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  مقدمة

املجتمع داخل النظام إلقرار ا ع غ ال ووسيلة اجتماعية، ضرورة من–القانون ه كغ الدو والقانون

من الدو املجتمع وقاية إ س شأتھ منذ الدو والقانون الغاية، ذه إ دف خرى القانون فروع

وابتعد العالم، السالم من ى أد حد تحقق أن عد و الية، ا املرحلة لكنھ املدمرة، روب وا اعات ال

التو  ازداد العاملية، رب ا سياسية،شبح متنوعة، عالقات رت وظ الدول، مصا وارتبطت الدول، ن ب اصل

التنمية وتحقيق الشعوب ن ب والتعاون الروابط ة تقو و الدو القانون دف فأصبح وثقافية، واقتصادية،

املتحدة مم ميثاق ذلك ع أكد كما و(الشاملة،   ).املادة

محاضرات ذه ذا ل من العاموانطالقا الدو االقانون م دفت اس وقد القانون لطالب ا أقدم

وقت الدولية اص من ا وغ الدول تحكم ال ساسية القواعد عن وموجزة سطة م فكرة إعطاء

املوضوع ر بجو خالل دون بالتفصيالت فكرالطالب ت شت ا ف ت تحاش كما رب، وا   .السلم

تقسيم ع اوحرصت املحاضرات نذه سيفصل   : نرئ

ول لقواعده،: الفصل القانونية والطبيعة خرى، ن بالقوان وعالقتھ العام الدو القانون وم مف

الدو القانون تطبيق    .ونطاق

ي الثا سيماناولي :والفصل ال العام الدو القانون ا،مصادر ومرادفا ا، وم مف الدولية دات املعا

اوش ا ان وكيفية ا، وتفس ا، عقاد ا وكيفية ا ال وأش ا، يفا وتص ا،   . ل
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ية: ول  الفصل  العام الدو القانون  ما

ل نظم ،ينظمھ و يحكمھ قانون  مجتمع ل  عد ال القانون  ذا وقواعد العام، الدو القانون  الدو املجتمع و

ا حقیقة  ون  أن إال أمر ن، واجتما سیا لواقع تجسیدا ت ل التطور  وأن مع ا امل  ضمنیا أمرا عد علی

ا ضطالع من تتمكن ح ، املجتمع أعضاء سلوك تنظیم  بوظیفت تم العام الدو القانون  أن كما الدو  ی

ا تحدید وكذا ومنظمات، دول  من الدولیة اص حقوق  بتحدید امات  العالقات تحكم ال والقواعد ال

ن املتبادلة رب، السلم زمن الوحدات ذه ب  الناظمة القانونیة القواعد تلك عن یخرج أنھف علی و وا

یئات فراد من ل للعالقات اصة وال تمام محل  ال ا اص، الدو القانون  ا  أن من الرغم وع ا

اء من البعض یزال ال أنھ إال وملزمة ثابتة العام الدو القانون  قواعد ا  شكك من الفق  أساس ع إلزامیت

ا ا املتعارف السلطات إ افتقار ، القانون   علی ان فرض من نھیمك ما الوسائل من یملك الذي الداخ  سر

ا قواعده ام و والقضاء، من كمرفق واح ، املجتمع ساحة لدى یتوافر ماال و ء الدو  من یضعف الذي ال

ن التمی شأن  عمیقا انقساما الفقھ انقسم ولقد كقانون، إلی والنظر القانونیة قیمت  الدو القانون  ب

ه الداخ والقانون  العام ن من وغ  .خرى  القوان

یة دراسة فإن تقدم ومما ومھ إ التطرق  تتطلب العام، الدو القانون  ما ، تطوره ،مف  عن فضال التار

  : أساسیة مباحث ثالثة إ الفصل ذا نقسم نھوم لقواعده، لزامیة القوة إ التطرق 

وم :ول  املبحث  .العام الدو القانون  مف

ي املبحث  .العام الدو للقانون  التار التطور  :الثا

  .العام الدو القانون  لقواعد لزامية القوة :الثالث املبحث
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وم ول  املبحث  العام الدو القانون  مف

وم إ التطرق  یقت فھ إ التعرض العام، الدو القانون  مف  العرض ثم القانونیة، طبیعتھ تحدید ،عر

م ا الدولیة، العالقات منظومة ع طرأت ال التطورات إطار  عھفرو  أل ن التمی ع الوقوف وأخ  ب

ا قواعده ن من وغ   .خرى  القوان

ون  تقدم ومما  :التا أساسیة مطالب ثالثة إ ھتقسیم خالل من املبحث ذا دراسة ت

فھ العام، الدو القانون  سمية أساس ول  املطلب  القانونية طبيعتھ وتحديد عر

فات من العارم السیل أمام حائرا یقف أن من البد العام الدو القانون  دارس إن ا عمر ال التعر  ب

اء القانون، ذا مؤلفات یم یتأثرون التباین ذلك  والفق اصة باملفا م العام، الدو بالقانون  ا  وتصور

الق للمصدر ال ل الذي ا اء اختلف ولقد 1قواعده ش   اختلفوا كما القانون  ذا سمیة  الفق

فھ م إ عرض ی وفیما ،عر ا عرض ثم العام، الدو القانون  سمیة إ رمت ال املحاوالت أ م إ عد  أ

ف    .لھ وضعت ال التعار

  العام الدو القانون  سمية :ول  الفرع

جمة و Des Gents Droit  الشعوب قانون  اصطالح الرومان أطلق رفیة ال  Jus" الرومانیة للعبارة ا

Gentium"  وم ذا لكن بالشعوب، یتصل ما ع القائم القانونیة املعرفة من الفرع ع  مرور مع یتغ املف

ذه’Law of nations '  مم قانون  سمیة ’Grotius’  الفقیھ ھعلی أطلق إذ الزمن سمیة و  عكس انت ال

ون  ، خاصاواقعا  یتعلق القانونیة املعرفة من فرع نھولك مستمرة بصفة التطور  لعوامل یخضع الدو القانون  ل

نظیم ن العالقات ب ة أمم ب ساو قوق   م یجة بالسیادة متمتعة والواجبات، ا ور  ن  السیا ستقالل لظ

یة الدول   ة  ور ا مواج ة، من البعض عض ة و ج ة من البابا سلطة مواج  ع أطلق كما أخرى، ج

اكمة القواعد ) الدول  قانون  سمیة القانون  ذا ن فیما للعالقات ا ماعة أعضاء ب  2.الدولیة ا

ان ي  الفقیھ و الدو القانون  مصط استخدم من أول  و تام نجل   مقدمة'' ھكتاب   ’’Bentham ب

ع خالق مبادئ شر ر الذي '' وال ي  الفقیھ یكن ولم م، 1780 عام ظ  عن أخذه وإنما ذلك  مبدعا  نجل

                                                             
، طلعت محمد -  1 ات عض الغنی دیثة تجا ة ،العام الدو القانون   ا شأة :سكندر   07 ص ت،.د ، ط.د   املعارف م
ع، الناصر عبد جمال-  2 شر العلوم دار :عنابة ،) واملصدر املدخل(العام الدو القانون  ما ع لل   12 ص ، 2005 سنة .ط.د والتوز
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ن قانون  ع الذي  ’’Jus inTer GenTs’’ الالتی التعب ي  التعب إ لھوحو  الدول، ب  نجل

،‘’international Law’’  ذا أخذ ثم وم ب ، القانون  كتاب با املف ذلك الدو ع أصبح و   1.ستخدام شا

 international relations Law  الدولیة العالقات قانون '' القانونیة، املعرفة من الفرع ذا ع أطلق كما

of  نظیم ع نھأل ، املستوى  ع العالقات ذه ب ن العالقات تنظیم إ ، س كما الدو ماعة أعضاء ب  ا

نظم الدولة حدود یتعدى الذي القانون  أي "الدول  ع قانون " مصط القانون  ذا ع أطلق كما الدولیة،  و

ا سمیات اختلفت وقد خرى، الدول  مع عالقات قت ال ال ذا أ ارجیة السیاسة كقانون " القانون  ب  و "ا

رب قانون " ا "والسلم ا سمیة أن غ وغ عة ال ذا الشا  بفتح "العام الدو القانون " القانون  من الفرع ل

اص قانون  أي الدال س الدو املجتمع أ ا ول    2.فقط الدول  قانون  معناه والذي بضم

ي الفرع ف :الثا   العام الدو القانون  عر

 ذا قواعد فان القانونیة، روابط یحكم الذي املجتمع مع مستمرة بصورة یتطور  الدو القانون  ان ملا 

ان الزمان باختالف اختلفت القانون   املیادین، ل و الدو املجتمع حیاة  الدائم التطور  جانب إ وامل

عكس فھ ع ختالف ذا وا ف موضوع أصبح حیث ،عر ل من یخلو ال العام الدو القانون  عر  املشا

ر أنھ رغم والصعاب ال یظ فات كث  س  .التعر

رى  ف بأن البعض و ن جدل محل عت العام الدو القانون  عر اء، ب ب عود حیث الفق  نھو  إ ذلك س

ستحیل بل انتقالیة، مرحلة  یزال ال ف وضع و مة تبدو وقد البعض، قول  ع لھ مادي عر ف وضع م  عر

سبان  وضعنا إن الدقة بالغ أمرا العام الدو للقانون  ائل الكم ذلك ا فات من ال ا قال ال التعر اء ب  فق

 الدو للقانون  أعطي قد أنھب القول  من البعض یمنع لم ذا طبعا ،ھبدراست واملشتغلون  العام الدو القانون 

ف مائة من أك ة فائدة نرى  ال كنا وإن 3عر فات تلك لسرد كب ك نكتفي فإننا العدیدة، التعر م ع بال  أ

ات رت ال تجا یل  ظ ف محاولة س ي العام الدو القانون  عر أ    :ي النحو ع ذلك تفصیل و

ي تجاه -أوال ن" الفقیھ عرف :الكالسي وي  جانھر  القواعد مجموعة «:أنھب العام الدو القانون  "دو

ن العالقات تنظم ال القانونیة نظیم ع القانون  ذا أن ومفاده 4 »الدول  ب قوق ب  الدولیة والواجبات ا

ل وكذا فقط، ا، فیما تثار ال املشا ن ا علق ما سواء ب امات أو باألقالیم من  ال تفاقات عن الناشئة ل

                                                             
رة العام، الدو القانون   محاضرات بوغزالة، ناصر ومحمد سكندري، أحمد-  1 ع، الفجر دار :القا والتوز شر ، الطبعة لل  ،1998 سنة و

  .11 ص
ع، الناصر عبد جمال-  2   .13-12ص السابق، املرجع ما
وم ،سعادي محمد -  3 زائر ،العام الدو القانون  مف لدونیة دار :ا شر ا ع، لل   05 ص ،2008سنة و الطبعة والتوز
ع، الناصر عبد جمال-  4   14 ص السابق، املرجع ما
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ا م روب أو الدول، ت ا، فیما تقع ال با ن  كأعضاء الدول  سوى  عرف یكن لم آنذاك الدو املجتمع ألن ب

و الدو للمجتمع با و ف تقر ولندي الفقیھ ھب قال الذيھنفس التعر  ظل والذي 1625 عام "جورسیوس" ال

ة ومواكبا متداوال ي لالتجاه لف تعد لم م 20 القرن  مطلع وح قرون، ثالثة من ألك ومعروفا الكالسی  ی

وم عن الكالسیكیون  ف، ذلك مف ایم" الفقیھ ھعرف حیث التعر ن  العرفیة القواعد مجموعة «: أنھب "أو

تفاقیة ا ال  و ا ملزمة املتمدنة الدول  عت ا  ل   1.»املتبادلة تصرفات

سبة أما  د الدو للقضاء بال ي تجاه لرأي املؤ ب الذي الكالسی  قانون  و العام الدو القانون  أن إ یذ

سی ن العالقات ل  قضیة  العام الدو القانون  عرفت قد الدولیة العدل محكمة أن نجد فقط، الدول  ب

س" ن العالقات یحكم الذي القانون  : « أنھب م 1927 سنة"اللوت  یقول  كما- بذلك و،» املستقلة الدول  ماب

ف تمسكت قد -"عامر الدین صالح" ون العام، الدو ، للقانون  التقلیدي بالتعر ف ذا فیعت فا التعر  عر

ن الدولیة العالقات س انت ال القواعد  اختصر تقلیدیا فات ذه عت و بل فقط، الدول  ب  التعر

ن العالقات مجال  حدث الذي التطور  تواكب وال قاصرة البعض نظر  العام الدو للقانون  الكالسیكیة  ب

اص  .العام الدول  القانون  أ

ان ب و ف  الس ن العالقات یحكم الذي القانون  أنھ ع العام الدو القانون  عر  و فقط، الدول  ب

ل ا دول  من آنذاك الدو املجتمع ش ص  الدولة انت حیث م 19 القرن  بدایة فقط القومیة أور  ال

اص من الوحید   2.العام الدو القانون  أ

ي، الفقھ إ انتقلنا إذا أما  فات تضمنت قد عدیدة مؤلفات نجد فإننا العر ن ومن ،ھعر فات ذه ب  التعر

 تنظم ال القواعد مجموعة: « و ی ما نذكر الدول  قانون  أنھ ع العام الدو القانون  بخصوص وردت ال

ن العالقات ا ل حقوق  وتحدد الدول  ب ا من  الدولة عالقة ینظم الذي القانون  « :أنھب أیضا عرف وكما »وواجبات

ا حكم الدول، من غ ا و ار  املحیط  تصرفات ، أو ا  3."»الدو القانون " اسم ھعلی أطلق نا ومن الدو

ديث تجاه-ثانيا دیث تجاه یتم :ا اء ھسابقی عن ا م  جمعوا بفق ف ن الدو للقانون  عر  ب

اص الدولة ن، الدو القانون  وأ ا ال املواضیع ع یقتصر فقط عد لم الدو القانون  أن إذ خر  یطرح

ي، الفكر ا بل الكالسی شمل عدا ا یمكن ال جدیدة فروعا ل  لم املعاصر الدو القانون  أن عن فضال حصر

ا فیما الدول  عالقات ینظم عد ن ماعات، الدولیة، املنظمات إ امتد بل فحسب ب  فراد وح الشعوب ا

وب" الفر الفقیھ أن نجد بحیث أحیانا، العادیة  القواعد مجموعة و" الدو القانون  بأن یرى "ش

                                                             
زائر ،)واملصادر املبادئ( العام الدو القانون   محاضرات أحمد، إسكندري  -  1 امعیة،د .املطبوعات دیوان :ا   .04 ص ،1999 سنة ، ط.ا
  11-10ص السابق املرجع سعادي، محمد-  2
ع، الناصر عبد جمال-  3   . 15 ص السابق، املرجع ما
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ن العالقات تحكم ال امللزمة القانونیة ن -دولیة ومنظمات دوال– الدولیة القانونیة اص ب ا ما فتب  من ل

ا وما حقوق  شأ قد ال العالقات تحدد كما اجباتو  من علی ن ت ن اص ؤالء ب   نفس و ، 1"فراد و

ا ال الفكرة ي الفقیھ تلقف ی وفن" الب ن "جوفر  املسالقانون و العام، الدو القانون  بأن" لقا ح

ن للعالقات ست نظره ففي ،2"الدول  فوق  ما أو ماب ا الدول  ل اصا لوحد ، للقانون  أ  أیضا بل الدو

اص من عت بحیث الدولیة املنظمات  .الدو القانون  أ

  العام الدو للقانون  القانونية الطبيعة تحديد :الثالث الفرع

میة لھ العام الدو القانون  قواعد طبیعة عن البحث إن   القانون   نھع الدو القانون  مجال  خاصة أ

، ن القائمة نقسامات إ راجع وذلك الداخ د ب  الدو القانون  لقواعد القانونیة الصفة حول  ومعارض مؤ

ا تب ال سس حول  وكذا   .العام الدو القانون  لقواعد امللزمة الصفة علی

اء اختلف فقد انیة مدى حول  الدو القانون  شوء بدایات منذ الفق  قانونیة قواعد قواعده اعتبار إم

زاء عنصر ارتبطت قد القانون  فكرة ألن ذلك الدقیق، باملع  قانونیة قاعدة مخالفة عند التطبیق الواجب ا

وجود قواعده، من ن إرادة ع سمو سلطة و ، املخاطب ام ا وضمان القواعد ذه وضع تتو بأح ام  اح

اء ببعض حدا مما قتضاء، عند قسرا ست العام الدو القانون  قواعد بأن القول  إ الفق  قانونیة، قواعد ل

ا و ا ال الدولیة واملجامالت خالق قواعد من مجموعة سوى  علی  ما بقدر واعت بع ا  الدول  ت  عالقات

ا ا وخروج ندون  القانون، عن خروجا عت ال علی س یر  و ة ت م وج  لوجود یلزم أنھب القول  إ نظر

ا ضرورة القانونیة القاعدة عیة، سلطة عن صدور ون  وأن شر ا ی د ل ي مؤ ون  وأن جزا  سلطة ناك ت

ا تتو قضائیة  .3تطبیق

م إ بالتفصیل نتطرق  مای و ات أ یة تجا  العام، الدو القانون  قواعد قانونیة مدى حول  الفق

 :التا النحو ع وذلك

 امللزمة القوة  تجاه ذا شكك :العام الدو القانون  لقواعد القانونية للصفة املنكر تجاه-أوال

ا الدو القانون  لقواعد ا ال القانونیة القاعدة خصائص ع تتوافر ال ون م زاء توقیع و أ  من ع ا

ا، ك ت ي التنظیم إ یفتقر أنھ ع فضال ی ض الذي القانو زة وجود فی یف  القرارات اتخاذ سلطة مزودة أج

یل ع سري  ال ة  لزام س تحقق املجتمع أعضاء مواج ة ذه انت إذا ذلك و  إصدار تملك خ

                                                             
املرجع -  1   .17-16ص ،نفس
   13 ص السابق، املرجع سعادي، محمد-  2
ھ  العام الدو القانون  السید، رشاد -  3 دید ثو   .36 ص ،2005 سنة الثانیة، الطبعة ردن، ،ا
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ل توصیات مجرد ال امللزمة، القرارات ا یو ون  أن من البد ان ثم ومن املجتمع، أعضاء إ تنفیذ  نالك ت

ام تضمن آمرة سلطة  .1املجتمع داخل جتما النظام اح

خلص شأ قواعد مجرد الدو القانون  بأن القول  إ تجاه ذا و ق عن ت ا طر ح ال  الضم أو الصر

ون  بحیث للدول، شئة  الدول  ت ذه امل ا واملخاطبة القاعدة ل یك واحد، آن  ب وء أن عن نا  القضاء إ ال

اعات لفض الدو شب قد ال ال ا ت ن ون  أیضا ب ق عن ی ، تفاق طر ا ت ثم ومن وال  قواعد أ

ون  أن عدو ال العام الدو القانون  تب ال دولیة أخالق مجرد ت ا خالل عن ی  ما بقدر قانونیة، مسؤولیة أي ب

ذا أدبیة، مسؤولیة من یرتب ال عكس ع و سبة ا ، القانون  لقواعد بال عیة السلطة توجد إذ الوط شر  ال

ع تتو ال ن، شر یئة القوان ا، تتو ال القضائیة وال ا تتو ال التنفیذیة والسلطة تطبیق  عیدا تنفیذ

ن إدارة عن ون  ال الذین القانونیة بالقواعد املخاطب ا، نصیاع إال یمل م املختصة السلطة  سلطت وإال ل  علی

زاء و املناسب ا  .2الدو املجتمع  موجود الغ مر و

صدد رت العام، الدو القانون  لقواعد القانونیة للصفة املنكر تجاه ذا و ة" ظ  كما أو "رادیة النظر

ة" عرف ة ذه أنصار وأبرز  ،"السلبیة بالنظر اء من ل نجد النظر  وحدیثا "أوستان"و "یجل" "انت" الفق

یطالیة السوفیاتیة واملدرسة"بون  مدرسة نجد ب الدو القانون  بوجود تقر ال و "و  املتفوق  الدور  س

ات نظام وجود وعدم الدولیة العالقات تنظم علیا سلطة وجود وعدم للدولة ي، عقو ة ذه فمحور  تلقا  النظر

از تتمتع علیا سلطة وجود عدم و از قانونیة، قواعد بوضع مخول  شر بج ي وج  تنفیذي وآخر قضا

ا بفرض مخول  ام  .اح

ات نظام إ فتقار أن كما ن للقوة منظم قانون  مجرد الدو القانون  من یجعل العقو  فالقانون  الدول، ب

س الفكرة ذه حسب یجة لألقوى، قانون  أو سیاسة إال ل ذه املنطقیة فالن ة ل ار  النظر  قواعد وجود إن

ن إلزامیة ا تنظم الدول، ب ا، تصرفات ات و ولیاقات أخالقیة قواعد مجرد الدو فالقانون  نھوم وسلو  بذالك و

ة القانونیة، صفت من مجرد اصیة تنكر رادة فنظر  قانون  مجرد نھم وتجعل الدو للقانون  القانونیة ا

ن خار   .3الدول  ب

د تجاه-ثانيا ط أن تجاه ذا یرى  :العام الدو القانون  لقواعد القانونية للصفة املؤ  القاعدة وجود ر

ا مشرع بوجود القانونیة ا تتوافر ح ل ون  سدید غ أمر و القانونیة، الصفة ل  أمر و القاعدة وجود ل

عیة سلطة وجود عن مستقل ا، مشرع وجود قبل قانونیة قواعد وجود یؤكد الواقع ألن ،لھ شر و ل  مر و

                                                             
ع، الناصر عبد جمال -  1   29 ص السابق، املرجع ما
  .30 ص املرجع، نفس -  2
زائر ،)القانونیة املصادر(العام الدو القانون  ،الدین م جمال -  3 امعة دار :ا دیدة، ا   23 ص ، 2009 .  سنة د،.ط ا
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ون  ال القانونیة القواعد  نجده الذي ا ی ، العرف مصدر شأ ملزمة قانونیة قواعد و الدو  مشرع دون  ت

ا امللزمة الصفة تحوز  ثم ومن عیة سلطة دون  ل  .شر

ضیف ا مسألة أن العام، الدو القانون  لقواعد القانونیة الصفة منكري  ع ردا تجاه ذا و ن ال  ب

ن عیة، السلطة عن الصادرة الوط القانون  قواعد  ح موجودة القانونیة بالقاعدة املخاطب شر  ألن ال

ملان موافقة ا ال ا عد علی ذا وارتضاءه الشعب موافقة معناه صدور ع، ل شر  غیاب أن عن فضال ذا ال

زاء زاء ألن القانونیة، القاعدة وجود حتما ع ال ھكفایت عدم أو ا  التنفیذیة السلطة تمارس الذي املنظم ا

زاء املجتمعات، افة  موجودا یكن لم س أنھ إال القانونیة، القاعدة تنفیذ ع ساعد ان وإن وا ا ل  ضرور

ا، ست الدو القانون  قواعد فإن ذلك من الرغم وع لوجود زاء، من خالیة ل  فإن كذلك مر ان وإن ا

زاءات عرف الدو القانون  ام تكفل ال ا ام اح ا ،ھأح ن مع تتفق جزاءات ولكن و  ومع الدو املجتمع ت

ون  الدولیة، العالقات طبیعة ون  الدو املجتمع ل ة مستقلة دول  من أساسا یت ساو ذه السیادة، وم  و

زاءات رب حد إ تصل قد ا ة من الدولة فصل أو أحیانا ا  العالقات قطع أو الدولیة املنظمات إحدى عضو

ا الدبلوماسیة صار فرض أو مع وي  أو البحري  ا ا ا ا أو علی ا اقتصادیا مقاطعت ل دف جزاءات ف  إ ت

، التنظیم ا أحسن ما إذا فعالة و الدو قة وطبقت استخدام   .1يدةومحا موضوعیة بطر

ماعة تقدير -3 دل طرحنا لو :العام الدو القانون  لقواعد الدولية ا ي ا  الواقع، إ ونظرنا جانبا الفق

ف الدو القانون  أن لوجدنا ومات جانب من كقانون  بوجوده مع ا جمیعا الدول  ح   ذلك عن أعلنت قد وأن

ل الرسمیة املواثیق افة ح ش دات من صر كة معا  الكث إلی وأشار بل جماعیة، واتفاقیات وثنائیة مش

ا ا  من اصة، دسات  ما مع أو ما دولیة قاعدة مع یتعارض بما الدول  إحدى تصرفت وأن حدث إذا ھأن كما ا

مت وأن سبق دة  ب أل ا سابق، دو اتفاق أو معا ا ع تضفي أن تحاول  فإن  املشروعیة صفة ذا تصرف

زاء أن ونجد كذالك العام، الرأي ھب ھتواج قانونیا سندا تجد وأن ، حد إ لھ موفور  ا  فیما أوال فنجده كب

ا أحد ع یتعدى ال للدولة أعطي ا حقوق  تدخل و العام الرأي تأث  ثانیا ونجده باملثل، املثل تقابل أن فل

ام ع املعادیة الدولة إلرغام الدول  ا، ال صل بل واجبات اتف حد إ مر و ا الت  إذا القوة استعمال مع ضد

م ا ونجده مر، ال ماعیة التداب  أخ ة قتصادیة ا یئات خول  ال والعسكر  حق العلیا الدولیة لل

ا ا املخلة الدولة ضد اتخاذ ام ، القانون  بقواعد أو بال  محل تزال ال القانون  ذا قواعد عض انت وإن الدو

ا ما إذا مناقشة أو شك   یزال ال الدو القانون  أن إ عود ذلك فمرجع الدول، عض جانب من إخالل مس

                                                             
ع، الناصر عبد جمال -  1   .31-30ص السابق، املرجع ما
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ي سوف أنھ محالة وال مستمر، تطور  صبح التطور  ذا ھفی یكتمل یوم یأ ام القوة من لقواعده و ح  ما و

ا  .1خرى  القانونیة القواعد من لغ

ي املطلب  العام الدو القانون  فروع الثا

داف أصبحت بحیث اما تطورا عرف قد العام الدو القانون  إن  تنظیم یتو أصبح فقد شمولیة، أك ھأ

ن العالقات اص ب ، املجتمع أ ات قلیمیة، الدولیة، املنظمات الدول  جانب إ فاشتمل الدو ر  ا

ة ر ا التحر ذا الدولیة، اص من وغ ساع إ أدى مما و ا ال القانونیة الروابط دائرة ا  القانون  یحكم

، انت الدو یجة ف ذا الطبیعیة الن  املا  انت مجاالت إ یمتد الدو القانون   أصبح أن التطور  ل

  .2الداخ القانون  ع مقصورة

تمام جل ان الدو القانون  شوء بدایة فمنذ  یة الدول  ا مة القانون  ذا یقوم أن ع منصبا ورو  بم

ن والقانونیة السیاسیة العالقات تنظیم رب، السلم زمن  الدول  ذه ب اء عمد فقد وعلی وا  تلك  الفق

قبة ن إ ھتقسیم إ التقلیدي الدو القانون  عصر من ا ن فرع  قانون "و "السالم قانون " :ما أساسی

رب رب انت حیث ،"ا الة  بالفعل ا یجة العصور، تلك  الدولیة العالقات ع الغالبة ا شعب ون  لل

ائل ل عل تطور  منھواكب وما الدولیة العالقات  ال ل مذ ن، القرن  بدایة منذ خاص ش  إ إضافة العشر

بع وما الدولیة املنظمات شوء ادة من ذالك است ن الروابط كثافة  الز ساع الدو املجتمع أعضاء ب  وا

ور  إ أدى الذي مر ،ھنطاق ا یكن لم وفروع جدیدة، موضوعات ظ  .3التقلیدي الدو القانون  عرف

ا استقر وال العام الدو للقانون  التقلیدیة الفروع تتمثل  :ی ما  الدولیان والعمل الفقھ علی

ناسب متواضعة شأة الدو التنظیم قانون  شأ :الدو التنظيم قانون  1- م ت ات و  الدو التنظیم حر

ا، بدایة  ات تلك مع ینمو أخذ ثم انطالقات ر ا ا امال فرعا الیوم أصبح ح وتدرج اصة مالمح لھ مت  ا

ن املم عھوطا شأة حدیث الدو التنظیم وقانون  خرى، العام الدو القانون  فروع ب  ھمقارنت تمت ما إذا ال

 وتمتد میالدي عشر السادس القرن  إ عود املعاصر الدو القانون  قواعد انت فإن العام، الدو بالقانون 

ا خ ذلك قبل ما إ جذور اصة القواعد عض شأة فإن التار عد إ عود ال الدو بالتنظیم ا  أواخر من أ

، القرن  دیث یمكن ال أنھ إال املا ور  مع إال الدقیق باملع الدو التنظیم قانون  عن ا  الدولیة املنظمات ظ

رب عد "مم عصبة" مثل السیاسیة ختصاصات ذات ، العاملیة ا ن ذلك فمنذ و  حساس بدأ ا

اجة ة با ، القانون  إطار  دو عاون  إ امل  تحكم قواعد ع شتمل الدو النظام من نوع وإقامة الدو

                                                             
ة ،العام الدو القانون  یف، أبو صادق ع -  1 شأة :سكندر   66-65 ص ت،.د ط،.املعارف،د م
ع، الناصر عبد جمال -  2   21 ص السابق، املرجع ما
  28 ص السابق، املرجع السید، رشاد -  3
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شاء ا وتحدد الدولیة املنظمات إ شأ ال داف لتحقیق وسائل ا، من ت  القانونیة العالقات تحكم كما أجل

ن سیق ووسائل الدول  و الدولیة املنظمات ب ا فیما الت ن    1.ب

رب أعقاب  القانون  ذا شأ :قتصادي الدو القانون  2- اجة استجابة و العاملیة ا ة ل  امل

شعبة الدولیة قتصادیة العالقات لتنظیم ا، امل بع العالقات تلك تنظیم  والرغبة وضبط میة إدراك من ت  أ

یل ھبوصف قتصادي املیدان  الدو التعاون  یة، السالم لتحقیق الرئ الس دفا والرفا سیا و  لتنظیم رئ

 .املعاصر الدو املجتمع

 الدولیة تفاقات عض خالل من الدولیة قتصادیة العالقات تنظیم ع للعمل الدول  سعت ولقد

دة ذلك ومثال العامة، ا أسفر ال املعا تون " مؤتمر عن  والقواعد سس وضعت ال ،م 1944 سنة "وودز بر

اصة شاء والنقدیة املالیة العالقات تنظم ال ا ن وإ ن منظمت  البنك"و"الدو النقد صندوق " :ما دولت

شاء الدو فات العام تفاق ثم ،"والتعم لإل   .م 1948 عام املفعول  ساري  أصبح الذي )جات( والتجارة للتعر

ما ، قتصادي التعامل  الوحیدة داة عد لم الدول  أن و ر إذ الدو ا إ ظ اص جانب  طبیعیون  أ

ون  ف إ ذا أدى دولیة، ومشروعات واعتبار  القواعد مجموعة  :" أنھ ع الدو قتصادي القانون  عر

ن قتصادیة العالقات تحكم ال القانونیة ا فیما الدول  ب ن ن  ب شأ ال تلك وكذلك الدولیة املنظمات و  ت

ن م ال املؤسسات ب ثمارات صورة  قتصادیة التنمیة  س یة اس   2. » .أجن

ن اقتصادي تبادل قیام أن إ شارة وتجدر ذا   من مجموعة شأة إ أدى العالم، ودول  شعوب مختلف ب

ا یطلق القواعد  والقواعد املبادئ مجموعة :أنھب عرف والذي "الدو قتصادي النظام" مصط علی

  3".الدو قتصادي التبادل تنظم ال القانونیة،

ون  ونظرا  سیة سباب من عت قتصادیة العوامل ل رب قیام إ أدت ال الرئ  فقد الثانیة، العاملیة ا

میة قتصادي املجال  الدو التعاون  فكرة احتلت ى، أ  و ھمادت  ینص املتحدة مم میثاق وجاء ك

یل  الدو التعاون  تحقیق املتحدة مم مقاصد من أنھ ع ( 03 )فقرة  ذات العالقة الدولیة املسائل حل س

یئة میثاق أفرد ولقد قتصادیة، الصبغة ا یقوم ال سس لبیان التاسع الفصل و امال فصال ال  ذا علی

 4.التعاون 

                                                             
املرجع -  1   29-28  ص ،نفس
  30- 29ص املرجع، نفس السید، رشاد -  2
دید العاملي قتصادي النظام  العام الدو القانون  دور  نصار، امل الستار عبد محمد - 3 دار ا ة ام الفكر سكندر شر، ا  د،.ط لل

  .17ص ،2007 سنة
  17 ص املرجع، نفس نصار، امل الستار عبد محمد -  4
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 ممارسة أن یخفى وال العام، الدو القانون  فروع من فرعا الدبلوما القانون  عد :الدبلوما القانون  3-

ا الدول  را عد الدبلوماسیة لعالقات م من مظ ر وأقدم أ ا الدولة ممارسة مظا ارجیة، لسیادت  قواعد وأن ا

ن الدبلوماسیة للعالقات الناظمة الدبلوما القانون   الدو القانون  إ املنتمیة القواعد أقدم من عد الدول  ب

ا العام  الدولیة القانونیة القواعد مجموعة إ الدبلوما القانون  اصطالح ینصرف حیث رسوخا، وأك

شأ ملا املنظمة ن ی ا الدول  ب ا أو ببعض عض ن ن ب  واملقصود دبلوماسیة، عالقات من الدولیة املنظمات و

ارجیة السیاسة و املجال ذا  الدبلوماسیة باصطالح دفة للدولة ا ا، لتحقیق املست  السیاسة أو مصا

ارجیة یل  الدولیة للمنظمات ا ا، من املرجو الغرض تحقیق س شائ  بالعالقات املقصود أن كما إ

ا  الدبلوماسیة وم ن عادة یقوم ما و الواسع مف  إستقر  ودیة إتصاالت من الدولیة واملنظمات الدول  ب

ة ذه خالل من تمارس أن ع واطرد العمل ارجیة السیاسة خ ل ا ا ل   1.من

وي  الدو القانون  4- اصة القواعد الفرع ذا یظم :ا وي  الفضاء باستعمال ا  املواصالت ألغراض ا

ن التوفیق  الدولیة املنظمات ودور  الدولیة، ة ب ة الدولیة املص  .املجتمع ومص

تم :البحري  الدو القانون  5- ل الفرع ذا ی ا علق ما سواء للبحار، القانونیة باملشا  النقل بوسائل من

ا أو للبحار الطبیعیة املوارد استغالل أو البحري  ن استخدام ة لتخز ة س اصة التجارب إلجراء أو النوو  ا

ا، ر ث عدم عن فضال بتطو    .البحار میاه تلو

تم :الدو القضاء قانون  -6 اصة بالقواعد الفرع ذا ی قة الدولیة املحاكم أنواع بتحدید ا ا، طر  شكیل

ا جراءات اختصاصات ا الواجب و  .الدعوى  نظر أثناء إتباع

ي الدو القانون  7- نا ون  :ا رائم تحدد ال القواعد من الفرع ذا یت  املحاكمة وإجراءات  الدولیة ا

ات ا املقررة والعقو  2.ل

ا عن العام الدو القانون  قواعد تمي الثالث املطلب  غ

ا عن العام الدو القانون  قواعد تتم ا ال خرى  القواعد من غ ا  الدول  تراعی  الدولیة عالقات

خالق املجامالت كقواعد ا الدولیة، و اص الدو القانون  مثل الفروع من الفرع ذا نطاق  تدخل بأن  ا

، والقانون   یطلق ال امللزمة السلوك قواعد إ فحسب یخضع ال الدو املجتمع أن إ شارة وتجدر الطبی

ا ا تتوفر ال ال جتما السلوك قواعد من أخرى  ألنماط كذلك تخضع وإنما ،"العام الدو القانون " علی  ل

                                                             
مید، عبد سامي محمد -  1 یاة ( العام الدو القانون  أصول  ا ة)الدولیة ا سكندر شأة :، زء م ا  سنة الثالثة، الطبعة الثالث، املعارف

  .13-09 ص ، 2005
ع، الناصر عبد جمال -  2   22 ص السابق، املرجع ما
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ي، لزام صفة االت عض  سود قد أنھ كما القانو لط من نوع ا ن ا  والقانون  الوض الدو القانون  ب

ناء الطبی الدو  الدولیة خالق املجامالت، قواعد من ل عن العام الدو القانون  تمی نحاول  ذا ع و

، والقانون   :التا النحو ع وذلك الطبی

  الدولية املجامالت وقواعد العام الدو القانون  قواعد :ول  الفرع

ا  الدول  ترا  ن العالقات تحكم ال الدولیة القانونیة القواعد جانب إ عالقات اص ب  القانون  أ

ا أخرى  قواعد الدو ا  و املجاملة، اعتبارات إ مرد میدة العادات من مجموعة مجمل  والتصرفات ا

دف ال املستحبة ا من الدول  ست ا توثیق مراعات ار عالقات ا  النیة وحسن الود وإظ  دونما املتبادلة تصرفات

ي، إلزام قیات وإرسال للدول  والسفراء الرؤساء استقبال مراسیم نجد ذلك أمثلة ومن قانو  املناسبات  ال

نئة املختلفة یة  السفن وتحیة مثال القومیة عیاد  الت ر ا عند ا ارت ئ ز  .1إ..الدول  إحدى ملوا

ما ا عادات، مجرد تبدو املجامالت قواعد أن و  القاعدة مرتبة إ ل املعنوي  العنصر إ تفتقر فإن

ال و كما القانونیة ن امتیازات  ا ن املبعوث م الدبلوماسی  ثم املجامالت، قواعد ثوب  بدأت ال وحصانات

ونت عندما ملزمة عرفیة دولیة قانونیة قواعد إ تحولت ا القناعات ت میت ا، وضرورة بأ ا فدونت مراعات  أخ

نا اتفاقیة  كمن ، 1961 عام  الدبلوماسیة العالقات شأن فی ن الفرق  و  العام الدو القانون  قواعد ب

تب ملزمة و أن  الدولیة املجامالت وقواعد ا خالل عن و زاء، وتوقیع الدولیة املسؤولیة قیام ب نما ا  ب

تب وال لزام صفة الدولیة املجامالت لقواعد یتوافر ال ا عدم ع ی ل قانونیة، مسؤولیة أیة مراعات  ما و

تب أن یمكن ا عدم ع ی ا املجاملة قواعد ترا لم ال للدولة یخول  ودي غ عمال ذلك اعتبار مراعات  حیال

 .2باملثل املقابلة

ي الفرع   الطبي القانون  وقواعد العام الدو القانون  قواعد :الثا

و الطبی القانون  أما الدول، وضع من نھأل  وضعیا قانونا العام الدو القانون  عت   العدل ھب یو ما ف

نصاف عبارة واملنطق، و ، املجتمع  فعال ھب ومعمول  ائن قانون  و العام الدو القانون  أن أخرى  و  الدو

و الطبی القانون  أما ب مثا قانون  ف ون  أن ی ور  املجتمع ھعلی ی طبق املذ  النظر بصرف الدو القانون  و

ق العدالة اعتبارات مع یتفق ال أو یتفق ان إذا عما نصاف، وا ب ما مع أو و ون  أن ی  العالقات علی ت

ن فیما انة والرومان، الیونان زمن إ لھأصو  عود الذي الطبی القانون  وجد فقد الدول، ب   لھ بارزة م

ان،) 1274-1226( و توماس"فكر ا :مثل العام الدو للقانون  وائل الرواد و  )1546-1480( فیتور
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ز انة یخصصون ) 1769-1714(وفاتیل) 1645-1583( غروسیوس )1617-1548( سوار ة م  لقواعد متم

ب ال الطبی ن القانو  ا، تتعارض أال الوضعیة للقواعد ی ا مع ا أسبق ألن  وتفرض  شأة الدول  ومن من

ا میع، ع نفس اء وأصبح ا س) 1743-1673( بنكرشوك :مثل م 18 القرن   الفق  أك )1821-1756( دیمارت

وا واقعیة م ووج داتا   املتمثل الوض الدو القانون  إ عنایت   .الطبی القانون  إ نھم أك والعرف ملعا

عت و العام، الدو القانون   الوضعیة املدرسة رواد من "فاتیل" و  عام"الشعوب قانون " ھمؤلف  علن ف

ق للدول  أن 1857 ا ھیطلب ملا التقدیر  ا ، القانون  من ة ان أن عد الوض ادة الطبی القانون  لنظر   الر

ن ة اضمحلت ولقد میالدي، 18 و 17 القرن جیا النظر س أنھ نجد والیوم ، 19 القرن  من ابتداء تدر  ثمة ناك ل

ن حتمیة صلة ا مدى ع توقف  ال الدولیة القاعدة وجود وأن والعدالة، القانون  ب  الدول  مصا مع توافق

نصاف، العدل اعتبارات مع أو الصغرى  ة، الدول  لدى السائد للشعور  وخالفا و  من العدید ناك خ

ل ال وال الدو املجتمع  الظاملة وضاع ، القانون  قواعد عن خروجا ذلك رغم ش رجع الوض  إ ذلك و

ن مستقرة عالقات إ الوصول   العام الدو للقانون  ساسیة الغایة أن س الدول، ب  عالقات إقامة ول

ا، فیما عادلة ن ان ال ا دور  یلعب یزال ال الطبی القانون   أن ینكر ال أنھ غ ب  أو عدیل أو استكمال  ھب ست

  .1 الوض القانون  تفس

اص الدو والقانون  العام الدو القانون  :الثالث الفرع   ا

ا یطلق الدولیة الصفة نفس تحمل قانونیة قواعد العام الدو القانون  قواعد جانب إ توجد   اسم علی

اص، الدو القانون  كة، الدولیة الصفة ذه وجود من الرغم ع ولكن ا  یختلفان القانونان فإن املش

ا اختالفا ان حیث ومن نھاعا الذي املوضوع حیث من كب ، یطبقان الذي امل  العام الدو فالقانون  فی

ن العالقات عا ا بتحدید الدول  ب ا واجبات سوي  وحقوق ا فیما املنازعات و ن و ودیة، بطرق  ب تم ف  ل قبل ی

ا السیا الدولة بكیان ء ن العال ومركز یئات ب ان الدولیة، واملجتمعات ال   دائما ینحصر ھتطبیق وم

سبة أما الدولة، حدود خارج أي الدو النطاق اص الدو للقانون  بال و ا  أفراد حقوق  بصیانة یختص ف

ون  أن دون  الدول  ا، بالدول  شأن لھ ی ون  القانون  ذا وأن ذات  ما دولة  تنظم قانونیة قواعد مجموعة من یت

ن عالقة م املواطن یا خارجیا عنصرا العالقات تتضمن عندما جانب من غ سیة یتصل أجن  أو فراد بج

م بمحل م بوضع أو إقامت ان أو أمالك ذه ،ھفی عاقدوا الذي بامل  التطبیق الواجب القانون  تحدد القواعد و

ن بلد  جانب ووضعیة املختصة املحكمة وكذا العالقات ذه ع  القانون  أن إ نخلص تقدم ومما مع

اص الدو عات صلة أك و ا شر ا الداخلیة بال ذا الدولیة، للعالقات املنظمة بالقواعد من  الكث فإن ول

اء من وه قد الفق ، القانون  فروع من فرعا اعت سب قد حیان عض  أنھ إال الداخ  القانون  قواعد تك
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اص الدو ا جرى  إذا العام الدو القانون  قواعد صفة ا ن فیما تفاق علی دات  الدول  ب  ال املعا

بة ازدواج منع تنظم  .1دولیة أعراف  استقرت أو العمل  تحكم قواعد تضع أو الضر

ع الفرع   الدولية خالق وقواعد العام الدو القانون  :الرا

لط عدم ضرورة إ شارة تجدر ن ا  كما أنھ إذ العام، الدو القانون  وقواعد الدولیة خالق قواعد ب

ا قانونیة رسمیة واجبات توجد حة، وضعیة حقوق  تقابل ا جانب إ الدول  فإن صر ذه إلزام  الواجبات ب

ام قوق  ذه واح ن ا ا یتع م أن أیضا علی ، القانون  تح  لألفراد، توجد ال دولیة أخالق توجد نھأل  خال

ف الصادق السلوك الدولة ع یفرض خال فالقانون   التصرف سوء من فتقلل العطوف، والرفیق الشر

ان بقدر رب وقت م  كأن استطاعت، لما والغوث العون  تقدم وأن السلم، وقت التصرف حسن من وتك ا

ا أو الفیضان أو للمجاعة تتعرض ال للشعوب املساعدات تقدم وارث من غ  أن یجب كما الطبیعیة، ال

ون  ا لسان ی ارحة بالعبارات الدولیة العالقات مجال  ینطق ال نظیفا عفا لسانا قادات ینة، ا  ذلك ألن امل

واطر إثارة إ یؤدي ن العالقات إ و ا م عود وقد والشعوب، الزعماء ب تائج علی ا، تحمد ال ب  ألن عقبا

ام ذا م وال التمدن من عالیة درجة بلغت ال الدول  خاصة جمیعا للدول  عام ل ذا تل ام ب   ح ل

ة ا، املتخلفة الشعوب مواج ا، أساسا خالق من جعلت الدول  فإن الواقع و ذات  القواعد ذه فإ لقرارات

ندت مة جنیف اتفاقیة اس اصة 22/08/1864   امل ر تقدم ال باملساعدات  ا ن، ل عد العسكر  و

رب فت و العاملیة ا دة  خالق قواعد بوجود املتحالفة القوى  اع أملانیا مع فارساي ص معا

ت عندما 28/06/1914 ام 227 املادة وج ي لغلیوم" ت لرن  أسرة من "الثا اطور  و  ع ألملانیا السابق م

ى  انة س" وع الدولیة لألخالق الك  أن یجب الذي التا املضمون   الدولیة خالق قواعد عن "بولیت

م ، الدولة تل و ب ا، ع تحافظ وأن تخدع أال تكذب أال و ا وتضیف لمت ام ضرورة إلی  اللسان، عفة ل

سات الظروف انت أیا سفافنع والبعد   2. واملال

ي املبحث  العام الدو للقانون  التار التطور  الثا

ب ال ن قامت ال العالقات كم شأ ما الدولیة القانونیة القواعد من ثمة أن ر ماعات ب  السیاسیة ا

خیة الدراسات  نجد أن املألوف من أنھف ثمة ومن العصور، أقدم منذ املستقلة  للعصور  القانونیة التار

انا املختلفة، واملدنیات القدیمة ات أو الدول  عالقات نظمت ال القواعد تلك عض إ لإلشارة م اطور  م

ع أو املدنیات تلك تمثل انت ال سیة الشرا  تلك موقف لبیان التصدي عن فضال آنذاك، سادت ال الرئ

                                                             
رة ،العام الدو القانون   محاضرات بوغزالة، ناصر محمد سكندري، أحمد -  1 ع، الفجر دار :القا والتوز شر ، الطبعة لل  ص ،1998 سنة و

46.  
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ع ذات املسائل من املدنیات ن عام، ھبوج الدو الطا ظ أن أیضا املألوف من ان ول ا ن ع ع ترك  الطا

و القواعد لتلك التار ا إ أحیانا البعض یدعو ما و ن تجاوز ذور  إ منصرف  الدو للقانون  املباشرة ا

ي، الدو القانون  جذور  أي العام اد الصلة أن بدعوى  ور ون  ت تة ت ن من  الدولیة القانونیة القواعد عض ب

ن القدیمة ات تلك أن أساس ع أو املعاصر، الدو القانون  و اطور  أساس ع قامت قد القدیمة م

یعاب محاولة ا قالیم من ممكن قدر أك اس دفت وإخضاع ا، شر واست ان قانون ة  جن و ا وج  نظر

ن عدوا دف تمحیص غ الدعوى  تلك مثل قبول  یمكن وال ،ھعلی والسیطرة عھإخضا یتع  ع الوقوف ست

ق ھوج ا ا و فی ا و تم موصول  الیوم حاضر أن ذلك براء، من ة بوشائح و مس بما والضرورة با  قو

ا ع تفرض ا واء ذوو  حاول  أو ال النظرة ع خفیت وإن مور، طبا ا دعاوى  ستار تحت طمس ر  ظا

ة ا العصر اطن وى  و نحیاز، ال ا ال القواعد أن من شك فال و  العالقات كم القدیمة املدنیات تلك أفرزت

ا ان قد الدولیة ا ل ع ان وإذا العام، الدو القانون  تطور  مراحل من التالیة املراحل  أثر ي الطا  ورو

اء إ أدى قد تطوره مراحل من امة مرحلة  العام الدو القانون  ب اصطبغ الذي املسی عة، تلك إز  ال

ع ذلك زوال فإن ا النظر یمكن ال القواعد عض لتأث واسعا املجال یف عاد قد الطا ا إلی خیة بوصف  تار

 1.ھوإثرائ  املعاصر العام الدو القانون  تطور  

  : التا أساسیة مطالب ثالثة إ املبحث ذا نقسم دراك، ذا من انطالقا

ذور  ول  املطلب خية ا  )القديمة املدنيات(العام الدو للقانون  التار

خ شتمل ن فیما القدیمة العصور   دولیة عالقات قیام ع دلیل من أك ع التار  باملدنیات س ما ب

ا تخضع انت ال القواعد عض وجود وع القدیمة، دة من أك املؤرخون  ل وقد العالقات، تلك ل  معا

، ا، مسرحا العصور  تلك انت عدیدة روب حدا وضعت ال تلك ص  ھإلی توصل ملا طبقا یالحظ أنھ غ ل

خ علماء ثار التار ا وأن املتجاورة، الشعوب تتعدى ال ومحدودة ضیقة انت القدیمة العالقات أن من و  مدار

روب غالبا ا انت ال ا ا ع الشعوب ذه شن   .الحق ص أو سابق تحالف من ھتقتضی انت وما عض

م عرض ی ما و ام ومدى القدیمة املدنیات أل ا ل إس یل  من  الدو القانون  قواعد وصقل خلق س

 :ي النحو ع العام
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قية املدن :ول  الفرع   غر

د  الدولیة للعالقات ان ق ع ان، غر  فیما الیونانیة الدول  عالقة خاصا ان ول  ھالوج أن إذ وج

ا، ن ي ھالوج وأما ب  الیونانیة املدن عالقة عن أما یونانیة، الغ بالشعوب املدن ذه عالقة خاصا ان الثا

ا ا سیطر ستقرار، من كب قدر ع انت فقد ببعض عض ة فكرة علی كة املص  بقاء  والرغبة املش

ن املودة صالت ا لذلك املدن، ذه شعوب ب د بنظامي تأخذ نجد   فئات ثالثة وتتجمع والتحكیم، التعا

دیة اتحادات ا یجتمع عا و ة بصفة تنعقد خاصة جمعیات  مندو شاور  دور م ما ل  لل  الصا ی

ك ة املش سو شأ قد ال املنازعات ول ا ت ن قة ب ا ودیة، بطر ا  معینة قواعد ترا كذالك ونجد  عالقات

ز العدو، بالد  ماكن عض حرمة السفراء، كحصانة والعدائیة السلمیة دات عز ن الص معا  وإتباع بالیم

رب إعالن  معینة إجراءات ا والس ا ا، فی ائ رب أسرى  وافتداء وإن  املدن عالقة عن أما ذلك، وغ ا

ا ان فقد یونانیة الغ بالبالد الیونانیة ق ان إذ آخر، شأن ل ون غر م عت ا عنصرا أنفس  فوق  وشعبا مم

م من خرى  الشعوب ا، والسیطرة الشعوب ذه إخضاع حق م انت نا ومن علی ذه عالقات  الشعوب ب

مجیة م  ال ا، ضابط ال تحكمیة نظر انت ل ة وحروب عدائیة عالقات الغالب  و  تخضع ال بالقسوة مشو

ا تر وال تقلیدیة قواعد ألي سانیة، اعتبارات أیة فی اء من الكث أن نجد لذلك إ ق ع ینكرون الفق  غر

م لمة، بمع الدولیة القانونیة للقواعد معرفت قوق   املساواة و القواعد ذه أساس ألن ال  والواجبات ا

ن ذه الدین، أو اللغة أو العرق  أساس ع تفرقة دون  الشعوب ب ا یكن لم املساواة و د  البتة وجود ل  ع

ق سبة أما القدامى، غر ر ذات للقواعد بال ا انت ال الدو املظ ا فیما الیونانیة املدن تراعی ن ا ب  فمرجع

یة، اعتبارات إ عود الواقع  ند كما دی ا  س  منظم قانون  وجود فكرة إ ال داخلیة تقالید إ وجود

 1.الدولیة للعالقات

ي الفرع   الرومانية املدن :الثا

مت اما القدیم العالم ع سیطر انت حینما روما أس اره یمكن ال إس ، القانون  تطور   إن  وتتخذ الدو

مة ذه اال املسا  تضع العالم  دولة أول  روما انت فقد خرى، الدول  مع مباشرة غ وأخرى  مباشرة أش

ذا تحكم الداخلیة القواعد من مجموعة ا  و ان خرى، الدول  مع عالقات ي قانون  مثال ناك ف  للسالم روما

رب ذا "Jus Fitial"وا یة صبغة ذو القانون و د إذ أساسا، دی ه ھتطبیق ع بان من الدین رجال إ وتفس  الر

ذه روما سفراء الوقت نفس  م الذین صانة یتمتعون  انوا الصفة و صیة، با ختص ال  بالبت ؤالء و

یة أمة أي إخالل  ا أجن امات اف روما، اتجاه بال ع ا و الة ذه  ل ق ا ا عادلة حرب شن  با  عد علی

لیة، الطقوس من بمجموعة القیام ذا الش ون  و ي القانون  ی ن فرق  قد الروما رب ب رب العادلة ا  وا
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مع الظاملة، ي القانون  یكن لم آخر و رب للسلم الروما  داخ قانون  و وإنما الدقیق، باملع دولیا قانونا وا

ا وتلزم واحد جانب من روما عھتض ة  ھب نفس ، العالم مواج ار ن دولیة عالقات قامت وقد ا  من ل ب

، والعالم روما ار ا ا دات تضمنت ما وكث ا ال والتحالف والضیافة الصداقة معا ة بنودا عقدت سو  ل

ق عن املنازعات ة وتبادلت التحكیم، طر اطور فت خرى، املمالك مع السفراء الرومانیة م صانة واع  با

ا، املوفدین للسفراء ة مجموعة روما وأوجدت إلی ن عالقات تحكم ال القانونیة القواعد من كب  املواطن

م عقد الذین جانب مع الرومان دات دول  ضمن القواعد من املجموعة ذه وتندرج روما، مع صادقة معا

  الدو القانون  من یكن لم الذي "jusgentium" الشعوب قانون  سمیة الرومان ھعلی أطلق الذي القانون 

ي قانون  و وإنما ء، دات خاص روما ن باملعا م جانب الرعایا ب م أو ببعض عض ن ن ب ن و  املواطن

قوم الرومان، مة غراب وكیل و خاص مسؤول ھبموجب و ن بم م، فیما املنازعات لفض قضاة عی ن  ب

مع ا ال الداخلیة القانونیة القواعد من مجموعة و آخر و ار عد روما أوجدت ة العالقات ازد ا التجار ن  ب

ن الدة املدینة استقطاب عد خرى، الشعوب و ة ألعداد ا ي جانب من كب و العالم، عاصمة تصبح ل  و

شطة ینظم شطة ھل عالقة وال روما  جانب أ ار ذلك مع یمكن وال الدول، بأ  قانون  ھلعب الذي الدور  إن

، الصعید ع الشعوب و العال ا أساسیة فكرة من ینطلق ف ك عال قانون  وجود لزوم مفاد  مش

سانیة، و لإل ة من یو و قوق  من مجموعة لألجانب بأن أخرى  ج ا ال الدنیا ا ن تحمی  املحلیة القوان

ق قامة لدولة ن  ا و ق عائلة ت ن القائمة العالقات یخص فیما أما املتاجرة، وحق املالیة الذمة  وا  ب

م، فیما الرومان الرعایا، ن ا فنجد ب ي بالقانون  س لقانون  تخضع أن  ذلك جانب وإ  "Jus civile" املد

م ي القانون  أس ل الروما ، القانون  تطور   مباشر غ ش  مصدر و الدو للقانون  العامة فاملبادئ الدو

، القانون  مصادر من أسا ا تجد الدو ي القانون  ومؤسسات قواعد  أساس رت ال الروما ل ازد  لم ش

انة  "Jus Natural" الطبی القانون  احتل كما مثیل، لھ سبق ة م وقد القانون   متم ي اء تأثر الروما  الفق

 العاملیة، واملواطنة سانیة باألخوة م.ق ،  03 القرن  منذ نادت ال"stoicisme" الرواقیة بالفلسفة الرومان

ذا ي ھالفقی یرى  ول شرون" املعروف الروما  وقواعد الناس جمیع ع ینطبق أز طبی قانون  بوجود "س

كة منطق ن مش شر، جمیع ب ار أن  والشك ال ان ال دورا لعبت قد الطبی القانون  مدرسة أف   ھب ست

یل صوص، ھوج ع العام الدو والقانون  عموما القانون  تطور  س یمنة روما نزعة أن مالحظة مع ا سط لل  و

ا النفوذ رص تبدي ال جعلت  املوقف ذا ومثل خرى، الشعوب مع املساواة قدم ع للتعامل املطلوب ا

ا من السل ال بطبیعة ساعد ال جانب امل، دو قانون  بناء ع ا  قیام و لوجوده ول  الشرط مت

س املساواة مبدأ أساس ع الدولیة العالقات كذا القوة، أساس ع ول مة بأن القول  یمكن و  الیونان مسا



19 
 

یا ضعیفة انت العام، الدو القانون  قواعد تطور   والرومان شأة الالزمة الشروط تتحقق ولم س  القانون  ل

ا  املستقلة الدول  من عدد والدة مع إال الدو  1.أورو

  القديم الشرق  مدن :الثالث الفرع

ة بدأت  شر ة سیاسیة وحدات  تتجمع ال  شأة ذلك ع مثال وأك العصور، أقدم منذ ومنفصلة متم

ا تم أن عد مصر  الدولة شاء قام فقد ،سنة 3200 بنحو املیالد قبل "مینانارمر" م ید ع توحید  بإ

ن الوحدة نوب، الشمال ب رت كما وا ن بالد  عدیدة دول  ظ ن ماب ر ا )العراق(الن ة الدول  من   السومر

م4000عام العراق جنوب ا تضمنت ال ق ام من الكث آثار اصة ح  والعالقات الدو بالتعامل ا

دات مثلة عض املؤرخون  ل كما الدولیة لوا آنذاك، عقدت وصداقة تحالف ملعا  من الكث و

دات ت ال الص معا ا أن ام ذه أقدم ولعل عدیدة، حرو ر ح دات  یظ ا ال املعا  مصر فرعون  أبرم

س" ن ملك "خاتوسیل" مع II" رمس شی ا تم وال م،.ق 1278 عام ا ر  آنذاك انت ال البابلیة باللغة تحر

دة ذه تضمنت وقد الدبلوماسیة، لغة د املعا ن ع بادل الطرف ن، عداء ضد املساعدات ب  والقیام الداخلی

سلیم م حالة  ؤالء ب طة خر الطرف بلد إ وئ  جرى  الذین اص ع العقاب توقیع عدم شر

م، عت سلیم دة ذه و ن سلیم شأن  معروف مثال أقدم املعا ن املجرم ل انت ال السیاسی  صل ش

 .الیوم سائد و ملا التار

یقیون  الفرس أن كما م یخضعون  انوا والفی م مع عالقات ام لبعض الشعوب من غ  بقواعد املتعلقة ح

رب دات ا ،...الضیافة وقواعد خرى  الشعوب ممث وحمایة السلم ومعا ند و إ رت القدیمة ال  ظ

میة" الدیانة ا ع ال ،"برا ن مجموعة عن و م،.ق 1000 عام جمعت ال "مانو" قوان  الدیانة دستور  و

میة" رب، لشؤون املنظمة سانیة القواعد لبعض عرضت ال "برا ف فاملحارب ا  عدوه یضرب ال الشر

نما ،عھدر  فقد الذي أو دبره یو الذي أو النائم ر عندما املساواة إ الدعوة بذور  البوذي الفكر تضمن ب  أظ

ن التمی بأن شر ب ار أسماء تزول كما یزول ال رت وعندما البحار،  تصب عندما ن ودیة الدیانة ظ  ان الی

ود یقیم أن املتوقع من م الی سامح أساس ع خرى  الشعوب مع عالقات سانیة، ال  ان حدث الذي ولكن و

م قام حیث ذلك عكس ع م احتقار ع فكر م الشعوب من غ  أیضا قام كما املختار، الشعب باعتبار

م رب وأسلوب العنف  تمجید ع فكر  .2ا
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ع الفرع   سالمي العصر :الرا

ار یمكن ال  07 القرن  من ابتداء الدولیة العالقات میدان  املسلمون  العرب ب قام الذي العظیم الدور  إن

ور  منذ أي ،م رة شب  سالم ظ ز یة ا ي الن ید ع العر  جاء الذي وسلم، ھعلی  ص محمد العر

دوا قد العرب أن أیضا ھفی الشك ومما افة، للناس سام سماوي  بدین  رض من محددة بقاع و ذلك قبل ش

ة سادت حضارات ا بادت ثم الزمن، من معینة لف ضارات من كغ  ولم سامیة، عناصر ع تب لم ال ا

ا الغرض یكن خ علماء عند علی املتفق أن غ سانیة، شأن رفع و من خ أن التار  یبدأ لم الدو العرب تار

ء إال ا، سالمیة الدعوة بم شار ا اختالفا تختلف الدولیة العالقات إ سالم نظرة و وان ر  نظرة عن جو

، الدو القانون  ف ال فاإلسالم الوض ل و سیادة ذات سیاسیة كیانات إ العالم بانقسام أصال ع ا ل  من

ا اص، نظام دف ذلك من العكس ع فاإلسالم ا شر ب توحید إ ی ي نظام ظل  ال  و موحد قانو

عة عة عمران، آل سورة 19 یة "سالم  عند الدین إن " عا ھلقول مصداقا وذلك سالمیة، الشر  فالشر

ة سالمیة م فیما تمی دون  جمیعا الناس إ موج ن   الثقافة   أو اللون  أو صل سواء ان، أساس أي ع ب

رات"  أتقاكم  عند أكرمكم إن :"عا لھلقو  مصداقا   .13 یة ا

عة إن ي نظام سالمیة الشر شر یحد قانو م  حدودا لل م أفعال م، وأقوال ي واعتقاد  عالقة تنظم ال ف

الق املخلوق  ه املخلوق  عالقة نفس الوقت  تنظم وإنما فحسب با س ب من غ  مختلف ع ھج

ات ي جتماعیة املستو ر مختلف تحكم ،ف شاط مظا ي ال ا ،أي سا شر یحكم نظام  أن  یوم إ ال

  .1یبعثون 

ي املطلب ذور  الثا  العام الدو للقانون  املباشرة ا

ة ع نحالل عوامل طرأت عندما اطور رمانیة الرومانیة م ا آخر بوفاة وزالت املقدسة، ا  أباطرت

ك" در یة الدول  انت ، 1943 سنة "الثالث فر دیثة ور شأ بدأت قد ا  الذي قطا النظام أنقاض ع ت

صة الدول  تلك بدت و الوسطى، العصور  ساد رص ل حر ا تأكید ع ا ة  استقاللیت  سلطة أیة مواج

ا سیاسیة اطور، البابا سلطة وخاصة علو م یة الدول  تلك ام وأصبح و دیثة ور م دون  ا ق غ  ا

ة القوة إستخدام  م داخل سواء املس ا، أو دول رب فحرموا خارج اصة ا ة القوة إستخدام أي- ا  املس

ن سواء ال ان كما -الدولة داخل السادة أو مراء ب  الوسطى، العصور   سائدة انت ال لألوضاع طبقا ا

ة ولعبت ا ال السیادة نظر ن" الفر املفكر صاغ ان الصدد، ذا  اما دورا "بودان ج  أن الطبی من و

ف مراء امللوك ع م آل الذین و كم أمر إلی م تنظم ال امللزمة القواعد عض بوجود الدول  تلك  ا  عالقات

                                                             
دات(الدو القانون  مصادر كمال، زغوم -  1 شر،د العلوم دار ،)والعرف املعا ،.د ، ط.لل   .22-20 ص ت
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نا املتبادلة، ذور  ع أیدینا نضع و ف فقد التقلیدي، الدو للقانون  املباشرة ا  الدول  وأمراء ملوك اع

یة دیثة ورو ن ذلك منذ شأت ال ا م ا ام دات بال ا ال باملعا مون م، فیما ی ن ان ب  تطبیق و

دات بتلك ترد ال القواعد م، فیما العالقات  ام عنصر بمثابة املعا ن انت ب  حول  تدور  ال املناقشات و

امات طبیعة تحدید ا تنطوي  ال ل دات علی ا مدى معرفة أو املعا انا تحتل لزامیة، قوت سیا م   رئ

قبة، تلك  الدولیة العالقات دأ ا رص و دات بأن التأكید ع ا ن العالقات میدان  تؤدي املعا  الدول  ب

ي القانون  یؤدی الذي لذلك مماثال دورا ن العالقات  املد ن  ب   1.الواحدة الدولة داخل املواطن

م عرض ی وفیما ا من ال النقاط أل ا املنظمة والقواعد الدولیة العالقات أخذت خالل ا ل  آخر اتجا

جیا وتتطور  فی س   :ي النحو ع تدر

دة :ول  الفرع   1648  ستفاليا و معا

دة عد  ستفالیا معا ت م 1648 سنة أبرمت ال و ن حرب وأن ت ال عاما الثالث ن ش دي ب سة مؤ  الكن

ا یة الدول  من ومعارضی دا فاتحة ور ن أول  الدولیة، للعالقات جدیدا ع ، القانون  لقواعد تدو  وقد الدو

ا قام ال سس أرست مة كرست أن عد التقلیدي الدو القانون  علی اطور  البابا ز م ت و  دور  وأن

یمنة ا ان ال ال ما ل یمارس د الذي مر الدولیة، العالقات مجال  من ق م یة الدول  لوالدة الطر  ور

دیثة ة انحالل عد ا اطور رمانیة م ا ا  .مستقلة دول  إ وتجزئت

مكن یص و دة أرست الذي النظام ت ستفالیا معا یة القارة لدول  و   :التالیة سس  ور

لة الدولیة العائلة وجود *  ش  دولیة عالقات  الدخول  ستطیع ال السیادة، ذات املستقلة الدول  من امل

ك ش ، القانون  قواعد وضع  و یة الدول  ع العائلة ذه اقتصرت وقد الدو سعت ثم املسیحیة، ور  ا

ا شمل ذلك عد رقعت یة أو مسیحیة غ دوال ل ن مثل أور   وتركیا 1845 عام  الیابان ، 1844 عام  الص

ا ثم 1856 عام   .ذلك عد املستقلة الدول  بقیة تبعت

ن املساواة مبدأ إقرار * یة الدول  ب اثولیكیة املسیحیة ور یة، ال ستان و ا نزعت أن عد وال ر عن  مظا

یة السیادة ة، الدی س وجود فكرة ع والقضاء البابو ذلك جمیعا، الدول  ع سیطر أع رئ وم تر و  مف

ند ال واملساواة السیادة ا س    .الدو القانون  إلی

ا،  السلم ع للمحافظة أسا كعامل الدو التوازن  بفكرة خذ * قصد أورو  ال الدول  أن بذلك و

یال، ذلك إ ستطیع ال خرى  الدول  حساب ع تتوسع أن تحاول   حائال لتصبح تتكتل خرى  الدول  أن إذ س
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ا ن ن ب روب ملنع أساسیة ضمانة عد الذي الدو التوازن  ع حفاظا التوسع، ذا و  ع واملحافظة ا

مة وضمانة السالم،  ذلك منذ الدولیة السیاسة ع الدو التوازن  فكرة سیطرت وقد الدول، الستقالل م

خ    .ن ح التار

بدال * ن الروابط توثیق إ أدى الذي مر الدائمة، السفارات بنظام املؤقتة السفارات نظام اس  الدول  ب

ة وتأكید شاور  استمرار م ال ا فیما والتفا ن عقاد توا  ذلك وتجسد الدولیة، املسائل  ب  للتداول  مؤتمرات ا

ل  یة، القارة مشا ا من ولعل ور نا مؤتمر أبرز مة عقب 1815 فی اي ومؤتمرات نابلیون  ز -1899 عام ال

اصة القواعد نظمت ال 1907 رب ، ا یاد با اصة القواعد ووضعت وا ة ا سو اعات ب  بطرق  الدولیة ال

 .سلمیة

ساع * دات إبرام نطاق ا ا نظرا املعا میت ا الدولیة العالقات  أل  مشكالت ل  املالئمة داة باعتبار

دید النظام ع واملحافظة الدول،  1.ا

ي الفرع سية الثورة :الثا   الفر

سیة الثورة اجتذبت  ا الفر ة املساواة املعروفة بمبادئ ر صیة، ا ة ال  اختیار  مم وحق الفكر حر

ا ة نظم ا، شعوب من الكث الدستور میة للثورة وأعطیت أورو ا جانب إ دولیة أ ع ، طا  بات فقد الوط

شار دد املبادئ ذه ان كم نظم ی مراء امللوك وخ خرى، البالد  ا م ع و  ع عملون  وأخذوا عروش

ة ضد تحاد ور م سیة ا دیدة، الفر م نابلیون  شن ما سرعان ولكن ا ورة ھحرو علی ا غ ال املش  ب

طة ا خر د من لھبذ تم ما ل ع وق أور  .الدو التوازن  ع حفاظا سابق ج

ا  نابلیون  نجاح یرجع وال ة قوت إ أور  ووعوده ھجیوش سبقت إ الدعایة إ أیضا بل فحسب، العسكر

د إنما أنھب ر یجا بداد مراء ظلم من الشعوب لتحر رت أن تلبث لم الوعود ذه قیمة لكن امللوك، واس  ظ

ا، ع ا دوال یمحو نابلیون  أخذ عندما حقیقت ا ع لیقیم بأسر ت أنقاض اطور  أن فبمجرد العظیمة، ھإم

نت قیقیة نوایاه تب ا وراء الشعوب اندفعت ا م وائل أمرائ مت تمت ح املغتصب، ضد تؤازر  ثم ھز

نا مؤتمر  جدید من الدول  اجتمعت  1815.2  فی

نا مؤتمر :الثالث الفرع     1815  في

ذا العلیا السیاسة انت ا  الدو التوازن  إعادة و ھأعضائ ل م ان إذ بحتة، رجعیة املؤتمر ل  ع أور

ا، إ القدیمة امللك بیوت إرجاع أساس یة را وتقسیم عروش ى  الدول  لرغبات وفقا ور ا الك  ومآر
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ن  اعتداد دونما السیاسیة، و ا أو الشعوب بمیول  الدول  ت سیة الثورة ملبادئ ان ال عواطف   أثر الفر

ا،فقد وسیة امللكیة املؤتمر أعاد إیقاظ ة، ال د دول وضم والنمساو ج السو و ، إتحاد  وال  وضم فع

ا ی ا لیجعل ولندا إ ب ة مملكة من ون  قو سا، توسع دون  حائال ت  مؤتمر وضع فقد تقدم ما جانب وإ فر

نا دیدة الدولیة القواعد عض فی اصة ا ة ا ار  املالحة بحر م والقائلة الدولیة ن  كما الرق، تجارة بتحر

ت ن رت ن املبعوث م حیث من الدبلوماسی   1.والصدارة  التقدم  أسبقیت

ع الفرع   املقدس التحالف :الرا

ا جاءت ال املبادئ فعالیة من خوفا سیة الثورة ب ا ال القواعد ع وحفاظا الفر نا مؤتمر وضع  1815 فی

روسیا النمسا من ل وملوك روسیا قیصر اجتمع ، ا و تم  وإنجل  ما وأسسوا السنة، نفس من  1815 س

م إدارة  املسیحیة خالق تطبیق و ھغرض ان الذي املقدس بالتحالف س ارجیة، الداخلیة شؤون  وا

قیقي فغرض فاظ و ا الة ع ا ا ال ا نا، مؤتمر أقر عة الدول  أبرمت لذلك وتحقیقا فی  سنة ر

دة 1818 ا وانظم ،"الشابال أكس" معا س إلی سا، ملك عشر الثامن لو ت فر ا الدول  ذه ونص  قیمة نفس

یة الدول  ع ا حل  ورو   2.اف امللكیة نظام عن والدفاع السیاسیة منازعات

امس الفرع ر القوميات حركة :ا   قليمية الطائفة من الدو القانون  وتحر

شر ل أن أساس ع یقوم والذي 19 القرن   القومیات مبدأ ان ق أمة ل ر  ا ا تقر ون  أن و مص  ت

ذا مستقلة، دولة ة ذه سمیة إ دفع ما و ة الف ر بف  تقسیم ع املبدأ ذا عمل وقد القومي، املص تقر

و  خرى، الدول  عض وتوحید الدول  عض ن یجمع نھل ظر ب غراء ا  انفصلت املبدأ ذا تطبیق وتحت و

ا ی ت ، 1831 عام ولندا عن ب س ل الوحدة وتمت ، 1832 عام تركیا عن الیونان وا  إیطالیا، و أملانیا من ل

ذلك ا ع الشعوب من العدید تحصلت و  الدول  من كب عددا تضم الدولیة العائلة فأصبحت استقالل

ة، املستقلة ساو ل امل ا ل ا من ا سیادت ا، وجیوش اجة الشعور  إ د مما وأساطیل  خاصة قواعد إلیجاد با

رب، السلم وقت العالقات لتنظیم كذا وا ور  أن نالحظ و  القضاء  أساسیا دورا لعب قد القومیات مبدأ ظ

لف سیاسة ع ید املقدس، ا ق وتم یة سیاسة إتباع نحو الطر ا یمكن جدیدة أورو  الوفاق سیاسة سمیت

ي، ا تقوم انت ال ورو ى  الدول  ب ا الك ا من محاولة بالقوة وتفرض  بدأت كما مناسبة، حلول  وضع خالل

یة الدول  یة، غ دول  دخول  تتقبل ورو ن دخول  قبلت 1844 عام ففي أورو  ضمن بوذیة دولة عد ال الص

ا الدولیة، سرة مت عد 1853 عام الیابان قبول  وتال ن لروسیا ھز  قررت 1856 سنة و واحد، عام  والص

یة الدول  ى  املسیحیة ورو طانیا،ب( الوقت ذلك  الك سا النمسا، بروسیا، ر یا و فر  تقبل أن ، )سردی
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ة دة بمقت ذلك وتم إسالمیة، دولة انت ال العثمانیة الدولة عضو س معا   نصت وال ، 1856 لعام بار

ا ك أن العا للباب الدول  ذه سمح أن ع 07 مادت ا، ونظام العام القانون  مزایا  ش  قبول  تم فعندما أور

اف قبل من ذالك یكن لم الدولیة، لألسرة العثمانیة الدولة انضمام ق ع دف ان ما بقدر با ا إ ی  تقیید

دات من بمجموعة امات املعا ل س مؤتمر قرر  حیث الدولیة، و  1877 عام و الصرب، إمارات ضمان بار

ي سكندر أعلن رب روسیا قیصر الثا مید عبد السلطان ع ا ي، ا  وفرض علی نتصار من وتمكن الثا

دةھعلی یفانو سان"  "نھأدر " ص معا یة بضوا "س خ القسطنطی  تضمنت ال ،03/03/1877  بتار

ا مخاوف أثار مما العثمانیة الدولة ع قاسیة شروط ت املضایق، ع إنجل ا عدم من النمسا وغض  من تمكن

رسك، البوسنة تملك ن، إ بروسیا ملك سمارك وانضم وال عقد الدولت ن مؤتمر وا اع ل برل  یحقق بما ال

ن املصا توازن  ا، شرق  بالد ع القومیات مبدأ وتطبیق العثمانیة الدول  ب  من الصرب،  استقالل فتم أورو

ا مارات نظام إقرار تم كما ورومانیا، نجرو    .1لبلغار

یة الدول  عمدت كما دات وإبرام املؤتمرات عقد إ ورو روب لتجنب كأسلوب املعا ل وحل ا  املشا

ا السلمیة، بالطرق  دات من ا رجال آنذاك ان حیث سمارك، اتفاقیات أو التحالف معا ا  قو  تلك خالل أورو

ة، تفاقیة الف ة و ات وعصبة ، 1879 عام ملانیة النمساو اطور دة الثالثة م ن 1881 بمعا  بروسیا ب

دة والنمسا، وروسیا لف ومعا ي ا ن 1882 عام الثال  سمارك عقد 1887 عام و وإیطالیا، والنمسا بروسیا ب

دة روسیا مع دة باسم عرفت معا ت ال الضمان، إعادة معا فاظ وسیلة اعت   والسالم التوازن  ع ل

ا دة ثم أورو ن 1892 معا سا ب لف ضد فعل كرد وروسیا فر ي، ا رت 1902 جانفي و الثال دة ظ  املعا

یطانیة ادفة الیابانیة ال ر 1907 أوت و آسیا،  الرو للتوسع حد وضع إ ال ا اتفاق ظ  وروسیا إنجل

اص نوب  روسیة، منطقة الشمال  :التا مناطق ثالث إ إیران بتقسیم ا یة منطقة ا  و إنجل

فت طار ذا و إیرانیة، الوسط ستان بأن روسیا اع یة، نفوذ منطقة أفغا اف تم كما إنجل  سیادة ع

ن ت" ع الص سا وقعت ولقد ،"التی ا فر ا تم اتفاقیة 1899 عام وإنجل ما مناطق تحدید فی  شمال  نفوذ

قیا ر و النیل أعا وأرا إفر ر 1904 أكتو ما الودي تفاق ظ ن ة طبیعة ذو عد الذي ب  ل استعمار

ا أطلقت حیث املقایضة، أساس ع یقوم والذي مدة، منذ القائمة املنازعات سا ید إنجل قیا،  شمال  فر  إفر

فت ذلك مقابل و سا اع ا ید بإطالق فر  2.النیل أرا  إنجل

ن دائم سالم عن البحث فكرة أن كما  مستحدثة فكرة  العالم  دو تنظیم قواعد إرساء فكرة أو الدول  ب

ا عود خ دیثة، العصور  فجر بزوغ إ تار ا ھیتج غالیة أمنیة الدو التنظیم فكرة وظلت ا  الفالسفة إلی

رفع ا و  مصا شابك أدى بحیث م، 19 القرن   التطبیق ممكنة حقیقة أصبحت أن إ صالح، دعاة لوائ
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ة الدول  ا والفكري  التجاري،الصنا التبادل حركة وتقو ن ور  إ ب دف عدیدة دولیة محاوالت ظ  إقامة إ ت

ا یوحد دو تنظیم ن جمع ب ا و ، صعید ع شمل عد سیا ن و ر ن ا خ  مرة وألول  قامت العاملیت  تار

ة شر ا فحلت مم عصبة و و أخفقت وقد العالم، دول  معظم ضمتا منظمتان ال  مم یئة محل

ع التغ ان وإذا املتحدة سم الذي السر صائص السمات أك و والشمول  باإلحاطة ی ة وا  ملالمح املم

ن وثیق ارتباط فثمة عصرنا، ، التنظیم مالمح  والتغ الدولیة والعالقات الشؤون  التغ ب  فالتغ الدو

اسا كب حد إ ان الدو التنظیم عرفة الذي ع ات ا  واملنظمات ،1ةالعاملی السیاسة ع طرأت ال للتغ

ا دولیة یئات ع عبارة  الدولیة شئ ا إلدارة الدول  ت كة، الدولیة مصا  معینة باختصاصات وتتمتع املش

ا دات تحدد شئة املعا ا امل  من العدید شوء الدولیة التنظیمات ذه شأة صاحب لقد ذلك عن فضال 2ل

قلیمیة العاملیة الدولیة املنظمات یك املتخصصة، أو العامة و االت شوء عن نا ا، مرتبطة متخصصة و  ب

ومیة الغ الدولیة املنظمات من العدید أیضا شأت كما ا أصبح وال ح  أضعاف یتجاوز  عھمجمو   عدد

ومیة، الدولیة املنظمات عدد ات من الرغم وع ا ل الصعو اص بالوضع تحیط ال القانونیة واملشا  ا

ذه ة الطائفة ل میة إغفال یمكن ال أنھف الدولیة، املنظمات من خ  العالقات مجال  تلعب ال الدور  أ

  3.املعاصر الدو والقانون  الدولیة

  الدو القضاء :السادس الفرع

 قد الدول  انت فإن مام، إ الدو بالقانون  دفعت ال الفنیة سالیب من واحدا الدو القضاء عد 

ا  قبلت ن من یئة تصدره إلزامي كم تخضع أن املتبادلة عالقات ا نزاع  املحكم  فإن مبكر، وقت منذ عنی

شاء  مم یئة ظل  الصیاغ ذات ع واملحافظة مم عصبة قیام عد الدو للعدل الدائمة املحكمة إ

شاء املتحدة، اق الدولیة العدل محكمة بإ ا وإ  یتجزأ ال جزء واعتباره املتحدة مم بمیثاق السیا نظام

میة الدو للقضاء أعطي فقد ،نھم  إ شارة وتجدر املعاصر، الدو القانون  إطار  ف كأسلوب ملموسة أ

ام أن راء ح ة و شار  عد الدولیة، العدل محكمة ثم الدو للعدل الدائمة املحكمة عن صدرت ال س

ام دوره لھ اما ). قانونیا تراثا ر إثراء  ال   4.املعاصر الدو القانون  وتطو
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 العام الدو القانون  لقواعد لزامية القوة الثالث املبحث

ا لم تقدم، كما العام الدو القانون  قواعد إن عات شأن علیا یئة الدولة ع تفرض شر  ال الوطنیة ال

ا ا،  املوجودین فراد ع الدولة تفرض ن شأت وإنما إقلیم ة مستقلة یئات ب ساو قوق  م س ا  ل

ا ي جدل ثار ولقد خرى، ع سلطة إلحدا ن فق ور  ب اء جم  الدو القانون  قواعد تمتع مدى شأن الفق

ا تضمن إلزامیة بقوة العام ام ا اح ماعة وسط وتنفیذ ذا عرض ی وفیما الدولیة ا  خالل من املوضوع ل

ن إ ھتقسیم ن مطلب ي أساسی أ  :ي النحو ع ذلك تفصیل و

 العام الدو القانون  لقواعد لزامية القوة أساس ول  املطلب

ل القانونیة القواعد مجال  لزامیة القوة أساس تحدید مسألة تثور   أدق املسألة أن غ عام، ش

سبة ا ال قواعده أن اعتبار ع وذلك العام، الدو القانون  ملجال بال ا أع سلطة الدولة ع تفرض   شأن

عات شأن ذلك شر شأ  بل الوطنیة، ال ن ت ة دول  ب ساو س السیادة م ا ل  أنھ غ خرى، ع سلطة إلحدا

لط عدم یجب ن الصدد ذا  ا ن القواعد ذه لتنفیذ الالزمة التنفیذیة القوة ب  للقاعدة امللزمة القوة و

د ع ال و تخلف ألن الدولیة، القانونیة ة ذه تجر ا من خ  امللزمة القوة أساس أثار ولقد امللزمة، قوت

یا جدال العام الدو القانون  لقواعد ن فق اء ب تطرق  لذلك العام، الدو القانون  فق م إ س  ال املدارس أ

ا  التعمق دون  املسألة ذه تناولت   :ي النحو ع الدقیقة جزئیات

  )رادية( التقليدية الوضعية املدرسة :ول  الفرع

ة تنطلق ا أساسیة فكرة من رادیة النظر  أي عموما، للقانون  الوحید ساس  الدول  إرادة أن مفاد

ن والعالقات الدولة یحكم الذي القانون  ة وتنقسم ، 1الدول  ب ن إ رادیة النظر ب ن مذ    :ما أساسی

ب -أوال  رادة أساس ع تب الدو القانون  لقواعد امللزمة القوة بأن القول  إ ھیتج :املنفردة رادة مذ

ل املنفردة و دولة، ل ة عرف ما و ر بنظر ي التحر نادا لإلرادة، الذا  سیادة من الدولة ب تتمتع ما إ واس

ا یمكن ال أنھف مطلقة ا، أع لسلطة إخضاع ا من ا السلطات ذه عن عدل أحیانا ولكن  بمحض وتقید

ا ا، مع عالقات  الدخول  قصد إرادت ا فالتقیید غ  القاعدة ع لزام وصف یضفي الذي و إلرادت

 .الدولیة القانونیة

ا ال القیود من الدول  تتحلل ما سرعان :نقد ا وضعت ا ع بنفس ا رأت لما إرادت ا، مع عارضا فی  مصا

ا عن وتتخ امات ار ذا و الدولیة ال  .الدو القانون  لقواعد امللزمة للصفة إن
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ب -ثانيا كة رادة مذ  ع تب الدو القانون  لقواعد امللزمة القوة بأن القول  إ یتج :للدول  املش

كة رادة أساس افة املش ل املنفردة رادة ع علو ال الدو القانون  بقواعد املخاطبة الدول  ل  دولة، ل

ب وإنما املنفردة، الدولیة رادة ع عتماد القواعد تلك ع لزام صفة إلضفاء یمكن ال ثمة ومن  توافر ی

ماعیة رادة ا املشركة ا    .جمیعا ل

م ستقالل حدیثة الدول  أن كما أرادت، م القواعد ذه عن لزام صفة نزع الدول  ستطیع :نقد  تل

ذه ون  أن دون  الدولیة القواعد ب ا سبق قد ی   .1 أخرى  دول  مع اتفقت وأن ل

ي الفرع  املوضوعية املدرسة :الثا

ام التقید أساس أن إ ھتتج  ل یجة و الدو القانون  بقواعد و  إرادة عن مستقلة خارجیة لعوامل ن

ا، تخضع ال الدول  ام ومدى الدولیة القاعدة مؤدى تقرر  ال  العوامل ذه وأن ل ا، ل ذا ب  ما عض و

حة ھب جادت اء قر  .املوضوعیة املدرسة فق

ة -أوال ا قال :القانونية اعد القو تدرج نظر ان العاملان من ل ب  صورا حیث فردروس، و لسن النمساو

ل ع القانون   جمیع سود ال ساسیة القاعدة إ تصل ح صول  إ الفصول  من قواعده تندرج رم ش

ا خرى  القواعد ا وتكسب ا قوت    .وإلزام

ة فكرة -ثانيا ة أن الفكرة ذه مؤدى :املص ن العالقات قیام أساس  املص  مصدر أیضا و الدول  ب

ام ا تنظم ال بالقواعد الدول  ذه ال ا عالقات ا فی ن ة فكرة أن ،إال ب س املص ا ل ن ثابت معیار ل  لنا یب

ا، مدى طر فمن مشروعیت ا ثابت أساس ع تقوم ال فكرة إ الدو القانون  سند أن ا عوز  البیان و

 .والتحدید

ا الفكرة ذه :السيا التوازن  -ثالثا یة السیاسیة أملت دة  ورو ستفالیا معا  أن أساس ع 1648  و

ن القوى  موازنة ى  الدول  ب من السلم یضمن أن أنھش من الك  ذه تص ال مر حقیقة  أنھ إال العام، و

ام ع ساعد انت وإن قانونیة، لقواعد كأساس السیاسیة الفكرة م الدو القانون  قواعد عض اح  كتحر

ساع ى  الدول  ا   .الضعیفة الدول  حساب ع الك

عا سيات مبدأ -را  حق أن ومؤداه م 19 ق منتصف  وإیطالیا أملانیا وحدة علی قامت املبدأ ذا :ا

ة  الشعوب ر ل عطي ا س من جماعة ل ق واحد ج ن وأن مستقلة، كدولة تقوم أن  ا و  ع الدول  ت

سیات أساس اء عض رأى وقد الدولیة، العالقات سن ضمان خ و ا م وع الفق  یطا الفقیھ رأس
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شی" سیات بمبدأ خذ "ما ات تذلیل أنھش من ألن العام، الدو للقانون  كأساس ا شأ ال الصعو ن ت  ب

ق الدول  ا من دولیة عالقات إلقامة آمن وطر  .املختلفة الشعوب تقدم ع ساعد أن شأن

ة -خامسا دث نظر ة ذه أنصار یرى  :جتما ا م وع النظر  القانون  أن ،"سیل جورج" الفقیھ رأس

یاة ذات نھع تتمخض اجتما حدث إال ما ما خاصة بصف الدو والقانون  عامة بصفة  املجتمع  ا

شري، ل ال شأ مجتمع ف سب ،ھروابط وتقوي  نھتصو  ھب خاصة قانونیة مبادئ عھم ت ا املبادئ ذه وتك  إلزامیت

ماعات لألفراد العام الشعور  من ا  بضرورة وا ام ا، اح ماعة تتفكك ال ح ومراعات   .1ا

ي املطلب ات عدد الثا  العام الدو القانون  لقواعد لزام مستو

ت "لسن" أبرز  لقد ن القوة  الفروق من نوعا القانونیة، القواعد تدرج عن بنظر  بحیث القواعد، تلك ب

ا تقدیم جعل أنھ ذا لزام، أساس عض ع عض ا موقفا ان و  محاولة أول  بمثابة ان أنھ إال خالصا نظر

ن القوة  التدرج من نوع بوجود للقول  ا ینظر فال الدو القانون  قواعد ب  بمدى یتعلق فیما واحدة نظرة إلی

ا ي وفیما لزامیة، قوت ات إ عرض یأ ا قال ال العام الدو القانون  لقواعد لزام مستو اء عض ب  فق

ي ذلك ونفصل القانون  ذه   :اآل

ش القانون  :ول  الفرع   ال

ش، القانون  عن املعاصر الدو الفقھ یتحدث أن املألوف من بات لقد   الفر القانون  وصف الذي ال

ن عن وكمثال صلب، قانون  أنھب وصف الذي العادي القانون  مع مقابلة بالضعف شة الدولیة القوان  إ ش ال

دة و معا ضر شأن 1963 موس ي ا ز ة، للتجارب ا اب طراف للدول  سمحت ال النوو ا باال  م من

نائیة ظروفا أن قدرت دة بموضوع تتعلق است ا عرض املعا طر العلیا مصا  .ل

ي الفرع   مرة الدولية القواعد :الثا

ا حیث من الدولیة القانونیة القواعد ساوي  و تقلیدیا ب املسلم من ان  ا القانونیة قیمت  لزامیة، وقوت

نا اتفاقیة أن إال دات لقانون  فی  القانونیة القواعد  الدولیة القانونیة القواعد من آخرا نوعا أقرت 1968 ملعا

ا 53 املادة نصت بحیث مرة، الدولیة دات أن ع من م ال املعا ون  ت  تقع آمرة دولیة لقاعدة معارضة وت

دات بطالن ع نصت فقد ( 64 ) املادة أما) 53م( مطلقا بطالنا باطلة  سابقة انت وإن ح مطلقا بطالنا املعا

ا    2.تجاه ذا الدو الفقھ أید وقد جدیدة، آمرة دولیة قاعدة ع شأت

                                                             
  .72  ص السابق، املرجع یف، أبو صادق ع -  1
املرجع -  2   .74-73ص ،نفس
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العام:  ول  الفصل الدو القانون   مصادر

ا القواعد منھ ستقي الذي املنبع أو القانونية، القاعدة لق جراء أو الوسيلة باملصدر يقصد  قو

لية القوالب تحديد ع الدولية القانونية القاعدة مصدر وتحديد .لزامية  عن القا يتمكن ال الش

قھ كم إستخالص طر  .أمامھ معروض نزاع ع التطبيق الواجب ا

الً  مر ذا يبدو الداخ املستوى  فع .الدولية القاعدة وجود إ ش أدلة  أو  الذي و املشرع ألن س

ا، املصادر يحدد رت  ع يقوم الدو القانون  أن الثابت من انھ حيث الدو املستوى  ع يختلف مر أن غ و

امھ العام الرضا أساس  ذا عن التعب وسائل بتعدد املصادر تتعدد أن الطبي ومن أعضائھ قبل من بأح

 .الرضا

م إ الدولية العدل ملحكمة سا النظام من 38 املادة أشارت قد و  :و الدو القانون  مصادر أ

اصة العامة الدولية تفاقيات /1 ف قواعد تضع ال وا  .املتنازعة الدول  جانب من صراحة ا مع

ة املرعية الدولية والعادات عراف / 2  .ستعمال تواتر عليھ دلَّ  قانون  بمثابة املعت

ا ال القانون  مبادئ /3  .املتمدنة مم أقر

ام /4 ب املحاكم أح ن كبار ومذا  املؤلف

  واستداللية أصلية إ املصادر بتقسيم نقوم وسوف 

ول  العام: املبحث الدو للقانون صلية   املصادر

ي الثا العامللقانون ستدالليةاملصادر: املبحث   الدو
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ول  العام: املبحث الدو للقانون صلية  املصادر

ول  الدولية: املطلب دات   املعا

الرئ املصدر الدولية دات املعا وقدول عد املعاصر العام الدو اليومأصبحللقانون ا ل

انة عدوامل الدو القانون مصادر ن الدوأنب العرف يحتلھ ان الذي املركز   .احتلت

يان :  ول  الفرع      و الدولية دة باملعا ف االتعر   أنواع

ب ر وتحديدأنال ا ف عر البداية تتطلب الدولية دة املعا ادراسة كيفيةأنواع دراسة تتطلب ثم

ا شا اإ عقاد   .وا

خاصة بصفة ا م ونذكر الدولية دة املعا لوصف ستخدم عديدة اصطالحات وجود يالحظ وقد

و ول وتو وال تفاق و تفاقية و والنظام د والع وامليثاق والدستور دة طاباتعالن املعا وا ح والتصر

املتبادلة واملذكرات ادفة،املتبادلة م عت ا جميع ات التعب ذه واحدهو موضوعيھ حقيقة عن التعب

الدولية دة   1.املعا

الدوأنإال الفقھ قادت الدولية صطالحاتإاملمارسة ذا ن ب يطلق،التمي دة املعا فاصطالح

التصديق لشرط يفاء اس ا لنفاذ تتطلب ال الدولية تفاقيات يطلق، عن فأنھ تفاقية عب أما

ينصرفعم الغالب فأنھ التصديق شروط أيضا ا لنفاذ تتطلب اتفاقيات الدوليةإعن تفاقية

مثلأو  طرافاملتعددة دولية قانونية قواعد تضع وال معينة بموضوعات املتعلقة الدولية تفاقيات

لعام جنيف لعام1949اتفاقيات فينا دات1969واتفاقيات املعا قانون الدستورأما، شأن ات عب

الدولية للمنظمات شأة امل الدولية القانونية الوثائق لوصف عادة ستخدم ف والنظام د والع ، وامليثاق

بتطبيق اصة ا القواعد ع تنطوي ال تفاقيات لوصف عدة ول بروتو اصطالح ستخدم إضافة آوو

قائمةآو تفسآو قواعد دولية دة معا ا،عديل طلق مبادئعالنصطالحو س تأس الرغبة عند

دولعراب أوقانونية لعدة كة مش مواقف دف، عن س دولية وثيقة عن ة سو ال اصطالح يطلق كما

سابقة اتفاقية تنفيذ معدالت تحديد مؤقتآو عادة نظام   2.وضع

                                                             
عامر. د -  1 الدين القانون، صالح لدراسة العاممقدمة ية، الدو العر ضة ال رة، دار  .181ص،  2002، القا
املرجع -  2  . 183ـــ182ص،  نفس
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أليھ باإلشارة دير ا اومن الإن أخ املتعددة صطالحات الدوليةذه دات املعا ع تطلق

مختلف لوصف تلكأنواعستخدم ا ناول ت ال املوضوعات عن النظر بصرف الدولية دات املعا

دات   .املعا

الدولية: أوال دة املعا ف   عر

دة املعا اصطالح نإينصرف ص ن ب مكتوب اتفاق اصمنأك  أول العامأ الدو القانون

يتم ا عل تطلق ال سمية ال انت اأيا دفإبرام الدو القانون ام ألح   1.قانونيةأثار  إحداث إوفقاً

لعام دات املعا لقانون فينا اتفاقية بت ذ املن ذا الفقرة1969و الثانية بأن) أ(البندواملادة

دة د( املعا اتفاق ل نع دولت ن ب عقد واحدأك  أوو وثيقة تم سواء الدو للقانون وتخضع كتابة

اأك  أو عل تطلق ال سمية ال انت   2)أيا

يت ذلك منأنومن كنوع دة للمعا ة امل اأنواعالسمة و ناحية من الدولية تفاقيات

أتباع و كتابة إال يتم ال ليا ش ناحية، معينةإجراءاتاتفاقا من منإتحتاجأخرى و واملوافقة التصديق

دات املعا ع وتصديق رقابة سلطة والدولة الدستور ا عط ال ة    .3ا

التنفيذي تفاق عن تتم الدولية دة املعا فأن ذاأو وعليھ بأن سطة امل صورتھ خ تفاق

إلبرامھ ط ش قبلإجراءات باعإتال من عليھ التصديق يتم بأن الدولة ام الل ط ش ال كما معينة لية ش

عليھ التوقيع بمجرد للدولة ملزما يصبح بل دات املعا عمل املختصة عن، السلطة دات املعا تمتاز وكذلك

ذا بأن الشرفاء دونخ اتفاق الدول رؤساء عليھ يتفق اتفاق متتجھأنو مإلزام إ إراد ومن، دول

تفاقيات ذه تنفيذ عن مسؤولة عت ال الدولة فأن ع، ثم تقوم الدولية دة املعا ان يت تقدم ومما

عناصر اأساسيةعدة   :وم

ا )1 نأ ص ن ب اتفاق عن اصمنأك  أوعبارة العامأ الدو  .القانون

البدأن )2 تفاق اً أنذا مكتو ون  .ي

الدوإبرامھيتمأن )3 القانون ام ألح  .وفقا

منأن )4 دف ال ون بإحداث إبرامھي  .1قانونيةأثار وترت

                                                             
يم. د -  1 ابرا الدولية، ع دات املعا ية، الوسيط العر ضة ال رة، دار  .69ص،  1995، القا
البند -  2 و الفقرة و دات، ) أ(م املعا لقانون فينا  . 1969لعاماتفاقية
ميد. د -  3 ا عبد سامي العام، محمد الدو القانون املعارف، اصول شأة ة، م  . 172ص،  1997، سكندر
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الدوليةأنواع  :ثانيا دات   املعا

املوضوعإن        حيث من او ل الش حيث من ا كب تنوعا نوع ت الدولية دات الفقھ، املعا حمل ما ذا و

محاولة عن نإجراءالدو ب للتفرقة الدولية دات للمعا نظري اتقسيم نأنواع ب التمي يتم لذلك

ع دات ناملعا   : أساس

الدولية:  ول  دات للمعا املادي   :التقسيم

ع الدولة دات للمعا طوائف ثالث يالحظ يأساسإذ وكما التقسيم   :ذا

العقدية:  1 دات واملعا الشارعة دات   :املعا

دف   اس ما إذا شارعة ون ت الدولية دات اأاملعا وراءطراف امن جديدةإبرام دولية قواعد سن

م بي العالقات ألطرافإنضمامإنكما، تنظم ممكنا دة املعا وقتأخرى ذه ا ف طرفا تكن لم

ا منأما،  إبرام عدد ن ب عقد ا فأ العقدية دات اصاملعا الدأ اماتالقانون ال خلق اجل من و

ن ب امتبادلة اقلأطراف عت و القائمة الدولية للقواعد ميةبالتطبيق الشارعةأ دات املعا   . من

اصة:  2 ا دات واملعا العامة دات   :املعا

املادةأخذتلقد التقسيم النظام) أ/ ا،  38(ا عندماسامن الدولية العدل ملحكمة

املتنازعة الدول ن ب املنازعات ل دولية قواعد تضع ال اصة وا العامة تفاقيات عن عد، تحدثت و

عامة دات معا الشارعة دات خاصةأمااملعا دات معا فتعد العقدية دات عن، املعا يالحظ حيث

العامة دات ااملعا الدولأ من كب عدد تضم ما امةإضافةعادة دولية قواعد ا ون، لوضع ت نما ب

الدول ذه ل خاصة قواعد وضع مع الدول من قليل عدد سوى تتضمن ال خاصة دات معا العقدية دة املعا

  2. فحسب

دولية:  3 ملنظمة شئة امل دات واملعا القاعدية دات   :املعا

ل ش ال دات املعا تلك القاعدية دات املعا كتلكاأساسوتتضمن الدو ي القانو للنظام

من السالح نزع ا بموج يتقرر ال دات سريأقاليماملعا السو ياد ا كنظام دائمة توجد وال ا اما، عي

                                                                                                                                                                                                          
ش. د- 1 محمد رب، الشاف وا السلم العام الدو ديدة،  6ط، القانون ا الء ا رة، مكتبة د،  625ص،  1997، القا ع. وأيضا

يم سابق. ابرا  . 71، مصدر
العطية. د -  2 العام، عصام الدو غداد، القانون جامعة  .65ص،  1985، العراق، مطبعة
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ا ل ووضع معينة منظمة شاء إل ميثاق تضع ال دات املعا تلك ف دولية ملنظمات شئة امل دات املعا

ا وعالقا ا ز وأج اص ا ا الغكيا واملنظمات للدول ا عالق وأيضا ا ل شئة امل   1.بالدول

الدولية: ثانياً دات للمعا الشك   :التقسيم

لية الش الناحية من الدولية دات املعا   :التاليةقسام إتقسم

سط)  1 امل ل الش ذات الدولية تفاقات و الدقيق باملع دات   : املعا

افة ب ام ل ا يجري الدقيق باملع الدولية دات املعا داتجراءاتان املعا إلبرام لية الش

دستور ا عل ينص ال املختصة السلطات جانب من ا عل بالتصديق إال نافذة دات املعا ذه تصبح وال

أت، الدولة ا إلبرام ط ش فال سط امل ل الش ذات تفاقات طأما ش فال معينة لية ش إجراءات باع

النفاذ دائرة ا لدخول ا عل وملزمة، التصديق نافذة تصبح كيما ا عل التوقيع يكفي   .وإنما

ماعية) 2 ا دات واملعا الثنائية دات   :املعا

ن دولت ع ا ف العاقدين عدد يتجاوز ال الثنائية دات ماعيةأما، فاملعا ا دات وناملعا تت ف

بوجـــود الفقھ قال وقد ن الدولت يتجاوز الدول من كب عدد املتعددة من دات وسط،  طرافاملعا ف

ماعية ا دات واملعا الثنائية دات املعا ن   .ب

دات)  3 العالقليميةاملعا ع الطا ذات دات   :واملعا

الذ غرا ا النطاق أساس ع التمي ذا تمتدو دولإليھي ن ب عقد ال دات فاملعا دات املعا

داتإمنتمية املعا س ماعات ا من ا غ عن ا تمي خاصة روابط ا بي ترتبط واحدة دولية جماعة

العالمأما،  قليمية من واسعة بقاع ومن مختلفة دول تضم ا فأ العال ع الطا ذات دات وال، املعا

ا  ف ط عادةش تم و ن مع اط بر ارتباط دوليةإبرام مؤتمرات ق طر املنظماتآو عن شاط خالل من

  الدولية

ا)  4 ف طرفاً املنظمات وم ت ال دات واملعا الدول ن ب دات   :املعا

ن دولت ن ب م ت قد الدولية دات اكما،  أك أواملعا ومنظمةأ دولة ن ب م ت منظمةأو قد ن ب

القانونيةأخرى ومنظمة ا قو حيث من دات املعا ذا ن ب فارق أي قيقة ا يوجد عام، وال تم وقد

                                                             
ميد. د -  1 ا عبد سامي سابق، محمد  . 175ص، مصدر
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واملنظماتإقرار  1986 الدول ن ب دات املعا لقانون فينا املنظماتأو اتفاقية ن التوقيع،ب باب فتح تم و

إال ا اعل النفاذأ ح تدخل    1.لم

السابقومن نأنيتأعالهالعرض ص ن ب عقد الدولية دة اصمنأك  أواملعا أ

ن ب عقد ال تفاقيات فأن التا و العام اصالقانون ونأ ن ال الدولية الصفة ذه م ف تتوافر ال

دولية دة معا ؤالء، بصدد ان وان ىاصح ك دول رؤساء عقدون إذام تفاقانوا ذا

ومن اصة ا م عقدأمثلھبأسما مثل جانب و الدول ن ب عقد ال تفاقات ا م عديدة تفاقات ذه

ن ب والزواج ثمار س و اكمةسر القرض دة، ا املعا ف عر ا عل ينطبق ال تفاقيات ذه مثل الن

دات املعا لقانون فينا اتفاقية الوارد   . 1969لعامالدولية

يالفرع الدولية: الثا دة املعا عقاد   ا

قبل الدولية دات املعا ايتمأنتمر والتوقيعإبرام ر والتحر املفاوضة لية ش مراحل ع بأر ائيا

يل ال ا وأخ عقاد، والتصديق ا ة ل موضوعية شروط نالك توجد لية الش املراحل ذه ل وإضافة

دات دةاملعا املعا موضوع ومشروعية والرضا التعاقد لية أ و   .الدولية

نادا قيلإواس املطلبأعالهما ذا نإسنقسم ما، فرع عقادأول ا ة ل لية الش الشروط

دة دة، املعا املعا عقاد ا ة ل املوضوعية الشروط ما   .وثان

دة:أوال املعا عقاد ا ة ل لية الش   الشروط

عملية تتم ي ل لية ش شروط عدة الدولية دة املعا اتتطلب يحةإبرام نصت، بصورة وقد

لسنة دات املعا لقانون فينا نحو1969اتفاقية ع نھ مب الشروط ذه دولياأصبحعن بھ فا مع ام   .ل

  :املفاوضة/1

د ممث ن ب النظر ات وج تبادل املفاوضة نع الدولية،  أك أوولت املنظمات ممث ن ب ، كذلك

دولية منظمات ممث مع مع او الدول توحيدأخرى وممث التوصلراءدف كإومحاولة مش م تفا

لالتفاق نواة املواد ذه ون ت منتظمة مواد ل ش ا وصياغ لول ا وضع اجل من ذلك ل ن مع ملوضوع

تحقيقھ صيةوقد،املراد مقابالت املفاوضات رسميةأو تجري يجمعأو اجتماعات دو مؤتمر

                                                             
يم. د -  1 ابرا سابق، ع  71ــ70ص، مصدر
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املتفاوضة الدول مباشرة، ممث الدول رؤساء بالتفاوض يقوم وزراء، وقد بالتفاوض يقوم الغالب ولكن

م أنفس الدولأو الدول لدى م الدوليةأو ممثل    1.املنظمات

جب يأنو من ود للدولةي ساً رئ ان إذا إال ض التفو بوثائق املفاوضات بأجراء ومةأو قوم أو ا

ا مع التفاوض يتم ال الدول لدى املعتمدة الدبلوماسية للبعثة ساً رئ او ارجية ل ر اأو وز ممثل أو مع

ا ذا املنظمة مع للتفاوض سبة بال الدولية املنظمات احد لدى الدائمة للبعثة ساً االت، رئ ا ذه ل ففي

يحتاج فيجبمر ال ؤالء غ أما ض تفو ضأنلوثائق التفو بوثائق مزودين ونوا   2.ي

ا/2 وتوقيع دة املعا ر   :تحر

املتصور حولأنمن املفاوضات ت نامإبر ت الت ا من بواحدة دات بالنجاح،املعا او بالفشل أما

ا،  عل للتوقيع موضوع ون ي للمعادة مكتوب نص ر تحر يتم املفاوضات نجاح حالة النص، و ذا ون ت و

ديباجة ن(ومنطوق) مقدمة( من اتمة) م ل املالحق، إضافة عض أيضا شمل قد   3.كما

املع ر تحر جري بلغةو دة ولكنطرافا واحدة ؤالء لغة انت إذا املفاوضات كة املش

يتم دات املعا من العظ االغالبية اإبرام لغا تختلف دول ن فأنھ، ب للدول الوطنية عتبارات وتتجھ

ا بلغ دة املعا كتابة عن دائما مع، تؤكد تجاه ذا د لتؤ الدولية املمارسات جاءت دةوقد املعا ر تحر

بلغات ة املكتو دة املعا نصوص تفس حول الف ا حالة مرجعاً ون ت كة مش ثالثة اللغة   4. أطراف

عليھ تفاق تم ما يجعلوا ي ل املتفاوضة الدول ممثلو ا عل يوقع دة املعا ر تحر من اء ن عد و

م بي ن، فيما املفاوض بأسماء التوقيع يتم مزودينوباألحرفآو املةوقد م و حالة وذلك لألسماء

للتوقيع الالزم ض بالرجوعآو بالتفو م ورغب املوافقة م د تزو قبلإحالة شاور لل م وما ح

ي ا ال    5.التوقيع

الدبلوماسية املمارسة ش حاجةإو بالتوقيعإيقاععدم خاصإالقائم حقھوثائق إلثبات ة

لدولة سا رئ ان إذا ومةأو التوقيع ل ساً ارجيةأو رئ ل ر الدبلوماسية، وز البعثة س رئ يحتاج ن ح

الدولة ممث من ه اأوراق إوغ يمثل ال الدولة عن بالتوقيع حقھ ت   6.تث
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دة/3 املعا ع   :التصديق

اإن          بمعنا الدولية دة ااملعا عل التوقيع فور ونافذة املفعول ة سار ون ت ال يلزم، الدقيق أنولكن

ا عل التصديق مجرد، يتم س ل بالغإجراءوالتصديق عمل ولكنھ أقرارميةشك بھ قصد زةو ج

الدو الصعيد ع ا الدولة يلزم نحو ع دة للمعا الدولة    1.الداخلية

ا وم الدولية دة املعا ع التصديق إلجراء عديدة رات م الدو الفقھ قدم   :و

يجة )1 ن الدولة ع تقع ال الدولية امات ل منإبرامخطورة فالبد ولذلك دات املعا إعطاءعض

ا عل التصديق مالئمة مدى وتقدير دة املعا النظر إلعادة الوقت من ھ ف  .الدولة

م )2 ل املمنوح ض التفو دود ن املفوض ن املندو تجاوز عدم من  .التأكد

الديمقراطية )3 النظم السلطات ن ب الفصل مبدأ ام اكأنحيث، اح باش سمح التصديق

ملان عدقرار ال دة للمعا ي ا والتوقيعأنال باملفاوضة التنفيذية السلطة الدسات، انفردت فغالبية

التصديقتر  عمـــلية دورا عية شر ال للسلطة ملانأنبل،سم ال حق من التصديق يجعل الدسات عض

  .2وحده

التنفيذية للسلطة التصديق صالحية عطي ا م القديمة الدسات وخاصة الدسات عض انت وإذا

ا اأو وحد وحد عية شر ال دسات ، السلطة الغالب انب ا نفأن تجا ن ب وسطاً حالً يمثل اليوم

ن والتنفيذية، السابق عية شر ال ن السلطت ن ب قسمة التصديق يجعل ذا، حيث عطيسلوبف

ملان ال موافقة ع اوال حصولھ شرط الدولة س لرئ دات املعا عن بالتصديق مجلأو ختصاص احد

املجلس بنظام تأخذ ال الدول ملان   3.نال

امة ال غ خرى و امة ال دات املعا ن ب بالتمي الدول عض ا، وتأخذ عل املصادقة يجب فاألو

ة ور م ا س رئ ملصادقة إضافة ملان ال قبل دات، من املعا مية قلأما يتوأ وحدة الدولة س رئ فأن

الرجوع دون دة املعا ذه ع التصديق عيةالسلطةإسلطة شر   .ال

الدولية/4 دة املعا   :يل

دفإن       نظام الدولية دة املعا ومقتضاهإيل الدولية العالقات مجال الدولإيداعتحقيق

القيامطراف ثم خاص ل ا تدو من تمكينھ بقصد خاص دو از ج لدى ا م صورا دة املعا
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ة دور بصورة ا شر املادة، ب تضمنت ميثاق) 102(ولقد لعاممممن يل1945املتحدة وجوب

ا عقد ال يلمم أعضاءتفاقيات ال عدم حالة و املتحدة لألمم العامة يئة ال أمانة املتحدة

تفاق وذلك دة املعا بتلك التمسك يمكن فروعأمامفال من فرع لعامأما، املتحدةمم أي فينا اتفاقية

املادة1969 نصت ا)  80(فقد شر و دة املعا يل ع ا اممم نفاذ عد تحال بأن وذلك املتحدة

امانة إ شر و حده ع حالة ل ل وفقاً ا وقيد ا وحفظ ا ل ل املتحدة لألمم    1.العامة

ا:ثانيا   ة ل املوضوعية دةالشروط املعا   عقاد

البد ا شروط تكتمل ي الدولية دة املعا بأن الفقھ اتتوفرأنيؤكد القانونيةلية أطراف

دةإضافةللتعاقد املعا موضوع ومشروعية الرضا شروط   .لتوف

التعاقد/  1 لية   :أ

اصيمتلك ليةأ أ العام الدو صيةتفاقياتإبرامالقانون ال ذه تمتع و الدولية

ان والفات الدولية واملنظمات الدول اضر ا الدولة، الوقت ط ش بتمامأنو متمتعة ون ليةت

ستطيع الدولة ي ل السيادة نافذة ون ت داتإبرامأي اايأاملعا موضوع ناقصة،ان الدولة انت إذا أما

ناقصة دات املعا إلبرام ا لي فأ املحتلة والدول املحمية الدول ذلك، منعدمةآو السيادة من التأكد مكن و

الدو القانون ا مركز تحدد ال    2.الوثيقة

ياد ا حالة املوضوعة للدولة يجوز ال املأنكذلك م يادت ا حالة مع نا ي بما دات عا

املتبادل الضمان او التحالف دات التأما، ملعا اعضاءالدو ا ل سبة بال جع ف الفدرا تحاد

تملك انت إذا ما ملعرفة تحاد انفرادإبرامدستور ع دات الدسات، الأماملعا فأن الغالب و

ص الت الدو تمنع الدوليةإبرامالحيةتحادية الدستور، تفاقيات ذلك فعل يكما والدستورمر

ولندي نجد، ال ن التأنح للدو تج تحادية الدسات اعضاءعض داتإبرامف املعا عض

تحت البدوإشرافاملحدودة وخروج ودخول دود وا وار ا شؤون تنظيم اتفاقية تحادية السلطات

سري السو الدستور تضمنھ ما ذلك ومثال عليھ، الرحل املتفق فمن الدولية املنظمات اأنأما صي

يتحدد وظيفية صية االدولية منطقيةإبرام إطار يجة ن القاعدة ذا عت و ا حدود دات املعا
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الدولية املنظمات تخصيص إال، ملبدأ ان الفات دولة تمتلك ال ن الديمإبراح ع الطا ذات دات املعا

  1.فقط

  :الرضا/2

دة املعا ة ل ط ش انھ عليھ املتفق رضاأنمن ون اي حراًأطراف سليماً رضاءاً ا ام بأح ام ل

س والتدل الغلط مثل الرضا عيوب من عيب بأي مشوب   .ستغاللآو  كراه آوغ

معنيانأن: الغلط)  1 لھ الدولية دات املعا الغلط   :اصطالح

  دة:  ول املعا ع الرسمية الصفة إضفاء عد ر ظ فإذا دة املعا نص صياغة االغلط أ

طأ ا يح ت و الة ا ذه فاإلجراء خطأ ع  .تحتوي

 ي الرضا: الثا معينة، الغلط بواقعة يتصل الغلط ان معآو فإذا العواملموقف من ان ن

دةطرافارتضاءساسية باملعا ام عناصــر، ل من ري جو عنصـــر ع ينـص الذي الغلط ذا ف

موافقـــة قامــت ال دة اعطراف املعــا عيوبأساس من عيب ل ش الذي منرادةو ب س ون و

دةأسباب املعا   2.بطالن

او) 2 س الدولةإفسادالتدل   :ممثل

عمد كأن املفاوضات داع ا وسائل استخدام س بالتدل خداعطرافحدأيقصد املتفاوضة

قخر الطرف طر اذبةدالءعن عأو بمعلومات ندات مس اتقديم دونأ الطرفأنيحة علم

دةخر  املعا بإبرام ارت ملا عرف ولو بي، باألمر املادةوقد نص دات املعا لقانون فينا اتفاقية ) 49(ت

س التدل ا يدفع ال الدولة اإبرام إبأن ل دة ندأنمعا إلبطإس امالغش باالل ا ارتضا ال

دة   3.باملعا

املادةأما         ت بي فقد الدولة ممثل إلفساد سبة بأنھ) 50(بال ا بقول فينا اتفاقية عب(من ان إذا

دولة بواسطة ا ملمثل املباشر غ او املباشر إلفساد يجة ن صدر قد دة باملعا ام ل ا ارتضا عن الدولة

ذا ل ند س ان الدولة ذه ل يجوز فأنھ ارتفسادمتفاوضة دةإلبطال باملعا ام باالل ا قامت، ) ضا فول
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الدولة ممثل برشوة عنخرى دولة عتإبرامإلغرائھ ذا فأن دة يح  إفساداملعا ي املمثل ذا رادة

دة املعا أبطال املعنية   1.للدولة

  : كراه)  3

العامكراه إن الدو القانون الرضا عيوب من الدولةكراهو، عيب ممثل ص ع الصادر

ذا وقوع شأن املادةأن كراهومن نص وا و وكما لألبطال قابلة دة املعا اتفاقية) 51(يجعل من

لعام دات املعا لقانون منكراهأما،  1969فينا ص ك ا نفس الدولة ع اصالواقع القانونأ

الرا الرأي حسب غ فال العام الرضاالدو عيوب من مساس، عيبا أي ثبوتھ ع تب ي ال ثم ومن

ناد س بالتا يقبل وال دة املعا ة الطلبإليھب    2. إبطال

لعامأنإال دات املعا لقانون فينا املادة1969اتفاقية لتقرر الفق الرأي ذا عن خرجت

باعتبار) 52( ا باطلةأنف عت دة تماملعا إذا مطلقا ابطالنا اوإبرام القوة باستخدام ديد ال يجة ن

الدولية املواثيق الواردة الدو القانون ملبادئ باملخالفة ا   3استخدام

الدولية/3 دة املعا موضوع   :مشروعية

دة املعا مضمون ن ب التعارض قيام عدم و املجال ذا دة املعا موضوع بمشروعية اأو يقصد غاي

القواعد من أي ن ميثاقخالقيةو مبادئ الدوآو املتحدةمماو بالقانون س مرةبالقواعدأو ما

ي يأ   :وكما

جواز )1 سنإبرامعدم منافية دة نخالقمعا دولت عسفيةأك  أواتفاق تداب اتخاذ أو ع

من معينة طائفة ضد ة تفرادعنصر مناو ذلك وغ املخدرات بتجارة السماح ع املنافيةمور فاق

 . خالقسن

جواز )2 ميثاقإبرامعدم تخالف دات املادةمممعا الن وذلك ميثاق) 103(املتحدة مممن

ة أعطتاملتحدة ألعضاءولو سبة بال ام وفقممل تبة امل م اما الل اماملتحدة والاملأح يثاق

ام ال أي ع دةأخر تتقدم معا او اتفاق  .أخرى بمقت

جواز )3 الدوإبرامعدم القانون قواعد من قاعدة تخالف دة بالقواعدمرةمعا مرةواملقصود

يجوز ال كقاعدة الدولية ماعة ا من ا ف املع املقبولة إالخاللالقواعد ا عديل يمكن وال ا
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الصفة ذات ا ل العام الدو القانون قواعد من الحقة يجوز، بقاعدة ال تمنعأنوعليھ دة معا م ت

السفن مرور ا الرقيقأن آوالبحارأعابمقتضا تجارة ا ف تنظم دة معا م القرصنةأعمالتنظيمأو ت

شريإبادةتجأو  ال س   1.ا

الثالث ـآ:  الفرع ا عـ الـمـ ار ـ ـ ـ  داتث

العامة سريإنالقاعدة ال الدولية دات اإال املعا أثار تب ت وال ا أطراف ن سواءإال ب ، م مواج

حقوقا ثار ده لأو انت ، امات الدولذال تتجاوزه ال السلوك وقواعد للتصرفات إطارا تفرض ف ا

الدول  ميع ملزمة ون ت دة ،فاملعا ا بي فيما واجباملتعاقدة ا عل ال امات عضاء ل و ود الع ام اح

حسنة ية و عادلة بصورة ا وتنفيذ ا تتقيد   2. ال

ا يقبل ملن ملزمة ون ت د املعا أثار أن نجد نا ،.ومن الداخلية عات شر ال سائر ع سامية ماذو ا

الد ام اح فان كذا ،و دة املعا سمو نا في اتفاقية املبادئأكدتھ من و ، ا م ت ال دات للمعا ول

الدو للقانون   3. ساسية

دات:  أوال للمعا ال  النطاق

ثار ده تقل ت وال ا أطراف ن ب ا أثار دة املعا تج مإت تلزم وال حقوقا م تمنح ال ،بحيث الغ

امات دعتإال بال ما دا و م لسنةإليھبرضا دات املعا لقانون نا في نصت1969,1986اتفاقية حيث

نية« 26املادة بحسن ا تنفيذ م وعل طراف ملزمة ون ت نافدة دة معا     «.ل

ة ب ا تطبيق عدم حتجاج وعدم نية بحسن دة املعا تطبيق طراف ع النص دا من انطالقا

الوط دلكالذيالقانون دون يحول    4.قد

ان سابقاالرأيحيث اماتأالسائد ل و قوق ل عام كمبدأ تخلق ال الدو القانون قواعد إال ن

الدول ن ب فيما االعالقة تبوإ ت الداخأثاراال ي القانو النطاق    .مباشرة

شك غذا أنوال ، الدو للقانون الوحيد ص ال انت حينما صائبا ان رنأالرأي يظ أصبح الفرد

الدو للقانون مباشر ص ك تدر ل ش    .مؤخرا
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الطبي منأنومن ال دات املعا القبيلذتطبيق الداخإذا النظام مباشرة التفنيد ذاتية انت ا

الوط القا أمام ا حتجاج لألفراد مكن    .و

ددا م يبدو الوط القضاء الذخولكن ة املوقفذنظمبوج ع مر عتمد ،وال تتخذهالذيه

الدو والقانون الداخ القانون ن ب العالقة مسالة من   1. الدولة

دات:  ثانيا للمعا ي ا امل   النطاق

املقررإ ،ذان دةأالشأن املعا نافدةذاإن اأصبحت قاليمفإ افة التطبيق واجبة تصبح

املتعاقدة طراف من أي لسيادة اضعة أكدتأنأي 2. ا قد ،و ا م ت ال الدولة نطاق سري دة املعا

ع نا في املادةذااتفاقية ا29املبدأ بطرقة » بنص دلك ت ث و مغاير قصد دة املعا من ر يظ مالم

إقليمھ افة ل سبة بال ا ف طرف ل ل ملزمة دة املعا عت ، املعلوم» . أخرى قليمأنومن شمل قاليم

و ا طبقات من ما م ل علو وما قليمية واملياه س   3.اليا

ح صر نص بموجب تطبق قد دة املأفاملعا ع ضم نو مع جزء ففي القانونية وضاع و وأراكز

ا تطبيق مجال الدولة أرا عض ث س قد و الدولة من معينة    .منطقة

حالة ا ل عة التا البحار وراء ما وأقاليم طراف الدول مستعمرات ل ع عرفا دة املعا وتنطبق

غ السالم دات قدذأنمعا قاليم و املستعمرات دةه املعا تطبيق مجال من بعد    .س

مالحظ و تخضعأنومما ال أقاليم شمل ل املتعاقدة الدولة إقليم يتجاوز قد دة املعا تطبيق مجال

جمركية برابطة ا يرتبط بل الدولة ده سرا(لسيادة سو ، و مونا إمارة ، سا كما) فر تمتدأن، دات املعا

الدولةإ إقليم نطاق خارج ة بحر الصة( مناطق ا قتصادية واملنطقة القاري رف    .4)ا

الزمان:  ثالثا حيث من الدولية دات املعا  تطبيق

الدولية/1 دات املعا رجعية   : عدم

املعلوم تبدأنمن العام الدو للقانون العامة الشروطأالقاعدة ا ف تتوافر ال ظة ال مند ان السر

شوء ساسية ل يجة ن ضمنيا او دو اتفاق صراحة ا إلغاؤ يتم ح املفعول ة سار القاعدة ده وتبقى
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ا مع متعارضة الإذاقاعدة الوقت من يبدأ ا فتطبيق دة معا عن الدولية القانونية القاعدة يذشأت

ا سر الدول الأاحددتھ الوقت من اذو عل الدول فيھ وافقت   1. ي

رادةأنغ سلطان ملبدأ طبقا يمنع ء ،فال مطلقا مبدأ س ل الدو النظام الرجعية عدم مبدأ

اتفاق صراحةأمن دة املعا املاأو طراف ع ا أثار اب ا ع ا.ضمنيا تضع تفاقية فالقاعدة

ا ل ال اأتمدأنالدول النفادإثر ا دخول ع السابقة والتصرفات ع    .الوقا

املادة تضمنت قصد28وقد دة املعا ر يظ لم ما دات املعا رجعية عدم مبدأ ع نا في اتفاقية من

شأمغاير ا ف طرفا دة املعا نصوص تلزم ال ، أخرى قة بطر دلك خالف ت يث تصرفأنو تمتأأي واقعة و

أيةأ دةو املعا دخول خ تار قبل ا وجود انت الطرفحالة لدلك سبة بال التنفيذ   2.ح

مراجعة يالحظذو املادة داتأنه املعا اثر الرجعية عدم مبدأ مية أ من الرغم ع لأنھ ش ال ھ

املادةآقاعدة ال ا و كما الدو القانون قواعد من في64واملادة53مرة اتفاقية قاعدةمن وإنما نا

ف كذا ،و ح الصر باالتفاق ا عل روج ا يجوز عتمدأنمكملة ،حيث اما دورا يلعب رادة سلطان مبدأ

ا ف طراف رغبة مدإع دون ير انوا دةأذا    .أوالاملاإثراملعا

ال ي اليونا ،املواطن دات املعا اثر رجعية عدم مبدأ ع مثلة ومةذومن ا مع عقود عدة ابرم ي

عام يطانية عام1922- 1923ال املادة1926و نصت ومالحية ة تجار اتفاقية طانيا ر و اليونان 29أبرمت

املادة أكدت كما الدولية العدل محكمة ع نزاع أي عرض ع ا عدأن 32م النفاد ح تدخل دة املعا

ا عل    .التصديق

ل قامتذوإسنادا عاملك الدولية العدل محكمة أمام دعوى برفع للمطالبة1922-1923اليونان

ا مواطن أصابت ال ضرار عن ض منذنآبالتعو للعقود ا وإلغاء يطانية ال السلطات تدخل ب س اك

واحد    .جانب

، اليونانية ومة ا مع التجاوب الدولية العدل محكمة منحنأل ذارفضت ع الدعوى ا ثرقبول

للمادة دة29الرج معا اأن،كما1926من لتطبيق شرط أي تتضمن ال دة   3.رجبأثر املعا
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الدولية/2 دات للمعا املؤقت   التطبيق

خاللأن ا أطراف ن ب جزئيا او ليا النفاد ح ا دخول و الدولية دات للمعا املؤقت بالتطبيق املقصود

يل  س ع معينة ة فخف ة والتجر طرافإذاتيار التصديقأنوجد قرروا م مصا تخدم دة املعا

،و  ا ام ل و ا يكنأنعل لم ان وا واعت ا عل التصديق رفضوا ا فائد عدم م ل ر  1.ظ

املادةذاو  عليھ نصت لعام25ما دات املعا لقانون نا في اتفاقية ي1986,1969من    :كما

دة /1 املعا النفاأتنفد دور ا دخول ن مؤقتة بصفة ا م جزء التاليةذو االت   :ا

دةإذا1- 1 املعا دلكذنصت ع ا    .ا

عإذا2- 1 املتفاوضة الدولة أخرى ذاتفقت بطرقة    .لك

دة-2 املعا تنص لم دةأما ملعا املؤقت النفاد ت ي سوف دلك خالف ع املتفاوضة الدول اتفقت وأو

للدولة سبة بال ا م مؤقتةإذاجزء بصفة ما بي فيما دة املعا نفدت ال خرى والدول الدولة ده بلغت

ا ني دةإعن املعا ده طرفا تصبح    «ال

بأنف ت ليةأنتث بصفة نافدة فتصبح ا عل ائية ال املصادقة تمت طراف مصا تحقق دة املعا

،أما املعاإذاودائمة ده عن التخ تم العكس ت اقث إ عدم شرط ،ع تكن لم ا كأ ا واعتبار دة

دة املعا طراف الغ بالدول   2. الضرر

عا الوط/را القا طرف من الدولية دات املعا  تطبيق

الالزمةإذا الشروط ا ف وتوفرت الدو القانون ا و ت مراحل الدولية دة املعا واستوفت استكملت

بتطبيق الوطنية املحاكم ،وتلزم طراف جميع ة مواج سري ف الداخ القانون مصدر ا العتبار

ال املستوى نفس و ا ام الذأح و الداخ القانون ام أح بتطبيق فيھ م تل الوطي القا ع فيجب تا

رجأتطبيق بأثر س ول الداخ القانون مثل فوري بأثر دة املعا تلك ام  ح

ل مشا يث ال قد دة للمعا القا ،و إذاوتطبيق الداخلية ن القوان مع تتعارض ال ا نصوص انإذاانت

القا ع يجب عارض اعأنناك ال  3. يفرض
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دة/1 املعا شروط توف ع   الرقابة

عليھأنقبل يجب ما دولية دة معا ام أح تطبيق القا نصأنشرع ال الشروط توفر من يتأكد

موضوعية ون ت وقد لية ش ون ت قد الوط القضاء ،ورقابة الوط الدستور ا    .عل

لية 1-1 الش   : الرقابة

وجود من التأكد ع تموتقتصر ،أي القانون قوة الدولية دة املعا ون ت ي ل الالزمة جراءات

،و  ا شر و ا عل اإذاالتصديق غ دون الرسمية دة ر ا دة املعا شر ة من الوط القا تأكد

، عالم وسائل ةأمن ع للرقابة سبة بال منأما التأكد يجب التصديق مشروعية تمأنو دة املعا

ملانا ال مراجعة مع ة ور م ا س رئ طرف من ا عل مجردأن إإضافة ملصادقة عت ال جراءإالتصديق

ام ألح طبقا داخ كقانون ا للعمل ام شرط و دة املعا ام بأح ام ل و الدولة إرادة عن ع دو

  الدستور 

املوضوعية 1-2   الرقابة

ا ل وش دة املعا إبرام تتجاوز وتتوقفإف الدستور مع عارضھ او توافقھ ومدى دة املعا مضمون

مرتبة منھ اع ل ، للدستور سبة بال دة املعا ملرتبة الداخ النظام اف اع مدى ع الرقابة مأده

و  منھ ى دولةذاأد من    1.أخرىإيختلف

دات/2 املعا سمو   مبدأ

بأ الدولة تقوم ال دات املعا بحيثإبما الداخ ا قانو من جزء تصبح الدولية ا عالقا مجال ا رام

الدولة سلطات جميع ع ن دةأنيتع املعا حسب. تطبق ع الدولية دات املعا مع التعامل يختلف كما

القانونذخأ وحدة بمبدأ القانون أالدولة ثنائية بمبدأ   .و

سبة ففبال الدستور ع الدولية دات املعا عتمدذاالعملأنلسمو ال الدسات ومن قليل املبدأ

الصادر ولندي ال الدستور قة الطر سن1922ده املعدل   2.  1956و1953و
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زائري /3 ا القا أمام الدولية دات املعا انة  م

ف زائري ا للنظام سبة القاأنبال عامل وكيفية الداخ القانون الدولية دات املعا انة م مسالة

دستور من انطالقا الدسات ع تطورا عرفت فلقد انة1963معھ بم تتعلق اما أح يتضمن لم الذي

الداخ القانون ضمن دات   املعا

دستور أ ا1976ما يتمتع ال انة امل نفس الدولية دات للمعا أعطى العاديفقد نصتإذالقانون

ع159املادة ا«  أنمنھ عل النصوص ام لألح طبقا ة ور م ا س رئ ا عل صادق ال الدولية دات املعا

الدستور  قوة سب تك    «الدستور

دستورأ املادة1989ما ونص123فجاء الداخ القانون ع الدولية دات للمعا السمو مبدأ س بتكر

د«  عاملعا سمو الدستور ا عل املنصوص الشروط حسب ة ور مــ ا س رئــــ ا عل يصادق الـــ ات

  1»القانون

ع الفرع دة:  الرا املعا  تفس

ش ل مشا يطرح ما ا كث دة املعا تفس موضوع بمصطأنعت املقصود املع عبأتحديد نصأو و

دة) بند( املعا مواد من وضوح2مادة من يتطلبھ تفسأوما عنأو النص عبارة لقصر ودلك التعليق و

املتعاقدة الدول بالفعل منھ قصدتھ ما ع لغموضھأالداللة نصأو مع ر الظا لتناقضھ ون. أخرو فت

دة املعا تفس سذا بإزالةمسالة امالل يئةو ق طر عن از(ودلك دة) ا املعا بتفس املختصة

دة املعا لتفس ومبادئ لطرق نادا اس الدراسة ده   3. وتتم

دة:  أوال املعا بتفس املختصة ة  ا

دو ق بطر دة املعا تفس ،ذايتم دة للمعا الدو بالتفس س يطلقوإماما ما داخ ق   بطر

بالتفسع دةليھ للمعا    .الداخ

دة: أوال للمعا الدو   التفس

تم الدوذاو ي القضا والتفس الدو ومي ا التمثيل املتمثلة وسائل عدة   .التفس

ومي/ 1 ا   )الرسالتفس(التفس
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تم ونذاو عت والدين دة املعا طراف الدول ن ب باالتفاق اأك التفس غ من وتمكن مقدرة

ون و دة املعا تلك نصوص تفس اذاع تفس ون ي وقد حا صر ا تفس دة للمعا ومي ا التفس

  ضمنيا

أالتفا بالتفس عليھ يطلق ح الصر قديمأو فالتفس ة ج من و ف عديدة ال بأش ي أ و الدبلوما

دة املعا ام أح ضمن تدرج ية تفس نصوص الأنبمعبمقت النصوص عض ع دة املعا شتمل

لتفس دةأو تخصص املعا الواردة ات املصط مدلول   1.إيضاح

ش نا في اتفاقية املعاأنمثال الواردةادقانون ات املصط ملختلف قانونية فات عر خصصت ال ت

   2.تفاقية

تضاف مالحق وضع ق طر عن دة للمعا معاصر ل ش التفس يتم ثانية ة ج دةإومن   3.املعا

ي ثالثة ة ج اذا ذخأومن سواء ية تفس اتفاقيات ل ش وتالتفس دة املعا ع الحقة معاصرة ذخأنت

ق ي ول بروتو فيھ يحرر خاص اجتماع شاور يجة ن ون ي سيطة صورة ية التفس تفاقيات ده

دة    .باملعا

الدول احد من متبادلة حات بتصر يتم وأيضا الرسمية واملذكرات قيات ال تبادل ق طر عن يتم وكذلك

خرى  الدول جانب من صراحة قبولھ يتم   طراف

وأما ف ، الضم املتعاقدة،ذالتفس طراف تنفيذ عن شا ي الذي التفس دة4لك املعا ام ألح

دون مة وم متماثلة قة رسميةأنبطر بوثيقة دلك    5.علن

دة/ 2 للمعا الدو ي القضا   التفس

تحكميةأن يئة ق طر عن ا ف الفصل يمكن نموذجية قانونية عملية التفس قضائيةأو عملية

يمكن.دولية دة للمعا الدو ي القضا إلزامياأنفالتفس ون التفسأو ي عت ة ج من و ،ف ا اختيار

إلزاميا ي حصولھإذالقضا املتوقع اع ال عرض ضرورة ع مسبقا تفاق شتم تفسأنمستقبال

ف دة اإذااملعا فعل ا بي مة امل دة املعا نصوص لبعض خاصا ا تفس املتعاقدة الدول تضع تراأنلم
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تنفي و ذعند النية وحسن العدالة غموضأنقواعد شب لما والقصدإماأمر تراجع دة املعا روح

ا م قيقي وعليھأنا النص حرفية ا سعف شإذالم خالف ا بي ماأنقام نص بقدرأنتفس عمل

ء و ستفحل كھ ت وال تھ سو ع لإاملستطاع وتحقيقا ا بي وفيما الدولية تقومذاالعالقات الغرض

دة املعا تنفيذ عند خاصة ا بي شا ي قد نزاع ل عرض املتعاقدة اأبتفس أو الدول نصوص ع حد

نأيةع أوالدوالقضاء أوالتحكيم ع أخرى دةذيئة املعا   .ات

املعنية طراف اتفاق عند ا اختيار دة املعا تفس ون ي قد حصولذا - ثم دلك–عد عرض ع

دد قد خالفات من العامة دات املعا ات تفس أحيانا ه تث ما حول بنوعيھ الدو القضاء ع اع ال

قبل الفات ا ده ة معا ضرورة من العامة ة املص تقتضيھ وما الدو شتدأنالسلم و ا رقع سع ت

ا   خطور

عصبة ا إل أشارت الدول13ادةاملممولقد ع الدبلوماسيةأنوفرض بالوسائل ا سو تلتمس

التحكيمأنف ع مر عرضت تف الدوأو لم   1. القضاء

دة: ثانيا للمعا الداخ   التفس

ات تجا اختالف خالل من ودلك دة املعا تفس الوط القضاة اختصاص مدى اء الفق اختلف

حيث دة للمعا الداخ التفس عن اأناملع بنوع الوطنية املحاكم الختصاص برفضھ ول تجاه ي يأ

من و ف ا حق من س ول دة املعا تفس عملية ا لقيام داري و ي ومةالقضا ا اختصاص السلطة(عمل

،ذا،)التنفيذية السلطات ن ب الفصل ملبدأ رىذاطبقا و الفر الدولة مجلس عنھ ع حالأنما ھ

القاإذاما فع الداخ القضاء أمام دة معا تفس لة مش املعروضأنعرضت اع ال يفصل ال

ومت ح طرف من دة املعا تفس يصلھ ح ارجية(ھعليھ ا الشؤون ضروريأنبمع)وزارة املسبق ا حل

ولية املسالة بحل عرف ما اع ال   للفصل

دات املعا ا تث ال املسائل ن ب يم ال سية الفر النقض محكمة بھ عملت ما ي الثا تجاه ي أ و

الدو أنحيث بالنظام املرتبطة دات املعا بتفس يختص ومة ا از ماية(العامج ا دات معا

ن املجرم سليم دات ،معا القنصلية تفاقيات ، الص الوطنية....)،اتفاقيات املحاكم تختص املقابل

العام الدو بالنظام ترتبط ال وال دات املعا با بتفس ا    .بنوع

الثالث تجاه رى كماأنو القانون بمثابة التطبيق عند و دة املعا بتفس يختص الوط القضاء

دة، املعا تفس عند الدولية املبادئ الوط القا العامذايرا الدو القانون سمو مبدأ من انطالقا
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الداخ القانون وأقرتھماذاع العالم دول عات شر الراذامعظم خ تتجاه بھذخأالذي

الدول من بالعديد الوطنية    1.املحاكم

دة:  ثانيا املعا تفس ومبادئ  طرق

ف دة املعا تقسيم شأن ا مسلم مستقرة قواعد وجود عدم طرقأنرغم ثالث ناك إن القول يمكن ھ

دة املعا لتفس   أساسية

صية/2 ال ق   الطر

ع قة الطر ذه لأنتقوم يقصد وما دة املعا أطراف نية عن دة املعا تفس من الرئ دف ال

عن وذلك دة املعا أطراف لنية وفقا للنص إعطاءه ب ي الذي املع عن الكشف أي دة املعا نص ما م

ية التحض لألعمال العودة ق الدولية( طر ع دة) املشار لألطرافأو للمعا الالحقة التصرفات خالل أيمن

دة عد املعا   إبرام

النصية/2 ة املعا قة   طر

مقصوداتھ عن البحث انطالق نقطة عت والذي نفسھ النص ع ى الك مية قة الطر ذه وتبدي

إن-مدلوالتھ- ،حيث طراف نية ميالة ليا ل لتتجا خرى ف ا عمل قة طر و قة الطر ذه إن ثم

بدراسة يبدأ أل التفس نظرا ه تفس املراد للنص وننعميقة في طراف وإرادة نية عن التعب و النص

املعنية طراف ونية إلرادة إيضاح قيقة با و ف النص ملع إيضاح إن  بذلك

ف ا وا النص يكن لم أخرى أنوإذا ية تفس ملصادر الة ا ذه ل الرجوع يمكن ال  ھ

املوضوعية/3 قة الشارعةذه: الطر الدولية تفاقيات تفس خاصة بصفة ستخدم قة ذات.(الطر

ي سا أو جتما ع الدولية) الطا للمنظمات سية التأس والنظم املواثيق تفس   وأيضا

نحو ع دة املعا تفس أساس ع قة الطر ذه وتقوم طراف لنية ا ل بتجا ة متم قة الطر ذه و

أو  ييتفق التفس قة الطر ذه س و ا دف و ا موضوع مع بـيتما دات« ة للمعا الوظيفي   2» التفس

فينا/4 اتفاقية وفق دات املعا في: تفس اتفاقية املوادجاء الثالث الباب من الثالث القسم نا

سلف33-31 عما ا ر جو تخرج ال و دات املعا تفس اصة ا تقدمللقواعد فيما    .الذكر

ي: 31املادة األ التفس العامة القاعدة   :تضع
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طار تفس/ 1 دة املعا أللفاظ العادي للمع طبقا نية ا بحسن موضوع ضوء ا اص ا

ا م   والغرض

شمل طار / 2 التفس لغرض دة باملعا اص الديباجةإا ذلك بما دة املعا نص جانب

ي ما قات   :وامل

دة  2-1 املعا ذه عقد بمناسبة جميعا طراف ن ب عقد قد ون و دة باملعا يتعلق اتفاق   .أي

دةأي 2- 2 باملعا صلة ا ل وثيقة خرى طراف ا وقبل دة املعا عقد بمناسبة أك أو طرف صدرت  :وثيقة

دة/ 3 باملعا اص ا طار جانب إ عتبار   1: يؤخذ

شأي  3-1 طراف ن ب الحق اأناتفاق ام أح تطبيق أو دة املعا   تفس

شأي 2- 3 طراف عليھ يتفق دة املعا تطبيق الحق اأنمسلك   تقسيم

ع3- 3 ا تطبيق يمكن باملوضوع صلة ا ل الدو القانون قواعد طرافأي ن ب   عالقة

املادة/ 4 تنص و ذلك إ ت اتج قد طراف نية أن ت ث إذا ن مع للفظ خاص مع ع-32عطى

ي األ للتفس املكملة ية :الوسائل التحض عمال ذلك بما التفس مكملة وسائل إ لتجاء يجوز

امل لتأكيد وذلك ا لعقد سات واملال والظروف دة املادةللمعا تطبيق عن الناتج إذا31ع املع لتحديد أو

للمادة وفقا التفس   :إ31دى

وا -1 غ أو غامضا املع   بقاء

معقولة -2 غ أو منطقية غ يجة ن إ أدى   أو

املادة وتقرر  33 أما أك أو ن بلغت املعتمدة دات املعا ات تفس   :فتناولت

دة -1 املعا اعتمدت داتإذا املعا تنص لم ما ية ا نفس ا نصوص من نص ل ل ون ي أك أو ن بلغت

ن مع لنص الغلبة ون ت ختالف عند أنھ ع طراف يتفق   أو

نصت -2 إذا إال ية ا نفس لھ ون ي ال ا اعتمد ال اللغات إحدى غ بلغة يصاغ الذي دة املعا نص

ذلك ع طراف اتفق أو دة   املعا

املعتمدة -3 ا نصوص من نص ل املع نفس دة املعا إللغاء أن ض   يف
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ن -4 املادت بتطبيق يزلھ لم املع اختالف ع النصوص ن ب املقارن تكشف يؤخذ32-31عندما

عداب فيما املختلفة النصوص ن ب ان م بقدر توفيق ا م والغرض دة املعا موضوع مع يتفق الذي املع

م وحالة للفقرة وفقا الغلبة النصوص ألحد ون ت  1. ا

امس ا د:  الفرع املعا اء وإ  اتعديل

ومصا داف أ من دة املعا أطراف يحتاجھ ملا نظرا دلك و لغاء ح او التعديل إ دة املعا  تخضع

دة: أوال املعا  عديل

ألطراف كة مش ة مص وجود ع التعديل اقتضاء يوجبإن الذي ء ال ا إل الوصول يراد دة املعا

دة املعا ذه ل الوصول اجل من  التعديل

دة/1 املعا اء إل العامة  املبادئ

امل ونتخضع ي املبدأ ذا و أسا شرط التعديل ع املتعاقدة طراف رضا ع تنص لقاعدة دات عا

ماعية ا أو الثنائية دات املعا   سواءا

دات وقداملعا دة املعا استقرار أجل من وذلك ا عديل يحضر وأخرى للتعديل خاضعة ام أح ن ب تم

و مون اتفاقية مثل زمنية مدة انقضاء عد إال التعديل عد 1936  يرفض إال كية ال باملضايق املتعلقة

ستخلص. سنوات5 كذا عدأو إال دة للمعا عديل ال موجبةظن دولية   .روف

عديل العمليةيتم ا ناحي ام ح عض عدل أن فممكن املتعاقدة للدولة الالحقة باملمارسة دة املعا

إجراء من دة املعا لنقض املمارسة ذه اف ع نا في اتفاقية رفضت وقد ا ل ش ع عديل إجراء دون

ا نفس الدول بذلك قبلت إذا إال ا لنصوص املخالف   التطبيق

لة مش ألي وجود اال عديل قة طر ن يب نصا دة املعا تضمنت ما إذا   .2التعديل

لقاعدة وفقا يتم اأغلبيةالتعديل عديل جواز ع دة املعا ده تنص مالم ن أخرى  إجراءات بإتباعالثلث

التعديل قة طر ون فت ، دة املعا التعديل ع النص غياب حال  و
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الثنائية:ثانيا دة املعا عديل  قواعد

داإن للمعا التكميلية والقواعد دات املعا لتعديل خصص نا في اتفاقية من ع الرا دة ،تالقسم فاملعا

عقدت ا فم ا عديل ة صعو توجد ال نإرادةالثنائية دهذ إالطرف ومن لالتفاق وفقا التعديل يتم لك

   :نذكرالقواعد

ح/1 الصر تفاق ق طر عن   التعديل

ع39املادة تنص نا في اتفاقية باتفاقذامن دة املعا عديل جواز ى ف االتعديل هذ،وأطراف

التعديل جواز عدم ع النص دة املعا تضمنت فقد تكميلية ا طبيع قيودأو القاعدة وضع شرطأو ع

التعديذاع واز معينة مدة انقضاء دة املعا ط ش ال وقد ، تخالتعديل و التعديلذل ع تفاق

تختارهيأ ل وحأطرافش سط م اتفاق ق طر عن لية الش دة املعا عديل يجري فقد لدلك دة املعا

الشفوي ق   .1الضمآو بالطر

العر/2 ق بالطر   التعديل

حت اق ملا الدو القانون نة بھ تقدمت ما مثل العرف ق طر عن دة املعا عديل مشروعيمكن

نص نا في التفاقية بھ املشروع38/ م( تقدمت ال) من التعامل ق طر عن دة املعا عديل معھ حقال يمكن

ت ث اتفاقذا أنم قصد قد دةطرافالتعامل املعا عديل    .ع

قاعدة/3 ور ظ ق طر عن   جديدةمرةآالتعديل

قاعدة ور ظ من يمنع ما نالك س اآل ف ن مع بحكم بل ا بمجمل دة املعا مع تتعارض ال جديدة مرة

ل ك دة املعا ع ال فقط املل كم ا ع نقضاء ون عارضت2في إذا ية ومن باطلة دة املعا عد ،إذ

ا نفاذ عد استقرت الدو القانون التطبيق عامة جديدة آمرة قاعدة املادة3مع ع تفاقي44،و ةمن

ة املو دة املعا نصوص ن ب الفصل بمسالة تتعلق امسةالرأي ذاةبإمعانال ا الفقرة والسيما

ا   .4م

ن في اتفاقية داتاونصت املعا عن الناجمة اعات ال ل ودية ووسائل طرق ع دات املعا لقانون

لزامي بالتوفيق وذلك لإلبطال القابلة أو ا ببطال النتائج(املد حيث من ملزم وغ بداية ملزم و ) و
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العام النظام مع دة املعا عارض حاالت معينة حاالت الدو والقضاء الدو املادة(الدووالتحكيم

66.(1   

ماعية:ثالثا ا دات املعا عديل  قواعد

باألخصذالتعديلأن ال س ون ي ال الة ا عضاءإذاه جميع من ست ل التعديل الرغبة ،انت

ن يتع ال جراءات و القواعد ا عاتق ع نا في اتفاقية تحملت اولقد عديلقدامعندإتباع ع

املتعددة دة املادةطرافاملعا ع40فنصت ا    :م

املتعددة-1 دات املعا عديل ع التالية الفقرات غطرافسري ع دة املعا تنص   .لكذمالم

بأبالغيجب-2 املتعاقدة الدول شأنجميع اح متعددةأناق دة معا نطرافعديل ب طراففيما

ق ا طرف ل ل ون و كأنجميعا    :ش

بالتصرفقرار 1- 2 اص احذا أنشيتخذ الذيا   .ق

دةوابرمالتفاوض2- 2 املعا لتعديل اتفاق    .أي

ا- 3 حق من دولة املعدلةأنل دة املعا كطرف ،و دة املعا    .تصبح

بالتعديل- 4 اص ا تفاق يلزم املادةأيةال ،حكم املعادلة ده طرف ا30دولة   .ب4فقر

عتأية- 5 مغايرة نية عن ع ومالم النفاد دور املعدل تفاق دخول عد دة املعا طرف تصبح   :دولة

املعدلة-  دة املعا    .طرفا

ب-  م يل لم دة املعا طرف أي ة مواج معدلة الغ دة املعا املعدلطرفا   2. االتفاق

املتعددة41املادةأنونجد دة املعا يخص فيما تضيف تفاقية نفس    :طرافمن

ن- 1 لطرف املتعددةأك  أويجوز دة مطرافاملعا بي فيما دة املعا غي ع    :تفاق

عإذا1- 1 تنص دة املعا ده انيةانت   .التغيذا إم

دةإذا2- 1 املعا تحرم انيةلم انذا إم و    :التغي

تمتع-  ع يؤثر دةخرى  طرافال للمعا طبقا م معأو بحقوق مأدا اما    .الل
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مع-  بھ خالل يتعارض بنص يتعلق لالتنفيذال ك ا م والفرض دة املعا ملوضع    .الفعال

الفقرة- 2 كم تخضع ال االت ا إبالغ) 1-1(ويجب التغي ن الراغب طراف طراف ع

التغيخرى  و تفاق عقد م ي دةالذيب املعا مخالفة عدم شرط تفاق عليھ  1. ينص

دة:ثانيا باملعا العمل اء  إ

املفعول  ة سار غ الة ا ده وتصبح ا نفاد الستمرار حد وضع ع دة باملعا العمل اء إ ھأنإال. إن

، دة املعا اية اختالف أوذاناك ا نقض عند الثنائية دة املعا حيث دة املعا بطبيعة يخص

ماع ا دة املعا عكس ع ا بمجمل دة املعا زوال ع ، ا م   .2يةاب

دة/1 املعا اء إل تفاقية  سباب

املادة ب54تختص نا في اتفا اونامن دة املعا اقضاء م املادة. اب بإيقاف57أما  فتختص

ون ي وقد ، دة باملعا كذاالعمل مش اتفاق او الحق بوقت   اء

ا:  أوال ام ألح وفقا دة املعا اء   : إ

ح/ 1 الصر يقافالنص او اب او نقضاء أسباب   : ع

الملبدأودلك أش النصوص ده ،ول اء ن بأسباب نصوص تحمل دة املعا ون ودلك رادة    :سلطان

بحلولھ - دة املعا اء الن محدد اجل ع   : النص

اجل اية حيث ، دة املعا اء الن مقياس الزمن عامل ل ش او ام مل انقضاءبأح ع دة املعا

دة   .املعا

فا - شرط ع   : النص

بمع ، دة املعا جراءه تنق ما حدث واقعةأنبوقوع وقوع عآو عند اثر ا ل ما طرافحدث

ب يتم اءلكذاملتعاقدة دةإ املعا ا3ده أطراف يخول مما دة، املعا ام بأح ري و ا لإلخالل يجة ن ون و

جزئياً  أو لياً ا العمل إليقاف أو دة املعا اء إل أساساً خالل ذا التمسك ن خالل. خر ون و

ال فيما دات املعا دة معا بموجب اً ر موضو  جو لتحقيق ضروري بنص أخّل أو دات، املعا قانون يحھ عي
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ا م الغرض أو دة العدوان. املعا طانية بر اك اش دة باملعا ري و ا خالل ع مثلة م أ ومن

عام ية العر مصر ع ي لعام1956الثال مصر عن الء ا دة معا ام ألح يحق1954خالفاً ان ال

بل أي أو مصر عرضت إذا ة العسكر ا قواعد استخدام ا بمقتضا يطانية خارل لعدوان تركية أو ي عر د

عليھ املعتدى البلد عن للدفاع طانية بر املعتدين. وسارعت أحد انت طانية بر ألن اً ر جو ان نا خالل و

دة معا ة العسكر بالقواعد اصة ا البنود إلغاء إعالن ع مصر حمل مما ا ع الدفاع بدل مصر ع

الء    .1ا

نقض - ع االنص م اب او دة   : املعا

و عنإشعار و منأو املنفردةرادةيصدر التحلل الرغبة عن عب و و ماعية اما دةأح املعا

شروط، ون ي بمحض2ودلك تقرر أن دة معا طرف لدولة ايمكن ذلكاب إراد و دة املعا من

عد بوضع أو ثنائية دة املعا انت إذا ا إزا دة املعا لوجود امحد متعددةال دة املعا انت إذا ا ذا الدولة

دة للمعا يمكن ، انيةأن طرف إم ع الشروطابتنص ذه وتتعلق لذلك شروطاً تضع وأن

الدولة يھ تن بضرورة و3 غالباً بة امامل حيانھأن باعتبارجالاح أغلب ونابو ي ال

انية إم ع نصت و س اليون دة معا مثل خابفوري تار من تان س عد إال ذلك ون ي ال لكن و

نية انية)  ابإبالغ إم إ دة املعا تتعرض لم إذا أما إذااب، إال ممكن غ مبدئياً ذلك فإن

ترغب ال الدولة إبراماب تمكنت عند بذلك السماح طراف نية ان أنھ ع الدليل إقامة

مثل دة املعا طبيعة من تج س انية م تلك أن أو دة يتعرض: ( املعا لم املتحدة مم منظمة ميثاق

انية أيابإلم ذلك انية بإم ذلك تفس عدم وقع و ذلك انية إم عدم ع ينص لم لكنھ و

أنھ رغم اباب إ أي يقع لم   4) .الواقع

دة - باملعا العمل إيقاف ع   : النص

املادة مثلما57نج ن مع لطرف أو ا أطراف ميع سبة بال دة باملعا العمل إيقاف نا في اتفاقية من

قتصادية دات املعا    .نجده

اء/ 2 ن أسباب ع الضم   : النص

تحت دخل دةو املعا اء ان خرى تج ال أش عدة الصورة   ده
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امال - تنفيذا دة املعا تنفيذ طرق عن   : نقضاء

بصورة دة املعا أعضاء قبل من امات ل نفيذ ب ودلك املراد دف لل للوصول نظرا اء ن يتم نا و

بتما تنقض دة املعا فان ما قرض سداد أو ، دود ا م ر مثل ، الديون املة تلك قضاء أو سيم ال عملية  م

. 

مسبق - إذن دون ا م اب أو دة املعا   :نقض

ا عل منصوص دات معا ذلك جواز نجد ال ع. قد تنص دة املعا ام أح لكن وارد أمر يبقى أنھ إال

ا اما ال نفيذ ب عضاء ام ال   1. ضرورة

الحق: ثانيا التفاق دة املعا اء   ان

أوبما صرحا ي يأ أن يمكن تفاق ذا و باتفاق ي نأ أن يمكن ا اي ح ستلزم اتفا فعل دة املعا أن

  ضمنيا

ح- 1 الصر للمادة: تفاق طبقا جميع54وذلك برضا دة املعا اء ان جواز يخص فيما نا في اتفاقية من

باملع.طراف العمل إيقاف أك أو ن طرف يتقدم أن طبقاوقديمكن فقط طراف عض ن ب باتفاق دة ا

  58للمادة

بص1- 1 دة املعا بنصوص العمل بإيقاف اتفاقا عقدوا أن ماعية ا دة املعا أك أو ن لطرف ورةيجوز

وذلك فقط م بي وفيما   2:مؤقتة

دة-  باملعا يقاف ذا ان إم ع نص   إذا

مح-  غ يقاف ذا ان دةظإذا باملعا   ور

الفقرة2- 1 ا تحكم ال الة ا أي ذلك عدا ذلك)1-1(فيما خالف ع دة املعا تنص لم عيوما ب

تفاق عقد خرى طراف إحضار املعينة   .طراف

الضم  -2 املادة : »تفاق نص بفرق وقد54ال دة للمعا الضم نقضاء و ح الصر نقضاء ن ب

الفقرة املادةأجازت من دة59و املعا عقد من ضمنا وم املف دة املعا انقضاء صراحة نا في اتفاقية من

تحقق1»الحقة إذا ضمنيا ية من عت دة فاملعا ،:  
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ذه وما مح املوضوع ون ي أن قصدت قد طراف أن أخرى قة بطر ت ث أو الالحقة دة املعا من ر ظ

دة   .املعا

ارجية/2 ا رادية(سباب دة)غ املعا اء  . إل

ند س ال ا و ب تتفق ا أ إال ومتنوعة عديدة سباب ذه لألطرافرادة إو الضمنية أو حة الصر

ا ا ان إ تؤدي دة املعا إبرام ع والحقة طارئة أحداث وقوع إ ترجع وإنما دة    2.املعا

سلوك: أوال عن الناتجة ارجية ا   :طرافسباب

دة -1 املعا ام بأح ري و ا   :خالل

إخالال وذلك الدو الصعيد ع معيب أمر عت دة املعا أطراف أحد قبل من دة املعا تنفيذ عدم إن

دولية قانونية قاعدة تفرضھ الذي الدو ام اصة.باالل ا العرفية القاعدة نا في اتفاقية من املادة ن وتق

دةبانقضاء التا.املعا الوجھ ع وذلك ا خالل يجة   :ن

دة1- 1 باملعا ري و ا خالل اط وطبيعتھ: اش خالل ذا بدقة تحدد املادة من الثالثة الفقرة عت و

ي كما ا ف خالل ان ف دة املعا ستقرار    3:للضمان

تفاقية-  ذه ه تج ال بما دة املعا من   التنصل

ا-  م والغرض دة املعا موضوع لتحقيق أسا نص   مخالفة

دة 2-1 للمعا ري و ا خالل   : نتائج

سواء-  جزئيا أو ليا دة باملعا العمل إيقاف م بي فيما جما باتفاق خرى لألطراف خالل ذا يخول

ن ب العالقة أو ا ام بأح أخلت ال الدولة ن و م بي طرافالعالقة  جميع

جزئيا-  أو ليا دة باملعا العمل إليقاف كأساس بھ التمسك خالل ذا من خاصة بصورة تأث من يخول

املخلة الدولة ن و نھ ب   .العالقة
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جزئيا-  أو ليا العمل إليقاف كأساس خالل ذا التمسك املخل الطرف ماعدا آخر طرف ألي يخول

انت إذا إليھ سبة غبال طراف أحد جانب من ا ام بأح ري و ا خالل تجعل دة املعا ذه طبيعة

املستقبلية اماتھ ال يخص فيما طرف ل وضع أساسية    .بصورة

الدولية -2 دات املعا ع رب ا ختالف: أثر ون في رب ا بأثر ا كب ارتباطا مرتبطا دة املعا نوع نا ف

  1: التا

قد 1- 2 رب وذلكا والصداقة التجارة دات معا مثل ة املتحار الدول ن ب الثنائية دة املعا تن

الظروف التغ ة نظر إ نادا   اس

ة 2- 2 أس تجنب ع تنص ال دات املعا مثل رب ا لوقت خصيصا املعقودة دات املعا تبقى أنھ إال

رب ا خالل   .معينة

موض 3- 2 مراكز ت ال دات عاملعا رب ا تؤثر ال رب با افة ال ة مواج ا يحتج دائمة وعية

ا ع الناشئة   .وضاع

أثر 4- 2 من رب ا الة ما ل و النفاذ الدول جميع م ال طراف املتعددة دات املعا استمرار

ن املتحار ن ب ا العمل إيقاف و ا   . عل

الالحق  -3   :الصرف

نا في اتفاقية نإن ع الالحق الصرف اتخاذ يمكن أنة إال املسألة ذه ل تتطرق ال دات املعا لقانون

ال القضاء أن إال عرفيا عضاء ن ب ا تطبيق لعدم جيا تدر تنق دة املعا ألن التعديل مسألة عتبار

يجة الن ذه عموما د   يؤ

فراد: ثانيا سلوك عن املستقلة ارجية ا   :سباب

التنفيذاس- 1 م: تحالة املادة مر ذا عا التنفيذ و باستحالة حتجاج تج حيث نا في اتفاقية من

حتجاج فيجوز مؤقتة انت إذا أما مطاقة ستحالة انت أذا ا م اب أو دة املعا النقضاء ب كس

ماعية ا دة املعا أما الثنائية دة املعا خاصة بصفة يخص مر ذا و دة باملعا العمل إليقاف كأساس ا

ال  دةفانھ املعا حيات ع ا كث   .يؤثر
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الظروف-2 ري و ا دة: التغي املعا تنفيذ أثناء تتغ فقد ثابتة تبقى بالضرورة س ل الظروف إن

ول  ا ل ش الظروف بقية ما ملزمة دة املعا تبقى العر الدو القانون مبادئ ألحد ت. ووفقا غ إذا أما

املضرور للظرف فأن أسا ل دةش املعا من ب ي أن فيمكن   .حتجاج

جديدة-3 آمرة قاعدة ور م: ظ استحدثتھ وقد القانونية القواعد تدرج ملبدأ يجة ن اتفاقية64/وذلك من

العامة القواعد من جديدة آمرة قاعدة ور ظ حالة دة املعا ت ت أن فيمكن دات املعا لقانون نا في

ا مع تتعارض الدو  1. للقانون

ي الثا   الدو العرف: املطلب

و العام، الدو القانون  مصادر من اما أصلیا مصدرا الدو العرف عت ا و  احتل وقد وجودا، أقدم

ان م فیما العرف ن من الصدارة م نة الدولیة القواعد من فالعدید املصادر، ذه ب  ال تلك مثل الرا

دات تحكم  الدبلوماسیة العالقات البحار، واستعمال استغالل و الدولیة املسؤولیة التحكیم، الدولیة، املعا

اف الدول  حصانات والقنصلیة، ع ا و جانب وحقوق  ا و   عرفیة قواعد  الدولیة القواعد من غ

 باملجتمع قیاسا التنظیم ضعیف مجتمع الدو املجتمع ون  إ العرف ا حظي ال میة وترجع ساس،

ال علیھ و كما مركزي  ع ملشر دولا املجتمع افتقار ٕا و الداخ  تفوق  مثلما ولكنھ الداخ النظام  ا

ع شر میة أن نجد الداخلیة، القانونیة نظمة  العرف ع ال اجع الدو العرف أ رة تفاقم أمام ن ت  ظا

دات اجع العامة الدولیة عراف أن كما الدولیة، املنظمات عن الصادرة والتصرفات الدولیة املعا ا ت  بدور

رة أمام  للقانون  رسمیا مصدرا الدو العرف یبقى لھ ذا ورغم واملحلیة، قلیمیة الدولیة عراف ظا

، ن  اما دورا م وقت  لعب الدو و  املجاالت ش  العام الدو القانون  وقواعد مبادئ وصقل ت

 .الدو باملجتمع املتعلقة

  :التا النحو ع الدو العرف لدراسة عرض ی وفیما

ف :ول  الفرع انھ و الدو العرف عر  أر

سة الدولیة العدل ملحكمة سا النظام من 38 املادة من 2 الفقرة إن  لنظام السابقة الصیغة من املقت

 العام التعامل عن ناجمة ة بمثابة الدو العرف عت ، 1920 سنة املحدثة الدائمة الدولیة العدل محكمة
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عت القانون، قوة لھ الذي ا الدول  حقوق  مصادر من مصدرا العرف أیضا و اما ا  وال  ،1ةاملتبادل عالقا

بحث یة تبعا وس  :التا النحو ع الدو العرف ما

ف /1   الدو العرف عر

ناول  مول القسم  ن یل  بذلت ال املحاوالت أ ف إعطاء س ، للعرف عر ي القسم و الدو  الثا

م إ نتطرق    .القانونیة طبیعیتھ تحدید إ الرامیة الدو الفقھ محاوالت أ

ف 1-1 یل  وردت لقد :الدو العرف عر ف إعطاء س یة، محاوالت عدة الدو للعرف عر  من س فق

ا اء خالل ف إعطاء إ الدو القانون  فق ع جامع عر م عرض سنكتفي ولكننا لھ، وما فات أ  وردت ال التعر

  :التا النحو ع الصدد ذا 

ف-  من مجموعة«أنھ ع الدو العرف الدسو مصطفى عزت عرف لقد :الدسو مصطفى عزت عر

ام ، املجتمع  شأت ال القانونیة  ح ب الدو ا الدول  إتباع تكرار س  بأن الدول  واعتقدت استقرت ح ل

 یختلف ال اتفاقا عت العرف بأن یرى  ، الدو الفقھ من جانبا أن بحیث،» تباع وواجبة ملزمة القواعد ذه

دات عن ، اتفاق ونھ  إال املعا تب ضم شئة رادة أن ذلك ع و  یتم العرفیة القانونیة للقاعدة امل

ا التعب ا بواسطة الدول  جانب من ع  الذي ال السلوك ذا إ الرجوع دائما یلزم وأنھ املتبادل، سلوك

 2.العرفیة للقاعد املادي الركن بمثابة عد

ف- م عبد عر ام من مجموعة بأنھ الدو العرف علوان الكرم عبد عرف :علوان الكر  ال القانونیة ح

ثقت ا ثم الدول، من صغ عدد خاصة وأعراف عادات عن ان ن ا إ بالنظر أخرى  دول  ت  انت بحیث فائد

ا ایة  عام بوجھ - قبول امات ع تنطوي  القانون   جدیدة قواعد إ - ال ثقت أخرى  حاالت و معینة، ال  ان

ا انت ال العادات إحدى عن ة دولة تمارس ا تفرض انت قو ا ع إراد انت معینة، مسألة بصدد جارا  و

ایة  تقبل أخرى  بلدان اض دون  واملمارسة السیاسة بتلك ال ن احتجاج، أو اع  املوافقة الدول  عدد ان وح

شأ انت عاملیة سب إ یصل جب القانون،  جدیدة قاعدة ت ن ستعمال مجرد أن البال عن غیب أال و  ب

ند الدول  ره  س ع یتم أن دون  واملجاملة الكیاسة إ جو   3.إلزامي بطا

ف- ف محاولتھ  :عامر الدين صالح عر ب الدو العرف لتعر  نصت بما خذ إ عامر الدین صالح یذ

ا  الدولیة العدل ملحكمة سا النظام من 38 املادة علیھ ، فقر  مجموعة و الدو العرف أن  و

                                                             
شر لیة :عمان ،العام الدو القانون  روسو، شارل  -  1 ع، لل ،.د ، ط.د والتوز   .81  ص ت
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ة و املرعیة الدولیة العادات من املستقاة الدولیة العرفیة القواعد  تواتر علیھ دل القانون  بمثابة املعت

ا جرى  عادة  العرفیة القاعدة أن العموم وجھ ع الدو الفقھ  علیھ املتفق فمن ستعمال، اص عل  أ

م  الدو القانون  م و سلوك ي سلوك  العادة تمثلت سواء الدولیة، عالقا  عن امتناع مجرد انت أو إیجا

نة ما، عمل م مق ا بأن باعتقاد لة ل  مجموعة و امللزم الدو فالعرف 1ةامللزم الدولیة القانونیة القاعدة م

ب الدو املجتمع  شأت القواعد من ا الدول  تكرار س لة، ملدة ل ب طو س ام و   ا الدول  ذه ال

ا ا تصرفا ي بإلزام تتصف القواعد ذه بأن واعتقاد ن وجمیع مكتوب، غ قانون  فالعرف قانو  سواء القوان

رة سانیة املجتمعات  العرف شوء أن كما عرفیة، بقواعد بدأت دولیة أم انت داخلیة  اجتماعیة ظا

یاة بضرورات ترتبط ة ا شر    .ال

ام ح ن  والتكرار الكث للتعداد ان ٕان السوابق،و ع تقوم الدو القانون   العرفیة و  العدو عدم املق

س أنھ إال املجال، ذا  میة عض ل ا ل شاء قوة - منفردة و - ل كم إ   سا العنصر ألن ،رالع ا

شائھ ن عتقاد  ثبوت  یكمن ء ل قبل إ الة تجددت لما إتباعھ بوجوب الدول  ب ا أتبع ال ا  من ف

 2.قبل

ان /2 ا یضفى ح أساسیان، ركنان العرفیة الدولیة للقاعدة یتوافر أن من البد .الدو العرف أر ع عل  طا

ما لزام  :التا و

ل معینة واقعة تكرار  یتمثل :املادي الركن -  باعتیاد وذلك دولیة، اجتماعیة عادات قیام إ یؤدي ش

قة إما السلوك قواعد من ملجموعة الدول  ا سلبیة بطر قة ٕاما محدد،و سلوك إتیان ع امتناع  إیجابیة بطر

ن، سلوك القیام یل فع مع اع بحل تلزم ال العرفیة الدولیة القاعدة بأن نجد املثال س ق عن ال  طر

اع لفض التحكیم إ الدولة التجاء  معینة واقعة صورة  مر أول  شأت التحكیم، ا ناشئا ان الذي ال  بی

ن اص طرف من الدو التحكیم إ لتجاء ذا تكرر  ثم أخرى، دولة و ، القانون  أ  أدى الذي مر الدو

ا دولیة قاعدة میالد إ اعات ل التحكیم إ لتجاء مضمو قة الدولیة ال  3.ودیة بطر

جب ون  أن و ن سلوك ممارسة تتطابق أن بمع موحدا، التواتر ی االت جمیع  مع  تحدث ال املماثلة ا

ط كما عدیل، أو اختالف دون  الدول  قبل من املستقبل  ون  أن التواتر  ش  یكفي فال وعاما وثابتا مستقرا ی

ط وال الدول، من سیط عدد أو واحدة دولة تمارسھ أن ة من ش  أن یكفي بل الدول  جمیع تمارسھ أن ج
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ا فقط، الدول  غالبیة قبل من یمارس ون  أن من بد ال وأخ ذا افیا التواتر ی  الدول  ممارسة بتكرار یتحقق و

ن،و للتصرف ة خالل العدول  عدم املعروف التواتر یكفي بل الكث التعداد لذلك یلزم ال املع  1.معینة  زمنیة ف

صدد دیث و ، للعرف املادي الركن عن ا م إ التطرق  من البد الدو م ال عمال أ ن  س و لورة ت  و

ي الركن، ذا أ    :التا النحو ع ذلك تفصیل و

ون  : الوطنية السلطات عن الصادرة القانونية عمال -أ ونة السابقة تت  عمال من الدو للعرف امل

زة عن الصادرة ا املتحدثة الدولة أج ا واملمثلة باسم ارجیة العالقات صعید ع ل ن ا  واملبعوث

ن،و مة انت ٕاذا الدبلوماسی ن  ؤالء مسا و ا ال الدو للعرف املادي الركن ت  فإن ذلك،  أحد ینازع

الف سبة قائم ا ن بال عیة السلطة عن الصادرة الداخلیة للقوان شر  فاألوامر القضائیة السلطة وأعمال ال

ن واللوائح ا أن یمكن ما لدولة الداخلیة والقوان ا یجري  عادات شوء إ ذا یؤدي وعلیھ أخرى، دولة تطبق  عل

ایة  تؤدي الدولیة العالقات میدان  العمل ن ومن عرفیة، قانونیة قواعد استقرار إ ال  القواعد تلك ب

اصة العرفیة الدولیة القواعد نذكر ر ا ة ب و با ومیة وامر لبعض تبعا تطورت ال البحر  الداخلیة، ا

سا ملك عن الصادر األمر س فر اص 1681 سنة 14 لو ة ا سیة بالبحر میة ذات انت ال الفر   بالغة أ

 2.الصدد ذا

میة ك  :الدولية القانونية عمال - ب سبة ول، النوع من أ ال ذه و ن التمی یمكن الطائفة ل  ب

   :ي

دات - دات إن :العقدية املعا ا كما العام، الدو للقانون  مصدرا عد أن یمكن ال العقدیة املعا  تخلق ال أ

 القواعد ذه ولكن خاصة، قواعد تخلق بل الدولیة، العالقات  التطبیق واجبة عامة دولیة قانونیة قواعد

اصة دات إبرام ع العمل شاع ما إذا وذلك عرفیة دولیة قانونیة قواعد شوء إ تؤدي أن یمكن ا  معا

ن، وجھ ع ما موضوع تنظیم أجل من عقدیة ائل املضمون  ذات النصوص ذه مثل فشیوع مع ت قد ال  إ ی

ذا املوضوع، ذا تحكم عامة عرفیة قواعد شوء ا یبدو مر و سبة وا  العام الدو القانون  لقواعد بال

اصة دات صورة یتخذ ان شأ ما أول  فالتحكیم بالتحكیم ا  ذه أصبحت الزمن مر ومع ثنائیة، معا

دات عة املعا ،ل املجتمع  شا ا ال القواعد من بھ بأس ال عددا أن و بل فقط ذا س الدو  تضمن

دات دات، ذه ظل  واحدة أصبحت التحكیم معا ا لدرجة املعا  أن یمكن قواعد عن عبارة أصبحت أ
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ا ینطبق اص القانون  اصطالح عل ا الصیاغة، شرط املتعلق ا شوء مر انت وأخ  الدو القانون  قواعد ب

اصة العرفیة العام  .1املوضوع  ذا ا

ام - میة الوطنیة املحاكم لدور  ان إن :الدولية املحاكم أح شاء مجال  أ  فإن العرفیة، الدولیة القواعد إ

سبة عنھ یختلف مر ، للقانون  بال ون  الدو ا  مازالت فروعھ من الكث ل ام فإن ثمة ومن و مراحل  إس

ا مجال  التحكیم ومحاكم الدولیة العدل محكمة شا ة مسألة عت إ ، حد إ ضرور  فإن ذلك ومن كب

ا ام ست أح اصة العام الدو القانون  قواعد ت ال  ل ام بضرورة ا كم اح  طراف جانب من ا

ام إ ترجع دولیة أنظمة ناك أن بل فقط، املتنازعة  یرجع ال التحكیم محاكم إ وخاصة الدولیة املحاكم أح

ا ا، إرساء  الفضل إل اصة الدو القانون  قواعد نذكر ذلك ومن قواعد اف الدولیة باملسؤولیة ا ع  و

ومات بالدول  دات، وتفس وا ان توافر مدى  تبحث ما عادة فاملحكمة املعا شئة ر  الدولیة للقاعدة امل

ندة الدولیة القانونیة القاعدة وجود إ وتخلص الدولیة، القضائیة السوابق  العرفیة  سوابق وجود إ مس

   .2القاعدة ذه وجود تؤكد دولیة قضائیة

ل سا النظام ع عتمد الدولیة املنظمات شاط ان إذا :الدولية املنظمات قرارات -  أو منظمة ل

شئة تفاقیة وثیقة ا، امل صوص ذا  العرفیة القواعد إعمال فإن ل ون  ا یجة منعدما، ی ة وكن  لك

ن تصاالت ادة إ ذا أدى الدول  ب ا،  الدولیة املنظمات شاط ز ع نمو إ أدى الذي مر عالقا  سر

، للسلوك  العرفیة، الدولیة القاعدة شوء  اما عنصرا الدولیة املنظمات ممارسات أصبحت ثمة ومن الدو

ة القواعد جانب إ فإنھ ذلك عن فضال و جراءات والتنظیمات اللوائح املكتو ا شتمل ال و  القانون  عل

ذه مكمل العر الدو للقانون  جدیدا فرعا ناك فإن الدولیة، للمنظمات الداخ ة، القواعد ل ذا املكتو  و

ا  الدولیة العدل محكمة أكدتھ ما شاري  رأ ة املحكمة حكم بخصوص س عة دار  العمل ملنظمة التا

اوى   الدولیة و" ضد املقدمة الش س ن ،"الیو  املنظمات عمل مجال  الداخ العرف شوء أقرت ح

ا ع دلیل خ عد الدولیة املنظمات قرارات أن فیھ الشك ومما الدولیة، م ن  مسا و ، العرف ت  الدو

ونا السلوك ذا مثل یجعل ما مجال  دولیة قرارات إتباع فاستمرار  عنصر فیھ یتوافر أن شرط دو لعرف م

   3.لزام

سبة أما :املعنوي  الركن -  دولیة قانونیة قاعدة یصبح ي العرف  توافره یجب الذي املعنوي  الركن إ بال

ااو  العرف ذا بضرورة الدول  اقتناع ع فإنھ لزامیة، بالصفة تتمتع  عت بمقتضاه الس و إتباعھ بأن یما

 مجرد عت ال واملجامالت العادات عن العرف بتمی سمح الذي و املعنوي  الركن ذا وجود أن كما واجبا،
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ام، أي تضمن ال اجتماعیة لیاقات أو ظرفیة العتبارات تخضع عادیة تصرفات  الدو القانون  جاء ولقد ال

 النظام من 38 املادة نص بأن نجد بحیث البعض، علیھ یطلق كما النف أو املعنوي  العنصر لیكرس املعاصر

ناد قانون  أنھ ع مقبول  عام عامل بأنھ الدو العرف یصف الدولیة العدل ملحكمة سا االس  ذا إ و

وم ا من جردت قرارات املحكمة أصدرت املف  إ یر التعامل ذا بأن الدولة إیمان عكس ال عامل ل خالل

ي، الواجب مرتبة   1.عرفیة كقاعد صفتھ من وجردتھ القانو

ي الثا  الدو للعرف القانونية الطبيعة بيان :الفرع

یة، خالفات عدة الدو للعرف القانونیة الطبیعة تحدید محاولة شأن ثار لقد  إ راء انقسمت بحیث فق

ن ن تیار ، رادي التیار أساسی  :ي النحو ع ذلك نفصل و واملوضو

ون  أن یمكن ال بأنھ ترى  و ، 19 القرن  ایة مع رادیة املدرسة شأت :رادية املدرسة :أوال ن ثمة ی و  ت

ص ومبادرة العاقلة رادة خارج للعرف ي، ال  تواجھ ال الدول  قبل من الضم قبولھ قل ع أو القانو

وم ذا ومن بھ، ب العرف بأن نرى  املف دة من یق دود، أق إ املعا ا إدراكھ تم وقد ا  من نوعا باعتباره ف

یان و خاصة بصورة الشك غ تفاق ما عمق، اتفاقیة طبیعة ذو ونھ ت ة دون  أنھ و و حقیقیة و  بذلك ف

 أكدت  ال الدول  إزاء إال بھ حتجاج یمكن ال تفاقیة، غرار ع ألنھ املطلقة عمومیتھ سمة واحدة مرة یفقد

ا ا بوضوح تصرفا ف أ  2.لزامیة سمتھ ع

ن الدو القانون   بروزا ك م املوضوعیة املدرسة ممثلو ان :املوضوعية املدرسة :ثانيا ن ماب ر  ا

م ونذكر یل ع م و سال، :من ل املثال س سار و ین بور  بمثابة أنھ العرف  ترى  -العكس ع- ف ،ف

ماعة أعضاء ا شعر اجتماعیة ضرورة عن التعب م الدولیة ا قة التصرف إ جمیعا وتدفع  معینة، بطر

وم ذا فالعرف ذا اجتما موروث و املف ایم دور " بھ قال ما و سبة أما ،"ك و "لسال" بال  أن ع شدد ف

ل عمل ل التا ومنعزل، مستقل عمل و العرف ش حا أم ضمنیا ان سواء للعقد أثر أي یوجد ال و  صر

سبة ن بال و كذا للقانون، العر للت و و ة السمة ع شدد ف رة العفو  صادرة فكرة أي عن البعیدة للظا

ا غ ال ال املقصودة، رادة عن ن ع و كذا التعاقدي، الرابط لت اب فیھ یجعل الذي الوقت  فإنھ و  أ

ب  أن یمكن بحیث للعرف، الدولة إرادة یخضعون  ن و املوضوعی فإن الدول، بإرادة یتعلق العرف رادي املذ

ا یكن لم دول  ع ح نفسھ یفرض   3.تطبیقھ عن عیدة البقاء  ترغب انت أو إعداده،  دور  ل
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ب أن إ شارة وتجدر  ال اتفاق أنھ ع الدو العرف إ تنظر العام، الدو للقانون  التقلیدیة املذا

دات عن یختلف تب ضمنیا، اتفاقا ونھ  إال املعا شئة رادة أن ذلك ع و  العرفیة القانونیة للقاعدة امل

ا التعب یتم ا بواسطة الدول  جانب من ع  ال السلوك ذا إ الرجوع دائما یلزم وأنھ املتبادل، سلوك

 1.العرفیة القانونیة القاعدة مضمون  تحدید أجل من العرفیة للقاعدة املادي الركن بمثابة عد الذي

نا املختلفة، راء ذه وأمام مید عبد سامي محمد" بھ أشار بما نقول  أن حس  أن بھ املسلم من بأنھ "ا

دیدة الدول  م ا ل تل ن من املفعول  ساري  تصادفھ ما ب ا اكتمال ظة قوان  سابقة عرفیة قواعد من عناصر

ا   أن یمكن ال ضمنیا اتفاقا باعتباره العرف إ الوضعیة املدرسة نظرة وأن العناصر، ذه اكتمال ع شأ

ام تفسر دیدة الدول  ال ا  تكن لم ضم باتفاق ا ام یفسر ما خ لعل و إبرامھ، ظة موجودة نفس  ال

دیدة الدول  ا ع السابقة العرفیة بالقواعد ا ا القواعد ذه إ النظر و شأ  أصدرتھ ضمنیا أمرا باعتبار

ماعة ن اص افة إ ا ون ا امل ال ل م ا  ان سواء- لالتفاق امللزمة الصفة انت فإذا املستقبل، و م

حا یة -ضمینا أم صر ا، س ا فإن بطبیع ن غ إ عام كأصل یمتد ال إلزام ك اص، من إبرامھ  املش  و أ

ماعة ألوامر ان إذا عا ا د، و بالعمومیة دوما یتم موضوعیا طا ا نطاق شمل بذلك فإنھ التجر  افة إلزام

ماعة  أعضاء ال ا م ا ا مر دام ما واملستقبل م   .2والتعديل ال یصبھ لم سار

الثالث  الدو العرف خصائص : الفرع

 من بمجموعة یمتاز العام، الدو القانون  لقواعد الرسمیة املصادر أحد باعتباره الدو العرف إن

صائص ه ا ه عن تم ا ومن املصادر، من غ م  :ی ما نذكر أ

ا قانونیة حقیقة عن املعاصر الدو الواقع ین :العرفیة القواعد شوء سرعة :أوال  شوء سرعة مفاد

  العرفیة القواعد شوء تحكم انت ال باألوضاع یقارن  أن معھ یمكن ال نحو ع القانونیة العرفیة القواعد

، الدو القانون  ظل ا عض  قررت قد الدولیة العدل محكمة انت ذا وإ  العر ام دیثة أح ا ا   كحكم

رف قضیة ن سلوك استقرار ع قص وقت مرور أن إلیھ، شارة سبقت الذي 3لالشما لبحر القاري  ا  مع

ون  أن یمكن ال  أصبحنا قد أننا بحق حظ ال قد الفقھ فان الدولیة القاعدة شأت دون  حائال ذاتھ حد  ی

و الفوري، العرف عن الیوم نتحدث أن ستطیع  وذلك املتوحش، بالعرف الفقھ من آخر جانب عنھ ع ما و

ال وقتا ستغرق  ان الذي التقلیدي بالعرف قورن ما إذا شأ ح طو ستقر ی جري  و سلیم و  العالقات  بھ ال

ن  .الدول  ب
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د الیوم أصبحنا لقد ا عرفیة قواعد مولد ش نا للغایة، وج وقت  واستقرار  ع ش أن نا وحس

یل اصة القواعد إ املثال س الصة، قتصادیة باملنطقة ا ا تقرر  ال ا قوق  من مجموعة بموج  ا

ا الساحلیة، للدولة السیادیة  میل مائ إ وضاع سمحت ما إذا تمتد مسافة ع مور  من عدد بصدد ووالی

ا یبدأ بحري، ، البحر امتداد قیاس منھ یبدأ الذي ساس خط من حسا دیث یبدأ لم وال قلی ا ا  إال ع

  الیوم أحد ینازع ال وال ، 1967 عام عد البحار لقانون  الثالث املتحدة مم مؤتمر لعقد ستعداد مع

ا ، الدو القانون  قواعد من كقاعدة استقرار  لقانون  املتحدة مم اتفاقیة تدخل أن قبل ح وذلك العر

ا تمخض ال للبحار  .19941. نوفم  النفاذ ح إلیھ املشار املؤتمر عمل ع

ن حركة تصاعد :ثانيا ن یقصد :العر الدو القانون  تدو دات إ الدو العرف قواعد نقل بالتدو  معا

ا، للموافقة الدول  ع عرض دولیة ب كما بھ یقصد وال عل  العرف كتابة و منھ املقصود أن إ البعض یذ

ا متعددة مواقع  مكتوب الدو فالعرف ا و سان، قوق  العال اإلعالن الدولیة اثیق املو م  ورد ما م

م عند الدو للعرف إشارات من الدو القانون  كتاب مؤلفات   الدولیة املحاكم قرارات و لقواعده، شرح

ا تصدر عندما ، العرف ع عتمد ال قرارا ذا الدو ن من املقصود بأن نرى  ل نھ و الدو العرف تدو  تقن

دات بموجب ا للموافقة الدول  ع عرض دولیة معا ام عل ل  .ا و

ن محاوالت عدة ، 20 القرن  وأوائل 19 القرن  أواخر  وجرت دات بموجب الدولیة عراف لتقن  دولیة معا

ا، لالنضمام للدول  مفتوحة دات من عدد إبرام فتم إل ا نذكر الدولیة املعا  معاملة شأن جنیف اتفاقیة :م

ر ر  واملر ا اي واتفاقیة 1864 عام ب و ا ة شأن 1899 سنة الثالثة ال سو  للمنازعات السلمیة ال

ن الدولیة، رب وعادات وقوان یة، ا ر ع 1868 لسنة جنیف اتفاقیة مبادئ وتطبیق ال ة ب ا ا البحر  وغ

 .خرى  تفاقیات من

ن محاوالت عدة ، 19 القرن   جرت كما ، العرف لتقن سري  الدو كیة، القارة  الدول  ع ل  ونظمت مر

ن 1899 عام مؤتمرات ي الدو القانون  لتدو كیة الدول  وعقدت مر ذا اتفاقیة مر  1906 عام الغرض ل

ا وال شاء تم بموج ، القانون  مشروع إعداد تتو نة إ ن وتم الدو  الدولیة تفاقیات من عدد تدو

ا املوافقة تمت 1927 عام افانا مؤتمر ع عرضت  .عل

معیة قررت 1924 عام و شاء للعصبة العامة ا اء من نة إ ن ا ، العرف لتدو  1930 عام و الدو

اي  دو مؤتمر عقد ن ثنائیة نة شكیل وتم ال ود ذه ولكن العام، الدو القانون  لتدو  باءت ا

ا عد املتحدة مم یئة أن إال بالفشل، شا ودا بذلت إ ة ج یل  معت ن س ، الدو القانون  تدو ذا العر  و
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یئة، میثاق من ( 13 ) املادة علیة نصت یئة ع املادة ذه أوجبت بحیث ال ن عملیة القیام ال  القانون  تدو

، الدو معیة قررت 1949 عام ففي العر شاء املتحدة لألمم العامة ا نة سمیت نة إ ، القانون  ب  الدو

ون  ن قصد عضوا 15 من تت ، الدو القانون  تدو ادة وتم العر  عضوا، 25 إ وصل ح عضاء عدد ز

م معیة تختار ن من العامة ا ن ب م الذین املر م، تر عد دول  عضوا، 34 عضاء عدد أصبح ذلك و

نة وتتو ن عملیة ال ره، الدو العرف تدو ل وتطو ، القانون  إنماء إ یؤدي ش عد الدو نة ذه و  من ال

م ان  أ اصة الدولیة ال ن ا  .1 الدو العرف بتدو

ذه باملرونة، الدو العرف یمتاز كما :املرونة: ثالثا اصیة و  ساعده بحیث للتطور، وقابال مرنا تجعلھ ا

اصیة ذه لیة إلجراءات یحتاج فال الدولیة، املستجدات مجارات ع ا ه ش ال و كما لتغ سبة ا  بال

دات ا شان للمعا    2.عدیل

ع الرا  الدو العرف نطاق :الفرع

ة بحسب أقسام عدة إ العرف ینقسم ا، من إلیھ ینظر ال الزاو  إ ینقسم تطبیقیھ نطاق حیث فمن خالل

، عرف إ ینقسم قواعده طبیعة حیث ومن وخاص، عام عرف ، آخر و ،معدل مكمل م م أن غ مل  أ

، للعرف تقسیم ذا تطبیقھ، نطاق حیث من و الدو ي ما و   :ي النحو ع تفصیلھ یأ

 العاملي العام الدو العرف :أوال

ون  ال  العامة العرفیة القاعدة إن افة ملزمة ت ، املجتمع أعضاء ل ن من ولكن الدو باه املتع ا إ ن  أ

ون  ال قد ا، بدایة منذ كذلك ت ط ال الدولیة العدل ملحكمة سا النظام من 38 املادة أن حیث شأ  أن ش

شئة السابقة تصدر ل الدول، جمیع عن للعرف امل طھ ما ف ون  أن السابقة  ش ضرب عامة، ت  الفقھ و

ة بمبدأ ذلك ع مثال الدو ن العالقات  أصولھ یجد الذي البحار أعا  املالحة حر یة، الدول  ب  ثم ورو

ت س سلیم جرى  عندما عاملیا نطاقا ذلك عد اك یة الدول  تلك عالقات  ا ال  املتحدة الوالیات مع ورو

كیة، ة إ دخلت ال الدول  ومع مر  ملزمة عرفیة قاعدة الیوم وأصبحت ذلك، عد الدو املجتمع عضو

افة ف لم ال تلك ح الدول  ل ا ع ق ل ات ممارسة  واملشاركة البحار أعا إ الوصول   با ر  املقررة ا

ا سة الدول  حدیثا إال ف ب  .3ا
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بت وقد ا عض  الدولیة العدل محكمة ذ ام یل ع أح سبة املثال س رف لقضیة بال  لبحر القاري  ا

ون  ال  العاملیة أو العامة العرفیة القواعد بأن القول  إ الشمال، ا ی  واحدة وظروف أوضاع  تطبیق

سبة ، املجتمع  عضاء الدول  میع بال ون  وال الدو بعاد محال ت ا أك أو دولة جانب من لالس  بإراد

و املنفردة، ا یمكن ال العرفیة القواعد من الطائفة ذه بأن القول  إ یدعو ما و ون  أن بطبیع  ألي محال ت

دا- الدو القضاء ان ن و دولة،ا أي جانب من تحفظ  قواعد بوجود سلم -الدو الفقھ أغلبیة جانب من مؤ

ا یمكن عاملیة عامة عرفیة ، املجتمع أعضاء جمیع ع فرض رفض الدو ا ال النظرة بذلك و نا  أنصار ت

، اتفاق ع الدو العرف یؤسس الذي الرأي ي الفقھ وخاصة ضم ت الذي السوفیا  إ ذلك ع بناء ی

م لم دولة ع یفرض ال الدو العرف بأن القول   الرغم ع سلم الغالب تجاه ذلك فإن ضمنا، إقامتھ  س

االت من ثمة بأن ذلك من ا،  العرفیة القواعد تطبیق ستعبد أن الدولة فیھ ستطیع ما ا   وذلك مواج

الة ا یتاح ال ا ا عن ع أن ما لدولة ف ن، دور   عرفیة لقاعدة معارض و ض مر ذا أن أي الت  فیھ یف

 :التالیة الشروط

ون  أن - ا یتاح ح قائمة دولة ناك ت اض ل الحظ العرفیة القاعدة شوء ع ع اط نا و  وجود اش

ان الدولة ا إلم ا  العرفیة القاعدة شوء دون  حیلول بعاد قصد مواج شأة حدیثة الدول  اس  ذا من ال

ا یفرض حیث املضمار، ا قبل هاستقرار  سبق والذي القائم الدو العرف عل  .شو

ون  أن - ا  ما عرفیة قاعدة بأن أحساس ناك ی یل شوء إ س    .ال

ض أن - قة الدولة تلك ع ة بطر  خذة العرفیة القاعدة حكم مضمون  ع للشك مجاال تدع ال وا

شوء  .بال

ة ذه أخذت أن الدولیة العدل ملحكمة سبق وقد ا  أعلنت عندما النظر، من الوج  قضیة  حكم

ن املصاید ج ب و طانیا ال ر ، البحر المتداد أق كحد الثالثة میال قاعدة أن عن و ا یمكن ال قلی  فرض

ج ع و ا إبداء ع دأبت ال ال اض ا  املبدأ بذات أخذت كما القاعدة، تلك ع اع  قضیة  الصادر حكم

وء ن السیا ال و"و "ولومبیا" ب و" دولة معارضة بأن قررت عندما ،"الب  بانفراد املتعلقة للقاعدة "الب

أ مانحة الدولة ، امل مة تكییف الدبلوما ر ة ا سو ص إ امل أ ع یحصل الذي ال  املعارضة و امل

ا التعب جرى  ال و" دولة جانب من ع ا متعددة، بوسائل "الب ا م  تفاقیات ع التصدیق عن امتناع

أ بحق املتعلقة الدولیة  .1امل

 

                                                             
  .362-361ص السابق، املرجع عامر، الدین صالح -  1



68 
 

 املح أو قليمي العرف :ثانيا

ا لتمارس دولة، ل ا تختص ال رض من الرقعة تلك بأنھ قلیم عرف ا أوجھ مختلف ف  شاط

یوي  ستقرار، الدوام وجھ ع ا قلیم و ساب أسا شرط و  ال فالدولة للدولة، القانونیة الذاتیة الك

ون  أن یمكن ا ما ممارسة ستطیع ال فبدونھ إقلیم، دون  دولیا قانونیا صا ت قوق  من ل  تلك والواجبات، ا

ا یقرره ال صل  1العام الدو القانون  ل ون  أن و س أنھ غ وشامال، عاما العرف ی  شوء من یمنع ما ناك ل

ساعا،ف أقل جغرا نطاق ذات أعراف رب قانون  ا ل زمن خالل ان البحري  ا  ع قاصرا فیا عر قانونا طو

ا دول  یة، أور كیة الدول  أن كما الغر اف توجب عرفیة لقاعدة وفیة انت مر ومات ع   املؤلفة با

ا یقتصر إقلیمیة أعراف بوجود قرارا الدولیة العدل محكمة قبلت وقد الداخلیة، الثورات أعقاب  ع تطبیق

وء قضیة نذكر ذلك ع وكمثال الدول، من محدود عدد ا سبق ال السیا ال ن ذكر  "ولومبیا" ب

و" ن السمك مصائد ع الوالیة وقضیة ،"والب ا" ب ج" "انجل و  املتحدة الوالیات" رعایا وقضیة ،"وال

كیة سا "املغرب"  "مر كیة املتحدة الوالیات ضد فر انیة املحكمة قبلت كما ،(مر  محلیة أعراف وجود بإم

شأ ال العالقات ع قاصرة خاصة أو ن ت ن ب ندیة را  املرور حق قضیة ففي فقط، دولت ن ال  ب

غال ند و ال بت ال ة خالفا املحكمة ذ ندیة، النظر لوج س أنھ إ ال ي، عرف شأة من یمنع ما ناك ل  ثنا

ن یلزم مح عرف وجود إ وخلصت ن اص عبور  بخصوص الدولت ن العادی ن واملوظف ن املدنی غالی  ال

ندیة را  یب عبارة "غاوا" مستعمرة إ غا لالستعمار یخضع ان ال  وع ،1960 عام غایة إ ال

اط أن املحكمة قررت العكس ة القوات لعبور  املسبق ذن اش غالیة العسكر   مح ف عر وجود ینفي ال

ن املجال ذا ن، ب ط وال الدولت شأة جماع ش سبة إال العامة عراف ل  واملحلیة، قلیمیة لألعراف بال

ذا بت ما و ق قضیة  الدولیة العدل محكمة إلیھ ذ وء،  ا  املتحدة الوالیات" رعایا قضیة و ال

كیة  2.املرور حق وقضیة "املغرب"  "مر

انیة إ شارة وتجدر ن التطابق بوجود عامة مبادئ إ قلیمیة عراف تحول  إم  القانونیة نظمة ب

ون  للدول، الداخلیة ا وال العرف، قبل ما مرحلة  املبادئ ذه وت ا حساس سوى  ینقص  لتصبح بإلزامی

 3.عامة قاعدة
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امس ا  الدو العرف لقواعد امللزمة القوة أساس :الفرع

ن واسعا جدال الدو القانون   العرفیة للقواعد امللزمة القوة موضوع أثار لقد اء ب  الدو القانون  فق

رجع العام، م و یة املدارس اختالف نفس إ الشأن ذا  اختالف  لقواعد امللزمة القوة أساس حول  الفق

م عددت وقد عام، بوجھ الدو القانون   العام، الدو القانون  إطار  العرفیة القاعدة إلزام شان مدارس

م ومن    :ي النحو ع ذلك ونفصل املوضوعیة، واملدرسة الوضعیة املدرسة نجد املدارس تلك أ

ب :أوال بت الوضعية املدرسة مذ  املعنیة للدولة الضم الرضاء و للعرف امللزمة القوة أساس أن إ ذ

ا بواسطة عنھ التعب یتم الذي ف عندما سلوك ا بمشروعیتھ ع اك اش  للقواعد الدول  فتطبیق فیھ، و

ا فیما العالقات  العرفیة اض أي دونما بی ا، اع ا ع دلیال عد م ون  القواعد، بتلك اقتناع  الدول  ل

ة ساو ا ع بناء بھ ملزمة  و القانون  أمام م ذه املستقلة، إراد  و للعرف، امللزمة القوة أساس  رادة ف

بع للدول، امللزمة القانونیة القواعد قضیة  الدولیة العدل محكمة أكدتھ ما ذا ا من ت رة إرادا  تم ال ا

س اللو : « التعب ا ت ذا بقول ون  و ا »، العرف ی ا عموما املقبولة العادات أو ...ع  القواعد عكس باعتبار

دة شأن شأنھ القانونیة ناده حیث من املعا ل  یكمن ختالف لكن الدول، رضاء إ اس  عنھ التعب ش

ل یتم بحیث فقط، ح ش دة  صر قة یتم فإنھ الدو العرف  أما املعا  .1ضمنیة بطر

ب :ثانيا  املوضوعية املدرسة مذ

بت ند إنما الدو العرف أن إ ذ ام بضرورة قتناع إ امللزمة قوتھ أساس  س  العرفیة القاعدة اح

ا الدولیة، سیق وضمان الدو املجتمع بقاء یقتضیھ أساسیا مطلبا أو حاجة عد أل ن العالقات ت اصھ، ب  أ

سبة ح ملزمة عت الدولیة العرفیة فالقاعدة ذه واستقراره، الدو العرف شوء عد شأت ال للدول  بال  و

سب أن یمكن ال الدول  ا ی ضوع الرضاء ل كم با ذا شوئھ، وقت ل ون  توجد العرفیة القاعدة أن ع و  وت

ا،  القاعدة تطبیق یراد ال الدولة سلوك من مستمدة تكن لم إن ح ملزمة  لزامیة القوة فأساس مواج

اجات توافق ع وجوده  العرف عتمد حیث جتماعیة، الضرورة  تكمن العرفیة الدولیة للقواعد  ا

ي لنظام جتماعیة ون  ما، قانو ي الشعور  من مستمدة موضوعیة قاعدة عن عب بمثابة عد العرف ل  القانو

، ما ذه ا مة تصبح ال الدول  إرادة عن النظر بصرف ملزما العرف تجعل جتماعیة الضرورة و  مل

ا منذ الدولیة العرفیة بالقواعد كت سواء قیام ا  اش شا یاة تنظیم ع حفاظا وذلك ال، أم إ  واستقامة ا
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اص  میع ملزمة لتصبح عرفیة، دولیة قاعدة بوجود الدول  غالبیة تقر أن یكفي إذا الدو املجتمع  أ

  .1الدو املجتمع

دیث بصدد ونحن شارة وتجدر ، العرف لقواعد امللزمة القوة أساس عن ا  الفقھ من جانب ثمة أنھ الدو

ب الدو ، النظام  القانون  قواعد عرفھ الذي التدرج غرار ع الدولیة لألعراف تدرج وجود إ ذ  إال الداخ

سب ال املسألة ذه أن میة تك ن نزاع قیام عند إال أ  إجماع نالتا مطبقتان قاعدتان توجد نا و عراف ب

ن ن املشرع ما الدولی    :التا و

 .القدیم العرف یل حداثة ك العرف -

اص العرف -   2العام العرف ع سمو ا

الثالث   .للقانون  العامة املبادئ: املطلب

 القانون  مصادر من أنھ ع الدولیة، العدل ملحكمة سا النظام من 38 املادة من)ج( الفقرة نصت

ف للقانون  العامة املبادئ توجد الدو ذه املتحضرة، مم طرف من ا املع ثقة املبادئ و  السلوك عن من

ا  للدول  العام ا مع عالقا دات عن أو البعض، عض ام أو املعا  ورغم ،3الدولیة املحاكم عن الصادرة ح

اء اختالف ا، املقصود حول  الفق ا الغالبیة عند السائد الرأي أن إال م  الداخ للقانون  العامة املبادئ ع أ

ا یمكن ال ي مصدر وجود عدم عند الدو النطاق ع تطبیق ف آخر دو قانو دة بھ مع  والعرف، املعا

وم إیجاد شأن واسع فق جدل قام قد أنھ إ شارة وتجدر ت للقانون، العامة للمبادئ دقیق مف  فتضار

عددت راء م عرض ی وفیما ذلك، بخصوص و ات أل یة تجا وم إعطاء حاولت ال الفق  مناسب مف

  :التالیة املطالب  وتفصیل للقانون  العامة للمبادئ

وم ول  الفرع  للقانون  العامة املبادئ مف

 العام الدو للقانون  عامة مبادئ  للقانون  العامة املبادئ :أوال

ئا ع ال للقانون  العامة املبادئ أن ذلك ومفاد ا من أك ش ، للقانون  عامة مبادئ عد و   و الدو

یا حدیثة مبادئ الدولیة العدل ملحكمة سا النظام من 38 املادة نص حسب ع وتتم س  العمومیة بطا

د عبارة 4،والتجر ا املقصود فان أخرى  و ا م  ستخلص ال الدولیة املمارسة من املستمدة املبادئ تلك ع أ
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جري  ا ع العمل و د ا، تجر لور ا و اصة الدولیة تفاقات  ترد ما فكث ة، عبارة  بالتحكیم ا  وا

ا ستمد ال املصادر عداد مجال  الدو القانون  مبادئ إ شار حیث  یقومون  ال القواعد املحكمون  م

ا، سیة واملبادئ العامة القواعد إ حوال تلك  ینصرف والتعب بتطبیق ، للعرف الرئ ا أي الدو   ع أ

ر مر حقیقة ا و الدول  سلوك  أساسھ یجد الذي الدو القانون  جو ا عن عب ا  إرادا  عالقا

 القانون  مبادئ عبارة من املقصود لتحدید عرضت أن الدو للعدل الدائمة للمحكمة سبق لقد و املتبادلة،

ئا ع ال العبارة تلك أن مقررة تفاقیات، تلك عض  وردت ال الدو  الدو القانون  عن یختلف ش

ن املطبق ون  ال مم جمیع ب ا یت ، املجتمع م ح نص غ یمكن ال أنھ ومضیفة الدو  تفس یجرى  أن صر

ا عن یختلف مع  "الدو القانون  مبادئ" عبارة ن بالفعل املطبقة القواعد إ ینصرف الذي معنا  مم ب

و املستقلة، ا إ یؤدي ما و ا تطبیق  .طراف جمیع ع بذا

ا ألنصاره سمح قد -للقانون  العامة املبادئ إ النظر - املنطق ذا أن و والواقع  العرف من جزء اعتبار

، التا الدو ا شارة فان و ن إل ئا ع ال الدو القانون  مصادر ب و طالق، ع ش  قبولھ یمكن ال رأي و

نا ألنھ ، قواعد من أساسیة قاعدة مع ی ا التفس ات لعدة نص احتمال حالة  أنھ و مؤدا ون  تفس  من ی

ن  .1معقول  مع علیھ یضفي الذي بالتفس  عتداد املتع

ش مبادئ  للقانون  العامة املبادئ :ثانيا ن التعا  .املختلفة السياسية نظمة ذات الدول  ب

ي الرأي انطلق ة تأیید إ رادي املنطلق من -السابق تحاد قیام ظل  - السوفیا  من السابقة الوج

ا للقانون  العامة املبادئ إ النظر ترفض ال تلك النظر، ئا تمثل بوصف  للقانون  العامة املبادئ یتجاوز  ش

، ب ولكنھ الدو عد خطوة ذ ، للقانون  العامة املبادئ تلك تحدید مجال  أ ب حیث الدو  منھ ام جانب ذ

ا تم قد للقانون  العامة املبادئ ذه بأن القول  إ دات من عدد  إعال ا حد  عت وال الدولیة، املعا  ذا

ا تقوم ال الفلسفة أسباب عن عب بمثابة مسة املبادئ وخاصة الدولیة العالقات عل ا ال ا  1954 تضمن

دة تلك تضمنت حیث ، مة املعا دة /11/ امل نیة املعا ندیة الص ن 29  املوقعة ال ن ب تمیان دولت  إ ت

ن ن نظام ن، سیاسی   العامة املبادئ من عدد ع النص مختلف

مبادئ الدولیة تقابالعال  املتعلقة ش و ن التعا ذه املختلفة السیاسیة نظمة ذات الدول  ب  : املبادئ و

ام - ستقالل قلیمیة للسالمة املتبادل ح  .السیا و

 .العدوان عدم ع املتبادل تفاق -
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 .الداخلیة الشؤون  التدخل عدم -

ر املساواة-  .التبادل أساس ع املزایا وتقر

ش - ومھ  ع والذي(السل التعا  ).الدو التعاون  مف

مسة املبادئ ذه ع النص أعید وقد دات من العدید  ا ن أبرمت ال الدولیة املعا ت دول  ب  إ ت

اكیة الدول  كتلة ا السابقة ش بع ال الدول  من وغ ا جرى  كما مختلفة، سیاسیة نظما ت ر ا تطو  وتفصیل

غ إعالن  حدث كما دول  ة عشر بلغت ح أخرى  مناسبات   .باندو

ا املتقدمة املبادئ تلك إ النظر ان فإذا  املبادئ تلك  التأمل فإن للقانون، العامة للمبادئ تجسیدا بوصف

ا عن یكشف قیقة  عدو ال و ون  أن ا ، أو العر الدو القانون  مبادئ من ت  ذه معظم إن بل تفا

ا البعض أن  كما املتحدة، مم میثاق من مستمد املبادئ س م  مرتبة إ تر ال سیاسیة مبادئ مجرد إال ل

  .1 القانونیة املبادئ

ا يمكن داخلية قانونية أنظمة من مستمدة مبادئ  للقانون  العامة املبادئ :ثالثا  العالقات  تطبيق

 .الدولية

ا یمكن ال الداخ للقانون  العامة املبادئ  للقانون، العامة باملبادئ املقصود إن  النطاق ع تطبیق

ي مصدر وجود عدم عند الدو ف آخر دو قانو دة بھ مع ا ومن والعرف، املعا وء جواز عدم مبدأ أمثل  ال

اص، القانون   العامة املبادئ من عت الذي القوة الستخدام طبق ا  العالقات ع مطلقة بصورة و

ق استعمال  التعسف جواز عدم ومبدأ الدولیة،  كما الداخلیة القانونیة النظم افة بھ أخذت الذي ا

دیثة الدولیة تفاقیات عض بھ أخذت ا نذكر وال ا   1982 لعام البحار لقانون  املتحدة مم اتفاقیة :م

ا 105 املادة تنص وال ل یجوز  : «أنھ ع م ان أي  أو البحار أعا  دولة ل  أن دولة، أي والیة خارج آخر م

ق أخذت طائرة أو سفینة أي أو قرصنة طائرة أو سفینة أي تضبط انت القرصنة بطر  سیطرة تحت واقعة و

ا من ع تقبض أن و القراصنة، ا ما وتضبط اص من ف ات، من ف  قامت ال الدولة وملحاكم ممتل

ات، من یفرض ما تقرر  أن الضبط عملیة ا أن كما العقو  أو السفن شأن یتخذ الذي جراء تحدد أن ل

ات أو الطائرات ن من الغ حقوق  مراعاة مع املمتل   .2" نیة بحسن املتصرف

بدو ن الكتاب معظم أن و   العامة، القانون  مبادئ عبارة املقصود بان عتقاد إ یمیلون  املعاصر

ف ال ساسیة املبادئ مجموعة  التعاقدیة املسؤولیة كمبدأ املختلفة، للدول  الداخلیة القانونیة النظم ا ع

                                                             
  .376-375ص املرجع، نفس -  1
م ، سعد عمر -  2 زائراملعاصر الدو القانون   م امعیة املطبوعات دیوان :،ا ، ا و   .369-362ت،ص .د الطبعة



73 
 

یة، املسؤولیة أو  دولیة قانونیة قاعدة ل فقدان حالة  الدولیة الدائرة  تطبق املبادئ ذه وأن التقص

ا منصوص دات  عل  القانون  مبادئ الدائمة الدولیة العدل محكمة طبقت ولقد العرف، ا یق أو املعا

ن 1928 سنة "كرزوف "مصنع قضیة  العامة ولندا، أملانیا ب  العامة القانون  ملبادئ وفقا یجوز  ال أنھ فقررت و

ام أخل قد ،)أملانیا( خر الطرف أن )بولندا(طراف أحد ید أن  قد ول  الطرف ان إذا علیھ، مفروض بال

ي الطرف ملنع مشروعة غ طرق  إ أ امھ تنفیذ من الثا  .ال

كم ذلك ومن القضایا من آخر عدد  العامة القانون  مبادئ الدولیة العدل محكمة طبقت كما  الذي ا

خ ورفو مضیق قضیة  املحكمة من صدر اع بمناسبة 1949 بتار ن شب الذي ال طانیا، ألبانیا ب ر  فقد و

 النظم جمیع  املقبولة مباشرة الغ ثبات وسائل إ الدولیة املسائل  لتجاء یجوز  أنھ املحكمة قررت

ب املباشرة ثبات وسائل إ لتجاء عذر إذا وذلك القانونیة، ا ال الوقایة س ا ع ما دولة تفرض    1.إقلیم

ي الفرع  للقانون  العامة للمبادئ القانونية الطبيعة :الثا

ا خالفا الدو الفقھ عرف ا للقانون  العامة للمبادئ القانونیة الطبیعة حول  كب ن ووضع  القانون  مصادر ب

، مكن الدو ن الصدد ذا  التمی و ا املبادئ تلك إ ینظر الذي الغالب الفق تجاه ب  مصدرا بوصف

دات  تنحصر ال الدو للقانون  صلیة للمصادر مكمال أو مساعدا ب آخر واتجاه والعرف، املعا  إ یذ

عد ا مكتفیا للقانون، العامة املبادئ شأن من التقلیل مجال  ذلك من أ  أسالیب من أسلوب مجرد باعتبار

، القانون  قواعد تفس ب العكس وع الدو  مصدرا عد للقانون  العامة املبادئ أن إ املوضوعیة املدرسة تذ

سیا م عرض ی وفیما العام، الدو القانون  مصادر من رئ ات أل یة تجا  الطبیعة بیان حاولت ال الفق

ي للقانون، العامة للمبادئ القانونیة أ  : التا النحو ع ذلك تفصیل و

 العام الدو للقانون  مكملة احتياطية مصادر  للقانون  العامة املبادئ :أوال

ب اب ذ ا للقانون  العامة للمبادئ استقاللیة أي وجود فكرة نفي إ رادیة املدرسة أ و  امتدادا واعت

ي" للقا سبق وقد ،2 الدو للعرف لو قھ الذي املخالف رأیھ  الرأي ذا عن بالتعب قام أن "أنز  بحكم أ

خ الدو للعدل الدائمة املحكمة اص ، 1927/12/16  بتار ن املحكمة حك بتفس ا   الصادر

ن 26/07/1927و25/05/1925  العامة املبادئ إ لتجاء أن فیھ قرر  الذي شورزوف مصنع بقضیة املتعلق

انت عرف، أو اتفاق یوجد لم حیثما إال لھ محل ال للقانون  اص أن أساس ع تقوم النظرة ذه و  یقید ا

 .العام
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ند ولقد ة ذه أنصار اس یة عمال إ الوج نة التحض ن ل  سا النظام بوضع قامت ال املشرع

 مصادر ضمن للقانون  العامة املبادئ إدراج أن عن تن ال و ، 1980 عام  الدو للعدل الدائمة للمحكمة

، القانون  أ ن أ لھ الدو القا أن من أك ع یكن لم الدو ا ی  أو عرف، أو اتفاق یوجد لم حیثما إل

ون  حینما ن ذین أحد من املستمدة القواعد ت ا  افیة غ املصدر  .ذا

 عد یضیف ان حیث صراحة املع ذا یؤكد ان 38 املادة مشروع أن إ تجاه ذا أنصار ش كما

دات،( الثالثة املصادر عداد ب  " عبارة) للقانون  العامة واملبادئ العرف املعا ت  ذه انت ذاإو  ،"التدر ال

ة العبارة ائیة، الصیاغة  حذفت قد خ  یصبح بحیث ذلك عكس أرادوا قد النص واض ألن ذلك یكن لم ال

وء دات وجود من الرغم ع العامة املبادئ تطبیق إ ال  عن فضال السلیم املنطق یقبلھ ال أمر والعرف املعا

اص تفضیل مبدأ مع عارضھ ب  " عبارة حذف فإن ثمة ومن التعارض، عند العام ع ا ت  لم " التدر ال

یجة إال حقیقتھ  یكن ا لالعتقاد ن یا أمرا تقرر  بأ  .نص إ یحتاج ال بد

 العام الدو القانون  تفس وسائل من وسيلة  للقانون  العامة املبادئ :ثانيا

م وع الدو الفقھ من جانب ینكر  وصف للقانون  العامة املبادئ ع "سافیو" یطا الفقیھ رأس

نظر حتیاطي، املصدر ا و ا فحسب إل ، القانون  تفس وسائل من وسیلة باعتبار ب الدو  التأكید إ وذ

ا الدو للعدل الدائمة للمحكمة سا النظام من 38 املادة بأن  تقصد لم للقانون، العامة املبادئ ع بنص

ا لتجاء یمكن ال الوسائل إحدى إ شارة من أك  من املستمدة العام الدو القانون  قواعد لتفس إل

عد إ- التقلیل ملحاولة رادي الفكر من ینطلق الفق تجاه ذا ان ذإ  العرف،وا أو تفاق  قیمة من -حد أ

 القانون  مصادر بأن القول  ألن ذلك أساسھ؛ من دمھ إ یؤدي تناقض  یقع فإنھ للقانون، العامة املبادئ

 عت للقانون  العامة املبادئ ع 38 املادة  النص أن ذاتھ حد  ع والعرف تفاق  تنحصر العام الدو

ان لغوا، ن من و اب ع املتع ب الرأي ذا أ سق ح املة نتائجھ ترت م ت ستقیم نظر  الذي املنطق و

،فحسب وسائل من وسیلة عد للقانون  العامة املبادئ بأن فالقول  علیھ، عتمدون  ناقض التفس  املقدمة مع ی

ا ینطلق ال  .الرأي ذا أنصار م

ب ما أیضا، الرأي ذا یتصل ومما ي الفقیھ إلیھ ذ لو ا 38 املادة بأن القول  من أنز  العامة املبادئ إ بإشار

و الداخلیة القانونیة النظم ع القیاس إجراء رخصة الدو القا إعطاء من أك تفعل لم للقانون،  ما و

  .السالف النقد لذات یخضع
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 العام الدو للقانون  صلية املصادر من للقانون  العامة املبادئ : ثالث

ب اب یذ ا للقانون  العامة املبادئ إ النظر بوجوب القول  إ الرأي ذا أ  من أصلیا مصدرا بوصف

ز العام، الدو القانون  مصادر ات أنصار عند خاص بوجھ النظرة ذه وت ل سبق وقد املوضوعیة، تجا  ل

ستاذ "سال جورج" ستاذ من شر دي شارل " و با بل الرأي، ذا القول  "ف عد إ وذ  املبادئ بوضع ذلك من أ

ن التدرج مراتب من علیا مرتبة  للقانون، العامة  العامة املبادئ وضعا حیث العام، الدو القانون  مصادر ب

ن شغل أنھ أساس ع املصادر، قمة  للقانون  انا املصادر تلك ب  القواعد شغلھ الذي لذلك مماثال م

ة ، للقانون  خرى  باملصادر قورنت ما إذا الدستور ة  أي الداخ ن مواج  .العادیة القوان

ب مع تتعارض ال املبالغة من ء ع تنطوي  انت ن وإ  النظرة ذه فإن مر، واقع  و ت  الذي ال

ا  الدولیة العدل ملحكمة سا النظام من 38 املادة أوردتھ ، القانون  ملصادر عداد  صالح" فإن الدو

ا الدو للقانون  العامة املبادئ إ ینظر الذي الرأي مع یتفق "عامر الدین  ال املصادر من أصلیا مصدرا بوصف

ا ستمد ، القانون  قواعد م  العرف خرى  صلیة املصادر مع املساواة قدم ع یقف بذلك وأنھ الدو

دات رى  كذلك، اعتباره حیث من واملعا  تقدیم إ تؤدي ال العامة للقواعد املصادر ذه إخضاع بوجوب و

اص و العام، عن التعارض عند ا  ع املستمدة القواعد تطبیق عدم إ العملیة الناحیة من یؤدي ما و

ع ع تطبیقھ یمكن عرف أو إتفاق یوجد لم حیثما إال للقانون، العامة املبادئ فكرة أساس اع وقا    .ال
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ي الثا العامستدالليةاملصادر: املبحث الدو   للقانون

وقــد ، الـدو القـانون ـام أح عـن تكشـف أن يمكـن اسـتداللية مصـادر ـاء الفق وآراء املحـاكم قـرارات ل شـ

املـــادة ـــ مـــا إل شـــارة ـــ38وردت سا النظـــام القـــانون(مـــن لقواعـــد احتياطيـــاً مصـــدراً ذاك أو ـــذا ـــ عت

  ).الدو

الســالفة الــدو القــانون ملصــادر ية تفســ وســائل ونــا ي أن عــدو ال والقضــاء الفقــھ أن ــاء الفق عــض ــرى و

املصــا.الــذكر ــ دائمــا يجــد ال الــدو ــ القا أن قيقــة ،ا اع ــ ال ــ ع التطبيــق الواجبــة القاعــدة صــلية در

ـا ع يكشـف وإنمـا الدوليـة القاعـدة يخلق ال أن ،. يح والتفسـ التطبيـق حـد عنـد يقـف ال فـدوره التـا و

اع ال يحكم الذي ي القانو املبدأ شاف اك حد إ ا يتجاوز ـاوإنما أ ـا حقيق يناسب الذي الوصف التا و

استد   الليةمصادر

ول ي: املطلب القضا اد   ج

ي الثا ية: املطلب الفق   راء

الثالث نصاف: املطلب و العدالة   مبادئ

ية :ول  املطلب الفق  راء

ة مجموعة لدراسات القدم منذ مدین الدو القانون  إن ناء قواعده شرح تولوا ممن العلماء من كب  و

اتھ مكن املختلفة، نظر ف و ا ال الدراسات مجموع بأنھ الدو الفقھ عر اء و شراح أجرا ، القانون  فق  الدو

ل أبحاث، و مؤلفات من شروه ما مجموع و ا یطلق العلمیة نجازات ذه ف ، الفقھ سمیة عل  فیما و الدو

ي م عرض یأ میة شأن  وردت ال راء أل  النحو ع العام الدو للقانون  استدال كمصدر الدو الفقھ أ

  :ي

 الدو للقانون  استدال كمصدر الدو الفقھ دور  بتواضع القائل الرأي: ول  الفرع

 العام

ب اب ذ اجع القول  إ الرأي ذا أ اء كتابات مركز وتضاؤل  ب م الفق ود  من استدال كمصدر وج

ب وذلك العام، الدو القانون  مصادر یة میة ازدیاد س س  التقلیدیة والقواعد القضائیة للقرارات ال

 الدولیة القانونیة القواعد یفسر بل دولیة قواعد ی ال الفقھ بأن البعض یرى  بحیث ، 1التقلیدي والقانون 
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ا بالتعلیق یكتفي و املوجودة و فقط عل س إذا ف شئا مصدرا ل ا اشف و ما بقدر الدولیة للقواعد م  و ،1 ع

اد  الدو للقانون  استدال كمصدر الدو الفقھ یلعبھ الذي الدور  إ النظر ع الیوم الفقھ إجماع ینعقد ی

ى الدرك  تضعھ متواضعة نظرة ن د  عن الكشف مجرد  یتحصل ثانوي  لدور  مؤدیا وتراه املصادر، تلك ب

ا تحدید أو القواعد عض و ثمة ومن فقط، مضمو ون  أن عدو ال ف  إطار  فحسب ومساعدا معاونا ی

ود تلك ولت فلقد صلیة، املصادر رة الع ا ان ال الزا ر القواعد ی رائدا الدو القانون  آباء فقھ ف  و

ات اتھ إ وتحتكم أرائھ ع الدول  فتقبل الراسیات العالمات یضع و النظر ل  نظر اداتھ وت ا من اج  قناعا

لة ام الواجب القانون  م   2.ح

اضر العصر  الفقھ دور  أن  تتمثل الرأي ذا فخالصة ا وانحسر تضاءل قد ا   علیھ ان عما كث

ود ب السابقة، الع اء من الكث آراء ون  إ عود ذلك  والس عات تتأثر انت الفق  بالدوافع أو القومیة بال

نحیاز، السیاسیة یة، الكتابات من الكث إ بارتیاب تنظر الدولیة والقضاء التحكیم یئات جعل مما و  الفق

شئا أو خالقا مصدرا عت ال الیوم أض الفقیھ عمل فان وعلیھ  بمثابة و نما إ  الدولیةو القانونیة للقواعد م

ا ع دلیل ا محدد و فقط، وجود ا مفسر و ملضمو ا، ملباد و وقواعد  دون  تطوعا العمل  ذا یقوم بذلك و

لیف ة من ت  3.دولیة رسمیة ج

ي الفرع مية القائل الرأي :الثا  الدو للقانون  استدال كمصدر الدو الفقھ دور  بأ

 العام

 بحیث العام، الدو للقانون  استدال كمصدر الدو الفقھ دور  من نتقاص یجب ال بأنھ تجاه ذا یرى 

م أنھ ر  س ي الفكر تنو ى  إرساء  و القانو ات ك ا یقوم ال النظر ي التنظیم عل ، القانو  فلقد الدو

ن ما الطبیعیة املدارس سیطرت ن ب ، القانون  مجال  18 و 16 القرن انت الدو  غروسیوس، من ل آراء و

س، یل وك و فاتیل جن ا بل املحاكم قرارات و الدول  ممارسات تنافس كرش اجع ولم قیمة، وتفوق  مع إال ت

ور  ا و والوضعیة رادیة املدارس ظ التا الدول، سیادة عنصر ع ترك   الطبی ره دو إ الفقھ عاد و

یم وتنمیة الشرح شاف و املفا احات وتقدیم الدو القانون  نقائص اك ادة العلمیة ق  وسد لغلق ا

س خالل من الدو القانون  مجرى  ع للتأث أخرى  وسیلة الدو للفقھ أن كما فراغاتھ، ن تدر و  طارات وت

ن سیاسة رجال من م وسفراء ودبلوماسی  .العام الدو القانون  رجال من وغ

                                                             
  .270ص السابق، املرجع سعادي، محمد -  1
  .386ص السابق، املرجع عامر، الدین صالح -  2
زائر،العام الدو القانون  مبادئ بوسلطان، محمد -  3 عة، الطبعة ج، م د ،ا   .77-76،ص2008 سنة الرا



78 
 

دود ذه  یلعب ومازال ان الفقھ إن دیدیة والقیود الضیقة ا ا ان وٕان دورا ا  ام أنھ إال ثانو

ان ال دورا یلعب ناحیة من الدو الفقھ فنجد وحساس،  بلورة و الدو العرف عن الكشف مجال  بھ س

ون  حیث خاصة قواعده، شوء  آخذة بقواعد متعلقا مر ی ا ال  السوابق إثبات ع الفقھ عمل ما فكث

دل الدولیة، ود خالل من و ة و متأنیة ج ا، عرفیة لقواعد املعنوي  الركن توافر ع دءو دت ولقد بذا  ش

ة السنوات  املتعلقة القواعد مجال  وخاصة للفقھ، الدور  بذلك الفوري بالعرف عرف ما إطار  خ

ار بالفضاء دید الدو والقانون  ا   دوره الدو الفقھ ع ینكر أن ملنصف یمكن ال بحیث للبحار، ا

الصة قتصادیة املنطقة نظام استقرار مجال اث مبدأ أو ا ك ال اصة القواعد أو املش ئة بحمایة ا  الب

ة ا، البحر عظم وغ سب الدور  ذلك و ك میة و ون  حیث خاصة أ ود متعلقا مر ی یة بج  كما جماعیة فق

سبة الشأن و ، القانون  مجمع ومناقشات ألعمال بال میة یقل ال دورا أیضا الدو الفقھ یلعب كما الدو  أ

د السابق دوره عن  الدو الفقھ فأقطاب الدولیة، واملحاكم التحكیم یئات أمام واملرافعات املذكرات بھ ش

ة راء عطون  الذین م شار جري  باملرافعات، باإلدالء یقومون  وقد س اد و ش م س  ال املذكرات  بآرا

یئات تلك إ تقدم ا ى تجر ال املرافعات وخالل ال م أمام  الكشف  حقیقیا دورا یلعبون  شك وال بذلك و

، القانون  یح عن مون  الدو س اما و  1.الدولیة املنازعات بصدد قواعده  إنزال ضمان  فعال إس

م أن یمكن الدو الفقھ بأن سعادي محمد یرى  و ر  سا ادة العام، الدو القانون  قواعد تطو  ع ز

یة لألعمال یمكن حیث موجودة، دولیة قانونیة قاعدة شرح یة التفس  جدیدة، دولیة قاعدة ت أن الفق

س ا ع الدول  ف ا یتم أن أو دولیة عرفیة قاعدة وتصبح منوال دات  إقرار  قاعدة فتصبح الدولیة املعا

ة دولیة   .2مكتو

ي املطلب ي :الثا القضا اد  ج

ام من الدولیة التحكیم و القضاء یآت مختلف قضاة عن صدر ملا كذلك مدین العام الدو القانون  إن  أح

یل  قرارات و ، التنظیم س ام عرف و الدو ا الدو القضاء أح ام مجموعة بأ  عن إما تصدر ال ح

ام أن علیھ املتعارف ومن الدولیة، املحاكم أو الوطنیة املحاكم  الدولة إقلیم  إال تطبق ال الداخ القضاء أح

ا وع یة الدول  رعایا ع و مواطن ا، داخل املتواجدین جن  للدول  ملزمة قانونیة قیمة بأي تتمتع وال إقلیم

ناول  وال خرى  م،  جانب ت كم دول ي وا اع  طرفا ان إذا جن ع یطبق ال القضا   مقیما و ال

ل ذلك ألن دولتھ ا ش ا   3.املعنیة الدولة لسیادة ان
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الف قام كما و دال ا ن الواسع وا اء ب  الدو الفقھ یلعبھ الذي الدور  حول  الدو القانون  وشراح الفق

ن واسع خالف أیضا شب فقد العام، الدو للقانون  استدال كمصدر ام تلعبھ الذي الدور  حول  ؤالء ب  أح

 من ء النقطة ذه إ عرض ی ما و العام، الدو القانون  مصادر من استدال كمصدر الدو القضاء

   :ي النحو ع التفصیل

 العام الدو للقانون  استدال كمصدر الدو القضاء من الفقھ موقف :ول  الفرع

ب ام بأن القول  إ الفقھ من جانب ذ ا الدولیة املحاكم عن الصادرة والقرارات ح  مصدرا عد وحد

ا یرجع العام، الدو القانون  مصادر من استداللیا ا دولیة قاعدة وجود عدم حالة  إل  عرف أو اتفاق ینظم

، ن  دو ب ح ام إعطاء إ الفقھ من آخر جانب ذ میة أیضا الوطنیة املحاكم عن الصادرة والقرارات ح  أ

ة ب الدولیة، املحاكم عن تصدر ال كب ام أن إ وسط ثالث جانب وذ ام الدو القضاء أح  القضاء وأح

س العام، الدو القانون  مصادر من استداللیا مصدرا عد سواء، حد ع الداخ   ول

، القانون  طبیعة عن تختلف ال الدو القانون  طبیعة مع تناقضا أو خروجا عد ما ذلك  الذي الداخ

ام ألن ذلك قواعده، تطبیق ع أساسا الداخ القضاء عمل  عد ال دولیة أم انت داخلیة سواء املحاكم أح

ا حد  ا الرجوع یتم العام،وٕانما الدو للقانون  صلیة املصادر من مصدرا ذا یل ع إل  ومن ستدالل، س

ام اعتبار بخصوص الفقھ من جانب طرف من وجھ الذي النقد فإن ثمة  ضمن مندرجة الداخلیة املحاكم أح

ام ا أشارت ال املحاكم أح  تقدیر  غا قد الدولیة، العدل ملحكمة سا النظام من )د(فقرة 38 املادة إل

ام الرسمیة القانونیة القیم اد بحیث الدو القانون  مصادر من كمصدر املحاكم ألح ام تلك یبصر ی  ح

ا ا  مؤدیة بوصف شاء إ ذا و الدو القانون  قواعد إ  یصدر ما ألن عامر، الدین صالح علیھ یتحفظ أمر و

ام من ذا ملزمة، سوابق بمثابة ذاتھ حد  عد ال الدو القضاء عن أح ام الثانیة، املسألة ضوع مو و و  فأح

ي، النظام  الشأن و كما للقا ملزمة سوابق عد ال الدو القضاء و نجلوسكسو  أكدتھ الذي مر و

ا، املشار الدولیة العدل ملحكمة سا النظام من 59 املادة ام أن علیھ املتفق ومن إل  ال الدو القضاء أح

  . 1الدو للقانون  مباشرا مصدرا عد

ام أن إ شارة وتجدر ة  الدولیة العدل محكمة عن الصادرة ح ة، الف ت قد خ  الدور  ع تدل أ

ام ر مجال  تلعبھ باتت الذي ال ق عن وذلك العام الدو القانون  قواعد تطو ا طر  مع یتفق بما تفس

، املجتمع ا م ال الدولیة القواعد تطبیق عدم أو الدو ت أو الزمن عل ا، عدم ث  ذا عن وفضال فائد

ا مفر ال حاالت توجد كم اعتبار من ف ، القانون   جدیدة لقاعدة مصدرا ا  ذلك ع الوا واملثال الدو
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ا 1951 سنة املصاید قضیة  الدولیة املحكمة حكم و ضات قضیة  وحكم و1949 سنة التعو كم و  ا

شاري  س الصادر س ضات طلب  الدولیة املنظمة حق بتكر ب ال ضرار عن الدولة من التعو  مو تص

ا م أثناء ظف م، تأدی ن ذین اعتبار یمكن فال لواجبا كم  تفاقیة سواء املوجودة للقواعد تطبیق مجرد ا

ذا العرفیة، أو ناء عت شك بال و  . 1الدو الفقھ   است

يالفرع ام دور  :الثا  العام الدو للقانون  استدال كمصدر الدو  القضاء أح

ة البدایة ذه من انطلقنا ما إذا ام من املحاكم عن یصدر ما دور  أن نالحظ فإننا واملحددة، الوا  أح

 أحد عن یخرج ال الدو القانون  مصادر من استدال كمصدر دولیة أم داخلیة محاكم انت سواء وقرارات

ن ن الفرض    :تی

ون  أن یمكن :ول  الفرض  ونا القضاء حكم ی  ان سواء السابقة أي للعرف املادي العنصر عن اشفا أو م

كم ذلك ي ا ام داخلیا، أم دولیا القضا دیث عند شارة سبقت كما- عد الداخ القضاء فأح  عن ا

ة -الدو العرف سب سلوك ل أن عن مع  من الدو القضاء عن یصدر ما وكذلك سابقة، عد الدولة إ ی

ام ن معینة نزاعات  أح ن ب ونا أي للعرف املادي الركن بمثابة عد أن یمكن أك أو دولت  مثل و لسابقة، م

ا یقتصر ال العرفیة،و القاعدة شأة مدى  ذلك عد البحث عند امة عد السابقة ذه  الدول  ع إلزام

م ٕانما و املنازعة تلك  طراف م إ یتعدا ن من أنھ بید الدول، من غ باه املتع  السوابق تلك أن إ ن

ا، ال املحكمة سلطة مدى ع للتعرف الدقیق للتحلیل تخضع ا حیث من  سواء أصدر و  حیث من أو ت

ا صدر ال الظروف كم ذا ف ا وردود خرى  الدول  ومواقف ا  الدول  جانب من فاملعارضة إزاءه، أفعال

ا اص من وغ كم قیمة ع القضاء إ تؤدي أن یمكن الدو القانون  أ  ومن السابقة، إرساء مجال  ا

ا ال مثلة  06/04/1955  الصادر الدولیة العدل محكمة حكم الصدد ذا  الدو الفقھ  سوق

ا فیھ أعلنت حیث NOTTE BOHM  قضیة ة عرف ملا انحیاز سیة، رابطة فعالیة بنظر س أن مقررة ا  التج

سیة مانحة الدولة عطي ال ق ا ا إسباغ  ا س ع الدبلوماسیة حمای سیة عالقة انت إذا املتج  ال ا

طھ  بظروف یتعلق فیما الواقعیة الظروف ع القضیة تلك  املحكمة ركزت وقد فعالة، غ عالقة ا تر

ا، كم أثار وقد مواج نما متباینة، أفعال ردود ا بت فب ام عض ذ بعاد إ التحكیم أح ناد اس  إلیھ س

بت نطاقھ،  محدودا ان انھ أساس ع ام عض ذ ناد إ خرى  التحكیم أح ب كما صراحة، إلیھ س  ذ

بعاد دعاء رفض إ الدو القانون  مجمع كم، ذلك بھ أخذ الذي املبدأ باس و ا  القول  إ یقود الذي مر و
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ا ال السابقة بأن كم یمثل  املتعلقة القواعد مجال  جدیدة عرفیة قاعدة شأة إ تؤدي لم القضیة تلك  ا

مایة  .1الدبلوماسیة  با

ي الفرض ون  أن :الثا كم ی ا ا ، للعرف إعالن ع ذاتھ حد  منطو كم أن أي الدو ون  ا ا ی   منطو

ا بالكشف قام عرفیة لقاعدة تطبیق ع مر حقیقة بان ع ا، توافر للمحكم أو للمحكمة واس ا ون  وال أر  ی

نا السابقة، إرساء ع قاصرا دوره ز و ام الدور  ی ام والكب ال  الكشف  الدو القضاء وخاصة القضاء ألح

ام عن ا توافرت ال الدو العرف أح ا ل ا یجة أر ا شارة تك ال الدولیة واملمارسة للبحث ن   إل

س كم بوصف املستقبل،ل وم  سابقة أو للعرف مادیا عنصر أي سابقة ا  نما إ  القضائیة،و السابقة مف

و دولیة، عرفیة قاعدة عن اشفا بوصفھ د الذي مر و ام من الكث بھ ش ا أشارت ال ح  املحاكم ف

ا قامت قواعد إ الدولیة ا بتطبیق   مر أن كما للقانون، العامة املبادئ من أو دولیة عرفیة قواعد بوصف

ام بتلك ستعانة مجال ا ح ، القانون  قواعد عن اشفة بوصف  الدو القضاء ع یقتصر ال الدو

یات ن إ یمتد الدولیة،وٕانما التحكیم وحی  عام، بوجھ الدبلوما والعمل الدو القانون  بتطبیق املشتغل

الحظ ن جرى  أن حدث قد أنھ أخرى  ناحیة من و ا كشفت ال العرفیة القواعد عض تقن ام عض ع  أح

دات  الدو القضاء ن حركة مجال  شارعة دولیة معا  املتحدة مم مؤتمر  حدث كما الدو العرف تقن

ا ال بالقواعد حرفیا أخذ الذي 1958 عام  البحار لقانون  ول  ا  الدولیة العدل محكمة أعلن   حكم

یطانیة املصاید قضیة جیة، ال و قة شأن عرفیة كقواعد ال ا یبدأ ال املستقیمة ساس خطوط طر  م

   .2قلی البحر امتداد قیاس

نصاف العدل مبادئ :الثالث املطلب  و

نصاف العدل فكرة إن ار من و ا یصعب ال ف قة تحدید ة، بطر ا ذلك وا  زمانا مرنة فكرة أل

انا، ا الدو التحكیم یئات عض حاولت لقد و وم ا تحدید ا :بقول  عن مستقل بالعدالة طبی شعور  بأ

تھ وتقف الوض القانون  تقابل و القضائیة، والسوابق القانون  مبادئ  بوجھ تقف الطبیعة كعدالة بمواج

نصاف العدل مبادئ إ بااللتجاء لھ سمح ال القا أن كما .القانونیة العدالة  تو یجب امة شروط إال و

ا، م عرض ی ما و افر وم تحدید بخصوص ورد ما أل  العدل مبادئ من ل مف

نصاف، م بیان ثمة ومن و ذا املبادئ، ذه إ لتجاء صور  أ  .التا النحو ع تفصیلھ و
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وم :ول  الفرع نصاف العدل مبادئ مف  و

نصاف العدل فكرة فإن القول  سبق كما ل من و ومطاطة، مرنة فكرة و ي ال املشا ي الفقھ عا  القانو

ا وم ألن وذلك "justice" العدل ملع تحدیده من ف س متغ العدل مف ختلف و ان، الزمان باختالف و  وامل

اضر،و الوقت  كذلك عد ال قد عام مائة قبل عدال ان فما وم ن إ  ا  عن یختلف معینة دولة لدى العدل مف

ست الوض القانون  قواعد أن كما خرى، ا ل نا القواعد فبعض العدل، تحقیق إ دف ل  و والعدل، ت

ب أن یحاول  الوض القانون  فإن حوال جمیع مھ الذي العدل من یق ناسب والذي املجتمع یف  وتطلعاتھ ی

تفق ب  كتمال إ س فالقانون  املنطقي، والتفك العقل ومقتضیات و ن العالقات ترت  الدول  ب

كتمال  كب قدر تحقیق ع یحرص فإنھ دل،عال تحقیق إ القانون  س وعندما العقل، ستحسنھ فیما و

ن التوازن  من اص واملتعارضة املختلفة املصا ب ي، النظام أل  .للقانون  و الغایة العدالة وتبقى القانو

ن التفرقة ضرورة إ شارة من بد وال ل القانون  تطبیق ع فالعدل والعدالة، العدل ب  أما امل، ش

سات الظروف عتبار  خذ ضرورة ع ف العدالة سانیة بنظرة واملال ان، قدر التوازن  تحقق إ  م

انا تأخذ ال العدل ومبادئ ون  فقد  املصادر تدرج  معینا م ا  أو املصادر أول   ت  .1أخر

 الغموض أن معینة،غ حالة ع العدل مبادئ تطبیق عامة بصورة ع فإنھ نصاف عب أما

سبة والفقھ الدو القانون  أدبیات تلف والتناقضات ون  یجب الذي املعیار إ بال  مصط الستخدام إلیھ الر

س العام، الدو القانون   نصاف وم، ذا محتوى  ع - اتفاق دائما ناك ول ر وقد املف   جلیا ظ

د   1943-1937 عامي  جرت ال املتناقضات ، القانون  مع   الدو القا اختصاص حول  الدو

اد نصاف موضوع ج ي و ، القضا ن أحیانا یمزج الذي الدو  العامة واملبادئ نصاف و العدل مبادئ ب

ا أو للقانون  ن و بی ات، استعمال  فوات یرتكب وقد النیة، حسن ب و املصط  أن القا من یطلب تارة ف

نصاف العدل ملبادئ وفقا یحكم  و الدولیة، العدل ملحكمة سا النظام من 38 املادة نص  ورد مثلما و

 .للقانون  العامة للمبادئ وفقا یحكم بأن لھ سمح تارة

میة أن البعض اعت ولقد ذا الدو القانون   ثالثة بأدوار القیام املبدأ ذا تخول  نصاف أ  :التا و

یح وسیلة و نصاف - االت  الوض القانون  لت ا یبدو ال ا الغ الوطأة شدید تطبیقھ ف  و

تحقق النتائج، نصاف، العدل شرط ع الدولیة تفاقیات  بالنص ذلك و كم وجوب ع أو و   ا

ض بمنح للقا السماح و العمل ذا قواعد ومن بإنصاف، القضیة االت  املتضررة للدولة عو  ال ال ا
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ا عت ض ذا ف اما التعو ض منح و قانونیا، ال ب ال ضرار عن عو  أثناء املحایدة الدول  رعایا تص

روب، ل  ال ضرار أو ا روب خالل باألجانب ت  .لیة ا

مة ذه القیام ولكن فیھ، الفجوات وسد الوض القانون  الستكمال وسیلة و نصاف أن كما -  یبقى امل

وء ستطیع ال فالقا طراف؛ باتفاق مرتبطا  أو عامة شروط بمقت إال ما قانون  إلكمال نصاف إ ال

   .طراف ا یر خاصة

ا، ثالثا - بعاد وسیلة و نصاف فإن وأخ  غ والفقھ جدل موضع تجاه ذا ولكن القانون، تطبیق الس

اء ناك ان ن إ  علیھ،و مجمع  خارج أو للقانون  مخالف قرار أي اتخاذ عن الدو القا بامتناع ینادون  فق

ناك نطاقھ، اء ف باط یطالبون  آخرون فق ق ة باست  القا بأن للتأكید الداخ القانون  من القیاس بطر

كم، عن متناع یمكنھ ال الوط القا مثل مثلھ الدو أن ا كم إصدار علیھ و  العتبارات وفقا ا

 عض من الرغم وع الدولیة، السیاسة حسن یتطلبھ ما تلبیة عن املطبقة القواعد ز عندما نصاف

بعاد إ تؤدي أن یمكن نصاف اعتبارات بأن القبول  الصعب من أنھ إال السوابق  ذلك القانونیة، القواعد اس

ي، من مبدأ تخالف فكرة ذه ألن  ال نصاف ولكن سیاسیة، بمطالب عتبارات ذه تو قد كما القانو

  .1ذلك ع املتنازعة طراف وافقت إذا إال الوض القانون  محل یحل أن یمكن

ي الفرع  نصاف و العدل مبادئ إ لتجاء صور  :الثا

االت نصنف أن یمكن ا یتم ال ا نصاف العدل مبادئ إ لتجاء ف ن إ و   :التا طائفت

ن خاص اتفاق غ نصاف و العدل مبادئ إ لتجاء :أوال اع أطراف ب  ال

ون     :ي النحو ع أساسیة حاالت ثالث  ذلك و

 تطبیق إ لتجاء یص أن حوال عض  یحدث : نصاف و العدل مبادئ إ القانون  إحالة /1

اصة القواعد من قاعدة إحالة ع بناء نصاف و العدل مبادئ ا، الدو بالقانون  ا مكن إل ون  أن و  ذلك ی

 ع توجب ال املتحدة مم میثاق من 73 املادة نص  الشأن و كما دولیة، اتفاقیة  ارد و نص بموجب

بعات یضطلعون  الذین املتحدة مم أعضاء ا تنل لم أقالیم إدارة ب كم من امال قسطا شعو ي، ا  كفالة الذا

ذه جتما و قتصادي و السیا التقدم ا و الشعوب ل ول  طبقا أنھ كما بإنصاف، معامل وتو  نة ل
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عة والتحكیم والتوفیق الوساطة قیة، الوحدة ملنظمة التا نة املرفوعة املنازعات سوى  فر  ملبادئ طبقا ل

نصاف العدل  .1و

بت قد و ا  الدولیة العدل محكمة ذ رف قضیة  حكم بعدت أن عد - الشمال لبحر القاري  ا  اس

رف شأن 1958 لعام جنیف اتفاقیة من 06 املادة نص تطبیق بعاد من الرغم ع بأنھ القول  إ -القاري  ا  اس

ا، املشار املادة نص ون  ال فإننا إل ة  ن ون  أن أو القانون،  النقص حاالت من حالة مواج ا مر ی و  م

ة لیة ن املتعلقة ساسیة القانونیة املبادئ عض وجود و مر واقع ولكن طراف، الدول  تقدیر ر  بتعی

رف حدود ص القاري، ا ون  أن وجوب  املبادئ ذه وتت ن ذلك ی ن اتفاق ع بناء التقن  املعنیة، الدول  ب

 العدالة العامة سس من مجموعة أساس ع أي- منصفة مبادئ أساس ع یقوم أن یجب تفاق ذا وأن

روف تحدید مجال  القانون  قواعد من ومجموعة النیة وحسن ة ا  بأن القول  إ املحكمة مضت ثم -القار

 نصاف إ ش قانونیة لقواعد تطبیق ول  املقام  ولكنھ املجردة، العدالة لقواعد بتطبیق یتعلق ال مر

ار لبعض وفقا ي النظام تطور  ع یمنت ال ف رف القانو و القاري، ل  املحكمة أن ع الذي مر و

ت  .2نصاف و  العدل مبادئ إ قانونیة قاعدة من إحالة ناك أن اعت

نصاف العدل مبادئ /2 ام  التأمل یكشف :للقانون  مكمل مصدر و  املحاكم أن عن الدو القضاء أح

یئات ا الدولیة، التحكیم و أ ما كث ا نصاف و العدل مبادئ إ ت  القانون  لقواعد مكمال عنصرا بوصف

، ن غ قانون  -الدو إطاره  - العام الدو فالقانون  الدو یھ و مق ذا دو ملشرع الفتقاده النقص ع  ما و

مة ع بالضرورة ینعكس نصاف العدل مبادئ  یجد الذي الدو القا م  مسلكھ یوصم ال ح مالذا و

ار بوصف ضات نة أعلنت فقد العدالة، إن كة التعو سیة املش سون  جورج قضیة  املكسیكیة الفر   ب

ا یمكن العدالة قواعد أن 1928 عام  من الوض القانون  یخلو حیثما للقانون، مكمل عنصر بمثابة اعتبار

ا أنھ والواقع حكم، ب العدالة بقواعد القانون  قواعد استكمال إ الدو القضاء یئات تضطر ما كث  س

اصة الدو القانون  قواعد أن ذلك ع مثلة ومن القانونیة، القواعد محتوى  كفایة عدم  ن وإ  باملسؤولیة ا

ة قواعد ع تنطوي  املبدأ حیث من انت ا، الدولیة باملسؤولیة یتعلق فیما وا ا وشروط  غامضة زالت ما فإ

ض، قیمة تحدید شأن و التعو یئات املحاكم یقود ما و  تحدید شأن منصفة حلول  عن البحث إ التحكیم و

ض قیمة شاري  رأي  الدولیة العدل ملحكمة سبق وقد الواجب، التعو ا اس  الذي املسلك ذا أقرت أن ل
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ة املحكمة سلكتھ عة دار ا، عرضت ال القضایا أحد  الدولیة العدل ملنظمة التا ون  أن مقررة عل  ت

ا املحكمة و نصاف العدل قواعد إ ب  .1القانون  حدود عن تخرج لم و

نصاف العدل مبدأ /3 نصاف العدل مبادئ عد :للقانون  وصف و  ال العامة وصاف من وصفا و

ا  الدو القانون  نة أشارت وقد عام، بوجھ القانون  قواعد ع یمن  قامت ال املواد مشروع ع علیق

ا دات، مسائل غ  الدو التوارث شأن بإعداد  نصاف مبدأ ع غلبة ك الصفة بأن القول  إ املعا

ی وعامل موازنة عنصر أنھ  فاظ بھ یراد ت ط معقولیة ع ا ن الر ن املنقول  الدولة مال ب  قلیم، و

یح نصاف فمبدأ صافة من ممكن قدر أك ی وم تفس  ا شاط املرتبط املال" مف  یكسبھ كما الدولة، ب

و ."مقبول  مع نصاف العدل مبادئ إ الدو القانون  نة نظرة عن بجالء یكشف الذي مر و  و

ا  عن بالغ وضوح  تكشف أن الدولیة العدل ملحكمة أتیح ولقد للقانون، السلیم للتطبیق مالزما أمرا باعتبار

ا نصاف مبادئ أو العدالة قواعد إ النظرة ذه ا  قررت عندما القانون، أوصاف من وصفا باعتبار  حكم

رف قضیة  ب ان ما أیا أنھ 1969 عام الشمال ببحر القاري  ا سب ي ال  القا یصوغھ الذي القانو

امھ، ام تلك فإن ألح ون  أن یجب ح و عادلة، ت ون  أن بالضرورة ع ما و  عندما فإنھ ثمة ومن منصفة، ت

را ذاتھ  عد ذلك فإن القانون، كم إعالنھ عند العدل یقیم الذي القا عن نتحدث  موضوعیا م

س لقراراتھ، ا ع إنما و القانون  نصوص تجاوز  أسس ع ل ا، وفقا و أسس ام  القانون  قواعد من ثمة ألن ألح

ون  وال نصاف، مبادئ تطبیق یقت ما املجال ذا  نصاف، العدل مبادئ بتطبیق متعلقا مر ی   أي و

الة ا یتفق ال ا اع أطراف ف ل ع ال اع  الفصل لسلطة املحكمة تخو  .2املبادئ  تلك أساس ع ال

 نصاف و العدل مبادئ إ لتجاء ع طراف إتفاق :ثانيا

و تب ال ملحكمة سا النظام من 38 املادة من الثانیة الفقرة إلیھ أشارت الذي الغرض و  النص ع ی

ا الدولیة العدل : « للمحكمة بما إخالل أي ذكره املتقدم  ملبادئ وفقا القضیة  الفصل سلطة من أنھ ع بنص

نصاف، العدل و ع الدعوى  أطراف وافق م و  و العدل ملبادئ وفقا الدعوى   الفصل شرط عرف ما و

و نصاف،   1 . ذلك »، شرط و

، التحكیم اتفاقات عض  یرد قد ون  الشرط ذلك مثل ظل و الدو أ أن للمحكمة ی  قواعد إ ت

ا القانون  قواعد بتطبیق املحكمة تقوم أن بمع القانون،  نقصا ا ستكمل ي العدالة  الوقت ذات  ولك

بعد أن الشرط ذلك ظل  أیضا یملك القا ولكن العدالة، قواعد بتطبیق تقوم املساواة قدم وع  س

طبق للقانون، العامة املبادئ من مستمدا أو عرفیا أو ان إتفاقیا الوض القانون  قواعد تطبیق  قد قواعد و

                                                             
  .21ص السابق، املرجع فؤاد، أحمد مصطفى -  1
  .275ص السابق، املرجع سعادي، محمد -  2



86 
 

ون  ا  عكسیة ت ام ا أح نصاف، العدل مبادئ من ستمد نا و ون  و  نتائج إ مؤدیا املبادئ تلك تطبیق ی

ا یؤدي ال تلك عن مختلفة ن القانون، تطبیق إل ب قد البعض ان ول  ع طراف إتفاق بأن القول  إ ذ

ل نصاف العدل ملبادئ وفقا القضیة  الفصل سلطة املحكمة تخو  املبادئ تلك اعتبار حقیقتھ  ع ال و

،و القانون  مصادر من أصلیا مصدرا ة  عد نما إ  الدو ة الوض القانون  یتجاوز  نظام مواج سو  املنازعات ل

نا الدولیة، سلیم جواز عدم عامر الدین صالح یرى  و  الفرض ذلك تحقق إذا ما حالة  ألنھ الرأي، ذا ال

اع  الفصل سلطة الدولیة العدل محكمة املتنازعتان الدولتان فیھ تخول  الذي  العدل ملبادئ وفقا ال

نصاف، الة تلك  املحكمة فإن و ا أن یمكن كما القانون، قواعد بتطبیق تقوم ا  العدل مبادئ من ستمد

نصاف، ا ال الدولیة لقانونیةاالقواعد من مجموعة عن البحث إ تنصرف املحكمة أن أي و  ع تطبق

اع، ا وال ال ون  نصاف مقتضیات مع تتوافق وال املثا العدل من ستمد نا لھ، محققة وت ون  و  تلك ت

و خاص مصدر من مستمدة املثا الدو القانون  قواعد من املستمدة القواعد نصاف العدل مبادئ و  .1 و
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اتمة   :ا

اص أ ن ماب العالقات تنظيم ألجل وجد سانية قدم قديم الدو القانون بأن خ القول يمكن

ملصادره تطور عن عبارة وال خ التار مراحل ع التطورات من العديد عرف وقد ، الدو القانون

اناملختلفة ال املتحدة مم يئة عرف ما شاء إ ا نتائج من ان وال الثانية العاملية رب ا عد خاصة

الدو القانون ومبادئ وأعراف دات معا من الدو القانون مصادر مختلف ر تطو كب دور ا   .ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



88 
 

املراجع   :قائمة

ي العنا يم العام، ابرا الدو ية،  القانون العر ضة ال رة، دار  .. 1979، القا

بلقاسم الدو: احمد واملصادر(القانون وم ،2ط،)املف ومة دار ،2006. 

رة ،العام الدو القانون   محاضرات بوغزالة، ناصر محمد سكندري، أحمد ع، الفجر دار :القا والتوز شر ، الطبعة لل  و

  .1998 سنة

زائر ،)واملصادر املبادئ( العام الدو القانون   محاضرات أحمد، إسكندري  امعیة،د .املطبوعات دیوان :ا  سنة ، ط.ا

1999.   

زائر   ،)للدولة الوط املجال(العام الدو القانون   محاضرات أحمد، إسكندري  امعیة، املطبوعات دیوان :ا  د،.ط ا

  .  1998 سنة

وي، ماري  بیار وت  ،العام الدو القانون  دو امعیة املؤسسة مجد :ب شر للدراسات ا ع، وال ، الطبعة والتوز  سنة و

2008  .  

ع، الناصر عبد جمال شر العلوم دار :عنابة ،) واملصدر املدخل(العام الدو القانون  ما ع لل   . 2005 سنة .ط.د والتوز

زائر ،)القانونیة املصادر(العام الدو القانون  ،الدین م جمال امعة دار :ا دیدة، ا    2009 .  سنة د،.ط ا

ھ  العام الدو القانون  السید، رشاد دید ثو   .2005 سنة الثانیة، الطبعة ردن، ،ا

دات(الدو القانون  مصادر كمال، زغوم شر،د العلوم دار ،)والعرف املعا   .ت.د ، ط.لل

ز عبد سرحان رة  ،العام الدو القانون  محمد، العز ضة دار :القا یة، الن   . 1969 سنة ، ط.د العر

یل ن س عمان)الدو التنظیم( الدو القانون  موسوعة الفتالوي، حس شر الثقافة دار :، ع لل ، الطبعة والتوز  سنة و

2007.  

شر لیة :عمان ،العام الدو القانون  روسو، شارل  ع، لل   .ت.د ، ط.د والتوز

ش محمد رب، الشاف وا السلم العام الدو ديدة،  6ط،  القانون ا الء ا رة، مكتبة  . 1997، القا

، محمد الشاف رب السلم  العام الدو القانون  ش ة  ،وا ي الفكر دار :سكندر شر العر ع لل  الطبعة والتوز

عة،د   .ت.الرا

رة ،العام الدو القانون  لدراسة مقدمة عامر، الدین صالح رة،د جامعة مطبعة :القا   . 2007 سنة ، ط.القا

م عبد الثقافة :عمان ،)العامة املبادئ ول، الكتاب( العام الدو القانون   الوسیط علوان، الكر شر دار ع، و لل  التوز

  . 2008 سنة ، ط.د

، مصطفى عزت ، الطبعة ،العام الدو القانون   الوج الدسو   . 2000 سنة و

العطية العام، عصام الدو غداد،  القانون جامعة  . 1985، العراق، مطبعة

يم ابرا الدولية، ع دات املعا ية،  الوسيط العر ضة ال رة، دار  . 1995، القا

يف ابو صادق العام، ع الدو املعارف، 9ط،   القانون شأة ة، م  . 2001، سكندر

، و الق القادر عبد يع نا ا القا أمام الدولية دات تاملعا د ، امعية ا ،الدار ط  .،د

  .د .ت ، ط.داملعاصر، العام الدو القانون  مبادئ عدس، حسن عمر

م ، سعد عمر زائراملعاصر الدو القانون   م امعیة املطبوعات دیوان :،ا ، ا و   .ت .د الطبعة

، حسن غازي    .1992سنة ط.د الثقافة، دار مكتبة :،عمانالعام الدو القانون  مبادئ  الوج صبار

وت ،العام الدو القانون   الوسیط املجذوب، محمد امعیة الدار :ب شر، للطباعة ا سنة.ط وال   .1999 د

قلیمیة الدولیة املنظمات  محاضرات املجذوب، محمد وت ،و امعیة الدار :ب د للطباعة ا شر   .ت.د ، ط.وال

زائر،العام الدو القانون  مبادئ بوسلطان، محمد عة، الطبعة ج، م د ،ا   .2008 سنة الرا

ميد ا عبد سامي العام، محمد الدو القانون املعارف،  اصول شأة ة، م  . 1997، سكندر
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مید، عبد سامي محمد یاة ( العام الدو القانون  أصول  ا ة)الدولیة ا سكندر شأة :، زء م ا  الطبعة الثالث، املعارف

  . 2005 سنة الثالثة،

وم ،سعادي محمد زائر ،العام الدو القانون  مف لدونیة دار :ا شر ا ع، لل   .2008سنة و الطبعة والتوز

، طلعت محمد ات عض الغنی دیثة تجا ة ،العام الدو القانون   ا شأة :سكندر   .ت.د ، ط.د   املعارف م

دید العاملي قتصادي النظام  العام الدو القانون  دور  نصار، امل الستار عبد محمد دار ا ة  الفكر سكندر

ام شر، ا   . 2007 سنة د،.ط لل

شر، وائل دار :عمان ،)املصادر و املقدمة(العام الدو القانون  علوان، یوسف محمد   . 2000 سنة الثانیة الطبعة لل

امعیة املؤسسة :لبنان ،العام الدو القانون  البیطار، ولید شر للدراسات ا ع، وال   .د.ت د،.ط والتوز
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