا املع و ة ع الع ف الدويل واملعاهدا  الدولية.  
 وهلاه اجل ا م ثالثة قركاذ ناك ها بالتفصيك:  

الااااا كي املاااااا ي: حاااااىت خلتاااااوا   هااااااا الااااا كي خلدبغاااااي قذ نتاااااوذ قماااااا م حااااا   قا ماااااة  عاااااالم وقذ خلقاااااوم قحاااااد    -1
 قط اف احل   بأحد اا عال، احمل ورة "املخالفة لألت اف الدولية ومواثي  احل  ". 

واحلااااااا   القا ماااااااة خلدبغاااااااي قذ تدشااااااات ماااااااي نااااااازاع مسااااااالح خلتبا لااااااان ط  ااااااااذ قو قكثااااااا  واا عاااااااال احمل اااااااورة ع  
احلاااااا   وااتاااااا اف الدوليااااااة كثاااااارية مثااااااك اسااااااتعمال ااساااااالحة التيماوخلااااااة "،اااااااز اةاااااا  ل ا ،اااااااز ااتصااااااا "    مواثياااااا 

قو اسااااااااتعمال قساااااااالحة ج ثوميااااااااة قو بيولوجيااااااااة "قاااااااااف ميت وبااااااااا  خااااااااد العاااااااادو قو قساااااااالحة ذا  ت كيبااااااااة متداااااااا   
ة، وحاااااااىت  التتااااااااث  ع اجلسااااااام قو متدعااااااان"، واساااااااتعمال قسااااااالحة حارقاااااااة كالفسااااااافور، واساااااااتعمال املفااااااااتال  الدووخلااااااا 

 اللجوء إىل وسا ك الغ  واةداع احمل مة كقتك اةصم تي ط خل  إخل امن باالستسالم.  

 

(1) Graven: cours. P. 54. 



    

129 

 

"وخلعاااااااد مااااااااي خاااااااامي هاااااااااه الوا فااااااااة إا ااااااااع ااساااااااا ى قو املاااااااادنيني للتجااااااااار  الوبيااااااااة قو البيولوجيااااااااة قو  
جساااااد    االتتاااااداءا  اجلسااااامية املف طاااااة تلاااااى  وإهانتااااان قومعاملاااااة ااسااااا ى معاملاااااة ال إنساااااانية كااااااحلط ماااااي ك امتااااان  

 )1(إا اع ااسري للتعاخلت"  ااسري قو
الاااااا كي املعدااااااوي: خلتفاااااا  مجياااااا   ق اااااااء القااااااانوذ الاااااادويل تلااااااى قذ جاااااا ا م احلاااااا   هااااااي جاااااا ا م تمدخلااااااة    -2

خلتولاااااات ركد ااااااا املعدااااااوي خاااااا ورة تااااااوا   القصااااااد اجلدااااااا ي االعلاااااام ماااااا  اإلرا ة " قي قذ خلعلاااااام الفاتااااااك حب مااااااة الفعااااااك  
 وخلقوم بن.  
اا الااااا كي قذ تاااااتم ج مياااااة احلااااا   ماااااي قباااااك  ول متحارباااااة "تلاااااى سااااابيك املثاااااال  الاااا كي الااااادويل: خلعااااا  هبااااا   -3

مااااااي قحااااااد مواطدي ااااااا" باساااااام الدولااااااة وخل خاااااااه خااااااد  ولااااااة قااااااا ى معا خلااااااة هلااااااا، قي مف ااااااوم املخالفااااااة لااااااو وقعاااااا   
 اجل مية مي مواطي خد مواطي آا   ال  ولية  ي ا.  

 لى جت مي هاه اجل مية ناك : ومي املعاهدا  واملواثي  الدولية اليت قول  اهتمامام واخحا ت

 حول موخوع جت مي استعمال بعأل ااسلحة: 

 م.  1899إتالذ الهاي  -
 م.  1919معاهدة   ساي  -
 م.  1936ب وتوكول لددذ  -
 م.  1968مؤمت  ط  اذ الدويل حلقوق اإلنساذ  -
 م.  1973مؤمت  جديف لدزع السالح  -

 ثانيا: الجرائم  د اإلنسانية
هتااااادف هااااااه الوا فاااااة ماااااي اجلااااا ا م إىل محاخلاااااة الصااااافة اإلنساااااانية باإلنسااااااذ نفسااااان والعماااااك تلاااااى   

 . احملا ظة تلي ا
 تعاااااا ف بأهنااااااا تلااااااك الاااااايت تدوااااااوي تلااااااى اتتااااااداء لااااااارخ تلااااااى إنساااااااذ معااااااني قو مجاتااااااة معيدااااااة   

 اسبا  معيدة قد تتوذ  خلدية قو ت قية قو سياسية.  
 ا اآليت ذك ها:  وهاه اجل مية ال تتحق  إال توا   قركاهن

 

 موخوع التعاخلت إرج  إىل:  ة حول لالستزا (1)
 .53ا لم ا 1987حممد خلوسف تلواذ: حظ  التعاخلت ع القانوذ الدويل حلقوق اإلنساذ ا اللة احلقوق ا العد  ال اب  ا السدة احلا خلة تش ة ا  خلسمرب 
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الااااا كي املاااااا ي: خلقاااااوم هااااااا الااااا كي تلاااااى الموتاااااة ماااااي اا عاااااال اجلسااااايمة الااااايت متاااااس إحااااادى املصاااااا     -1
اجلوه خلااااااة لإلنساااااااذ قو الموتااااااة بشاااااا خلة تشاااااان  بالاااااادخلي قو بااااااالفت  السياسااااااي قو بااااااالع ق، وقذ خلااااااتم تلااااااى شااااااتك  

 هجوم مد جي مدروس خد هاه اجملموتة.  
اءا  " االسااااااانقاق ا اإلباااااااا ة ا إبعاااااااا  الساااااااتاذ االاااااااليني  وماااااااي لاااااااور هااااااااه اا عاااااااال قو االتتاااااااد  

البدنيااااااااة ا    شاااااااادخلدا للح خلااااااااةح مانااااااااا    الاااااااااي خلشااااااااتكقو نقل اااااااام قساااااااا ام مااااااااي مداااااااااطق م ا القتااااااااك املتعمااااااااد ا السااااااااجي  
 التعاخلت ا إخو ا  اجلماتة ا اال،تصا  ا ااتواف ااشخاص". 

قخل اااااااام تلاااااااى قهناااااااا ج مياااااااة تمدخلاااااااة  خلتفااااااا   ق ااااااااء القاااااااانوذ الااااااادويل ع هااااااااه اجل مياااااااة  الااااااا كي املعداااااااوي:    -2
 تتولت القصد اجلدا ي العام )العلم ا اإلرا ة( العلم بتج مي الفعك والقيام بن ر،م املع  ة حب متن.

وخلتاااااوا   الااااا كي الااااادويل كاااااأذ ختواااااط  ولاااااة معيداااااة بوخااااا  اواااااة مدروساااااة خاااااد مجاتاااااة  :  الااااا كي الااااادويل  -3
معيداااااااة تشااااااان  بالااااااادخلي قو الفتااااااا  السياساااااااي قو العااااااا ق واامااااااا  ساااااااياذ ساااااااواء بتمتااااااا  اجلماتاااااااة جبدساااااااية الدولاااااااة  

 املعتدخلة قو ،ري متمتعة. "ال   ق بني املواطي وااجديب". 

 ق ان  مثك هاا الدوع مي اجل ا م الدولية ناك : ومي املعاهدا  واملواثي  الدولية اليت اهتم  و 

 م.  1948اإلتالذ العاملي حلقوق اإلنساذ  -
 م.  1954مش وع تقدني اجل ا م خد السلم وقمي البش خلة   -
 م.  1966الع د الدويل للحقوق املدنية والسياسية   -
 م.  1998الدظام ااساسي للمحتمة اجلدا ية الدولية )ميثاق روما(  -

تعاااا ف اإلبااااا ة بأهنااااا است صااااال مااااا ي قي إتياااااذ ق عااااال ما خلااااة  :  بـــــادة الجـــــنس البشـــــريثالثـــــاا: جريمـــــة إ
تااااااؤ ي إىل الق اااااااء تلااااااى اجلماتاااااااة البشاااااا خلة تااااااي ط خلاااااا  إخاااااااو ا ها قو تع خااااااي ا للماااااااابح قو قذ تتخااااااا شاااااااتك  
االست صاااااال املعدااااااوي املتمثااااااك بالتااااااأثري تلااااااى الاااااادفس البشاااااا خلة قو محل اااااا تلااااااى العااااااي  حتاااااا  ظاااااا وف معيدااااااة كدقااااااك  

ا إىل مجاتاااااااا  قاااااااا ى ختتلاااااااف تد اااااااا ع الااااااادخلي قو العاااااااا ا  قو التقالياااااااد قو ااتااااااا اف الساااااااا دة. ولعاااااااك  لاااااااغاره
قهااااااام االتفاقياااااااا  واملعاهااااااادا  الااااااايت تاجلااااااا  هااااااااه اجل مياااااااة بااااااااك  لاااااااورها وتق خلااااااا  تقوباااااااا  إزاء إرتتاهباااااااا هاااااااي  

اىل املاااااااا ة الثامداااااااة  م وبالتحدخلاااااااد ع املاااااااا ة الثانياااااااة  1948اتفاقياااااااة متا حاااااااة ج مياااااااة إباااااااا ة اجلااااااادس البشااااااا ي لعاااااااام  
 قااااد ور  ع املاااااا ة الثانياااااة تع خلاااااف ج مياااااة إبااااا ة اجلااااادس البشااااا ي تلاااااى قهناااااا "قي  عااااك ماااااي اا عاااااال اآلتياااااة خل تتااااات  
بقصاااااااد الق ااااااااء كاااااااالم قو بع ااااااااف تلاااااااى مجاتاااااااة بشااااااا خلة باااااااالدظ  إىل لااااااافت ا الوطدياااااااة قو العدصااااااا خلة قو اجلدساااااااية قو  

 الدخلدية"  
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 قتك قت اء هاه اجلماتة.  -1
 سيم تلى ق  ا  هاه اجلماتة جسمانيا قو نفسيا.  االتتداء اجل -2
 اا اع اجلماتة تمدام إىل ظ وف معيشية مي شأهنا الق اء تلي ا ما خلام كالم قو بع ام.  -3
 اختاذ وسا ك مي شأهنا إتاقة التداسك  ااك اجلماتة.  -4
  (1)نقك الصغار قس ام مي مجاتة إىل مجاتة قا ى" -5

 : ت تلي ا وهيكما بيد  االتفاقية اا عال املعاق
 "إبا ة اجلدس.   -1
 االتفاق بقصد ارتتا  إبا ة اجلدس.   -2
 التح خلأل املباش  والعل  تلى ارتتا  إبا ة اجلدس.   -3
 الش وع ع إبا ة اجلدس.   -4
  )2(االشنا  ع إبا ة اجلدس." -5

وحاااااااد   شااااااا وط اجلااااااااين هاااااااك خلقتصااااااا  تلاااااااى   اااااااة معيداااااااة قم مفتوحاااااااة بااااااااك ها "ساااااااواء قكااااااااذ   
 )3(  .احلتام قو املوظفني قو مي اا  ا "اجلاين مي 

كماااااا بيدااااا  االتفاقياااااة تساااااليم اجملااااا مني، وبيدااااا  كاااااالك ااتصااااااص احملااااااكم الوطدياااااة بأنااااان متااااااح وكاااااالك  
 )4( .للمحاكم اجلدا ية"

 بداءام تلى ما سب  ذك ه نستشف قركاذ اجل مية تلى الوجن اآليت:  

ماااااي اتفاقياااااة متا حاااااة ج مياااااة إباااااا ة اجلااااادس البشااااا ي    : باااااال جوع إىل ناااااص املاااااا ة الثانياااااةالااااا كي املاااااا ي  -1
واجلاااااازاء تلي ااااااا والدظااااااام ااساسااااااي للمحتمااااااة اجلدا يااااااة الدوليااااااة ع املااااااا ة السا سااااااة خلتبااااااني قذ كااااااك مااااااي اا عااااااال  

 التالية موقعة لل كي املا ي وهي:  

 قتك قت اء مجاتة معيدة "قي وقوع تملية قتك مجاتية سواء كان  كلية قو جز ية".  -1
اإلتتاااااداء اجلسااااايم اجلساااااماين قو الدفساااااي تلاااااى ق ااااا ا  مجاتاااااة معيداااااة "وهاااااو كماااااا قسااااالفدا االست صاااااال   -2

املااااااا ي واالست صااااااال املعدااااااوي حبيااااااث خلتمثااااااك ااول باالتتااااااداء تلااااااى اجلسااااااد كتعاخلباااااان وتشااااااوخل ن الثاااااااين باإلرهااااااا   
 الدفسي املتمثك تلى محك الشخص تلى العي  بشتك معني"

 

 .1948( اتفاقية متا حة ج مية إبا ة اجلدس البش ي واجلزاء تلي ا ا 02املا ة ) (1)
 .( مي نفس االتفاقية قتاله03املا ة ) (2)
 .( مي نفس االتفاقية قتاله04املا ة ) (3)
 .( 7 -6 – 5: حول املوخوع إرج  إىل ذا  االتفاقية املوا  )راج  (4)
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لتداسااااااك قو التتاااااااث : "كالفصااااااك اإلجباااااااري بااااااني اجلدسااااااني ومداااااا   إر،ااااااام اجلماتااااااة تلااااااى مدع ااااااا مااااااي ا -3
 اجلماتة مي الزوا ، القيام بعمليا  إبا ة بيولوجية".

إا اااااااع اجلماتااااااة تلااااااى العااااااي  حتاااااا  ظاااااا وف معيشااااااية معيدااااااة هباااااادف الق اااااااء تلي ااااااا "كماااااادع م   -4
 مي إرتيا  املستشفيا  وإجبارهم تلى االتمال الشاقة" 

مجاااااااااتت م "كدقااااااااك قطفااااااااال مساااااااالمني إىل    ،ااااااااريمجاتااااااااة قااااااااا ى  إجبااااااااار الصااااااااغار مااااااااي االنتقااااااااال إىل   -5
 مجاتة خل و خلة هبدف هتوخلدها وتتفريها وحمو هوخلت ا اإلسالمية". 

: تعتاااااارب ج ميااااااة تمدخلااااااة تتولاااااات تااااااوا   القصااااااد اجلدااااااا ي )العلاااااام ا اإلرا ة( العلاااااام بااااااأذ  الاااااا كي املعدااااااوي  -2
 الفعك ج مية وال ،بة بارتتاهبا.  

الااااا كي الااااادويل: خلعااااا  هبااااااا الااااا كي قذ تقاااااوم اجل مياااااة تلاااااى اواااااط مدروساااااة ومعااااادة مسااااابقام ماااااي قباااااك    -3
نااااااة للاااااا كي املااااااا ي ماااااا  مالحظااااااة قذ  تااااااابعني للدولااااااة قو رؤساااااااء(( تلااااااى القيااااااام مبثااااااك هاااااااه اا عااااااال املتو   ))ق اااااا ا 

 ال كي الدويل خلتحق  سواء مت  اجل مية تلى مواطدني قو قجانت وسواء وقع  ع زمي احل   قو السلم. 
قثاااااااار تع خلاااااااف ج مياااااااة العااااااادواذ جااااااادالم واساااااااعام ع الفقااااااان القاااااااانوين إال قنداااااااا لاااااااي  :  رابعاااااااام: ج مياااااااة العااااااادواذ 

وج اااااا  نظااااا  الشااااا اح والفق ااااااء املختلفاااااة تلاااااى قذ ج مياااااة    نتعااااا ت إليااااان ع  راساااااتدا واخاااااعني تع خلفاااااام خلقااااا   ماااااي
ماااااي احلااااااكم ع الدولاااااة    امااااا  لاااااا ر عاااااك تااااادا ي خلتمثاااااك باساااااتخدام القاااااوة املسااااالحة تدفيااااااا    هاااااي االالعااااادواذ ماااااا  

 قو قيا خلي بارزخلي  ي ا خد  ولة قا ى. وهاا التع خلف خلأاانا إىل قركاذ اجل مية:   

: كماااااااا بيداااااااا ع تع خلاااااااف العااااااادواذ   اااااااو خلتمثاااااااك باااااااأم  لاااااااا ر ماااااااي شاااااااخص مسااااااا ول  الااااااا كي املاااااااا ي  -1
حااااااكم قو قياااااا ي تلاااااى القياااااام بفعاااااك تااااادا ي خاااااد  ولااااااة قاااااا ى قي قذ الااااا كي املاااااا ي خلقاااااوم تلاااااى  عاااااك تاااااادا ي  
وقمااااا  لاااااا ر ماااااي شاااااخص خلتمتااااا  بسااااالوة إلااااادار اامااااا ،  الفعاااااك العااااادا ي قو العااااادواين ال خلتاااااوذ اال باساااااتعمال  

الاااااد اع خلعتااااارب قمااااا  مشااااا وع ميدااااا  الدولاااااة ماااااي املساااااا لة "الاااااد اع    الاااااد اع، اذ هي اااااة اهلجاااااوم ال  القاااااوة املسااااالحة تلاااااى  
 الش تي" قما اهلجوم   و تدواذ ونشاط مؤن خد  ولة قا ى.  

: تعااااااد كحااااااال باااااااقي اجلاااااا ا م الدوليااااااة تمدخلااااااة وقذ خلتااااااو    ي ااااااا القصااااااد اجلدااااااا ي ماااااا   الاااااا كي املعدااااااوي  -2
 اااااإذ تلااااام اجلااااااين بعااااادم     العلااااام، وتليااااانمي الفعاااااك وتوجااااان إرا تااااان الرتتابااااان مااااا   "العلااااام ا اإلرا ة" تلااااام الفاتاااااك بتجااااا  

 مش وتية العدواذ وقيامن بن خلع خن للمساءلة القانونية. 

: خلدبغااااااي لقيااااااام هاااااااا الاااااا كي قذ خلااااااتم العاااااادواذ باساااااام الدولااااااة قو بداااااااء تلااااااى اوت ااااااا قو  الاااااا كي الاااااادويل  -3
 ب خاها تلى وقوع  عك العدواذ خد  ولة قا ى.  
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الل تاااااا ت االركاااااااذ السااااااابقة خلت ااااااح قذ قيااااااام طيااااااار تساااااات ي بشااااااي ،ااااااارة جوخلااااااة خااااااد  ولااااااة  مااااااي ااااااا و 
الااااااورة  وذ لااااادور قمااااا  لاااااالك قي ماااااي ولياااااد إرا تااااان ال خلشاااااتك ج مياااااة تااااادواذ اذ الفعاااااك قااااادمت  وذ قمااااا  لاااااا ر  

ومااااااااي    ،قيااااااااا ي، قي مبعاااااااىن ق ق الفعاااااااك مل خلااااااااتم باسااااااام الدولاااااااة قو بداااااااااء تلاااااااى اوت اااااااا  حااااااااكم قوماااااااي مسااااااا ول  
 سلو  ال وء تلى ج مية العدواذ ناك :  الدولية اليتواالتفاقيا  املعاهدا  

 م.  1933مؤمت  نزع السالح ع لددذ  -
 م.  1998الدظام ااساسي للمحتمة اجلدا ية الدولية  -
 اامسام: اجل مية املدظمة -

التجاااااااارة العا خلاااااااة املشااااااا وتة باااااااك التجاااااااارة    ))التتسااااااام اجلااااااا ا م املدظماااااااة تاااااااا ة بأهناااااااا هتااااااادف إىل التجاااااااارة  
 ( اليت بات  حمك ر أل واستياء اجملتم  الدويل ناك  مد ا: مش وتة(الغري 

 ج مية اإلجتار بال قي .   -
 الدتارة.  لغ ت قتمالج مية اإلجتار بااشخاص  -
 ج مية االجتار باملخدرا .   -
 ة االجتار باملوبوتا  اإلباحية واجلدسية.  ج مي -
 ج مية ،سيك ااموال. -
 ج ا م اإلرها .  -

واماااااا  اجملتماااااا  الاااااادويل تلااااااى قهنااااااا باتاااااا     مدظمااااااة،هاااااااه الوا فااااااة مااااااي اجلاااااا ا م تتفاااااا  تلااااااى قهنااااااا جاااااا ا م  
للحااااااد  تقااااااد املااااااؤمت ا  الساااااااتية    الاااااادويل إىل(  ااااااا   اااااا  اجملتماااااا   تامليااااااة(  اهنااااااا ))ظاااااااه ةهتااااااد  الدظااااااام العاااااااملي قي  

 م والاي ناق  موخوتا  هامة مثك: 1994مد ا ومي ن الق اء تلي ا، مثك مؤمت  نابويل لسدة 

 املشاكك واااوار اليت تو ح ا اجل مية املدظمة ترب الدول ع خمتلف مداط  العامل.  -
التشاااااااا خلعا  الوطديااااااااة وماااااااادى كفاءهتااااااااا ع التصاااااااادي ملختلااااااااف قشااااااااتال اجل ميااااااااة املدظمااااااااة تاااااااارب   -
 الدول.  

قشاااااااااتال التعااااااااااوذ الااااااااادويل ملدااااااااا  ومتا حاااااااااة اجل مياااااااااة املدظماااااااااة تااااااااارب الااااااااادول تلاااااااااى مساااااااااتوخلا    -
 التحقي  واإلنابة والق اء.

ااسااااااااليت واملباااااااا ئ التوجي ياااااااة املال ماااااااة ملدااااااا  ومتا حاااااااة اجل مياااااااة املدظماااااااة تااااااارب الااااااادول تلاااااااى   -
 الصعيدخلي اإلقليمي والدويل.  
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 مدى جدوى الصتو  واالتفاقيا  الدولية ع متا حة اجل مية املدظمة ترب الدول.  -
 مد  ومتا حة ،سك ااموال وم اقبة تا دا  اجل مية.   -

إتااااااالذ نااااااابويل السياسااااااي والاااااااي مااااااي االلاااااان وخااااااع  اوااااااة تمااااااك تامليااااااة  وانت ااااااى املااااااؤمت  إىل إلاااااادار  
ملتا حااااااة اجل ميااااااة املدظمااااااة تااااااارب  ول العااااااامل املختلفااااااة. ولتاااااااي املااااااؤمت  مل خلتااااااي قول حتااااااا   للمجتماااااا  الاااااادويل باااااااك  

 جاء متمالم للعدخلد مي ج و  القانونيني السابقني ناك  مد ا: 

 تعاوذ الدول خد جتارة ال قي "    م "إنت ى بإلدار تص خلح خلق ر  ين1815مؤمت   ييدا   -
 م "بشأذ حظ  ال ق والعبو خلة والسخ ة". 1919اتفاقية ساذ ج ماذ  -
 م.  1930اتفاقية السخ ة  -
ااباااااااااايأل،  م حااااااااااول حتاااااااااا مي اإلجتاااااااااار بااااااااااال قي   1904مااااااااااخلو    18االتفااااااااااق الاااااااااادويل املعقااااااااااو  ع   -

 م.  1948مرب  خلس  3بالربوتوكول الاي قق تن اجلمعية العامة لألمم املتحدة ع  واملعدل
م حاااااااااول حتااااااااا مي اإلجتاااااااااار باااااااااال قي  اابااااااااايأل،  1910مااااااااااخلو    4االتفاقياااااااااة الدولياااااااااة املعقاااااااااو ة ع   -

 واملعدلة بالربوتوكول السالف الاك . 
م حااااااااااااول حتاااااااااااا مي اإلجتااااااااااااار بالدساااااااااااااء    1921ساااااااااااابتمرب    30االتفاقيااااااااااااة الدوليااااااااااااة املعقااااااااااااو ة ع   -

 م.  1947قكتوب   20وااطفال واملعدلة بالربوتوكول املق  مي اامم املتحدة ع 
م حاااااااااااااول حتااااااااااااا مي اإلجتاااااااااااااار بالدسااااااااااااااء    1933قكتاااااااااااااوب     11االتفاقياااااااااااااة الدولياااااااااااااة املعقاااااااااااااو ة ع   -
 واملعدلة بالربوتوكول السالف الاك .    البالغا ،
 م.  1931اتفاقية جديف للحد مي تصدي  املوا  املخدرة  -
 م.  1961االتفاقية املوحدة للمخدرا   -
 م.  1937رها  الدويل اتفاقية جديف اةالة بتج مي وتقا  اإل -
 م.  1971اتفاقية واشدوي اةالة مبد  ومعاقبة قتمال اإلرها   -
اتفاقياااااااة نيوخلاااااااور  اةالاااااااة مبدااااااا  ومعاقباااااااة اجلااااااا ا م املوج اااااااة خاااااااد ااشاااااااخاص املقيماااااااني باحلماخلاااااااة   -
 م.  1973الدولية 

 م.  1977االتفاقية ااوروبية لقم  اإلرها   -
اجلاااااا ا م    لوا فاااااة مااااايقهنااااااا وخاااااع  اصاااااا ص مشاااااانكة    ماااااي املالحاااااظ تلاااااى هاااااااه االتفاقياااااا  واملاااااؤمت ا 
 املدظمة حبيث لو توا    نتوذ قمام ج مية مدظمة وهي: 

 قذ اجل مية املدظمة ت تتت مي تصابا  قو مجاتا  إج امية مدظمة تلى الصعيد العاملي.   -1
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لتعامل اااااااا مااااااا  اآلاااااااا خلي حاااااااىت    والنوخلااااااا  قسااااااالوباقذ هااااااااه اجلماتاااااااا  تتخاااااااا ماااااااي العداااااااف والت دخلاااااااد   -2
 ت مي تسيري قتماهلا.  

 هلا.  وخموطقذ اجل مية املدظمة البد وقذ تتوذ مدروسة  -3
 هتدف اجلماتا  اإلج امية إىل ال بح والتست مي وراء تملياهتا تلى الغالت.   -4
 تتح ى هاه اجلماتا  الس خلة والدقة ع ارتتا  ج ا م ا.  -5
 بك مستم ة تلى الدوام.  ال تقوم هاه اجلماتا  تلى شخص واحد   -6

كماااااا قذ     ولياااااة،  ااااااه اةصاااااا ص ماااااي شاااااأهنا قذ تسااااا ك لداااااا مع  اااااة ماااااا إذا كانااااا  اجل مياااااة ج مياااااة مدظماااااة  
اجلااااا ا م الااااايت ت خاااااداها ليسااااا  هاااااي  قاااااط جااااا ا م  ولياااااة مدظماااااة قي إهناااااا ليسااااا  تلاااااى سااااابيك احلصااااا  باااااك املثاااااال  

وهت خلااااات التحاااااف واآلثاااااار وسااااا قة املصااااادفا   اذ هداااااا  جااااا ا م قاااااا ى مثاااااك اإلجتاااااار بالساااااالح واالحتياااااال الااااادويل  
  تك هاه الصور ميتي اتتبارها ج ا م مدظمة . وتزوخل ها،الفت خلة قو الفدية 
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 :قائمة المراجع

 

 أولا/ مراجع باللغة العربية:       

 :المراجع العامةـ    1

ا قمحد   ا  حسني، املداك للفقن اإلسالمي، )تارخلخ الفقن اإلسالمي ونظ خلة العقد(،  وذ طبعة، مدشورا  احلليب احلقوقية بريو   
2002. 

 .2006ااتلى للثقا ة والدش ، القاه ة مص  ا قمحد قبو الو ا: القانوذ الدويل اإلنساين، الوبعة ااوىل، اجمللس 
 .1998ا قلول القانوذ الدويل والعالقا  الدولية تدد اإلمام الشيباين، ) وذ طبعة(،  ار الد  ة الع بية، مص   

القاه ة  ا قث  ق مة الفقن اإلسالمي ع تووخل  قواتد القانوذ الدويل والعالقا  الدولية،) وذ طبعة( الداش   ار الد  ة الع بية،  
1997. 

 . 2005ا قمك خلازجي: القانوذ الدويل اإلنساين )آ اق وحتدخلا ( اجلزء ااول ، الوبعة ااوىل، مدشورا  احلليب احلقوقية، بريو  
 .2005ا قمحد بلقاسم: القانوذ الدويل العام، )املف وم واملصا ر(،  ار هومة للوباتة والدش  والتوزخل ، اجلزا   

 . 2007اليفة: ال قابة الدولية تلى توبي  القانوذ الدويل اإلنساين، الوبعة ااوىل،  ار اجلامعة اجلدخلدة، اإلستددرخلة ا إب اهيم قمحد 
 . 1984ا إحساذ هددي، مبا ئ القانوذ الدويل ع السلم واحل  ، الوبعة ال ابعة،  ار اةليك،  مش 

 . 1971ة مدشأة املعارف االستددرخلة ابو هيف تلى لا ق، القانوذ الدويل العام، الوبعة التاسعا 
  ار الش وق تماذ.  2004الوبعة االول  - ا ابو تام  تالء، العالقا  الدولية، الظاه ة والعلم، الدبلوماسية واالسناتيجية

 ،  ار املوبوتا  اجلامعية، االستددرخلة. 1989اجلزء االول  - ا الدقاق  حممد سعيد، القانوذ الدويل العام
 الغديمي  حممد طلع ، الوجيز ع قانوذ السالم، مدشأة العارف باالستددرخلة بال تارخلخ. ا 

 .1988ا إب اهيم قمحد شليب، مبا ئ القانوذ الدويل العام، القاه ة، متتبة اآل ا ، 
قاه ة كلية االقتصا   ا قمحد تبد الونيس شتا،  . قمحد ال شيدي ،  . حممد شوقي تبد العال،  روس ىف القانوذ الدوىل العام ، ال 

 .  2005/ 2004والعلوم السياسية ، 
 .2004ا الدسوقي سيد إب اهيم،مشتال  احلدو  ع القانوذ الدويل،  ار الد  ة الع بية،القاه ة 

 .2001ا الدوري تدناذ تبد العزخلز ، سلوة اللس اامي مي اختاذ التدابري املؤقتن،  ار الشؤوذ الثقا ية، بغدا  
  43العقا  لالح، استخدام الوثا   ع مدازتا  احلدو  مبدوقة اةليج الع يب، اللة  راسا  اةليج واجلزخل ة الع بية، التوخل ، العد   ا  
 ،1985متوز/  /

 . 1982ا إبي مدظور: لساذ الع  ، الوبعة ااوىل،  ار إحياء النا  الع يب، بريو  
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وذ الدويل اإلنساين الع ع، )اجمللد ااول(، القواتد، اللجدة الدولية للصليت اامح ،  ا جوذ ماري هدت تس و لوخلز  وزوالد بك: القان
 . 2007القاه ة 

 . 2010ا ج ا  ق اة:  رجا  التقاخي وإج اءاهتا ع احملتمة اجلدا ية الدولية، الوبعة ااوىل،  ار وا ك للدش  والتوزخل ، اار ذ 
 .1972اخلا نظ خلة، ت مجة، قمحد رخا، اهلي ة املص خلة العامة للتتا  ا  .قر. تونتني: القانوذ الدويل العام، ق 

 .1979ا حسدني إب اهيم تبيد: اجل مية الدولية،  ارسة حتليلية توبيقية، الوبعة ااوىل،  ار الد  ة الع بية، القاه ة  
البي ية قثداء الدزاتا  املسلحة، الوبعة ااوىل،  ار  ولية الدولية تي ااخ ار ؤ ا حسني تلي الدر خلدي، ك مية تبد ال حيم الوا ي: املس

 .2009وا ك للدش  والتوزخل ، اار ذ 
 . 1994ا حسي حس  ق هم ج ار: اجل ا  اإلسالمي املعال ، ) ق ن، ح كاتن، قتالمن(، الوبعة ااوىل،  ار البشري، تماذ 

 . 1969ة،  ار الد  ة الع بية، القاه ة ا حامد سلواذ: القانوذ الدويل العام ع وق  السلم، الوبعة ال ابع 
 . 1958ا حا ظ حممو ، القانوذ الدويل العام، الوبعة الثانية، مدقحة ومزو ة، متتبة الد  ة املص خلة 

 .1985ا رشا  تارف خلوسف السيد: مبا ئ ع القانوذ الدويل العام، الوبعة ااوىل، اجلامعة اار نية، تماذ 
 .1984ار احل و  الع بية واإلس ا يلية ) اجلزء ااول(، الوبعة ااوىل،  ار الف قاذ، القاه ة ولية الدولية تي قخ  ؤ ا املس

ا س يك حسني الفتالوي: وتما  حممد ربي ، موسوتة القانوذ الدويل، القانوذ الدويل اإلنساين، الوبعة ااوىل،  ار الثقا ة للدش   
 . 2007والتوزخل ، تماذ 

 .2002يط ع القانوذ الدويل العام، الوبعة ااوىل،  ار الفت  الع يب، بريو  ا س يك حسني الفتالوي: الوس 
ا سعيد حممد قمحد باناجة:  راسة وجيزة حول مبا ئ القانوذ الدويل العام وق  السلم، وقانوذ املدظما  الدولية واإلقليمية، الوبعة  

 .1985ااوىل، مؤسسة ال سالة، بريو  
 .1998سيس  ي رو  ، حقوق اإلنساذ والقانوذ اإلنساين،) ليك لقوا  الش طة واامي(، اللجدة الدولية للصليت اامح ، جديف    ا

 . 1987ا شارل روسو: القانوذ الدويل العام،  وذ طبعة، ت مجة شت  اهلل اليفة وتبد احملسي سعد،ااهلية للدش  والتوزخل ، بريو  
ساذ هو االك، مداك اىل القانوذ االنساين وحقوق االنساذ. م كز القاه ة لدراسا  حقوق االنساذ  ا شعباذ تبد احلسني، االن

2002. 
 . 1994ا شيحا اب اهيم تبد العزخلز، القانوذ الدستوري والدظم السياسية ، الدار اجلامعية بريو   

م  إشارة االة إىل قسس الش تية الدولية للمقاومة  ا لالح الدخلي تام : املقاومة الشعبية املسلحة ع القانوذ الدويل العام، ) 
 الفلسويدية(،  وذ طبعة،  ار الفت  الع يب، القاه ة،  وذ سدة. 

 . 1976ا مقدمة لدراسة قانوذ الدزاتا  املسلحة، الوبعة ااوىل،   ار الفت  الع يب، القاه ة 
 . 2003الد  ة الع بية، القاه ة ا مقدمة لدراسة القانوذ الدويل العام، ) وذ طبعة( الداش   ار 

ا تبد الغ  تبد احلميد حممو : محاخلة خحاخلا الدزاتا  املسلحة ع القانوذ الدويل اإلنساين والش خلعة اإلسالمية،  راسا  ع القانوذ  
 . 2000الدويل اإلنساين، الوبعة ااوىل،  ار املستقبك الع يب القاه ة 

 . 2009السدة والتتا  العزخلز، الوبعة ال ابعة،  ار ابي رجت للدش  والتوزخل ، القاه ة ا تبد العظيم بي بدوي: الوجيز ع  قن 
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خواء  ا تبد الباقي نعمة تبد اهلل: القانوذ الدويل العام، ) راسة مقارنة بني الش خلعة اإلسالمية والقانوذ الوخعي(، الوبعة ااوىل،  ار اا 
 .1990للوباتة والدش  والتوزخل ، بريو  

 . 2007ليك قبو تيد: العالقا  الدولية ع الفقن اإلسالمي، الوبعة ااوىل،  ار الدفا س للدش  والتوزخل ، اار ذ ا تارف ا
 .2005ا تلي خلوسف الشت ي: الق اء اجلدا ي الدويل ع تامل متغري، الوبعة ااوىل، إخلنا  للدش  والتوزخل ، القاه ة 

، طوكيو، خلو،سال يا السابقة، رواندا، واحملتمة اجلدا ية  ، نورمرب  ليبز  سة ع حمتمة  ا القانوذ اجلدا ي الدويل ع تامل متغري،  را
 .2005الدولية الدا مة و قا احتام نظام روما ااساسي، الوبعة ااوىل، إخلنا  للدش  والتوزخل ، القاه ة، 

 .1996اجل ا م الدولية وسلوة العقا  تلي ا، الوبعة ااوىل،  ار الد  ة الع بية، القاه ة  :ا تبد الواحد الفار 
 2001ا تبد الفتاح حممد س ا ، مبدق التتامك الق ا ي اجلدا ي الدويل،  ار الد  ة الع بية، القاه ة 

 .  1990ا تلي لا ق قبو هيف: القانوذ الدويل العام، ) وذ طبعة(، مدشأة املعارف، اإلستددرخلة 
اجلدا ي، الدظ خلة العامة للج مية الدولية، الوبعة ااوىل،  ار  القانوذ الدويل اجلدا ي، قولوخلا  القانوذ الدويل  : ا  توح تبد اهلل الشاذيل 

 .2001املوبوتا  اجلامعية، اإلستددرخلة،  
 . 1976كامك سالمة الدقس: العالقا  الدولية تلى خوء اإلتجاز البياين ع سورة التوبة، الوبعة ااوىل،  ار الش ق، القاه ة ا  

 .2010ع القانوذ الدويل، الوبعة ااوىل،  ار وا ك للدش  والتوزخل ، اار ذ   ج مية اإلبا ة اجلماتية : ا قيس حممد ال تو 
 1974ا حممد طلع  الغديمي: الوسيط ع قانوذ السالم، )القانوذ الدويل العام قو قانوذ اامم زمي السلم(، مدشأة املعارف، القاه ة  

 . 1980شأة املعارف، اإلستددرخلة، ا ااحتام العامة ع قانوذ اامم، قانوذ السالم، ) وذ طبعة(، مد
 . 1964ا حممد قبو زه ة: العالقا  الدولية ع اإلسالم، الدار القومية للوباتة والدش ، القاه ة 

 . 1982ا حممد رق   تثماذ: احلقوق والواجبا  والعالقا  الدولية ع اإلسالم، الوبعة الثالثة،  ار اق ق للدش  والوباتة والتوزخل ، لبداذ  
 . 2006حممو  حممد الودواوي: السالم واحل   ع الش خلعة اإلسالمية، ) راسة مقارنة(، الوبعة ااوىل، مواب  البياذ التجارخلة،  يب  ا  
قلول القانوذ الدويل العام، اجلزء ااول، )القاتدة الدولية(، الوبعة الثانية، مؤسسة شبا  اجلامعة للوباتة    : حممد سامي تبد احلميد   ا

 . 1974والدش ، اإلستددرخلة 
ة  ا م شد قمحد السيد: وقمحد ،ازي اهل مزي: الق اء الدويل اجلدا ي، ) راسة حتليلية للمحتمة الدولية اجلدا ية اةالة بيو،سال يا مقارن 

 . 2002  حماكم نورمنرب  وطوكيو ورواندا(، الوبعة ااوىل، الدار العلمية الدولية للدش  والتوزخل ، اار ذ م
 . 1989ا حممد تبد اهلل  راز:  راسا  إسالمية ع العالقا  االجتماتية والدولية، الوبعة ااوىل،  ار املع  ة اجلامعية اإلستددرخلة 

العام، )املصا ر، قشخاص القانوذ الدويل العام(، الوبعة الثانية،  ار الد  ة الع بية القاه ة   ا مفيد حممو  ش ا : القانوذ الدويل
1985. 

 . 1967ا حممد حا ظ ،امن: مبا ئ القانوذ الدويل العام، الوبعة ااوىل، موبعة الد  ة اجلدخلدة، القاه ة 
ساين،  راسة مقارنة،  وذ طبعة،  ار الفت  والقانوذ للدش  والتوزخل ،  آليا  املالحقة ع نواق القانوذ اجلدا ي الدويل اإلن  : حممد لوفي  ا

 . 2006القاه ة 
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الق اء الدويل اإلقليمي، ) راسة حتليلية مقارنة(، الوبعة ااوىل، متتبة  ار الثقا ة للدش    : م شد قمحد السيد: واالد سلماذ جو  ا
 . 2004والتوزخل ، تماذ 

ة العامة للمسؤولية الدولية تي الدتا ج ال ارة تي ق عال ال لظ ها القانوذ الدويل، )م  إشارة  ا حمسي تبد احلميد ق تريخلي، الدظ خل
 .1999االة لتوبيق ا ع الال البي ة(، الوبعة ااوىل،  ار الد  ة الع بية القاه ة 

 وذ طبعة، الداش  مدشأة املعارف، اإلستددرخلة  ا جناة قمحد قمحد إب اهيم: املسؤولية الدولية تي انت اكا  قواتد القانوذ الدويل اإلنساين،  
2009. 

 . 1999املسؤولية الدولية، الوبعة ااوىل،  ار القا لة للدش  والوباتة والتوزخل ، اجلزا    : ا مهيسي رخا
 . 1989بريو   ا وهبة الزحيلي، العالقا  الدولية ع اإلسالم ) مقارنة بالقانوذ الدويل احلدخلث (، الوبعة ال ابعة، مؤسسة ال سالة، 

 .  2001م كز الف   ع الدظام القانوين للمسؤولية الدولية، الوبعة ااوىل،  ار الد  ة الع بية، القاه ة   :وا ك قمحد تالم ا 

 :البحوث والرسائل والمذكراتـ    2
ا قالد تلي حممد سعا ة: نظ خلة املسؤولية الق ا ية ع التش خل  اإلسالمي، ) راسة تأليلية ع الفقن اإلسالمي والسياسة الش تية (،  

 . 2007قط وحة  كتوراه ع الق اء الش تي، كلية الدراسا  العليا، اجلامعة اار نية، تماذ 
 . 2003 القانوذ الدويل، رسالة ماجستري، املع د الدبلوماسي اار ين، تماذ ا قمحد  اوو  قمحد السواتري: اجل ا م خد اإلنسانية ع

ا قميي موسى الشدخلفا : جداخلة الف   ع الق اء الدويل، رسالة ماجستري، كلية الدراسا  الفق ية والقانونية، جامعة آل البي ، تماذ  
2000. 

احل  ، ) راسة توبيقية تلى ج ا م احل   ع البوسدة واهل سك (،   ا حسام تلي تبد اةال  الشيخة: املسؤولية والعقا  تلى ج ا م 
 . 2001رسالة  كتوراه، القاه ة 

معة  ا االد رمزي سامل البزاخلعة: ج ا م احل   ع الفقن اإلسالمي والقانوذ الدويل،  كتوراه ع الفقن وقلولن، كلية الدراسا  العليا، اجلا
 . 2005اار نية، تماذ 

ي اليك الدهشاذ: حقوق اإلنساذ ع الق آذ والسدة، رسالة  كتوراه ع التفسري، جامعة الق قذ الت مي والعلوم  ا تبد الت مي محد
 .1995اإلسالمية، السو اذ 

ااوىل،  ا تلي تبد ال محاذ خوي: املسؤولية الدولية تي ااخ ار الداش ة تي خملفا  احل   العاملية الثانية ع اإلقليم اللييب، الوبعة 
 . 1984رسالة ماجستري، مدشورا  م كز  راسة ج ا  الليبيني خد الغزو اإلخلوايل، ليبيا 

ا ،ديم قداص املوريي: آليا  توبي  القانوذ الدويل اإلنساين، رسالة ماجستري ع القانوذ العام، جامعة الش ق ااوسط، تماذ  
2009/1010. 

 احلقوق الدولية تدد الع  ، رسالة  كتوراه، جامعة القاه ة، الداش  اجلامعة اار نية،  وذ سدة. ا حممد املع اوي: رسالة تلمية ع 
ا حممد حسام تبد اهلل حا ظ: آليا  احلماخلة الدولية حلقوق اإلنساذ بني الدظ خلة والواق ، )حالة حقوق اإلنساذ ع ااراخي الفلسويدية  

 . 2006ة  مش ، احملتلة(، رسالة  كتوراه، كلية احلقوق جامع 
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، رسالة ماجستري ع القانوذ  1998وع نظام روما ااساسي لعام  1948ا هيفاء حسي حبيت: ج مية اإلبا ة اجلماتية ع اتفاقية 
 . 2004العام، اجلامعة اإلسالمية بريو ، لبداذ 

 . 1963الوبعة ااوىل،  ار الفت  بريو  ا وهبة الزحيلي: آثار احل   ع الفقن اإلسالمي، ) راسة مقارنة(، موخوع رسالة  كتوراه، 

 :المقالت مجالت ودورياتـ    3
   ا قمحد احلميدي: القانوذ الدويل اإلنساين واحلتمة اجلدا ية الدولية،  راسة مدشورة ع القانوذ الدويل اإلنساين ق اق وحتدخلا ، املؤمت

 .2005دشورا  احلليب احلقوقية، لبداذ العلمي السدوي لتلية احلقوق بريو ، اجلزء ااول، الوبعة ااوىل، م
لقانوذ  ا قمك خلازجي: احملتمة اجلدا ية الدولية والدزاتا  املسلحة الدولية و،ري الدولية، مدشور ع احملتمة اجلدا ية الدولية وتوسي  نواق ا 

 . 2004الدويل اإلنساين، اللجدة الدولية للصليت اامح ،  مش  
جلدا ية الدولية، املدظمة مي ط ف املدظمة الع بية حلقوق اإلنساذ، مدشورة ع كتا  ق اخلا حقوق  ا قمحد ال شيدي: ندوة احملتمة ا

 .1999اإلنساذ، اإللدار اةامس، القاه ة 
ا إمساتيك تبد ال محي: ااسس ااولية للقانوذ اإلنساين الدويل، اللة م كز حبو  الش طة، تصدر تي قكا ميية مبار  لألمي، العد   

 .      2000، القاه ة 2000ش  خلوليو الثامي ت
اجل ا م خد اإلنسانية، مشار إلين ع احملتمة اجلدا ية الدولية، )املواء ما  الدستورخلة والتش خلعية(، الوبعة ال ابعة،   : ا إب اهيم سالمة 

 .2006اللجدة الدولية للصليت اامح ، القاه ة 
لتخمني إىل الواق ، حوارا  إنسانية ع القانوذ والسياسا  والعمك اإلنساين، اجمللة  املساءلة تي اجل ا م الدولية مي ا  :ا إخلليدا بيجيت  

 . 2002الدولية للصليت اامح ، خمتارا  مي قتدا  
(  58جت بة احملتمتني الدوليتني ليو،سال يا السابقة ورواندا، اجمللة الدولية للصليت اامح ، السدة العاش ة، العد  ) :بول تا  نيين ا

 . 1997نو مرب/ خلسمرب 
،  القانوذ الدويل اإلنساين ع اإلسالم،  راسة مدشورة ع القانوذ الدويل اإلنساين  ليك للتوبي  تلى الصعيد الوط    : ا جعف  تبد السالم

 . 2006الوبعة الثالثة، كتا  لا ر تي بعثة اللجدة الدولية للصليت اامح ، القاه ة 
جوزخلف رخيوف: كددا وال مي احل  ، السياسة، الربنامج والدتا ج، مشار إلين ع القانوذ الدويل اإلنساين والعالقا  الدولية، اللجدة  ا 

 .  2002الدولية للصليت اامح ، جامعة  مش  
(،  90ذ وخلليامسوذ: بعأل االتتبارا  حول مسؤولية القيا ة واملسؤولية اجلدا ية، اجمللة الدولية للصليت اامح ، اجمللد )ا جيمي آال

 . 1998(، القاه ة 870العد  )
ين،  حساذ ثاب  ر ع : حتدخلد اجل مية خد اإلنسانية، مشار إلين ع احملتمة اجلدا ية الدولية وتوسي  نواق القانوذ الدويل اإلنسا ا 

 .2003قتمال ندوذ اللجدة الدولية للصليت اامح  وجامعة  مش ، 
 .AJIL ،1999، 93ا روبيدسوذ،  ارخلك: تع خلف "اجل ا م خد اإلنسانية" ع مؤمت  روما، 

  ، تصدر تي 41ا رشا  تارف خلوسف السيد: نظ ا  حول حقوق اإلنساذ ع الدزاع املسلح، اجمللة املص خلة للقانوذ الدويل، اجمللد 
 .1985اجلمعية املص خلة للقانوذ الدويل، القاه ة 
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ا مسعاذ بو س     اهلل: اجل ا م خد اإلنسانية وج ا م احل   وتوور مفاهيم ا، مشار إلين ع  راسا  ع القانوذ الدويل اإلنساين،  
 .2000اللجدة الدولية للصليت اامح ، الوبعة ااوىل،  ار املستقبك الع يب، القاه ة 

لدخلي تام : ااتصاص احملتمة اجلدا ية الدولية مبالحقة ال مي احل  ، القانوذ الدويل اإلنساين  ليك التوبي  تلى الصعيد  ا لالح ا
 .2003الوط ،  ار املستقبك الع يب، القاه ة 

ا توور مف وم ج ا م احل  ، مشار إلين ع احملتمة اجلدا ية الدولية، ) املواءما  الدستورخلة والتش خلعية(، الوبعة ال ابعة، اللجدة  
 .2006الدولية للصليت اامح ، القاه ة 

العد  الثالث وااربعوذ، خلوليو   ا لفواذ مقصو  اليك، املسؤولية اجلدا ية للف   و قام لقواتد القانوذ الدويل، اللة الش خلعة والقانوذ،
2010 

وحقوق الدولة امل  ورة، اللة احلقوق، اجمللد الثاين، العد    املس ولة ا تا ل قمحد الوا ي، آثار املسؤولية الدولية بني التزاما  الدولة 
 . الثاين، جامعة الزخلتونة اار نية، تماذ،  وذ سدة 

، الوبعة  1، العد   15امل تبوة بالغزو والتح خل  وح  اجمل  تلي م مد ا ع التعوخلأل اللة احلقوق، السدة  ا ،دام حممد ،دام: قنواع اجل ا م  
 .1994الثانية، الصا رة تي جامعة التوخل  

نواق  التمييز بني اإلبا ة اجلماتية واجل ا م ااا ى خد اإلنسانية، مشار إلين ع احملتمة اجلدا ية الدولية وتوسي   :ا   انك هوبفول
 . 2003القانوذ الدويل اإلنساين، قتمال ندوة اللجدة الدولية للصليت اامح  وجامعة  مش  

كدو   ورماذ: اللجدة التح ريخلة للمحتمة اجلدا ية الدولية، )قركاذ ج ا م احل  (، مشار إلين ع القانوذ الدويل اإلنساين ،  ليك  ا  
 .2006 ور، بعثة اللجدة الدولية للصليت اامح ، القاه ة للتوبي  تلى الصعيد الوط ، تقدمي، قمحد  تحي س

ج مية اإلبا ة، مشار إلين ع احملتمة اجلدا ية الدولية، )املواءما  الدستورخلة والتش خلعية(، الوبعة ال ابعة، اللجدة الدولية   : ا حممد ماه 
 .2006للصليت اامح ، القاه ة 

ة اإلبا ة اجلماتية واجل ا م خد اإلنسانية، مشار إلين ع احملتمة اجلدا ية الدولية وتوسي   قوجن التباخلي بني ج مي  : ا حممد اليك املوسى
 . 2004نواق القانوذ الدويل اإلنساين، ندوة اللجدة الدولية للصليت اامح  وجامعة  مش ، 

 .2002ت اامح ، خمتارا  مي قتدا  مسؤولية الدول تي انت اكا  القانوذ الدويل اإلنساين، اللجدة الدولية للصلي : ا ماركوساسويل
الدويل    ا وخلليام شاباس: العالقة بني اإلبا ة اجلماتية واجل ا م خد اإلنسانية، مشار إلين ع احملتمة اجلدا ية الدولية وتوسي  نواق القانوذ

 2003اإلنساين، ندوة اللجدة الدولية للصليت اامح ، جامعة  مش  

 :النصوص والمواثيق ـ    4
 أ ـ اتفاقيات دولية:   

 . 1945ا ميثاق اامم املتحدة لعام 
  260اتفاقية مد  ج مية اإلبا ة اجلماتية واملعاقبة تلي ا، قق   وت خ  للتوقي  وللتصدخل  قو لالن مام بق ار اجلمعية العامة )ا 

 .1948 خلسمرب  09( املؤرخ ع 03قلف/ ،
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(، املؤرخ ع كانوذ ااول/  3  - ( قلف ) 217ا اإلتالذ العاملي حلقوق اإلنساذ، اتتمد ونش  بق ار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم )
 (. 1948 خلسمرب)

 .1968خلونين  12ا اتفاقية اامم املتحدة ملد  االنتشار الدووي الصا رة ع 
( ع  23/   / 2391)اتتمد  بق ار اجلمعية العامة لألمم املتحدة رقم و نسانية ا اتفاقية تدم تقا م ج ا م احل   واجل ا م خد اإل

26/11/1968. 
 .1972 رباخل   25ا معاهدة اامم املتحدة حلظ  تووخل  وإنتا  وختزخلي ااسلحة البيولوجية والسامة الصا رة ع 

 1969ا اتفاقية  ييدا لقانوذ املعاهدا  لعام 
(  28/ /3074)  تعقت واتتقال وتسليم ااشخاص م تتيب ج ا م احل   واجل ا م خد اإلنسانية بق ارها رقما مبا ئ التعاوذ الدويل ع  

 .03/12/1973املؤرخ ع 
مم  ا اتفاقية مداه ة التعاخلت و،ريه مي خ و  املعاملة قو العقوبة القاسية قو الالإنسانية قو امل يدة اليت اتتمدهتا اجلمعية العامة لأل 

 .1984 / 10/12( املؤرخ ع 39/46ار رقم )املتحدة بالق  
 .1989ا االتفاقية الدولية حلماخلة حقوق الوفك، اامم املتحدة  خلسمرب 

 .  1998خلولين  17ا نظام روما ااساسي للمحتمة اجلدا ية الدولية املعتمد ع روما ع 

 ب ـ نصوص دولية:
- )  1514ا إتالذ مدح االستقالل للبلداذ والشعو  املستعم ة، قتتمد ونش  تلي املأل مبوجت ق ار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

 .1960كانوذ ااول/ خلسمرب   14( املؤرخ ع 15
 . 1968قخلار/ماخلو  13ا إتالذ ط  اذ، قلدره املؤمت  الدويل حلقوق اإلنساذ ع ط  اذ، رمسيا ع 

التعاوذ الدويل ع تعقت واتتقال وتسليم ومعاقبة ااشخاص املانبني بارتتا  ج ا م ح   وج ا م خد اإلنسانية، اتتمد   ا مبا ئ  
 . 1973كانوذ ااول/ خلسمرب   3( املؤرخ ع 28-)  3074ونش   تلي املأل مبوجت ق ار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 

الع يب ا اإلس ا يلي، مؤسسة الدراسا  الفلسويدية بريو ، م كز الوثا   والدراسا  قبو    ا ق ارا  اامم املتحدة بشأذ  لسوني والص اع
 .  1980ظيب 

  12املؤرخ ع  11/ 39ا إتالذ بشأذ ح  الشعو  ع السلم، اتتمد ونش  تلي املأل مبوجت ق ار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 
 . 1984تش خلي الثاين/نو مرب 

دا، زخلا ة التدسي  بشأذ حقوق اإلنساذ  ااك مدظومة اامم املتحدة، لدر تي املؤمت  الدويل حلقوق اإلنساذ،  ا إتالذ وب نامج تمك  يي 
 . 1993حزخل اذ/خلونين  25إىل  14املعقو  ع  يدا االل الفنة مي 

مم املتحدة للتدمية، نيوخلور ،  ا احلتم وااهداف التدموخلة لأللفية، ورقة تمك جملموتة احلد مي الفق ، متتت سياسة التدمية، ب نامج اا
 (. 2003الوالخلا  املتحدة، مارس)

، والاي اتتمده مؤمت  اامم املتحدة الدبلوماسي  1998خلولين  17نظام روما ااساسي للمحتمة اجلدا ية الدولية الاي اتتمد ع ا 
 . UN Doc A/C 183/9 (17/July،1998)املعىن بإنشاء احملتمة اجلدا ية الدولية، وثيقة رقم:  
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 ج ـ نصوص وطنية:
 .1996نو مرب  28ا الدستور اجلزا  ي املعدل املصا ق تلين ع استفتاء 

الع د الدويل اةاص باحلقوق االقتصا خلة واالجتماتية والثقا ية، والع د الدويل    ، خلت مي االن مام إيل 67-89ا امل سوم ال  اسي رقم  
خلدة  اةاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االاتياري املتعل  بالع د الدويل اةاص باحلقوق املدنية والسياسية، املدشور ع اجل  

 .1997، لعام 11ال مسية، رقم 
 .  1998لية املتعلقة حبقوق اإلنساذ اليت لا ق  تلي ا اجلزا  ، امل لد الوط  حلقوق اإلنساذ،  خلسمرب ا قا مة قهم الصتو  الدو 

 : التقاريرـ    5

،  Respect for human rights in armed conflictsبعدواذ    ( A/7720ا اجلمعية العامة لألمم املتحدة، الوثيقة رقم )
 . 1988، اامم املتحدة، Respect for human rights in armed conflictsبعدواذ  ( A/8052والوثيقة رقم )

 .1989(،  POL 10/02/89، رقم الوثيقة: )1989ا تق خل  مدظمة العفو الدولية للعام  
(، اامم  1امللح  رقم ) (  A/ 1/58ا تق خل  اامني العام تي قتمال املدظمة، الوثا   ال مسية، الدورة الثامدة واةمسوذ رقم الوثيقة: )

 .2003املتحدة، نيوخلور  
مي جدول ااتمال، تق خل  بعثة اامم املتحدة    07ا اامم املتحدة، اجلمعية العامة، اللس حقوق اإلنساذ، الدورة الثانية تش ة، البدد  

 . 2009سبتمرب  23، بتارخلخ A/HRC/12/48لتقصي احلقا   بشأذ الدزاع ع ،زة،  الوثيقة:

 :ة النترنتشب ـ    6

، نش   2000سبتمرب  8إىل    6مبق  اامم املتحدة ع نااايوخلور  مي ، تاااااقد تحدة بشأذ االفية ااااااجلمعيااااة العامة، إتالذ اامم امل
 http://www.un.org/arabic: تلى املوقعالتايل:2000/ 12/  11بتارخلخ 
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